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 مقدمة

  ار  طو ت أكثرباتت ف، لحةألساصناعة على تطور الصناعي والتكنولوجي ال انعكس
 
 اتمثل تهديد  و ، اوفتك

في العمليات ين املشاركين غير املدنيمن معظم ضحايا الحروب  أضحى حالسل  ر تطو  ومع. جمعاءلبشرية ل

ا رر لضا إلحاقى علفي السابق ب و الحر اقتصرت ما بينو  واملسنين. النساءو  األطفال سيما الو الحربية،   أساس 

ر يغ ،انيةمنذ ما قبل الحرب العاملية الث ،سلحةاأل  ن تطور فإ ،القتال نميادي يفاملسلحة  اتقو البأفراد 

الصورة ا  وصلت ،في املئة 5 الحرب العاملية األولى يين خللدنامل االضحاينسبة  بلغت حينو  ،اجذري   تغيير 

 يلالتي تخللها اجتياح إسرائلبنان  هلية فيحرب األ أما ال .في املئة 48 إلىة الثانية امليعالحرب ال هذه النسبة في

لتقديرات  ابق  . وطفي املئة 90ا إلى وصلت نسبته ،يننياملدبة هذا البلد، فقد تسببت بإلحاق خسائر فادحل

 غبل ،ثامن عشرت في القرن الزاعانجراء ال ؛ منن عدد الضحايا املدنييندولية للصليب األحمر، فإاللجنة ال

 60العاملية األولى، وب حر مليون قتيل في ال 38تيل في القرن التاسع عشر، وليون قم 16، ومليون قتيل 5.5

 .1(1945-9193) خلل الحرب العاملية الثانية ون قتيلملي

تجاجات منذ بدء االح ،سوريةفي زاع نأطراف الاملرتكبة من  الجسيمةاالنتهاكات ا م ضحايه الاألطفإن 

ا ، وما زالمسلحنزاع  إلى ،ةالحقفي مرحلة  ،الهحو وت يةالسلم  مارس /منذ آذار. فالوقت الحالي ىإل مستمر 

دارس وامل ةملناطق السكنيا د ذلكبعدف ، واستهوتعذيبهم وقتلهم األطفالتقال عاسد األ  ظامد نمعت 2011

على  والبراميل املتفجرة، وفرض الحصار يةو اواد الكيمام املاستخدبما في ذلك  تعمداملالعشوائي  بالقصف

 قتلبتسبب  الذياألمر ، وأعاقها ةياإلنسانإلغاثة ا تادعاسم ل و صو ومنع السكنية،  األحياءو طق ناملا

بعد ت وقد تصاعدت هذه االنتهاكا األدوية.جوع ونقص د والر بلحصار والالقصف وا اءجر من  ؛لاألطفا

عمليات القصف بالسوريين  األطفالمن الف عشرات اآلقض ى  إذ ؛فتدخل القوات الروسية وقوات التحال

تنظيم الدولة  منهاو  ،سداأل ام ضة لنظاملناهت املسلحة عامو جملا بكرتوت. ألحياء السكنية واملدارسللجوي ا

ا( ةالنصر )جبهة حرير الشام ة تهيئو  ،يةمسل اإل  ات انتهاك  اوغيره ،حرار الشامأحركة و  ،سلموجيش اإل  سابق 

 ية،السكن للمناطق القصف العشوائيأعمال ك  ،ترتكبها قوات النظامال تقل خطورة عن تلك التي  ،جسيمة

ذا ما وه، قسري التزويج ال عبر لكفي ذ ابم، ابهمواغتص همالهم وتعذيبوتجنيدهم واعتق فالطاأل اختطاف و 

 ،القوات التابعة لإلدارة الذاتية الكرديةك  ،ى أطراف النزاع األخر  وترتكب .األطفالكثير من مقتل إلى  أفض ى

تجنيد ك ،ياإلنسانوالقانون الدولي  اإلنسانانتهاكات جسيمة لحقوق  ،يةيمقراطلدا سوريةوقوات 

 2.الاألطفرواح أفي  رئخسابتسبب تالتي  القصفعمال وأ، فالاألط

 
 .10 ، ص (1999جنيف ) اني الدوليولية للصليب األحمر واالتحاد البرلمداللجنة الدليل عملي للبرلمانيين،  :ي وكفالة احترامهاإلنسانالدولي  نم القانواحترا 1
 .2019يوليو /تموز 15. شوهد في 2016طس أغس/آب 11، صدر في ريةتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السو 2

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/58/PDF/G1617858.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
 :اانظر أيض  ، ة المختلفة المناهضة للنظامكبها الجماعات المسلحترت حجم الجرائم التي للوقوف على

، زمان الوصل، "ي تقريرين أحدهما يلمح إلى اعتقالها لدى "جيش اإلسالمفي ذكرى اختطافهم.."رزان زيتونة" ورفاقها ف

10/12/2016.cle/75517manalwsl.net/news/artiw.zahttps://ww 

- Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 
2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - 

A/HRC/34/CRP.3 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/58/PDF/G1617858.pdf?OpenElement
https://www.zamanalwsl.net/news/article/75517
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 ،ق القانون طاخارج نل القتمال أعك  ،األطفالبحق  سورية يفأطراف النزاع  ممارسات لورقةهذه ا تناول ت

ما ع النزا أطراف التزام ةدرجنها تستعرض أ إضافة إلى ،القسري  إلخفاءاو  ،فيتعسلال قااالعتو  ،التعذيبو 

حق الطفل في و  ،الطبية والعناية ،ةغاثاإل ل ماأعو  ،شمل األسر املشتتةمع وج ،األطفالء إجليتعلق ب

  .وقواعده ياإلنسانالقانون الدولي  أحكاموء على ضواملمارسات ألفعال ا ذهه وسندرس .التعليم

ن مدرة الصاالدراسات والتقارير القانونية وتحليل ملتمثل بمراجعة املنهج االستقرائي ا تعتمد الورقة

 السوريةاملنظمات و املختلفة، ية ت الدولمااملنظمن و  ،ريةو بية السعر البالجمهورية حقيق الخاصة تللجنة ا

  .اإلنسانحقوق ة باملعني

 

 :
ا

 ياإلنسانفي القانون الدولي  السوريين األطفالحماية  أوًل

تكاب ر ا أطراف النزاع في تمادىوي، 2011ام ذ عنم السورية على نطاق األرضاملسلح  فنعلا لصاو تي

 وضاعاأل فاقم ومما . ياإلنسانالدولي في القانون عليها نصوص املن يياملدنلقواعد حماية  ةيمسجالت انتهاك اال 

قصف الب ،في املدن والقرى  ،السكنية ماكنهداف األ ستا ينرباملتحا مواصلة سوريةوية التي تعيشها سأامل

ملعونات ومنع وصول ا ،تبادل عليهاسة فرض الحصار املوسيا ،ي للمدنيينيل القسر ي والترحائشو الع

 االستسلم.  من أجل ضغط وسيلةها بعد   ،دنيةناطق اململى الإ ةياإلنسان

 223.161 نحوى لإ ،2019 مارس /آذار إلى ،2011 ارسم /ذارمنذ آ ،نييناملد الضحايا حصيلة تبلغقد و 

