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الثالثاء 21 تشرين الثاني 2017

في اليوم العالمي للطفل:
مقتل ما اليقل عن 26446 طفاًل

في سوريا منذ آذار 2011

أطفال سوريا... اخلذالُن الفاِضح
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المحتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

ثانياً: حصيلة الضحايا واملعتقلني من األطفال
ثالثاً: التفاصيل

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة ومنهجية:
ترتبَّــع ســوريا يف صــدارة دول العــامل علــى صعيــد عــدة انتهــاكات مرتكبــة حبــق األطفــال، ويــأيت النظــام الســوري علــى رأس مرتكــي 
هــذه االنتهــاكات وبفــوارق شاســعة عــن بقيــة األطــراف، واحلكومــة الســورية ُمصادقــة علــى اتفاقيــة محايــة الطفــل، وتفــرض عليهــا 
االتفاقيــة والربوتوكــوالت الــي صادقــت عليهــا أيضــاً اجلمهوريــة العربيــة الســورية عشــرات االلتزامــات، الــي مل تفشــل فقــط يف 
تأمينهــا، بــل إن هــذه احلكومــة هــي نفســها مــن يرتكــب علــى حنــو منهجــي جرائــم ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب 
حبــق أطفــال ســوريا، وليــس عــرب انتهــاك واحــد، بــل عــرب القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتعذيــب، واإلخفــاء القســري، واالعتقــال 
التعســفي، واســتخدام أســلحة غــر مشــروعة جتــاه أماكــن مأهولــة باألطفــال والسُّــكان، وعــرب اســتهداف ُمتعمَّــد ملئــات املــدارس 
وريــاض األطفــال، وغــر ذلــك مــن اجلرائــم املرتاكمــة املســتمرة منــذ عــام 2011، وإن كان ذلــك مل يَعــد ُمســتغرباً مــن قبــل النظــام 
الســوري احلاكم احلايل، لكن جيب علينا أن ال ننســى أنَّ الدول األخرى املصادقة على االتفاقية -وهي باملناســبة معظم دول 
العــامل-، 192 دولــة، تفــرض عليهــا االتفاقيــة أن تضمــَن عــدم ارتــكاب االنتهــاكات مــن قبــل طــرف آخــر يف االتفاقيــة، ونعــي 
هنــا ســوريا، وعلــى هــذه الــدول مســؤولية اختــاذ خطــوات حقيقيــة عاجلــة لــردع النظــام الســوري عــن االنتهــاكات الالحمــدودة 

التفاقيــة حقــوق الطفــل، وضمــان التزامــه هبــا.

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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ويف هــذا الســياق أيضــاً يــأيت دور جملــس األمــن، نظــراً للخروقــات املســتمرة مــن ِقبــل احلكومــة الســورية للمعايــر الدوليــة، مبــا فيهــا 
التزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة محايــة الطفــل، والقانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، فيتوجــب عليــه التَّحــرك 
بشــكل عاجــل حلمايــة أطفــال ســوريا، وحظــر توريــد األســلحة إىل ســوريا، وقــد أصبــح مــن الفكاهــة إيــراد اســم “جملــس األمــن” 
أمــام اجملتمــع الســوري، بعــد أن اســتخدمت روســيا حــق النَّقــض 11 مــرة، وفشــل بقيــة أعضائــه يف فعــل أي شــيء أمــام الكارثــة 

الســورية، واهنيــار تنفيــذ القانــون الــدويل، واالتفاقيــات الــي متَّــت املصادقــة عليهــا.
 

لقــد وقــع األطفــال علــى حنــو متزايــد ضحيــة انتهــاكات ارتكبتهــا أطــراف النــزاع يف ســوريا، حيــث جلــأت قــوات النظــام الســوري 
بدايــة إىل اعتقــال األطفــال وتعذيبهــم، مث عَمــدت بشــكل منهجــي إىل تنفيــذ هجمــات اســتهدفت األطفــال يف أماكــن ســكنهم 
ومدارســهم وحدائقهــم، كمــا فرضــت حصــاراً يرقــى إىل شــكل مــن أشــكال العقوبــات اجلماعيــة علــى جمتمــع جبميــع أفــراده مبــا 
ــا عــرب اســتخدامها  فيهــم األطفــال، وأعاقــت دخــول املــواد الغذائيــة والطبيــة فقتــل عــدد كبــر مــن األطفــال جوعــاً ومرضــاً، كمــا أهنَّ
املتكــرر واملتواصــل لألســلحة الكيميائيــة قتلــت عشــرات األطفــال خنقــاً، رمبــا أمــام أعــني أهلهــم، عــدا عــن قتــل وإصابــة مئــات مــن 

األطفــال لــدى انفجــار خملفــات الذخائــر العقنوديــة، أو أثنــاء عبثهــم هبــا.

تصاعــدت هــذه االنتهــاكات بشــكل صــارخ بعــد تدخــل القــوات الروســية يف 30/ أيلــول/ 2015 حيــث اســتخدمت أســلحة 
أكثــر فتــكاً أوَدت حبيــاة آالف األطفــال، وقصفــت املــدارس واملراكــز التعليميــة بشــكل كثيــف ومركــز، وكان هدفهــا دفــع اجملتمــع 
إىل االستســالم، والتســليم بشــرعية النظــام الســوري احلــايل، كمــا تســبَّبت هجمــات احللــف الســوري الروســي اجلويــة يف تشــريد 

عشــرات آالف األطفــال يف حمافظــات حلــب وإدلــب ومحــص وديــر الــزور والرقــة وريــف دمشــق.

ودوَن أدىن شــك فقــد ســجلنا ارتــكاب األطــراف األخــرى انتهــاكات حبــق األطفــال، خرقــت عربهــا القانــون الــدويل اإلنســاين، 
فعلــى ســبيل املثــال، تــأيت القــوات التابعــة لــإدارة الذاتيــة الكرديــة يف مقدمــة مرتكــي انتهــاك جتنيــد األطفــال يف ســوريا، عــرب 
عمليــات اعتقــال وخطــف كان اهلــدف يف معظمهــا إجبــار األطفــال علــى املشــاركة يف املهــام العســكرية، كمــا ســجلنا هجمــات 
نفذهتــا قــوات ســوريا الدميقراطيــة علــى املناطــق الــي تســعى للســيطرة عليهــا؛ تســبَّبت يف وقــوع ضحايــا مــن األطفــال خاصــة يف 

حمافظــات الرقــة وديــر الــزور.
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تنظيــم داعــش اإلرهــايب مــارس انتهــاكات مــن لــون آخــر كاســرتقاق األطفــال، وبيعهــم، واغتصاهبــم عــرب التزويــج القســري، كمــا 
تســبَّب يف مقتــل مئــات الضحايــا مــن األطفــال عنــد قيامــه هبجمــات قصــف عشــوائية، كمــا ســجلنا عشــرات عمليــات االعتقــال 
ــع تنظيــم داعــش يف عمليــات جتنيــد األطفــال  واإلخفــاء القســري طالــت أطفــال املناطــق الــي ُيســيطر عليهــا التنظيــم، وتوسَّ

واســتخدامهم يف عملياتــه القتاليــة كمــا ســجلنا اختــاذه األطفــال دروعــاً بشــرية.

بــني املدنيــني  الــي مل متيِّــز يف كثــر مــن األحيــان  وقتلــت قــوات التحالــف مئــات األطفــال عــرب هجمــات الســالح اجلــوي، 
واملســلحني، كمــا تســبَّبت هجماهتــا الــي دعمــت تقــدُّم قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف تشــريد عشــرات آالف األطفــال يف 

حمافظــات الرقــة وديــر الــزور.

إضافــة إىل هــذه االنتهــاكات، تعــرَّض األطفــال يف ســوريا إىل تداعيــات تراكميــة نتجــت عــن عمليــات القصــف والتدمــر اليوميــة، 
الــي تســببت يف تضــرر قرابــة 1378 بــني مدرســة وروضــة أطفــال؛ مــا أدى إىل خــروج مــا يزيــد عــن 3.2 مليــون طفــل داخــل 
ســوريا عــن العمليــة التعليميــة، كمــا َتضــرُّر قطــاع الصحــة فاخنفضــت معــدالت تلقيــح األطفــال، وتدمَّــرت أجــزاء واســعة مــن 
قطــاع البنيــة التحتيــة فانتشــر التهــاب الكبــد الوبائــي بســبب شــرب ميــاه اآلبــار، وتدمَّــرت أحيــاء كثــرة بشــكل شــبه كامــل؛ مــا 
دفــع األســرة الســورية إىل أن تتشــرَّد قســرياً، نزوحــاً أو جلــوءاً، حيــث ظهــرت معانــاة مــن نــوع آخــر، فقــد ُحــرم 60 % مــن جُممــل 
األطفــال الالجئــني مــن التَّعليــم، كمــا متَّ اســتغالهلم بشــكل فظيــع يف ســوق العمــل، وقــد ســجلنا أيضــاً عــدداً مــن حــاالت العنــف 
اجلنســي حبــق األطفــال داخــل وخــارج ســوريا، وازدادت بشــكل خميــف حــاالت التزويــج املبكــر، إضافــة إىل كل ذلــك ُتشــر 
إحصائيــات املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني إىل أنــه قــد ولــد مــا اليقــل عــن 230 ألــف طفــل يف خميمــات اللجــوء، مل حيصــل 

العديــد منهــم علــى أوراق ثبوتيــة، وهنــاك حتديَّــات هائلــة علــى صعيــد مكافحــة ظاهــرة احلرمــان مــن اجلنســية.
 

