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بمشاركة خبراء دوليين ومن األمم المتحدة، 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان نظمت فعالية 
عن االنتهاكات التي تعرض لها األطفال في سوريا

بــيــــــان

الجمعة 22/ كانون الثاني/ 2021: قامت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان وبرعاية كل من ألمانيا والدنمارك 

هــا  وهولنــدا بتنظيــم فعاليــة عــن تقريرهــا الســنوي التاســع عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا، وتــم بثُّ

عبــر منصــة زوم وحســابات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الرســمية علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، 

بمشــاركة كل مــن:

الخميس 28 كانون الثاني 2021
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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الســيد مارتــن ليســر، فريــق ســوريا، الســفارة األلمانيــة فــي بيــروت، والدكتــور ترويلــز جيســا إنجــل، كبيــر 

مستشــاري تحقيــق االســتقرار فــي ســوريا فــي وزارة الخارجيــة الدنماركيــة، والســيدة بــوال ساســترويجوتو، 

نائبــة المبعــوث إلــى ســوريا، وزارة الخارجيــة الهولنديــة، والســيدة لينــا بيســكايا، المستشــارة القانونيــة، 

وحــدة الجرائــم الجنســية والمرتكبــة علــى أســاس الجنــس والجرائــم المرتكبــة ضــد األطفــال، فريــق التحقيــق 

التابــع لألمــم المتحــدة لمحاســبة داعــش، والســيد خافييــر بيريــز ســالميرون، قائمــة خبــراء حقــوق الطفــل 

لاســتجابة الســريعة للعدالــة، ومستشــار ســابق لحقــوق الطفــل فــي لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 

بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، واألســتاذة دايــان مــاري أمــان، إميلي وإرنســت وودروف، رئاســة قســم 

القانــون الدولــي وإدارة مركــز ديــن رســك للقانــون الدوليــة، كليــة الحقــوق بجامعــة جورجيــا، واألســتاذ فضــل 

عبــد الغنــي المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت الجلســة الســيدة فالنتينــا فالكــو، 

رئيســة فريــق حمايــة الطفــل، قســم عمليــات الســام التابــع لألمــم المتحــدة، ورئيســة المحققيــن ســابقًا 

فــي لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا. 

وركزت الفعالية على اإلجابة على األسئلة الرئيسة التالية: 

مــا هــو دور االنتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال ضمــن االســتراتيجية األوســع لألطــراف المتحاربــة فــي 	 

ســوريا؟ كيــف يمكــن وضــع هــذه االنتهــاكات فــي المســار العــام للصــراع الســوري علــى مــدى الســنوات 

العشــر الماضية؟ 

ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها لألطفال وعائاتهم؟	 

ــر المســتقبلي لهــذه االنتهــاكات علــى أطفــال ســوريا وعلــى المجتمــع الســوري ككل، ومــا 	  مــا هــو األث

ــة؟ ــة السياســية، وأمــن واســتقرار الدول ــات تلــك االنتهــاكات علــى العملي تداعي

لمــاذا لــم ينجــح المجتمــع الدولــي فــي اتخــاذ أي تحــرك مــن شــأنه أن يوقــف االنتهــاكات بحــق األطفــال 	 

علــى الرغــم مــن ســعة نطاقهــا؟

ــة، 	  ــات السياســية واالقتصادي ــة، والعقوب ــة العالمي ــة القضائي ــر الوالي ــا الجنائيــة عب ــى القضاي إضافــة إل

مــا هــي أدوات المحاســبة الفعالــة المتبقيــة للضغــط علــى النظــام الســوري وكافــة أطــراف النــزاع 

فــي ســوريا لوقــف االنتهــاكات الفظيعــة بحــق األطفــال، والموثقــة فــي التقريــر؟ كيــف يمكــن تعزيــز 

المســاءلة الفعالــة عــن هــذه االنتهــاكات؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه المنظمــات المحليــة 

والدوليــة فــي هــذا الســياق؟
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افتتحــت الجلســة الســيدة فالنتينــا، بشــكر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والــدول الراعيــة للفعاليــة، 

