
 www.vdc-sy.info
editor@vdc-sy.info

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا



 مركز توثيق اإلنتهاكات
في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

 تنويه

يصــادف اليــوم العشــرون مــن شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن كل عــام )اليــوم العالمــي للطفــل( وهــو اليــوم الــذي 

اعتمــدت فيــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إعــان حقــوق الطفــل فــي العــام 1959 واتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي 

العــام 1989. ومنــذ ذلــك التاريــخ تشــّجع األمــم المتحــدة الــدول األعضــاء علــى التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وبروتوكوالتهــا الثاثــة االختياريــة بمــا تمثّلــه مــن وثيقــة هاّمــة تضمــن حمايــة الطفــل مــن أي إيــذاء أو ســوء معاملــة 

ــة خاّصــة للطفــل- إعــان جنيــف  ــات –فــي مجــال توفيــر رعاي ــد ســبق هــذه االتفاقي ــم، وق ــع أنحــاء العال فــي جمي

لحقــوق الطفــل فــي العــام  1924 .                                                                                      

ويعتبــر التوقيــع و المصادقــة أو االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة مــن قبــل الــدول األعضــاء موافقــة مــن هــذه الــدول 

ــام 1993  ــن الع ــم )8( م ــون رق ــة بموجــب القان ــذه االتفاقي ــى ه ــت ســوريا عل ــد وقّع ــة، وق ــود االتفاقي ــزام ببن بااللت

الصــادر عــن رئيــس الجمهوريــة آنــذاك، بعــد إقــراره مــن قبــل مجلــس الشــعب فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 6-5-

ــة التحفــظ علــى بقيــة  1993 وصــدر مرســوم آخــر الحــق فــي العــام 2007 يحمــل الرقــم )12( وكان يقضــي بإزال

المــواد التــي تــّم التحفــظ عليهــا فــي المرســوم األول والتــي كانــت تتعــارض يومئــذ مــع التشــريعات العربيــة الســورية 

النافــذة ومبــادئ الشــريعة اإلســامية وخاصــة فيمــا يتعلـّـق بالمــادة التــي تتحــدث عــن حــّق الطفــل فــي حريــة الديــن.      

االنتهاكات بحق األطفال منذ بدء الثورة السورية:

منــذ بــدء االحتجاجــات الســلمية فــي ســوريا والتــي تحولــت إلــى ثــورة عارمــة بــدأ االســتهداف المنهجــي لألطفــال 

علــى يــد قــوات النظــام بــدءاً باالعتقــال التعســفي ومــروراً باالختفــاء القســري وانتهــاءاً بالقتــل تحــت التعذيــب، وقــد 

رصــد مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا اعتقــال أكثــر مــن )1380( طفــل وطفلــة علــى يــد قــوات النظــام مــازال 

مئــات منهــم يقبعــون فــي أقبيــة أجهــزة األمــن، وهــذه األرقــام هــي التــي اســتطاع المركــز مــن توثيقهــا وتدقيقهــا 

باالســم، أّمــا األرقــام التقديريــة فتشــير إلــى آالف الحــاالت األخــرى.

ــن  ــا م ــّم اعتقاله ــة ت ــة كامل ــاً عــن عائل ــاً صحفي ــد نشــر بيان ــي ســوريا ق ــاكات ف ــق االنته ــز توثي ــد كان مرك » وق

قبــل قــوات النظــام فــي شــهر حزيــران مــن العــام الحالــي وهــم الســيدة رشــا شــربجي وأطفالهــا الثاثــة أويــس ذو 

األربــع ســنوات ومنــى ذات الســنتين والنصــف وفاطمــة البتــول العبــار وعمرهــا ســنة ونصــف، إضافــة إلــى عمتـّـي 

األطفــال الثاثــة وهمــا اآلنســة ليلــى العبــار 34 عــام، واآلنســة بنــان العبــار 38 عــام، حيــث تــّم اعتقالهــم تعســفياً 

مــن مبنــى الهجــرة الجــوازات بتاريــخ 22-5-2014 الكائــن فــي دمشــق –حــي المرجــة- هــذا وقــد كانــت الســيدة رشــا 

شــربجي »حامــل« وقــد وردت أخبــار مؤكــدة لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أنّهــا ُرزقــت بتــوأم خــال 