 فط 28.486 نهممن بي، عفي النزا ةالفاعلطراف األ لى أيدي قتلوا ع ،ضحية
 

 14.129و ،مرأةا 27.464و ،ل

  143.176و لتعذيب،ا تحت قضت ضحية
 

 ،القسري  اإلخفاءأو  ،تعسفيقال الاالعت يدق ون يزالما  معتقل

في  90ى إل 80من  من نسبتهم إلى أن  ياتاملعطتشير و  .3ي ر سقال اإلخفاء يدلون قا يزام خصش 95.000و

لباقي ضحايا ، بينما ااعمة لهواملليشيات اإليرانية الد النظام الجرائم التي يرتكبهاايا هم ضحمن هؤالء  ئةامل

فصائل املعارضة و ، طيةقراديمال ريةو س قواتو  ،يةمسل كالتنظيمات اإل  الجماعات املسلحةممارسات 

 .ى ر خأت وجها ،الف الدوليقوات التحو  وات الروسية،القو املسلحة، 

 

 ؟ياإلنسان الدولي القانون  ماأ. 

األعمال  مظينو هو ، املعاصر لدوليلقانون ال ةساسياأل ع و فر ال حدأ ياإلنسانلي الدو لقانون ا عد  ي

من  ،حايا النزاعات املسلحةالتي تلحق بض من املعاناة دإلى الح دهاعحكامه وقو وتهدف أ، دائيةالع

يقعون تحت  أوالئك الذينو ، القتالتركون في يش ال نالذي صاالعاجزين عن القتال، واألشخ ينالعسكري

الدولي  انون الق فر  يعمن  وثمة .4ى حرب أم مرض ى أم غرقىم جرحسواء أكانوا مدنيين أ ،مة العدورح

 
أكتوبر /تشرين االول 21، 25/1 – ستثنائيةإورة في حلب، د اخر  ة العربية السورية والوضع مؤ: قرار مجلس حقوق االنسان بشأن تدهور حالة حقوق االنسان في الجمهوريانظر أيض  ا

201623812.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/238/12/PDF/G16-dds-https://documents  
    //:QsKpFbit.ly/2Mhttps (، في:2019مايو  /رياأ) اإلنسانسورية لحقوق الشبكة الانظر:  3
 .13 ، ص(1986 دونان،هنري معهد : )جنيف ي وحماية ضحايا الحرباإلنساننون القاجان بكتيه،  4

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/238/12/PDF/G1623812.pdf?OpenElement
https://bit.ly/2MFQsKp
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ألشخاص ة الى حمايتفاقية إلعرفية واالتهدف قواعده اعام، ولي النون الدوع القار ف نم رعفبأنه " ياإلنسان

تي ليست لها علقة موال الحماية األ و ، عن ذلك النزاع من آالمشأ ينمسلح، وما حالة نزاع املتضررين في 

  .5بالعمليات العسكرية"شرة مبا

 : تياآلى النحو علع تتوز ، ادرلثة مصمن ث ياإلنسانون الدولي انلقكون اتي

 .1977عام بها  حقانامللوالن والبروتوك ،1949عام  جنيف األربع قياتاتفا -

 /اين مؤتمرات الصلح املعقودة في الهماملتمثل باالتفاقات املنبثقة ( القانون العرفي)ي قانون الها -

 في أثناء عالنزاف راأط مناستخدامها وسائل املسموح علقة بالاملتهي و  ،1907و 1899عامي هولندا 

 العمليات الحربية.

والحد  ،اعات املسلحةات النز في أوق اناإلنسقوق ححترام ضمان ا أجلمن  ؛منظمة األمم املتحدةد جه -

 .6الجماعية دةي تسبب اإلبامن استخدام األسلحة الت

 

 سوريةفي يا النزاع وحماية ضحا ياإلنسانقواعد القانون الدولي ب. 

 شتركة منة امللثالثتطبيق املادة اتتطلب  مأعوا ةمنذ ثماني سورية هيشعتي ذال النزاع املسلححال 

الدولي  ياإلنساننون د القاواعوق ،ضاف إليهااملوالبروتوكول الثاني  ،1949لعام  ألربعات جنيف اياقاتف

 العرفية. هقواعدتطبيق لزمة بم هانإف ،ول توكول األ لم توقع على البرو  سوريةن أل و  العرفي.

 تحاربينعلى املين يتع، ليله طابع دو  سيلمسلح  حال وقوع نزاع في على أنثة املشتركة دة الثالااملتنص 

لذين ألقوا هم أفراد القوات املسلحة ااألعمال العدائية، بمن في في ينشاركاألشخاص غير امل لةمعام

 ،سبب آخري أو أل  ،جازحتال بسبب املرض أو الجرح أو ا ؛تالالق عن نيلعاجز ألشخاص ا، واحتهمأسل

ل فع أيارتكاب ركة شتثة املدة الثالااملم كاأحر تحظو  كان.ألي سبب  زدون أي تمييمن إنسانية، معاملة 

 ال سيماو ، جسديةال تداء على الحياة والسلمةاالعك  ،القتاليةالعمليات في بحق األشخاص غير املشاركين 

على الكرامة االعتداء و ئن، الرها خذأو  ب،التعذيو املعاملة القاسية، و ، يهلتشو او ، جميعها شكالهأبقتل لا

دون إجراء من العقوبات  وتنفيذ ،األحكامار إصدو  رامة،بالكاطة لحوانة ة املهياملعامل أو ،الشخصية

 ممحكمة  أمام ةدلعامحاكمة 
 
 تلة شك

 
يجوز و  .بهم االعتناءجمع الجرحى واملرض ى و  جبتو و  ،اقانوني   شكيل

نزاع. وعلى لاى أطراف لرض خدماتها عتع أن ،ألحمرا يب، كاللجنة الدولية للصلية غير متحيزةسانإن لهيئة

ذه ى من هاألخر  امتنفيذ كل األحكلعن طريق اتفاقات خاصة، ذلك،  إضافة إلى ،تعملنزاع أن أطراف ال

 . 7اأو بعضه ،االتفاقية

 
 .17 ، ص(1997 :تونس) ياإلنسانالدولي لى القانون ل إمدخ، ليماعامر الز 5
ين في القانون الدولي اإلنساني ، إعداد نخبة من المتخصص دراسات،  مييزوالتنب الوحدة جوا –تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،  محمد نور فرحات 6

 . 84ص،  2000والخبراء ، القاهرة 
 
7 Commentary, IV Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war, J. S . Pictet (ed.) (Geneva: 
ICRC, 1958), pp. 169 – 171, at: https://bit.ly/2MTcoDv  

https://bit.ly/2MTcoDv
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 إقليميين ودوليين  عبينخول ال د
 
 مأ ،األرضلى ع مقواته وجود ن خللسواء م، ريالنزاع السو  في اأطراف

 احرب   الذي تحول  زاعلنا هذال أدى إلى تدويم منهم، ن أجلهم وبدعم تلون ايق ،نلييدو  أو نحلييم ءلكو م دعب

