تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول
األطفال والصراعات المسلحة ال يُالمس
حجم فظائع الواقع السوري
البلد األسوأ يف العامل يف خسارة األطفال
سورياُ ،
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

المحتوى:

أوالً :مقدمة.

بعض املغالطات.
ثانياً :ما َ
ورد يف التقرير بعي ٌد عن حجم الكارثة ،وحيتوي َ

ثالثاً :توصيات.

أوالً :مقدمة:

يف  /6تش ـرين األول 2017 /قــدَّم األمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل جملــس األمــن الــدويل تقريـ َـره الســنوي حــول “األطفــال
والصراعــات املســلحة” الــذي صــدر يف  /24آب ،2017 /حيــث سـلَّط التقريــر الضــوء علــى االجتاهــات املتعلقــة بَِوقْـ ِع النـزاع
وتضمــن االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل أطـراف النـزاع مــن قـوات حكوميــة ومجاعــات مســلحة أخــرى
املســلح علــى األطفــالَّ ،
تابعــة للحكومــة ،أو مناهضــة هلــا ،حبـ ِّـق األطفــال يف عــدة دول مــن بينهــا ســوريا يف عــام .2016
يــأيت هــذا التقريــر يف ظـ ِّـل تصاعــد كبــر للعمليــات القتاليــة واهلجمــات العشـوائية الــي تُنفِّذهــا أطـراف النـزاع يف ســوريا ،الســيما
القصــف اجلــوي مــن قبــل احللــف الســوري الروســي ،وطائـرات التحالــف الــدويل يف حمافظــات إدلــب والرقــة وديــر الــزور ،وملــا كان
هجــر أطفــال حتتــاج ســوريا إىل أجيــال
أغلــب ضحايــا النـزاع يف ســوريا هــم مــن املدنيــن ،فمــن ضمــن املدنيــن يُقتــل ويُشـ َّـوهُ ويُ َّ

لتعويــض اخللــل البشــري والنفســي الــذي أصاهبــم.

أن التقريــر قــد أشــار يف منهجيتــه إىل َّ
وعلــى الرغــم مــن َّ
أن “المعلومــات الـواردة فــي التقريــر إنَّمــا ِســيقت للداللــة فحســب وال
ورد وبــن مــا َّ
متكنــا مــن توثيقــه ،وحنــن
ـل دائمـاً النِّطــاق الكامــل للحـوادث” ،فنحــن نعتقــد أن هنــاك فارقـاً شاســعاً بــن مــا َ
تُمثِّـ ُ
نعتقــد أننــا وثَّقنــا احلــد األدىن مــن االنتهــاكات ،فعلــى ســبيل املثــال تصــدَّرت دولــة أفغانســتان التقريــر ،ووص َفهــا بأهنــا الدولــة األسـوأ
يف العــامل مــن ناحيــة ســقوط الضحايــا األطفــال ،حيــث َّ
حتققــت األمــم املتحــدة مــن ســقوط  3512ضحيــة يف صفــوف األطفــال،
ـف وشاســع عمــا َّ
متكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن
بينمــا سـ َّ
ـجلت يف ســوريا ســقوط  652فقــط ،وهــو فــارق ُميـ ٌ

توثيقــه باالســم والتفاصيــل للضحايــا األطفــال يف عــام  ،2016حيــث ســجلنا مقتــل  3923طفـاً ،أي أكثــر بســتة أضعــاف ممــا
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َّ
متكنت األمم املتحدة من تسجيله يف سوريا ،وهذا ال يُعترب خلالً يف املنهجية أبداً ،بل تقصري صارخ يف توثيق الضحايا األطفال،
بــل توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا بشــكل عــام ،ويعــود ذلــك إىل قلَّــة الفريــق العامــل يف األمــم املتحــدة عــن الشــأن الســوري ،حيــث
تراجــع موقــع املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان يف ســوريا منــذ نيســان ،2014 /عندمــا توقفــت عــن إحصــاء ضحايــا النـزاع املســلح
بأي خيار بديل كتوثيق حصيلة الضحايا يف كل عام من األعوام اجلديدة على ِح َدة ،وحنن نطلب
يف سوريا بشكل تام ،ومل ت ُقم ِّ