ألمانيــا والدنمــارك وهولنــدا، علــى تنظيمهــم ومــن ثــم أشــارت إلــى أن “التقريــر الســنوي التاســع الصــادر 

ــا أن األطفــال فــي كافــة أنحــاء  ــا أو باألحــرى يصــرخ بن عــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يخبرن

ســوريا ال يزالــون يعانــون مــن التعذيــب والقتــل والتشــويه واالعتقــال التعســفي والتشــريد القســري، 

ويحرمــون مــن حقوقهــم األساســية فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمســكن اآلمــن 

وبمســتويات يجــب أن تصــدم البشــرية، إال أنهــا لألســف يبــدو أنهــا تمــرُّ دون انتبــاه أكثــر وأكثــر”. 

ثــم تحــدث الســيد مارتــن ليســتر، بــأن موضــوع الفعاليــة “ال يجــب أن يكــون موجــودًا لــو كان العالــم أكثــر 

إنســانية وأكثــر عــداًل” وأن “معانــاة األطفــال التــي ال يمكــن تخيلهــا؛ جــاءت نتيجــة الحــرب والقمــع 

ومكائــد النظــام المعيبــة وأطــراف النــزاع الدوليــة والمحليــة األخــرى، وفشــل المجتمــع الدولــي فــي 

وضــع حــدٍّ لهــذا النــزاع بينمــا نقتــرب مــن الذكــرى العاشــرة لبدايتــه” وقــال أيضــًا إّنَ “الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان هــي شــريك منــذ أمــد طويــل ومصــدر جوهــري للغايــة للمعلومــات التي تثــري تقاريرنا 

الخاصــة، والتــي تُســهم فــي عمليــة صياغــة سياســتنا” وأضــاف “تقــوم الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان بإجــراء أبحــاث وعمليــات توثيــق قيِّمــة جــدًا، كمــا أنهــا تعمــل كأســاس للمســاءلة وللعدالــة 

االنتقاليــة، والتــي تعتبــر أساســية لتجــاوز النــزاع وبنــاء ســالم مســتدام، كمــا أن موقف ألمانيــا واالتحاد 

األوروبــي فــي هــذا الصــدد راســخ جــدًا، جميــع مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية يجــب أن 

يحاســبوا، وكمــا قلنــا مــرات عديــدة، فــإن تعزيــز المســاءلة والعدالــة ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب 

يظــل أولويــة قصــوى وجــزءًا أساســيًا مــن أيــة عمليــة مســتقبلية للمصالحــة الوطنيــة فــي ســوريا”. 

واختتــم الســيد ليســتر مداخلتــه بالقــول “وراء كل طفــل ضحيــة يوجــد حيــاة مدمــرة، لذلــك أريــد أن أوضــح 

نقطــة واحــدة وهــي أن ســوريا ومحنــة أطفالهــا لــم تنســى وأننــا لســنا غيــر مباليــن”. 

تــا ذلــك مداخلــة الدكتــور ترويلــز جيســا إنجــل، الــذي بــدأ كلمتــه بالقــول: “فخــورون جــدًا بشــراكتنا الوثيقــة 

واالســتراتيجية مــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ألن العمــل الــذي تقــوم بــه مهــم لتســليط 

الضــوء علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا بصــرف النظــر عمــن كان الجانــي”. وأضــاف “لقــد 

أصــدرت تقريرهــا التاســع عــن حقــوق األطفــال الســوريين، ومــرة أخــرى نتذكــر الوضــع غيــر المقبــول 

الــذي ُيقتــل فيــه األطفــال بشــكل منتظــم نتيجــة األعمــال العســكرية، وهــم يتعرضــون لالعتقــال 

التعســفي أو التجنيــد قســرًا، ويتعرضــون للتعذيــب وأودُّ أن أضيــف أن حرمــان األطفــال مــن الحصــول 

علــى التعليــم وعلــى ميــاه نظيفــة وغــذاء صحــي ومنــزل آمــن، كل هــذا يؤثــر كثيــرًا علــى األطفــال علــى 