ثنــا مــع  أدى كل مــا ســبق إىل تداعيــات ســيكولوجية مــن املســتبعد اآلن التنبــؤ بأبعادهــا يف املســتقبل املتوســط أو البعيــد، فقــد حتدَّ
عــدد واســع مــن األطبــاء يف دول اجلــوار الســوري منــذ عــام 2012 وأخربونــا عــن معانــاة نســبة كبــرة مــن األطفــال مــن اضطرابــات 
نفســيَّة تتمثــل يف انفعــاالت حــادة واكتئــاب وفصــام يف بعــض األحيــان، وينعكــس كل ذلــك علــى التحصيــل العلمــي واالندمــاج 

اجملتمعــي ورؤيــة الكوابيــس وســلس البــول، ومعظــم أطفــال ســوريا ال جيــدون مــن ُيشــخُِّص حالتهــم أواًل ومــن يعاجلهــم ثانيــاً.
 

مل يُنصــف تقريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة حــول األطفــال والصراعــات املســلحة الــذي صــدر يف 24/ آب/ 2017، هــذا 
الواقع الكارثي يف ســوريا على حنو دقيق، وقد أصدرت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان تقريراً توضيحياً يف هذا اجملال حتديداً.

http://sn4hr.org/arabic/?p=9132
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
ــل النظــام الســوري مســؤولياته جتــاه اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بــل هــو مــن ينتهكهــا علــى حنــو كثيــف  “مل يتحمَّ
ومســتمر، كمــا مل َتقــم الــدُّول الـــ 192 املصادقــة علــى االتفاقيــة بأيــة حتــركات لــردع النظــام الســوري، عليهــا أن 
تتعــاون مجيعــاً لتمنــَع نظامــاً ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية حبــق األطفــال مــن اإلفــالت مــن العقــاب، وأن ُتســاهم 

بشــكل ســريع وجــدي يف حماكمــة املســؤولني عــن ذلــك، فــال عدالــة بــال حماســبة”

المنهجية:
يرصــد هــذا التقريــر حصيلــة االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا األطــراف الفاعلــة الرئيســة يف ســوريا حبــق األطفــال منــذ آذار/ 2011 حــى 
ــن التقريــر اســتعراضاً  20/ تشــرين الثــاين/ 2017، الــي اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيقهــا، كمــا يتضمَّ

ألبــرز هــذه االنتهــاكات.

اســتنَد التقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــرب شــبكة 
عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات عملنــا حــى اآلن، فعندمــا تردنــا أو 
ُنشــاهد عــرب شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــرب وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيانــات، ويف 
بعــض األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زيــارة موقــع احلــدث بأســرع وقــت ممكــن، لكــن هــذا نــادراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة 
املرتفعــة جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمكانــات البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وبالتــايل 
درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت باالعتمــاد علــى شــهادات ناجــني 
تعرضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك.

مجيع اهلجمات الواردة يف التقرير والي ارتكتبها أطراف النزاع يف ســوريا اســتهدفت مناطق مدنيَّة، ومل نوثِّق أي وجود عســكري 
عتديــة للمدنيــني قبيــل اهلجمــات 

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

كمــا يشــرتط القانــون الــدويل اإلنســاين.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــي ُنشــرت عــرب اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو برنامــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، وأظهــرت بعــض املقاطــع املصــورة صــوراً 
لضحايــا وجرحــى مــن األطفــال قضــى بعضهــم حتــت األنقــاض، كمــا ُتظهــر مقاطــع أخــرى أطفــااًل قضــوا بســبب اجلــوع واملــرض 

يف الغوطــة الشــرقية.
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ثانياً: حصيلة الضحايا والمعتقلين من األطفال:
القتل خارج نطاق القانون:

https://drive.google.com/file/d/1ABOgLYXVTi3ky6ipHn9Q7cQiZjP6fKPG/view
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االعتقال التعسفي واالختفاء القسري:

ثالثاً: التفاصيل:
1 - قوات النظام السوري:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
قتلــت قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 مــا اليقــل عــن 21631 طفــاًل، مســجلون 
لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان باالســم والصــورة والفيديــو، ومــكان وزمــان القتــل، وذلــك عــرب عمليــات القصــف 
العشــوائي بالصورايخ، واملدفعية، والقنابل العنقودية، والغازات الســامة، والرباميل املتفجرة، وصواًل إىل عمليات الذبح بالســالح 
األبيــض يف عــدة جمــازر محلــت طابــع تطهــر طائفــي: يف محــص، وبانيــاس، وجديــدة الفضــل والقلمــون بريــف دمشــق، وريــف 

محــاة الشــمايل، وريــف حمافظــة حلــب.

الثالثــاء 25/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 23:30 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ 
املنــازل الســكنية وســط مدينــة تلبيســة بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً، بينهــم 4 أطفــال أشــقاء، 

ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUEcxb3BMWFZuLVE/view
https://drive.google.com/file/d/1Ads04axUrZoaEbOFUm1rIXjPhvaao6Pb/view
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األربعــاء 10/ أيــار/ 2017 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى قريــة مسومــة التابعــة 
لناحيــة مســكنة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 14 مدنيــاً، بينهــم 10 طفــاًل، و2 ســيدة، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

مســاء الثالثــاء 27/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذيفــة علــى منــزل مشــال مدينــة احلــارّة بريــف 
حمافظــة درعــا الشــمايل الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 4 أطفــال وســيدة، ختضــع مدينــة احلــارّة 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

األربعــاء 19/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ قريــة عيــاش بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 10 أطفــال، و3 ســيدات، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 28/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح )Su-24( تابــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى منــازل 
يف منطقــة مزرعــة التســعة الواقعــة يف منطقــة ســهل الــروج بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً )6 أطفــال، 

و2 جنينــاً، و4 ســيدات(، وإصابــة مــا اليقــل عــن 9 آخريــن جبــراح، ختضــع املنطقــة لســيطرة هيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
 

اجلمعــة 17/ تشــرين الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى األبنيــة الســكنية يف مدينــة 
دومــا شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 مدنيــاً دفعــة واحــدة، بينهــم ثالثــة أطفــال ووالدهتــم، املدينــة ختضــع لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتَّعذيب:
وثَّقت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ آذار/ 2011 ما اليقل عن 12007 طفاًل مروا بتجربة االعتقال، ال يزال قرابة 
3007 منهــم قيــد االعتقــال حــى اللحظــة لــدى النظــام الســوري، كمــا بــنيَّ الرســم البيــاين الســابق، وتُنكــر الســلطات الســورية 
احتجازهــا األطفــال لديهــا علــى الرغــم مــن أنَّ روايــات األهــايل والناجــني تؤكــد لنــا أن قــوات النظــام الســوري هــي مــن قامــت 

بعمليــات االقتحــام واالعتقــال، وترقــى معظــم حــاالت االعتقــال املســجلة لدينــا إىل مرتبــة االختفــاء القســري.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1055&token=lSZSnxhIxC1kJuny4KmL6RWstGXOvh2H
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تعتقــل قــوات النظــام الســوري األطفــال لعــدة أســباب: قــد تتعلــق مبشــاركتهم يف احلــراك الشــعي حنــو الدميقراطيــة، ســواء بشــكل 
مباشــر أو عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي أو يف اجملــال اإلعالمــي أو اإلغاثــي، أو ألســباب هتــدف إىل الضغــط علــى آبائهــم 
لتســليم أنفســهم، علــى ســبيل املثــال يف عــام 2017 ســجلنا حــوادث عــدة اســتخدم فيهــا النظــام الســوري األطفــال كرهائــن 
لضمــان ســالمة الضبــاط العســكريني مــن قواتــه الذيــن وقعــوا يف األســر علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة خــالل العمليــات 
العســكرية، أو هبــدف بــثِّ اخلــوف يف اجملتمــع عــرب اســتخدام األطفــال يف عمليــات تبــادل األســرى والضغــط علــى اجملتمــع احمللــي 

يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري إلجبــاره علــى التَّفــاوض.

