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وتقدیرشكر 
تود منظمة LDHR أن تعرب عن شكرھا وتقدیرھا للناجین الشجعان الذین تشكل قصصھم أساس ھذا التقریر. قد وثق ھؤالء الناجون حاالتھم 
ووافقوا على مشاركة قصصھم في تقاریر منظمة LDHR في سبیل منح صوت ألولئك الذین ما زالوا محتجزین ومحاولة المساعدة في إحداث 

التغیر الضروري جدا. 

كما تستثمر منظمة LDHR ھذه الفرصة لتوجیھ الشكر ألطبائھا الخبراء المتفانین الذین عملوا بال كلل إلعداد التقاریر الطبیة مع الناجین في 
ل ظروف بالغة الصعوبة، والذي یستند ھذا التقریر على عملھم الرائع.  ّظ

كما نتوجھ بالشكر إلى محامي حقوق اإلنسان في منظمة LDHR لمساعدتھم في صیاغة ھذا التقریر، وشریكنا الدولي، منظمة سنرجي من 
أجل العدالة على مساھمتھا. 

كما تود منظمة LDHR شكر السید Marc Nelson الذي زودنا بأعمالھ الفنیة التي تم استخدامھا في ھذا التقریر
 http://www.marcnelsonart.com 

 من مانحنا. تلقیناهوالدعم الذي  مویلللت للغایةونحن ممتنون 

 اللغات: العربیة واإلنجلیزیة

 التصمیم الجرافیكي: دي بي

 2019، سبتمبر LDHR©حقوق الطبع والنشر 

حتى  1995تم اقتباس عنوان ھذا التقریر من مقولة لكارول بیالمي المدیرة التنفیذیة السابقة للیونیسف من مایو 
ھناك شھود یكون  نیجب أ فال ،على المحكا تكون حیاة األطفال وحقوقھم : "عندمحیث قالت 2005مایو 

 صامتون ".
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 ،"لیس ھناك ثقة أكثر قداسة من تلك التي تحكم عالقة العالم باألطفال. ال یوجد واجب أكثر أھمیة من ضمان احترام حقوقھم، وحمایة رفاھھم
“. ف والحاجة، وضمان حقھم في العیش بسالم والعمل على أن تكون حیاتھم خالیة من الخو

 كوفي عنان -

"ال فائدة من أي مواقف نتخذھا ما لم تأتي مناصرة األطفال على رأس أولویاتھا"

 ادیلمان رایت ماریان
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 الملخص التنفیذي
 موضوع االحتجاز في سوریا، وھو یلقي الضوء على حول LDHR بع ضمن سلسلة تقاریر منظمةھذا التقریر ھو الرا

 .الجنسیة والجسدیة ضد االطفال في مراكز االعتقال في سوریا االنتھاكات
حتى األطفال لیسوا في مأمن من التعرض للتعذیب المنھجي والعنف الجنسي الذي یتعرض لھ المعتقلون في سوریا. من 

الطبیة، وجدنا أدلة على ارتكاب انتھاكات جسیمة ضد األطفال المحتجزین بما في  LDHRص تقاریر خبراء خالل فح
ذلك القتل والتعذیب والعنف الجنسي واالحتجاز التعسفي واحتمالیة االختفاء القسري. باإلضافة إلى الغیاب الكامل للحمایة 

 وریا، فھناك انتھاكات فعلیة لجمیع أحكام اتفاقیة حقوق الطفلالتي تضمنھا اتفاقیة حقوق الطفل والتي صادقت علیھا س
 المتعلقة باألطفال المحتجزین والمعاییر الدولیة الدنیا لالحتجاز بما في ذلك قواعد ماندیال وبانكوك وھافانا.

 كانوا أحداثًا أثناء احتجازھم:الذین  للناجینالعشرة الطبیة  LDHRمن بین تقاریر 

 بلغوا السابعة عشرة من العمر أثناء احتجازھم، وكان أحدھم في سن العاشرة تقریبًا. كان تسعة منھم قد -
 تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي.الخمس كن قد  الفتیاتأربعة من  -
الفتیان الخمسة وأربعة من الفتیات الخمس للتعریة القسریة والتي تعتبر نوعا من أنواع العنف الجنسيتعرض ثالثة من  -
 .باإلعدامسنوات  10ن عشرة تعرضوا للعنف الجسدي. تم تھدید الفتاة البالغة من العمر تسعة م -
 السجناء البالغین للقسم األكبر من فترة احتجازھم.تم احتجازھم جمیًعا مع  -
 لمدة أسبوع في الحبس االنفرادي.و من العمر لمرتین منفصلتین سنوات 10 ةالبالغ ةتم احتجاز الطفل  -
یعتبر انتھاكا صارخا لقاعدة ھافانا الثانیة والتي تنص على أن یكون احتجاز األطفال فقط  والذي، یوًما 438تجاز: متوسط مدة االح -

 .مالذ أخیرا، وأن یكون ألقصر مدة ممكنة
 كانت ظروف االحتجاز مھددة للحیاة، حیث كانت تحیط األمراض والموت بھم من كل الجھات. -
 ل فترة احتجازھم، ولم یمثل أي منھم أمام محكمة مباشرة بعد اعتقالھم.خال أمام محكمة مثل أربعة منھم فقط -
.يحامم قانونیة من أيلم یكن أي منھم على اتصال مع عائلتھ خارج المعتقل، كما لم یتصل أو یتحدث أو یتلقى أي منھم أي مساعدة  -

ارض آرائھم ومعتقداتھم سیاسات الحكومة وممارساتھا. لقد استخدم ھؤالء األطفال كأسلحة حرب للضغط واالنتقام من األشخاص الذین تع
 كما حرم ھؤالء األطفال من جمیع الحقوق التي یكفلھا لھم القانون، بما في ذلك التمثیل القانوني والزیارات العائلیة وغیرھا من الحقوق

ا على األقل توفي في الحجز نتیجة أشكال بناءا على شھادة شاھد عیان أن طفالً واحدً  LDHRالقانونیة لألطفال. كشفت تقاریر خبراء 
 التعذیب الوحشیة.
األمد علیھم وعلى الجیل األصغر  تأثیر عمیق وطویلوالذي كسرھم حتى قبل بلوغھم سن الرشد. وھذا قد ترك  الصراعإنھم ضحایا ھذا 

التعامل  لقلق وقد تساعدنا على فھم كیفیةفإن نتائج األثر مثیرة ل المرضى،من السوریین. وفي حین تمت دراسة مجموعة صغیرة فقط من 
منھم من القلق والخوف  ٪100منھم، كما یعاني  ٪ 90المحتجزین األحداث. ترك االحتجاز آثارا جسدیة لدى  أفضل معبشكل 

ة، باإلضافة إلى ذكریات االقتحامیة المتكررالو االرتجاعیة،منھم بأنھم یعانون من المشاھد  ٪90واضطرابات النوم والكوابیس. كما أفاد 
منھم أعراض اكتئاب.  ٪ 80التأثیر على عالقاتھم مع عائالتھم، وعواقب جسدیة نتیجة ما تعرضوا لھ في االحتجاز. كما وجد عند 

 منھم أبلغوا عن أفكار أو محاوالت انتحاریة. ٪50والشيء الذي یثیر الدھشة ھو أن 

شاھد التي شاركت في شھاداتھا والتي  25ال الى حاالت  باإلضافةھا باالستناد الى حاالت األطفال العشرة التي تم تحلیل
ال في االطف علىتأثیر العنف الجنسي والجسدي  وأنماط وانتشاربتحلیلھا لتخلص الى نتائج  LDHR منظمةقامت 

 :من خالل ذلك إلى LDHR مراكز االعتقال التابعة للحكومة السوریة، وتسعى منظمة
 .السوري الصراعفي  وخاصةلعنف الجنسي ضد األطفال ستجابة لاللأنظمة خلق  المساھمة في -
 .نمط العنف الجنسي ضد االطفال بشكل واضح وإدراكلمساھمة في فھم ا -
ن عكوین صورة واضحة للعنف الجنسي والجسدي ضد االطفال ألغراض التحقیقات والمحاكمات والمساءلة ت -

 .في سوریاالجرائم المرتكبة 
 اقترافھ بحق االطفال داخل المعتقالت مما یتخالل ھذا التقریر على  الضوء منتتمكن من تسلیط  أن LDHRأمل منظمة ت

 .األطفالالسوریة دون مراعاة ألي حق أو قانون أو معاھدة تحفظ حقوق ھؤالء 

جمیع الجھات الفاعلة على اتخاذ إجراءات سریعة وفعالة لحمایة األطفال ومنع حدوث مثل ھذه  LDHRتناشد 
حتى  1995مدیرة التنفیذیة للیونیسیف من مایو النتھاكات المستمرة ضدھم في سوریا. كما صرحت كارول بیالمي اال

 شھود صامتون".یكون ھناك  نیجب أ، "عندما تكون حیاة األطفال وحقوقھم على المحك، فال 2005مایو 
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  توصیاتال
  :السوریة السلطاتإلى 

شراك ابناء على تصدیقھا على معاھدة حقوق الطفل والبروتوكول االختیاري المتعلق ب الوفاء بالتزاماتھا وتعھداتھا -
 .واتفاقیات جنیفاألطفال في النزاعات المسلحة 

حسب ما تقتضیھ قرارات مجلس االفراج الفوري عن االطفال المحتجزین وبشكل خاص على خلفیة النزاع المسلح  -
وااللتزام بالقوانین الدولیة الخاصة ، 2268و 2332و 2258و 2191و 2165و 2139األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 حمایة إضافیة للفتیات.بما في ذلك توفیر باحتجاز االطفال 
أماكن وجود االطفال المحتجزین في سوریا بأسماء وو المتعلقة جمیع المعلومات التي تحتفظ بھا النشر الفوري ل -

 .2011في اماكن االحتجاز منذ اذار  قضوااالطفال الذین  ة بمصیرلتعقكل المعلومات الموالكشف الفوري عن 
 .مم المتحدة جمیع السجالت المتعلقة باالحتجاز وصور الكامیراتان تنشر للعامة بما في ذلك اال -
 فتح جمیع أماكن االحتجاز للمراقبین الدولیین.  -
 .دامھم في أعمال غیر قانونیة كالسخرةالكف عن تعذیب المعتقلین األطفال وإساءة معاملتھم واستخ -
لألطفال المحتجزین الذین یحتاجون الى تلك  والنفسیة واالجتماعیة السماح بالوصول الفوري إلى الرعایة الطبیة -

  .الخدمات
اتخاذ الخطوات واالجراءات القانونیة للتحقیق ومقاضاة ومعاقبة المسؤولین، حسب االقتضاء، عن حاالت االختفاء  -
 .قسري والتعذیب وسوء المعاملة ووفاة األطفال أثناء احتجازھمال
 .النتھاكات لحقوق اإلنسانممارستھم تدل على  موثوقةوقف عمل عناصر األمن الذین تظھر مزاعم  -
 

  :مجلس األمن التابع لألمم المتحدةإلى 
 .خالل النزاعاتضد األطفال نسي العنف الجوارتكاب عضاء األقتل وتشویھ ب المتعلق ٢٠٠٩لعام١٨٨٢القرارتطبیق -
قرارات  وعلى تنفیذوضع حد لإلفالت من العقاب  وجوب الذي یؤكد علىو ٢٠٠٤لعام١٥٣٩القرار رقم تطبیق -

 .الذین تضرروا من الصراعات المسلحة لألطفالحمایة الالمجلس السابقة لتوفیر 
علقة باإلفراج عن المحتجزین تعسفا في المت 2268و  2332و  2258و  2191و  2165و  2139القرارات تطبیق -

 واألطفال.النساء سوریا، مع إعطاء األولویة إلطالق سراح 
نتائج بعثة تقصي الحقائق الخاصة والممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة المعني باألطفال في النزاعات استخدم  -

تھاكات االن علىغیرھا لفرض عقوبات من األمم المتحدة ولجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة بشأن سوریا و المسلحة،
 الجسیمة ضد األطفال السوریین.

 
  :حقوق االنسان مجلسإلى 

 2165و 2139الحقائق وإطالق السراح بھدف تنفیذ المتطلبات الملزمة لقرارات مجلس األمن رقم  لجنة لتقصيإنشاء  -
) والتي تؤكد على 2012قاط الستة لبیان جنیف (یونیو وذلك بالتماشي مع خطة الن 2268و 2332و 2258و 2191و

ً واألشخاص المحتجزین على خلفیة مشاركتھم في أنشطة  ضرورة اإلفراج السریع عن األشخاص المحتجزین تعسفیا
 سیاسیة سلمیة.

 وبدال من قیام أي دول بجھد فردي یتوجب على المجلس:
 یھا األشخاص،) طلب وجمع قائمة بجمیع األماكن التي یحتجز ف1( -
 ) السعي للوصول الفوري إلى جمیع أماكن االحتجاز،2( -
) مطالبة الحكومة السوریة بالرد السریع على جمیع الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات أو الوصول أو 3( -

 اإلفراج عن ھؤالء األشخاص،
 المدني السوري، و ) إنشاء مجموعة من معاییر إطالق السراح وذلك بالتشاور مع المجتمع4( -
) تلقي الطلبات المتعلقة بالمحتجزین السوریین فیما یتعلق بتحدید وضعھم بموجب قرارات مجلس األمن الدولي 5( -

 (المحتجزون تعسفیا أو بسبب ممارستھم السلمیة لحقوق اإلنسان أو التعبیر عن اآلراء السیاسیة).
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-

-

وفي ھذا الصدد، تحث LDHR مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على النظر في عمل المجتمع المدني المشترك بشأن 
https://women-now.org/wp-content/uploads/DETENTION-  آلیات اإلفراج المتاحة على الرابط التالي

RESPONSE-AND REFORM-STRATEGY-AND-ACTION- PLAN-March-2018.pdf وتشجیعھم على إحراز 
تقدم في عملیة إطالق سراح السوریین المحتجزین تعسفیًا منذ مارس 2011. سوف یموت الكثیر من األشخاص، بمن فیھم 

األطفال،اذا كان  ھناك تردد من قبل األمم المتحدة في تنفیذ وإنفاذ قرارات مجلس األمن التابع لھا في ھذا الشأن. 

 تعین مقرر خاص معني بحقوق األطفال أو األطفال تحت االحتجاز أو العنف ضد األطفال أسوة بالمقرر الخاص المعني 
بالتعذیب والمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة، وضمان وجود نظام اتصال محدد التخاذ إجراءات خاصة بشان االنتھاكات 

المرتكبة ضد األطفال 

 حث المقررین الخاصین المعنیین بالتعذیب والعنف ضد المرأة على إیالء اھتمام خاص وجعل دراسة حاالت العنف ضد 

األطفال في سوریا من أولویاتھم وتقدیم تقاریر عن تحقیقاتھم. 