نحــو اســتثنائي، كمــا أن نشــأة الطفــل فــي ظــلِّ الصــراع الســوري، ســوف تتــرك أثــرًا مــدى الحيــاة 

فــي عــدة أجيــال، وعلــى األرجــح يزيــد مــن صعوبــة تحقيــق مســتقبل مســتقر لســوريا”. وأشــار الدكتــور 
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ترويلــز إلــى أن “هنــاك الكثيــر مــن القضايــا علــى المحــك، أواًل وقبــل كل شــيء مســتقبل األطفــال 

أنفســهم، ومســتقبل ســوريا واســتقرار المنطقــة يعتمــد أيضــًا علــى مســتقبل األطفــال، لذلــك مــن 

الضــروري أن يســتمرَّ النــاس فــي مســاعدة األطفــال المحتاجيــن وأن يواصلــوا العمــل لــردع المزيــد 

مــن االنتهــاكات ضــد األطفــال وأن يســتمروا بحيــث يمكــن فــي يــوم مــن األيــام محاســبة أولئــك الذيــن 

ينتهكــون حقــوق األطفــال”. 

جــاءت ثالثــًا مداخلــة الســيدة بــوال ساســترويجوتو، والتــي أشــارت فيهــا إلــى أن “المســاءلة هــي إحــدى 

أولويــات السياســة الخارجيــة الهولنديــة وسياســة حقــوق اإلنســان، وتعمــل هولنــدا منــذ ســنوات 

علــى مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، واالنتهــاكات الفظيعــة بمــا فــي ذلــك التعذيــب مــن قبــل النظــام، 

الــذي ال يمكــن أن يمــرَّ دون عقــاب، نحــن بحاجــة إلــى إقامــة العــدل للضحايــا، جميــع الضحايــا واألطفــال 

منهــم بشــكل رئيــس”. وأضافــت “علــى مــرِّ الســنين كنــا ندعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة وآليــة 

التحقيــق الدوليــة المســتقلة IIIM فــي مجــال التوثيــق، لكننــا شــعرنا أن ذلــك لــم يعــد كافيــًا فــي ذلــك 

ــا فــي أيلــول مــن العــام الماضــي محاســبة الحكومــة الســورية بموجــب  الوقــت، ولهــذا الســبب قررن

القانــون الدولــي علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان، والتعذيــب علــى وجــه الخصــوص”. وأشــارت إلــى أن 

ــح قســوة الوضــع فــي ســوريا، ونــرى نظامــًا لــن يتوقــف عنــد أي شــيء فهــو يقصــف  “تقريــر اليــوم يوضِّ

شــعبه ويقتــل أطفالــه، األرقــام مفجعــة”. واختتمــت الســيدة بــوال مداخلتهــا بمناشــدة دول العالــم 

“أن تحاســب الحكومــة الســورية بموجــب انتهاكهــا التفاقيــة حقــوق الطفــل إن أمكــن ذلــك”.

وتبــع ذلــك مداخلــة الســيد فضــل عبــد الغنــي، التــي بدأهــا بشــكر ألمانيــا والدنمــارك وهولنــدا علــى رعايتهــم 

للفعاليــة ودعمهــم لعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان واالهتمــام بتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي 

ــي تعــرض لهــا  ــاف االنتهــاكات الت ــى أن األطفــال فــي ســوريا قــد تعرضــوا لمختلــف أصن ســوريا، وأشــار إل

البالغــون، ومــن قبــل جميــع األطــراف، وليــس ذلــك فحســب، وإنمــا بعــض تلــك االنتهــاكات قــد وقــع علــى 

ث عــن مركزيــة قضيــة الطفــل فــي   واســع، والبعــض منهــا كان يســتهدف الطفــل ألنــه طفــل. وتحــدَّ
ٍ
نحــو

 خاص 
ٍ
د على أنه تتم اإلشــارة إليهم على نحو عمل الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان وقاعدة بياناتها، وأكَّ

فــي جميــع التقاريــر والبيانــات واألخبــار الصــادرة، كمــا تحــدث عــن إصــدار عــدد مــن التقاريــر واألخبــار الخاصــة 