يملي على  ،ادولي   اطابع   سوريةلنزاع املسلح في لن إكن القول مي ومن هذا املنطلق .8(War Proxyباإلنابة )

 ،1949 معا برمةملا ألربعف انيج اتفاقيات ببموج ،بالتزاماتهم وفاءالميين ن واإلقليلدولييالفاعلين ا

 والبروتوكول األ 
 

هذه عاتق  ما يضع علىوهو ، يلي العرفنون الدو لقاد اقواععن  ول املضاف إليها، فضل

 ية:تتزامات اآللتنفيذ االطراف األ 

 للسكان مةلعاا تالخدماتوفير و  ،امحفظ النظ، و متهالحماية لألشخاص الواقعين تحت سلط أمينت -

 .يحتلونها( ق التياطنملام )هرتسيطخاضعة لالطق نافي امل

 هديكون املدنيون ال ين، وأاملقاتلين وغير املقاتلالتمييز بين  -
 
ممارسة ، أو انتقاميةال عفأل أو  ،جوملله اف

ن أنها التخفيف مدابير التي من شالت كلأن تتخذ أطراف النزاع و  .تخويفهم وإرهابهم بهدفنف عأعمال 

 .اض  عر  يبهم تصن أ يمكن يلتا ضرارأل الخسائر واآلالم وا

باني ذات هاجمة املم ، بحيث تمنعف العسكريةهداع على األ أطراف النزا نفذهاتت التي قصر الهجما -

، يريةالخال ة للعلوم واألعمخصصملا، واملباني لفنية، واألعمال اوالتاريخية، واألثرية ،الصفة املدنية

 ،أو انتزاع ،، وتخريبأعمال السلبر حظتو ين. ملدنيا ىعلا ر  طخ شكلتشأنها أن واألشغال واملنشآت التي من 

 .9ميةحياتهم اليو سير اء السكان و لبقة ياألعيان الضرور 

 ،صةة خارعاي األطفال ءعلى املتحاربين إيل ،فيوالعرالتعاقدي  ،ياإلنسانالقانون الدولي قواعد فرض ت

 ،قاميةانت لألعماأو  اعيةالجم تباعقو لل تعريضهم وعدم، حقهم في الحياة تضمن ،انيةومعاملة إنس

 و  .ةياإلنسانهم البدنية وكرامتهم سلمتومراعاة 
 

 يناملشاركسوة بغير أ ،طفالعن الحماية املكفولة لأل  فضل

تعاقدي )االتفاقية الو  لي العرفين القانون الدو ن، يتضمو املدنيضمنهم من و  ،يةي األعمال القتالمباشرة ف

ا( 1977م اعات جنيف تفاقياإلى ف اضامل ل األو  توكول والبرو  الرابعة  د التي تضمن لألطفالالقواع من عدد 

رعاية خاصة، بحيث ب األطفالأن يحظى ة الرابعة قيالتفامن ا 24املادة إذ تؤكد  ؛خاصتين ورعايةحماية 

 
  تالية في سوريا  إلى حرب النزاع حول تتفيد ب ضحةوا انصوص   2016-2013ية في الجمهورية العربي السورية الصادرة خالل الفترة المعنتقارير لجنة التحقيق المستقلة تضمنت  8

 ، أنظر:والدولية المتناحرة ةلقوى اإلقليميمن امعقدة شبكة ة حلمصل رتدا، (Proxy War) باإلنابة

Human Rights Council Resolution S/17-1, Situation of human rights in the Syrian Arab Republic, A/HRC/RES/S-17/1 (23 

August 2011). Point 13: The commission was established to “investigate all alleged violations of international human 

rights law since March 2011 in the Syrian Arab Republic”. 

Human Rights Council Resolution 31/68,  Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic, A/HRC/31/68 (11 February 2016). Para. 17. 

 :اأيض   انظر

 .2019يو يول/زتمو 20: . شوهد في2014رير فبرا/باط ش 12، صدر في سابع()التقرير ال وريةالمعنية بالجمهورية العربية الستقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx 

 .2019يوليو /زتمو 20: . شوهد في2015أغسطس / أب 13، صدر في ر(عاش)التقرير ال وريةلجمهورية العربية السالمعنية بالمستقلة تقرير لجنة التحقيق الدولية ا

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx 

 .  67-64 ، ص(1984، معهد هنري دونان: جنيف) هئمبادو تطوره :ياإلنسانالقانون الدولي جان بكتيه،  9

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx


 
 6 

 الخامس نسدون  األطفالعدم إهمال لضمان  ؛التدابير الضرورية واتخذيزاع أن يتعين على أطراف الن

ة دينهم وممارس ،حرب، وتيسير إعالتهمرقوا عن عائلتهم بسبب التفموا أو ات  ممن ي   ،رعمالمن  ةر عش

 ألحوال".ا في جميع هموتعليم

معاملة  ،لدولة االحتلو  ،( على واجب أطراف النزاع5الفقرة  ،38املادة ) ةالرابع فاقيةاالت حكاموتنص أ

أن ينتفع و ات لهم، دعملسايم اوتقد ،دانهمبلي مع مواطن املساواة امل على قدمواألمهات الحو  األطفال

 ون السابعة من العمر، من أيد طفالأل اوأمهات  ،والحوامل ،من العمر ةعشر  الخامسسن دون  األطفال

 . عنيةيعامل بها رعايا الدولة امل معاملة تفضيلية

ال أن األطف ذإ ،نسانيالقانون الدولي اإل في لألطفال ةاملكفولة حمايال قواعد ينتهك جميع أطراف النزاع

يين الدول - نزاعف الأطراال وممارسات عفأ الناجمة عناة شكال الظلم واملعانأ مختلفيين هم ضحايا السور 

والجرائم ضد االنسانية جرائم الحرب تي ترقى في معظمها إلى مستوى الو  -جانب واملحليين واملرتزقة األ 

 جراءاة السكنية، واملعان كنلألما يناملتحاربف قص، والقتل نتيجة والقتل بدم باردلعمد، لقتل اال اكأعم

أرجاء  في سائر، اتحديد   األطفالو اصرة. طق املحة للمنااعدات اإلغاثومنع وصول مسالحصار سياسة 

حقونها ي يستة التلحمايمن ا ، ألنهم محرومون النزاعبسبب استمرار  للعنف واإليذاء عرضةهم أكثر  ،ةسوري

والقتل والتعذيب واالعتقال  ن،يلى املدنيالهجمات ع جراء نون ني، ويعاسانالقانون الدولي االبمقتض ى 

 .10تجنيدهم من قبل املتحاربينالتعليم، و  ان منري، والحرمعسفي واالختفاء القسالت

 

ا:   طاق القانون ن لقتل خارجاثانيا

  28.486يقل عن ما ال مقتل  اإلنسانقوق ثقت الشبكة السورية لحو  
 

 مارس /منذ آذار اسوري   طفل

 ،سللمناطق السكنية واملدار  اء القصف العشوائير ج من ؛2019 الشهر نفسه من عامى حتو  ،2011