اخلميــس 17/ آب/ 2017 ســجلنا اعتقــال قــوات تتبــع فــرع األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 29 
طفــاًل بينهــم أطفــال رضــع، مــن أهــايل مدينــة ديــر الــزور املقيمــني يف منطقــة جرمانــا مبدينــة دمشــق، علــى خلفيــة إســقاط فصيــل 
أســود الشــرقية -أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- طائــرة حربيــة تابعــة للنظــام الســوري وأســِر طيارهــا )علــي احللــو( يف منطقــة 

الباديــة الســورية الشــرقية يــوم الثالثــاء 8/ آب/ 2017.

الثالثــاء 19/ أيلــول/ 2017 قامــت قــوات النظــام الســوري حبملــة دهــم واعتقــاالت يف أحيــاء الوعــر واإلنشــاءات يف مدينــة 
محص، متَّ توثيق اعتقال 41 شــخصاً بينهم 19 طفاًل، واقتيادهم إىل فرع األمن العســكري يف مدينة محص، ال يزال مصرهم 

جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
نؤكــد أن مــا اليقــل عــن 99 % مــن حــاالت االعتقــال مــن قبــل قــوات النظــام الســوري تتــمُّ بــدون مذكــرة قانونيــة، وال يتــم إخبــار 
ذوي الطفــل بالتُّهمــة املوجهــة إليــه أو مــكان احتجــازه، ومُينــع األهــل مــن تكليــف حمــاٍم، ومــن الزيارات.كمــا أنَّنــا ســجلنا حــاالت 

عديــدة متَّ فيهــا اعتقــال العائلــة بشــكل كامــل، كنــوع مــن الضغــط علــى األســرة أو علــى ذويهــم. 

الطفــل حممــد أديــب فيــاض، مــن مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، 
يبلــغ مــن العمــر عامــاً واحــداً، اخلميــس 17/ آب/ 2017 اعتقلتــه وعائلتــه 
عناصــر مســلحة تابعــة لفــرع األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري، مــن 
مــكان وجــوده يف مدينــة جرمانــا جنــوب شــرق مدينــة دمشــق، واقتادتــه إىل جهــة 

جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.

الطفــل حممــد أديــب فيــاض/ 1 ســنة/ اعتقلتــه 
الســوري يف 17/ 8/ 2017  النظــام  قــوات 
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الطفلــة بتــول محــد اخلابــور، مــن مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، تبلــغ مــن العمــر عامــني، اخلميــس 17/ آب/ 
2017 اعتقلتها وعائلتها عناصر مسلحة تابعة لفرع األمن العسكري التابع لقوات النظام السوري، من مكان وجودها يف مدينة 
جرمانا جنوب شــرق مدينة دمشــق، واقتادهتا إىل جهة جمهولة، ال يزال مصرها جمهوالً بالنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

الطفــل )م، ح( مــن حــي اإلنشــاءات مبدينــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 9 أعــوام، الثالثــاء 19/ أيلــول/ 2017، اعتقلتــه قــوات 
األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام الســوري برفقــة والدتــه مــن مــكان إقامتــه يف مدينــة محــص واقتادتــه إىل فــرع األمــن العســكري 

يف املدينــة، وال يــزال مصــره جمهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.
 

يتعــرَّض األطفــال إىل أســاليب التعذيــب ذاهتــا الــي يتعــرَّض هلــا الرجــال تقريبــاً، ترتكــز عمليــات تعذيــب األطفــال لــدى مرورهــم 
مــن نقــاط التفتيــش أو بالقــرب مــن الثَّكنــات العســكرية وداخــل مراكــز االحتجــاز أيضــاً، وترتفــع وترهتــا بشــكل أساســي لــدى 
ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى مناطــق جديــدة، حيــث تتَّبــع قــوات النظــام الســوري أســلوب تعذيــب أطفــال املالحقــني أمنيــاً 
لديهــا كوســيلة انتقاميــة مــن ذويهــم، وقــد وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وفــاة مــا اليقــل عــن 162 طفــاًل يف مراكــز 
االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017. كمــا ُتشــر تقديــرات الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان إىل تعــرُّض مــا اليقــل عــن 4856 طفــاًل للتَّعذيــب والضَّــرب املــربح واجللــد كوســيلة انتقاميــة بعــد ســيطرة 

قــوات النظــام الســوري علــى مناطــق جديــدة.

الســبت 14/ تشــرين األول/ 2017 اعتقلــت قــوات النظــام الســوري طفــاًل مــن أبنــاء قريــة احلايــط بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، 
مــن مــكان وجــوده يف قريــة احلايــط، يــوم اإلثنــني 16/ تشــرين األول/ 2017 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب 

التعذيــب داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OUlYVDlIX0JYOVk/view
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جيم: استخدام األسلحة المحرمة )الذخائر العنقودية واألسلحة الكيميائية(:
األسلحة الكيميائية:

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق االنســان مقتــل مــا اليقــل عــن 186 طفــاًل خنقــاً بســبب قرابــة 207 هجومــاً باألســلحة 
هلــا يف 23/ كانــون األول/ 2012. اســتخدام  منــذ أول  الكيميائيــة 

اإلثنــني 12/ كانــون األول/ 2016  قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 8 صواريــخ حمّملــة 
بغــازات ســامة، اســتهدفت 5 قــرى يف ريــف محــاة الشــرقي اخلاضــع لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم، القــرى هــي: عقربــات، 
محــادي عمــر، القســطل، الصالليــة، جــروح؛ تســبب القصــف يف مقتــل 35 مدنيــاً، بينهــم 16 طفــاًل، و6 ســيدات، وإصابــة مــا 
اليقــل عــن 100 آخريــن ظهــرت عليهــم أعــراض ضيــق يف التَّنفــس وامحــرار يف العينــني وتضيُّــق يف احلدقــة، وإقيــاء، وخــروج زبــد 
مــن الفــم، معظــم ســكان القــرى املســتهدفة احتمــوا يف املالجــئ واألقبيــة؛ مــا تســبب يف زيــادة عــدد الضحايــا واملصابــني؛ ألنَّ 

الغــاز يكــون أكثــف وذو تأثــر أكــرب يف الطوابــق الســفلية.
 

الثالثــاء 4/ نيســان/ 2017 قرابــة الســاعة 06:49 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح مــن طــراز SU-22 تابــع لقــوات النظــام 
ــاًل بغــاز ســاٍم يُعتقــد أنــه مــن غــازات األعصــاب، ســقط هــذا الصــاروخ علــى احلــي الشــمايل  الســوري 4 صواريــخ، أحدهــا كان حممَّ
مــن مدينــة خــان شــيخون، اســتطاع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان توثيــق مقتــل 91 مدنيــاً خنقــاً، بينهــم 32 طفــاًل، 

و23 ســيدة )أنثــى بالغــة( مجيعهــم قضــوا خنقــاً نتيجــة تعرُّضهــم للغــازات الســامة.
وقد أصدرنا تقريراً مفصاًل وثَّقنا فيه تفاصيل هجوم خان شيخون الكيميائي.

الذخائر العنقودية:
ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن 209 طفــاًل يف هجمــات اســتخدم فيهــا النظــام الســوري ذخائــر 
عنقوديــة أو يف انفجــار خملفــات قدميــة لذخائــر عنقوديــة وقــد بلــغ عــدد اهلجمــات الــي ســجلناها منــذ أول اســتخدام موثَـّـق 

للذخائــر العنقوديــة يف متــوز 2012 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 قرابــة 239 هجومــاً.

اخلميــس 15/ أيلــول/ 2016 قصفــت طائــرات النظــام الســوري ثابتــة اجلنــاح عــدة صواريــخ مــن منــطRBK-500 حتمــل 
ذخائــر عنقوديــة مــن منــط ShOAB-0.5 ُمســتهدفة ســاحة الكــراج يف مدينــة املياديــن بريــف ديــر الــزور؛ مــا أدى إىل مقتــل 

25 مدنيــاً، بينهــم 9 أطفــال، و3 ســيدات.

http://sn4hr.org/arabic/?p=8099
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dFhhLWZpQXpUZWc/view
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دال: الحصار:
اســتمرَّت قوات النظام الســوري يف إعاقة وصول املواد الغذائية والطبية إىل عدة مناطق يف الغوطة الشــرقية بريف دمشــق، وريف 
محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة احلــاد وتفشــي األمــراض واألوبئــة، وارتفــاع عــدد الضحايــا 
مــن األطفــال ال ســيما حديثــي الــوالدة، وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين 

الثــاين/ 2017 مقتــل مــا اليقــل عــن 289 طفــاًل بســبب نقــص الغــذاء والــدواء يف العديــد مــن املناطــق احملاصــرة.
يف 22/ تشرين األول/ 2017 توفيت الرضيعة سحر ضفدع نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبيَّة يف الغوطة الشرقية.