 یة:الدول واآللیة بالجمھوریة العربیة السوریةالخاصة  المستقلة لجنة التحقیقالى 

 .اھم األولیات لدیھاجعل االنتھاكات الواقع على األطفال من  -

 دعم إلى ضافةباإل الجرائم، بھذه تتعلق جنائیة قضایا وبناء خاصة تقاریر وإعداد، وبدء بتحقیق فوري وفعال في ھذه االنتھاكات -
 یینالسور فالاألط ضد بالجرائم المتعلقة االتھامات وجود لضمان العالمیة القضائیة الوالیة باستخدام الوطنیة القضائیة المالحقات
 .المحتجزین

: اإلقلیمیة والھیئات الدولالى  

ً  للمضي وذلك ،2268 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار بموجب نفوذھا استخدام -  عن المبكر اإلفراج عملیة في قدما
 عن اجلإلفر تقلةمس دولیة لجنة إنشاء عملیة ودعم تمویل ذلك في بما واألطفال، النساء سیما وال تعسفیًا، احتجز شخص أي

.اإلنسان حقوق مجلس أو المتحدة لألمم العامة الجمعیة خالل من المحتجزین

.التحدید وجھ على سوریا في األطفال ضد الجسیمة االنتھاكات على وطنیة أو إقلیمیة أو أممیة عقوبات فرض أو دعم -

 انتھاكات على العقوبات وتشدید العقاب من اإلفالت لمنع وطنیة وتشریعات إقلیمیة وتوجیھات دولیة قرارات وضع على العمل -
.السوریون األطفال ذلك في بما الطفل، حقوق

 على وذلك ال،األطف ضد الجسیمة باالنتھاكات یتعلق فیما الوطني القانون في اإلقلیمیة الحدود خارج قضائیة والیة توفر ضمان -
 عن لینللمسؤو والفعالة السریعة القضائیة والمالحقة التحقیقات وإجراء الدولي، للقانون اآلمرة القواعد بھ تسمح الذي النحو

.القضائیة الوالیة ھذه ضمن سوریا في األطفال ضد الجسیمة االنتھاكات

 السوریة زاالحتجا مراكز في األطفال ضد الجسیمة االنتھاكات قضیة إلبقاء متاحة فرص وأیة القیادیة ومكانتھم نفوذھم استخدام -
.ضدھم المرتكبة الجرائم ومنع لحمایة حقیقیة إجراءات واتخاذ األعمال لجدو على

وذلك  االتفاقیاتو والقوانین المواثیق ھذه مع یتناسب بما تشریعاتھا وتطویر الدولیة واالتفاقیات والمواثیق بالقوانین االلتزام -
 .ةاألزم ھذه خالل سوریا من النازح السوري الطفل ومصالح حقوق حمایة لضمان

 إلى: المجتمع المدني السوري

العمل معا لمناصرة قضایا المحتجزین السوریین وعلى الخصوص الفئات الضعیفة منھم كاألطفال والنساء وتوحید جھود  -
 .المناصرة للضغط على األطراف الفاعلة بالملف السوري تمھیدا لإلفراج عنھم

ر األم الخاصة ب المحتجزین من األطفال وتحدیثھا دوریا المعلوماتد لجھة توحی منظمات حقوق اإلنسان األخرى معالتعاون  -
 الذي یساعد في معرفة مصیرھم ومكانھم والمطالبة بحقوقھم وتأمین الحمایة لھم.
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ة لخدمات النفسیة والطبیوالتي تشمل اوعائالتھم  للناجین من األطفال وفعالة العمل معا إلنشاء مسارات إحالة واضحة وشاملة -
.التأھیلیة والقانونیةوالجتماعیة وا

مع مراعاة اآلثار الجنسانیة وتأثیر العنف الجنسي على كل منھم وضمان ان تكون الخدمات  األطفالمن للناجین  خدماتتقدیم ال -
 .مدروسة ومقدمة على اساس مراعاة النوع االجتماعي وجنس الناجي

ذلك والمجتمع المحلي بالدرجة الثانیة في ھالي الناجین بالدرجة االولى وأ الحد من وصمة العار عبر نشر الوعي بینالعمل على  -
 .والعمل على ازالتھا  العارتھدف إلى الحد من وصمة عبر برامج توعویة مدروسة وفعالة 

ى موضوع لتسلیط الضوء علالتنسیق والتعاون مع اآللیة الدولیة المحایدة والمستقلة ولجنة التحقیق الدولیة الخاصة بسوریا  -
 للجناة.لإلفراج عنھم والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة  األطفال المحتجزین في سوریا بشكل خاص وذلك

 مثل ى،األخر الدولیة والمعاییر الطفل حقوق التفاقیة وفقًا األطفال حمایة یضمن لسوریا جدید دستور وضع أجل من الضغط -
 .سوریا في وحقوقھم األطفال حمایة تضمن ومستقلة فعالة مدنیة ئیةقضا رقابة آلیات وجود على وینص ھافانا، قواعد
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 المنھجیة
 

من أجل حقوق اإلنسان بإجراء تقییمات طبیة مھنیة ملتزمة ببرتوكول و  أطباءمنظمة محامون یقوم األطباء الخبراء المدربون في 
) من أجل التحقیق الفعال وتوثیق التعذیب وغیره من 8( اسطنبول، وھو عبارة عن دلیل سلسلة التدریب المھني لألمم المتحدة رقم

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھنیة. ویطبق بروتوكول اسطنبول المعاییر واإلجراءات الدولیة المتعلقة 
كل تقییم تضمن كم. یاحا في المحبكیفیة التعرف على عالمات التعذیب وأعراضھ وتوثیقھا بحیث یمكن أن تكون الوثائق دلیال صال

طبي مقابلة سریریة، وفحصاً بدنیاً وتقییماً نفسیاً. ویسجل الخبیر جمیع النتائج المادیة والنفسیة المستخلصة من التقییم. یتم تصویر 
لى لطبي عاإلصابات الجسدیة. وقد یُطلب إجراء اختبارات أو استشارات تشخیصیة، إذا كان ذلك من شأنھ أن یساعد الخبیر ا

توثیق النتائج الطبیة وتسجیلھا وتقییمھا على نحو أفضل. ثم یعطي الخبیر رأیھ بناًء على خبرتھ فیما یتعلق بدرجة االتساق بین 
 .األحداث التي تم سردھا والنتائج الطبیة

كدلیل  والطب تعتمد منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان على تقاریر الخبراء الطبیین كتطبیق عملي للعلم
 .على التعذیب والعنف الجنسي وغیرھا من االنتھاكات

ً أثناء فترة  حتجازھم،ا تم إجراء التقییم الطبي للناجین الثمانیة المذكورین في ھذا التقریر بعد ان أصبحوا بالغین، مع العلم أنھم كانوا أحداثا
) تتسق مع اثار التعرض للتعذیب و / أو العنف الجنسي، كما اعتمدت وقد أكدت ھذه التقییمات أن األذیات (سواء كانت جسدیة أو نفسیة

LDHR  معتقالً سابقًا كانوا شھود عیان على انتھاكات ضد األطفال (األطفال الصغار واألحداث)  25على تقاریر خبراء طبیین لـ شھادات
 أثناء فترة احتجازھم.

 على إجراء تقییمات خبراء طبیین آمنة وعالیة الجودة لألطفال.بعنایة وحسب معاییر أخالقیة عالیة قدراتھا  LDHRتطور 
 العاملین في ھذا البرنامج. LDHRیقوم خبراء طبیون دولیون في مجال العنف الجنسي لألطفال بتدریب وتوجیھ وتطویر مھارات أطباء 

ؤالء الخبراء (تم تضمین تقریر واحد فقط عاًما وذلك تحت إشراف ھ 18مؤخًرا في إجراء تقییمات طبیة لألطفال دون سن  LDHRباشرت 
 في ھذا التقریر حتى اآلن).

الحاجة إلى تقاریر الخبراء الطبیین لدعم عملیة المساءلة عن ارتكاب انتھاكات ضد األطفال، ووجود فجوة في التحقیقات  LDHRتدرك  
 ساءلة بشكل دقیق وآمن.بجد لملء الفجوة في عملیة الم LDHRوتأمین األدلة على ھذه االنتھاكات. تعمل 

 
على العمل االحترافي لموثقین ومحققین دولیین محترمین كلجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة وھیومن رایتس ووتش  LDHRكما اعتمدت 

االعتماد لومات وومنظمة العفو الدولیة وذلك بھدف توفیر سیاق لفھم ھذه األحداث. تتبع ھذه المنظمات معاییر عالیة في عملیة استخدام المع
. كما تم استخالص األرقام المتعلقة بانتشار ھذه االنتھاكات في مناطق الصراع األخرى LDHRعلیھا، والتي تتماشى مع النھج الخاص لـ 

 من دراسات تجریبیة محترمة.
 

وقد تم ذلك لحمایتھم خاصةّ في  یة.ومنحھم أسماء مستعارة بدالً من استخدام أسمائھم الحقیق والشھود،بإخفاء ھویة الناجین  LDHRقامت 
في مجتمعاتھم المحلیة والخطورة التي قد تترتب علیھم أو على أسرھم. ویتم القیام بھذا  تواجھھمضوء الصراعات واألخطار التي یمكن أن 

قشة كلٍّ من الناجین حول قبل التقییمات الطبیة وبحرص بمنا LDHRتقوم منظمة   .تماشیاً مع الممارسات الفضلى ومبدأ "ال تسبب األذى"
فقط تقاریر الناجین الذین وافقوا على استخدام ملفاتھم في  LDHRالكیفیة التي یرغبون باستخدام تقریرھم أو معلوماتھم بھا.  لذلك أدرجت 

تجاز تكبة خالل االحتقاریر حقوق اإلنسان الخاصة بالمنظمة لرفع مستوى الوعي والسعي الى اتخاذ اجراءات ضد الجرائم واالنتھاكات المر
 وإعطاء صوت لكل الناجین والمفقودین حالیا في ظلمة وفساد السجون والمعتقالت في سوریة.

 ھناك تقییمات طبیة أخرى تحوي أدلة على حدوث انتھاكات ضد األطفال، ولكن أعطیت الموافقة على استخدامھا في اإلجراءات الجنائیة فقط.
 .والمجتمعیة لمناقشة االعتقال وما یحدث خاللھ، ال سیما فیما یتعلق بالعنف الجنسي السائد في االحتجاز ھناك العدید من العوائق الثقافیة

عن امتنانھا الشدید لھؤالء الناجین على مساھمتھم في كسر ھذه المحظورات، وضمان فھم أفضل لالنتھاكات التي ترتكب ضد  LDHRتعبر 
 ألطفال الناجین لتلقي العالج والرعایة والدعم.في سوریا وتحسین فرص ا الفتیان والفتیات 

 بإدارة شبكة سریة لدعم الناجین والتي تضمن مسارات إحالة دقیقة وآمنة لألطفال. LDHRتقوم منظمة 
 

یة فیركز ھذا التقریر على نظام االحتجاز الحكومي بسبب حجم وانتشار سوء المعاملة وتردي الحالة الصحیة وحاالت وفاة المعتقلین المخ
بما في ذلك جمیع االلتزامات الدولیة المبینة في ھذا -وراء جدران أماكن االعتقال تلك. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التزامات حقوق اإلنسان 

بأّن أطرافاً أخرى في النزاع متھمة أیضاً باحتجاز المعارضین وتعذیبھم بشكل  LDHRوتقر منظمة  تقع أساسا على عاتق الدولة.-التقریر 
یر قانوني، وتنطبق توصیاتھ في جمیع المجاالت على أي احتجاز غیر قانوني للسجناء السیاسیین، أو احتجازھم دون سبب أو دون حمایة غ

 قانونیة.
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صادقت سان التي الدولیة لحقوق اإلنیتم تحلیل النتائج على أساس العناصر المكونة للجرائم الدولیة في القانون الدولي العرفي، وكذلك الصكوك 
، إّال إنھا لم تصادق علیھ. ویبدو من المستبعد، السیما 2000. وفي حین قامت سوریا بالتوقیع على نظام روما األساسي في عام علیھا سوریا

 لمحكمة الجنائیة الدولیة. منبعد ثماني سنوات من الشلل، أن یُحیل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الجرائم في سوریا إلى اختصاص ا
المرجح أن تستند أي إجراءات عدالة كاملة ضد الجرائم في سوریا على القانون الدولي العرفي الساري وقت وقوع األحداث. وتشیر منظمة 

LDHR  دائمة.إلى أّن تعریف الجرائم في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ال یعكس القانون الدولي العرفي بصورة 
 / A ةكما یتم تحلیل النتائج بالرجوع إلى نظام تقاریر األمم المتحدة المتعلق بـ "االنتھاكات الجسیمة" (قرار الجمعیة العامة لألمم المتحد

RES / 51/77  كما یتم الرجوع إلى قواعد األمم المتحدة ماندیال وبانكوك وھافانا 2225و 1998و 1882، قرارات مجلس األمن رقم .(-
 والمعاییر الدولیة الدنیا الحتجاز النساء والفتیات واألحداث.

 صدقت سوریا على الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان (ص= تم التصدیق بتاریخ):
 )1969المعاھدة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة (ص  •
 )1969أو الثقافیة (ص  المعاھدة الدولیة الخاصة بالحقوق االقتصادیة أو االجتماعیة •
 )1969المعاھدة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري (ص  •
 ) مع البروتكولین االختیاریین المتعلقین بالنزاع المسلح وبیع األطفال.1993اتفاقیة حقوق الطفل (ص  •
 مع التحفظ) 2003اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (ص  •
 )2004تفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة (ص ا •
 )2005االتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین (ص  •
 ) مع البرتوكول االختیاري.2009اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (ص  •
 )2008ساري منذ المیثاق العربي لحقوق اإلنسان (الحزب الحاكم، ال •
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اختارت منظمة محامون وأطباء من أجل اإلنسان عدم تسمیة أو تحدید أي من الجناة واألفراد في ھذا التقریر من أجل ضمان اإلجراءات 
تھم، تقوم منظمة یھا الناجون موافقالقانونیة الواجبة ومعاییر المحاكمة العادلة والمساءلة الجنائیة الكاملة في المستقبل. وفي الحاالت التي یمنح ف

LDHR  بإعطاء اسماء الجناة المحتملین وأوصافھم إلى ھیئات التحقیق التي لدیھا والیة إلنشاء ملفات جنائیة ضد مرتكبي الجرائم في سوریا
ھذه القوائم للمحاسبة والمساءلة أو التي تقدم قوائم بأسماء ھؤالء الجناة إلى مجلس األمن الدولي أو غیرھا من الھیئات التي تستخدم مثل 

 المستقبلیة.
ھناك شھود صامتون على االنتھاكات ضد األطفال في سوریا. علینا جمیًعا أن ندافع عن حقوقھم وحمایتھم، وأن نتابع یكون ان یجب ال 

 .بصرامة عملیة المساءلة عن األفعال غیر المشروعة التي ارتكبت ضدھم
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 الناجني
	

 25 ويكملھا قصصھم وتدعم .واالحتجاز االعتقال أثناء انتھاكات من عانوا أحداث ثمانیة قصة التقرير ھذا قلب في
 .المحتجزين األطفال ضد االنتھاكات على عیان شھود كانوا الذين البالغین الناجین من

 كما ھي الحال بالنسبة للتقاریر التي سبق وأن وتجدر اإلشارة إلى غیاب أي صلة أو عالقة بین الناجین المذكورة تجاربھم في ھذا التقاریر،
كما أنھ لم یتم القبض علیھم في نفس الوقت أو المكان ومع  حول النساء المحتجزات والعنف الجنسي ضد الذكور. LDHRأصدرتھا منظمة 

التقریر، حیث كانت إحدى الناجیات من  أن بعضھم قد احتجزوا في مركز االحتجاز ذاتھ إال أنھم لم یحتجزوا مًعا باستثناء حالة واحدة في ھذا
 ناء فترة احتجازھن.ثأ. حیث تم إلقاء القبض علیھن في أوقات مختلفة وقد احتجزتا معا لبعض الوقت ن والدة الفتاة التي تم احتجازھاالشھود العیا

 
عاًما،  18دما كانت أعمارھم تقل عن قد أجرت تقییمات خبراء طبیین لعشرة مرضى كانوا محتجزین عن LDHR نّ أبالمحصلة یمكن القول و

 ألثرجمیع الحاالت العشر في عملیة احصاء االنتھاكات، وفي قسم ا LDHRوفي حین تم ذكر ثماني حاالت في ھذا التقریر، فقد استخدمت 
 1التقریر.الموجود الحقًا في ھذا 