وممارسات  ،األطفالرطة بحق واستخدام القوة املف ،املتفجرة لوالبرامي ،ةيو الكيماد ااملو ام استخدو 

 ،ةيساناإلنومنع وصول مساعدات اإلغاثة  ،كنيةالس حياءأل ااملناطق و ار وحص ،األطفالوتجنيد  ،التعذيب

راف النزاع ع أطجمي أن ةر فااملتو يستدل من املعطيات وقات لغرض التدفئة وغيرها. و ء واملحر والدكالغذاء وا

ي ف 80 نحويتحمل النظام السوري املسؤولية عن  إذ ؛طاق القانون ج نلقتل خار ات اعمليارتكاب في  لعضا

 ن مقتلسؤولية عملا منية خلل هذه الفترةات النظام وأجهزته األ و ق تتحمل. و طفالأل اتل ليات قمن عم املئة

22.488  
 

  1875ة ت الروسيوا، والقطفل
 

 طف 1022 املسلحة ، وفصائل املعارضةطفل
 

والتنظيمات ، ل

  1011 صرة(النجبهة و  تنظيم الدولة) تشددةسلمية املإل ا
 

 924 مقتل تحالفات التتحمل قو في حين  ،طفل

 
 

  190 الذاتية الكردية اإلدارةوقوات  ،طفل
 

 .11طفل

 
 .(2017أغسطس / آب) ة بالجمهورية العربية السوريةمستقلة المعنيالدولية ال يققلتحلجنة اتقرير انظر:  10
  https://bit.ly/31kdJFP(، في: 0192مايو /اريأ) نساناإلكة السورية لحقوق الشبانظر:  11

https://bit.ly/31kdJFP
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القانون الدولي عد سيمة لقوامخالفات جنون نطاق القا رجخا فالطاأل معظم عمليات قتل  عد  ي  و 

قواعد القانون الدولي  ملخالفته ؛ةياإلنسانحرب والجرائم ضد ى مستوى جرائم الرقى إليو  ،ياإلنسان

عسكرية، هداف الات على األ جمن وغير املقاتلين، وقصر الهاملقاتليمييز بين الت وجوبتقض ي بالتي  يسانناإل

  نيون داملال يكون أو 
 

ن خوف بيلإلى نشر اهدف ي ،خرآل عنف عم أو ألي ،االنتقامية الألفعلللهجوم أو محل

 ،جرائمال هذهارتكاب كل الضالعين ب ملحقة ملجتمع الدوليا منيقتض ي  األمر الذي ،نيين وترهيبهماملد

  ولية،مة الجنايات الدكالدولي املمثل بمح ءاضأمام الق بتهمومحاس
 

من  ،يةطنالو  الدول  محاكم ن عفضل

 .12عامليةبدأ الوالية القضائية الم إعمال خلل

 

ا:
ا
 بذيالتع ثالث

 بعد لميينة املجتجين الساستخدام القوة املفرطة في مواجهي على لسور م انظالرسات الم تقتصر مما

عن إلغاء حالة الطوارئ في  علناإل من الرغم على . و 2011 مارس/آذار في االحتجاجات السلمية انطلق

فاء القسري لألشخاص إلخاممارسات التعذيب واالعتقال التعسفي و  قفتو ت لم، 2011أبريل /نيسان

تظهر إذ . طفالأل ا ذلك في ن، بمفي االحتجاجات السلمية شاركلكل من يو  األسد لنظامه بمعارضتهم تبشامل

 نةهيملهاج األجهزة األمنية السورية التعذيب وسائر أشكال املعاملة السيئة واية انتظمات الدولتقارير املن

التابعة  ستشفياتاز واملفي السجون ومراكز االحتج  2011إنسانية على نطاق واسع منذ آذار والل

املدنيين وقد أدى التعذيب إلى إلحاق معاناة شديدة بعشرات آالف السوريين، معظمهم من   .13للسلطة

 لذكو ا
 

مدته ة التعذيب و ر تيو  يتعرضن لإليذاء والعنف الجنس ي. وتدلممن حتجزات ألطفال واملا عن ر، فضل

ألف شخص من الرجال  17ن د عيزيما  2011 توفي في سجن صيدنايا منذحيث سوته على وفاة كثيرين، قو 

 .14والنساء واألطفال

بشخص  ا، يلحق عمد  اأم عقلي  ان ا ك "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي   نهأبالتعذيب ف يعر  

على ه بتأو معاق على معلومات أو على اعتراف، ،ثالث صخشخص، أو من شبقصد الحصول من هذا الما 

أو عندما يلحق مثل هذا  ،أي شخص ثالثإرغامه هو أو و أ ،فهيو تخو أ ،الثعمل ارتكبه، هو أو شخص ث

أو  ،فق عليه، أو يحرض عليه أو يواكان نوعه التمييز أييقوم على  ،العذاب ألي سبب من األسباب أواأللم 

 
وفي حال امتناع الدول عن تطبيق بارتكابها.  اص المتهميناألشخ الحقةوم ،اإلنسانوحقوق  ياإلنسان الدولي قانونلل ةرخطال نتهاكاتاال في التحقيق مسؤوليةواجب وع على الدول يق 12
  اب.العق من فالتاإل من لحدوا المساءلة ضمانل ليةعاف لياتاآلأكثر  العالمية القضائية الوالية ، تصبحغير قادرة على تطبيقهاة، أو تكون رائية على مرتكبي الجرائم الخطاليتها القضو

ائم والجرمة )جرائم الحرب المخالفات الجسي عن مرتكبي لبحثاالتزام  األطراف لدولا أنه يقع على عاتق على 1977 لعام األول ضافياإل توكولهاوبرو ةاألربع جنيف قياتاتفاوتنص 
 جنسيتهم، عن النظر بصرف ،اضيهاداخل أر همفور معرفتها بوجودوذلك  ،أوامر بارتكابها عطاءإ، أو التخطيط لها أو ،مخالفاتلهذه الرتكابهم المشتبه في اأو  ،ية(اإلنسان ضد

 مركز ،يةنساناإل ضد والجرائم حربلا جرائم مرتكبي محاسبة لوسب ،سورية في المسلح النزاع: انظر .تحاكمهم كي أخرى معنية طرف لةدو إلى تسليمهم أو اكمها،مح أمامومحاكمتهم 
   https://bit.ly/33gab9k :، في18 -17ص ،(2017 أبريل /نيسان) ةصرلمعاا اتللدراس حرمون

 
13 Emma Carbol, Disappearance, Arbitrary Detention, Torture and Execution: The Most Extensive 

Crimes in Syria. Harmoon Centre for Contemporary Studies (2018). 

