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احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع آلية الرصد واإلبالغ يف منظمة اليونيسف
اثلثاً: حصيلة االنتهاكات ضدَّ األطفال حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

رابعاً: أمناط االنتهاكات ضدَّ األطفال لدى أطراف النِّزاع
خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
ال تــزال الدولــة الســورية تشــهد منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011 أبشــع أنــواع االنتهــاكات حبــق 
األطفــال، إال أنَّ الســلطات احلاكمــة مل تفشــل فقــط يف حتقيــق احلمايــة واالســتقرار ألطفــال ســوراي، بــل هــي مــن قامــت ونفــذت 

أفظــع االنتهــاكات حبقهــم، الــي بلغــت حــدَّ اجلرائــم ضــد اإلنســانية.

لقــد صادقــت ســوراي علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف عــام 1990، كمــا صادقــت علــى الربوتوكولــن االختياريــن امللحقــن 
ابتفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلقــن ببيــع األطفــال وتوريطهــم يف أعمــال الدعــارة واإلابحــة وإشــراكهم يف النزاعــات املســلحة يف عــام 
2002، وصحيــح أن مجيــع أطــراف النــزاع انتهكــت حقــوق الطفــل إال أن النظــام الســوري تفــوق علــى مجيــع األطــراف مــن حيــث 
كــم اجلرائــم الــي مارســها علــى حنــو منطــي ومنهجــي وخاصــة احلقــوق الــواردة يف املــواد 37 و38 و6 ابحلــق األصيــل يف احليــاة 
والبقــاء، وحظــر التعــرض للتعذيــب واحلرمــان مــن احلريــة، وضمــان احــرام قواعــد القانــوين الــدويل اإلنســاين ذات الصلــة ابلطفــل، 
وتتحمــل اللجنــة املعنيــة حبقــوق الطفــل واملنبثقــة عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل املســؤوليات القانونيــة واألخالقيــة يف متابعــة أوضــاع 

حقــوق الطفــل يف ســوراي ووضــع حــدِّ لالنتهــاكات الــي ميارســها. 

وقــد جــاء التقريــر األخــر عــن جلنــة حقــوق الطفــل املنبثقــة عــن االتفاقيــة حبــق مــا حيصــل يف ســوراي غايــة يف الضعــف وال يعكــس 
مطلقــاً حجــم اجلرائــم املرتكبــة حبــق األطفــال يف ســوراي، الــي ال تــكاد تشــبه أيــة دولــة يف العــامل، وبشــكل خــاص عمليــات القتــل 
بســبب القصــف العشــوائي، وعمليــات التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز والتجنيــد القســري، والتشــريد القســري وقصــف املــدارس 
ورايض األطفــال، وال تــزال هــذه اجلرائــم الفظيعــة مســتمرة حــى اآلن، وكنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنمــل أن تتوقــف 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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أو أن تضعــف وترهتــا كــي يتــم االنتقــال والركيــز علــى حقــوق أخــرى لألطفــال ومــدى تطابــق القانــون الســوري مــع اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، ولكــن طاملــا ال تــزال الســلطات احلاكمــة تقــوم طائراهتــا إبلقــاء براميــل علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان مبــن فيهــا مــن أطفــال 
فهــذا النــوع مــن الســلطات الرببريــة أبعــد مــا يكــون عــن االهتمــام بشــؤون الدولــة ومؤسســاهتا وأطفاهلــا، ويبقــى احلــل اجلــذري هــو 

االنتقــال مــن حكــم العائلــة التســلطي حنــو حكــم دميقراطــي يكــرث وحيــب وطنــه وأطفــال وطنــه وحيميهــم.

ويُهــدد الشــعب الســوري أبكملــه خطــر حقيقــي نظــراً النتشــار األميــة بشــكل غــر مســبوق يف اتريــخ ســوراي، فقــد تراجعــت 
اجــع التشــريد القســري، الــذي  نســبة التحــاق األطفــال ابملــدارس يف بعــض املناطــق إىل 0% وكان مــن أبــرز أســباب هــذا الرَّ
ــد للمــدارس، الــذي مارســته بشــكل  تعــرَّض لــه نصــف الشــعب الســوري، وصعوبــة العثــور علــى فــرص عمــل، والقصــف املتعمَّ
أساســي قــوات احللــف الســوري الروســي، وكذلــك اســتيالء التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة علــى بعــض املــدارس وحتويلهــا إىل 
معســكرات تدريبيــة، أو يف حــال اإلبقــاء عليهــا فقــد قامــت بفــرض مناهــج تدريســية متطرفــة ختــدم أجندهتــا، وقــد قامــت قــوات 
ســوراي الدميقراطيــة ذات اهليمنــة الكرديــة بفــرض مناهــج حتمــل طابــع متييــز عرقــي يف بعــض مــدارس املناطــق الــي ســيطرت عليهــا.

أخــراً، يُعــاين قســٌم مــن األطفــال اضطــراابت نفســيَّة بســبب فقــدان أحــد األقــرابء كمــا أنَّ بعضهــم ممــن جنــا مــن القتــل اجلماعــي 
بســبب القصــف أو احلصــار أو التعذيــب اخنــرَط يف الصــراع املســلح وبــدا ذلــك واضحــاً لــدى التنظيمــات املتشــددة وامليليشــيات 
احملليــة، الــي تُقاتــل حتــت إمــرة النظــام الســوري، وبعــض فصائــل املعارضــة املســلحة علــى حنــٍو متفــاوت، وكذلــك لــدى قــوات حــزب 
االحتــاد الدميقراطــي الكــردي عــرب عمليــات التَّجنيــد اإلجبــاري لألطفــال. كمــا حــرم معظــم األطفــال املولــدون خــارج مناطــق 
ســيطرة قــوات النظــام الســوري مــن احلصــول علــى واثئــق رمسيــة تثبــت هوايهتــم، وعــاىن األطفــال املولــودون يف خميمــات اللجــوء 
أيضــاً األمــر ذاتــه، انهيــك عــن عمالــة األطفــال يف مناطــق نزوحهــم أو بلــدان اللجــوء؛ نظــراً ألنَّ الطفــل يف كثــر مــن احلــاالت ابت 

املعيــل الوحيــد ألســرته بعــد مقتــل األب أو اختفائــه.

ــن ســوراي مــن النهــوض واالســتقرار، وعــودة اجملتمــع حنــو التَّماســك وتوقِّــف عمليــة االحنــدار حنــو دولــة فاشــلة مــا مل تنهــض  لــن تتمكَّ
الــدول اإلقليميــة والــدول الصديقــة مبســؤولياهتا أمــام أطفــال ســوراي علــى مســتوى إعــادة التأهيــل والتعليــم، ومكافحــة ظاهــرة جتنيــد 
األطفــال، وهــذا يتطلــب بــذل جهــود وإمكانيــة مضاعفــة، وإن الفشــل املســتمر يف إيقــاف مــا يتعــرض لــه هــؤالء األطفــال مــن 
انتهــاكات أوالً، ويف االســتجابة إلعــادة أتهيلهــم اثنيــاً؛ ســوف يتســبَّب يف عواقــب يصعــب التنبــؤ هبــا، وبنــاء علــى ذلــك فــإن علــى 
اجملتمــع الــدويل أن يســتثمر علــى حنــو عاجــل يف كل مــن الصَّعيــد االجتماعــي والثقــايف واالقتصــادي ضمــن اســراتيجية طويلــة األمــد.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“إن آليــات األمــم املتحــدة مجيعــاً تقــف عاجــزة أمــام تصــرف نظــام متوحــش كالنظــام الســوري، هــذه اآلليــات 
بشــكل عــام وضعــت للتعامــل مــع أنظمــة تتضمــن نوعــاً مــن التســاهل يف تطبيــق القوانــن وتكــرث لســمعتها حــول 
العــامل، لكــن يف حالــة األنظمــة الرببريــة املشــاهبة للنظــام الســوري فهــي ال تعمــل ولــن تعمــل، وخاصــة إذا عجــز جملــس 
األمــن عــن التصــرف بفعــل حــق النقــض، لقــد وقفــت روســيا والصــن إىل جانــب النظــام الســوري وكان هــذا كافيــاً 

الســتمراره يف ارتــكاب مــا يشــاء مــن انتهــاكات حبــق أطفــال ســوراي”

املنهجية:
يعتمــد التقريــر علــى أرشــيف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الناتــج عــن عمليــات املراقبــة والتوثيــق اليوميــة منــذ آذار/ 2011 
النتهــاكات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب، والتجنيــد، والعنــف اجلنســي، 
واهلجمــات مبختلــف أنــواع األســلحة، واالعتــداءات علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، ومجيــع اإلحصائيــات الــواردة فيــه موثقــة وفــق 
منهجيتنــا وجبميــع املعلومــات والتفاصيــل الــي متكنــا مــن الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا، ويســتعرض هــذا التقريــر علــى حصيلــة 
االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي حبــقِّ األطفــال منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 
ــن التقريــر اســتعراضاً ألبــرز هــذه االنتهــاكات،  ــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا، ويتضمَّ 2019، الــي متكَّ

بشــكل رئيــس تلــك الــي وقعــت بــن تشــرين الثــاين/ 2018 و 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

يقــوم فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعمليــات التحقــق مــن االنتهــاكات الــواردة عــرب املصــادر املختلفــة كاإلعــالم ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي والنشــطاء املتعاونــن والشــهود والناجــن، ومجــع األدلــة والبيــاانت عنهــا ومقاطعتهــا وزايرة موقــع االنتهــاك 
يف حــال التمكــن مــن ذلــك، ونقــوم ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان 
الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو مــن صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة 
كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــرب احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي 
وحــدَّدت ســبب الوفــاة وذلــك يف حــوادث اهلجمــات ابألســلحة والقتــل خــارج نطــاق القانــون. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع 
الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر ضمــَن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض 

اجملموعــات املســلحة األخــرى.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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وقــد أظهــرت بعــض املقاطــع املصــورة صــوراً لضحــااي وجرحــى مــن األطفــال قضــى بعضهــم حتــت األنقــاض، كمــا ُتظهــر مقاطــع أخرى 
أطفاالً قضوا بســبب اجلوع واملرض أو إثَر هجمات أبســلحة كيميائية وحنتفظ بنســخ عنها ونعرض ضمن هذا التقرير عدداً منها.

مجيع اهلجمات الواردة يف التقرير والي ارتكبتها أطراف النزاع يف ســوراي اســتهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أي وجود عســكري 
عتديــة للمدنيــن قبيــل اهلجمــات 

ُ
أو خمــازن أســلحة أثنــاء اهلجمــات أو حــى قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات امل

كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

كمــا يعتمــد التقريــر علــى الــرواايت واللقــاءات الــي أجريناهــا مــع شــهود عيــان أو أطفــال انجــن يف مناطــق ســورية خمتلفــة، أو 
ذوي ضحــااي، إمــا عــرب زايرهتــم مباشــرة أو عــرب برامــج االتصــال، ونســتعرض يف هــذا التقريــر 11 روايــة حصلنــا عليهــا عــرب حديــث 
مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، واســتخدمنا يف بعضهــا أمســاء مســتعارة حفاظــاً علــى خصوصيــة 
الشــهود ومنعــاً مــن تعريضهــم ملضايقــات ومالحقــات أمنيــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم 

علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز. 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: تعاون الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع آلية الرصد واإلبالغ يف منظمة اليونيسف:
يقوم فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بعمليات مراســلة شــهرية إىل آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلســيمة حلقوق 
الطفــل يف ســياق النــزاع ومــن قبــل أطــراف النــزاع؛ ذلــك بغــرض توفــر معلومــات دقيقــة وموثقــة يف وقتهــا عــن االنتهــاكات اجلســيمة 
وهــي القتــل والتشــويه، وجتنيــد األطفــال، والعنــف اجلنســي، وخطــف األطفــال، واســتهداف املــدراس واملراكــز الصحيــة وكوادرهــا، 

ومنــع وصــول املســاعدات.
إنَّ آليــة الرصــد واإلبــالغ مكلفــة مــن قبــل جملــس األمــن وفــق القــرار 1612 لعــام 2005 والقــرارات الالحقــة ذات الصلــة، وقــد 
مت تفعيلهــا يف ســوراي يف عــام 2014 بعــد أن مت إدراج بعــض أطــراف النــزاع كأطــراف منتهكــة حلقــوق الطفــل يف التقريــر الســنوي 
لألمــن العــام. وهــي آليــة إقليميــة ومكونــة مــن عــدد مــن هيئــات األمــم املتحــدة، يف ســوراي والــدول اجملــاورة، وتتبــع منهجيــة عامليــة 
جلمــع املعلومــات وتنعكــس البيــاانت والتحليــالت يف التقاريــر الدوريــة جمللــس األمــن، الــي مــن ضمنهــا: التقريــر الســنوي لألمــن 
العــام حــول األطفــال والنــزاع املســلح )علــي(، والتقريــر ربــع الســنوي لألمــن العــام حلــاالت آليــة الرصــد واإلبــالغ )ســري(، والتقريــر 
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القطــري اخلــاص لألمــن العــام حــول األطفــال والنــزاع املســلح )علــي(. إضافــة إىل ذلــك، فــإن بيــاانت آليــة الرصــد واإلبــالغ 
تســتخدم يف الواثئــق اإلنســانية مثــل النظــرة العامــة علــى االحتياجــات اإلنســانية يف ســوراي )HNO(، وتقريــر الرصــد الــدوري 

)PMR( ومبــادرات أخــرى خمصصــة.
ويف هــذا الســياق تطلــب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن األهــايل مزيــداً مــن التعــاون مــن أجــل إيصــال أكــرب قــدر ممكــن 
مــن االنتهــاكات املتعلقــة ابألطفــال وقــد خصصنــا علــى موقعنــا الرمســي اســتمارات خاصــة ابلقتــل خــارج نطــاق القانــون والتعذيــب 
واالعتقــال التعســفي ويعمــل فريقنــا علــى مــدار أايم األســبوع مــن أجــل االســتجابة للحــاالت الــواردة والتحقيــق فيهــا وتوثيقهــا. 

 
اثلثاً: حصيلة االنتهاكات ضدَّ األطفال حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

تُعىن الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان بتوثيق أمناط متعددة من االنتهاكات الي يتعرَّض هلا األطفال يف ســوراي، ونظراً لتعددها 
فإننــا فإننــا نقــوم ابلركيــز علــى االنتهــاكات اجلســيمة املهــددة للحيــاة ابلدرجــة األوىل، وأييت القتــل يف مقدمتهــا، وتتصــدر قــوات 
النظــام الســوري وامليليشــيات املواليــة هلــا بقيــة األطــراف بقتلهــا قرابــة 79 % مــن حصيلــة الضحــااي األطفــال يف ســوراي، تليهــا 
القــوات الروســية بقرابــة 7 %، ونقــوم اثنيــاً بتســليط الضــوء علــى حصيلــة األطفــال الذيــن تعرَّضــوا لعمليــات اعتقــال وحتــوَّل قســم 
كبــر منهــم إىل خمتفــن قســرايً، ويتصــدَّر النظــام الســوري دائمــاً حصيلــة االنتهــاكات كافــة، واثلثــاً حصيلــة األطفــال الذيــن قتلــوا 
بســبب عمليــات التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة وغــر الرمسيــة، وتليهــا عمليــات جتنيــد األطفــال وانعــدام مســتوى التَّعليــم، 

واحلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة. 

القتل خارج نطاق القانون:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مقتــل 29017 طفــاًل علــى 

يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، يتوزعــون علــى النحــو التــايل: 

http://sn4hr.org/arabic/10662-2/
http://sn4hr.org/arabic/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
http://sn4hr.org/arabic/2007-2/
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- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 22753 طفــاًل بينهــم  
12764 طفــاًل ذكــراً، و9989 طفلــة أنثــى. 

- القوات الروسية: 1928 بينهم 1357 طفاًل ذكراً و571 طفلة أنثى. 
- التنظيمات اإلســالمية املتشــددة: قتلت 1020 طفالً، بينهم 621 طفالً ذكراً و399 طفلة أنثى يتوزعون على النحو 

التايل:
• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 956 طفاًل بينهم 562 طفاًل ذكراً و394 طفلة أنثى.

• هيئــة حتريــر الشــام )حتالــف بــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة(: 64 طفــاًل بينهــم 59 
طفــاًل ذكــراً، و5 طفلــة أنثــى.

https://drive.google.com/file/d/1oGjA56pZUnwHQ-qIDqgpFxFtkO-foqTc/view
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ــة )حــزب االحتــاد الدميقراطــي(: 214 طفــاًل بينهــم 124 طفــاًل ذكــراً،  ــادة الكردي ــة ذات القي - قــوات ســوراي الدميقراطي
و90 طفلــة أنثــى. 

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 984 طفاًل بينهم 551 طفاًل ذكراً، و433 طفلة أنثى. 
- قوات التحالف الدويل: 924 طفاًل بينهم 621 طفاًل ذكراً، و303 طفلة أنثى. 

- جهات أخرى: 1194 طفاًل بينهم 780 طفاًل ذكراً، و414 طفلة أنثى. 

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 5043 طفــالً ال 

يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، يتوزعــون علــى النحــو التــايل: 

https://drive.google.com/file/d/1vJnp3ew3CrnVzpzB-5PoWZgchbvhQ2ER/view?usp=sharing
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- قوات النظام السوري: 3618 طفاًل بينهم 3169 طفاًل ذكراً، و449 طفلة أنثى. 
- التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة: اعتقلــت 355 طفــاًل بينهــم 331 طفــاًل ذكــرًا، و24 طفلــة أنثــى يتوزعــون علــى 

النحــو التــايل:
• تنظيم داعش: 326 طفاًل بينهم 302 طفاًل ذكراً، و24 طفلة أنثى.

• هيئة حترير الشام: 29 طفاًل ذكراً. 
- قوات سوراي الدميقراطية: 722 طفاًل بينهم 355 طفاًل ذكراً، و367 طفلة أنثى. 

- فصائل يف املعارضة املسلحة: 348 طفاًل بينهم 262 طفاًل ذكراً، و86 طفلة أنثى. 