 
 

 دھم في سن العاشرة تقریبًا.كان تسعة منھم قد بلغوا السابعة عشرة من العمر أثناء احتجازھم، وكان أح -
 أربعة من كل خمس فتیات كن قد تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي. -
سنوات بإعدامھا وإعدام والدتھا (تم فصلھما عن  10تسعة من عشرة تعرضوا للعنف الجسدي. تم تھدید الفتاة البالغة من العمر  -

 بضعھما أثناء االحتجاز).
 أربعة من كل خمس فتیات للتعریة القسریة.تعرض ثالثة من كل خمسة فتیان و -
سنوات لمدة أسبوع في الحبس االنفرادي. تم  10من العمر ةالبالغ ةاحتجاز الطفلتم احتجازھم جمیًعا مع سجناء من البالغین. تم  -

 فصلھا عن والدتھا عند احتجازھا.
 یوًما. 438متوسط مدة االحتجاز:  -
 .4/10عدد الذین مثلوا أمام المحكمة:  -
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 تعرض الناجون األحداث العشرة النتھاكات لألطفال وشھد الشھود العیان البالغون الخمسة وعشرون حدوث مثل ھذه االنتھاكات وذلك في 
 مركز احتجاز مختلف تتضمن:21

 
 طرطوس
 )2013فرع طرطوس لألمن العسكري (شاھد واحد،  §
 الالذقیة
 )2014اھد واحد، فرع األمن العسكري (ش §
 )2011فرع المخابرات الجویة في الالذقیة (شاھد واحد،  §
 حمص
 فرع األمن العسكري بحمص (أحد المحتجزین األحداث) §
 فرع األمن السیاسي في حمص (أحد المحتجزین األحداث) §
 سجن حمص المركزي (معتقل أحداث) §
 حماة

 )2016فرع األمن الجنائي حماة (شاھد واحد  §
 )2012الجویة حماة (شاھد واحد، فرع المخابرات  §
 )2013فرع األمن السیاسي في حماة (شاھد واحد  §
 إدلب

 )2013فرع أمن الدولة في إدلب (شاھد واحد  §
 دمشق
 ، أحد المحتجزین األحداث)2013(شاھد واحد،  215الفرع  §
 من المحتجزین األحداث) 3، 2013-2012(شاھدان  227الفرع  §
 ، أحد المحتجزین األحداث)2016، 2014-2012شھود  5) (235فرع فلسطین ( §
 )2012في منطقة الخطیب (شاھد واحد  251فرع المخابرات العامة  •
 )2013(شاھدان  285الفرع  •
 )2012دمشق (شاھد واحد،  ،كفرسوسة 291الفرع  •
 من المحتجزین األحداث) 2، 2014-2012شھود  4المخابرات الجویة فرع المزة ( •
 )2012-2011، دمشق (شاھدان، األمن السیاسي، فرع الفیحاء •

 
 

 من المحتجزین األحداث) 2سجن عدرا ( •
 صیدنایا (أحد المحتجزین األحداث) •
 ، أحد المحتجزین األحداث)2013قطنا (ریف دمشق، شاھد واحد  •
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 الجرائم وانتھاكات حقوق اإلنسان ضد األطفال
 

) والقانون الدولي لحقوق IHL) والقانون اإلنساني الدولي (ICLالجنائي الدولي (باإلضافة إلى أشكال الحمایة التي یوفرھا كل من القانون 
) والتي تشمل األطفال والبالغین على حد سواء، فھناك قواعد إضافیة تنطبق بشكل خاص على األعمال المرتكبة ضد IHRLاإلنسان (
 األطفال.

، A / Res / 51/77لمتحدة (بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة تذكر اتفاقیة حقوق الطفل ونظام "االنتھاكات الجسیمة" لألمم ا
 سنة. 18) وبشكل مفصل الحقوق الخاصة وأشكال الحمایة اإلضافیة لمن تقل أعمارھم عن الـ 2225، 1998، 1882قرارات مجلس األمن 

م ضد األطفال عوامل عمر الضحیة وضعفھا كعوامل عالوة على ذلك، فقد اتخذ القضاة المسؤولون عن محاكمات المتھمین المدانین بجرائ
 2أحكامھم.مشددة عند إصدار 

 ةوأخیراً، تكمل قواعد بانكوك التي تنطبق على النساء والفتیات، وقواعد ھافانا التي تنطبق على المحتجزین األحداث معاییر األمم المتحد 
 3.ماندیالالنموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء أو ما یعرف بقواعد 

 
 تتم مناقشة جمیع ھذه القوانین وأشكال الحمایة أدناه وذلك بالنظر إلى طریقة معاملة األطفال في نظام االحتجاز في سوریا.
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 والحق في الحیاةالقتل 
 

تقدیم بوالتشویھ) ضد األطفال، كما تؤكد على واجب الدولة انتھاك جسیم من الدرجة الثانیة" (القتل “تصنف اتفاقیة حقوق الطفل القتل كـ 
والقانون  5، والذي یعتبر من المحظورات حسب كل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان4الحمایة لألطفال من جمیع أشكال العنف الجسدي

 .7والقانون الجنائي الدولي 6اإلنساني الدولي
) وفاة 2013، 215" (الفرع عبد هللا. شھد "8قتل أو محاكاة إعدام ألطفال أثناء االحتجاز شھد خمسة شھود عیان عملیات قتل أو محاوالت

(فرع " "منتھىالزنزانة. شھدت  توفي الصبي بین ذراعیھ فيعاًما نتیجة التعرض لعنف جنسي وحشي ومتكرر وقد  13صبي یبلغ من العمر 
الثانویة. توسل الصبي إلى المحققین للتوقف، لكنھم بدأوا بجلده.  في المدرسة) التعذیب والضرب المبرح لطالب 2013أمن الدولة في إدلب، 

جلدة، وبعد وقت قصیر لم یعد  250حاولت "منتھى" أن تعد عدد الجلدات التي تلقاھا الصبي لكنھا لم تتمكن من متابعة العد وقد وصلت إلى 
 الصبي یصدر أي صوت فأعلن المحقق وفاتھ.

امرأة وطفل من مختلف  40لمدة ثالثة أیام في زنزانة تضم أكثر من  2016ع األمن الجنائي في حماة في عام " في فررغدتم احتجاز "
 سنوات خارج الزنزانة،  10األعمار. سمعت رغد خالل فترة احتجازھا أصوات تعذیب صبي كان یبلغ من العمر حوالي 

 
والدماء تسیل من فمھ وأذنیھ، وقام السجانون بحملھ ورفعھ وإلقاءه على اختلست رغد النظر من خالل باب الزنزانة فرأتھ مطروحا أرضا 

 االرض مرة أخرى.
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) خالل فترة احتجازه وبینما كان معصوب العینین ویقف في صف مع سجناء آخرین. سمع صوت إطالق نار 2011(المزة، أواخر " حكم"

ھ لكنھ لم یكن متأكداً مما إذا كانوا قد لقوا حتفھم أم ال، ألنھ سمع صوت الطلقات التي على أب وأبنائھ األربعة والذین كانوا یقفون بالقرب من
) أصوات أطفال یتعرضون للتعذیب، كما تحدث في زنزانتھ إلى 2012" (فرع فلسطین، قدريأطلقت علیھم فقط ولكنھ لم یراھم. سمع "

 طلب من اآلخرین أن یوصلوا وداعھ لوالدیھ وأشقائھ إذا مات. صبي كان تعرض لتعذیب شدید وكان على وشك الموت، وكان الصبي قد
 

حاالتھم، لعملیات محاكاة إعدام أو للتھدید بالقتل (واحد من الذكور  الذین تم توثیقتعرض أربعة من بین األحداث الثمانیة 
 الفتیان، ثالثة من اإلناث).
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 10) عن أمھا فور وصولھم لمركز االحتجاز، كان عمرھا 5201عام (فرع األمن السیاسي في حمص في  "صبحیة"تم فصل 
في السابعة عشرة من العمر عندما تم احتجازھا  روانسنوات فقط وتم تركھا وحیدة، ھددھا المحققون بقتلھا ھي وأمھا، بینما كانت 

غرقة التحقیق التي كانت فیھا، ثم )، سمعت صوت طلق ناري في الغرفة المجاورة ل2015(فرع المخابرات الجویة في المزة عام 
رأت دما یسیل من أسفل الباب المشترك مع تلك الغرفة، مما جعلھا تظن أنھا ستكون التالیة، كانت وقتھا حامال في شھرھا الثاني 
ت نوبعد ستة أیام في االحتجاز أجھضت داخل زنزانتھا اضطرت الستخدام أكیاس بالستیكیة وقطع من القماش لوقف النزیف، كا

 تحس أنھا تغرق في دماءھا لمدة أربعة أیام.
 

على رأسھا وصفعھا بشدة مما جعلھا تسقط أرضا، كما تم ضربھا في  یاسمینقام أحد الحراس بضرب  155عند وصولھا للفرع 
أخذھا  ممنطقة الرأس والوجھ وصعقھا بعصا كھربائیة في مناطق مختلفة من جسدھا، طلب المحقق أن تؤخذ إلى الساحة وتعدم، ت

 إلى الساحة وقام الجنود بتقلیم أسلحتھم ولكنھم لم یطلقوا النار علیھا.
 

) العتداء عنیف من قبل عدة جنود في الوقت ذاتھ، كما كان قد فقد وعیھ 2014تعرض یونس (فرع األمن العسكري في حمص، 
في عام  227(الفرع أكرم ف أو تموت". تعرض إما أن تعتر“عندما تعرض للصعق بالكھرباء، كما قاموا بتھدیده حیث قالوا لھ: 

 17العتداء جسدي شدید وكان الیزال في  أیام بعد أن تعرض) أثناء احتجازه لكسر في األنف كما أنھ فقد وعیھ لثالثة 2016
 عشرة من عمره وحسب.
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 التعذیب 
 

 9اإلنسانة حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق القتل والتشویھ"، حیث تحرم اتفاقی“ 2یعتبر التعذیب انتھاك جسیما من الفئة 
من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة ضد  التعذیب أو غیره 11الجنائي الدوليوالقانون  10والقانون اإلنساني الدولي

 .12األطفال
 

خدام العنف الشدید كجزء من عملیات بتقییم حاالتھم باستثناء واحد كانوا قد أبلغوا عن است LDHRجمیع األحداث الذین قامت 
أخد ھذا العنف أشكال ووسائل مختلفة منھا، الصعق الكھربائي والحرق والفلقة والدوالب وبساط الریح والكرسي 13التحقیق.

افة ضاأللماني والشبح والضرب باإلضافة إلى أشكال مختلفة من التعذیب النفسي كالحرمان من النوم والتھدید بالعنف أو القتل باإل
وسوف نتحدث عنھ  14إلى اإلجبار على رؤیة عملیات تعذیب ألشخاص أخرین. یعتبر العنف الجنسي قانونیا أحد أشكال التعذیب

 بشكل منفصل الحقا.
 

والتي كانت في العاشرة من العمر لم تتعرض لعنف جسدي، فإنھا قد فصلت عن والدتھا وتم تھدیدھا  "صبحیة " على الرغم من أن
م احتجازھا لفترات مختلفة لمدة أسبوع في الحبس االنفرادي، كما قاموا بإخبارھا أنھم قد قتلوا أمھا، وطرحوا علیھا بالقتل، كما ت

أسئلة حول والدھا مع أنھم كانوا على علم بأنھ كان قد قتل عندما كانت في السابعة من العمر، شعرت صبحیة بالخوف والرعب 
وات التعذیب، تركت وحیدة وكانت تظن أنھ لم یتبقى لھا أحد، على الرغم من مرور وكانت تبكي وتنادي أمھا، كانت تسمع أص

ثالث سنوات على اعتقالھا مازالت تشعر باالختناق عند تذكر فترة احتجازھا، فھي تصف الشعور وكأن شخصا ما یضع یدیھ 
بھدف الحصول على معلومات أو  و معاناةشدید أ على رقبتھا ویحاول خنقھا، یعتبر ذلك التعذیب أي إلحاق ألم جسدي أو نقسي

 15اعتراف، أو بھدف المعاقبة أو التخویف أو الضغط على الضحیة أو شخص ثالث ، أو التمییز على أي أساس كان
 

 
 

 الصعق بالكھرباء
(فرع المخابرات الجویة في المزة عام  "بدیع"تم تعلیق 

) باستخدام أصفاد معدنیة كانت تنغرز في رسغیھ 2012
یفا، وبینما كان معلقا قام المحققون بضربھ بأنابیب مسببة نز

سباكة خضراء اللون، باإلضافة إلى صعقھ باستخدام عصا 
كھربائیة في منطقة الصدر والبطن، مع جلده بما یعتقد بدیع 
أنھ كان كبال حیث أنھ كان معصوب العینین خالل فترة 

سوى أیام، ولم یسمح لھ بالنزول  3تعلیقھ، ظل بدیع معلقا لـ 
مرتین في الیوم لقضاء حاجتھ وكان یتعرض للضرب في 

 طریقھ إلى المرحاض.
خالل جلسات تحقیق متالحقة تعرض للصفع واللكم، كما تم 
وضعھ داخل الدوالب مع ضربھ على أسفل قدمیھ (الفلقة)، 
كما قاموا بربطھ بقطعة خشبیة تجعل ظھر الشخص 

بیعیة (بساط المربوط ینحني باالتجاه المعاكس لحركتھ الط
مازالت الندبات وھي طاولة متمفصلة باالتجاھین).  الریح

التي نتجت عن سوء المعاملة تغطي جسد ووجھ بدیع 
الشاب، كما أن "نفسیتھ محطمة"، تم وصف التأثیر المروع 

 .ثرللتعذیب على حیاتھ في الحقا في قسم األ
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وقیدوا یدیھ خلف ظھره باألصفاد، ثم أرغموه على  یونسقام عناصر في فرع المخابرات العسكریة في حمص بعصب عیني 
الركوع في ممر على ھذه الحالة لمدة ساعتین، كان یقوم خاللھا جنود بضرب بعض األشخاص حولھ، ھدده الجنود بإحضار 

ة أخرى، وفي روالدیھ إلى الفرع (مما یشیر باطنیا إلى أنھم سوف یتعرضون للتعذیب)، بعد مرور یومین تم استدعاءه للتحقیق م
ھذه المرة قام جندیان بضربھ بشدة على كل أنحاء جسمھ، باستخدام أنابیب سباكة خضراء، كما قاموا بركلھ على معدتھ وصفعھ 
ولكمھ على الوجھ والرأس واستمر ھذا لمدة ساعتین، وبعد مرور یومین تم أخذه لجلسة التحقیق الثالثة، فقام جندیان بربطھ إلى 

اء ثم قاموا بصعق یدیھ ورجلیھ بالكھرباء كان األلم شدیدا مما جعل یونس یفقد وعیھ لبعض الوقت، تركت كرسي ورشوه بالم
عملیة الصعق ندبا على جسده والتي تعرضت لالتھاب الحقا واصحب یخرج منھا القیح، وخالل الجلسة الرابعة ھدده المحقق 

واسطة سلسلة معدنیة ثم قاموا بضربھ باألنابیب الخضراء والكابالت بالتعذیب حتى الموت إن لم یعترف، قاموا بشبحھ من یدیھ ب
 المعدنیة، كان األلم شدیدا مما دفعھ لالعتراف بكل شيء أرادوه.