 . (2016) ةليالعفو الدومنظمة  ،سوريةسجون  : التعذيب والمرض والموت فينه يحطم إنسانيتكإانظر:  14

https://bit.ly/33gab9k
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التمييز  إلى أن صعوبة رايش .15"...خص آخر يتصرف بصفته الرسميةش أي وأ ،موظف رسميه نع يسكت

، جهة أخرى ن م ،أو املهينةنسانية غير اإلة أو العقوبة القاسية أو عاملوامل ،هةمن ج ،تعذيبال البين أفع

 .رامةالحاطة بالك أو إنسانيةاللعاملة أو املالتعذيب مشروعية على أفعال  ضفي أيت ال

ة ساءإب و عذيب التساليأل سوري م اللنظاابعة لومراكز االعتقال التسجون ال يف لاطفاأل يتعرض 

 ،للتعذيب اأسلوب   46 اإلنسانقوق رصدت الشبكة السورية لحقد ف ،رجالالتي يتعرض لها الا تهذاملة عاملا

  160 ىلعيزيد  ماتل قالتعذيب الوحش ي بم ببست دقو  .من النظامأأجهزة سها تمار 
 

قضوا تحت  طفل

 .201616نوفمبر  /نيالثارين شت إلى 2011 مارس /نذ آذارم ،يبالتعذ

تشريعية إجراءات راف اتخاذ ".. واجب الدول األط على 1984لتعذيب لعام اتفاقية مناهضة اتنص و 

يجوز التذرع . وال ائييب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضملنع أعمال التعذوغيرها  قضائيةو  وإدارية

استقرار  أو عدمحرب أو تهديدا بالحرب  الةف حه الظرو كانت هذ، سواء أنتكانائية أيا بأية ظروف استث

ال يجوز التذرع باألوامر ذيب. و امة األخرى كمبرر للتعئ العلطوار أية حالة من حاالت اس ي داخلي أو سيا

 يعد التعذيب انتهكما  17".برر للتعذيبظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمالصادرة عن مو 
 
 اخطير   ااك

لدولي الخاص بالحقوق ، والعهد ا1989ية حقوق الطفل لعام فاقكات سانق االنلحقو لية معايير الدو لل

اهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو واتفاقية مناسية، املدنية والسي

 . 1984نة لسنة اللإنسانية أو املهي

 اني املنصوصسالني ان الدولالقانو  عد وأحكاموالقالجسيمة  املخالفات ضمنالتعذيب فعل  درجني

 وبروتوكوليها اإلضافيان 1949لعام  حةية ضحايا املنازعات املسلحمابشأن ة ربعاأل جنيف  اتاتفاقيعليها في 

يرقى إلى مستوى هو و روما(،  )نظام 1998والنظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ،1977لعام 

ضد االشخاص سع الهجوم املمنهج والوا رإطافي ارتكب  نية متىضد االنساة يمحرب والجر جريمة ال

ألطفال بحق الضالعين في ارتكاب أفعال التعذيب ، مما يستدعي محاسبة كل االشخاص ادنيينامل

 .18السوريين، سواء املنفذين أو املخططين لهذه األفعال

 

 
، المادة 1984 عاممة مبرلاة المهينو ألقاسية أو الالإنسانية المعاملة أو العقوبة اروب ضوغيره من  اقية مناهضة التعذيبتفا: انظر  15

1. 

   https://bit.ly/2yHVcqJ، في: 5ص ، (2016) اإلنسانالسورية لحقوق  شبكةلا ،يةءة الدامالبرا 16
 . 2يب، المادة مناهضة التعذة اتفاقي  17

 الدولية محكمة الجناياتبالخاص م روما األساسي نظا. 37ة اد، الماتفاقية حقوق الطفل .147، المادة اتفاقية جنيف الرابعةانظر:   18

 .8و  7 تانالماد، 1998عام ل

https://bit.ly/2yHVcqJ
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ا:   القسري  اإلخفاءو في تعسلال ًلعتقاارابعا

 4469 أن هنالك ،2018ديسمبر / األول  ن في كانو ادر صال اإلنسانقوق سورية لحالة كالشب ريرتق هرظأ

 ط
 

 وتتعدد. 2011 مارس /منذ آذارلنزاع القسري لدى أطراف ا اإلخفاءتقال التعسفي و عقيد اال  سورية فل

ي، عبلشم في الحراك اتهركاشمل األطفالالنظام  لقيعت إذ ؛اقسر  سباب اعتقال املتحاربين لألطفال وإخفائهم أ

أفراد سلمة  ضمانل ؛رهائنستخدامهم أو ال  ،ظامللن أنفسهمليم لتس وأقربائهم ذويهمط على غأو للض

  .19املعتقلين في عمليات تبادل األسرى  األطفالاستخدام  وأ، عوا في األسره الذين وققوات

نيد. التجرات معسكإلى م قهسو ل ؛ةبدرجة أساسي ،األطفال يةردالك قوات اإلدارة الذاتية تقلوتع

 الستخدامهم ؛عة لسيطرة النظاملتي كانت خاضمن املناطق اال طفاأل  ةحاملسلارضة ئل املعوتعتقل فصا

الدولة قل تنظيم يعتو  20.األطفال عارضةفيها فصائل املت بعذثقت حاالت وقد و   .األسرى  عمليات تبادل في

 امدم االلتز ، أو بسبب عايفرضهالتي ليم عالتالفتهم اخأو مل ه،ب معارضتهم لسياساتبسب األطفال اإلسلمية

 .21هذا الشأنفي ف تعليمات التنظيم لاخي ماب ر الرأسحلق شع وأ ،الصلةب

من الحرية لألشخاص حرمان الشديد الكال أش دأحهي القسري  اإلخفاءلتعسفي و تقال ااالعأفعال 

بالجسم وبالصحة ق لحي روأذى خط   ،اناة شديدةمعب اتسبب عمد  ، تةينسانإالأفعال وهي ، الجسدية

الجريمة ضد وى تمسإلى  ترقىوهي ، ياإلنسان وليدال ف للقانون على نحو مخال ،حاياضلة ليالبدنالعقلية و 

 نها أل ؛ةياإلنسان
 
يستدعي محاسبة األمر الذي ، األطفالمنهجي وواسع النطاق ضد ي إطار هجوم كب فرتت

 .22تكبيهامر 

 

ا:   ر املشتتةل األسوجمع شم لطفااأل  إجالء خامسا

 قيم داخلمعظمهم ي، 2016عام  حتىطفل  نييثة مل ثلجئئين ين الل السوري الاألطفز عدد و اجت

  ،بائهمآدون من  جئينالل  األطفال ءمن هؤال كثير ، ويعيشن في دول الجوارمخيمات اللجئي
 
 ،تلواإما ألنهم ق

  ؛سوريةرج هم خاءالهم ونساا أطفأخرجو أن اآلباء  أو
 
  .عليهم اخوف

 قات األسريةعلى العل حافظةملاضرورة و  ،هاتماسكو  سرةخاصة لأل همية أ ياإلنسان ليون الدو قانال لييو 

 أنه في حالة  يض واضحة تق االتعاقدي أحكام  ي و القانون العرفتضمن . وياملنازعات املسلحة ا إبانصيانتهو 

 
سمبر دي /، تشرين الثانيلهادون استقرار أطفامن والمنطقة  سوريةقرار في ال است .0112 مارس /منذ آذار سوريةفي  فال  ط 8.2662ن : مقتل ما ال يقل علليوم العالمي للطففي ا 19