الضحااي بسبب التعذيب:
ســجَّلنا منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مقتــل مــا ال يقــل عــن مــا ال يقــل عــن 177 طفــاًل قضــوا بســبب 

التعذيــب علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي، يتوزعــون علــى النحــو التــايل: 

https://drive.google.com/file/d/1CKee8Ae85L4korOgXJN0FkfbIXZlqALq/view
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- قوات النظام السوري: 173 
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 2 توزعا على النحو التايل:

• تنظيم داعش: 1 
• هيئة حترير الشام: 1 

- قوات سوراي الدميقراطية: 1 
- فصائل يف املعارضة املسلحة: 1 

رابعاً: أمناط االنتهاكات ضدَّ األطفال لدى أطراف النِّزاع:
1 - قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ آذار/ 2011 حى 20/ تشــرين الثاين/ 2019 مقتل ما ال يقل عن 22753 
طفــاًل علــى يــد قــوات النظــام الســوري يتوزعــون إىل 12764 طفــاًل ذكــراً، و9989 طفلــة أنثــى، مســجلون يف قاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ذلــك عــرب عمليــات القصــف العشــوائي واملتعمــد علــى املناطــق املدنيــة واملأهولــة ابلســكان 
مبختلــف أنــواع األســلحة مبــا فيهــا الصواريــخ، واملدفعيــة، والذخائــر العنقوديــة، واألســلحة الكيميائيــة، والرباميــل املتفجــرة، وصــواًل 
إىل عمليــات الذبــح ابلســالح األبيــض يف العديــد مــن حــوادث اجملــازر، الــي محــَل عــدد منهــا طابــع تطهــر طائفــي: يف محــص، 

وابنيــاس، وجديــدة الفضــل والقلمــون بريــف دمشــق، وريــف محــاة الشــمايل، وريــف حمافظــة حلــب.
وقــد وثقنــا علــى مــدار الســنوات الثمــاين املاضيــة حــوادث اعتــداء علــى مــدارس أو مراكــز تعليميــة يف أثنــاء ســاعات الــدوام الرمســي 
ــد النظــام الســوري ووجــود نيــة مبيتــة لديــه لقتــل هــؤالء  وقــد نتــَج عــن تلــك احلــوادث ضحــااي مــن األطفــال؛ وهــذا مؤشــر علــى تعمُّ

األطفــال علــى مقاعــد دراســتهم أو يف ســاحات لعبهــم. 

الســبت 24/ تشــرين الثــاين/ 2018 أطلقــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة يف قريــة أبــو دايل بريــف 
حمافطــة إدلــب اجلنــويب الشــرقي- صواريــخ عــدة ســقط ثالثــة منهــا يف األطــراف اجلنوبيــة مــن بلــدة جرجنــاز بريــف حمافظــة إدلــب 
الشــرقي، قــرب مدرســة اخلنســاء املالصقــة ملعهــد إعــداد املدرســن، يف أثنــاء انصــراف الطــالب مــن املدرســة؛ تســبَّب القصــف يف 
مقتــل تســعة مدنيــن )ســبعة أطفــال مــن طــالب املدرســة -أربعــة ذكــور وثــالث إانث- وســيداتن اثنتــان(، إضافــة إىل إصابــة أحــد 
عناصــر فــرق الدفــاع املــدين الــذي كان يف املوقــع إلســعاف الضحــااي، كمــا أصيــَب بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. 

ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1rLM5XrySWaTYno-i56_zGGL43RlQyiKZ/view
https://drive.google.com/file/d/1kz4-0zGmK_tAEafAuJxBnT29CnEY1nOI/view
https://drive.google.com/file/d/1QWNcGJlyCO_YavZtsoefmqfhLc4ca50T/view
https://drive.google.com/file/d/1fVu8cf0eDzTnv_XBqDF2BvKhq-SBjgt2/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1821&token=UebvwVJUhlM54fcB2HdlBCqXjTOKlo26
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1820&token=x5ECpVDe24zX8thYCw84BhZN7iXyqghN
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حتليل بصري يُظهر موقع اجملزرة اليت تسبَّب هبا هجوم أرضي لقوات النظام السوري على بلدة جرجناز: 

https://drive.google.com/file/d/1PwATgD74bHMvu9QMNrBaPRC1moSXXQpS/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مصطفــى محــدو الدغيــم1 وهــو مــدرس يف معهــد إعــداد املدرســن يف بلــدة 
جرجنــاز، وأخــربان أنَّ صاروخــاً كان صــوت انفجــاره قــوايً جــداً ســقط يف احلــي الســكي علــى بعــد قرابــة 800م عــن املعهــد بينمــا 
كان مصطفــى يُلقــي حماضــرة يف إحــدى قاعــات املعهــد املالصــق ملدرســة اخلنســاء: “قمنــا إبنــزال مجيــع طالبــات املعهــد -اللــوايت 
يف غالبيتهــَن مــن قاطــين القــرى احمليطــة يف املنطقــة- إىل الطابــق األرضــي، مث تــال ذلــك ضربــة اثنيــة كان صــوت انفجارهــا 
أقــوى وأقــرب إىل املعهــد وهنــا كانــت قــد وصلــت ســيارات عــدة لتفقــد موقــع القصــف، ليــدوي صــوت انفجــار اثلــث يف 
املنطقــة ذاهتــا، بعــد توقُّــف القصــف خرجــُت مــن املعهــد ألشــاهد جرحــى علــى بعــد قرابــة 30 مــراً مــن املعهــد، وعلمــت 
أنَّ فــرق اإلســعاف قــد نقلــت جثامــن ثــالث نســاء وثالثــة طــالب قضــوا جــراء القصــف بعــد أن خرجــوا مــن املدرســة إثــَر 
ــرر األساســي كان ســببه الصاروخــن الثــاين والثالــث يف موقــع قريــب مــن  ســقوط الصــاروخ األول”. أضــاَف مصطفــى أنَّ الضَّ
املدرســة، وقــال أيضــاً “مل أشــهد مثــل هــذه الصواريــخ ســابقاً لقــد كان دوي انفجارهــا أقــوى مــن ضــرابت املدفعيــة وخملفاهتــا 

كبــرة جــداً وغــر مألوفــة”.

أخــربان عبــد الســتار الطويــل2 -مديــر مركــز تلمنــس للدفــاع املــدين- أنَّ قــوات النظــام الســوري اســتهدفت احلــي اجلنــويب مــن بلــدة 
جرجنــاز أبربعــة صواريــخ رامجــة ثقيلــة: “وصلنــا املوقــع مباشــرًة بعــد القصــف، ونقلنــا جثامــن ثالثــة أطفــال وســيدتن، وعــدداً 

مــن املصابــن إىل املشــايف والنقــاط الطبيّــة القريبــة مــن البلــدة”.

اجلمعــة 22/ شــباط/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة، ســقط ثالثــة منهــا يف ســاحة 
ترابيــة تتوســط عــدداً مــن املنــازل قــرب القلعــة األثريــة يف احلــي الشــمايل الغــريب مــن مدينــة معــرة النعمــان، وتزامــن القصــف مــع 
وجــود أطفــال يلعبــون يف الســاحة موقــع القصــف؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن )مخســة أطفــال ذكــور، وســيدة واحــدة( ختضــع 

املدينــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أفــاد عبــادة ذكــرى3  –مديــر مركــز الدفــاع املــدين يف معــرة النعمــان- الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ املدينــة كانــت تتعــرض 
لقصــف أرضــي متقطــع بــن احلــن واآلخــر منــذ 16/ شــباط/ 2019 مصــدره قــوات النظــام الســوري املتمركــزة يف حاجــزي أبــو 
دايل وأبــو عمــر: “يــوم 22/ شــباط تعرضــت معــرة النعمــان لقصــف بصواريــخ -متنوعــة بــن الكبــرة ذات التأثــر التدمــري 
الكبــر وصواريــخ الرامجــة العاديــة- واســتهدف القصــف األحيــاء الســكنية يف املدينــة، ســقطت بعــض هــذه الصواريــخ يف 
فســحة تتوســط عــدة منــازل جانــب القلعــة األثريــة مشــال غــرب املدينــة، تســبَّبت مبجــزرة راح ضحيتهــا مخســة أطفــال، بينهــم 
3 أخــوة وآخــر قريــب هلــم، إضافــة إىل ســيدة، ومجيــع الضحــااي كانــوا يف املوقــع ذاتــه؛ حيــث قمنــا ابالســتجابة واجتهنــا إىل 

1  عرب تطبيق واتساب يف 24/ تشرين الثاين/ 2018

2  عرب تطبيق واتساب يف 24/ تشرين الثاين/ 2018

3  تواصلنا معه عرب تطبيق واتساب يف 22/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1JxzCOE9a_Ej-c7DsAn_nmVCuQPviUH_9/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%2022%202%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJLY0VXUEx2MkpKamFFVjZ4NURiMVlCZy1EVVJNbERwN3BaVWZtaGFNazhrdz9ydGltZT1EdjZaTXgxczEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EY_gMxhjMy1FqS6x6r2lhdYBDBFUZD5MkmjQRET8FVTD_A?e=0jJWzS
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هنــاك النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى”. أضــاَف عبــادة أنَّ 13 شــخصاً قتلــوا وأصيــب قرابــة 30 آخريــن يف األايم الســتة 
األخــرة -الــي ســبقت احلادثــة- نتيجــة القصــف املســتمر. األمــر الــذي أدى إىل حالــة مــن اخلــوف الكبــر لــدى األهــايل يف املدينــة 
-الــي تــؤوي مــا يزيــد عــن 40 ألــف انزح و100 ألــف مــن ســكاهنا األصليــن-، أدت إىل شــلِّ احلركــة فيهــا وإغــالق األســواق 

واملــدارس حتســباً مــن تكــرار القصــف يف أيــة حلظــة.

اخلميــس 18/ نيســان/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب جتّمــع خليــام انزحــن ومســاكن 
طينيــة حمطيــة بعــدة منــازل أخــرى يف منطقــة مزرعــة أم توينــة الواقعــة غــرب قريــة أم جــالل بـــ 3كــم بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا 
أدى إىل مقتــل ســبعة مدنيــن دفعــة واحــدة، بينهــم ثالثــة أطفــال )1 ذكــر و2 أنثــى(، وثــالث ســيدات. ختضــع املنطقــة لســيطرة 

مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 28/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى بلــدة إحســم يف جبــل 
الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــن دفعــة واحــدة )أربعــة أطفــال -ثالثــة ذكــور، وأنثــى واحــدة- 

وســيداتن اثنتــان(. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 5/ متــوز/ 2019 قرابــة الســاعة 21:00 ألقــت طائــراتن مروحيتــان اتبعتــان لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة 
علــى ثالثــة مواقــع يف بلــدة حممبــل بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال وجنــن واحــد 

وثــالث ســيدات، وجــرح 20 آخريــن، توزعــت حصيلــة الضحــااي املدنيــن علــى املواقــع الثالثــة علــى النحــو التــايل:
املوقــع األول: علــى بعــد قرابــة 200م عــن مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة يف األطــراف الغربيــة مــن البلــدة؛ 
ســقطت براميــل متفجــرة علــى جمموعــة أبنيــة ســكنية؛ مــا تســبَّب مبجــزرة راح ضحيتهــا ســبعة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة -كانــوا 

داخــل قبــو أحــد املنــازل-، بينهــم أربعــُة أطفــال )3 ذكــور وأنثــى( وســيداتن اثنتــان. 
املوقــع الثــاين: أبنيــة ســكنية تقــع أمــام مدرســة الشــهيد حممــد صــاحل عبــد العــال االبتدائيــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثالثــة مدنيــن، 

بينهــم طفــالن اثنــان.
املوقــع الثالــث: أبنيــة ســكنية تقــع قــرب مبــىن اإلرشــادية الزراعيــة يف األطــراف الشــمالية مــن البلــدة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل ثالثــة 
مدنيــن -انزحــون مــن حمافظــة ريــف دمشــق- )ســيدة وطفلهــا وجنينهــا(. ختضــع بلــدة حممبــل لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1ZCuJWNOrrhub7mjqqio8OyP5mM-yGtPt/view
https://drive.google.com/file/d/1Dt6kDeWF_Qn0_zTQ-BIdvoq-jJgxzmug/view
https://drive.google.com/file/d/10nzVukXZJ--Hi6-ccMmRvtiy5_lHiKTj/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D9%85%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVIwaXhQXzBURHRObENaVW5Nd0VNbEFCOTZQT3VGM0x1czFPQkdRMUlqYVVyUT9ydGltZT1MYjdfM3gxczEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ec3gZKGpDcRMqoQbIDo7peIBcihf8QDwHomgNBFqRmmbwA?e=aB3aeb
https://drive.google.com/file/d/1_Qym0vfzU7AZU0mAv26KlQovHuD_OPHd/view
https://drive.google.com/file/d/1Rz1YG5SrtTPL798ut8VpEyMwaK0yLgEF/view
https://drive.google.com/file/d/1Rz1YG5SrtTPL798ut8VpEyMwaK0yLgEF/view
https://drive.google.com/file/d/1hZl6TwRKSXC8ePOkm4j7BiuNrCYKFmFB/view
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B046'58.7%22N+36%C2%B027'51.0%22E/@35.7827009,36.4654277,596m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x1524525004baa103:0x74f647075637c91a!2z2YXYrdmF2KjZhNiMINiz2YjYsdmK2Kc!3b1!8m2!3d35.7839692!4d36.4666128!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7829728!4d36.4641551?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'01.5%22N+36%C2%B027'48.0%22E/@35.7840306,36.4629642,419m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.78375!4d36.4633333?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1d8xUu1PrxI1OA6POsWwNYUs3oz5gN58z/view
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'00.6%22N+36%C2%B027'57.3%22E/@35.783498,36.4665709,401m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrdmF2KjZhA!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7834984!4d36.4659257?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'00.2%22N+36%C2%B027'49.9%22E/@35.7833951,36.4616617,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7833951!4d36.4638504?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B047'17.5%22N+36%C2%B028'13.3%22E/@35.7881949,36.4681676,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.7881949!4d36.4703563?hl=en
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الســبت 17/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح )Su-24( اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة اســتهدفت 
منــازل عنــد املدخــل الشــمايل لقريــة الديــر الشــرقي التابعــة ملدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 
ســتة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، مخســة أطفــال )أربعــة مــن الذكــور، وواحــدة مــن اإلانث(، ووالدهتــم. ختضــع قريــة الديــر الشــرقي 

لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الطفــل عبــد الــزراق خلــف الرحيــل، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، مــن أبنــاء بلــدة خشــام 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، قضــى عبــد الــرزاق يف 20/ أيلــول/ 2019 برصــاص 
عناصــر اتبعــن لقــوات النظــام الســوري ابلقــرب مــن حاجــز املعبــار يف بلــدة الصاحليــة 

بريــف ديــر الــزور الشــمايل اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري.

ضحااي من عائلة واحدة إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري يف قرية الدير الشرقي/ إدلب – 17/ آب/ 2019

عبد الرزاق الرحيل

https://www.google.com/maps/place/Aldier+Alsharki,+Syria/@35.6043286,36.7024255,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1524fa11e473d211:0x54b406510b328266!8m2!3d35.6048131!4d36.7145927
https://drive.google.com/file/d/1PGJrIjeLNXuH-AhGGDF6Ppr33gYXJH2E/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%803%2017%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNtRE8zbS1pQk5QbEkwbnlRMEhkX01CcVRIRGFMalRTcVVsVFBaY0dTZ2hpUT9ydGltZT1MZHlWM0NsczEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXfYx-zs0ahMmADnjg5m8CgB-8SSVUslFNLlEqfv_q5gmw?e=cUp9eR
https://drive.google.com/file/d/1zfbP6s0SBlHepGhPSY-SHovujC3TGXaF/view
https://drive.google.com/file/d/1zuXxlQQZ2RSm_FxTAQQ3GhJObt2rAQXt/view
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تواصلــت4 الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد علــي الديــري وهــو مــن أبنــاء بلــدة احلصــان بريــف ديــر الــزور الغــريب، 
الــذي كان شــاهداً علــى عمليــة إطــالق الرصــاص العشــوائي الــي قامــت هبــا قــوات النظــام الســوري، وأفــادان: “كان هنــاك دعــوة 
للخــروج بتظاهــرة  ابلقــرب مــن دوار املعامــل مشــال مركــز مدينــة ديــر الــزور للمطالبــة ابنســحاب قــوات النظــام وعــودة 
األهــايل املهجريــن مــن القــرى والبلــدات الــيت ختضــع لســيطرة امليليشــيات الشــيعية واملمتــدة مــن بلــدة الصاحليــة وصــواًل إىل 
خشــام بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وكنــت قــرب دوار املعامــل قرابــة الســاعة 12 ظهــرًا، بــدأ املتظاهــرون يتحركــون ابجتــاه 
حواجــز النظــام الــيت تبعــد قرابــة 5 - 7 كــم عــن الــدوار، وقبــل وصولنــا إىل حاجــز املعبــار بقرابــة 1 كــم بــدأت قــوات 
النظــام املتمركــزة علــى احلاجــز إبطــالق النــار ابجتاهنــا بشــكل عشــوائي أدى ذلــك إىل إصابــة العشــرات جبــروح متفاوتــة، 
علمــت فيمــا بعــد أن الطفــل عبــد الــرزاق كان أحــد املصابــن وقــد فــارق احليــاة بعــد ســاعات مــن إصابتــه، وكان قــد ُأســعف 

إىل أحــد املشــايف امليدانيــة بريــف ديــر الــزور الشــرقي”.

ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:
مل تســتثِن قــوات النظــام الســوري يف عمليــات االعتقــال التعســفي الــي تقــوم هبــا األطفــال وتعمــدت اعتقاهلــم يف كثــر مــن األحيــان 
وتعريضهــم للتعذيــب الوحشــي ليــس هبــدف انتــزاع اعرافــات منهــم فقــط بــل لردعهــم عــن املشــاركة يف احلــراك الشــعيب وملعاقبتهــم 
واالنتقــام منهــم وحتذيــر اجملتمــع الســوري مــن عواقــب االســتمرار يف مناهضــة الســلطات احلاكمــة، مث اســتخدمتهم وســيلة للضغــط 

علــى أســرهم لتســليم أنفســهم أو اإلفــراج عنهــم لقــاء مبالــغ ماليــة ابهظــة.