 
، حیث تعرض للمزید من التعذیب فقد قاموا بضربھ باألنابیب الخضراء خالل التحقیق، كما كان 215الحقا إلى الفرع  یونسنقل 

نوا یضربونھ على أسفل قدمیھ (الفلقة) كما قام بتھدیده مجددا بالقتل، الحقا أغمي علیھ في الزنزانة وكان المحقق یسبھ بینما كا
 ماوعاریا ومستلقیا مقابل مروحة التھویة، وعندما استیقظ لم یكن قادرا على الحركة بدون مساعدة. تغطي الندب ظھر یونس 

أنھ یعاني من ألم شدید في الظھر، لقد كان لعملیات التعذیب ھذه أثر عمیق  زالت أثار الصعق بالكھرباء موجودة على جسمھ، كما
 على حیاتھ، والذي سوف نتحدث عنھ الحقا في قسم األثر.
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 الحرق
 

) قد تعرض إلطالق النار على ركبتھ أثناء عملیة اعتقالھ، كما قاموا بشبحھ لفترات طویلة، كان ال 2013(إدلب  كان شحود
تعلیقھ طوال اللیل، كان قد تعرض للجلد بأسالك معدنیة على بطنھ وأردافھ، كان المحققون یركزون ضرباتھم یستطیع النوم بسبب 

على ركبتھ المصابة، كما قاموا بإطفاء السجائر على بشرتھ في أماكن مختلفة من الجسم واحرقوا رجلھ الیسرى بواسطة والعة، 
 من العمر وذلك بحضور والده بھدف إرغامھ على االعتراف. 15ل یبلغ الـ عملیات تعذیب لطف شحودباإلضافة إلى ذلك فقد شھد 

 
 أشكال العنف المفرط األخرى 

أحد  تھأصاب، كما قاموا بضربھ بأنابیب سباكة خضراء قاسیة، أكرمكما ذكرھا أعاله فقد قام المحققون وأحد الحراس بكسر أنف 
ثالثة أیام، كما قاموا بربط أكرم إلى الكرسي األلماني (كرسي معدني الضربات على رأسھ مباشرة مما جعلھ یفقد وعیھ لمدة 

 بأجزاء متحركة یسمح بثني الجسم والظھر والرقبة بعكس اتجاه حركتھا الطبیعیة)، مما سبب لھ ألما مبرحا.
 

ا تعرض أنس بركل أنس على وجھھ بحذائھ العسكري، ثم قام برطم رأسھ بالحائط، كم 277قام الضابط المسؤول في الفرع 
ومجددا في فرع الریف، كما أنھ تعرض للشرط بواسطة خطافین  227للضرب بواسطة أنبوب بالستیكي أخضر في الفرع 

 نحاسیین على رجلیھ مما تسبب بتمزق اللحم، تم تعذیبھ ھو وابن عمھ أمام بعضھما البعض.
 

مرة واحدة، كما تعرضت للتعذیب النفسي والعنف الجنسي  فقد قاموا بضربھا على المنطقة الخلفیة للرأس روانأما بالنسبة إلى 
من قبل أحد السجانین كما سیتم ذكره في األسفل، وصفت عصابة عینیھا على أنھا كانت ملیئة بالدم، وأضافت أن المحقق كان 

في  یھا، ذكرت أنھأمام عینیھا، كما تم وضعھا مرات متعددة في غرف یتم تعذیب بعض الشباب ف وتعذیبھیھدد بإحضار والدھا 
 إحدى ھذه المرات رأت شابا عاریا یتعرض للصعق بالكھرباء.

 
عاما) عند وصولھم إلى الفرع  14باإلضافة إلى تعرض یاسمین للعنف كما ذكرنا أعاله، فقد شھدت عملیة ضرب أخیھا الصغیر (

227. 
 بعضھا أعاله وسیتم ذكر بعضھا ھنا. كرتم ذ16االحتجاز.نقل تسعة شھود عیان رؤیتھم لعملیات تعذیب لألطفال خالل 
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) طفال في الثامنة من العمر یتعرض للتعذیب أمام أعین والده الذي كان 2011(فرع المخابرات الجویة في الالذقیة عام  ندیمرأى 
تى یب فمازالت ذكریات تعذف علي"“أما بالنسبة لـ  إمام المسجد المحلي، كما سمع أصوات صراخ أطفال خالل فترة احتجازه.

، حیث الحراس یضربون الطفل بالعصي، ثم ) تطاره حتى اآلن2012عام  291مركز االحتجاز (الفرع من العمر في  11في الـ 
 یقومون برفعھ إلى األعلى ثم یرمونھ بقوة على األرض.
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 العنف الجنسي 
نسي ضد األطفال انتھاًكا جسیما من الدرجة الثالثة ضد اعتبر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة االغتصاب واالنتھاك الج

كما 17األطفال. تنص اتفاقیة حقوق الطفل على واجب تأمین الحمایة لألطفال من كل أنواع سوء المعاملة واالستغالل الجنسي،
 20.الجنائي الدوليوالقانون  19والقانون اإلنساني الدولي 18محظورا بموجب قانون حقوق اإلنسان الدوليیعتبر العنف الجنسي 

 
التحرش الجنسي وعن تعرضھما ألشكال مختلفة من العنف الجنسي، بما في ذلك التعریة القسریة،  قاصرتینأبلغت كلتا الفتاتین ال

لمس الصدر واألفخاذ والمؤخرة واألعضاء التناسلیة، باإلضافة إلى تقبیل أعضاء مختلفة والتھدید باالعتداء الجنسي، والشفھي، 
 من األحداث الثمانیة المذكورة ملفاتھم ھنا للتعریة القسریة. 5تعرض ، 21م وكشف العورة والقذف على جسدھامن الجس
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سابقاً، وكانت قد أجھضت وھي في  أوضحنامن العمر وتم فصلھا عن أمھا فورا كما  17الـ  عندما كانت في روانتم اعتقال 
ظي خالل جلسات التحقیق، كما كان أحد الحراس یخرجھا من زنزانتھا تعرضت للتحرش الجنسي اللفو ،شھرھا الثاني من الحمل

في المرة األولى قام بتغطیة فمھا فمرات وكانت تزداد تفاقما في كل مرة،  9تكررت ھذه الحادثة . وقد ویقوم بعدة أفعال جنسیة لھا
ى الذروة الجنسیة وھو مرتد جمیع مالبسھ، مرھا بعدم الصراخ، ثم قام بإزالة حجابھا وتقبیل وجھھا وفمھا ورقبتھا ووصل إلأو
 قام بتعریتھا بشكل إحدى المراتفي وعري الجزء العلوي من جسدھا وینزل لباسھا الداخلي، بدأ یُ  ،االعتداء تمع تكرار حاالو

ارجي جزء الخكامل وقام بلمس وتقبیل ثدییھا وأفخاذھا ومؤخرتھا، كما قام بإنزال بنطالھ مظھرا عضوه التناسلي، وقام بلمس ال
لى كانت تركض بعد أن ینتھي منھا إف . أما ھيألعضائھا التناسلیة بقضیبھ، وعندما قذف سقط بعض السائل المنوي على جسدھا

 توقفت االعتداءات بعد أن تمت إعادة تعیین بعض الحراس بعد تقاریر الحمامات وتبكي، كانت تشعر بالضعف واالنكسار النفسي،
 .عن حاالت تحرش جنسي
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التحقیق  ةبدأ المحقق خالل جلس ؛ إذأیضا تعرضھا ھي األخرى لتحرش جنسي لفظي والتھدید باالعتداء الجنسي یاسمینذكرت 
 155رع أثناء نقلھا إلى الفولھا باالعتداء الجنسي إلخافتھا،  األولى بخلع بنطالھ بطریقة تھدیدیة، وھي تظن أن ذلك كانت تھدیداً 

بلمس أعضائھا التناسلیة  277العنف إذا لم تقل لھ بعض األمور الجنسیة، كما قام المحقق في الفرع قام أحد الحراس بتھدیدھا ب
 د إخافتھا.عأثناء التحقیق ب

إلى غرفة من قبل  فعندما كانت تساق لیاسمینتعرضت كلتا الفتاتین للتعریة القسریة عند الوصول إلى األفرع المختلفة، بالنسبة 
 عدة مرات بھدف رؤیتھا عاریة، وذلك إلذاللھا وإحراجھا. تح أحد السجانین باب الغرفة متعمداً ف 227امرأة في الفرع 

بینما تعرضت روان للتعریة بھدف التفتیش عند وصولھا وبعد مرور ثالثة أیام في الزنزانة االنفرادیة، في المرة األولى كانوا 
ك لباسھا الداخلي، فأصبحت عاریة تماما بینما قامت الحارسة بتفتیش یصرخون علیھا وأجبروھا على خلع جمیع مالبسھا بما في ذل

مالبسھا، وبعد مرور ثالثة أیام تم جرھا إلى غرفة حیث اجبرتھا امرأة ترتدي لباسا عسكریا على خلع مالبسھا مرة أخرى، بینما 
 أبقي الباب مفتوحا وكان أحد السجانین یقف متفرجا. 

مما ، 227ر عند اعتقالھ، وتمت تعریتھ بشكل كامل بحضور امرأة وذلك عند وصولھ إلى الفرع من العم 17في الـ  أكرمكان 
 22جعلھ "یبكي من شدة العار".

 ، أغلبھا كانت ذات طابع وحشي وقاسي.23أدلى تسعة من شھود العیان بتفاصیل حوادث عنف جنسي ضد أطفال

) كانوا 70مستمرة ضد مجموعة كبیرة من األطفال (حوالي الـ  حدوث انتھاكات جنسیة وطھ ذیرنأكد شاھدان مستقالن وھما 
، ومن الممكن أن ھذه االنتھاكات قد وصلت إلى مرحلة العبودیة 201224محتجزین في قسم األجنحة في مطار المزة في أواخر 

 مر.إلى العنف الجنسي المست الجنسیة، وذلك نظرا لكون الضحایا محتجزین وفي حالة إذالل تامة باإلضافة

) الطبیب الذي كان یجري عملیة التقییم لھا بأنھ" لیس ھناك شيء أكثر 2013(فرع األمن العسكري في طرطوس  شھدأخبرت 
ة وبقوا محتجزین یحدث كان قد تم اعتقالھم من حافلتھم المدرس 21صعوبة من رؤیة ما كانوا یفعلونھ مع األطفال"، كان ھناك 

، السالسلوطفال لتوزیع الطعام على السجناء اآلخرین، وكان السجانون یضربونھم بالسیاط لتسعة أشھر، كان یستخدم ھؤالء األ
أشھر ألنھن كانوا یذكرونھ  8ـ وفي أحد األیام قام أحد األوالد بإعطاء كمیة إضافیة من اللبن ألحد النساء وابنتھا الصغیرة ذات ال

بسحب الولد إلى الممر وقام اثنان من الحراس باغتصابھ شرجیا بالتتابع، ، وعندما رأى أحد السجانین ذلك قام ةبأمھ وأختھ الصغیر
وكان أحدھم یصور بینما یقوم األخر بعملیة االغتصاب، كان الطفل ینزف بغزارة ولم یعد قادرا على المشي وقام الحارسان 

خرون بتعد عنھما، قام السجانون اآلبإجباره على مشاھدة فیدیو اغتصابھ، كان الطفل یصرخ ویضرب رأسھ بالحائط ویحاول أن ی
 المكان، وكانت النساء شاھدة على ذلك كلھ. ؤبإخراج أطفال آخرین وفعلوا بھم األمر نفسھ، كانت أصداء صراخ األطفال تمل

زانات ) شاھدا على حادثة قام خاللھا أحد قادة الشبیحة بالدخول إلى إحدى الزن2012(فرع المخابرات الجویة في حماة  عبیدةكان 
في مؤخرة الطفل ودفعھ بقوة لیدخلھ أكثر فأكثر، كان الطفل  شيء مامن العمر، حیث قام بإدخال  13ـ وبدأ یعذب طفال في ال

) قیام أحد السجانین باغتصاب العدید من األحداث 2014شھد أیھم (فرع فلسطین  . كمایتوسل إلیھ أن یتوقف بسبب األلم الشدید
اآلخرین، وفي حال حاول أحدھم المقاومة كان یتعرض للضرب المبرح، وصف الزنزانة على أنھا وذلك تحت مرأى المحتجزین 

والقيء، كما ذكر كیف أن المعتقلین كانوا یجبرون على شرب بول بعضھم البعض وأكل البراز الموجود  زكانت ملیئة بالدم والبرا
 یا في الزنزانة. ربع أو خمس حاالت وفاة یومأكما أبلغ أیھم عن حدوث  ،في الدلو

ً عام 14قد اعتقلت برفقة ابنھا البالغ من العمر  ضحىكانت   والضرب تعرضت خالل التحقیق للصعق بالكھرباءو، 5201 في ا
 بر جسدهعوألنھا كانت تلمس ابنھا فقد انتقل التیار الكھربائي  ثدییھاقام أحد الجنود بفك أزرار قمیصھا وصعق كما  أمام ابنھا،

 ً ون مع ابنھا ویھددونھ بأنھم سیعرونھا ویقوموا باغتصابھا بالتتابع، والذي جعلھا تشعر یخوف رھیب. مكان الجنود یتكل كما .أیضا
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 االعتقال التعسفي
یجب ، 25من العمر 18ینص قانون حقوق االنسان بشكل واضح على أن اعتقال أو احتجاز أو سجن طفل أو أي شخص تحت ال 

 27، ویجب تجنبھ إلى أقصى حد ممكن.26ویجب أن یكون ألقصر مدة ممكنة، الذ األخیریكون ھذا تدبیر ھو المأن 
 

 فیما یخص األحداث الذین تم سرد قصة احتجازھم في ھذه التقریر فإن:
 

 یوم 1954، 1125، 395، 340، 285، 150، 75، 50، 10، 4فترات احتجازھم كانت: 
 یوم 438متوسط مدة االحتجاز:  -
أشھر ونص منھا بمفردھا وبدون أي  4أشھر ونصف، قضت  8من العمر لمدة  10كانت في الـ والتي  صبحیةاعتقلت  -

 اتصال مع عائلتھا أو والدتھا.
 

 على وجوب مراعـاة ضـعف المجرمات القاصرات بسبب نوع الجنس عند اتخاذ قرارات بشأنھنتنص قواعد بانكوك أیضا 
تقاریر عن بعض أشكال العنف  LDHRز األحداث الثمانیة الخاصة بـ (احتجازھن أم ال)، تضمنت خمس من أصل حاالت احتجا

 الجنسي.
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 28.تنص اتفاقیة حقوق الطفل على عدم جواز حرمان أي طفل من حریتھ بشكل غیر قانوني أو تعسفي

 
 29: تعرض أربعة من الفتیات للعنف عند االعتقال.العنف أثناء االعتقال -
 30.: أربعةوالتقیید عند االعتقال عدد الناجین الذین تعرضوا لعصب األعین -
، أبلغوا أن أسماءھم 2: عدد الناجین الذي تم إخبارھم عن سبب التوقیف والتھم الموجھة إلیھم عند إلقاء القبض علیھم -

موجودة في قائمة للمطلوبین، لكن لم یتم إخبارھم بالتھم الموجھة إلیھم إال في جلسات التحقیق الحقا وتم ذلك على شكل 
 ت.اتھاما

 صفر. عدد المعتقلین بموجب أمر من المحكمة (األمر المطلوب بموجب القانون السوري): -
 31: أربعة (كانت واحدة منھم فقط محكمة لألحداث).عدد الذي مثلوا أمام قاضٍ  -
 .0: ساعة وفقًا للدستور السوري 24أي خالل -عدد الذین مثلوا أمام القاضي على وجھ السرعة  -
 .0: لتواصل مع عائلتھ خارج مركز االحتجازعدد الذین سمح لھم با -
 .0: عدد الذین أبلغوا عن تمكنھم من تعیین محام أو الحصول على مساعدة قانونیة -

 
ھم خارج السجن عن لم یذكر أي من األحداث الثمانیة قیامھم بأي اتصال بالعالم الخارجي ولم یعطوا أي إشارة إلى معرفة أسر

مكانھم أثناء فترة االحتجاز. إن الحرمان من الحریة وعدم تقدیم معلومات حول مكان وجود الشخص یمكن أن یعتبر جریمة اختفاء 
 32.االختطاف- 4القسري. أما فیما یتعلق باالنتھاكات المرتكبة ضد األطفال، فیندرج ذلك تحت االنتھاك الجسیم رقم 

 
عاله والذي تعرض لھ الناجون أثناء االحتجاز باإلضافة إلى ظروف االحتجاز الموضحة أدناه تجعل إن العنف الموصوف أ

 االحتجاز غیر قانوني (حتى لو كان االعتقال قانونیًا في البدایة).
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 حقوق األطفال المحرومین من الحریة
محرومین من الحریة معاملة إنسانیة واحترام تنص اتفاقیة حقوق الطفل في العدید من أقسامھا على وجوب معاملة األطفال ال

كما تنص قواعد ھافانا على وجوب اتباع عدد من المعاییر الدنیا فیما یخص األحداث المحتجزین. ویمكن اعتبار خرق  33كرامتھم.
 34شروط االحتجاز ھذه تعذیبا أو معاملة قاسیة أو الإنسانیة.