فتــرة االعتقــال ومازالــت األم مــع أطفالهــا الخمســة رهــن االحتجــاز التعســفي إلــى تاريــخ كتابــة هــذا البيــان «.                                          
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http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/139/63/IMG/NR013963.pdf?OpenElement
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/child1924.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/child1924.html
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1381096592-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/detainees/1/c29ydGJ5PWEuaTN0ZXFhbF9kYXRlfHNvcnRkaXI9REVTQ3xhcHByb3ZlZD12aXNpYmxlfGV4dHJhZGlzcGxheT0wfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1401971255#.VGvfmfmUdUU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/56532#.VGvhgvmUdUV
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/56531#.VGvf4PmUdUV
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/56534#.VGvho_mUdUV
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/56533#.VGvhk_mUdUV
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/56535#.VGvhwPmUdUV
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/56536#.VGvhsvmUdUV
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وقــد تعــّرض األطفــال أيضــاً للقتــل المنهجــي علــى يــد قــوات النظــام فقــد اســتطاع مركزنــا توثيــق ســقوط أكثــر مــن 

)12800( طفــل منهــم  )8770( ذكــراً طفــاً و)4051( أنثــى طفلــة توزعــوا علــى جميــع المحافظــات الســورية.                                            

ــات  ــاون والدباب ــف اله ــة وقذائ ــت بســبب القصــف بالمدفعي ــر كان ــاة إالّ أّن النســبة األكب ــت أســباب الوف ــد اختلف وق

والــذي أدّى إلــى ســقوط )5446( طفــاً وطفلــة، تــاه القصــف الجــوي بالطيــران الحربــي حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 

مــن األطفــال )3821( طفــاً وطفلــة كان مــن ضمنهــم )1479( نتيجــة القصــف بالبراميــل المتفجــرة، وقــد اســتطاع 

المركــز توثيــق مقتــل )1884( نتيجــة إطــاق النــار كان مــن بينهــم )525( طفــاً تــّم اســتهدافهم اســتهدافاُ مباشــراً مــن 

قبــل القناصــة، أّمــا عــدد األطفــال نتيجــة حــاالت اإلعــدام الميدانــي فقــد بلــغ )675( طفــاً وطفلــة كان مــن ضمنهــم 

ــي تعرضــت  ــدن الت ــاء والم ــن األحي ــد م ــي العدي ــت ف ــي ارتكب ــازر الت ــكاكين خــال المج ــم بالس ــم ذبحه )239( ت

لمجــازر جماعيــة، وقــد بلــغ عــدد األطفــال الذيــن قضــوا أمــا نتيجــة التعذيــب أو األعــدام بعــد اعتقالهــم  أكثــر مــن 

)112( طفــاً معظمهــم مــن الذكــور األطفــال مــن ضمنهــم أربــع شــهيدات مــن األطفــال اإلنــاث، وبلــغ عــدد األطفــال 

نتيجــة الحصــار المفــروض مــن قبــل قــوات النظــام أونقــص التغذيــة والجــوع أو البــرد )243( طفــاً وطفــاً.                                                    

وباإلضافــة إلــى قــوات النظــام فــإّن أطرافــاً أخــرى منخرطــة فــي الصــراع قامــت بالعديــد مــن االنتهــاكات بحــّق 

األطفــال وعلــى رأســها تنيظــم الدولــة األســامية فــي العــراق والشــام »داعــش« حيــث بلــغ عــدد األطفــال الــذي تــّم 

قتلهــم علــى يــد هــذا التنظيــم أكثــر مــن )90( طفــاً وطفلــة، أّمــا بالنســبة لقــوات المعارضــة المســلّحة فقــد اســتطاع 

المركــز توثيــق ســقوط )243( طفــاً وطفلــة قضــى العشــرات منهــم نتيجــة القصــف العشــوائي بقــذاه الهــاون علــى 

المناطــق المدنيــة خاضعــة لســيطرة النظــام.                                                   
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ويتعــّرض األطفــال إلــى أنــواع أخــرى مــن االنتهــاكات منهــا عمليــات التجنيــد ضمــن الكتائــب المقاتلــة وخاصــة فيما 

يســّمى اللجــان الشــعبية »الشــبيحة« أو »جيــش الدفــاع الوطنــي« والتــي تقاتــل إلــى جانــب قــوات النظــام، وأيضــاً 

تقــوم أطــراف أخــرى بعمليــات التجنيــد وعلــى رأســها تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام »داعــش« فقــد 

اســتطاع المركــز رصــد عــدّة معســكرات لتدريــب األطفــال ممــن هــم مــا دون ســّن الثامنــة عشــرة فــي محافظــة 