يف العديــد مــن احلــوادث ســجلنا اعتقــال األطفــال بصحبــة أمهاهتــم لــدى مرورهــم علــى نقــاط تفتيــش أو مــن منازهلــم، ويبقــى 
الطفــل معتقــاًل طيلــة مــدة اعتقــال أمــه ويتعــرض لظــروف االحتجــاز ذاهتــا الــي تتعــرض هلــا األم وغالبــاً مــا يتــم هتديــد األم بتعذيــب 
طفلهــا املعتقــل معهــا أو قتلــه يف حــال عــدم إدالئهــا ابعرافــات معينــة، وتــزداد ظــروف االعتقــال وطــأة عندمــا يولــد األطفــال داخــل 
مراكــز االحتجــاز وحيــرم الطفــل مــن مجيــع أشــكال الرعايــة الصحيــة الالزمــة لــه كمــا حتــرم األم مــن ذلــك كذلــك. وقــد ســجلنا مــا ال 
يقــل عــن 84 حادثــة والدة ألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز، مجيعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة هلــم بعــد الــوالدة 

ومــن أتمــن احتياجاهتــم؛ مــا تســبَّب يف وفــاة 7 أطفــال منهــم. 

ســجَّلنا منذ آذار/ 2011 حى 20/ تشــرين الثاين/ 2019 ما ال يقل عن 3618 طفاًل يتوزعون إىل 3169 طفاًل ذكراً، 
و449 طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري. كمــا وثّقنــا يف املــدة ذاهتــا مقتــل 

مــا ال يقــل عــن 173 طفــاًل قضــوا بســبب التعذيــب يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه.

4  عرب اهلاتف يف 12/ تشرين األول/ 2019
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الطفــل عبــد الرمحــن مســر إدريــس، طالــب يف الصــف التاســع التعليــم األساســي - احللقــة الثانيــة، فلســطيي ســوري اجلنســية، مــن 
مواليــد مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، ومقيــم يف خميــم الرمــوك جنــوب مدينــة دمشــق، يبلــغ مــن 
العمــر حــن اعتقالــه 15 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم اجلمعــة 21/ أيلــول/ 2012 مــن حــي الزاهــرة 
اجلديــدة قــرب املخبــز اآليل االحتياطــي جنــوب شــرق مدينــة دمشــق، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

تواصلنــا مــع الســيدة ســناء5 والــدة عبــد الرمحــن، الــي كانــت برفقــة طفلهــا عندمــا تعــرض لالعتقــال، وأخربتنــا “خرجــت مــن البيــت 
مســرعة حبثــاً عــن عبــد الرمحــن بعــد أن اتصلــت بــه هاتفيــاً مــراراً وكان هاتفــه اجلــوال مغلقــاً، عثــرت علــى ولــدي قــرب 
املخبــز اآليل االحتياطــي ومــا إن وصلــت إليــه حــى اجتمعــت مــن حــويل عناصــر مــن األمــن، وأخــروين أهنــم ســيأخذون عبــد 
الرمحــن للتحقيــق فقــط مث يركونــه، وعندمــا حاولــت منعهــم ضربــوين مث أخــذوه ومل يعــد، وبعدهــا بــدأت رحلــة البحــث عنــه، 
ســألنا عنــه يف ســجن صيــداناي، ولــدى الشــرطة العســكرية مبنطقــة القابــون، ويف فــرع فلســطن، لكــين مل أحصــل علــى أيــة 
معلومــة، وكانــت ردود مجيعهــم بنفــي وجــوده” قالــت ســناء إهنــا حصلــت هنايــة شــباط/ 2013 علــى معلومــات عــن ابنهــا مــن 
معتقــل مفــرج عنــه، وأخربهــا أنــه كان مــع عبــد الرمحــن بعــد أســبوع مــن اعتقالــه يف فــرع أمــن الدولــة مبنطقــة جنهــا جنــوب دمشــق، 
وذكــر هلــا أن ســبب اعتقــال عبــد الرمحــن هــو تشــابه أمســاء، وأخربتنــا ســناء أهنــا منــذ ذلــك الوقــت مل تســمع أي خــرب عــن ابنهــا. 

الطفل عبد الرمحن إدريس 

5  عرب اهلاتف يف 20/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1nrVsuvGuYsRKI0hVcYAJ-jXfkhjI3OtL/view
https://drive.google.com/file/d/1rLmhKTYNDkMhlil3QxgPvKdU51VFska4/view
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الطفــل أمحــد أميــن اخلطيــب، طالــب اثنــوي، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، مــن مواليــد عــام 
1996، اعتقلته قوات النظام السوري يوم األربعاء 26/ أيلول/ 2012 إثر مدامهة 
منزلــه يف حــي دوار النخلــة وســط مدينــة إدلــب، شــوهد بتاريــخ كانــون األول/ 2012 
يف فــرع قــوى أمــن الدولــة التابــع لقــوات النظــام الســوري يف مدينــة إدلــب قبــل انســحاب 
النظــام الســوري منهــا، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفــي أمحــد قســرايً، واليــزال مصــره جمهــواًل 

ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
أخربتنــا6 الســيدة عبــر قريطــي والــدة الطفــل أمحــد “ منــذ اعتقــال أمحــد مــن املنــزل 
مل تصلنــا ســوى بعــض األخبــار القليلــة مــن مفــرج عنهــم ومل نتمكــن مــن احلصــول 
علــى أيــة معلومــات رمسيــة عنــه وال نســتطيع الذهــاب حنــو مناطــق النظــام خوفــاً مــن 

تعرضنــا لالعتقــال”.

الطفــل نــور الديــن بــدر الديــن حممــود، مــن أبنــاء بلــدة ســقبا يف الغوطــة الشــرقية شــرق 
حمافظــة ريــف دمشــق، يبلــغ مــن العمــر حــن اعتقالــه 15 عامــاً، اعتقلتــه قــوات النظــام 
الســوري يــوم الســبت 20/ متــوز/ 2013 مــن خميــم الوافديــن قــرب مدينــة دومــا يف 
الغوطــة الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق، وال يــزال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

حتدثت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان مع الســيدة أديبة7 والدة نور الدين، وأخربتنا عن ظروف اعتقال طفلها “أوقفته عناصر 
اتبعــة لقــوات النظــام يف خميــم الوافديــن بعــد أن أطلقــت النــار علــى قدمــه وأصابتــه، وبعــد مــرور أشــهر عــدة أخــرين أحــد املفــرج 
عنهــم أنــه رأى نــور الديــن يف فــرع األمــن اجلــوي بدمشــق وبعــد أشــهر أخــرى خــرج معتقــل آخــر وأخــرين أنــه رأى نــور الديــن 
يف الفــرع 248 التابــع لألمــن العســكري بدمشــق، ويف عــام 2015 علمــت أن نــور قــد نقــَل إىل ســجن صيــداناي العســكري 
ومنــذ ذلــك الوقــت مل أمســع عنــه أي خــر” قالــت أديبــة أهنــا مل تتمكــن مــن احلصــول علــى أيــة معلومــات حــول مصــر طفلهــا ســوى 

الــي كانــت تردهــا مــن املفــرج عنهــم ومجيعهــم أكــدوا هلــا أنَّ نــور الديــن تعــرض لتعذيــب شــديد رغــم إصابتــه.

الطفل أمحد أمين اخلطيب

الطفل نور الدين حممود

6 عرب اهلاتف يف 15/ أيلول/ 2019

7  عرب اهلاتف يف 9/ حزيران/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1RrUb-bG_VJXAqwQxaFkSAOxmAi9IgF9j/view
https://drive.google.com/file/d/1O1rbdVmUHhYklN6_PJn-Vz0pVtKuBJM8/view
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الثالاثء واألربعاء 26 و27/ شباط/ 2019 قامت قوات النظام السوري حبملة دهم واعتقال يف مدينة الرسنت بريف حمافظة 
محــص الشــمايل، ســجلنا اعتقــال 50 طفــل، معظمهــم يف مرحلــة التعليــم األساســي، علــى خلفيــة انتشــار قصاصــات مــن الــورق 
قــرب مســجد العمــري يف مدينــة الرســنت كتــب عليهــا عبــارات تعــارض النظــام الســوري، مت اإلفــراج عــن 40 طفــل بشــكل متتــايل 

خــالل شــهر آذار/ 2019، وال يــزال مصــر بقيــة األطفــال جمهــواًل حــى حلظــة إعــداد التقريــر.

الطفــالن طــارق حممــود شــحود وحممــد شــحادة، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، يبلغــان مــن العمــر 16 عامــاً، يف تشــرين األول 2019 
شــوهدا  مــن قبــل أحــد املفــرج عنهــم يف ســجن عــدرا املركــزي مبدينــة دمشــق، وكان قــد حكــم عليهمــا مــن قبــل حمكمــة مكافحــة 

قضــااي اإلرهــاب ابلســجن مــدة 12 عامــاً.

اتء: استخدام األسلحة احملرمة )الذخائر العنقودية واألسلحة الكيميائية(:
األسلحة الكيميائية:

خــرق النظــام الســوري عــرب اســتخدام األســلحة الكيميائيــة بشــكل متكــرر وبــال رادع القانــون الــدويل اإلنســاين الــذي حيظــر 
اســتخدام هــذا الســالح مهمــا كانــت الظــروف، كمــا انتهــك اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــي وقعــت عليهــا ســوراي يف 
أيلــول/ 2013 وخــرق مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، وقــد أثبتــت كل مــن جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة وآليــة 

التحقيــق املشــركة مــرات عديــدة اســتخدامه األســلحة الكيميائيــة.

وقــد جلــأ النظــام الســوري إىل شــنِّ هجمــات بذخائــر حمملــة ابلغــازات الســامة واملــواد الكيميائيــة علــى نطــاق واســع وضمــن املناطــق 
املأهولــة ابلســكان إلرهــاب اجملتمــع وإجبــاره علــى الرضــوخ واالستســالم، ونظــراً لطبيعــة أجســاد األطفــال الضعيفــة كانــوا األشــد 
أتثــراً هبــذه اهلجمــات خاصــة أهنــا شــنت يف معظــم األحيــان يف أوقــات الليــل أو يف الصبــاح الباكــر وهــم نيــام، وغالبــاً مــا ترافقــت 
هــذه اهلجمــات مــع هجمــات أخــرى اســتهدفت املراكــز الطبيــة الــي تقــدم اإلســعافات األوليــة للمصابــن؛ مــا تســبَّب يف ارتفــاع 

حصيلــة اإلصــاابت بــن األطفــال. 

ســجَّلنا 217 هجومــاً شــنَّها النظــام الســوري أبســلحة كيميائيــة منــذ أول اســتخدام موثَّــق هلــذا الســالح يف 23/ كانــون األول/ 
2012 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019، تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 186 طفــاًل قضــوا خنقــاً. 
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لقــوات  ألقــت مروحيــة اتبعــة  الســاعة 21:15  اإلثنــن 3/ نيســان/ 2017 قرابــة 
اجلنــويب  احلــيَّ  برميلــن متفجريــن حيــواين غــازات ســامة، ســقطا يف  الســوري  النظــام 
مــن قريــة اهلبيــط بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل طفــل رضيــع خنقــاً، 
وإصابــة 13 مدنيــاً مــن عائلتــن أبعــراض اختنــاق، ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام يــوم اهلجــوم.
وحبســب موقــعwww.worldweatheronline.com  فقــد كانــت درجــة 
احلــرارة يف قريــة اهلبيــط يف أقــرب وقــت للهجــوم قرابــة 20 درجــة مئويــة، بينمــا بلغــت 

ســرعة الــرايح قرابــة 5 ميــاًل يف الســاعة. 
أطفــال مصابــون إثــَر إلقــاء طــران النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً حيــوي غــازاً ســاماً/ 

اهلبيــط/ إدلــب 3/ نيســان/ 2017

إثــَر إلقــاء طــران النظــام  رضيــع قضــى خنقــاً 

ســاماً/  غــازاً  حيــوي  متفجــراً  برميــاًل  الســوري 

2017 نيســان/   /3 إدلــب  اهلبيــط/ 

أطفال مصابون إثَر إلقاء طران النظام السوري برمياًل متفجراً حيوي غازاً ساماً/ اهلبيط/ إدلب 3/ نيسان/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MGxTQUNfTE9Tb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y2RIVkJobGxhcTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Tm5oWURGZndxX2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0U0JmMGpUT3pYQ1k/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 19

الذخائر العنقودية:
أدى اســتخدام قــوات النظــام الســوري يف هجماهتــا الذخائــر العنقوديــة إىل تداعيــات واســعة النطــاق خاصــة وأن معظــم تلــك 
اهلجمــات يكــون بشــكل عشــوائي وغــر دقيــق وضمــن املناطــق املأهولــة ابلســكان والزراعيــة، وإضافــة إىل الضحــااي الذيــن يقتلــون 
بفعــل انفجــار الذخائــر العنقوديــة وقــت اهلجــوم فــإنَّ هنــاك قرابــة 10 - 40 % مــن هــذه الذخائــر يبقــى وال ينفجــر، وغالبــاً مــا 

يكــون لذخائرهــا الفرعيــة ألــوان ســاطعة وبرَّاقــة مُيكــن أن جتــذَب األطفــال وهــو مــا جيعلهــم الفئــَة األكثــَر تعرُّضــاً للخطــر.

ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ أول اســتخدام موثــق للذخائــر العنقوديــة يف متــوز/ 2012 حــى 20/ تشــرين 
الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 242 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة شــنَّتها قــوات النظــام الســوري، تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا 
ال يقل عن 404 طفالً يف هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثَر انفجار خملفات قدمية لذخائر عنقودية. 

السبت 16/ شباط/ 2019 قصفت رامجة صواريخ قوات النظام السوري صواريخ عدة حمملة بذخرة عنقودية استهدفت احلي 
الشــرقي مــن مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، مــا أدى إىل مقتــل أربعــة مدنيــن بينهــم طفــل واحــد وســيدة واحــدة، 
وإصابة شــخصن اثنن آخرين، ختضع املدينة لســيطرة مشــركة بن فصائل يف املعارضة املســلحة وهيئة حترير الشــام وقت احلادثة.

SMERCH- اخلميــس 4/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة مــن منــط
9M55k حمملــة بذخائــر مــن منــط 9n235 طالــت ســوقاً شــعبياً “ســوق اخلميــس” ومبــاٍن ســكنية وســط مدينــة كفــر نبــل 
بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم مخســة أطفــال وســيداتن اثنتــان، وجــرح أزيــد مــن 20 آخريــن، 
“الضحــااي توزعــوا بــن الســوق واملنــازل املدنيــة يف مواقــع عــدة”، إضافــة إىل أضــرار ماديــة يف ممتلــكات املدنيــن، ختضــع املنطقــة 

لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 14/ تشــرين األول/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ قــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة بذخــرة عنقوديــة 
اســتهدفت األطــراف الغربيــة واجلنوبيــة لبلــدة البــارة بريــف إدلــب اجلنــويب، ســقَط أحــد الصواريــخ قــرب فــرن خــاص للخبــز تعــود 
ملكيتــه لعائلــة حنــن ويُعــرف ابســم “فــرن حنــن”؛ تســبَّب اهلجــوم يف مقتــل ســيدة وابنهــا وإصابــة شــخصن آخريــن. ختضــع 

البلــدة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1uFnCFQTj82VniB0ud_MMKN6phqujcA1M/view
https://drive.google.com/file/d/1aoqy0zoxhkHHnzTWb2weCAdOyuIKFvML/view
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1LsucphXWODNop_fSOXNBpjasjCVbmXQo/view
https://drive.google.com/file/d/15L1UsQRN8dNeswygTxQIGETkSCPvpod9/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/17O0Zcijzfr36hF3VXQMNlwZnG2Z5uJvP/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1wn1a86tRoeW8vOLTYzrLpS4tRdyLHXW5/view
https://drive.google.com/file/d/1wn1a86tRoeW8vOLTYzrLpS4tRdyLHXW5/view
https://drive.google.com/file/d/1NANg-OOMvlqR6gVmfWH17aJs-s3ES7FK/view
https://drive.google.com/file/d/1lzuQks5QzEHy6Bb60hbfoSURGMawFKAC/view
https://drive.google.com/file/d/1xzKd8NQAA2bIKxfoKach8PUAVXGJILf9/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1fqQEODEfGec5SmGITZQQ1P6gyoLE72Vf/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1uwzImPponV3tJvngVO7009Fg9oqbk_tx/view
https://drive.google.com/open?id=1-mDeeX0G7elUeuAtFQXZuFyQH8gzYPOT
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اثء: احلصار:
فرضــت قــوات النظــام الســوري منــذ عــام 2012 حصــاراً كامــاًل أو جزئيــاً علــى العديــد مــن املــدن واألحيــاء الــي خرجــت عــن 
ســيطرته اســتمرَّ يف معظم املناطق لســنوات عدة، ومتت خالل تلك الســنوات إعاقة وصول املواد الغذائية والطبية إىل تلك املدن 
ــدت قــوات النظــام الســوري قصــف املنشــآت احليويــة يف املناطــق احملاصــرة كاملشــايف  واألحيــاء إلجبارهــا علــى االستســالم، وتعمَّ
ومســتودعات األغذيــة والصــرف الصحــي؛ مــا أدى إىل ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة احلــاد، وتفشــي األمــراض واألوبئــة 
وعــودة ظهــور أمــراض مت القضــاء عليهــا ســابقاً كشــلل األطفــال، وارتفــاع نســب التشــوهات اخللقيــة الوالديــة ومــوت األجنــة، 
وقلــة توفــر أو انعــدام األدويــة الالزمــة للعــالج مــن األمــراض، ال ســيما املزمنــة منهــا كأمــراض الكلــى والســرطان، كمــا منعــت 
قــوات النظــام الســوري خــروج احلــاالت املرضيــة اخلطــرة للعــالج يف مناطــق ســيطرته.كل ذلــك أدى إىل ارتفــاع حصيلــة الضحــااي 
مــن األطفــال ال ســيما حديثــي الــوالدة، وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مقتــل 
مــا ال يقــل عــن 305 طفــاًل بســبب نقــص الغــذاء والــدواء يف العديــد مــن املناطــق احملاصــرة، بشــكل رئيــس يف حمافظــات محــص 

وريــف دمشــق ودمشــق وديــر الــزور.

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أنَّ تداعيــات احلصــار علــى األطفــال مل تتوقــف بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى تلــك املناطــق 
إثــَر التســوايت الــي أبرمهــا برعايــة روســية، حيــث ال يــزال الناجــون مــن املــوت بســبب احلصــار يعانــون مــن آاثر نفســية وجســدية 
جســيمة خلفتهــا ســنوات عديــدة مــن العيــش يف ظــروف تفتقــر ألبســط مقومــات احليــاة، انهيــك عــن األســر الــي فقــدت أطفاهلــا 

بســبب اجلــوع أو الــربد أو نقــص الرعايــة الصحيــة. 