 
 35ا لم تكن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلكیجب فصل كل طفل محروم من حریتھ عن البالغین، م .1

قضى األحداث العشرة فترات طویلة مع المحتجزین البالغین (في ظروف قاسیة وعنیفة ومروعة). تم فصل اثنین عن أمھاتھم 
 36عند وصولھم ولكن انتھى بھم المطاف في زنزانات جماعیة. اثنان فقط انتھى بھ المطاف في أقسام أو سجون لألحداث.

 
 مركز احتجاز  20أطفال محتجزین مع بالغین وذلك في أكثر من  25رأى جمیع شھود العیان الذین بلغ عددھم الــ 

 حول سوریا.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یحرم الحبس االنفرادي لألطفال بشكل قاطع .2

 
ي ذلك أو مھینة، بما ف ."تحظر جمیع التدابیر التأدیبیة التي تنطوي على معاملة قاسیة أو الإنسانیة67من قواعد ھافانا:  67القاعدة 

العقاب البدني واإلیداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضیقة أو انفرادیا، وأي عقوبة أخرى یمكن أن تكون ضارة بالصحة 
 38. یرقى الحبس االنفرادي لألطفال إلى حد التعذیب.37البدنیة أو العقلیة للحدث المعنى"

 
لعمر آنذاك لإلرھاب والحبس االنفرادي لمدة أسبوع لفترتین مختلفتین، كما ذكر من ا 10والتي كانت في الـ  صبحیةتعرضت 
أنھ تمت معاقبتھ مرة واحدة بوضعھ في زنزانة حبس انفرادي، والتي "كانت متسخة وسیئة للغایة"، واضطر لمشاركة  یونس

تجازھا في زنزانة انفرادیة مظلمة قد وضعت منذ بدایة اح روانحصتھ من الطعام مع الجرذان لیتجنب التعرض للعض، كانت 
 أیام (كانت في الشھر الثاني من حملھا وأجھضت بعد مرور وقت قصیر). 3لمدة 

 
 یجب أن یبقى األطفال المحرومون من الحریة في ظروف إنسانیة وصحیة .3

تطلبات الصحة تشترط قواعد ھافانا الخاصة بالمحتجزین األحداث أن تستوفي ظروف االحتجاز والمرافق والخدمات كل م
)، ومكان منفصل ونظیف وكاف للنوم (القاعدة 32)، باإلضافة إلى توفیر الخصوصیة (القاعدة 31والكرامة اإلنسانیة. (القاعدة 

)، طعام ذو جودة 36)، باإلضافة إلى مالبس نظیفة وكافیة وغیر مھینة (القاعدة 34)، ومرافق صحیة خاصة ونظیفة (القاعدة 33
 ).37افیة، وتوفیر میاه شرب نظیفة للجمیع في أي وقت (القاعدة ومعاییر غذائیة ك
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 2013في عام  215" ھذا الوصف لظروف الفرع أشرفإلعطاء فكرة عن ظروف االحتجاز التي واجھھا ھؤالء األطفال، قدم "
 حیث تم احتجاز "یونس":-

 

 
 (أ)اإلضاءة والتھویة والمساحة

حتجزین أن زنازینھم كانت مظلمة مع انعدام أي مصدر للضوء. كما احتُجز اثنان منھم على األقل في ذكر سبعة من األحداث الم
زنازین تحت األرض ("أكرم" و "أنس"). وقضى ثالثة فترة في زنزانات الحبس االنفرادي الصغیرة المظلمة ("یونس" و 

ة. حیث تقاسم البعض زنازین الحبس االنفرادي الصغیرة ذكر ثالثة منھم أن الزنازین كانت مكتظة للغای ").صبحیة"و " روان"
شخص  100شخًصا آخر أما "بدیع" فكان یتقاسم الزنزانة مع  40آخرین. على سبیل المثال، ("أكرم") كان یعیش مع  12-7مع 

جود مساحة كافیة من المحتجزین. كما ذكر العدید منھم عدم و 300آخر، وبالنسبة لـ "أنس" فكان محتجزا في نفس الزنزانة مع 
 للجلوس أو االستلقاء.

 
من المحتجزین، ولم تكن  40أنھ تم نقلھ بین مراكز احتجاز مختلفة، حیث كان یوضع في سیارة شحن مغلقة مع  بدیعكما ذكر 

، مھرغوة من فتشنجات ترافقت مع خروج ھناك سوى فتحات صغیرة یدخل منھا الھواء، أدى ذلك لوفاة أحد السجناء بعد أن أصابتھ 
 كما ذكر وفاة عدد من المحتجزین بسبب االكتظاظ وانعدام التھویة في زنزانتھ في فرع المزة للمخابرات الجویة.

 
 )2سم40-30أشھر في زنزانة شدیدة االكتظاظ في فرع فلسطین، كان لكل محتجزة مساحة مربعة صغیرة ( 5قضت یاسمین 

اضطرھم إلى التناوب، إضافة إلى ذلك لم یكن ھناك أي نوافذ وكانت التھویة سیئة  لم یكن ھناك مجال للنوم أو الجلوس، مما
للغایة، مما تسبب بصعوبة في التنفس لدى یاسمین، في إحدى المرات اضطر السجانون إلخراجھا من الزنزانة لعدم قدرتھا على 

 التنفس.
 

 (ب) الصرف الصحي والنظافة الشخصیة
" أنھ من أجل الوصول إلى المرحاض أكرمالمراحیض موجودة في زنزاناتھم المكتظة. فقد أوضح "بالنسبة لبعض األحداث، كانت 

في الزنزانة، كان علیھ أن یتحرك فوق جثث الموتى التي تراكمت بجانبھ. أما بالنسبة لبعضھم فكان علیھم الحصول على إذن 
یفحصھا أنھ كان یتم حرمان المحتجزة من الذھاب إلى الطبیب الذي " یاسمین"للذھاب إلى المرحاض خارج الزنزانة. أخبرت 

المرحاض كنوع من العقاب. مما أجبر المحتجزات على التبول أو التغوط في المساحة الصغیرة الخاصة بھن في الزنزانة. نادراً 
دام مسحوق الغسیل، رھم الستخطمما اضالستحمام  ما كان یُسمح لھم باالغتسال، وعندما كان ذلك متاًحا، لم یكن ھناك صابون

كان یسمح لھم بالذھاب إلى المرحاض مرة واحدة في الیوم، مما اضطره إلى التبول في قارورة فقد  "یونس"زنزانة أما في 
 داخل الزنزانة.

معتقال، كما كان یحوي على أربعة  1500متًرا، لكنھ كان یضم حوالي  50×150كان المھجع كبیرا بمساحة تبلغ حوالي 
دورات میاه وحمامین لجمیع ھؤالء المعتقلین. كان أحد األقسام یحوي على أسرة للنوم كانت مخصصة فقط للمحتجزین الذین 
 ً  تعاونوا مع السجانین وساعدوا في تعذیب اآلخرین. انتشرت األمراض كالنار في الھشیم، حیث كان یعاني كل السجناء تقریبا
من الجرب والقمل. كما تغیر لون بشرة وأعین معظم المعتقلین(الیرقان)، وكان البعض مصابا باإلسھال الشدید والحمى والتي 
أدت إلى الموت في أغلب األحیان، باإلضافة إلى وجود معتقلین مصابین بالسل والصرع، ولقد فقد عدد كبیر من المعتقلین 

 ھى بھم المطاف إلى الموت.عقولھم جراء ظروف االحتجاز ھذه وانت
 

كما وصف أشرف إصابتھ بالجرب حیث ذكر أن المرض بدأ من رجلیھ ثم انتشر في كل أنحاء جسمھ، وتورمت قدماه من شدة 
المرض، مما دفع المحتجزین األخرین لالبتعاد عنھ، ولم یكونوا یقتربوا منھ إال عندما كانوا یریدون استخدام المكان لقضاء 

لعدم قدرتھم على الوصول إلى المرحاض، كان یظن أنھ على مشارف الموت، جاء أحد المحتجزین بقضیب الحاجة وذلك 
سم. یعاني  0.5حدیدي حاد الزاویة وبدأ بكشط الجلد المصاب بالجرب عن جسمھ. كان علیھم أن یتخلصوا من الجلد إلى عمق 

 لمعتقلین اآلخرین ولم یكن لدیھ وسیلة لتنظیف األوساخ سوى"أشرف" من سلس البول والبراز: وانتھى بھ األمر بالتغوط بین ا
بیدیھ، كما عانى الحقا من مرض جلدي حیث بدأت دمامل وطفح الجلدي بالظھور على جلده مما جعلھ غیر قادرا على استخدام 

 یدیھ.
 

جثة. تم وضع  25-15إلى  كان یتم تكدیس جثث الموتى في إحدى الغرف ویتم إفراغھا كل ثالثة أیام عندما كان یصل عددھا
بعض المحتجزین والذین كانوا على وشك الموت في تلك الغرفة في وقت مبكر. عند النظر حول المھجع كان جمیع المعتقلین 

 سنة. 15إلى  10تتراوح أعمارھم بین عراة وأعینھم جوفاء وكان بینھم أطفال 



www.ldhrights.org 
	
	

29	

 
 
 

مام حالتي كانت في العاشرة من العمر فقد كان لدیھا مرحاض في الزنزانة االنفرادیة خاصتھا، وكان یسمح لھا باالست "صبحیة"أما 
 مرة واحدة في األسبوع، وكانت تستحم وھي مرتدیة مالبسھا.

  
 (ج) الصحة والعافیة

نظرا لمدى العنف وظروف االحتجاز غیر الصحیة وانتشار األمراض، شھد أربعة من األحداث حاالت موت كما رأوا العدید من 
 ذي ینام بجانبھ قد مات. وقال "أنس" إن الجثث بقیتالجثث في زنازینھم. فقد حدث أن استیقظ "أكرم" مرتین لیجد أن الشخص ال

روف الظفي الزنزانة حتى الیوم التالي. كما شھد "بدیع" موت العدید من األشخاص في زنزانتھ جراء التعذیب بسبب سوء 
یاة والصحة، حالصحیة. كانت "یاسمین" ترى السجانین وھم یحملون جثث الموتى التي بدأت بالتحلل. باإلضافة إلى الخطر على ال

 فإن مشاھدتھم ألمور كھذه كان لھا تأثیر نفسي دائم علیھم.
 

تنتج عن الخدش المتكرر للبشرة)  ةوالُحكاٌك الُعقَیِدّي (وھي عقیدات حاك 40والقمل 39ذكر األحداث االنتشار الواسع للجرب
بالبكتریا الحلزونیة أثناء االحتجاز  س""یونتم تشخیص إصابة  43لتھابات جلدیة أخرى.ا42إلى الخراجات القیحیة و 41باإلضافة 

(وھي بكتیریا خطیرة تھاجم بطانة المعدة، وتنتشر من خالل انتقال البراز عن طریق الفم أو تلوث الطعام أو انعدام النظافة ویمكن 
زین بین المحتجعن تفشي حاالت اإلسھال  "أنس" و"أكرم" أن تؤدي إلى قرحة في المعدة أو إلى اإلصابة بالسرطان. كما تحدث 

 44في زنازینھم.
 

 45شھد العدید من ھؤالء األحداث فقدان الكثیر من المحتجزین البالغین لعقولھم بسبب ظروف االحتجاز ھذه.
 

 (د) النوم
كان ثالثة منھم محتجزین في  46وصف خمسة من األحداث ترتیبات النوم الخاصة بھم، حیث اضطروا إلى النوم على األرض.

درجة أنھم إما كانوا ینامون "مثل جذوع األشجار" مثل ("أنس") أو اضطروا إلى التناوب في الجلوس على زنزانات مكتظة ل
 األرض ("یاسمین"، "بادي").

 (ه) اللباس 
 بقي "أكرم" في لباسھ الداخلي طوال الوقت، حتى في الشتاء البارد. قام العناصر بخلع حجاب "یاسمین" عند القبض علیھا.

 ماء(و) الطعام وال
تلقى "شحود" و "صبحیة" كمیات ضئیلة من الطعام مرتین یومیًا، بینما كانت "یاسمین" تعطى كمیات صغیرة فقط من البطاطا 
أو الخبز أو البرغل. وصف "أكرم" الطعام بانھ كان نادراً وسیئا للغایة. أما "بدیع" فقد أوضح أن الطعام لم یكن كافیًا وكان دائًما 

 متسًخا.
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 في البقاء على اتصال منتظم مع أسرھمالحق لألطفال   .4
 تنص اتفاقیة حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في البقاء على اتصال مع أسرتھ عن طریق

. كما تنص قواعد ھافانا أن التواصل الكافي مع العالم الخارجي ھو جزء ال یتجزأ من الحق في معاملة 47المراسالت والزیارات
 48عادلة وإنسانیة.

 
لكل حدث الحق في تلقى زیارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زیادة واحدة كل أسبوع أو زیارة واحدة كل شھر  :60ھافانا رقم  قاعدة

على األقل، من حیث المبدأ، على أن تتم الزیارة في ظروف تراعى فیھا حاجة الحدث إلى أن تكون لھ خصوصیاتھ وصالتھ 
 .ھوتكفل لھ االتصال بال قیود، بأسرتھ وبمحامی

 
 : لكل حدث الحق في االتصال، كتابة أو بالھاتف، مرتین في األسبوع على األقل، بأي شخص یختاره. 61قاعدة ھافانا رقم 

 
لم یكن لدى أي من األحداث أي اتصال بعائالتھم خارج المعتقل. كما تم فصل اثنتین من الفتیات عن أمھاتھن فور وصولھن إلى 

 .مركز االحتجاز
 

 في الحصول على المساعدة القانونیة وغیرھا.لألحداث الحق  .5
یكون لكل طفل محروم من حریتھ الحق في الحصول بسرعة على على أن " d)الفقرة ( 37تنص اتفاقیة حقوق الطفل المادة 

الحق في الطعن في شرعیة حرمانھ من الحریة أمام محكمة أو سلطة عن  فضال مساعدة قانونیة وغیرھا من المساعدة المناسبة
 .مختصة مستقلة ومحایدة أخرى، وفي أن یجري البت بسرعة في أي إجراء من ھذا القبیل"

 
 
 

 مساعدة قانونیة يّ ألم یُسمح ألي من ھؤالء األحداث المحتجزین بمقابلة محام أو الحصول على 
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 الحمل واألطفال الذین یولدون في السجن .6
أوالً، ینبغي تفضیل التدابیر غیر  49فتیات الحوامل أثناء االحتجاز.تقدم قواعد بانكوك شرحا مفصال ألحكام معاملة النساء وال

(أ)، ویجب توفیر الرعایة الطبیة  6). یجب أن یكون ھناك فحص صحي عند الدخول (القاعدة 9االحتجازیة كلما أمكن ذلك (المادة 
 ،والنساء اللواتي برفقتھن أطفال رضعل، )، وتحظر القواعد األخرى الحبس االنفرادي للنساء الحوام48، 39والمراقبة (القواعد 
. كما توجد قواعد واضحة تتحدث عن فصل األمھات عن أطفالھن، حیث یمكن ذلك عند الضرورة فقط، 50واألمھات المرضعات

 51ویجب أن یتم بحساسیة باإلضافة إلى إتاحة أقصى ما یمكن من الفرص والتسھیالت للقاء السجینات بأطفالھن.
 
