دعوة
أطفال سوريا ..األمل المفقود
عشر سنوات من االنتهاكات المستمرة لحقوق
الطفل وثقتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
فعالية إطالق التقرير السنوي التاسع
عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا
تعـرَّض األطفــال فــي ســوريا علــى مدى الســنوات العشــر الماضية لمختلف أنمــاط انتهاكات
حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني دون أي تمييــز بيــن األطفــال والبالغيــن مــن قبــل
األطــراف المتحاربــة ،وال مراعــاة لخصوصيــة األطفــال وحمايتهــم تحــت القانــون اإلنســاني
الدولــي .وال تــكاد ترتكــب انتهــاكات فظيعــة بحــق المجتمــع الســوري دون أن يســجل ضمنهــا
أطفــال ،وتبقــى االنتهــاكات الفظيعــة مثــل القتــل خــارج نطــاق القانــون ،االعتقــال التعســفي/
االحتجــاز ،التعذيــب ،العنــف الجنســي ،التجنيــد ،التشــريد ،الحرمــان القســري مــن التعليــم،
هــي االنتهــاكات ذات األثــر األشــد خطــورة علــى األطفــال واألكثــر ضــرر ًا علــى مســتقبلهم
ومســتقبل المجتمــع والدولــة الســورية.
ـا ،منهــم  179طفـ ً
ومنــذ آذار 2011 /حتــى كانــون الثانــي 2021 /قتــل مــا ال يقــل عــن  29406طفـ ً
ـا
قضــوا بســبب التعذيــب ،وهنــاك  4956طفـ ً
ـا علــى األقــل ال يزالــون قيــد االعتقــال /االحتجــاز
أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النزاع/القــوى المســيطرة فــي ســوريا ،بحســب قاعــدة
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،كمــا تشــير البيانــات التــي جمعتهــا إلــى أن النظــام
الســوري وحلفــاءه هــم أصحــاب النســبة األعظــم مــن إجمالــي االنتهــاكات بحــق األطفــال
بفــارق شاســع عــن بقيــة األطــراف.
فــي تشــرين الثانــي 2020 /أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي
التاســع عــن االنتهــاكات بحــق األطفــال فــي ســوريا (التقريــر متــاح علــى الرابــط:
 ،)https://sn4hr.org/arabic/?p=12845الــذي تحــدث عــن أن مختلــف االنتهــاكات الفظيعــة
ِّ
ُشــكل جرائــم ضــدَّ
مــا زالــت تمــارس بحــق األطفــال ،وبعضهــا علــى نطــاق واســع؛ ممــا ي
اإلنســانية ،وجرائــم حــرب ،ويســتدعي مــن المجتمــع الدولــي التوقــف عندهــا ،ووضــع
اســتراتيجية علــى نحــو عاجــل علــى المــدى القصيــر والطويــل لحمايــة أطفــال ســوريا.
ٍ

ستكون الفعالية االنطالقة الرسمية لتقرير الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان وستر ِّكز على األسئلة التالية:
•مــا هــو دور االنتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال ضمن االســتراتيجية األوســع لألطراف
المتحاربــة فــي ســوريا؟ كيــف يمكــن وضــع هــذه االنتهــاكات فــي المســار العــام للصــراع
الســوري علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة؟
•ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها لألطفال وعائالتهم؟

المتحدثون:
•السيد فضل عبد الغني
المدير التنفيذي ،الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان.
•السيد مارتن ليسر
فريق سوريا ،السفارة األلمانية في بيروت.
•الدكتور ترويلز جيسال إنجل
كبير مستشاري تحقيق االستقرار في سوريا
في وزارة الخارجية الدنماركية.
•السيدة بوال ساسترويجوتو
نائبة المبعوث إلى سوريا ،وزارة الخارجية
الهولندية.
•السيدة لينا بيسكايا
المستشارة القانونية ،وحدة الجرائم الجنسية
والمرتكبة على أساس الجنس والجرائم
المرتكبة ضد األطفال ،فريق التحقيق التابع
لألمم المتحدة لمحاسبة داعش.
•السيد خافيير بيريز سالميرون
قائمة خبراء حقوق الطفل لالستجابة السريعة
للعدالة ،ومستشار سابق لحقوق الطفل
في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن
الجمهورية العربية السورية.
•األستاذة دايان ماري أمان
إميلي وإرنست وودروف ،رئاسة قسم القانون
الدولي وإدارة مركز دين رسك للقانون الدولية،
كلية الحقوق بجامعة جورجيا ،والمستشارة
الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية المعني باألطفال في النزاعات
المسلحة والمتأثرين بها.

مديرة الجلسة:
•السيدة فالنتينا فالكو
رئيسة فريق حماية الطفل ،قسم عمليات
السالم التابع لألمم المتحدة.

مالحظة :المتحدثون اإلضافيون من الدول األعضاء سيتم
تحديدهم الحق ًا
فعالية عبر اإلنترنت (زووم )Zoom
الجمعة 22 ،كانون الثاني  11:30 - 10:00 - 2021صباح ًا
بالتوقيت الرسمي الشرقي ( 5:30 – 4:00مساءً بتوقيت
وسط أوروبا  6:30 - 5:00 /مساءً بتوقيت سوريا)

•مــا هــو األثــر المســتقبلي لهــذه االنتهــاكات علــى أطفــال ســوريا وعلى المجتمع الســوري
ككل ،ومــا تداعيــات تلــك االنتهــاكات علــى العملية السياســية ،وأمن واســتقرار الدولة؟
•لمــاذا لــم ينجــح المجتمــع الدولــي فــي اتخــاذ أي تحــرك مــن شــأنه أن يوقــف االنتهــاكات
بحــق األطفــال علــى الرغــم مــن ســعة نطاقهــا؟
•إضافــة إلــى القضايــا الجنائيــة عبــر الواليــة القضائيــة العالميــة ،والعقوبــات السياســية
واالقتصاديــة ،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؟

للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم  ،)Zoomيرجى
التسجيل باستخدام الرابط
ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني
تحتوي على معلومات حول االنضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة اإلنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى
اللغة العربية
برعايــــــــة

للحصول على أية معلومات إضافية ،يرجى التواصل
مع السيد عبد هللا بسام
()abdullah@sn4hr.org ;+905312502092