وقــد شــهَد العــام األخــر حصــار خميــم الركبــان الواقــع يف املنطقــة منزوعــة الســالح علــى احلــدود الســورية األردنيــة، ويتحمــل النظــام 
الســوري املســؤولية األكــرب عــن حصــاره، وقــد ســجلنا العديــد مــن حــاالت الوفــاة إثــَر ذلــك، وكنــا قــد أصــدران تقريــراً خاصــاً عــن 

األحــوال املعيشــية يف املخيــم. 

الطفــل عمــر خالــد العبــد هللا الســرجام، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً، قضــى 
يف 16/ آذار/ 2019 يف خميــم الركبــان؛ جــراء نقــص الغــذاء والرعايــة الصحيــة يف املخيــم، الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة 

يف املنطقــة منزوعــة الســالح، ويعتــرب النظــام الســوري املســؤول الرئيــس عــن حصــار املخيــم.

الطفــل عبــد الــرؤوف الطرفــة، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف حمافظــة محــص الشــرقي، قضــى يف 28/ آذار/ 2019 يف خميــم 
الركبــان؛ يف خميــم الركبــان؛ جــراء نقــص الغــذاء والرعايــة الصحيــة يف املخيــم، الواقــع علــى احلــدود الســورية األردنيــة يف املنطقــة 

منزوعــة الســالح، ويعتــرب النظــام الســوري املســؤول الرئيــس عــن حصــار املخيــم.

http://sn4hr.org/arabic/2018/11/14/10583/
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جيم: احلرمان من التَّعليم وعمالة األطفال:
تراجعــت فــرص حصــول األطفــال علــى حــق التعليــم والوصــول إىل املــدارس واملراكــز التعليميــة يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة 
قــوات النظــام الســوري وأصبــح إمكانيــة التــزام الطفــل اباللتحــاق ابلتعليــم بشــكل منتظــم أمــراً صعــب املنــال مــع تعمــد قــوات 
النظــام اســتهداف املــدارس ورايض األطفــال يف أثنــاء ســاعات الــدوام الرمســي مبختلــف أنــواع األســلحة، وتكــرار موجــات النــزوح 
وتــرك الطفــل ملدرســته وبيتــه بســبب القصــف العنيــف، وغالبــاً مــا ختشــى األســر مــن إرســال أطفاهلــا للتعليــم يف املــدارس خوفــاً مــن 
تعرضهــا للقصــف وارتــكاب اجملــازر والتســبب حبالــة مــن الذعــر واهللــع تصيــب األطفــال وأســرهم، وترســخ قناعــة لــدى األســر أن 
املــدارس هــي أماكــن خطــرة وغــر آمنــة وابلتــايل ضيــاع الفــرص التعليميــة علــى األطفــال. فضــاًل عــن الدمــار الــذي حلــق ببنــاء 
املــدارس وعــدم صالحيــة اســتخدامها للتعليــم وتضــرر بنيتهــا التحتيــة وتراجــع مســتوى دعــم التعليــم مــن اجلهــات املاحنــة وتوقــف 

املــدارس العاملــة عــن متابعــة براجمهــا التعليميــة.
 

وثقنــا مــا ال يقــل عــن 1141 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس علــى يــد قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين 
الثاين/ 2019.

الثــالاثء 18/ كانــون األول/ 2018 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مدرســة حطــن يف بلــدة جرجنــاز 
بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة. ختضــع البلــدة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 26/ آذار/ 2019 قرابــة الســاعة 08:30 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف منطقــة أبــو 
الظهــور- قذيفــة علــى جتّمــع يضــم مدرســتن –ضمــن ســوٍر واحــد-، مهــا مدرســة علــي رجــب ديبــان للتعليــم األساســي واثنويــة 
الشــيخ إدريــس، يف قريــة الشــيخ إدريــس بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي، ســقطت القذيفــة يف فنــاء مدرســة علــي رجــب ديبــان يف 
أثنــاء ســاعات الــدوام الرمســي؛ مــا أدى إىل مقتــل أحــد الطــالب، وإصابــة مخســة آخريــن جبــراح، إضافــًة إىل إصابــة بنائهــا أبضــرار 
ماديــة متوســطة، ومل تســجل أيــة أضــراٍر ماديــة يف اثنويــة الشــيخ إدريــس. ختضــع قريــة الشــيخ إدريــس لســيطرة مشــركة بــن فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

https://www.google.com.tr/maps/place/Jarjanaz,+Syria/@35.6181178,36.782488,14.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!2sJarjanaz,+Syria!3b1!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436!3m4!1s0x1524e4cd26622593:0x6fdaca38deabe26!8m2!3d35.6179551!4d36.7846436
https://drive.google.com/file/d/1sG2Wy_NqGYbFvuuQwgGHyNpqrEdBk8SB/view
https://drive.google.com/file/d/1Bu5Vf2mQ4pgu2PisMVfkzRQatet832u7/view
https://drive.google.com/file/d/1XsiRbz1rEJhH9Sgvhtm8aPe4liPSYXi5/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQyFJIExM1hDhbyVFLN7FmMB1MOIvEW-ZPlfq5ncnF6efA?e=VASh48
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األحــد 7/ نيســان/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة يف منطقــة أبــو الظهــور- صاروخــن 
من منط “SMERCH -9M55K” حُمّملن بذخائر عنقودية من منط “9n235” قرب مدرســة مصعب بن عمر 
للتعليــم األساســي يف احلــي اجلنــويب يف قريــة النــرب بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، يف أثنــاء ســاعات الــدوام املدرســي؛ مــا أدى 
إىل إصابــة بنــاء املدرســة وفنائهــا أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة. 

اخلميــس 23/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى مدرســة اقــرأ للتعليــم 
األساســي وحمطيهــا يف قريــة كفــر عويــد بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف مقتــل طفلــن، إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف بنــاء 
املدرســة وســورها، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الســبت 15/ حزيــران/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة قــرب مدرســة الشــهيد 
حســن املــدور للتعليــم األساســي يف قريــة البــارة يف جبــل الزاويــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا تســبب يف جمــزرة راح ضحيتهــا 
ســتة مدنيــن دقعــة واحــدة، هــم مخســة أطفــال )1 ذكــر، و4 أنثــى(، وســيدة واحــدة. إضافــًة إىل دمــار جزئــي يف مدخــل املدرســة 
وســورها، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار متوســطة. ختضــع قريــة البــارة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف مدرسة إقرأ إثَر هجوم جوي لقوات النظام السوري على قرية كفر عويد/ إدلب – 23/ أاير/ 2019

https://www.google.com/maps/place/Al+Nerab,+Syria/@35.8725437,36.7112433,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x152505c75e0a7461:0xa22412c801dbff8f!8m2!3d35.869581!4d36.7186359
https://drive.google.com/file/d/1OJQKAYKaV0kQ8K30DqqqZyNLR-CMece7/view
https://drive.google.com/file/d/1e1YVOTJKzhNPjpEth9M6Qz4i-rKkxOYk/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeWplhSFZx5DiiuMFBLPyJoBBRZdhfCCM4w9X03ffol30A?e=THRUWq
https://drive.google.com/file/d/1msacFYeHelIUzOUBg2hpytjXKqltbDm5/view
https://drive.google.com/file/d/1WKUGv_rK11I08wADe8r3pVGwNny0w38B/view
https://drive.google.com/file/d/1PD3X3e7zkpK3p4_QzHUWEg3n8g7dyBnQ/view
https://drive.google.com/file/d/1WZLjlVL_21N0Feq2wqEzUCvXuUJ7YoVD/view
https://drive.google.com/file/d/1e1YVOTJKzhNPjpEth9M6Qz4i-rKkxOYk/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eei4Ot6dJW9Lm9fkO4QcGtgBfE477y-NIh5GQgo2vDnAhg?e=fx9GzO
https://www.google.com/maps/place/Al-Bara,+Syria/data=!4m2!3m1!1s0x152457231ac6d36f:0xab5c26be91fb9938?sa=X&ved=2ahUKEwj54-Dr04vjAhVotIsKHd1EBJMQ8gEwF3oECAwQBA
https://drive.google.com/file/d/1kkiR-nBEsa62AuCJfRVXb5kb5YSZTbVn/view
https://drive.google.com/file/d/1rr-4A0qL95GRvXGSIr6CMjznw8hUn2hL/view
https://drive.google.com/file/d/1sBnBrHgFumuisXuiiqngXx7pwU_W1wGM/view
https://drive.google.com/file/d/130gNPtokHnAq1rA78p9KPxnMFOZsVp0_/view
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الســبت 31/ آب/ 2019 ألقى الطران املروحي التابع لقوات النظام الســوري برميالً متفجراً قرب مدرســة الوحدة اإلعدادية يف 
قريــة معــر مشاريــن بريــف حمافظــة إدلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة، ُنشــر 
إىل أنَّ القصــف حصــل قبــل دخــول وقــف إطــالق النــار -الــذي أعلــن عنــه النظــام الروســي- حيِّــز التنفيــذ عنــد الســاعة 06:00 مــن 

اليــوم ذاتــه. ختضــع قريــة معــر مشاريــن لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أدت اهلجمــات املتكــررة علــى املــدارس وحالــة انعــدام االســتقرار واألمــن، وانتشــار الفقــر، والنــزوح والتشــريد إىل عــزوف األطفــال 
وأســرهم عــن االلتحــاق ابلتعليــم، وجلــوء األطفــال إىل العمــل، وحتــول الطفــل يف كثــر مــن األحيــان إىل معيــل ألســرته بعــد فقــدان 
املعيــل الرئيــس؛ األمــر الــذي اضطــر األطفــال علــى االخنــراط يف أعمــال ال تتناســب مــع بنيتهــم اجلســدية والعمريــة، كالعمــل يف 
صيانــة الســيارات أو أعمــال البنــاء وحتميــل البضائــع وغرهــا، لقــاء أتمــن احلــد األدىن ملعيشــتهم يف الظــروف القاهــرة الــي حتيــط 
هبــم، يف ظــل النــزاع املســلح الــذي تعيشــه ســوراي، وضيــاع حقهــم يف احلصــول علــى التعليــم الــذي ضمنتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان وأحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين، الــي نصــت يف موادهــا علــى محايــة نظــام التعليــم والطــالب 

واملرافــق التعليميــة وحظــر اســتهدافها وضمــان اســتمرار عملهــا.

حاء: التجنيد:
قام النظام السوري بتشكيل جمموعات غر نظامية لتقاتل إىل جانبه، على شاكلة العصاابت املافيوية، وعمد إىل جتنيد األطفال 
وضمهــم إىل تلــك اجملموعــات، ويف كانــون الثــاين 2013 شــكَّل جمموعــة محلــت اســم “قــوات الدفــاع الوطــي” وانبثقــت عنهــا 
العديــد مــن اجملموعــات كاللجــان الشــعبية وغرهــا، وضمــت متطوعــن مــن خمتلــف الشــرائح العمريــة مبــن فيهــم األطفــال واليافعــون، 
وكان املتطوعــون خيضعــون لــدورات تدريبيــة قصــرة علــى محــل الســالح، وغالبــاً مــا يتحــول الطفــل بعــد جتنيــده إىل خدمــة الضابــط 
املســؤول عــن اجملموعــة الــي انضــم إليهــا، وتــوكل إىل األطفــال مهــام نقــل الذخــرة والتنظيــف، إال أنَّ قــوات النظــام الســوري مــا لبثــت 
أن زجَّــت ابألطفــال يف العمليــات القتاليــة إثــَر النزيــف البشــري احلــاد يف صفــوف املقاتلــن لديــه، وقــد ســجَّلنا العديــد مــن حــوادث 
أســر األطفــال اجلنــود أو قتلهــم خــالل املعــارك واالشــتباكات. وعلــى الرغــم مــن أنَّ األطفــال غالبــاً مــا ينضمــون إىل قــوات النظــام 
الســوري طوعــاً، إال أنَّ األســباب الــي تدفعهــم إىل االخنــراط يف هــذه القــوات كثــرة، أمههــا الفقــر املدقــع أو اتبــاع آابئهــم اجملنديــن 
أصالً يف هذه القوات، أو التأثر على معتقدات الطفل عرب إقناعه ابلتجنيد وترغيبه فيه مبا حيصل عليه من مال وسلطة. إضافة 
إىل تســهيل قــوات النظــام عمليــات جتنيــد األطفــال عــرب انتشــار مقراهتــا ومكاتبهــا اخلاصــة ابالنتســاب ضمــن املــدن وعــدم التزامهــا 
بفــرض شــرط احلــد األدىن للعمــر لالنضمــام إىل قواهتــا. كمــا ســاهم اإلعــالم التابــع للنظــام الســوري يف بــثِّ روح الثــأر واالنتقــام 

للتأثــر علــى معتقــدات األطفــال وتوجيههــم حنــو اختيــار التجنيــد بدافــع الدفــاع عــن وطنهــم وحماربــة اإلرهــاب. 

https://drive.google.com/file/d/1pgqwmc9ypNVQab2sxHEbQ8KlW4V0BWAR/view
https://drive.google.com/file/d/1eN-LdUkI6zJpntt-qm8DvsV5ygKnWuzH/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/18ruHD5NYeLE0svDhWfcd6YvUXpOcmMqY/view?usp=drive_open
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كمــا ســجلنا أيضــاً جتنيــد قــوات النظــام الســوري األطفــال بشــكل قســري بعــد اعتقاهلــم، يف املناطــق الــي تقــع ابلقــرب مــن جبهــات 
القتــال، كمــا حصــل يف مدينــة ديــر الــزور ومناطــق الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق.

تســببت عمليــات جتنيــد األطفــال مــن قبــل قــوات النظــام يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 37 طفــاًل ضمــن مياديــن القتــال منــذ بدايــة 
عــام 2013 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

حممــد فــارس عابديــن الفــارس، مــن أبنــاء بلــدة عقــارب الصافيــة التابعــة ملدينــة ســلمية 
بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، قامــت قــوات النظــام الســوري 
بتجنيــده قســرايً يف صفــوف قواهتــا، قتــَل يــوم األربعــاء 12/ حزيــران/ 2019 يف أثنــاء 
مشــاركته يف إحــدى املعــارك بــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة 

يف ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب.

محــزة ســلمان، مــن أبنــاء حــي جــب حســن مشــال شــرق مدينــة الالذقيــة، يبلــغ مــن العمــر 
16 عامــاً، قامــت قــوات النظــام الســوري بتجنيــده قســرايً يف صفــوف قواهتــا، قتــل يــوم 
الســبت 17/ آب/ 2019 يف أثنــاء مشــاركته يف إحــدى املعــارك بــن قــوات النظــام 

الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة يف ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب.

 

رواد قصــي مرهــج، مــن أبنــاء قريــة العوينيــة بريــف حمافظــة طرطــوس، يبلــغ مــن العمــر 17 
عامــاً، قامــت قــوات النظــام الســوري بتجنيــده يف صفــوف ميليشــيا “قــوات النمــر”، قتــل 
يــوم اإلثنــن 10/ حزيــران/ 2019 يف أثنــاء مشــاركته يف إحــدى املعــارك بــن قــوات 
النظــام الســوري وفصائــل يف املعارضــة املســلحة يف ريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب.

الطفل حممد فارس عابدين الفارس

الطفل محزة سلمان

الطفل رواد قصي مرهج

https://drive.google.com/file/d/1WV6gbji05KkJFMmw0Klg-EIFO_t15Sp0/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1sCMeMdEd_J77seKrQ6qoThkxcBFSa6RS/view
https://drive.google.com/file/d/1Uib5Eg_fXBAe0PTKG9FvgzahmDeWpnt9/view
https://drive.google.com/file/d/1uFgWQAANtOjAGw7_aUPMHYXkT_ES5ZQI/view
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خاء: العنف اجلنسي:
مــورس العنــف اجلنســي جتــاه األطفــال بشــكل رئيــس يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري أو يف أثنــاء اختطافهــم 
حيــث يتعــرض األطفــال للتحــرش أثنــاء عمليــات التفتيــش، أو اإلجبــار علــى التعــري واالبتــزاز اجلنســي اللفظــي كتوجيــه الشــتائم 
ذات الــدالالت اجلنســية، أو هتــم ممارســة اجلنــس، وســجلنا يف عــدة حــاالت قيــام اإلعــالم الرمســي التابــع للنظــام الســوري إبظهــار 
أطفــال إانث معتقــالت وهــم يدولــون ابعرافــات عــن ممارســتهم اجلنــس مــع عناصــر يف فصائــل املعارضــة املســلحة، مث ُأخفــَن 

قســرايً بعــد ظهورهــن.
وصــل العنــف اجلنســي يف حــاالت عديــدة إىل أقســى درجاتــه وهــي االغتصــاب وتســبَّب بصدمــة جســدية ونفســية طويلــة األمــد 
لألطفــال الضحــااي وألســرهم، وغالبــاً مــا حيجــم ذوو األطفــال عــن احلديــث عــن هــذا االنتهــاك خوفــاً مــن وصمــة العــار الــي قــد 

تلحــق هبــم يف اجملتمــع.
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 532 حادثــة 

عنــف جنســي حبــق أطفــال. 

2 - القوات الروسية:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

شــنَّت القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015 عمليــات قصــف جــوي علــى املناطــق املأهولــة 
ابلســكان بشــكل متعمــد وواســع النطــاق، واعتــرب النظــام الروســي ســوراي ســاحة تدريــب حــي وفعلــي لتجريــب األســلحة الــي 
تصنعهــا الشــركات الروســية، وحبســب وزارة الدفــاع الروســية فــإن العمليــة العســكرية يف ســوراي شــهدت جتربــة 231 منوذجــاً مــن 
األســلحة احلديثــة واحملدثــة منهــا الطائــرات احلربيــة واملروحيــات، ودابابت الروبــوت، والصواريــخ، إضافــة اىل كــم كبــر مــن الذخائــر، 
وكنــا قــد رصــدان مــن خــالل تقاريــران معظــم أنــواع األســلحة الــي شــاركت هبــا القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي 
كالذخائــر العنقوديــة والذخائــر احلارقــة والصواريــخ اخلارقــة للتحصينــات، وصواريــخ كالبــر، وصواريــخ مــن منــط توشــكا. وكان 
وزيــر الدفــاع الروســي ســرغي شــويغو قــد أعلــن، أن بــالده أوقفــت إنتــاج 12 منوذجــاً مــن األســلحة الروســية بعــد جتربتهــا الفاشــلة 

خــالل العمليــة العســكرية يف ســوراي، فيمــا مت حتديــث 300 منــوذج آخــر.