 
هاء: الحرمان من التَّعليم وعمالة األطفال:

اســتهدف القصف العشــوائي أو املتعمَّد لقوات النظام الســوري ما اليقل عن 1123 مدرســة و24 روضة أطفال توقَّف قرابة 
نصفهــا عــن العمــل، كان هــذا الســبب الرئيــَس وراء إحجــام األهــايل عــن إرســال أطفاهلــم إىل املــدارس، عــدا عــن التَّشــرُّد بســبب 
النُّــزوح بعــد أن دمــرت األبنيــة، ناهيــَك عــن احلصــار والفقــر الشــديَدين وتدمــر احملــالت التجاريــة وأماكــن العمــل، أو اعتقــال أو 
قتــل ُمعيــل األســرة؛ مــا دَفــع األطفــال للعمــل وأصبــح كثــرون منهــم معيلــون ألســرهم، وُتشــر التقديــرات األوليــة إىل توقــف مــا 

اليقــل عــن 3.2 مليــون طفــاًل داخــل ســوريا عــن التعليــم.

اخلميس 24/ تشــرين الثاين/ 2016 قصف طران ثابت اجلناح تابع لقوات النظام الســوري بالصواريخ مدرســة الشــهيد بشــر 
عبــد اجلــواد يف مدينــة محوريــة يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت 
اهلجــوم؛ مــا أدى إىل إصابــة حنــو 7 أطفــال جبــراح، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها وخروجهــا عــن اخلدمــة.

أضرار يف مدرسة الشهيد بشر عبد اجلواد إثر هجوم طران النظام السوري/ محورية/ ريف دمشق 24/ 11/ 2016

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bUVmRDA5d09rUGs/view
https://www.youtube.com/watch?v=HD0bTK_IonQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nLB709YS7aU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeXRQSVFMdUZQV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSU1VMU83Qko4cjA/view
https://www.youtube.com/watch?v=HD0bTK_IonQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEZ2XzFSNVFXLTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaEZ2XzFSNVFXLTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWWJoNHNibWlPZlk/view
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ظهــر اجلمعــة 9/ كانــون األول/ 2016 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل ُمتفجــراً قــرب مدرســة عبــد 
القــادر النَّجــار يف حــي اجللــوم مبدينــة حلــب، الــذي كان خاضعــاً لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت حــدوث االعتــداء 
-خيضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار جزئــي يف ســور املدرســة، 

وإصابــة أثاثهــا ومــواد إكســائها بأضــرار ماديــة متوســطة.
 

األربعــاء 28/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران النظــام الســوري ثابــت اجلنــاح صاروخــاً علــى إحــدى روضــات األطفــال علــى 
أطــراف مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم؛ 

مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء الروضــة وإصابــة أثاثهــا ومــواد إكســائها بأضــرار ماديــة كبــرة.
 

اجلمعــة 27/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ املدرســة الثانويــة يف 
قريــة ســعلو بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املدرســة 

بشــكل شــبه كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة.
 

الســبت 15/ نيســان/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات النظــام الســوري بالصواريــخ مدرســة ســليمان اجلــزار 
اإلعداديــة يف مدينــة كفــر الهــا بريــف حمافظــة محــص الشــمايل؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املدرســة وإصابــة أثاثهــا بأضــرار 

ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.
 

األربعــاء 29/ تشــرين األول/ 2017 قرابــة الســاعة 11:00 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب 
روضة نقابة املعلمني لألطفال يف بلدة كفر بطنا يف الغوطة الشــرقية شــرق حمافظة ريف دمشــق؛ ما أدى إىل إصابة بناء الروضة 
وأثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة وخروجهــا عــن اخلدمــة مؤقتــاً، ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

واو: التجنيد:
عملــت قــوات النظــام الســوري علــى جتنيــد الفئــات العمريــة الصغــرة بــدءاً مــن 14 عامــاً للقتــال يف صفوفهــا، ُمتَّبعــة بشــكل رئيــس 

سياســة الرتغيــب املــادي واســتغالل احلاجــة املاديــة لألهــايل يف عمليــات التجنيــد حبــق األطفــال. 
مؤخــراً، ومــع النزيــف البشــري احلــاد يف صفــوف املقاتلــني، باتــت امليليشــيات احملليــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري تعتمــد بشــكل 
كبــر علــى األطفــال دون الـــ 18 عامــاً يف قواهتــا؛ حيــث ُتشــكل الشــرحية العمريــة بــني 14 - 17 عامــاً قرابــة 10 % مــن عــدد 

هــذه امليليشــيات.  

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdWQ1Qm5pTzNIQkk/view
https://www.youtube.com/watch?v=CaArnhQyxZM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTBkX0dNNVdRNTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1A0T3prRXNrYTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYWMxLVdHZ2R6UlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSTB5RzRLSExyMFU/view
https://www.youtube.com/watch?v=rShaxW_a1s8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFakNrc1BPekJKMzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVN2UlA4ZjdUelk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYk5BaFctOTFuUVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeVF2WmNkd1FnOUU/edit
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وثَّقنــا يف عــام 2017 ارتفــاع معــدالت جتنيــد األطفــال قرابــة 40 % عمــا كانــت عليــه يف العــام الفائــت، ُتشــر تقديراتنــا إىل  
جتنيــد قــوات النظــام الســوري مــا اليقــل عــن 349 طفــاًل يف صفــوف امليليشــيات احملليــة التابعــة هلــا، حيــث بــدأت بزَّجهــم يف 
صفــوف القتــال بشــكل مباشــر، بشــكل خمتلــف عــن األعــوام الســابقة عندمــا كان يقتصــر وجودهــم علــى أدوار الســخرة واحلفــر 

والتحصــني واحلمايــة للمنشــآت املدنيــة.
تركَّزت عمليات جتنيد األطفال يف القرى واألحياء الشــعبية الفقرة الي ُتســيطر عليها قوات النظام الســوري عن طريق اســتغالل 
أوضاعهــم املاديــة وإغرائهــم باملــال، إضافــة إىل جتنيــد قــوات النظــام الســوري األطفــاَل بشــكل قســري بعــد اعتقاهلــم، يف املناطــق 

الــي تقــع بالقــرب مــن جبهــات القتــال، كمــا حصــل يف مدينــة ديــر الــزور ومناطــق الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق.

علــي يونــس احلســني، مــن أبنــاء قريــة أبــو حكفــة بريــف حمافظــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، متَّ جتنيــده ضمــن صفــوف 
قــوات النظــام الســوري، األربعــاء 12/ متــوز/ 2017 قضــى يف املعــارك ضــد تنظيــم داعــش يف ريــف الرقــة.

زاي: العنف الجنسي:
ســجلنا مــا اليقــل عــن 516 حالــة عنــف جنســي تعــرَّض هلــا األطفــال مــن قبــل قــوات النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011، وقــد 
تنوَّعــت أشــكال العنــف اجلنســي بــني التحــرش أثنــاء املدامهــات والتفتيــش، والــزواج القســري، واالبتــزاز اجلنســي اللفظــي )توجيــه 
هُتــم ممارســة اجلنــس وعبــارات جنســية(، واالســتغالل اجلنســي اجلســدي )اإلجبــار علــى التَّعريــة ومالمســة جســد الطفــل( يف أثنــاء 

مــدة االعتقــال أو االختطــاف، وصــواًل إىل أقســى درجــات العنــف اجلنســي وهــي االغتصــاب.
ورغم ذلك فإن احلجم احلقيقي للعنف اجلنسي ما زال خفيَّاً، بسبب طبيعته احلسَّاسة وتفضيل اجملتمع السوري عدم احلديث عنه.

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

ــا روســية منــذ تدخلهــا يف  وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1529 طفــاًل يف هجمــات نفَّذهتــا قــوات نعتقــد أهنَّ
30/ أيلــول/ 2015 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017.

صبــاح اإلثنــني 30/ كانــون الثــاين/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مجعيــة ريــف املهندســني يف 
قريــة كفــر جــوم بريــف حمافظــة حلــب الغــريب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل 

7 مدنيــاً دفعــة واحــدة )6 أطفــال وســيدة(.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S3ZIYTB2a0luejA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=818&token=kZTT1JtriGrBQBfSzio09wItqI3fou3z
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اإلثنــني 27/ شــباط/ 2017 قرابــة الســاعة 03:40 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــني علــى 3 مبــاٍن 
ســكنية غــرب حمطــة وقــود النــون للمحروقــات يف األجــزاء الشــمالية مــن مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل 
مقتــل 19 مدنيــاً، بينهــم 9 طفــاًل، و4 ســيدات، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح، ختضــع مدينــة أرحيــا لســيطرة مشــرتكة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت اهلجــوم.
 