ـدارك هــذا اخللــل الصــارخ ،وتعيــن كـوادر إضافيــة تُعــى بتوثيــق االنتهــاكات َّ
املعقــدة يف ســوريا.
مــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة تـ َ

ـف الواقــع
وعلــى الرغــم مــن النَّقــد ،تبقــى للتقريــر أمهيــة اســتثنائية فلقــد سـلَّط الضــوء علــى واقــع الطفولــة الكارثــي يف ســوريا ،وأنصـ َ

يف نقطــة مهمــة وأساســية ،يغفــل عنهــا كثــرون ،منظمــات وأفـراد ،حمليــون أو دوليــون ،عــن قصــد ،أو عــن ســوء نيَّــة ،وذلــك عندمــا

ـب األكــر هلــا هــو النظــام الســوري( ،وهــذا يعكــس طبيعــة احلـوادث والوقائــع املرتكبــة
أشــار يف معظــم االنتهــاكات إىل أن املرتكـ َ
ومــا تؤكــده اإلحصائيــات) ،وحنــن يف هــذا التقريــر هدفنــا وضــع مالحظــات ،علــى أمــل أن يتــم تداركهــا يف التقاريــر الالحقــة ،عــر

مزيــد مــن التنســيق والتعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة املختصــة يف توثيــق وأرشــفة انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوريا ،حيــث
نقــوم بعــرض مقارنــات بســيطة ،بــن مــا أورده تقريــر األمــن العــام عــن االنتهــاكات حبــق األطفــال يف ســوريا ،وبــن مــا َّ
متكنــا مــن
توثيقــه يف عــام .2016

بعض المغالطات:
ثانياً :ما َ
ورد في التقرير بعي ٌد عن حجم الكارثة ،ويحتوي َ
ألف :ضحايا القتل خارج نطاق القانون:

لقــد قــدَّم التقريــر إحصائيــة تتحــدَّث عــن مقتــل  652طفـاً يف ســوريا يف عــام  ،2016العــدد األكــر منهــم علــى يــد القـوات
ـجل فريــق توثيــق ضحايــا القتــل يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســتة أضعــاف هــذه
احلكوميــة والقـوات املواليــة هلــا ،بينمــا سـ َّ
احلصيلــة ،مقتــل مــا اليقــل عــن  3923طف ـاً مجيعهــم موثقــن باالســم مــع تفاصيــل زمــان ومــكان الوفــاة إضافــة إىل الصــور

واملقاطــع املصــورة ،وهــذا الفــارق يُعتــر شاســعاً ،وال يُعطــي تصــوراً عــن حجــم جرميــة القتــل يف ســوريا.
كمــا مل يُ ِشــر تقريــر األمــن العــام إىل الضحايــا األطفــال القتلــى علــى يــد قـوات التحالــف الــدويل يف عــام  ،2016الذيــن بلغــت
حصيلتهــم  158طفـاً.
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باء :ضحايا التجنيد القسري:

عمــا مت
أشــار التقريــر إىل تضاعــف االنتهــاكات املتعلِّقــة بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف العمليــات القتاليــة يف عــام َّ 2016

توثيقــه يف عــام  ،2015وهــذا صحيــح دون شــك ،لكــن التَّقريــر محَّــل املســؤولية األكــر لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أوالً،
وبنســبة عظمى-وقــد ســجلنا العديــد مــن حــاالت جتنيــد األطفــال مــن قبــل فصائــل يف املعارضــة املســلحة ،-مث لتنظيــم داعــش مث

امليليشــيات احلكوميــة ،مث وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة ،مث القـوات احلكوميــة ،حبســب التقريــر:
“تحققــت األمــم المتحــدة مــن  851حالــة عزيــت إلــى كل مــن الجماعــات المســلحة التــي تنســب نفســها إلــى الجيــش
الســوري الحــر ( ،)507وتنظيــم الدولــة اإلســامية ( ،)133والميليشــيات المواليــة للحكومــة ( ،)54ووحــدات حمايــة