مت جتريــب مجيــع تلــك األســلحة علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان، واســتهدفت هبــا مــدارس ورايض أطفــال ومنشــآت طبيــة وحمــال 
ومراكــز جتاريــة؛ مــا أدى إىل تشــريد عشــرات آالف األطفــال يف خمتلــف املناطــق الــي قصفتهــا القــوات الروســية هــرابً مــن القتــل أو 
اإلصابــة.  وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 1928 طفــاًل يتوزعــون إىل 1357 
طفاًل ذكراً، و571 طفلة أنثى قد مت توثيق مقتلهم على يد القوات الروسية يف سوراي منذ تدخلها العسكري يف 30/ أيلول/ 

2015 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

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
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
https://arabic.rt.com/russia/1046745-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-12-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/?fbclid=IwAR1JIAnSp2_RnpDbhCXwq27Q8ng5gyve2pUUIifnKQfOufSCxsmxy4rYTwQ
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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اخلميــس 21/ آذار/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ 
منــزاًل -يــؤوي عائلــة انزحــة مــن قريــة الرميســة بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل الغــريب- يف 
قريــة الفقيــع بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة أفــراد مــن العائلــة 
)أربعــة أطفــال -ثالثــة مــن اإلانث وواحــد مــن الذكــور( ووالدهــم. ختضــع القريــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ليــل األحــد 19/ أاير/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات 
عــدة ُمتتاليــة ابلصواريــخ علــى منطقــة ســكنية غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســبعة أطفــال 
)3 ذكــور، و3 إانث، و1 جنــن(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة 

مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

األربعــاء 24/ متــوز/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى املنــازل يف قريــة طبيــش الواقعــة 
مشــال مدينــة خــان شــيخون بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 
ســتة أطفــال )أربــع ذكــور، واثنتــان مــن اإلانث(، وســيدة واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحــااي أطفــال إثــر جمــزرة جــراء هجــوم جــوي 
روســي علــى قريــة الفقيــع/ إدلــب – 21/ 

آذار/ 2019

أحد الضحااي إثَر جمزرة ارتكبتها القوات الروسية يف قرية طبيش/ إدلب – 24/ متوز/ 2019 

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZo0BlfiIGNFvlsdxPVDEDcBx2RrRBIKYyzbtrXv3ttQSg?e=OQ3VAb
https://drive.google.com/file/d/1SsDpkflXbOxP8t3bC0xjOlXXikypV3fa/view
https://drive.google.com/file/d/1TnnOyYn0em_flurW-XeQkwCdZLglARdp/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B9%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2021%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWZlalJjb2t1TnhJaEtVLXRteEJvTzBCOUVBaHJTeGRndUc0V2VLUzJwQXEwdz9ydGltZT1jbzdoZHpOczEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%86%D9%91%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2019%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVJoY0FwRjd1dUpNcDN3MF8zU3o1aElCSWJuQl9uYmJPU1B4TkxyRE9SMC1jUT9ydGltZT1wMllySHpSczEwZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdprabpanJ9LlHxYZsEOkYoBRwcckrFGVPcfivr7r-fqlA?e=sZHPIb
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdprabpanJ9LlHxYZsEOkYoBRwcckrFGVPcfivr7r-fqlA?e=sZHPIb
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B029'38.2%22N+36%C2%B039'19.6%22E/@35.4939398,36.6576194,804m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.4939398!4d36.6554307?hl=ar
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/1feGx3i23iaBumadMdSLXaMxqO9NM8jOu/view?usp=drive_open
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eb8GLp7kvQBGsw6ngkg50uMBWuXp5tCcVSeKivHc1PKFNA?e=COZl10
https://drive.google.com/open?id=1O3FoXlU35-B4FPKoaL5o40Rw3BupahHK
https://drive.google.com/file/d/1XN9vmZ0DK9ejZecR-N0m0OV6P41-UTrf/view
https://drive.google.com/file/d/1M1f_9TXrCbgjTL1TUYdpQbg4yIeo6cps/view
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اجلمعــة 16/ آب/ 2019، قرابــة الســاعة 19:20 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي -أقلــع مــن مطــار محيميــم 
بريــف حمافظــة الالذقيــة- صواريــخ عــدة علــى قريــة الرمحــة الســكنية -عبــارة عــن أبنيــة خمصصــة إليــواء النازحــن- شــرق قريــة حــاس 
بريــف إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 14 مدنيــاً -مجيعهــم انزحــون مــن ريــف محــاة الشــمايل-، بينهــم ســبعة أطفــال )ثالثــة 
مــن الذكــور وثالثــة مــن اإلانث، وجنــن واحــد(، وثــالث ســيدات، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف 
املبــاين الســكنية املخصصــة للنازحــن. ختضــع املنطقــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت 

احلادثــة.
ضحــااي إثــر جمــزرة ارتكبتهــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية يف قريــة الرمحــة الســكنية للنازحــن قــرب قريــة حــاس/ إدلــب – 16/ آب/ 

2019

تواصلــت الشــبكة الســورية مــع الناشــط اإلعالمــي فــادي ايســن8 ، وهــو مــن أبنــاء قريــة كفرومــة، وكان علــى بعــد قرابــة 1 كــم 
عــن موقــع القصــف وقــت احلادثــة: “عممــت املراصــد عــر القبضــات الالســلكية عــن إقــالع طــران حــريب روســي مــن مطــار 
محيميــم بريــف الالذقيــة واجتاهــه حنــوان، لتبــدأ غاراتــه بعــد دقائــق، رأيــت عــن بعــد ســقوط الصواريــخ علــى القريــة الســكنية 
قــرب قريــة حــاس املخصصــة إليــواء انزحــن مــن ريــف محــاة، فاجتهــُت مســرعاً إىل املوقــع حيــث شــاهدت أشــالء الضحــااي 
منتشــرة بــن املبــاين وقــد أصــاب املــكان دمــار كبــر واندلعــت حرائــق. ســاعدت عناصــر الدفــاع املــدين واألهــايل الذيــن 
ســبقوين إىل املــكان ابنتشــال جثمــان امــرأة ممــزق وقــد خــرج جنينهــا مــن بطنهــا ونقلناهــا إىل مشــفى معــرة النعمــان علــى 
أمــل إنقــاذ اجلنــن لكنــه فــارق احليــاة”. أخــربان فــادي أنـّـه وصــل إىل مشــفى معــرة النعمــان حنــو 12 ضحيــة وعشــرات املصابــن.

ابء: استخدام األسلحة احملرمة )الذخائر العنقودية(:
اســتخدمت القــوات الروســية الذخائــر العنقوديــة يف هجماهتــا بشــكل مكثــف وواســع النطــاق إمــا عــرب إلقائهــا مــن اجلــو فــوق 
ــع القــوات الروســية يف اســتخدام  املناطــق املأهولــة ابلســكان واألراضــي الزراعيــة أو عــرب إطالقهــا مــن األرض، وقــد الحظنــا توسُّ

الذخائــر العنقوديــة األرضيــة منــذ مطلــع عــام 2018.

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 236 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة شــنَّتها القــوات الروســية منــذ تدخلهــا 
العسكري يف سوراي يف 30/ أيلول/ 2015 حى 20/ تشرين الثاين/ 2019. تسبَّبت تلك اهلجمات يف مقتل 67 طفاًل.

8 عرب تطبيق واتساب يف 16/ آب/ 2019

https://www.google.com/maps/place/Hass,+Syria/@35.6169937,36.5870691,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152458135269b317:0x72eed6d7c9044532!8m2!3d35.6181774!4d36.5958947
https://drive.google.com/file/d/1UHMqpF0HOyIY7c8gczoIS5T7ngAAmoeb/view
https://drive.google.com/file/d/1deNQLvXbB9g3ipU5ogZ0GB1QHZd33Lye/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVMV2aGCzaxDr-Mof1O6Ec8BXhCW9LC6FhraQ4IzD65Qjw?e=0Br9XS
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVMV2aGCzaxDr-Mof1O6Ec8BXhCW9LC6FhraQ4IzD65Qjw?e=0Br9XS
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%B3%20%D8%AC%D9%801%2016%208%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVd4b1N1Qkp3SGxJdUxiSmJPV3Bob29CVDBINHJMMVlvQTJjcExYdmNmY0xUQT9ydGltZT1IM0JlX3pSczEwZw
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اتء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
اســتهدفت القــوات الروســية يف هجماهتــا املــدارس ورايض األطفــال وتســبَّبت يف تدمرهــا بشــكل جزئــي أو كلــي وخلَّفــت تلــك 
اهلجمــات ضحــااي مــن األطفــال، وقــد ســجَّلنا مــا ال يقــل عــن 201 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنــا روســية 

منــذ تدخلهــا العســكري يف ســوراي يف 30/ أيلــول/ 2015 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

الثــالاثء 30/ نيســان/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة القصابيــة للتعليــم األساســي 
يف قريــة القصابيــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب -يف أثنــاء ســاعات الــدوام املدرســي-، مــا أدى إىل دمــار كبــر يف اجلــزء اجلنــويب 
مــن املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر 

الشــام وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 26/ متــوز/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة أمحــد مجعــة عــرايب يف بلــدة مــورك 
بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع بلــدة 

مــورك لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

اإلثنــن 26/ آب/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مدرســة بنــات إحســم اإلعداديــة يف بلــدة 
إحســم بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة، وإصابــة أاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع بلــدة 

إحســم لســيطرة مشــركة بــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضــرار يف أحــد الغــرف الصفيــة يف مدرســة بنــات إحســم اإلعداديــة يف بلــدة إحســم/ إدلــب؛ 
إثــَر هجــوم جــوي نعتقــد أنــه روســي – 26/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1pvw7E47HY3TVbJRe84ZfM-HgkCh50hlq/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ESSddgzKZaJLi16BkuTYTJEBXDj61XxxbwX-TghjsNAumg?e=Kjm1fK
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbGclwo8RHdDmf7sGK59rk8BUVN7hn71pPAIhBU1TQe5Bw?e=oSfD6B
https://drive.google.com/file/d/1adSfIIuSeYrLVYTABxArEXPlmbbkp6Ox/view
https://drive.google.com/file/d/1zF1GsF7DwTqqJPTpIAB__v5Mg1oE6zM0/view
https://drive.google.com/file/d/1yUf-qs7TfdsnPh6Y-oJr97188-3KaQRF/view
https://drive.google.com/file/d/10KmVUoCJAMUgZcB_wTwrxa9KirORfsEz/view
https://drive.google.com/file/d/1-HOKo3PGnREPf-m6NQpsjxNZjqSN2D0A/view
https://drive.google.com/file/d/1TWip5tVTrib5uUYJ6-rHW-rlULiTCpKk/view
https://drive.google.com/file/d/1saIixT0nQ33wkfTLVwwP6PZCx6Nz3D2A/view
https://drive.google.com/file/d/1jeA5BSlwsk8r8j0TYQ9JlUjlfghrC-9c/view
https://drive.google.com/file/d/1pM_p68ZEUHl7R8Rkbx5Vws5ddgQWsaJ7/view
https://drive.google.com/file/d/1ijphhpxZ8g0qXcv2v1qvPaBycMQJKVRS/view
https://drive.google.com/file/d/1hZbQRAKeLFkZWiWgEqkRUYau8yoAOWcv/view
https://drive.google.com/file/d/1VtrhcbJ2xf_-tVmGZ1_OSP5XWs9JXDlT/view
https://drive.google.com/file/d/1KZ9C5L9gQwbOeoPGBKkyC4Z8BY9VbJwP/view
https://drive.google.com/file/d/1ddRP6M-hBz5KdTJ8wtUx3AetfCgOhKRi/view
https://drive.google.com/file/d/1hnY9Phj2UOUfBjd6Jvq17fdp3EmMc9RJ/view
https://drive.google.com/file/d/1OUeEW5FI_2vuGe8FjtRoJjzvKXJM5HU_/view
https://drive.google.com/file/d/1AP91Qhr35MwIkS_oClYyfm1pH-6tzFSS/view
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3 - قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:  

مارســت قــوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ أتسيســها -منــذ أتســيس قــوات اإلدارة الذاتيــة التابعــة حلــزب االحتــاد الدميقراطــي الكــردي- 
يف كانــون الثــاين/ 2014 عمليــات القصــف العشــوائي علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا وقامــت بزراعــة األلغــام يف البيــوت 
واألراضــي الزراعيــة قبــل انســحاهبا مــن مناطــق ســيطرهتا، ويف كثــر مــن األحيــان كانــت الــدورايت التابعــة هلــا تطلــق الرصــاص 
بشــكل عشــوائي مــن نقــاط التفتيــش أو يف األســواق أو يف أثنــاء املدامهــات، كمــا وثقنــا ضحــااي قتلــوا جــراء عمليــات قنــص كانــت 
قــوات ســوراي الدميقراطيــة مســؤولة عنهــا، ويف حــوادث عديــدة كانــت مســؤولة عــن حصــار مناطــق عــرب اســتهداف نــران قناصتهــا 
الطــرق املروريــة، كل ذلــك تســبَّب يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 214 طفــاًل يتوزعــون إىل 124 طفــاًل ذكــراً، و90 طفلــة أنثــى قــد 
مت توثيقهــم يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثــاين/ 2014 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

األحــد 16/ كانــون األول/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة قذائــف عــدة علــى حــي حوامــة يف مدينــة 
هجــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ثالثــة أطفــال )إانث(، وأربــع 

ســيدات. كانــت املدينــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 9/ كانــون الثــاين/ 2019 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة قذائــف عــدة علــى أحــد األحيــاء الســكنية 
يف بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة 

)ثالثــة أطفــال ووالِديهــم(. كانــت البلــدة خاضعــًة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ابء: االعتقال واالختفاء القسري:
اســتهدفت قــوات ســوراي الدميقراطيــة األطفــال بعمليــات اخلطــف واالعتقــال لتجنيدهــم قســرايً يف قواهتــا بشــكل رئيــس واقتيادهــم 
إىل معســكرات التدريــب عــرب خطفهــم مــن الطرقــات واملــدراس ويف أثنــاء لعبهــم أمــام منازهلــم، كمــا اعتقلــت األطفــال يف أثنــاء 
مدامهاهتــا للضغــط علــى ذويهــم لتســليم أنفســهم وســجَّلنا عــدداً مــن عمليــات االعتقــال علــى خلفيــات عرقيــة أو بذريعــة انتمــاء 

الطفــل لتنظيــم داعــش يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا هــذه القــوات بعــد انســحاب التنظيــم منهــا.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثــاين/ 2014 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 
722 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يتوزعــون إىل 

355 طفــاًل ذكــراً و367 طفلــة أنثــى. 

https://goo.gl/MRErtv
https://www.google.jo/maps/place/34%C2%B031'07.0%22N+40%C2%B057'10.3%22E/@34.5195059,40.958402,1221m/data=!3m1!1e3!4m13!1m6!3m5!1s0x15463dfd00493dcb:0x4e3779e2413ecbed!2z2YXYr9ix2LPYqSDYp9mE2LPZiNiz2Kkg2KfZhNir2KfZhtmI2YrYqQ!8m2!3d34.5149189!4d40.9509835!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.5185977!4d40.9528674?hl=ar
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الطفــل حممــد حميســن العلــي العبــد هللا، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، مــن أبنــاء مدينــة 
الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يف 20/ حزيــران/ 2019 قامــت دوريــة 
اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة مدعومــة بطــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف 

الــدويل ابعتقالــه مــن منزلــه يف مدينــة الشــحيل واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

تواصلنــا مــع حســن العبــد هللا 9 -وكان شــاهداً علــى احلادثــة- الــذي قــال لنــا “كان طــران االســتطالع التابــع لقــوات التحالــف 
الــدويل يف مســاء املدينــة، وقرابــة الســاعة الثانيــة فجــراً دامهــت ســيارات عســكرية عــدة )مــن نــوع هامــر وبيــك اب( تزامنــاً مــع 
حتليــق طائرتــن مروحيتــن، حــي العريشــة )الدنــدل( يف الشــحيل واقتحمــت العناصــر أحــد املنــازل الــيت يقطنهــا انزحــون مــن 
خــارج املدينــة )مــن العــراق( واعتقلــوا شــخصن مــن النازحــن مث قامــوا مبدامهــة منــزل ذوي الطفــل حممــد وتفتيشــه -وكان 
يف املنــزل حممــد ووالدتــه- وعثــروا علــى بندقيــة صيــد، اعتقلــوا حممــد وال يــزال مصــره جمهــواًل حــى اليــوم علــى الرغــم مــن 

أن الطفــل ال ينتمــي ألي جهــة”

الطفلــة حنــان حممــد خلــف، مــن أبنــاء مدينــة عــن العــرب املعروفــة ابســم كــوابين بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، تبلــغ مــن العمــر 
16 عامــاً، اعتقلتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األحــد 13/ كانــون الثــاين/ 2019، إثــر مدامهــة منزهلــا قــرب منطقــة الكــراج 

يف مدينــة عــن العــرب، هبــدف التجنيــد القســري، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة.

اخلميــس 20/ حزيــران/ 2019 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابالشــراك مــع طــران مروحــي اتبــع لقــوات مــن التحالــف الــدويل 
حبملــة دهــم واعتقــاالت يف مدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال ثالثــة مدنيــن بينهــم طفــل واحــد، 

واقتادهتــم إىل مركــز احتجــاز اتبــع هلــا يف حقــل عمــر النفطــي يف ابديــة مدينــة ذيبــان بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي.