ليــل األربعــاء 2/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ منــزاًل يف بلــدة التبــي بريــف حمافظــة ديــر 
الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 مدنيــاً، بينهــم 7 أطفــال، و6 ســيدات، وإصابــة قرابــة 19 آخريــن جبــراح، ختضــع البلــدة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اخلميــس 14/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ بلــدة خشــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً )11 طفــاًل وســيدة( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة –نازحــون مــن قريــة البوعمــرو بريــف 

حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي-، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

األربعــاء 11/ تشــرين األول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال، و5 ســيدات، ختضــع املدينــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

ضحايا أطفال إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على قرية كفرجوم/ حلب 30/ 1/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN2xsMXBpTWtTRWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN2xsMXBpTWtTRWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYTJKNmJZc3FOU00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZDlxT1B4MXltZEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NWEtaGhNVXdUOXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFN2xsMXBpTWtTRWc/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=872&token=Yuqa5ReufMytoZ1stg4uEW4FqWLBh1k5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=872&token=Yuqa5ReufMytoZ1stg4uEW4FqWLBh1k5
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=871&token=QfJINT14pi2zpDdQSNYEOUIIolr3Gmpm
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=871&token=QfJINT14pi2zpDdQSNYEOUIIolr3Gmpm
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFak1mb1JaZVpKTzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMUV0YVVHWS1td3M/view
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باء: استخدام األسلحة المحرمة )الذخائر العنقودية(:
صعَّدت القوات الروسية من استخدامها للذخائر العنقودية منذ تدخلها العسكري يف سوريا وقد سجلنا ما اليقل عن 

217 هجوماً بالذخائر العنقودية تسببت يف مقتل 32 طفاًل.
 

األربعــاء 28/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي 
 PTAB-1Mحيمــالن ذخائــر مــن منــطRBK-500صاورخــني مــن منط
علــى بلــدة دبــالن بريــف ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 24 مدنيــاً، 
بينهــم 9 طفــاًل، و5 ســيدة، وإصابــة قرابــة 50 جرحيــاً. ختضــع البلــدة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
 

اجلمعــة 29/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً مــن منــط RBk500 حيمــل ذخائــر مــن 
منــط ShOAB-0.5 علــى بلــدة التَّمانعــة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســيدتني وطفــل، ختضــع املنطقــة 

لســيطرة مشــرتكة بــني هيئــة حتريــر الشــام وفصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.

جيم: استهداف المدارس ورياض األطفال:
ســجلنا اســتهداف قــوات نعتقــد أهنــا روســية مــا اليقــل عــن 144 مدرســة منــذ تدخلهــا يف 30/ أيلــول/ 2015 حــى 20/ 

تشــرين الثــاين/ 2017.

اخلميس 9/ آذار/ 2017 قصف طران ثابت اجلناح نعتقد أنه روســي صواريخ عدة على مدرســة دارة عزة الشــرقية يف مدينة 
دارة عــزة بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا تســبب مبجــزرة، إضافــة إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وســورها وإصابــة أثاثهــا ومــواد 

إكســائها بأضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع مدينــة دارة عــزة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

غطــاء حاضنــة عنقوديــة عثــر عليــه يف بلــدة دبــالن بريــف 
ديــر الــزور إثــر هجــوم جــوي روســي 28/ 6/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfucTJnbTV3N0tpVmc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dXpvdWV3Rm8wbWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SWM2V0pMSy1KSkU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFTExZczFLQjZFQUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3NKS1R5Tk1Gdm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMVFrOGFKVVc4VHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0pMJXbBDnfuNkxGUVoySlBsbVk/view
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األربعــاء 2/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة العكيصــات االبتدائيــة الواقعــة يف 
حــارة العكيصــات يف بلــدة التبــي بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا 

عــن اخلدمــة، ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اجلمعــة 11/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مدرســة عليــا بنــت املهتــدي يف مدينــة 
معــدان بريــف حمافظــة الرقــة الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
 

األربعــاء 27/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 02:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخــاً علــى مدرســة 
باتبــو -املعروفــة مبدرســة براعــم الثــورة- يف قريــة باتبــو بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املدرســة وأثاثهــا 

وخروجهــا عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

آثار الدمار يف مدرسة باتبو إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على قرية باتبو/ حلب 27/ 9/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=7HDZODjHeuc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRVZ1R1dLWG9PSWM/view
https://www.youtube.com/watch?v=CXhR1DbwnK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HDZODjHeuc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdlNUdXV1cWE5blk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFZW5GYl9oTHdRWWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQzdkMW9JdHYzVjA/view
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3- قوات اإلدارة الذاتية/ قوات سوريا الدميقراطية ذات األغلبية الكردية: 
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل ما اليقل عن 127 طفاًل على يد قوات اإلدارة الذاتية الكردية. 

الســبت 13/ أيــار/ 2017 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة قذائــف عــدة علــى قريــة 
مزرعــة األســدية بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 16 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 6 أطفــال، و4 

ســيدات، وإصابــة قرابــة 10 آخريــن جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

باء: االعتقال واالختفاء القسري:
حتــوي ســجالت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 503 طفــاًل ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء 

القســري يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة.
تتَّبــع هــذه القــوات سياســة اخلطــف واإلخفــاء القســري حبــق األطفــال؛ هبــدف ســوقهم إىل معســكرات التجنيــد، ويف عــام 2017 
رصدنــا عشــرات احلــاالت الــي متَّ فيهــا خطــف األطفــال مــن الطرقــات واملــدارس والســاحات العامــة، وغالبــاً مــا تُنكــر هــذه 
القــوات مســؤوليتها عــن األمــر، ليتضــح الحقــاً وجــود هــؤالء األطفــال يف معســكرات جتنيــد خاصــة باملنتســبني اجلــدد، الــي تشــبه 
معســكرات االعتقال اجلماعي ذات احلراســة املشــددة ومُينع األهل من زيارة أبنائهم يف هذه املعســكرات حى بعد إقرار القوات 

املســؤولة عــن وجــود أبنائهــم يف هــذه املعســكرات. 
رصدنــا يف عــام 2017، ارتفــاع وتــرة اعتمــاد قــوات اإلدارة الذاتيــة علــى اجملنَّديــن األطفــال يف صفوفهــا، بشــكل خــاص مــع 

اتســاع رقعــة العمليــات العســكرية واملناطــق الــي ُتســيطر عليهــا هــذه القــوات يف مشــال وشــرق ســوريا. 

 الطفــل ألــدار قرنــو، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة احلســكة الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، اعتقلتــه قــوات اإلدارة 
الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين( يــوم الثالثــاء 25/ متــوز/ 2017 
أثنــاء عودتــه مــن عملــه إىل منزلــه يف مدينــة عامــودا؛ هبــدف التجنيــد القســري، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ال يــزال مصــره جمهــواًل 

بالنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وألهلــه أيضــاً.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UjlPYlBCaUNfdDg/view
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جيم: التجنيد: 
تعتمــد قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة علــى األطفــال بشــكل كبــر يف تكويــن قواهتــا املقاتلــة، وتتبــع سياســة التجنيــد قســراً وبشــكل 
ملــزم لــكل املقيمــني يف مناطــق ســيطرهتا، وقــد ســخرت ألجــل ذلــك اجلهــات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة التابعــة هلــا، وســوَّقت 
يف هــذا اخلصــوص ملــا يســمى واجــب الدفــاع الــذايت الــذي حُيتِّــم علــى مجيــع فئــات اجملتمــع القــادرة علــى محــل الســالح االنضمــام 
إىل صفــوف قوَّاهتــا دوَن التميِّيــز بــني طفــل وبالــغ أو ذكــر وأنثــى، وفرضــت عقوبــات صارمــة جــداً علــى املخالفــني، وأتاحــت 

لعناصرهــا ســلطة التجنيــد القســري لألطفــال املمتنعــني عــن االلتحــاق باملعســكرات. 

ُتشــر تقديراتنــا إىل جتنيــد قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة مــا اليقــل عــن 2842 طفــاًل يف مناطــق خمتلفــة مــن حمافظــات حلــب 
واحلســكة وديــر الــزور والرقــة، حيــث ُيشــارك األطفــال يف العمليــات القتاليــة املباشــرة، وأيضــاً يف نقــاط التفتيــش، وال تــزال عمليــات 
تدريــب األطفــال علــى محــل الســالح مســتمرة منــذ عــام 2012 حــى اآلن بشــكل كثيــف، وعلــى هــذا ترتبّــع القــوات التابعــة 

لــإدارة الذاتيــة الكرديــة يف صــدارة مرتكــي هــذا االنتهــاك يف ســوريا.  

أمــادار معمــو، مــن أبنــاء مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، مــن مواليــد عــام 2002، يف متــوز 2017 متَّ جتنيــده 
ضمــن صفــوف قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة دوَن علــم أهلــه، اجلديــر بالذكــر أنَّ أمــادار يُعــاين نقــص ترويــة يف الدمــاغ. 

