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اجلمعة 4 آيلول 2015

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 2236 طفاًل على يد األطراف الفاعلة الرئيسة يف سوراي، منذ 1/ كانون الثاين/ 
2015 حىت 31/ آب/ 2015، توزعوا على النحو التايل:

النظام السوري: 1804 )مسؤول عن %82 من جمموع الضحااي األطفال(
قوات »اإلدارة الذاتية« الكردية: 21 

 التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 
تنظيم داعش: 104

جبهة النصرة: 11
فصائل املعارضة املسلحة: 175

 قوات التحالف الدويل: 58 
جهات مل نتمكن من حتديدها: 63 

بناء على ذلك، وقد تكرر إصدار الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عدة تقارير ودراسات حول خمتلف ألوان االنتهاكات يف 
سوراي، ونرى أن أزمة األطفال وأزمة الالجئني يف سوراي هي فرع عن األزمة الرئيسة، اليت تسبب هبا النظام السوري بشكل 
رئيس عرب قمع وحشي الحتجاجات شعبية استمرت ألشهر طويلة دون محاية مدنيني من قبل اجملتمع الدويل، وال ميكن حل 
مشكلة الالجئني دون حل األزمة السورية ابلكامل، لذا فإن كل أتخري يف حل األزمة السورية سيضاعف بشكل راديكايل من 

أزمة الطفولة، اليت بدورها سوف متتد لسنوات بعيدة.

األزمة يف سوراي هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق اإلنسان ابلدرجة األوىل، وإن كان يتم تصويرها على أهنا أزمة جيو-
سياسية، فهذا من أجل اهلروب من مواجهة حقيقة األزمة السورية.

توصي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اجملتمع الدويل أن خيفف من وطأة األزمة، وذلك على األقل عرب تنفيذ قرارات جملس 
األمن اليت جاءت متأخرة كثرياً، وهذا هو احلد األدىن، مل يعد أحد يتكلم عن وقف اهلجمات العشوائية اليت مازالت مستمرة 

منذ صدور قرار جملس األمن رقم 2139 الصادر يف 22/ شباط/ 2014 وحىت اآلن.

حىت فيما يتعلق ابلقرارات اخلاصة إبيصال املساعدات اإلنسانية قرار جملس األمن رقم 2139 ورقم 2165، والذي ميثل احلد 
األدىن من املساعدة املطلوب حتقيقها، نالحظ أن األطفال داخل املناطق احملاصرة )الغوطة الشرقية وداراي - ريف دمشق، حي 

الوعر  - محص( مازالوا ميوتون بسبب اجلوع والربد.

أطفال سوراي... احللم الغريقبيـــــــــان
حصيلة الضحااي من األطفال السوريني خالل عام 2015

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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يتوجب على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن توسع تقاريرها فيما يتعلق ابالنتهاكات حبق األطفال داخل سوراي، كما 
يتوجب على املقررين اخلواص املعنيني حبالة حقوق اإلنسان يف سوراي الرتكيز بشكل أكرب على عمليات االختفاء القسري 

والتعذيب واعتقال وقتل األطفال، وحنن على استعداد للتعاون بشكل كامل يف مجيع احلاالت الواردة يف هذا التقرير.

تعترب كافة الدول اليت تساعد ومتد احلكومة السورية ابألموال والسالح وامليليشيات متورطة بشكل كامل يف اجلرائم الواردة يف 
هذا التقرير، وكذلك الدول اليت تدعم مجاعات مسلحة قد ثبت تورطها يف ارتكاب جرائم حرب.

البد للمجتمع الدويل من إعادة تفعيل الوصول إىل حل سياسي، يوقف شالل الدماء اليومي، ويضمن حماسبة اجملرمني.

تصل كثري من االنتهاكات إىل حد جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتدعو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل حماكمة 
كل املتورطني واملشتبه هبم، البد من إحالة ملف األوضاع يف سوراي إىل املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية، ويبدو أن 
روسيا والصني مصرين على إفالت اجملرمني من العقاب، لذا البد لألمم املتحدة من أن تسرع يف تشكيل حمكمة خاصة لسوراي.

على دور اجلوار ضمان قدرة الالجئني القادمني من سوراي على طلب اللجوء، واحرتام حقوقهم، ومن ضمنها حظر اإلعادة 
القسرية، وجيب على دول االحتاد األورويب وغريها أن ختفف الوطأة عن دول اجلوار، وأن تستقبل مزيداً من الالجئني السوريني، 

وعلى الدول املاحنة زايدة مساعدهتا للمفوضية العليا لشؤون الالجئني، وملنظمات اجملتمعات احمللية يف دول اللجوء.

املرفقات:
مقتل 2040 شخصاً يف آب 2015

مقتل 1674 شخصاً يف شهر متوز 2015
مقتل 2137 شخصاً يف شهر حزيران 2015

مقتل 2223 شخصاً يف شهر أاير 2015
مقتل 2231 شخصاً يف شهر نيسان 2015

مقتل 1697 شخصاً يف شهر آذار 2015
مقتل 1547 شخصاً يف شهر شباط 2015

مقتل 1354 شخصاً يف شهر كانون الثاين 2015
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