األحــد 14/ متــوز/ 2019 اعتقلــت عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة مخســة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة بينهــم طفــالن 
اثنــان وســيداتن اثنتــان مــن مدينــة اجلــالء التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف ديــر الــزور الشــرقي، لــدى مرورهــم مــن إحــدى نقــاط 

التفتيــش التابعــة هلــا يف قريــة جديــدة كحيــط التابعــة لناحيــة الكرامــة بريــف الرقــة الشــرقي ومت اقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

الطفل حممد العبد هللا

9 تواصلنا معه يف 10/ تشرين األول/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1gWX6yYWROSCynLjzqqhhg-4jiiQS89Ru/view
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الثــالاثء 30/ متــوز/ 2019 قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة حبملــة دهــم واعتقــال يف حــي احلصيــة مبدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، مت توثيــق اعتقــال مثانيــة مدنيــن بينهــم طفــالن مــن عائلــة واحــدة، واقتيادهــم إىل جهــة جمهولــة.

اتء: التجنيد: 
عمــدت قــوات ســوراي الدميقراطيــة إىل جتنيــد األطفــال يف قواهتــا علــى حنــو واســع النطــاق يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا كافــة؛ 
هبــدف  لألطفــال  املخصصــة  التدريــب  وأنشــأت عشــرات معســكرات  تعدادهــا،  قواهتــا وزايدة  البشــري يف  النقــص  لتعويــض 
اســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن األطفــال اجملنديــن قســراً. وقــد مارســت قــوات ســوراي الدميقراطيــة أســلوب اخلطــف بشــكل رئيــس 
لتجنيــد األطفــال واحتجازهــم ضمــن املعســكرات التدريبــة، ومنعــت عنهــم االتصــال مــع أســرهم أو الســماح هلــا بزايرهتــم؛ ذلــك 
للتأثــر بشــكل أكــرب علــى معتقــدات الطفــل وتوجيهــه حنــو القتــال ضمــن قواهتــا طواعيــة، كمــا أهنــا مل حتصــل علــى موافقــة ُأَســر 

األطفــال قبــل جتنيــد أطفاهلــا ورفضــت االســتجابة ملطالبهــم إبعــادة أطفاهلــم أو الســماح برؤيتهــم ومعرفــة أماكــن وجودهــم. 

بعــد انتهــاء املــدة التدريبــة للطفــل يف املعســكرات الــي قــد متتــد مــا بــن ســتة أشــهر إىل مثانيــة، تقــوم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلــزجِّ 
بــه يف املعــارك وعمليــات القتــال، إضافــة إىل إشــراك األطفــال يف عمليــات نقــل الذخــرة والتنظيــف وحتصــن اجلبهــات، وتوزيعهــم 

علــى نقــاط التفتيــش.

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 86 حالــة جتنيــد ألطفــال قامــت هبــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة منــذ 
أتسيســها، قضــى قرابــة 23 طفــاًل منهــم يف مياديــن القتــال. 

يف 29/ حزيــران/ 2019 وقَّعــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى خطــة عمــل مــع األمــم املتحــدة مــن أجــل إهنــاء ومنــع جتنيــد 
األطفــال ومبوجــب هــذا تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة مــن خــالل خطــة العمــل هــذه إبهنــاء ومنــع جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، 
وبتحديــد الفتيــان والفتيــات اجملنديــن يف صفوفهــا حاليــاً وفصلهــم عــن القــوات، ووضــع تدابــر وقائيــة ومحائيــة وأتديبيــة فيمــا يتعلــق 
بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم. ومــع ذلــك ال تــزال قــوات ســوراي الدميقراطيــة تُعتــرب يف مقدمــة األطــراف الــي تلجــأ إىل عمليــات 

جتنيــد األطفــال وال نــزال نرصــد ونســجل عمليــات خطــف ألطفــال هبــدف اقتيادهــم حنــو التجنيــد.

كامــران مصطفــى العلــو، مــن أبنــاء قريــة يــدي قــوي جنــوب مدينــة عــن العــرب بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل الشــرقي، مــن مواليــد عــام 2003، اختطفتــه عناصــر مســلحة 
تنتمــي إىل قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يــوم الثــالاثء 23/ كانــون األول/ 2017 مــن 
مدينــة عــن العــرب ومت جتنيــده قســرايً لديهــا بعــد إخضاعــه ملعســكر تدريــيب يف انحيــة 

الشــيوخ التابعــة ملدينــة جرابلــس مشــال شــرق حمافظــة حلــب. 

كامران العلو

https://drive.google.com/file/d/153EUi-sK0Mve57ugVSUaZZ276qA6wK7j/view?usp=sharing
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حتدثنــا مــع الناشــط شــرزان علــو10  وهــو ابــن عــم الطفــل كامــران، وأخــربان: “مت اختطــاف ابــن عمــي مــن صالــة نــوروز لألفــراح 
يف مدينــة عــن العــرب/ كــوابين مــن قبــل أحــد عناصــر قســد ويدعــى جــوان أمحــد مشــو امللقــب “ســوار كــوابين” وأخــذوه 
ــد الطفــل كامــران( مبراجعــة  ــايل قــام عمــي مصطفــى )وال ــاح اليــوم الت إىل أحــد املراكــز التابعــة لقســد يف كــوابين، ويف صب
مركــز التجنيــد والدوائــر التابعــة لقســد يف املنطقــة مــن أجــل الســؤال عــن مصــر ولــده واملطالبــة بعودتــه لكــن مل يســتجيبوا 
ملطلبــه وأنكــروا وجــود الطفــل لديهــم.” أضــاف شــرزان أن والــد كامــران متكــن يف حزيــران 2018 مــن معرفــة مــكان ابنــه يف 
أحــد الثكنــات العســكرية التابعــة لقســد يف منطقــة القامشــلي بريــف احلســكة الشــمايل الشــرقي، عــن طريــق أحــد مســؤويل قســد، 

ــح أنَّــه مت زجــه يف املعــارك الــي خاضتهــا قســد ضــد تنظيــم داعــش يف ديــر الــزور ســابقاً. ورجَّ

الطفلــة ايمســن طــه خليــل، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، 
الثانيــة، تبلــغ مــن  طالبــة يف الصــف الســابع يف مرحلــة التعليــم األساســي – احللقــة 
العمــر حــن جتنيدهــا 13 عامــاً، قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابختطافهــا وجتنيدهــا 
قســرايً يف صفــوف قواهتــا مطلــع كانــون الثــاين/ 2019، وقــد علمنــا يــوم الثــالاثء 29/ 
كانون الثاين/ 2019 أهنا ختضع لدورة عســكرية يف إحدى معســكرات قوات ســوراي 

الدميقراطيــة يف حمافظــة احلســكة.

املعلومــات  تتضمــن  وثيقــة  تظهــر  صــورة 
العائلــة( )دفــر  للطفــل  الشــخصية 

الطفلة ايمسن طه خليل

10 عرب اهلاتف يف 1/ آب/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1kQE4CeFANks6m7YH61g-7Db090-13cLL/view
https://drive.google.com/file/d/1zAgRbHQTeGOQ3Hr9V0Fv6Q94ron5oqR2/view
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مقطع مصور للطفلة ايمسن طه خليل وهي ترتدي اللباس العسكري

لونــد إمساعيــل عليكــو، طالــب يف الصــف الســابع يف مرحلــة التعليــم األساســي – احللقــة الثانيــة يف مدرســة صــالح الديــن األيــويب 
مبدينــة الدرابســية بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، مــن أبنــاء مدينــة الدرابســية، يبلــغ مــن العمــر حــن جتنيــده 13 عامــاً، وهــو 
ابــن ألب يُعــاين إعاقــة جســدية، اختطفــت عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة “لونــد” هنايــة كانــون األول 2014 
مــن مــكان قــرب مدرســته، واقتادتــه إىل أحــد معســكرات التجنيــد التابعــة هلــا يف جبــل قنديــل يف إقليــم كردســتان مشــال العــراق، 
ويف عــام 2018 مت إرســاله إىل ســوراي للمشــاركة يف املعــارك اجلاريــة شــرق حمافظــة ديــر الــزور بــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة وتنظيــم 

داعــش، ومل يتمكــن والــد “لونــد مــن احلصــول علــى معلومــات عــن مصــر ابنــه علــى الرغــم مــن تكــرار الســؤال عنــه. 
يف آذار/ 2019 تواصــل لونــد مــع والدتــه الســيدة جيهــان عــرب اهلاتــف احملمــول وكان يف أحــد املعــارك يف منطقــة الباغــوز بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، ويــوم األربعــاء 3/ نيســان/ 2019 مت إعــالم عائلتــه مبقتلــه إثــر إصابتــه بشــظااي انفجــار لغــم أرضــي 

يف أثنــاء املعــارك يف منطقــة الباغــوز بريــف ديــر الــزور.
الطفل لوند عليكو قبل جتنيده - الطفل لوند عليكو يف معسكرات التجنيد - الطفل لوند قبل مقتله

زغــروس حممــد أمــن مــرزا، طالبــة يف الصــف اخلامــس مرحلــة التعليــم األساســي – احللقــة األوىل، مــن مواليــد عــام 2008، 
اختطفتهــا قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم األربعــاء 1/ أاير/ 2019 ابلقــرب مــن منــزل ذويهــا يف مدينــة املالكيــة بريــف حمافظــة 

احلســكة الشــمايل، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة، ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

الطفلة زغروس حممد أمن 
مرزا قبل اختطافها

وثيقة دفر العائلة للطفلة 
زغروس حممد أمن مرزا

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQGJ_5ACLkRPlMZM2ORCNc4BQGRfhu7QU8hT71cJ8GcQHQ?e=tzzdpQ
https://drive.google.com/file/d/135Ey_vH5MWaU7UEk-cw0LgZQNooLDZ2L/view
https://drive.google.com/file/d/1kuJ5lJ-qhRLRz1QxskJUgwJhCbA3pLWR/view
https://drive.google.com/file/d/1X5lIw9fES3vLn9pGsFfk33JR0N5uLBny/view
https://drive.google.com/file/d/1-ocefBSp8saWkVnXHjlcSfoYS6wx3ve_/view
https://drive.google.com/file/d/1gmxHx3a9Nf-KjuTBgY4UniuhFLvq4t3n/view
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مجــال جابــو، مــن أبنــاء بلــدة شــران بناحيــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، يبلــغ 
مــن العمــر 14 عامــاً، اعتقلتــه عناصــر مســلحة تنتمــي إىل قــوات ســوراي الدميقراطيــة يــوم 
األربعــاء 3/ متــوز/ 2019 مــن قريــة إحــرص بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، هبــدف 

ســوقه للتجنيــد اإلجبــاري، واقتادتــه إىل أحــد معســكرات التدريــب التابعــة هلــا.

حممــد عبــد الســالم الشــيخ أمحــد، مــن أبنــاء مدينــة رأس العــن بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، 
قامــت قــوات ســوراي الدميقراطيــة بتجنيــده ضمــن صفوفهــا يف حمافظــة احلســكة يف شــباط/ 2019 وخضــع ملعســكر تدريــيب يف 
منطقــة رأس العــن، بعــد ذلــك مت فــرزه إىل أحــد املخافــر احلدوديــة مــع تركيــا يف قريــة خربــة البنــات التابعــة ملنطقــة رأس العــن، يــوم 
اخلميــس 3/ تشــرين األول/ 2019 مت اعتقالــه مــن قبــل عناصــر قــوات ســوراي الدميقراطيــة مــن منــزل ذويــه يف رأس العــن بعــد 
انقضــاء مــدة إجازتــه ورفضــه العــودة إىل نقطتــه العســكرية، علمــت عائلتــه أنــه مت إيقافــه مــدة يومــن يف أحــد مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة يف مدينــة رأس العــن وبعدهــا مت نقلــه إىل نقطتــه العســكرية يف خربــة البنــات بريــف احلســكة 

الشــمايل الغــريب.

روجــن أمحــد عبــد القــادر، مــن أبنــاء قريــة عشــونة التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة 
حلــب الشــمايل، تبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، اختطفتهــا عناصــر مســلحة اتبعــة لقــوات 
ســوراي الدميقراطية يوم اجلمعة 18/ كانون الثاين/ 2019 من خيمتها يف خميم فافن 

اخلاضــع لســيطرة القــوات ذاهتــا مشــال حمافظــة حلــب، واقتادهتــا إىل جهــة جمهولــة. 
إثــَر إســعاف والدهتــا إىل أحــد  بينمــا كانــت وحَدهــا يف خيمتهــا  اختطفــت روجــن 
املشــايف، وثقنــا مقتــل روجــن يــوم اإلثنــن 28/ تشــرين األول/ 2019 يف املعــارك 
الدائــرة ضــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف منطقــة رأس العــن بريــف حمافظــة احلســكة.

مجال جابو

روجن أمحد عبد القادر

https://drive.google.com/file/d/1FahaB0_4kVATh4XAVJediAVkn_ZOF7GW/view
https://drive.google.com/file/d/1wqHdRw1ziW9hBVuZNjSrF0z1G-8mTjs6/view
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اثء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
اســتولت قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى العديــد مــن املــدارس يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا وحولتهــا إىل مقــرات عســكرية لقواهتــا، 
كمــا تســبَّب هجماهتــا يف تضــرر مــدارس أخــرى، ســجلنا مــا ال يقــل عــن 9 حــوادث اعتــداء علــى مــدارس علــى يــد قــوات ســوراي 

الدميقراطية حى 20/ تشــرين الثاين/ 2019.

اجلمعة 13/ أيلول/ 2019 قصفت مدفعية اتبعة لقوات ســوراي الدميقراطية قذيفتن قرب مدرســة العروبة وســط مدينة عفرين 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، ســقطت القذائــف علــى منــازل جتــاور املدرســة؛ مــا أدى إىل إصابــة أاثث املدرســة أبضــرار ماديــة 

بســيطة. ختضــع مدينــة عفريــن لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 8/ تشــرين األول/ 2019 أقدمــت عناصــر اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى اقتحــام مدرســة زينــب بنــت احلســن 
اإلعداديــة -الواقعــة يف شــارع الســوق- ومدرســة تــل أبيــض الشــرقي -الواقعــة علــى أطــراف املدينــة- يف مدينــة تــل أبيــض بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ وقامــت العناصــر إبغــالق املدرســتن واالســتيالء عليهمــا بغيــة حتويلهمــا إىل مقــرات عســكرية. كانــت 

املدينــة خاضعــًة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

4 - التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(:

ألف: القتل خارج نطاق القانون: 
نفَّــذ تنظيــم داعــش عمليــات قصــف عشــوائي يف هجماتــه علــى املناطــق خــارج ســيطرته؛ هبــدف بســط ســيطرته عليهــا، كمــا 
اتبــع سياســة االشــتباكات وتفجــر الســيارات أو الدراجــات املفخخــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان، وعمــَد إىل زراعــة األلغــام يف 

مناطــق ســيطرته قبــل انســحابه منهــا؛ مــا تســبَّب يف مقتــل األطفــال يف أثنــاء مرورهــم قرهبــا أو عبثهــم هبــا.

وقــد وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حــوادث عــدة إطــالق عناصــر التنظيــم الرصــاص املباشــر علــى األطفــال داخــل 
منازهلــم أو يف الطرقــات، بشــكل خــاص يف أثنــاء هجومــه علــى مناطــق ذات أقليــة دينيــة. 

وقــد وثقنــا منــذ اإلعــالن عــن أتســيس تنظيــم داعــش نيســان/ 2013 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مقتــل مــا ال يقــل عــن 
956 طفــاًل علــى يــد التنظيــم يتوزعــون إىل 562 طفــاًل ذكــراً و394 طفلــة أنثــى، قتلــوا إثــَر عمليــات القصــف العشــوائي أو 

االشــتباكات، أو اإلعــدام، أو انفجــار األلغــام، وُمســجلون لدينــا ابالســم والصــورة ومــكان الوفــاة وزماهنــا.
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الســبت 24/ تشــرين الثــاين/ 2018 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف قريــة تــل اهلــوى التابعــة لبلــدة الراعــي بريــف 
حمافظــة حلــب الشــمايل قبــل انســحابه منهــا؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة أطفــال )3 ذكــور و2 إانث( مــن عائلــة واحــدة. ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
استنســخ تنظيــم داعــش اإلرهــايب هنــج النظــام الســوري ذاتــه مــن حيــث عمليــات االعتقــال وإخفــاء عــدد واســع مــن املعتقلــن، 
وعــدم الكشــف عــن مصرهــم حــى لــو أنــه قــام إبعدامهــم، يف اتبــاع ألســوأ مــا لــدى النظــام الســوري مــن ممارســات وحشــية، ومل 
يســلم األطفــال مــن ذلــك فقــد مــارس تنظيــم داعــش عمليــات االعتقــال واخلطــف حبــق األطفــال؛ ملخالفتهــم التعاليــم الــي كان 
يفرضهــا يف مناطــق ســيطرته، كعــدم االلتــزام ابرتــداء مالبــس معينــة أو حلــق شــعر الــرأس بطريقــة خُتالــُف مــا يســمح بــه التنظيــم، 
ويف أحيــان أخــرى للضغــط علــى عائالهتــم لتســليم أنفســهم أو االنتقــام منهــم، كمــا وثقنــا حــاالت اعتقــال ألطفــال بصحبــة 
ُأســرهم يف أثنــاء حماولتهــم النــزوح مــن املناطــق اخلاضعــة لســيطرة التنظيــم أو خــالل هجماتــه علــى املناطــق األخــرى وخاصــة ذات 

األقليــة الدينيــة أو العرقيــة منهــا.

وعقــب فقــدان التنظيــم ســيطرته علــى املناطــق الــي كانــت خاضعــة لــه مشــال شــرق ســوراي أخلــى مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه واقتــاد 
املعتقلــن لديــه حنــو مناطــق جمهولــة، مــا جعــل مــن عمليــة تتبــع مصــر األطفــال املعتقلــن أمــراً معقــداً، وختشــى عائالهتــم مــن أن 
يكــون التنظيــم قــد نفَّــذ عمليــات إعــدام وتصفيــة مجاعيــة ضدَّهــم أو زجَّ هبــم يف معاركــه فالقــوا مصــر القتــل أو األســر، خاصــة مــع 
عــدم تعــاون قــوات ســوراي الدميقراطيــة الــي ســيطرت علــى مناطــق تنظيــم داعــش مــع أهــايل املختفــن واإلجابــة عــن تســاؤالهتم أو 

مــا أفضــت إليــه حتقيقاهتــم مــع أســرى تنظيــم داعــش. 