حممــد خليــل اإلبراهيــم، مــن أبنــاء مدينــة تــل أبيــض بريــف حمافظــة الرقــة الشــمايل، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، متَّ جتنيــده ضمــن 
صفــوف قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة، يف 16/ آب/ 2017 قضــى يف معــارك مدينــة الرقــة ضــد تنظيــم داعــش.

4- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
تنظيم داعش:

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
اســتمرَّ تنظيم داعش يف شــنِّ العديد من اهلجمات ضدَّ مدن وبلدات يف حمافظة الرقة ودير الزور، وبســَط ســيطرته على مناطق 

واسعة، كما قصف مناطق خاضعة لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة.
خلَّفــت عمليــات القصــف العشــوائي واالشــتباكات، أو اإلعــدام مقتــل مــا اليقــل عــن 711 طفــاًل، منــذ تأســيس التنظيــم يف 

نيســان/ 2013 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017 ُمســجلني لدينــا باالســم والصــورة ومــكان وزمــان الوفــاة.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Ykl5UFZBMkItdms/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0X2pvWklIa2xQWkE/view
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اجلمعــة 20/ كانــون الثــاين/ 2017 قصفــت مدفعيــة تنظيــم داعــش قذائــف هــاون عــدة علــى حــي اجلــورة شــرق مدينــة ديــر 
الــزور، اخلاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )5 أطفــال ووالدهــم(.

صبــاح اخلميــس 18/ أيــار/ 2017 تســلَّل عناصــر مــن تنظيــم داعــش إىل قريــة عقــارب الصافيــة الواقعــة شــرق مدينــة الســلمية 
بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، وقامــوا بعمليــات ذبــح بالســكاكني وإطــالق رصــاص عشــوائي جتــاه أهــايل القريــة؛ تســبَّبت يف مقتــل 

45 مدنيــاً، بينهــم 15 طفــاًل، و4 ســيدات، ختضــع قريــة عقــارب الصافيــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت اهلجــوم.

اخلميــس 12/ تشــرين األول/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري مــن تنظيــم داعــش ضمــن جتمــٍع للمدنيــني 
قــرب نقطــة تفتيــش )حاجــز( تابعــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة يف قريــة أبــو فــاس بريــف حمافظــة احلســكة 
اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 24 مدنياً، بينهم 9 طفاًل، و3 سيدة، ختضع القرية لسيطرة قوات سوريا الدميقراطية ذات األغلبية 

الكرديــة وقــت اهلجــوم.

باء: االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب:
منذ تأســيس تنظيم داعش يف نيســان/ 2013 اعتقل يف املناطق الي ســيطر عليها ما اليقل عن 386 طفاًل، أغلبهم أطفال 
ينتمــون لعائــالت ُمعارضــة لسياســة التنظيــم، أو أطفــال مت اعتقاهلــم مــع عائالهتــم أثنــاء حماولتهــم اخلــروج مــن مناطــق ســيطرة 
التنظيــم باجتــاه مناطــق ســيطرة األطــراف األخــرى، وترقــى معظــم حــاالت االعتقــال املســجلة لدينــا إىل مرتبــة االختفــاء القســري، 
حيــث ال تتوفــر لدينــا أو لــدى ذويهــم معلومــات حــول كثــر منهــم، كمــا اعتقــل التَّنظيــم األطفــال الذيــن خُيالفــون التعاليــم الــي 
يفرضهــا التنظيــم يف مناطــق ســيطرته كالظهــور يف األســواق أوقــات الصــالة أو حلــق شــعر الــرأس بشــكل خُمالــف للشــكل الــذي 

يفِرُضــه التَّنظيــم.
غالبــاً مــا يتعــرَّض األطفــال املعتقلــون لــدى تنظيــم داعــش للجلــد أثنــاء االحتجــاز )الضــرب بعصــا علــى الظهــر أو البطــن( عقابــاً 
هلــم علــى خمالفتهــم تعاليــم التنظيــم، وعلــى الرغــم مــن خســارة تنظيــم داعــش مســاحات واســعة مــن مناطــق ســيطرته إال أننــا مل 

نتمكــن مــن الكشــف عــن مصــر خمتــٍف واحــد؛ مــا أثــار القلــق لدينــا ولــدى ذويهــم حــول مصرهــم.

الطِّفــل عبــد اهلل صــاحل محــد، مــن أبنــاء بلــدة أبــو محــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور، يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً، األربعــاء 19/ نيســان/ 
2017ـ، اعتقلتــه عناصــر ُمســلحة تابعــة لتنظيــم داعــش مــن مــكان وجــوده يف ســاحة القريــة واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، وال يــزال 

مصره جمهواًل بالنســبة للشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFR3V6UEhqcXdHYmc/view
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جيم: التجنيد:
عمَدت قوات تنظيم داعش إىل جتنيد األطفال واستخدامهم يف بعض املهام العسكرية القتالية املباشرة وغر املباشرة، كاحلراسة 
والطبــخ وتنظيــف الســالح وغــر ذلــك، ونشــر التَّنظيــم ثقافــة محــل الســالح بــني األطفــال عــرب محــالت لتدريبهــم علــى ذلــك، حيــث 
افتتــح التَّنظيــم عــدة معســكرات لتدريــب األطفــال علــى محــل الســالح وغــره مــن األعمــال القتاليــة وأطلــق عليهــا اســم “معســكرات 

األشــبال” كمــا هــو احلــال يف حمافظــة الرقــة ومدينــة البــاب ســابقاً ويف معســكرات التنظيــم احلاليــة يف حمافظــة درعــا.

عبــد العزيــز نشــأت عبــد الغــي، مــن أبنــاء بلــدة البوعمــر بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، يف كانــون 
الثــاين 2017 متَّ جتنيــده ضمــن صفــوف تنظيــم داعــش، ومت إخضاعــه ملعســكرين تدريــي وشــرعي مدهتمــا 40 يــوم، ومــن مث متَّ 
زجــُه يف املعــارك الدائــرة بريــف مدينــة تدمــر بريــف محــص بــني تنظيــم داعــش وقــوات النظــام الســوري، وبتاريــخ 8/ نيســان/ 2017 

قضــى يف املعــارك هنــاك.

حممــد حيــدر احلديــد، مــن أبنــاء مدينــة العشــارة بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، يف كانــون الثــاين/ 
ــه يف املعــارك الدائــرة يف مدينــة منبــج ضــدَّ قــوات  2016، جنّــده تنظيــم داعــش يف صفوفــه ونقلــُه إىل ريــف حلــب الشــمايل وزجَّ
اإلدارة الذاتيــة، ويف يــوم اجلمعــة 12/ آب/ 2016 أبلــغ تنظيــم داعــش ذويــه يف مدينــة العشــارة أنَّــه قتــل يف معــارك مدينــة منبــج 

بريــف حلــب الشــرقي.

صورة بثَّها تنظيم داعش ألحد معسكرات التدريب التابعة له يف حمافظة السويداء يظهر فيها أطفال ضمن صفوف املقاتلني

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dnpEM2lldTU2VjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0aGx6elZ0WEZ3YWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NnNBYm84SS1Jbms/view
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دال: العنف الجنسي:
متثَّلــت حــاالت العنــف اجلنســي لــدى تنظيــم داعــش يف الســماح ببيــع وشــراء اإلنــاث األطفــال جــوارَي يف أســواق مرخصــة 
للنخاســة، بشــكل خــاص املعتقــالت األيزيديــات، كمــا وثَّقنــا عــدة حــاالت اغتصــاب ألطفــال قــام هبــا قياديــون يف التنظيــم، 

وبشــكل خــاص عــرب الــزواج القســري مــن أطفــال إنــاث.

هاء: استهداف المدارس ورياض األطفال:
وثَّقنا استهداف تنظيم داعش ما اليقل عن 19 مدرسة منذ تأسيسه يف نيسان/ 2013 حى 20/ تشرين الثاين/ 2017 .

اجلمعــة 24/ شــباط/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري تابــع لتنظيــم داعــش قــرب مدرســة يف قريــة سوســيان 
التابعــة ملدينــة البــاب بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املدرســة ومــواد إكســائها 
بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع قريــة سوســيان وقــت اهلجــوم لســيطرة قــوات درع الفــرات )فصائــل يف املعارضــة املســلحة مدعومــة 

مــن القــوات الرتكيــة(.