     :bit.ly/2YJCvOf//https، انظر: 2018
 2013: رايتس واتش يف الالذقية، إصدار منظمة "هيومنرضة في رالرهائن من قبل قوات المعادمهم ما زال هنا"، عمليات االعدام وإطالق النار العشوائي واتخاذ  20
 :انظر أيض  أ ،المسلحة التي تقاتل النظامعات المجمولوقوف على حجم الجرائم التي ترتكبها ل

Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016- 28 February 
2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - 

A/HRC/34/CRP.3 
 .2016أكتوبر /تشرين االول 21، 25/1 – ةستثنائيإورة في حلب، د: قرار مجلس حقوق االنسان بشأن تدهور حالة حقوق االنسان في الجمهورية العربية السورية والوضع اأنظر أيض  

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/238/12/PDF/G1623812.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
 

 .نفسه المصدر 21
 .8و  7ة ، الماد1998 لعامة ليويات الدالمحكمة الجن اسيسوما األام رنظانظر:  22

https://bit.ly/2YJCvOf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/238/12/PDF/G1623812.pdf?OpenElement
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رج ندوت .23حدةعائلة الواأفراد ال ريق بينفتال دمع يتعين ،منطقة معينةسكان جزئي لالكلي أو الخلء اإل 

هم ئإجل، و همسكنا م ومناطقهتلهم من بيو قن ن ضمن سياقييالكلي أو الجزئي للسكان املدناإلخلء  أعمال

تمس  رةنه عواقب خطمنجم ت ،اذري  ا جتغيير   د  يع ،هبحد ذات ،، وهذايشون فيهايع غير تلك التي كانوا إلى بيئة

لحق في ا بمبدأ ياإلنسان ون الدوليانلقر قواعد اإقرا كمن أهميةنا ت، وهيشيةالحياتية واملع مهعاضأو 

 .سرة الواحدةأفراد األ  يق بينالتفر  ومنع ،روابط األسريةالتمتع بال

األوضاع ت بلطما تإذا  ،وقت النزاعات املسلحة األطفاللء إجبشأن  ام  أحكا البروتوكول األول يتضمن 

 ،ددةشروط مش وفق ،الاألطفجلء إل تدابير  اذاتخ في النزاع شاركةاملالبروتوكول للدول  ازأجقد و . ذلك

جلىفل اسية عن كل طجمع معلومات أس شرطب، ؤولين عن الطفلوبموافقة املس ا لتسهيل عودته الحق   ؛ي 

لى األسر ض عبلقا حال في ر تلك الفكرة حين نص على أنتطويفي هم البروتوكول األول سأقد . و إلى أسرته

 أن ي مكانيجب قدر اإل " ـواحتجازها، ف
 
من  74ادة امل تنصو  24."ية مأوى واحدلر لها كوحدات عائوف

دول ال لسه  ت نأضرورة تنشأ  ،للنزاعات املسلحةيجة نت ؛في حال تشتت األسر على أن ألول توكول االبرو 

  اف النزاعالسامية املتعاقدة وأطر 
 
عمل وتسهيل نتيجة للنزاع املسلح،  ؛تتتعملية جمع شمل األسر التي ش

 ة.ياإلنساني تكرس ذاتها لهذه املهمة التة ياإلنسانت نظماامل

يلجأ  الأ ه( منولى الفقرة األ ) 78ملادة اؤكد تذ إ ؛اقت  و أن يكون اإلجلء إجراء م البروتوكول األول ترط يش

 وفي ،اقت  و جلء مإإال  ،إلى بلد أجنبي ،ياهمعار  بخلف ،األطفال اتخاذ تدابير تتعلق بإجلءإلى راف النزاع أط

 لكأو إذا تطلبت ذ، بيأو علجه الط، هرية تتعلق بصحة الطفلألسباب ق ؛الضرورة ذلكاقتضت  حال

، يقتض ي األمر الحصول على موافقة الوالدين في الحاالت املذكورة األطفالتل. وإلجلء في إقليم مح سلمته

فإن األمر  ،خاصشهؤالء األ ىر علتعذر العثو  عندو وجودهم.  في حال لشرعيينا مورهمأو أولياء أ، وبةكتامل

بحكم القانون أو  ؛لين من األشخاص املسؤو  جلءهذا اإل  ثلعلى م يقتض ي الحصول على موافقة مكتوبة

 .األطفالعن رعاية هؤالء  ،العرف

 

ا:ساد  طبية إلغاثة والعناية الأعمال ا سا

 في أثناء بية لهموتوفير العناية الط ،ثة املدنيينإغاعمليات  ياإلنساني الدولالقانون د تنظم قواع

 يةغذائاإلغاثة الاالت إرسسماح بوصول لاي، وتلزم املتحاربين حربالحتلل اال  تاوقفي أو ،لحةاملس النزاعات

من  اكانو  ول، حتى هاإعاقتوعدم  ،لنزاعي مناطق ااملدنيين فا إلى لة حصر  رسملا الطبيةقم واألطاألدوية و 

واملساعدات ، ة، وامللبساألغذية الضروريمن  ةيرسالمرور أي إ ترخيصعليها يتعين لذلك،  ؛الخصوم

 الدول ) بيناملتحار  تقى عاعل قعيو  .25العمر، والنساء الحواملة من طفال دون الخامسة عشر صة لأل املخص

 
 .3، الفقرة 49دةة ، المارابعةاتفاقية جنيف الر: انظ 23
 .5الفقرة  ،75لمادة ا، اتفاقيات جنيف فيألول اإلضافي ل اوالبروتوكانظر:   24
 .نفسه المصدرانظر:  25
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منح التراخيص و  ،لاملخصصة لألطفا غذيةأل وا واألدوية واد الطبيةملمرور ا تسهيل حة(ات املسلوالجماع

  ،اللزمة
 
 أن  شرط

 
    .26يندتفيعلى املس عوز  ت

 ةيدنامل لصفةاوث ذات الغأعمال تسهيل على واجب أطراف النزاع ل األو البروتوكول  تنص أحكامو 

 عندو . ملحتلاإلقليم اوداخل  ،نزاعق الفي مناطسكان املدنيين لل تمييز دون من و  ،دون عرقلةمن ، ايدةحامل

 ألنهم ؛ع، والرض  وحاالت الوضع لألطفال بالدرجة األولى، والحوامل،تعطى األولوية الغوث ات توزيع إرسالي

 .27خاصتينة ايموحلة ي معامفضلية في تلقمتعون باأل يت

، في سيطرتهالتي خرجت عن  األحياءلقرى و وا املدن رحصاسياسة  2012 عام يةذ بدامن مالنظا انتهج

وصول مساعدات خللها نع م، عدة سنواتعلى بعض املناطق ر واستمر الحصا ،سوريةمن أنحاء متعددة 

 فياتستشكامل ،انلبقاء السكورية الضر ت الحيوية آنشامل فقصو ، يهالاثة العذائية واملواد الطبية إاإلغ

قي خطرة لتلالحاالت ال بأصحاض ى ر املخروج  ومنع، حينظم الصرف الصدوية و واأل  غذاءستودعات المو 