ســجل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ اإلعــالن عــن أتســيس تنظيــم داعــش يف نيســان/ 2013 حــى 20/ تشــرين 
الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 326 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد التنظيــم يتوزعــون إىل 302 

طفــاًل ذكــراً و24 طفلــة أنثــى.
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وقــد تعــرَّض هــؤالء األطفــال ألمنــاط عــدة مــن أســاليب التعذيــب اجلســدية والنفســية املتبعــة لــدى التنظيــم يف مراكــز احتجــازه، 
ومنهــا  الضــرب املــربح واجللــد والــدوالب والشــبح، والفلقــة والوقــوف الطويــل، الــذي يســتمر لســاعات أو أايم عــدة، ذلــك عقوبــة 
هلــم أو هبــدف انتــزاع اعرافــات منهــم أو لالنتقــام مــن أســرهم، كمــا تعــرض األطفــال للحرمــان مــن النــوم والغــذاء والرعايــة الصحيــة، 

واحلجــز ألوقــات طويلــة يف الزنــزاانت املنفــردة. 

اجلمعة 22/ شباط/ 2019 متكَّن 11 طفاًل من الطائفة اإليزيدية مع بعض املدنين وعائالت من تنظيم داعش من اخلروج 
مــن بلــدة الباغــوز التابعــة ملنطقــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يُذكــر أن تنظيــم داعــش كان قــد اختطــف األطفــال 

يف منتصــف عــام 2014 مــن قضــاء ســنجار يف العــراق، ومت نقــل األطفــال إىل مدينــة القامشــلي بريــف حمافظــة احلســكة.

اتء: التجنيد:
عمــَد تنظيــم داعــش منــذ اإلعــالن عــن ظهــوره يف نيســان/ 2013 إىل إشــراك األطفــال يف العمليــات القتاليــة، وأســند إليهــم 
مهــام يف االقتحامــات واالشــتباكات والقنــص واحلراســة، ويف حــاالت عــدة ســجلنا اســتخدام تنظيــم داعــش لألطفــال يف تنفيــذ 
عمليــات اإلعــدام والقصــاص، بــل وزجَّ هبــم أيضــاً يف تنفيــذ عمليــات انتحاريــة. وهبــدف زايدة تعــداد األطفــال اجملنديــن يف صفوفــه 
ــت آالف األطفــال اجملنَّديــن قســراً وطوعــاً عــرب  أنشــأ التنظيــم معســكرات لتدريــب األطفــال علــى القتــال ومحــل الســالح، وضمَّ
أســاليب الرهيــب والرغيــب، الــي بثَّهــا التَّنظيــم بــن الســكان يف مناطــق ســيطرته لنشــر ثقافــة محــل الســالح واجلهــاد، كمــا جلــأ 
تنظيــم داعــش إىل عمليــات اســتدراج األطفــال األجانــب عــرب اإلنرنــت وإقناعهــم ابلقتــال إىل جانبــه يف ســوراي وإغرائهــم ابملــال 

والســلطة الــي حيصلــون عليهــا مقابــل جميئهــم. 

يظهر يف الصورة أطفال كانوا حمتجزين لدى تنظيم داعش، بعد خروجهم من بلدة الباغوز يف 22/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1eOpi-JtvDgfHtxPw1GEDr9KHGKZJmaPc/view
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اثء: العنف اجلنسي:
مــارس تنظيــم داعــش العنــف اجلنســي ضــدَّ األطفــال علــى حنــو واســع بــدءاً ابلتَّحــرش وصــواًل إىل العبوديــة اجلنســية، وأجــرب 
الطفــالت اإلانث علــى الــزواج القســري، بشــكل خــاص املختطفــات واألســرات لديــه مــن الــاليت تنتمــن إىل أقليــات عرقيــة أو 
دينيــة، وكانــت الطفلــة الواحــدة جتــرب علــى الــزواج مــرات عديــدة ومــن أشــخاص عــدة وتعــرض الفتيــات للبيــع يف أســواق خناســة 
خاصــة بعناصــر التنظيــم وقادتــه، وجعــل مــن ذلــك سياســة للرغيــب ابالنضمــام إليــه، كمــا ســجَّلنا حــوادث عديــدة لعمليــات 

عنــف جنســي جتــاه األطفــال حدثــت يف معســكرات التدريــب اخلاصــة هبــم. 

جيم: استهداف املدارس ورايض األطفال:
 اســتهدف تنظيــم داعــش خــالل هجماتــه وعمليــات القصــف العشــوائي املــدارس ورايض األطفــال وقــد وثَـّـق فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 25 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس نفَّذهــا التنظيــم منــذ أتسيســه يف نيســان/ 2013 

حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

األربعــاء 28/ تشــرين الثــاين/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة قــرب مدرســة للتعليــم االبتدائــي 
يف قريــة الســكرية التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة 

متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

هيئة حترير الشام )جتمُّع مكوَّن من تنظيم جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً( وفصائل يف املعارضة املسلحة(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

إنَّ عمليات القصف العشــوائي الي مارســتها هيئة حترير الشــام يف أثناء هجماهتا على مناطق ســيطرة املعارضة املســلحة بشــكل 
رئيــس، واالشــتباكات يف املناطــق املأهولــة ابلســكان قــد تســبَّبت حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف 
مقتــل مــا ال يقــل 64 طفــاًل منــذ أتســيس جبهــة النصــرة )هيئــة حتريــر الشــام حاليــاً( يف كانــون الثــاين/ 2012 حــى 20/ تشــرين 

الثــاين/ 2019، توزعــون إىل 59 طفــاًل ذكــراً و5 طفلــة أنثــى.

الطفلــة فاطمــة حســام نعنــع، مــن أبنــاء مدينــة الــداان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل، 
قتلــت يــوم اإلثنــن 11/ شــباط/ 2019 علــى يــد عناصــر اتبعــون هليئــة حتريــر الشــام؛ 
إثــَر إطالقهــم الرصــاص يف أثنــاء مدامهتهــم منــازل يف مدينــة الــداان بذريعــة مالحقــة خــالاي 

تنظيــم داعــش.

الطفلة فاطمة حسام نعنع

https://drive.google.com/file/d/1LCu_N5pvTzGNybdKf3L3ORESCnT7jSs4/view
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الطفــل بــالل محــود احلمــود، مــن أبنــاء قريــة اجلبــن بريــف حمافظــة محــاة الشــمايل، يبلــغ 
مــن العمــر 10 أعــوام، قتــل يــوم الســبت 22/ كانــون األول/ 2018 جــراء إطــالق 
عناصــر اتبعــون هليئــة حتريــر الشــام الرصــاص قــرب مفــرق قريــة ابتبــو بريــف حمافظــة إدلــب 

الشــمايل علــى حافلــة كان يســتقلها مــع مهجَّريــن مــن ريــف حمافظــة محــاة. 

ابء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
اســتهدفت هيئــة حتريــر الشــام األطفــال بعمليــات اخلطــف واالعتقــال يف أثنــاء هجماهتــا علــى مناطــق خارجــة عــن ســيطرهتا، أو 
لــدى مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا بصحبــة ُأســرهم؛ أو ملخالفتهــم التعليمــات الــي تفرضهــا يف مناطــق ســيطرهتا، كمــا 
ســجلنا العديــد مــن احلــوادث الــي تعــرض فيهــا األطفــال لالختطــاف مــن قبــل جمموعــات اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام، مث أطلقــت 

ســراحهم بعدهــا مقابــل دفــع ذويهــم مبالــغ ماليــة طائلــة.

يتعــرض األطفــال خــالل مــدة اعتقاهلــم واختطافهــم للضــرب املــربح واجللــد والفلقــة، كمــا يفصــل الطفــل عــن أمــه يف حــال اعتقالــه 
معهــا وحيــرم مــن التواصــل معهــا، ويقــوم عناصــر اهليئــة حبلــق شــعر األطفــال وإهانــة كرامتهــم اإلنســانية أمــام حشــود مــن النــاس؛ 

عقوبــة هلــم علــى خمالفتهــم تعاليمهــا. 

وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ كانــون الثــاين/ 2012 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 29 
طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى هيئــة حتريــر الشــام.

الســبت 6/ نيســان/ 2019 قامــت عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام حبملــة دهــم واعتقــاالت يف مدينــة ســرمن بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل، مت توثيــق اعتقــال 7 مدنيــن بينهــم طفــالن، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

يف أيلــول/ 2019 اعتقلــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام طفلــن يبلغــان مــن العمــر 16 عامــاً، يف أحــد احلدائــق مبدينــة إدلــب 
بتهمــة التحــدث مــع الفتيــات، ومت االدعــاء عليهمــا مــن قبــل جهــاز احلســبة بتهمــة التحــرش ابلنســاء، ومت حبســهم لعــدة أايم تعــرض 

خالهلــا الطفــالن لضــرب مــربح إضافــة إىل حلــق شــعر الــرأس، مث أجــربوا علــى التوقيــع علــى تعهــد خطــي بعــدم تكــرار الفعــل.

الطفل بالل محود احلمود

https://drive.google.com/file/d/1X6MRv-hWbQsNPr9djyvN1d__G-m1Pds2/view
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األحــد 15/ أيلــول/ 2019  اقتحمــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام أحــد املنــازل يف مدينــة إدلــب واعتقلــت مدنيــاً مــع طفليــه البالغــن 
من العمر 15 و14 عاماً، إثَر شــتمهما عناصر اهليئة، مت اقتياد األب والطفلن إىل “الفرع 107” وهناك تعرض أحد الطفلن 
للجلــد -40 جلــدة- وأطلــق ســراحه يف اليــوم التــايل، يف حــن خضــع الطفــل اآلخــر للتحقيــق حــول زوارهــم يف املنــزل مث أفــرج عنــه 

أيضــاً بعــد أن صــادرت اهليئــة هواتفهــم احملمولــة.

اتء: التجنيد:
يف حمــاكاة لنهــج تنظيــم داعــش أنشــأت هيئــة حتريــر الشــام معســكرات تدريــب خاصــة ابألطفــال وأحلقتهــم بــدورات شــرعية للتأثــر 
ــت هبــم علــى خطــوط اجلبهــات، ويف حــاالت أخــرى أوكلــت إليهــم  علــى معتقداهتــم وتوجيههــم حلمــل الســالح والقتــال، مث زجَّ
مهــام احلراســة أو التمركــز علــى نقــاط التفتيــش، واســتغلت حالــة الفقــر الــي يُعــاين منهــا األهــايل يف مناطــق ســيطرهتا، ال ســيما 
ســكان املخيمــات والعائــالت الــي نزحــت مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، اســتغلت حالــة الَعــوز تلــك وقدمــت ملــن يلتحــق 

يف صفوفهــا مــن األطفــال رواتــب ماليــة، وصالحيــات متنحهــم نفــوذاً وقــدرة علــى التســلط علــى أقراهنــم. 

اثء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
جلــأت هيئــة حتريــر الشــام إىل اســتخدام املــدارس وحتويلهــا إىل مقــرات عســكرية، وقــد ســجلنا حــوادث قامــت فيهــا اهليئــة إبيقــاف 
العمليــة التعليميــة يف املدرســة وحتويلهــا إىل معهــد شــرعي، وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد نفَّــذت 

اهليئــة 3 حــواث اعتــداء علــى مــدارس حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019.

اجلمعــة 23/ تشــرين الثــاين/ 2018 اقتحمــت عناصــر مســلحة اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام مدرســة “ابســم واحــد علــوي” يف بلــدة 
دركــوش بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب، وقامــت خبلــع ابب املدرســة ونقــل أاثثهــا خارجهــا، وحتويلهــا إىل معهــد شــرعي اتبــع للهيئــة، 
ومنعت الطالب من دخوهلا. ُنشــر إىل أن املدرســة كانت ســابقاً معهداً شــرعياً اتبعاً للهيئة وقامت الفعاليات املدنية إبخراجها 

عنهــا قبــل 15 يومــاً مــن احلادثــة وإعــادة التدريــس فيهــا. ختضــع املدينــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

5 - قوات التحالف الدويل:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

ســجلنا منــذ تدخــل قــوات التحالــف الــدويل يف ســوراي يف 23/ أيلــول/ 2014 مقتــل مــا ال يقــل عــن 924 طفــاًل يتوزعــون إىل 
621 طفــاًل ذكــراً، و303 طفلــة أنثــى؛ إثــَر اهلجمــات اجلويــة الــي نفذهتــا قــوات التحالــف الــدويل.
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األربعــاء 5/ كانــون األول/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ حيــاً ســكنياً شــرق 
مركز مدينة هجن بريف حمافظة دير الزور الشــرقي؛ ما أدى إىل مقتل مخســة مدنين )طفالن اثنان وثالث ســيدات( معظمهم 
مــن عائلــة واحــدة –انزحــون مــن قريــة املريعيــة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي–، ُنشــر إىل أنَّ الطــران ذاتــه ارتكــب جمــزرة أخــرى 
يف اليــوم ذاتــه؛ إثــَر قصفــه ابلصواريــخ حيــاً ســكنياً آخــر يقــُع شــرق مركــز املدينــة، راح ضحيتهــا 13 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال، 

وثــالث ســيدات. ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 18/ كانــون الثــاين/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ أحــد األحيــاء 
الســكنية يف قريــة الباغــوز حتتــاين التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 28 مدنيــاً 
-معظمهــم انزحــون مــن مناطــق ريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي- بينهــم 10 أطفــال، و8 ســيدات. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

ابء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 25 حادثــة اعتــداء علــى مــدارس إثــَر هجمــات لقــوات التحالــف الــدويل منــذ تدخلهــا يف ســوراي يف 23/ 

أيلول/ 2014.

6 - فصائل يف املعارضة املسلحة:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مقتــل مــا ال يقــل عــن 984 طفــاًل علــى يــد فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة يتوزعــون إىل 551 طفــاًل ذكــراً و433 طفلــة أنثــى، ســقط معظمهــم جــراء القصــف العشــوائي الــذي تُنفــذه 

قــوات يف املعارضــة املســلحة علــى املناطــق غــر اخلاضعــة لســيطرهتا، وبشــكل خــاص القصــف ابســتخدام قذائــف اهلــاون.

الطفــل عامــر رمضــان، مــن أبنــاء حــي جوبــر مبدينــة دمشــق، قضــى يــوم الســبت 21/ 
أيلــول/ 2019 جــراء إصابتــه بطلــق انري، إثــَر اشــتباكات  بــن عناصــر مــن فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مل نتمكــن حــى 

حلظــة إعــداد التقريــر مــن حتديــد الفصيــل املســؤول عــن مقتلــه.

الطفل عامر رمضان

https://www.google.de/maps/place/34%C2%B041'02.0%22N+40%C2%B050'36.8%22E/@34.6838927,40.8416578,709m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!2sHajin,+Suriye!3b1!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.6839002!4d40.8435657
https://www.google.de/maps/place/34%C2%B040'54.0%22N+40%C2%B050'15.6%22E/@34.6816674,40.8398487,615m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x154625b5eac1ec3f:0x7afb8d08c6f735f!2z2YfYrNmK2YbYjCDYs9mI2LHZitin!3b1!8m2!3d34.6866678!4d40.8348715!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.6816627!4d40.8376602
https://www.google.jo/maps/place/34%C2%B027'23.1%22N+40%C2%B057'34.8%22E/@34.4564224,40.9618467,617m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.4564178!4d40.9596583?hl=ar
https://www.google.jo/maps/place/34%C2%B027'23.1%22N+40%C2%B057'34.8%22E/@34.4564224,40.9618467,617m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.4564178!4d40.9596583?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/1reNbf2iqaOVnE8pk6Nx02eHMv17wUxbv/view
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الطفــل حممــد حمســن اجلاســم، مــن أبنــاء قريــة حــورات عموريــن بريــف حمافظــة محــاة الغــريب، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، قضــى يــوم 
اإلثنــن 13/ أاير/ 2019 إثــَر إصابتــه بشــظااي جــراء ســقوط قذائــف صاروخيــة عــدة مصدرهــا منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة بريــف حمافظــة محــاة، علــى مدينــة الســقيليبة بريــف حمافظــة محــاة الغــريب.

ابء االعتقال واالختفاء القسري:
اســتهدفت فصائل يف املعارضة املســلحة األطفال بعمليات اخلطف، بشــكل خاص عند هجماهتا على مناطق خارج ســيطرهتا، 
كمــا جلــأت إىل عمليــات اختطــاف واعتقــال األطفــال وإطــالق ســراحهم مقابــل دفــع ذويهــم مبالــغ ماليــة طائلــة، ورصــدان ارتفاعــاً 
يف حصيلــة األطفــال املعتقلــن واملختطفــن يف مناطــق ســيطرة فصائــل املعارضــة منــذ مطلــع عــام 2018، وتركــزت تلــك العمليــات 

يف ريف حلب الشــمايل.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مــا ال يقــل عــن 348 طفــاًل يتوزعــون إىل 262 
طفــاًل ذكــراً، و86 طفلــة أنثــى ال يزالــون قيــد االعتقــال لــدى فصائــل يف املعارضــة املســلحة، وترقــى معظــم حــاالت االعتقــال 

املســجلة لدينــا إىل مرتبــة االختفــاء القســري.

إبراهيــم زهــر عزيــز، مــن أبنــاء قريــة كفــر زيــت التابعــة ملدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اعتقلتــه عناصــر اتبعــة ألحــد 
الفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم اجلمعــة 21/ حزيــران/ 2019 إثــر مدامهــة منزلــه يف قريتــه كفــر زيــت؛ بتهمــة التواصــل مــع 

قــوات ســوراي الدميقراطيــة والتعامــل معهــا، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة.

اعتقلــت عناصــر مســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يــوم الســبت 17/ آب/ 2019 ثالثــة مدنيــن بينهــم طفلــة تبلــغ 
مــن العمــر 12 عامــاً مــن ســكان خميــم النــرب مبدينــة حلــب، لــدى مرورهــم مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة هلــا يف منطقــة عفريــن 

بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، بينمــا كانــوا يف طريقهــم إىل احلــدود الســورية الركيــة، واقتادهتــم إىل جهــة جمهولــة.

الطفــالن الشــقيقان حســان جــالل العيــاف -16 عامــًا-، وعبــد الرمحــن جــالل العيــاف -18 عامــًا-، مــن أبنــاء مدينــة عــن 
عيســى بريــف حمافظــة الرقــة، اعتقلتهمــا عناصــر مســلحة تنتمــي إىل أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة يــوم الســبت 19/ تشــرين 
األول/ 2019 مــن خميــم عــن عيســى بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل الشــرقي، واقتادهتمــا إىل جهــة جمهولــة. وال يــزال مصرمهــا 

جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
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مارســت فصائــل يف املعارضــة املســلحة عمليــات تعذيــب حبــق األطفــال، تعــرض األطفــال بشــكل رئيــس للضــرب املــربح والفلقــة 
والتعليــق، كمــا أجــربوا علــى القيــام أبعمــال الســخرة كالتنظيــف ونقــل الطعــام ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل يف املعارضــة.