الرقــة ومــدن عديــدة فــي الريــف الشــمالي لمحافظــة حلــب، وقــد اســتطاع المركــز رصــد العديــد مــن حــاالت تجنيــد 

ــي  ــي ف ــاد الديمقراط ــزب االتح ــة لح ــكرية التابع ــوات العس ــد الق ــى ي ــكرية عل ــات عس ــتعمالهم لغاي ــال واس األطف

المناطــق الخاضعــة لســيطرته فــي شــمال ســوريا وأقصــى الشــمال الشــرقي، وقــد اســتطاع المركــز توثيــق مقتــل 

)223( طفــاً مقاتــاً مــا دون ســّن الثامنــة العشــرة كانــوا يقاتلــون إلــى جانــب كتائــب معارضــة مختلفــة.                                                                                             

                                                                                           

ــّم خطــف  ــة ت ــاً وطفل ــن )118( طف ــر م ــق خطــف أكث ــز توثي ــد اســتطاع المرك ــا بالنســبة لحــاالت الخطــف فق أّم

العشــرات منهــم أثنــاء العمليــات العســكرية التــي رافقــت معركــة »تحريــر الســاحل« علــى يــد قــوات المعارضــة 

المســلّحة، وأيضــاً اســتطاع المركــز توثيــق خطــف عشــرات األطفــال اآلخريــن علــى يــد تنظيــم الدولــة اإلســامية 

فــي العــراق كان معظمهــم ممــن تــّم أخذهــم كرهائــن فــي شــهر مايو/أيــار 2014 مــن أطفــال مدينــة عيــن العــرب/

كوبانــي حيــث بلــغ عددهــم أكثــر مــن )150( طفــاً كرديــاُ، تــّم اإلفــراج عــن العشــرات منهــم الحقــاً ولكــن مــا يــزال 

مصيــر العشــرات مجهــوالً حتــى اآلن.                                                                            

وبالنســبة لألطفــال المفقوديــن فقــد اســتطاع المركــز توثيــق أكثــر مــن )1970( طفــاً وطفلــة تــم توثيقهــم فــي عــداد 

المفقوديــن، معظمهــم مــن الذكــور األطفــال، وهــم ممــن فقــد األتصــال بــه علــى األراضــي الســورية وال يعلــم األهــل 

أيـّـة معلومــات إضافيــة عنــه وال تتوفــر أيـّـة معلومــات تشــير إلــى مصيــره ســواء أكان معتقــاً أو مخطوفــاً أو قضــى 

نحبــه أو غيــر ذلــك.                                        

                                                         

أّمــا بالنســبة للضحايــا األطفــال نتيجــة الهجمــات التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع حلفاؤهــا فيمــا ســّمي 

بالتحالــف الدولــي ضــد »داعــش« فقــد اســتطاع المركــز توثيــق ســقوط أكثــر مــن )15( طفــل وطفلــة نتيجــة هــذه 

العمليــات العســكرية منــذ انطاقتهــا فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2014.                                                                                                     
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مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

يطالــب مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا جميــع أطــراف النــزاع باالنصيــاع للقوانيــن الدوليــة وال ســيما القانــون 

ــام  ــوات النظ ــب ق ــلّحة، ويطال ــات المس ــم النزاع ــذي يحك ــي ال ــاني الدول ــون اإلنس ــان والقان ــوق اإلنس ــي لحق الدول

باحتــرام التزاماتهــا الدوليــة تجــاه األطفــال فســوريا مــن بيــن الــدول التــي وقعــت علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 

1989 فباإلضافــة إلــى الحمايــة العامــة المكفولــة  لألطفــال مــن خــال هــذه الصكــوك الدوليــة المذكــورة أوالً فــإّن 

األطفــال يحظــون بالحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتحديــداً فــي مادتهــا )38( والتــي تتصــل مباشــرة 

بحمايــة األطفــال المتأثريــن بالنــزاع المســلّح، والتــي تنــّص علــى تعهــد الــدول األطــراف بــأن تحتــرم قواعــد القانــون 

اإلنســاني الدولــي المنطبقــة عليهــا فــي النزاعــات المســلّحة ذات الصلــة بالطفــل وتطلــب مــن الــدول األعضــاء أيضــاً 

ووفقــاً اللتزاماتهــا عينهــا باتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة عمليــاً بحمايــة الســكان المدنييــن وحمايــة ورعايــة األطفــال 

المتأثريــن بالنــزاع المســلّح.                           

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
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