بهــم، وأشــار إلــى التعــاون اللصيــق مــع آليــة الرصــد واإلبــاغ فــي منظمــة اليونيســف. واختتــم الســيد عبــد 

الغنــي مداخلتــه بقولــه “هــذا الكــم الهائــل مــن االنتهــاكات الفظيعــة التــي تعــرض لهــا األطفــال، يظهــر 

 مبســط حقيقــة الظــروف التــي مــروا بهــا طيلــة العقــد الماضــي، ال يمكننــا حقيقــة معرفــة 
ٍ
علــى نحــو

تداعيــات تلــك الظــروف النفســية واالجتماعيــة، وأودُّ أن أقــول أن التأثيــر ال يشــتمل علــى الطفــل 

الضحيــة وحــده، بــل يمتــد إلــى أصدقائــه، فهــم يتأثــرون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن إعاقــة أو 
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تشــرد أو قتــل أو اختفــاء صديقهــم، كمــا أن قســمًا مــن هــؤالء األطفــال قــد أصبــح رجــاًل وحمــل معــه 

معاناتــه وتداعياتهــا علــى حياتــه ومســتقبله. إن انســداد األفــق وفقــدان األمــل، واالنتشــار المخيــف 

بيئــة خصبــة الســتقطاب األطفــال  ل  ُيشــكِّ هــذا  العائلــة، كل  أو  لألميــة، والتشــرد، وفقــدان األب 

ــة، والميلشــيات  ــًا أو جنســيًا مــن قبــل أطــراف عــدة، وبشــكل خــاص الميليشــيات اإليراني آيديولوجي

المواليــة للنظــام الســوري، والتنظيمــات المتطرفــة” وأكــد الســيد فضــل علــى أن “بعــض االنتهــاكات 

قــد وصلــت مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية ممــا يســتدعي تدخــاًل دوليــًا لوقفهــا”.

بعــد ذلــك تحدثــت الســيدة لينــا بيســكايا، فــي مداخلتهــا عــن الــدور الــذي لعبتــه االنتهــاكات بحــق األطفــال 

فــي االســتراتيجية العســكرية الشــاملة وطريقــة العمــل ألطــراف النــزاع وكيفيــة وضــع هــذه االنتهــاكات 

فــي المســار العــام للصــراع الســوري علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، وأشــارت الســيدة لينــا إلــى أن 

ــه،  ــذي حدثــت في ــى الوقــت ال ــزاع اعتمــادًا عل ــرت بمــرور الوقــت ومــع تطــور الن “هــذه االنتهــاكات تغي

وفقــًا للجانــي ولجنــس الضحيــة” واختتمــت حديثهــا بالتذكيــر باالنتهــاكات الســتة الرئيســة: “االنتهــاكات 

الســتة الجســيمة رأيناهــا منــذ عــام 2011 قتــل وتشــويه، واســتخدام األطفــال كجنــود رأينــاه مــن جانــب 

الحكومــة منــذ عــام 2013، ومــن الجماعــات المســلحة منــذ عــام 2012، العنــف جنســي ضــدَّ الفتيــات 

رأينــاه بشــكل خــاص فــي األعــوام 2011 و2012 و2013 خــالل تلــك العمليــات البريــة حيــث كانــت الفتيــات 

معرضــات بشــدة لالعتــداء، وبعــد ذلــك كان لدينــا بالطبــع تنظيــم الدولــة بشــكل خــاص بيــن 2014 

و2017، وقد ذكر فضل عبد الغني عمليات االختطاف التي أدت إما إلى التجنيد اإلجباري أو االعتقاالت 

التــي تحــدث تقريبــًا منــذ بدايــة الصــراع، أريــد فقــط أن أشــير إلــى أن الجماعــات المســلحة اســتخدمت 

النســاء واألطفــال كرهائــن، لغــرض محــدد وهــو مبادلتهــم بجثــث جنــود الحكومــة الســورية، لــذا فــإن 

هــذا نمــط مفصلــي للغايــة بالنســبة للجماعــات المســلحة، ثــم أخيــرًا االنتهــاكان األخيــران الهجمــات 

علــى المــدارس والمستشــفيات ورفــض المســاعدات اإلنســانية، أعتقــد أننــا رأينــا ذلــك فــي الغالــب 

فــي أثنــاء الحصــار الــذي قامــت بــه القــوات المواليــة للحكومــة فــي الغالــب كوســيلة إلجبــار الســكان 

علــى االستســالم وكانــت ناجحــة للغايــة”.