الشــعب ( ،)46والقــوات الحكوميــة ،وجيــش اإلســام ( ،)28وأح ـرار الشــام ( ،)17وجبهــة النصــرة (المعروفــة أيض ـاً
باســم جبهــة فتــح الشــام) ( ،)10وحركــة نــور الديــن الزنكــي ( ،)3وجماعــات مســلحة مجهولــة (.”)24
وهــذا ُيالــف مــا رصدنــاه مــن وقائــع وأدلــة ،فبحســب مــا متَّ تســجيله تتفـ َّـوق وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة علــى مجيــع األطـراف
يف عمليــات جتنيــد األطفــال ،بــل إننــا ســجلنا مئــات مــن حــاالت االعتقــال واخلطــف لألطفــال؛ هبــدف اإلجبــار علــى القتــال

والتجنيــد ،يف عــام  2016ســجلنا قرابــة  1926حالــة جتنيــد قســري ألطفــال مــن قبــل وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة.
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جيم :ضحايا االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:

مل يُســجل التقريــر ســوى  12حالــة اعتقــال ألطفــال مــن قبــل القـوات احلكوميــة والقـوات املواليــة هلــا ،يف حــن أنَّنــا رصدنــا يف املــدة
ذاهتا ما اليقل عن  251حالة ،كما ســجلنا مقتل  2منهم بســبب الَّتعذيب يف مراكز احتجاز النظام الســوري.
همة لم ترد في التقرير:
دال :جرائم وانتهاكات ُم َّ

نـ َّـوه التقريــر إىل الضحايــا مــن األطفــال الذيــن قُتلـوا يف هجمــات علــى منشـ ٍ
ـآت تعليميــة وطبيــة ،كمــا أشــار إىل الضحايــا األطفــال

إثــر عمليــات احلصــار وإعاقــة وصــول الغــذاء والــدواء ،لكنَّــه أمهـ َـل متامـاً الضحايــا األطفــال الذيــن قُتلـوا أو أُصيبـوا نتيجــة اهلجمــات

الصــدد فقــد ســجلنا مقتــل مــا اليقــل عــن  21طفـاً وإصابــة  35آخريــن يف
الكيميائيــة الــي نفَّذهــا النظــام الســوري ،ويف هــذا َّ
 25هجمــة كيميائيــة نفَّذهتــا القـوات احلكوميــة يف عــام  2016وحــده.

كمــا مل يتطــرق التَّقريــر إىل حصيلــة الضحايــا األطفــال الذيــن قتلـوا نتيجــة اســتخدام القـوات احلكوميــة والقـوات الروســية املواليــة
هلــا الذخائــر العنقوديــة واأللغــام األرضيــة ،الــي رصدنــا تصاعــداً كبـراً يف اســتخدامها يف عــام  ،2016حيــث وثَّقنــا مــا اليقــل
عــن  171هجومـاً بالذخائــر العنقوديــة نفَّذهتــا قـوات احللــف الســوري الروســي تسـبَّبت يف مقتــل  113طفـاً.

ثالثاً :توصيات:

• علــى املمثــل اخلــاص لألمــن العــام املعــي باألطفــال والنـزاع املســلح التعــاون والتَّنســيق مــع املنظمــات الســورية احلقوقيــة العاملــة

املختصــة يف توثيــق وأرشــفة االنتهــاكات يف ســوريا ،هبــدف املســامهة ومســاعدة األمــم املتحــدة يف تســجيل معلومــات وبيانــات
و َّ

أكثــر مشوليــة ودقــة عمــا جيــري يف ســوريا.

• جيب توسيع فريق العمل يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املختص بتوثيق االنتهاكات يف سوريا.
ـال وقــوع جمــازر قتــل حبــق األطفــال يف ســوريا ،كمــا يف حـوادث القصــف املباشــر مــن قبــل احللــف
• إصــدار بيانــات عاجلــة حـ َ

الســوري الروســي للمــدارس وروضــات األطفــال علــى ســبيل املثــال.
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