الســبت 25/ آذار/ 2017 أقــدم تنظيــم داعــش علــى تفخيــخ وتفجــر ســور مدرســة احلــاوي للتعليــم األساســي يف حــي احلــاوي 
مبدينــة أبــو محــام التابعــة لعشــرة الشــعيطات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف 
بنــاء املدرســة ودمــار ســورها بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع منطقــة الشــعيطات لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

صبــاح اجلمعــة 27/ تشــرين األول/ 2017 انفجــر لغــم أرضــي زرعــه تنظيــم داعــش يف إحــدى املــدارس يف قريــة رطلــة بريــف 
حمافظــة الرقــة الشــرقي، قبــل انســحابه مــن القريــة؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة أحــد الصفــوف بأضــرار ماديــة 

متوســطة، ختضــع القريــة لســيطرة قــوات ســوريا الدميقراطيــة ذات األغلبيــة الكرديــة وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbFQta2tfZ2dVU1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUkR6bzU0MjhMM2M/view
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هيئة حترير الشام )جتمُّع مكوَّن من تنظيم جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً( وفصائل يف املعارضة املسلحة(:
ألف: القتل خارج نطاق القانون:

ســجلنا مقتــل مــا اليقــل عــن 88 طفــاًل منــذ تأســيس جبهــة النصــرة )هيئــة حتريــر الشــام حاليــاً( يف كانــون الثــاين/ 2012 حــى 
20/ تشــرين الثــاين/ 2017 .

باء: االعتقال واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا اليقــل عــن 25 طفــاًل متَّ اعتقاهلــم مــن قبــل هيئــة حتريــر الشــام منــذ كانــون الثــاين/ 

2012 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017.

جيم: التجنيد:
قامــت هيئــة حتريــر الشــام بعمليــات جتنيــد واســعة لألطفــال، وأدخلــت ذلــك ضمــن املناهــج الدراســية يف بعــض مــدارس املناطــق 
واملعســكرات الــي ُتســيطر عليهــا، وألبســت األطفــال الــزيَّ العســكري داخــل املــدارس، وقــد أجــرب اآلبــاء املنضمــون إىل هيئــة حتريــر 

الشــام أبناءهــم علــى االلتحــاق بتلــك املعســكرات واملــدارس.

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

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن 723 طفــاًل علــى يــد قــوات التحالــف منــذ تدخلهــا يف ســوريا يف 
23/ أيلــول/ 2014 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017.

ظهــر الثالثــاء 6/ كانــون األول/ 2016 قصــف طــران التحالــف الــدويل ثابــت اجلنــاح بالصواريــخ املنــازل الســكنية يف حميــط 
مســجد أيب بكــر الصديــق يف بلــدة البزاعــة بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى 

إىل مقتــل 7 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة )6 أطفــال وســيدة(.

اإلثنــني 24/ نيســان/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ ســيارة يســتقلُّها عــدد مــن 
املدنيــني يف مدينــة الطبقــة بريــف حمافظــة الرقــة الغــريب، أثنــاء حماولتهــم اخلــروج مــن املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً )7 

أطفــال، و4 ســيدات( معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.
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اجلمعــة 12/ أيــار/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة شــنينة بريــف حمافظــة الرقــة 
الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 7 أطفــال دفعــة واحــدة، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.  

الثالثــاء 12/ أيلــول/ 2017 قرابــة الســاعة 03:00 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة 
الشــهابات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 7 أطفــال، و4 

ســيدات، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 18/ أيلــول/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ قريــة املراشــدة التابعــة ملدينــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 6 مدنيــاً )5 أطفــال وســيدة( مــن عائلتــني، ختضــع القريــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

باء: استهداف المدارس ورياض األطفال:
ســجلنا اســتهداف قــوات التحالــف الــدويل مــا اليقــل عــن 23 مدرســة منــذ تدخلهــا يف ســوريا يف 23/ أيلــول/ 2014 حــى 

20/ تشــرين الثــاين/ 2017.
 

اجلمعــة 2/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل صاروخــاً قــرب إحــدى املــدارس يف قريــة 
الســويدة التابعة لناحية معدان بريف حمافظة الرقة الشــرقي؛ ما تســبب خبســائر بشــرية، إضافة إىل دمار جزئي يف ســور املدرســة، 

ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

الثالثــاء 6/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة االنتفاضــة يف حــي 
املشــلب شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة كبــرة، وخروجهــا عــن اخلدمــة، خيضــع حــي املشــلب 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 17/ متــوز/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة األمــني يف مدينــة أبــو 
محــام بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة، ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcEREWmhkbU5iZUU/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=972&token=dxdRpn1VIoFTXU7Jl99oGh9dI8hjNG1Q
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdExHeXU1dWZSUXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdExHeXU1dWZSUXc/view
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B023'24.7%22N+40%C2%B011'13.6%22E/@35.3939195,40.2075458,11594m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.390186!4d40.187101
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGlhb1l5NWtOa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUGlhb1l5NWtOa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFckxId3FSYlRhdEE/view
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اجلمعــة 11/ آب/ 2017 قصــف طــران ثابــت اجلنــاح تابــع لقــوات التحالــف الــدويل بالصواريــخ مدرســة فايــز منصــور يف مدينــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار بنــاء املدرســة بشــكل كامــل وخروجهــا عــن اخلدمــة، ختضــع املدينــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

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

وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن 936 طفــاًل علــى يــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة، ســقط 
معظمهــم جــراء القصــف العشــوائي الــذي تُنفــذه قــوات يف املعارضــة علــى املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، 

وبشــكل خــاص القصــف باســتخدام قذائــف اهلــاون.

صبــاح األحــد 20/ تشــرين الثــاين/ 2016 ســقطت صواريــخ عــدة علــى مدرســة الفرقــان احملدثــة يف حــي الفرقــان مبدينــة حلــب، 
اخلاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت اهلجــوم، مصدرهــا رامجــة صواريــخ متمركــزة يف بلــدة املنصــورة بريــف حمافظــة حلــب، 

اخلاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل 8 أطفــال دفعــة واحــدة.

باء االعتقال واالختفاء القسري:
جلــأت فصائــل يف املعارضــة املســلحة إىل اعتقــال األطفــال مــع عائالهتــم أثنــاء هجومهــا علــى مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات 
النظــام الســوري واســتخدمتهم يف عمليــات تبــادل األســرى، ســجلنا حــوادث حمــدودة غــر ممنهجــة لتعــرُّض األطفــال للتعذيــب مــن 
قبــل عناصــر تابعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة، ســجلنا اعتقــال فصائــل يف املعارضــة املســلحة مــا اليقــل عــن 305 طفــاًل منــذ 
آذار/ 2011 حى 20/ تشــرين الثاين/ 2017، وترقى معظم حاالت االعتقال املســجلة لدينا إىل مرتبة االختفاء القســري.

الدمار يف املدرسة بعد هجوم طران التحالف الدويل ثابت اجلناح يف 11/ 8/ 2017 مدرسة فايز منصور قبل 11/ 8/ 2017  

https://www.google.de/maps/place/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%E2%80%AD/@34.4597301,40.9358347,9887m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x15463f7843fe1ab9:0xdbde6efc14abd6ed!2z2YXYr9ix2LPYqSDZgdin2YrYsiDZhdmG2LXZiNix!8m2!3d34.460425!4d40.916726!3m4!1s0x15463f7843fe1ab9:0xdbde6efc14abd6ed!8m2!3d34.460425!4d40.916726
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFWTBzcXRBU0VQOG8/view
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جيم: التجنيد:
أدى دمــار عشــرات آالف احملــالت التجاريــة واملصانــع، إىل ظــروف اســتثنائية يف الفقــر، إضافــة إىل فقــدان األب واملعيــل لألســرة 
واحلالــة النَّفســية الصعبــة وظــروف اإلحبــاط، وانعــدام املســتقبل التعليمــي كلهــا شــكَّلت عوامــل رئيســة النضمــام مئــات األطفــال 
إىل الكتائــب املســلحة، وبــاَت أمــر انضمــام األطفــال إىل فصائــل املعارضــة املســلحة جليَّــاً عــرب رؤيــة األطفــال املســلَّحني علــى 

نقــاط التفتيــش التابعــة للفصائــل يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا.

 
وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ اجلماعــات املســلحة طــرف غــر دويل، وبالتــايل فهــي غــر ملزمــة مبقتضــى الربتوكــول االختيــاري الــذي حُيــدد 
ســنَّ 18 عامــاً كحــدٍّ أدىن للمشــاركة املباشــرة يف التجنيــد، إال أهنــا مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ُملزمــة بســن الـــ 15 عامــاً، 

ومــن املؤكــد لدينــا وجــود مئــات األطفــال دون ســنِّ 15 عامــاً يف صفــوف تلــك اجلماعــات، وذلــك ُيشــكل جرميــة حــرب.

أطفال جمندون يف معسكر فرسان العزة بريف حمافظة محاة التابع جليش العزة -أحد فصائل املعارضة املسلحة- / 2017

https://drive.google.com/file/d/1q5rqYIJWf8DzKy4-CRulwBHm2tQDjGU5/view
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دال: استهداف المدارس ورياض األطفال:
تســبَّبت هجمــات فصائــل يف املعارضــة املســلحة بتضــرر 23 مدرســة و1 روضــة أطفــال منــذ آذار/ 2011 حــى 20/ تشــرين 

الثــاين/ 2017.