جراء من  ؛صرةاحناطق املفي امل األطفالوفاة مئات إلى  أدى مر الذياأل ، لعلج في مناطق سيطرة النظاما

ثي حدي األطفالبين  اد  ديتح ،يةالتشوهات الخلقنسبة  تفاعوار  ،واألوبئة لتعذية وتفش ي األمراضسوء ا

ة وفا ،2018 عام حتى نهاية ،2011 مارس /آذارمنذ  ،نساناإلوق ة السورية لحقوثقت الشبك وقد .الوالدة

أحياء و  ،والغذاء في املناطق املحاصرة في مناطق ريف دمشق دواءلانقص  سببب ؛طفل 300ما ال يقل عن 

  .28رالزو  ص وديروحم ،دمشقمن 

 ،ة والطبيةواملواد الغذائي ،ةياإلنسانثة اإلغا ول إمدادتومنع وص ،ةلسكنيق اطينطوي حصار املنا

التي تحظر على أطراف النزاع  ،اقديةعترفية والالع ،ياإلنسانعد القانون الدولي لقوا سيمجعلى انتهاك 

ه  ،انتهاج سياسة تجويع املدنيين ا لبقاء عنه غنى اد التي الأو تمنع وصول املو  ،حربساليب الأمن  اسلوب  أبعد 

املخصصة لري  كات املياهرافق الشرب وشببية، أو تعطيل مملواد الغذائية والطكا ،السكان املدنيين

 سبب أو ألي ،أو إلجبارهم على النزوح ،اء بهدف تجويع السكان املدنيينت بواعثها، سو نامهما ك  ،املزروعات

ضد صفتها جريمة حرب وجريمة ب ،ةيمفات الجسرسات ضمن نطاق املخالماوتندرج هذه امل .29خرآ

يلحق بالجسد  ،روأذى خط  ة ناة شديدافي مع اتتسبب عمد   ،سانيةإنال أفعال  من يهتنطوي علا مل ؛ةياإلنسان

 ، قليةلبدنية أو العلصحة اأو با
 

من الحصول على الحرمان و  ،صعبةال معيشية عن تعمد فرض أحو  فضل

يفض ي إلى إهلك جزء من سكان املناطق قد ما وهو طق، انتسلم هذه املاسفرض ل ؛اءوالدو  الطعام

  .30رةال الجرمية الخط  عفبارتكاب هذه األ كل املتورطين  ب محاسبةطليت وهذا، األطفال من فيهمب ،املحاصرة

 

 
26 Commentary, IV Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war, J. S . Pictet (ed.) (Geneva: 
ICRC, 1958), pp. 178 – 184 . 

 .70، المادة البروتوكول األولانظر:  27
 ر سابق.، مصدفي اليوم العالمي للطفلانظر:  28
 ، في:226-212، ص56 – 53، القواعد مرحنة الدولية للصليب األلجال ي العرفي،اإلنسانلي انون الدوقبك، ال –ماري هنكرتس و لويز دوزوالد  –جون  29

https://bit.ly/2mEZUlq63ة ، المادولالبروتوكول األظر: انو ؛. 
  .7و  )ك( 8، المادة 1998 لعاملية لمحكمة الجنايات الدو يم روما األساسانظ 30

https://bit.ly/2mEZUlq
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ا: ساب   فل في التعليملطحق اعا

اء نأثفي  ةيليمتعال ةير العمليضمن سيبما  ،طار القانونيإل اتطوير  في ياإلنسانيسهم القانون الدولي 

د وقد .وفي حاالت الطوارئ  ،لنزاعات املسلحةا  
 
ك
 
 عام داكارقد في ع  ذي لالتعليم ي لاملنتدى العامل خلل أ

 ،دارس ومرافق التعليمالحماية التي تتمتع بها امل عنامل د للخروج بتصور متكجهال ضرورة بذلمبدأ  ،2000

تعليم ى إللنسبة حقوق الطفل من تبعات با فاقيةلى اتتب عر ، وبما يتيساناإلندولي بمقتض ى القانون ال

 داكارمنتدى إطار عمل  جاء في، للجميع امتاح  ون ب أن يكيجعليم تال أنلق من منطو  .31واملراهقين األطفال

، العاملون  طفالاأل بمن فيهم ، االحسبان احتياجات الفقراء والفئات األشد عوز   خذ فيؤ ن ييجب أ ."..

لكبار وا األطفال، و األقليات اإلثنية واللغوية، و يف والبدوان الر من سك يةاطق النائملناواملقيمون في 

و االحتياجات وذو ، دزاإلي / س نقص املناعة املكتسبةاملصابون بفيرو ، و املسلحةاعات النز ضرون بتامل

 .32ة"التعليمية الخاص

من و  ،االتاملج جميعة في يفضيلة تمعامل األطفالتلقي أ مبدعلى رابعة الجنيف اتفاقية قواعد تنص 

 الدولة القائمةف النزاع و أطرالى يتعين ع تفاقية،االمن  50ا للمادة . وطبق  لئمها تلقيهم التعليم املضمن

في مجال وتغطية النقص الحاصل  ،ألطفالل لئماملتعليم بتوفير ال اذ اإلجراءات الكفيلةباالحتلل اتخ

وال  ،من ممارسة تعليمهم األطفالمكين للزمة لتحاجيات االو  ،ليمير الكادر التعتوفي للخ منالتعليم 

 ؤكدتو  .الها بمناهج جديدةو استبدأ ،تغييرهام، أو القيام بالتعلي في مناهجل التدخل الحتلدولة ال يجوز 

ة هيهنية والتعليمية والترفينشطة الذلألتلل جيع دولة االحواجب تشالرابعة تفاقية الا من 94املادة  امأحك

والتحاقهم  ،مصلة دراستهالتسهيلت التي تمكنهم من موا لك ، ومنحهم عتقاللذين هم رهن اال لألطفال ا

، سواء ألطفاللالتعليم  توفير لىتفاقية عوتشدد اال .خارجها مأتقالهم سواء داخل أماكن اع ،دارساملب

العمليات  بسبب ؛لتهمعن عائدوا أو شر  ،تيتموا الذين لئكم او أبهم في املعتقل، مع أقار  محتجزين كانواأ

 .مستقبلهم من أجل ،، أو االحتلليةحربال

بات من الصعب أنه  رجةلد ،سوريةعليمية في يدة الخطورة بالعملية التشد اأضرار  ملسلح النزاع األحق 

 كان قدو ب. من الحر  سنوات انيثمعلى مدار  ،الطلب السوريينين ملي ي تكبدهاألضرار التإصلح ا اجد  

وال لفاعلة، يد جميع األطراف ا نتهاكات عديدة علىة ال عرض سوريةالحراك الشعبي في  منذ اندالع ألطفالا

 ،والعنف الجنس ي ،د القسري والتجني ،عتقالواال  ،القتل جرائمي، تمثلت في ام السور النظمن  سيما

رس واستهداف املدا ،يةليمالتعوالحرمان من العملية وح والنز ،كليهمامن دين أو الحرمان من أحد الوالو 

للمدارس  ،لنظاموات اق اتحديد   ،هداف أطراف النزاعأدى استوقد  واملرافق التعليمية بالقصف املدمر.