 

قضت األیام الثالثة األولى في  الثاني.عاًما عندما تم اعتقالھا، وكانت عندھا حامل في شھرھا  17لغ من العمر تب "روان"كانت 
الحبس االنفرادي، وفي غضون ستة أیام أجھضت في زنزانتھا، واضطرت إلى استخدام كیس بالستیكي وقطعة قماش الحتواء 

 الدماء واالنسجة.
 

یات الحوامل األخریات في زنزانتھا، حیث كان یتم فصل جمیع األطفال حدیثي الوالدة عن كما تحدثت عن محنة النساء والفت
أمھاتھم بعد یومین أو ثالثة من الوالدة، وفي حال رفض األم كانت تحرم من حلیب وحفاضات األطفال مما أجبرھا على تسلیم 

أن أُخذ منھا طفلھا البالغ من العمر ثالثة أشھر، بضرر نفسي كبیر للنساء. حاولت إحدى األمھات، بعد  رضیعھا والذي تسبب
 أخرى حاولت شرب سائل مضاد للقمل. وفي مرةاالنتحار في زنزانة الحبس االنفرادي. حیث حاولت قطع الشریان في رسغھا 
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 ألثرا
 

وبة وب المعاملة أو العق"إن األطفال المحرومین من حریتھم معرضون بشدة للعنف واألذیة، باإلضافة إلى التعذیب وغیره من ضر
فترات االحتجاز القصیرة یمكن أن تقوض الصحة النفسیة والجسدیة للطفل إن حتى القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة. ویمكن القول 

 وتعرقل نموه المعرفي. كما أن األطفال المحرومین من الحریة معرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة باالكتئاب والقلق، وغالبًا ما
تظھر علیھم أعراض تتسق مع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. كما كشفت تقاریر تناولت اآلثار المترتبة على حرمان األطفال 
من الحریة عن ارتفاع معدالت االنتحار وإیذاء النفس واالضطرابات العقلیة ومشاكل النمو لدى ھؤالء األطفال. إن ضعف األطفال 

 ییر أعلى وضمانات أوسع لمنع التعذیب وسوء المعاملة ".المحرومین من حریتھم یتطلب معا
تقریر المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة، 

 .2015آذار عام  A/HRC/28/68  5خوان إ. میندیز
 

 وقد أدى إلى تغییرات في حیاتھم وصحتھم النفسیة.على ھؤالء األحداث،  كان لالحتجاز أثر عمیق
بعین االعتبار القواسم المشتركة في األثر. في  LDHRبعض األوالد والبنات أدناه. وقد أخذت  األثر علىتتم مشاركة قصة 

لبنات. تم الد واالصفحات التالیة، یوجد جدوالن، أحدھما یوضح أنواع التأثیر بشكل عام، والثاني یعرض بیانات موزعة بین األو
 الخاصة باألحداث العشر لجمع ھذه اإلحصاءات: خمسة أوالد وخمس فتیات. LDHRاستخدام جمیع ملفات 

 
ع م على الرغم من أنھا مجموعة صغیرة من المرضى، إال أن النتائج ال تزال مثیرة للقلق، وقد تساعدنا على التعامل بشكل أفضل

منھم  ٪90األحداث یعانون من القلق والخوف واضطرابات النوم والكوابیس. كما أفاد  المحتجزین األحداث. مازال جمیع ھؤالء
بالمعاناة من لقطات استرجاعیة، وذكریات اقتحامیھ متكررة، باإلضافة إلى األثار السلبیة على عالقاتھم العائلیة، والعواقب الجسدیة 

منھم، والمثیر  ٪ 80م. كما لوحظت أعراض االكتئاب عند التي نتجت عن بعض األحداث التي واجھوھا أثناء فترة احتجازھ
منھم أبلغوا عن أفكار أو محاوالت لالنتحار. عندما ننظر إلى الفرق بین الفتیات والفتیان: قامت أربع من  ٪50للدھشة ھو أن 

من الفتیان.   شعر  لمقارنة مع اثنانالفتیات بعزل أنفسھن بینما قام بذلك أحد الفتیان فقط، أربع من الفتیات كانوا یلومون أنفسھن با
عانت من ذلك فتاة واحدة فقط. كما عانى ثالثة من الفتیان من تسارع في خفقان بینما ثالثة من الفتیان بفقدان الطاقة والالمباالة 

 دناه.القلب عند تذكیرھم باالحتجاز بینما عانت من ذلك فتاة واحدة. یمكن االطالع على مقارنات أخرى في الجداول أ
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ونصف في االحتجاز، حیث كانت أشھر  ثمانیةمن العمر حالیا بشكل كبیر وذلك بعد قضاء 13تبلغ الـ والتي  "صبحیة"تغیرت 
ن ما أخبرھا بھ السجانون بأفترة احتجازھا ب تشعر بالرعب أثناء وجودھا ھناك لوحدھا، وذلك ألنھا كانت مقتنعة ألكثر من نصف

) قد قتال. كانت ترى نفسھا وحیدة في ھذا العالم. تذكر شعورھا باالختناق عند تذكر 2012ي في عام والدتھا (ووالدھا الذي توف
 فترة احتجازھا، كأن ھناك یدان حول عنقھا تحاول خنقھا، باإلضافة إلى عدم قدرتھا على منع نفسھا من البكاء.

 
كة عقلیا، باإلضافة إلى ذلك كانت خائفة وتشعر بالحرج لم تتكلم "صبحیة" لمدة شھر بعد إطالق سراحھا، وذكرت أنھا كانت منھ

تبقى صبحیة منفصلة عن اآلخرین، كما أنھا ما تزال تعاني من  . أّما في الوقت الحالي،من أن ینظر إلیھا الناس بطریقة مختلفة
رتفعة، قط فیھا من أماكن مترى صبحیة زنزانتھا في األحالم باإلضافة إلى رؤیة كوابیس تسوكوابیس متكررة تحرمھا من النوم. 

وأنھا على وشك الموت. كما أنھا تحاول أن تنسى ما حدث وتتجنب الحدیث عن الموضوع. باإلضافة إلى ذلك تقول صبحیة أنھا 
تبكي كثیرا وبسرعة وغالبا ألسباب بسیطة، وال تستطیع التوقف في كثیر من األحیان، حتى انھا طلبت دواء إلیقاف البكاء من 

ت وأعراض تشمل شعورا غامرا بالخوف المتفشي واالنعزال الذي عاینھا عن وجود عالما يأبلغ طبیب األطفال النفس والدتھا.
عن اآلخرین وتجنبھم، باإلضافة إلى الغضب والشعور بالعار والحزن والبكاء الدائم. وذكر أیًضا مؤشرات على أن "صبحیة" 

 ت بعض عالمات الشفاء.عانت من اضطراب ما بعد الصدمة، ولكنھا قد أظھر
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التأثیرعلى الذاكرة

أفكار أو محاوالت انتحاریة

فقدان الشھیة

عدم القدرة على التركیز
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االكتئاب

لقطات استرجاعیة وذكریات اقتحامیة

الكوابیس

اضرابات النوم/ األرق 

التجنب

فرط التیقظ وسھولة اإلجفال

النأي بالنفس

االستیقاظ والظن بأنھ مایزال محتجزا

إعادة التحفز

الخفقان

القلق والخوف

عدم الثقة

العنف ضد األسرة
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االنعزال

العجز الجنسي

الصداع الشدید

جسدي
األثر على المحتجزین األحداث

الجمیع



www.ldhrights.org 35	

1		
1		

3		
0		

2		
3		

2		
3		

4		
4		

5		
5		

3		
0		

1		
1		

2		
3		

5		
2		
2		

4		
3		

2		
1		

0		
2		

5		

0		
2		

0		
0		

3		
1		
1		
1		

4		
5

5		
5		
5		

1		
1		
1		
1		
1		

5		
1		
1		

5		
2		

5		
4		

0		
2		

4		

انضم إلى قوات مقاتلة نتیجة لذلك 

االنقطاع عن التعلیم

التأثیرعلى القدرة على العمل

التأثیرعلى الذاكرة

أفكار أو محاوالت انتحاریة

فقدان الشھیة

عدم القدرة على التركیز

الالمباالة

االكتئاب

لقطات استرجاعیة وذكریات اقتحامیة

الكوابیس

اضرابات النوم/ األرق 

التجنب

فرط التیقظ وسھولة اإلجفال

النأي بالنفس

االستیقاظ والظن بأنھ مایزال محتجزا

إعادة التحفز

الخفقان

القلق والخوف

عدم الثقة

العنف ضد األسرة

التأثیر على العالقات

غضب

عار/ اللوم 

االنعزال

العجز الجنسي

الصداع الشدید

جسدي

مقارنة األثر على األحداث حسب الجنس

الفتیان     الفتیات



أثناء االحتجاز لإلجھاض ومشاكل  واحد. تعرضتاعتقالھا، وأطلق سراحھا بعد عام وشھر  من العمر عند 17 في "روان" كانت
البواسیر) كما تعرضت للعنف الجنسي المتزاید على یدي أحد واإلمساك، وأوجاع في المعدة، ولم كلوي حاد، أصحیة عدیدة (

ن. تشعر "روان" بأنھا اعتقلت طفلة صغیرة، وأطلق سراحھا امرأة بالغة منكسرة وضعیفة، وھي ال تزال تكافح لفصل السجانی
  خرج"."أشعر كما لو أن روحي ال تزال موجودة ھناك، وأن جسدي وحده قد نفسھا عن االحتجاز، حیث قالت: 

، ئھاسبب إحراجا ألقرباتخبر الناس نكات غیر الئقة، مما ، فكانت نت وكأنھا شخص غریب لم تكن تعرفھكاراحھا سبعد إطالق 
. كما ذكرت أنھا بكت عندما حاول زوجھا االقتراب منھا وصرخت عندما حاول تقبیلھا، غاریدبإطالق الزباإلضافة إلى قیامھا 

يء في السجن، فھدأ مما جعلھ متأكد من وجود خطب ما. سألت زوجھا ذات مرة عما إذا كان سیتقبلھا إن كان قد حدث معھا ش
لبضع دقائق ثم أخبرھا انھ یحبھا وأن ذلك لیس ذنبھا. ولكن صمتھ في البدایة جعلھا تمتنع عن التكلم معھ أو مع أي شخص آخر 

 عن االحتجاز. تضیف "روان" إنھا تشعر "بالكسر" في عالقتھا بزوجھا.

ث أعربت "روان" عن خوفھا الشدید من فقدان األشخاص من تھا وتفاعالتھا مع اآلخرین، حیاكما أثر االحتجاز أیًضا على عالق
غضب عن الناس كما أنھا ت برغبة باالبتعادلذلك تقول إنھا تسمح لھم بمعاملتھا معاملة سیئة حتى ال یتركوھا. وھي تشعر  حولھا،

لقى لضعف كل یوم، وھي تتوالكسر وا شعورھا بالتعبوتطلب منھ مسامحتھا. تصف "روان"  تعانقھوأحیانًا تضرب ابنھا، لكنھا 
ة بین شعورھا بأنھا عالقمدفوعة ب وماتزال تفكر بھ اآلن المساعدة من طبیب نفسي. فكرت في االنتحار أثناء وجودھا في السجن

 السجن والواقع ولكنھا ال تعیش في أي منھما، وترى أن تعلقھا بابنھا وبصیص من األمل یمنعھا من ذلك.

أظھرت أعراض وسلوكیات معقدة أثناء التقییم.كما  .بما فیھا محاولة انتحار سابقة صدمات،لدى "روان" تاریخ حافل بال

36	
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الكثیر من حاالت الموت ألشخاص توفوا جراء  "بدیع"من العمر عند االحتجاز، فقد رأى  17على الرغم من أنھ كان في الـ 
ن آخرین. أضاف "بدیع" أن أصوات وصراخ ظروف االحتجاز، كما اضطر إلى مشاھدة معتقلین یجبرون على قتل معتقلی

المحتجزین الذین تعرضوا للتعذیب ال تفارقھ لیل نھار، كما ذكر أن الظروف في السجن والتعذیب وصال إلى حد ال یطاق إلى 
لبھم ادرجة أنھ ھو وبعض المعتقلین اآلخرین قرروا االحتجاج بجرح أنفسھم، فإما أنھ یجبر ذلك السجانین على االستماع إلى مط

وإما أن یكون انتحارا، كان قد أخفى بحوزتھ شفرة حالقة كانت متروكة في الحمام، وعندما حان الوقت المتفق علیھ، بدأ "بدیع" 
بجرح نفسھ في منطقة المعدة والعنق والذراعین والساقین والقدمین، وبمجرد أن رأى اآلخرون دماءه تسیل تراجعوا عن تنفیذ 

الزنزانة وسكبوا علیھ الماء المالح، ثم جروه إلى الحبس االنفرادي. حیث كانت ھناك بعض االكیاس الخطة. جاء الحراس إلى 
 التي استخدمھا لتضمید جروحھ التي التھب أغلبھا فیما بعد.

خطوات فضربت أشعة الشمس وجھھ وأفقدتھ البصر والتوازن لبضع لحظات.  بضعد إطالق سراح "بدیع" خطى إلى الخارج بع
حیث كانت أقدامھ ترتطم ببعضھما البعض. كان بحاجة للمساعدة للحصول على حافلة “ركض لكنھ كان "مثل طفل صغیر حاول ال

 تقلھ إلى المنزل، حیث أنھ كان قد اعتقل لمدة خمسة سنین.

سكریة العتغطي الندب الناتجة عن االحتجاز جسم "بدیع". فھناك ندوب على وجھھ ورأسھ تتوافق مع التعرض للركل باألحذیة 
تسق مع تعرضھ للضرب بأداة صلبة األداة المستخدمة إلصالح بما یعلى ظھره نسیج ندبي  ینتشروالضرب بعقب البندقیة. كما 

باإلضافة إلى ندب خطیة على ظھره تتسق مع تعرضھ للضرب بأداء  عجالت السیارات/ مفتاح العجل مع التھاب ھذه الجروح
 وصف تفصیلي للندبات ھنا وذلك، لم یتم إرفاق لى معصمھ تتسق مع تعلیقھ من األصفادندوب طولیة ع كما ان ھناك قاسیة،

یشتكي بعد إطالق سراحھ من ضعف عام وآالم في جمیع أنحاء جسمھ، وظل یعاني من صعوبة في المشي  كانھویتھ، لحمایة 
 خالل فترة احتجازه ومازال نحیفا حتى اآلن.لبضعة أشھر. ما یزال یعاني من آالم أسفل الظھر. وكان قد فقد الكثیر من الوزن 

فقد أصبح سریع الغضب، وھو یرى أن الناس كائنات ضعیفة ال یمكنھا مساعدة أي شخص.  ،یقول "بدیع" إن االعتقال حطم نفسیتھ
یات مازال یعاني من لقطات استرجاعیة وذكرو. إدراكھ لعدم صحة ما یقوم بھعلى الرغم من  وطفلھكما یقوم بضرب زوجتھ 

اقتحامیة لألشخاص الذین توفوا في المعتقل، وھو ال یزال یتذكر أسماء وأرقام ھواتف وطلبات األشخاص الذین تركھم في المعتقل. 
یعاني أیضا من صعوبة في النوم بسبب الكوابیس، حیث یستیقظ في اللیل معتقدا أنھ عاد إلى سجن صیدنایا. كما تثیره رؤیة 

عند رؤیتھا مباشرة أنھ عاد إلى االحتجاز وینفصل عن الحاضر. باإلضافة إلى أنھ یعاني من ألم في األحذیة العسكریة، فیشعر 
األجزاء التي تعرض للركل علیھا. لقد كان غاضبًا جًدا مما حدث لھ، فانضم إلى الجیش السوري الحر بعد وقت قصیر من إطالق 

 سراحھ بھدف محاربة النظام الذي فعل ذلك بھ.