ظهــر اإلثنــني 20/ شــباط/ 2017 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى مدرســة موســى بــن نصــر يف حــي 
حلــب اجلديــدة غــرب مدينــة حلــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حميــط البحــوث العلميــة خاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة؛ مــا أدى إىل إصابــة ســور املدرســة ومــواد إكســائها بأضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع حــي حلــب اجلديــدة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت اهلجــوم.
 

عصــر اخلميــس 23/ آذار/ 2017 ســقطت عــدة قذائــف صاروخيــة حمليــة الصنــع علــى مدرســة عبــد الفتــاح بعــث يف حــي 
احلمدانيــة غــرب مدينــة حلــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حــي الراشــدين، اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ 
مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة فنــاء املدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة، خيضــع حــي احلمدانيــة لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت اهلجــوم.

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

يتضمَّــن توثيــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان العديــد مــن التصنيفــات كضحايــا الغــرق يف مراكــب اهلجــرة وضحايــا التفجــرات 
الــي مل نســتطع التَّحقــق مــن هويــة ُمنفذِّهــا، والضحايــا الذيــن قتلــوا علــى يــد جمموعــات مســلحة جمهولــة بالنســبة للشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان.
ضمــن هــذا التَّصنيــف ســجلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مــا اليقــل عــن 701 طفــاًل منــذ آذار/ 2011 حــى 

20/ تشــرين الثــاين/ 2017.

ظهــر األربعــاء 8/ شــباط/ 2017 انفجــرت عبــوة ناســفة يف حميــط مســجد زيــد بــن حارثــة يف حــي بســتان القصــر شــرق مدينــة 
حلــب؛ مــا أدى إىل مقتــل 5 أطفــال دفعــة واحــدة، مل نتمكــن مــن معرفــة اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــى حلظــة إعــداد التقريــر، 

خيضــع حــي بســتان القصــر لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت اهلجــوم. 
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باء: استهداف المدارس ورياض األطفال:
ســجلنا تضــرُّر مــا اليقــل عــن 19 مدرســة، و2 مــن ريــاض األطفــال علــى يــد جهــات مل نســتطع حتديــد هويتهــا منــذ آذار/ 

2011 حــى 20/ تشــرين الثــاين/ 2017.

اإلثنــني 16/ تشــرين األول/ 2017 حصــل انفجــار داخــل روضــة براعــم األمــل شــرق قريــة كنصفــرة بريــف حمافظــة إدلــب 
اجلنــويب؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء الروضــة بأضــرار ماديــة كبــرة واحــرتاق أثاثهــا وخروجهــا عــن اخلدمــة، مل نتمكــن مــن حتديــد 
ماهيــة االنفجــار واجلهــة املســؤولة عنــه حــى حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع القريــة لســيطرة مشــرتكة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
القوات الحكومية:

ارتكبــت القــوات احلكوميــة وامليليشــيات املواليــة للحكومــة أفعــااًل ُتشــكُِّل جرائــم ضــد اإلنســانية حبــق أطفــال ســوريا، 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.
 

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

تلــك اهلجمــات العشــوائية ترقــى إىل جرائــم حــرب.

قوات اإلدارة الذاتية )بشكل رئيس قوات حزب االتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني(:
مارســت تلــك القــوات أفعــااًل ترقــى إىل جرائــم حــرب عــرب عمليــات القصــف العشــوائي الــذي تســبَّب يف مقتــل العديــد مــن 

األطفــال، وعــرب عمليــات التجنيــد اإلجبــاري.

التنظيمات اإلسالمية المتشددة:
جنَّــدت هــذه التنظيمــات مئــات األطفــال دون ســن الـــ 15، كمــا مارســت عمليــات تعذيــب حبــق أطفــال معتقلــني داخــل مراكــز 
االحتجــاز التابعــة هلــا، وقتلــت عمليــات القصــف العشــوائي الــي قامــت هبــا العديــد مــن األطفــال، وُيشــكل ذلــك جرائــم حــرب.
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قوات المعارضة المسلَّحة:
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 الدولي:
لقــد تســبَّبت اهلجمــات الــي نفَّذهتــا قــوات التَّحالــف الــدويل، بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح مدنيــني بينهــم 
أطفــال أو إحلــاق إصابــات هبــم أو يف إحلــاق الضــرر الكبــر باألعيــان املدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد 

ــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية املرجــوة. بــأن الضَّ
 

التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل وجملس األمن:

• تأمــني محايــة ومســاعدة لألطفــال املشــردين قســرياً مــن نازحــني والجئــني، وخصوصــاً الفتيــات منهــن ومراعــاة احتياجاهتــن 
اخلاصــة يف جمــال احلمايــة حتديــداً.

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

• دعــم إمكانيــات احملاســبة كافــة يف ســوريا، 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 تأهيــل أو رعايــة 

مرتكــي اجلرائــم ضــد اإلنســانية حبــق أطفــال ســوريا.
ــاً حبــق النظــام الســوري وحلفائــه، وحبــق مجيــع مرتكــي االنتهــاكات يف  • اختــاذ كافــة اإلجــراءات املمكنــة قانونيــاً وسياســياً ومالي

النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام باحــرتام حقــوق األطفــال.
• الوفاء بااللتزام بالتربعات املالية الي متَّ التَّعهد هبا:

• البُــدَّ مــن إيصــال املســاعدات إىل األطفــال احملاصريــن، وال بُــدَّ مــن إجبــار النظــام الســوري بشــكل رئيــس علــى رفــع احلصــار، 
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 الالجئــني.

• إجيــاد آليــات لوقــف قصــف املــدارس وريــاض األطفــال ومحايتهــا، والعمــل علــى خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة، وهــذا أقــل مســتويات 
محايــة املدنيــني.
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• قضيــة أطفــال ســوريا هــي قضيــة عامليــة، جيــب علــى كل الــدول أن تبــذَل جهدهــا يف التخفيــف مــن تداعياهتــا، عــرب دعــم املــدارس 
والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، ولألطفال الالجئني.

األمم المتحدة:
إلى منظمة الشؤون اإلنسانية:

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

• ختصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل األطفــال مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة بالفتيــات الذيــن تأثــروا باالنتهــاكات بشــكل 
مباشــر، والــاليت تعرضــَن لالســتغالل اجلنســي، حبســب املناطــق األكثــر تضــرراً.

إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة، ولجنة التحقيق الدولية:
• التحقيق يف احلوادث الواردة يف هذا التقرير، وتسليط الضوء بشكل أكرب على معاناة أطفال سوريا.

 
إلى دول الجوار:

• ضمــان قــدرة الالجئــني القادمــني مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، واحــرتام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القســرية، 
وجيــب علــى دول االحتــاد األورويب وغرهــا أن خُتفــف الوطــأة عــن دول اجلــوار، وأن تســتقبل مزيــداً مــن الالجئــني الســوريني، وعلــى 

الــدول املاحنــة زيــادة مســاعداهتا للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني، وملنظمــات اجملتمعــات احملليــة يف دول اللجــوء.
 

المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
• خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة لألطفــال الســوريني الالجئــني وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم يف اجملتمــع عــرب معاجلــات نفســية 

طويلــة األمــد.
• تعزيز االستثمار يف التعليم والصحة.

 
إلى النظام السوري وأطراف النزاع:

• علــى النظــام الوفــاء بتعهداتــه بنــاء علــى مصادقتــه علــى معاهــدة حقــوق الطفــل، والعهديــن الدوليــني اخلاصَّــني واتفاقيــات 
جنيــف.
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• علــى احللــف الســوري الروســي وامليليشــيات اإليرانيــة وملحقاهتــا، التَّوقــف عــن تعمُّــد قصــف املــدارس وريــاض األطفــال، واملناطــق 
الســكنية املأهولة باألطفال وذويهم، وقتل وتشــويه األطفال.

• علــى قــوات التحالــف الــدويل التحقيــق يف احلــوادث الــي وقــع فيهــا ضحايــا مــن األطفــال بشــكل خــاص، كمــا جيــب الضغــط 
علــى حلفائهــا مــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة إليقــاف عمليــات جتنيــد األطفــال.

• علــى جيمــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن األطفــال احملتجزيــن، وبشــكل خــاص علــى خلفيــة النــزاع املســلح، وااللتــزام 
بالقوانــني الدوليــة اخلاصــة باحتجــاز األطفــال، والســيما الفتيــات.

شكر 
كل الشــكر والتقديــر لعائــالت الضحايــا وأقربائهــم وأصدقائهــم، وللنشــطاء احملليــني واإلعالميــني، الذيــن ســامهت مســاعداهتم 

خبــروج التقريــر علــى هــذا املســتوى.
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