إلى  أوالدهم عن إرسالإلى االمتناع ي األهالب فعدما وهو إلى تدمير اآلالف منها،  ،ةسوريفي  األطفالورياض 

منذ  مدرسة 1356استهدفت  ،اءحادثة اعتد 4360" اإلنسانق لحقو ثقت "الشبكة السورية و د قو  ارس.ملدا

 
31    Rosa Maria Torres, "What happened at the world education forum?" (Dakar, Senegal, 26-28 April, 2000), at: 
https://bit.ly/33dLDOt  

 ، في:(2000أبريل / نيسان 28-26داكار، ) للتربيةالمي المؤتمر العتنا الجماعية. اعتمده التزاماعليم للجميع: الوفاء بر عمل داكار، التإطاظر: نا 32
 J7https://bit.ly/2OH6X 

https://bit.ly/33dLDOt
https://bit.ly/2OH6XJ7
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ذلك  أدى وقد .2018 مامن ع طسأغس /آب إلى ،2011 مارس /ذارآ ، فيسوريةفي لحراك الشعبي اندالع ا

  171، بينهم امدني   528تل مقإلى 
 

العتداءات ا مسؤولية لنظامالتابعة لقوات ال تحملوت. ةيدس 128 وطفل

 لحمما بينمدرسة،  87 علىالدولي  ات التحالفمدرسة، وقو  169 علىلقوات الروسية وا ،مدرسة 996 على

  .33سالعدد املتبقي من املدار  لىاالعتداءات ع ولية عناملسؤ  سوريةاألطراف األخرى في  باقي

ة عمليأمام سير ال اي  ساسأ اق  ئاع يعد  النزاع املسلح أن دة ة لألمم املتحالتابع و"اليونسك"د منظمة كتؤ و 

  إذ ؛سوريةفي  التعليمية
 
 جراءمن  ؛دارسمن امل باب على الخروجوالش فالاألطن مليين م ثةثلر من أكث رغمأ

يتس وبحسب منظمة هيومن را .34التعليم فقمرا روسائ باملدارسي لحق الذهائل الدمار شدة النزاع وال

ا ال بنان، ولكن نصفهم تقريب  ن ولاملدرسة في تركيا واألردطفل سوري في سن ونصف مليون يعيش  واتش،

حاق لتحسين الت كبيرة خطواتاتخذت الدول املضيفة  نأرغم من وعلى الم رسمي. على تعلي يحصل

ات عدد أكبر جابة لحاجاست ؛وفتح "فترات مسائية" ،ملجانيالحكومي ا فير التعليمبالتعليم، مثل تو  األطفال

م، منها عمل  طفالاأل  عوائق تمنع هؤالء هنالك زالت ما، األطفالمن 
 
تسجيل وشروط ال ،ألطفالامن التعل

 .35وإليها املدارسدمات النقل من خ وعدم القدرة على تغطية ،اللغة وصعوبات ،املدارسفي 

في  ميةليإلى شل العملية التعومرافق التعليم  األطفاللمدارس ورياض أطراف النزاع لاستهداف أفض ى 

اف طر أداف ستهأما امن املدارس.  األطفالالف آتسرب مئات إلى  لكذدى أو ، سوريةفي وواسعة ة ير كثمناطق 

املنصوص عليها في  ياإلنسانن الدولي لقواعد القانو  رخط   انتهاك وفه ،واملرافق التعليمية مدارسالنزاع لل

عد هذه القواتنص و  ،العرفي يناإلنساوللقانون الدولي  ،نياإلضافي نيوالبروتوكول اتفاقية جنيف الرابعة

ية وفنية وعلمية وتربوية غراض تعليمخصصة أل فية املقالتعليمية والثاحترام املمتلكات واملباني ا لىع

  .36يةودين

 

 خالصة

اف النزاع اكات أطر تيجة انتهن ؛السوريين األطفالإلى إلحاق الويلت ب سوريةفي  النزاع املسلح أدى

جمات ممنهجة هشن ك، األطفال وق لية لحقالدو عايير وامل ،ياإلنساني لجسيمة لقواعد القانون الدولا

العمد ، والقتل األطفالآالف تسبب بمقتل ما وهو  ،هاالنطاق على املناطق السكنية وحصار وواسعة 

لحماية الخاصة اأطراف النزاع نتهك وي .كافة التعذيب شكالأل هم وتعريض ،واعتقالهم التعسفي ،لألطفال

 بالق ونهادفهويست ،تعليمال للمدارس ومرافق
 

ق ن حصار النظام للمناطع صف املكثف والعشوائي، فضل

 وأدى. األطفال إلى وفيات بين األمر الذي أدىاملحاصرين،  واد الغذائية والطبية إلىومنع وصول امل ،السكنية

 بالسكانللمناطق املأهولة لجوي ااملدفعي و  ،قوى التحالفو  ،والقوات الروسية مقوات النظاصف ق

 
   https://bit.ly/2YJjA631  

  https://bit.ly/2HTiPCg .9، ص(6201 -2015)لسورية زمة الأل التعليميةاليونسكو  ةباد الثغرات التعليمية لدى الشباب: استجس 34
  https://bit.ly/2YH6i9Z  في:، تشهيومن رايتس وا مةمنطانظر:  35

 .170-161 ص، فيي العراإلنسانانون الدولي القظر: ان 36

https://bit.ly/2YJjA63
https://bit.ly/2HTiPCg
https://bit.ly/2YH6i9Z


 
 14 

إلى  ،ةروعحة غير مشغاز الكلور، وهي أسلو  القذائف العنقودية، واستخدام األطفال ضايور واملدارس 

 .طفالاأل حدوث وفيات كثيرة بين 

تل الق عمليات ،واإلرهابية ،ةإلسلمية املتشددوالقوى ا ،املناهضة للنظاموعات املسلحة املجمرس وتما

 ،نوأخذ الرهائ ،القسري  اإلخفاءو  ،يبذالتعو  ،يتعسفلواالعتقال ا ،خارج نطاق القانون واإلعدام  ،العمد

 األطفال س ي ضدصاب والعنف الجنواالغت
 

 األطفالتستهدف املدارس ورياض و لقتال، عن تجنيدهم ل ، فضل

 .بالقصف

 ياإلنسانن الدولي لقانو اواعد يمة لقت الجستهاكانفي سياق اال  سوريةتندرج ممارسات أطراف النزاع في 

م واحترا األطفالاملتحاربين في حماية  اتواجبهي تخل بو ، اإلنسانلحقوق ي لدولوالقانون ا ه،حكاموأ

مستوى جرائم الحرب والجرائم ى ترقى إلو  ،يةوالثقاف جتماعيةادية واال قتصهم املدنية والسياسية واالحقوق

إفلتهم دون والحيلولة  ،طفالاأل بحق  مالجرائ رتكبيلجنائية ملحقة ال امل عييستدما وهذا ، ةياإلنسانضد 

 اب.لعقا من
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