بعد اإلفراج عنھا من صداع متكرر شدید، باإلضافة إلى خدر ووخز في أطرافھا. كانت حریصة على العودة  ن""یاسمیعانت 
إلى المدرسة ومواصلة تعلیمھا، لكنھا فضلت عزل نفسھا وتجنب اآلخرین. كانت تشعر بالخوف الشدید بالقرب من نقاط التفتیش 

طقة التي یسیطر علیھا النظام، واختارت الذھاب إلى منطقة محاصرة أو عند رؤیة شخص یرتدي الزي العسكري. ھربت من المن
على الرغم من المخاطر العدیدة. كما أنھا المت نفسھا على احتجاز أمھا وشقیقھا، وكانت تشعر أنھم یلومونھا على ذلك . كما أنھا 

لحاد والكوابیس والذكریات االقتحامیة عانت من قلق وحزن شدیدین. عند تقییمھا، كانت "یاسمین" ما تزال تعاني من القلق ا
 المتكررة لالحتجاز. وقد أثر كل ھذا عالقتھا مع ابنتھا فھي توبخھا ألبسط األسباب، ثم تشعر بالذنب.
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ألربع عملیات جراحیة في ساقھ الیسرى منذ إطالق سراحھ من السجن (أطلق علیھ الرصاص عند القبض علیھ).  "شحود"خضع 
لیا من ذراعھ ندوب متوازیة (متسقة للغایة مع التعرض الجلد)، كما توجد ندوب دائریة على ذراعیھ وساقیھ توجد على المنطقة الع

(تشخص افتراضیا على أنھا نتیجة لحروق بالسجائر)، باإلضافة إلى ندبات أخرى سلسة مصحوبة بتلف عصبي في قدمھ (متسقة 
(تتسق للغایة مع التعرض للضرب) وندبات في المعصم (بما یتفق مع للغایة مع التعرض للحرق)، كما تالحظ تمزقات في الجلد 

التعرض للتقیید).

یعاني من اضطرابات في النوم، حیث یواجھ صعوبة في النوم، باإلضافة إلى االستیقاظ بشكل متكرر، ویعاني من كوابیس متكررة 
ثناء نومھ ویبدو أنھ یجیب على أسئلة االستجواب. یعاني تدور حول التعذیب واالستجواب. أخبره أصدقاؤه أنھ كان یتكلم ذات یوم أ

 ،ود" من صداع نصفي (الجانب األیسر) ودوار، كما أنھ یعاني من التھیج والخوف من األماكن المغلقة (رھاب االحتجاز)ح"ش
ا أنھ غیر قادر على لتجنب التواجد في غرفة مغلقة. كمیوًما بعد إطالق سراحھ وذلك  15مما دفعھ للنوم على سطح بیتھ لمدة 

 التركیز وإنجاز أبسط المھام.

یبكي "شحود" بسھولة وبشكل متكرر، فھو یشعر بالحزن العمیق والوحدة. ویرى حسب وجھ نظره أنھ أصبح "عاطفي للغایة"، 
ھ لشنق دمكما أنھ یشعر أن مستقبلھ قد ضاع. حاول االنتحار أربع مرات في المعتقل حیث استخدم الضمادات التي كانت على ق

 أو شفرة معھ في جمیع اً نفسھ لیال، وقد أنقذه المعتقلون اآلخرون في الوقت المناسب في المرات األربع. كما أنھ یحمل خنجر
 .من العمر فقط 19الـ األوقات وذلك لیتمكن من قتل نفسھ إذا ما حاولوا اعتقالھ مرة أخرى. وھو حالیا في 

ق سراحھ. وھو یعاني من لقطات استرجاعیة من فترة احتجازه تبدو وكأنھا "لقطات من من الخوف الشدید منذ إطال "أنس" اعان
فلم رعب"، ویشعر بالكره اتجاه العالم كلھ عند حدوث ذلك. یصاب بتسارع في ضربات قلبھ وصعوبة في التنفس عند سماع كلمة 

ن النوم لمدة ثالث لیال متتالیة. یجد "أنس" نفسھ "اعتقال". كما أنھ یعاني من صعوبة في النوم، ففي إحدى المرات لم یتمكن م
یبكي باستمرار، ویذكر أنھ فقد الثقة بالجمیع باستثناء والدیھ وإخوتھ. خسر أنس الكثیر من الوزن خالل فترة احتجازه ولم یستطع 

ندما ث أنھ قبض علیھ عتعویض ھذه الخسارة حتى اآلن بسبب فقدانھ للشھیة. كما أنھ كان یرغب في إكمال تعلیمھ المدرسي حی
كان في الصف التاسع، ولكن خوفھ من نقاط التفتیش واالحتجاز منعھ من الذھاب إلى المدرسة فاضطر إلى تركھا. كما أنھ فقد 

الوزن.
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ً وجد الطبیب على جسده ندب تتسق بشدة مع اإلصابات الناجمة عن الزجاج المكسور (ذكر أنھ أُلقي على نافذة زجاجیة أثناء  ا
مھ، لدیھ أیًضا ندبة خطیة على معصوقیف) باإلضافة إلى ندب أخرى على قدمیھ متسقة للغایة للتعرض للجرح بالخطافات. التو

تتسق مع تقیید الیدین باألصفاد، باإلضافة إلى تصبغ وندب بیضاویة تتسق مع الندب الناتجة عن اإلصابة بالجرب، كما توجد ندبة 
 لخراجات الجلدیة. مازال "أنس" یعاني من ارتعاشات ال إرادیة متقطعة في یده وساقھ.تتسق مع الندب التي تتركھا عادة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجد على ظھر "یونس" ندوب خطیة عرضیة متعددة (متسقة للغایة مع التعرض للضرب بواسطة أنبوب سباكة)، كما توجد ندبة 
ألول نفسیة أكثر من أي شيء آخر، ففي الیوم ابیضاویة الشكل على ذراعھ (بما یتوافق مع الصعق بالكھرباء). تضررت صحتھ ال

بعد اإلفراج عنھ، انتھى بھ المطاف بضرب ابن عمھ دون سبب. كما أنھ یعاني من ذكریات االحتجاز، وال سیما أصوات التعذیب. 
ذكره ذلك  ءعندما یسمع یونس صیحات األطفال الذین یلعبون في الجوار فأول ما یخطر ببالھ ھو أنھم یتعرضون للتعذیب، أثنا

اضطر یونس إلى التوقف عن الكالم ووضع رأسھ بین یدیھ فحتى مجرد الحدیث عن ھذا یسبب لھ األلم. یعاني من كوابیس تأتیھ 
كل بضعة أیام، تضطر زوجتھ إلیقاظھ بسبب الحركات واألصوات التي یصدرھا عندما یرى ھذه الكوابیس. یحاول تجنب أي 

 دة األخبار المتعلقة بالمحتجزین.شيء قد یذكره باالحتجاز، كمشاھ
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كما أنھ عزل نفسھ عن اآلخرین، فھو ال یرغب في التفاعل أو التحدث إلى أي شخص. "أنا ال أثق في الناس". باإلضافة إلى 
 الذي كان معتقال معھ. قریبھمستجدات عائلیة تركت أثرھا علیھ، فعالقتھ مع والدیھ وزوجتھ متوترة. وھو یحاول تجنب 

أیًضا ندب خطیة عرضیة مماثلة (تتسق مع التعرض للجلد باألسالك) باإلضافة إلى ندب متعددة على  "أكرم"لى ظھر تالحظ ع
في األنف (ما یتسق مع التعرض للركل على  شویھترأسھ وقدمیھ ویدیھ (تتوافق مع التعرف للضرب بعصا). كما یوجد لدیھ 

ن وضعف في یده الیمنى حالیا، فھو غیر قادر على رفع األشیاء الثقیلة أو القیام الوجھ). یعاني منذ االعتقال من ألم في كتفھ األیم
بأیة أعمال شاقة، كما أنھ یعاني من صداع مزمن شدید، یدفعھ في بعض األحیان لتناول ما یصل إلى أربعة حبوب مسكنة في 

 محاولة لتخفیف األلم، بدأ ھذا الصداع بعد االحتجاز.

تمنعھ من النوم تتعلق بالتعذیب ورجال مسلحین. كما تأتیھ أحیانا ذكریات اقتحامیة لوالدتھ وھي  من كوابیس "أكرم"یعاني 
تتعرض للضرب عند اعتقالھ. یشعر بالحزن المستمر ویعاني من نوبات بكاء مستمرة، وھو یلوم نفسھ على اعتقال بعض أقاربھ. 

دمة العسكریة اإللزامیة. كما أنھ یعاني من انخفاض الشھیة والتركیز. وكثیرا ما یسألھ والده عن السبب وراء عدم انضمامھ إلى الخ
 من العمر. 21یعمل أكرم كجامع للقمامة وھو ال یزال في الـ 

ال شھدت بشكل كبیر. فمثباألمور التي أجبروا على مشاھدتھا  تأثر العدید من الشھود البالغین الذین شھدوا انتھاكات ضد األطفال
ل ضرب صبي في التاسعة من العمر حتى الموت. وبعد إطالق سراحھا، لم تسمح البنھا (الذي كان في في المعتق "منتھى"

أنھا قد دمرت مستقبل ابنھا بحرمانھ من  اآلن الصف التاسع) بالذھاب إلى المدرسة بسبب خوفھا مما قد یحدث لھ. وھي تخشى
 التعلیم.
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 :االستنتاجات
بإصدارھا اشارت وبشكل واضح الى أنواع التعذیب وغیره من المعاملة القاسیة  LDHR ان التقاریر السابقة التي قامت

بحق  ، یشیر ھذا التقریر إلى أن ھذه االنتھاكات ترتكبن في سوریاووالالإنسانیة والمھینة والعنف الجنسي التي یعاني منھا المعتقل
ناة وال في اعطائھم الحد األدنى من اتخفیف حجم المع البالغین واألحداث على حد سواء، حیث أن صغر سنھم لم یلعب دورا في

 ، والمنصوص علیھا في اتفاقیة حقوق الطفل وقواعد ھافانا.الحمایة الواجبة لھم وفق القوانین واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة

جرائم المرتكبة من قبل على الحدوث ویلقي الضوء وكد ی LDHR التقریر المستند الى تقاریر الخبراء الطبیین في كما أن ھذا
یدل مدى الضرر ووقتھ ومكانھ على ممارسات وسیاسات وإجراءات منتظمة تنتھك باستمرار النظام السوري في امكان االحتجاز، 

والمنصوص علیھا في قوانین وأعراف الحرب في أوقات النزاعات المسلحة غیر الدولیة واتفاقیة الحد األدنى من الحمایة لألطفال 
 اإلنسان.طفل وغیرھا من معاھدات حقوق حقوق ال

ن وال سیما وني منھ األطفال المحتجزاھذا التقریر حجم الدمار البشري الھائل والطویل األمد الذي یع التقییمات الطبیة في تبین
ن األثر ع من حولھم. إیحدث معھم في أماكن االحتجاز، ھذا یھدد عالقاتھم العائلیة وتفاعلھم مع المجتماالثار النفسیة المرتبطة بما 
، ماستجابة فعالة ومنصفة تضمن كرامة الناجین وحقوقھ استراتیجیاتیدفعنا بشكل جدي الى وضع الذي یكشفھ لنا ھذا التقریر 

 كما یجب علینا اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة لوقف ھذه الممارسات ومنع تكرارھا.

من االثار المرتبة على وصمة العار المرتبطة  ات والصغیرات في العمرالمحتجزات اإلناث بما في ذلك الفتیات المراھقتعاني 
 أمینوت في مجتمعنا بالعنف الجنسي االمر الذي یوكد مرة أخرى على أھمیة تصمیم برامج استجابة فعالة للتصدي للوصمة

 .للخدمات اآلمنالوصول 

 ألة اإلفالت من العقاب والتي تشجع أولئك الذین یواصلون ارتكابتعد المساءلة القضائیة الواقعیة والفعالة أمًرا ضروریًا إلنھاء مس
قبتھم ومعا ومستقلة،االنتھاكات في مراكز االحتجاز في سوریا. یجب محاكمة المسؤولین عن ارتكابھا في محكمة جنائیة عادلة 

 وف تستمر بال ھوادة.إذا ثبتت إدانتھم. وإال فإن الوحشیة الموثقة والعنف ضد األطفال في المعتقالت السوریة س

لقد حان الوقت كي یتحمل الجمیع مسؤولیاتھم لمعالجة مسالة االحتجاز في سوریا واتخاذ جمیع التدابیر لضمان االفراج الفوري  
ذه ولین عن ھؤعن جمیع السجناء السیاسیین وال سیما المسجونین من األطفال والنساء والبدء بإجراءات فعالة لمحاكمة المس

 .ت والجرائم سواء قاموا بھا بشكل مباشر او حرضوا علیھا او ساعدوا بارتكابھا باي طریقة كانتاالنتھاكا

 

	
 الذكور: "شحود، أكرم، أنس، یونس، بدیع"، اإلناث "یاسمین، روان، صبحیة".1
 ،867 ،864االبتدائي، الفقرات  ، الحكم23-96شي وفوكوفیتش، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة كوفات كوناراك، العام ضداالدعاء  2

 السن المبكر للضحایا وضعفھم وعدم قدرتھم على حمایة أنفسھم بعین االعتبار أخذ- 879 ،874
"، قواعد ماندیال" L.3	/	70	/	C.3	/	A ،2015سبتمبر  29 السجناء،عاملة قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لم المتحدة،الجمعیة العامة لألمم  3

، L.5	/	65	/	C.3	/	A ،2010أكتوبر  6 للجانیات،قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجینات والتدابیر غیر االحتجازیة  المتحدة،الجمعیة العامة لألمم 
 45/113	/	RES	/	A ،1991أبریل  2 حریتھم،األمم المتحدة لحمایة األحداث المحرومین من قواعد  المتحدة،الجمعیة العامة لألمم  "؛"قواعد بانكوك
 "قواعد ھافانا".

 االستغالل،المعاملة أو اإلھمال أو المعاملة غیر الالئقة أو  واألذى وسوء: باإلضافة إلى جمیع أشكال العنف النفسي 19المادة  الطفل،اتفاقیة حقوق   
الجنسیة. كما تنص المادة على ضرورة اتخاذ تدابیر وقائیة باإلضافة إلى تحدید حاالت سوء معاملة األطفال المذكورة أعاله بما في ذلك اإلساءة 

 2003التدخل القضائي. انظر أیًضا قضیة بوالسیو ضد األرجنتین لعام  متطلباتواإلبالغ عنھا وإحالتھا والتحقیق فیھا ومعالجتھا ومتابعتھا حسب ما 
	С	الدورة  یتعلق بالتعویضات المناسبة وجبر االضرار فیما-، محكمة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان 1483؛ القانون الدولي لحقوق اإلنسان 100رقم.