الســيد خافييــر بيريــز ســالميرون تحــدث عــن أثــر نــزاع بهــذا الحجــم علــى أجيــال مــن األطفــال وعلــى المجتمــع 

والبلــد ككل، وأشــار إلــى “التأثيــر العميــق علــى الصحــة العقليــة والنفســية لألطفــال وليــس فقــط 

األطفــال ولكــن علــى رفاهيــة القائميــن علــى رعايتهــم ووالديهــم والمجتمــع” واختتــم حديثــه بأنــه “فــي 

حــال إعــادة إنشــاء بيئــة واقيــة لألطفــال، وإعطــاء األولويــة لهــذا النهــج لألطفــال كأصحــاب حقــوق 

أعتقــد أن هنــاك أمــل لألطفــال الســوريين”. 
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ــذي يحــدث  ــى أن “هــذا الســلوك ال ــي أشــارت فيهــا إل ــان مــاري أمــان، الت ــة األســتاذة داي ــك مداخل ــا ذل وت

ل انتهــاكات منهجيــة لحقــوق اإلنســان فــي العديــد مــن القطاعــات المختلفــة وكذلــك الجرائــم  ُيشــكِّ

المتعــددة  الجنائيــة  للمحاكــم  األساســية  األنظمــة  فــي  عليــه  المنصــوص  النحــو  علــى  الدوليــة 

ثــت الســيدة دايــان عــن كيفيــة تحويــل هــذه الحقائــق  والمعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي العرفــي”. وتحدَّ

إلــى محاســبة، وفــي هــذا الصــدد أشــارت إلــى أن تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان “جانــب مــن 

جوانــب المســاءلة، ويجــب أال نغفــل أبــدًا عــن حقيقــة أن توثيــق االنتهــاكات ونشــر ذلــك التوثيــق، 

والتعــاون مــع المجموعــات األخــرى، وآليــات التحقيــق المختلفــة ومــا إلــى ذلــك هــو فــي حــدِّ ذاتــه طريقــة 

لمحاســبة األفــراد، ليــس أمــام محكمــة قانونيــة، ولكــن أمــام محكمــة الــرأي العــام وهــذا ليــس باألمــر 

الهيــن”. واختتمــت مداخلتهــا مشــيرة إلــى أن “ســوريا مصادقــة إضافــة إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وبروتوكوليهــا اإلضافييــن، كمــا هــو مذكــور فــي التقريــر، هــي مصادقــة علــى اتفاقيــة مناهضــة التمييــز 

ضــد المــرأة، اتفاقيــة اإلعاقــة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والعهديــن الدولييــن. وتحتــوي جميعهــا 

علــى أحــكام متضمنــة فيمــا رأينــاه فــي هــذا التقريــر وجميعهــا لهــا هيئــات تتطلــب تقديــم تقاريــر دوريــة 

وبعضهــا يســمح بالشــكاوى الفرديــة، لــذا فإنــه يجــب علينــا أن ننظــر إلــى كل هــذه الســبل لمحاولــة 

االســتمرار فــي رفــع الوعــي حــول مــا يحــدث والســعي مــع هيئــات المعاهــدات الرســمية تلــك، لضمــان 

أن تكــون اســتنتاجاتهم وتقاريرهــم تؤكــد مــا نــراه فــي مثــل هــذا التقريــر”.

اختتمــت الفعاليــة بعــدد مــن األســئلة والنقاشــات التفاعليــة، باإلمــكان االســتماع إلــى مــا ورد فــي الفعاليــة 

بشــكل كامــل عبــر الرابــط التالــي لقناتنــا علــى اليوتيــوب.
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