مقطــع مصــور بتاريــخ الثــالاثء 17/ أيلــول/ 2019 يظهــر فيــه أحــد العناصــر مــن قــوات الشــرطة واألمــن العــام الوطــي -أحــد 
الفصائــل يف املعارضــة املســلحة- وهــو يعاقــب طفلــن ضــرابً بتهمــة الســرقة، - مدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي.

مقطــع مصــور بتاريــخ اجلمعــة 20/ أيلــول/ 2019 يف خمفــر الشــرطة احلــرة التابــع لفصائــل يف املعارضــة املســلحة يف انحيــة شــران 
- منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب، يظهــر املقطــع أطفــااًل معتقلــن يقومــون أبعمــال الســخرة “تنظيــف احلمامــات”.

بيــان صــادر عــن قيــادة الشــرطة يف انحيــة شــران فيمــا خيــص املقطــع املصــور حبــق األطفــال يف خمفــر الشــرطة احلــرة التابــع لفصائــل 
يف املعارضــة املســلحة يف انحيــة شــران - منطقــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب.

اتء: استهداف املدارس ورايض األطفال:  
سجلنا ما ال يقل عن 35 حادثة اعتداء على مدارس نفَّذهتا فصائل يف املعارضة املسلحة حى 20/ تشرين الثاين/ 2019.

اثء: التجنيد:
اســتغلت فصائــل يف املعارضــة املســلحة حالــة الفقــر يف املناطــق الــي ســيطرت عليهــا، وعمــدت إىل جتنيــد األطفــال يف صفوفهــا 
لقــاء مبالــغ ماليــة، وأوكلــت إليهــم مهــام احلراســة ونقــل الذخــرة، والتنظيــف، والتمركــز يف نقــاط التفتيــش، ويف بعــض األحيــان 
أشــركتهم يف خــوض عمليــات قتاليــة بعــد إخضاعهــم لــدورات تدريبيــة قصــرة علــى محــل الســالح. ســجلنا مقتــل 5 أطفــال خــالل 

مشــاركتهم يف مياديــن القتــال إىل جانــب فصائــل يف املعارضــة املســلحة.

عبد الرمحن جالل العيافحسان جالل العياف

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EWznYzxUffxDmIqOuDmJgYYB4H7dzofes0az3pyMeXCyew?e=6eeJwg
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AE%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%2020%209%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVpOXzgyOUt2WVZLb1Z1Vk9kOGdiM0FCVDRMdFpDRWJTZzRMVHlLREFURjBfUT9ydGltZT00ZmhXNHo5czEwZw
https://drive.google.com/file/d/1utLF6rvxU90zRbyjTUsujr05SWMWcTaf/view
https://drive.google.com/file/d/1rfd2AJH6vKRjfqWt3XSR15ccZ1se91Af/view
https://drive.google.com/file/d/1d9D7Ln23ppEwY5xj0K2ppyN1ZFZkuGNF/view
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حممــد أمحــد العســكر، مــن أبنــاء مدينــة حلفــااي بريــف حمافظــة محــاة، مت جتنيــده يف 
صفــوف فصائــل يف املعارضــة املســلحة، يــوم اخلميــس 8/ آب/ 2019 قضــى يف 

املعــارك ضــدَّ قــوات النظــام الســوري يف ريــف محــاة الشــمايل.

7 - جهات أخرى:
ألف: القتل خارج نطاق القانون: 

ــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان العديــد مــن التصنيفــات كضحــااي التفجــرات الــي مل حنــدِّد مرتكبيهــا، مصــادر  يتضمَّ
نــران جمهولــة، ألغــام جمهولــة املصــدر، الغــرق، إضافــة إىل الضحــااي الذيــن قضــوا بنــران القــوات األردنيــة أو الركيــة أو اللبنانيــة. 

ضمــن هــذا التَّصنيــف ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 مقتــل مــا ال يقــل عــن 
1194 طفــاًل يتوزعــون إىل 780 طفــاًل ذكــراً و414 طفلــة أنثــى.

األحــد 17/ شــباط/ 2019 عثــر مقاتلــون اتبعــون لقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى تســعة جثامــن عائــدة لثمانيــة أطفــال وســيدة 
مــن عائلــة واحــدة يف منطقــة الباغــوز التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، ويبــدو مــن اجلثامــن تعرضهــم 
للقتــل رميــاً ابلرصــاص، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل ومعرفــة اتريــخ 

عمليــة القتــل. ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة. 

األحــد 24/ آذار/ 2019 انفجــر لغــم أرضــي يف أثنــاء مــرور ســيارة تُقــل مدنيــن علــى الطريــق الواصــل بــن مدينــة البصــرة وبلــدة 
صــور قــرب قريــة احلرجيــي بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــن مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ثالثــة 
أطفــال وطفلتــان اثنتــان وســيداتن اثنتــان، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــي قامــت بزراعــة اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر؛ نظــراً 

للصعوبــة البالغــة يف حتديــد مرتكــيب التفجــرات. ختضــع املنطقــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

حممد أمحد العسكر

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee6e064mlMxFkMMZUNkLiHsBY8ALcupyR6zU4f6vKcxMzw?e=O63szw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%BA%D9%85%20%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%82%D9%84%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A8%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%2024%203%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRVNkSnB5TjJtdkpEdEt0cm1rYkVfVkVCMzBkOTZqbUxGWlY5QVhIeGN5SlNndz9ydGltZT1feERPYmtCczEwZw
https://drive.google.com/file/d/1U1-OCXmJ4ge6Sbjg0SkR1WmeK_bDsZah/view
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تواصلنــا11 مــع حــازم الشــمري وهــو مــن أبنــاء عمومــة الضحــااي، وأخــربان: “قرابــة العاشــرة صباحــاً كانــوا يف ســيارهتم )ســيارة نــوع 
حلفاويــة وهــي حمليــة الصنــع( متجهــن مــن البصــرة ابجتــاه مدينــة الصــور علــى الطريــق الرئيــس الواصــل بــن املدينتــن، حلضــور 
مناســبة عائليــة هنــاك، وابلقــرب مــن قريــة احلرجيــي انفجــر لغــم أرضــي كان علــى جانــب الطريــق؛ أدى إىل مقتــل مجيــع أفــراد 
العائلة مبن فيهم األطفال )2 عاماً - 4 عاماً - 5 شهراً( حتولت جثثهم إىل أشالء بسبب قوة االنفجار، ونعتقد أن اللغم 

مضــاد للــدروع” أضــاف حــازم أن والــد األطفــال مــدين ويعمــل يف الزراعــة وال ينتمــي ألي جهــة عســكرية أو سياســية.

الثــالاثء 9/ متــوز/ 2019 انفجــر لغــم أرضــي يف قريــة دبــالن التابعــة ملدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى 
إىل مقتــل ســبعة أطفــال )مــن الذكــور( مــن عائلتــن، وإصابــة أربعــة آخريــن جبــراح، مل نتمكــن مــن معرفــة اجلهــة الــي قامــت بزراعــة 

اللغــم حــى حلظــة إعــداد التقريــر. ختضــع قريــة دبــالن لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة.

ابء: استهداف املدارس ورايض األطفال:
ســجلنا منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2019 تضــرُّر مــا ال يقــل عــن 60 مدرســة، إثــَر هجمــات علــى يــد 

جهــات أخــرى. 

األربعــاء 12/ كانــون األول/ 2018 انفجــرت عبــوة انســفة موضوعــة داخــل ســيارة قــرب مدرســة ابــن زيــدون االبتدائيــة وســط 
مدينــة اعــزاز بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل؛ مــا تســبب يف مقتــل طفلــة ووالدهــا، إضافــًة إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار 
ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 29/ كانــون الثــاين/ 2019 أقــدم جمهولــون علــى حــرق مدرســة الكشــكية للبنــن املعروفــة مبدرســة املهميــدة يف بلــدة 
الكشــكية بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة وأاثثهــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، 
ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع البلــدة لســيطرة قــوات 

ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

11 عرب اهلاتف يف 28/ آذار/ 2019

https://www.google.com.tr/maps/place/Dablan,+Syria/@34.8706072,40.5642314,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1547d590ddeda05d:0x5ee01048c662fe66!8m2!3d34.870609!4d40.581741?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1FrQzd4GqgDcRmSU-2oK8KyNYRzI6y1Eg/view
https://drive.google.com/file/d/1S_rYxhtnI21uu1Hd8jXGRqDJ9u9k92wq/view
https://www.google.com.tr/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5860225,37.0420291,14.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!2sA'zaz,+Syria!3b1!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://drive.google.com/file/d/1FrQzd4GqgDcRmSU-2oK8KyNYRzI6y1Eg/view
https://drive.google.com/file/d/1c0_6DQCSOXSCckHkp6hwB_zv8GHbRWVx/view
https://drive.google.com/file/d/1iNUzSGHjUWCZehVWYgDRXLmwsKmR3KY-/view
https://drive.google.com/file/d/1D_gcBk89O_hhAPjz2x7tEgDU-3H4_j1z/view
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األحــد 18/ آب/ 2019 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب اثنويــة الصناعــة للبنــن يف حــي األربويــة يف مدينــة القامشــلي بريــف 
حمافظــة احلســكة الشــمايل؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة أبضــرار ماديــة متوســطة، ال نــزال حنــاول الوصــول إىل شــهود وانجــن 
مــن تلــك احلادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. ختضــع مدينــة القامشــلي لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــت احلادثــة.

خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
قوات النظام السوري:

ارتكبــت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات املواليــة للحكومــة أفعــااًل ُتشــكُِّل جرائــم ضــد اإلنســانية حبــق أطفــال ســوراي، عــرب القتــل 
املنهجــي الواســع، وعــرب عمليــات التعذيــب والعنــف اجلنســي، ُمنتهكــة بشــكل صــارخ املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي، 
كمــا مارســت أفعــااًل أخــرى ترقــى إىل جرائــم حــرب عــرب عمليــات التجنيــد اإلجبــاري والتجويــع واحلصــار اجلماعــي لألهــايل مبــن 

فيهــم مــن نســاء وأطفــال، وهــذا ُيشــكل خرقــاً صارخــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين ولقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة.

لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا ختفــق 
الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أنــو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
 

القوات الروسية:
ــز علــى مناطــق ومراكــز آهلــة ابلســكان وتســبَّب يف مقتــل عشــرات األطفــال الســورين، مجيــع  ُمعظــم قصــف القــوات الروســية تركَّ

تلــك اهلجمــات العشــوائية ترقــى إىل جرائــم حــرب.
 

قوات سوراي الدميقراطية )حزب االحتاد الدميقراطي(:
مارســت تلــك القــوات أفعــااًل ترقــى إىل جرائــم حــرب عــرب عمليــات القصــف العشــوائي الــذي تســبَّب يف مقتــل العديــد مــن 

األطفــال، وعــرب عمليــات التجنيــد اإلجبــاري.

https://drive.google.com/file/d/13BT7szod4OKX1GJy_mt0bIEOkU3KSes4/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdKUcSPONclBgWTRQkNQdrgBTykQx9En_vO4H0l910ycLA?e=zlXmhi
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التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
جنَّــدت هــذه التنظيمــات مئــات األطفــال دون ســن الـــ15، كمــا مارســت عمليــات تعذيــب حبــق أطفــال معتقلــن داخــل مراكــز 
االحتجــاز التابعــة هلــا، وقتلــت عمليــات القصــف العشــوائي الــي قامــت هبــا العديــد مــن األطفــال، وُيشــكل ذلــك جرائــم حــرب.

 
قوات املعارضة املسلَّحة:

قامــت فصائــل خمتلفــة بعمليــات جتنيــد لعشــرات األطفــال، كمــا تســبَّب القصــف العشــوائي الــذي قامــت بــه بعــض الفصائــل يف 
مقتــل عــدد مــن األطفــال، ُيشــكل كل ذلــك جرائــم حــرب.

 
قوات التحالف الدويل:

لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح مدنيــن بينهــم 
أطفــال أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر ابألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد 

ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة. أبن الضَّ
 

التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:

• أتمــن محايــة ومســاعدة لألطفــال املشــردين قســرايً مــن انزحــن والجئــن، وخصوصــاً الفتيــات منهــن ومراعــاة احتياجاهتــن 
اخلاصــة يف جمــال احلمايــة حتديــداً.

• الوفــاء اباللتزامــات أمــام معاهــدة حقــوق الطفــل، وبــذل جهــود جديــة لعــزل النظــام الســوري وفضــح ممارســاته، وإيقافهــا يف 
أقــرب وقــت ممكــن.

• دعــم إمكانيــات احملاســبة كافــة يف ســوراي، وعلــى رأســها اآلليــة الدوليــة املســتقلة الــي أنشــأهتا اجلمعيــة العامــة، وجلنــة التحقيــق 
الدوليــة الــي أنشــأها جملــس حقــوق اإلنســان، واملنظمــات احلقوقيــة الوطنيــة العاملــة، وفضــح الــدول الــي حتــاول أتهيــل أو رعايــة 

مرتكــيب اجلرائــم ضــد اإلنســانية حبــق أطفــال ســوراي.
• اختــاذ كافــة اإلجــراءات املمكنــة قانونيــاً وسياســياً وماليــاً حبــق النظــام الســوري وحلفائــه، وحبــق مجيــع مرتكــيب االنتهــاكات يف 

النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام ابحــرام حقــوق األطفــال.
• الوفاء اباللتزام ابلتربعات املالية الي متَّ التَّعهد هبا:
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• البـُـدَّ مــن إيصــال املســاعدات إىل األطفــال احملاصريــن، وال بـُـدَّ مــن إجبــار النظــام الســوري بشــكل رئيــس علــى رفــع احلصــار عــن 
خميــم الركبــان، بــداًل مــن اللجــوء إىل جمــرد إلقــاء املســاعدات مــن اجلــو.

• مســاعدة دول الطــوق وتقــدمي كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة يف هــذه الــدول الــي حتتضــن العــدد األعظــم مــن 
األطفــال الالجئــن.

• إجيــاد آليــات لوقــف قصــف املــدارس ورايض األطفــال ومحايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة، وهــذا أقــل مســتوايت 
محايــة املدنيــن.

• قضيــة أطفــال ســوراي هــي قضيــة عامليــة، جيــب علــى كل الــدول أن تبــذَل جهدهــا يف التخفيــف مــن تداعياهتــا، عــرب دعــم املــدارس 
والعملية التعليمية والطبية داخل ســوراي، ولألطفال الالجئن.

األمم املتحدة:
إىل منظمة الشؤون اإلنسانية:

• تنســيق عمليــات املســاعدة اإلنســانية حبســب املناطــق األكثــر تضــرراً، وجتنُّــب ضغــوط وابتــزاز النظــام الســوري هبــدف تســخر 
املســاعدات لصاحلــه.

• ختصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة أتهيــل األطفــال مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة ابلفتيــات الذيــن أتثــروا ابالنتهــاكات بشــكل 
مباشــر، والــاليت تعرضــَن لالســتغالل اجلنســي، حبســب املناطــق األكثــر تضــرراً.

:COI وجلنة التحقيق الدولية ،IIIM إىل آلية التحقيق الدولية املستقلة
• التحقيق يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير، وتسليط الضوء بشكل أكرب على معاانة أطفال سوراي.

 
إىل دول اجلوار:

• ضمــان قــدرة الالجئــن القادمــن مــن ســوراي علــى طلــب اللجــوء، واحــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القســرية، 
وجيــب علــى دول االحتــاد األورويب وغرهــا أن خُتفــف الوطــأة عــن دول اجلــوار، وأن تســتقبل مزيــداً مــن الالجئــن الســورين، وعلــى 

الــدول املاحنــة زايدة مســاعداهتا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن، وملنظمــات اجملتمعــات احملليــة يف دول اللجــوء.
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املفوضية العليا لشؤون الالجئن:
• خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســورين الالجئــن وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم يف اجملتمــع عــرب معاجلــات نفســية 

طويلــة األمــد.
• تعزيز االستثمار يف التعليم والصحة.

 
إىل النظام السوري وأطراف النزاع:

• على النظام الوفاء بتعهداته بناء على مصادقته على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدولين اخلاصَّن واتفاقيات جنيف.
• علــى احللــف الســوري الروســي وامليليشــيات اإليرانيــة وملحقاهتــا، التَّوقــف عــن تعمُّــد قصــف املــدارس ورايض األطفــال، واملناطــق 

الســكنية املأهولة ابألطفال وذويهم، وقتل وتشــويه األطفال.
• علــى قــوات التحالــف الــدويل التحقيــق يف احلــوادث الــي وقــع فيهــا ضحــااي مــن األطفــال بشــكل خــاص، واختــاذ خطــوت رادعــة 
حبــق األشــخاص املشــتبه يف تورطهــم يف تلــك االنتهــاكات، كمــا جيــب الضغــط علــى حلفائهــا مــن قــوات ســوراي الدميقراطيــة 

إليقــاف عمليــات جتنيــد األطفــال، وااللتــزام خبطــة العمــل الــي وقعتهــا مــع األمــم املتحــدة يف حزيــران 2019.
• علــى مجيــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال احملتجزيــن، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع املســلح، وااللتــزام 

ابلقوانــن الدوليــة اخلاصــة ابحتجــاز األطفــال، والســيما الفتيــات.
• علــى اجلميــع احــرام القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، ووقــف مجيــع االنتهــاكات اجلســيمة املرتكبــة 

ضــدَّ األطفــال. 
• إهنــاء كل االعتــداءات العشــوائية وغــر املتناســبة علــى املناطــق املدنيــة واختــاذ مجيــع اخلطــوات املالئمــة حلمايــة األطفــال خــالل 

العمليــات العســكرية.

شكر 
كل الشــكر والتقديــر لعائــالت الضحــااي وأقرابئهــم وأصدقائهــم، وللنشــطاء احملليــن واإلعالميــن، الذيــن ســامهت مســاعداهتم 

خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.
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