ضامن في حالة وفاة طفل خالل فترة االحتجاز، بما في ذلك الحاجة إلى التحقیق ومنع تكرار ھذا النوع من االنتھاكات. "تتحمل الدولة بدورھا ك
 4"مسؤولیة ضمان حقوق األفراد المحتجزین لدیھا وكذلك توفیر المعلومات واألدلة المتعلقة بما حدث للمعتقل.

 5	العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 6 (الحق في الحیاة)
6
من البروتوكول اإلضافي األول  75المادة  الرابعة،جنیف  من اتفاقیة 32المادة ). 1949اتفاقیات جنیف لعام ( (أ)الفقرة  3المادة المشتركة رقم 	

)، القانون الدولي ودوزوالدبیكللجنة الدولیة للصلیب األحمر (تحریر ھینكریتسك  89من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ القاعدة العرفیة  13، 4والمادة 
 24اعد إضافیة خاصة بالقانون الدولي اإلنساني حول حمایة األطفال: المادة ). قو2005مطبعة جامعة كامبریدج ( القواعد،: 1اإلنساني العرفي المجلد 

المرجع  ،135) من البروتوكول اإلضافي الثاني، القاعدة العرفیة 3( 4من البروتوكول اإلضافي األول والمادة  77 الرابعة، المادةمن اتفاقیة جنیف 
 .نفسھ
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الفقرتان  جسیم،انتھاك  	(a)(i))2( 8الفقرة (أ) القتل كجریمة ضد اإلنسانیة، المادة  1-7ولیة، المادة مثال نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الد7
(c)(i)  كمبودیا،الدوائر االستثنائیة في محاكم  عن الصادر 1الحكم التجریبي رقم  المثال،من اتفاقیة جنیف. انظر على سبیل  3من المادة المشتركة رقم 
 .216-214-201الفقرات  ،2010تموز (یولیو)  26

 ھناك شاھد عیان آخر شھد مقتل طفل خالل فترة احتجازه وقد وافق على تقدیم أدلة في اإلجراءات الجنائیة.8
 .1اتفاقیة مناھضة التعذیب، المادة  ،7المادة  والسیاسیة،العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  المثال،على سبیل 9

من البروتوكول اإلضافي األول؛  75من اتفاقیة جنیف الرابعة؛ المادة  147، 32. المادة. 1949اتفاقیات جنیف لعام  ) منA( 3المادة المشتركة 10
المرجع نفسھ. قواعد إضافیة معینة من القانون  األحمر،للجنة الدولیة للصلیب  90من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ القاعدة العرفیة رقم  13 4المادة 

) من 3( 4من البروتوكول اإلضافي األول المادة.  77من اتفاقیة جنیف الرابعة، المادة  24ي والمعنیة بحمایة األطفال: المادة الدولي اإلنسان
 نفسھ.المرجع  ،135القاعدة العرفیة  الثاني،البروتوكول اإلضافي 

 )i) (c) (2( 8) والمادة II) (a) (2( 8والمادة 	1)	(f)	(7رقم  المادة الدولیة،النظام األساسي للمحكمة الجنائیة  المثال،على سبیل 11
 .37المادة  الطفل،تفاقیة حقوق ا12
دف وراء ھمع اإلشارة إلى االختالف المتطلبات التي تجعل من التعذیب انتھاًكا لحقوق اإلنسان بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب (والتي تتطلب وجود 13

فإنھا تتطلب أن تكون ن جنائیة الدولیة العنصرین السابقی) للمحكمة الf() 1نما ال تتطلب المادة (بی )،ومشاركة أو موافقة موظف حكومي التعذیب،
تورط  بطلال تتأما بالنسبة لقواعد القانون الدولي العرفي فھي تشبھ قواعد اتفاقیة مناھضة التعذیب ولكنھا  االنتھاك،الضحیة محتجزة لدى مرتكب 

 موظف حكومي.
الفقرات  االبتدائیة،أحكام المرحلة  ،21-96المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة  موتشیتش،ال قضیة االدعاء العام ضد انظر على سبیل المث14

452-496. 
] حیث اعتبر التعرض 2016لعام [ 11593/12ضد فرنسا في المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان، الملف رقم. A.Bنظر على سبیل المثال قضیة ا15

یوما أثناء االحتجاز مع الوالدین انتھاًكا للحظر المفروض على التعذیب بموجب مواد االتفاقیة األوروبیة لحقوق  18یج والقلق الشدید لمدة للضج
 اإلنسان.

 قدري، أیھم، رغد، ندیم، صخر، منتھى (أعاله)، علي، ضحى (والدة یاسمین).، نعمان

	
 .34المادة 17
	

والحق  الشخصیة،والحق في الحریة والسالمة  المساواة،والحق في  الحیاة،"الحق في  3المادة  المرأة،ى العنف ضد انظر البیان الخاص بالقضاء عل18
صحة البدنیة ات الأعلى مستوی علىوالحق في الحصول  التمییز،باإلضافة إلى الحق في التحرر من جمیع أشكال  القانون،في الحمایة المتساویة بموجب 

أو الالإنسانیة أو المھینة. "  المعاملة القاسیةأو غیره من ضروب  للتعذیب،، والحق في عدم التعرض ظروف عمل عادلة ومواتیة والحق في، والعقلیة
 ذكر انتھاكات حقوق اإلنسان الناتجة عن العنف الجنسي.

) من 3()، 1(4التفاقیة جنیف المادة من البروتوكول اإلضافي األول  77،76،75من اتفاقیات جنیف األربعة المواد  147، 32، 27المواد 19
	للجنة الصلیب األحمر الدولیة، نفس المصدر. 93و 90البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقیات جنیف باإلضافة إلى القواعد العرفیة 

انظر أیًضا قضیة االدعاء العام ضد  .	(xxii)	(b))2(8)، المادة g() 1( 7المواد  الدولیة،انظر على سبیل المثال النظام األساسي للمحكمة الجنائیة 20
 ،437-431-429-424-421-416الحكم االبتدائي، الفقرات  لرواندا،المحكمة الجنائیة الدولیة  أكایسو،كونوراش، نفس المصدر؛ االدعاء العام ضد 

 .516 ،511 ،493الفقرات  ،2016مارس  21الحكم االبتدائي،  ،08/01-05/ 01-االدعاء العام ضد بیمبا، المحكمة الجنائیة الدولیة
تتعلقان باالغتصاب والعنف الجنسي ضد أحداث إناث وتمت إعطاء الموافقة الستخدامھا كدلیل في المالحقات  LDHRھناك ملفان إضافیان لدى 21

	الجنائیة.
ون التعریة القسریة للذكور جریمة والتي تتعلق بالسوابق القضائیة ومناقشة ك 42إلى  39الصفحات من  ،ت الروحماتلقد  2019سنة  LDHRانظر 22

 وانتھاك لحقوق اإلنسان.
 ، شھرزاد، أیھم، رغد، نذیر وطھ، عبیدة، ضحى.شھد، عبد هللا23
 منح الموافقة على استخدام شھادتھ في المالحقات الجنائیة مستقل ثالثھناك شاھد 24
من قبل صدیقھ بالتقاضي المحكمة الجنائیة) ضد وزیر الدولة في  ،الطفلانظر الدعوة باسم الملكة حول حالة من الحرمان البسیط من الحریة (25

الـ في  لألشخاص الحمایةبعدم قانونیة السیاسة التي ال تقدم  اإلقرار-المحكمة العلیا إلنكلترا وویلز، محكمة العدل العلیا  982] القضیة 2013الداخلیة [
 ، والذي یتعارض مع اتفاقیة حقوق الطفلز للشرطةعند احتجازھم في مراك على أساس كونھم أحداث من العمر 17
یجب أن یكون اعتقال أو احتجاز أو سجن طفل وفقًا للقانون وال یستخدم إال كتدبیر أخیر وألقصر فترة زمنیة ممكنة. انظر أیًضا  الثانیة:قاعدة ھافانا 26

عملیة االحتجاز لمدة ثالثة أشھر دون قرار  إن-لحقوق اإلنسان المحكمة األوروبیة  ،57722/12] القضیة رقم 2015قضیة غرابوفسكي ضد بولندا [
ائیة في القضیة البتدقضائي تعتبر انتھاكا للمادة الخامسة من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان مما یجعل االعتقال غیر قانوني. انظر أیًضا حكم الدائرة ا

 بما في ذلك لألطفال. القانوني،المتعلقة باالعتقال التعسفي وغیر  238-235، الفقرات المرجع نفسھ األوروبیة،الصادر عن المحكمة الجنائیة  001
یجب تجنب إیداع األطفال الذین یخالفون القانون السجن قدر اإلمكان. ویجب مراعـاة ضـعف المجرمات القاصرات بسبب  65قواعد بانكوك: المادة 27

 نوع الجنس عند اتخاذ قرارات بشأنھن
 الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. من العھد 11و 9من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمواد  9لمادة انظر أیضا ا28
عشرة حراس بدفعھ إلى األرض بحضور والدتھ)، "أنس" قُبض علیھ في حافلة عند نقطة تفتیش، وأخبر أن اسمھ موجود في قائمة  (قام"أكرم" 29

 "بدیع"حاض لمدة ساعة، كما تعرض للضرب والركل وباإلضافة إلى ضرب رأسھ عرض الحائط. بینما تعرض المطلوبین، تم احتجازه في مر
 وتعرض للدفع إلى أسفل الدرج وُضرب. البندقیة،للضرب على أعلى رأسھ بعقب 

ة إلى یھ ورجلیھ وعصب عینیھ باإلضاف"بدیع" (قاموا بتقیید ید )،"أنس"، "یاسمین" (قاموا بنزع حجابھا)، "روان" (تعرضت للسباب وعصب العینین30
 الصاق فمھ بشریط الصق).

	
االفراج عنھ مع أمر بوجوب انضمامھ إلى الجیش، مثل "أنس" أمام القاضي  تمفالتعذیب، تحت وطأة  اعترفیوًما أنھ  50أخبر "أكرم" القاضي بعد 31

إلى منزلھ لذلك طلب من األسرة الحضور، وفي الیوم التالي حكمت علیھ بعد شھرین، وأمر باإلفراج عنھ لكنھ كان بمفرده ولم یكن یعرف كیف یعود 
شھًرا، ثم تم إرسالھا إلى عدرا، تم  11اإلرھاب مع أمھا وشقیقھا وذلك بعد  محكمةقاضیة بالسجن لثالثة أشھر عوضا من ذلك. مثلت "یاسمین" امام 
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سنة  2ثم نقل إلى عدرا لمدة ( أشھر، 3ونس" أمام عدة قضاة في محكمة األحداث بعد یوًما)، مثل "ی 13اإلبالغ عن كونھا قاصرا وأُطلق سراحھما بعد 

 )شھًرا 11و
االنتھاكات الجسیمة الستة ضد األطفال  ،1ورقة العمل رقم  المسلحة،انظر مكتب الممثل الخاص لألمین العام المعني بموضوع األطفال في النزاعات 32

 .23-22الصفحات  ،2013النسخة المحدثة نوفمبر  انونیة،القأثناء النزاعات المسلحة: المؤسسة 
 .40)، وC( 37اتفاقیة حقوق الطفل المواد 33
اعتبار ظروف االحتجاز  274-260في الدوائر االستثنائیة في محاكم كمبودیا، نفس المصدر، الفقرات من  001انظر على سبیل المثال القضیة رقم 34

اإلنسان ، االتفاقیة األوروبیة لحقوق 2002ضد روسیا لعام  كالشنكوفأیضا قضیة  راإلنسانیة. انظضد  األخرى جرائم ةغیر اإلنسانیواألفعال 
؛ قضیة 95-93)، الفقرات 36898/03(اإلنسان االتفاقیة األوروبیة لحقوق  2007؛ قضیة تریباشكین ضد روسیا لعام 97) الفقرة 47095/99(

	)، 1982، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (R.6/25ماسلوتي وباریتوسو ضد األورغواي، البالغ 

، العھد الدولي الخاص بالحقوق 619/1995؛ قضیة دیدریك ضد جامایكا، البالغ رقم 187)، الفقرة 37/40	/	A( 40ملحق وثیقة األمم المتحدة رقم 
؛ قضیة С/62/D/619/1995د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة/األمم المتحدة الخاصة بالعھ )، وثیقة1998حزیران  4(المدنیة والسیاسیة 

 )، ملحق1984)، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (1983تموز  22( 109/1981غومیز دي فویتوریت ضد األورغواي، البالغ رقم 
 .164)، الفقرة 39/40	/	A( 40وثیقة األمم المتحدة رقم 

كل طفل محروم من حریتھ عن البالغین، ما لم تكن مصلحة الطفل الفضلى  الخصوص، یفصلمن اتفاقیة حقوق الطفل على وجھ ) c( 39المادة 35
 ، التقریر11.491] القضیة رقم 1999من قواعد ھافانا. انظر أیًضا قضیة القُصَّر المحتجزین ضد الھندوراس [ 30تقتضي خالف ذلك. القاعدة رقم 

 ألمریكیة لحقوق اإلنسان والتي تعتبر احتجاز األطفال في سجون البالغین غیر قانوني.للمحكمة ا 41/99رقم 
 "أنس" و"یونس (بعد ثالثة أشھر).36
بما في ذلك ... الحبس في مكان مغلق أو الحبس  باتا،منعا  37صرحت لجنة حقوق الطفل بأنھ "یجب حظر اإلجراءات التأدیبیة التي تنتھك المادة 37

) من 2007لعام ( 10أي عقوبة أخرى یمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنیة أو العقلیة أو سالمة الطفل المعني."، التعلیق العام رقم  االنفرادي، أو
 المادة؛ 41الفقرة  ،151	/	15	/	C	/	CRC. انظر أیًضا المادة اإلضافیة من اتفاقیة حقوق الطفل 89الفقرة  ،10	/	GC	/	C	/	CRCالطفل  قاتفاقیة حقو

ة ر، الفقCRC/C/15/Add.232اإلضافیة من اتفاقیة حقوق الطفل  المادة)؛ d( 45الفقرة  ،220	/	15	/	C	/	CRCإلضافیة من اتفاقیة حقوق الطفل ا
36 )a.( 
 2007بیان اسطنبول بشأن الحبس االنفرادي 38

http://solitaryconfinement.org/uploads/Istanbul_expert_statement_on_sc.pdf .	

	.2011آب  5المقدم إلى الجمعیة العامة في الـ و قریر المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعذیب في األمم المتحدة حول الحبس االنفرادي،الت

 .66/268	Aرقم وثیقة األمم المتحدة 
عن ظروف مماثلة في مراكز  الذین تحدثوا) "شھرزاد" و "نعمان" و "حكم" و "صادق" و "فرحان" و "أشرف"(تدعم شھادة الشھود العیان 39

 "علي" (أن حاالت الجرب كان شدیدة لدرجة أن بعض الناس ماتوا بسببھ). أوضع كما األحداثاالحتجاز التي كان یحتجز فیھا 
ز التي جا"أشرف") والذین تحدثوا عن ظروف مماثلة في مراكز االحت "،"علي "،"فرحان "،"صادق "،"حكم "،الشھود العیان ("نعمان شھادة تؤكد40

 .الداخلیة"روان" والتي كان القمل في مالبسھا  "،"یاسمین "،أقوال "أكرم، كان یحتجز فیھا االحداث
 "أكرم"41
جاز في مراكز االحت "صادق" واللذان تحدثا عن ظروف مماثلة "،تعرض "أكرم" و "بدیع" لذلك، األمر الذي تدعمھ شھادة الشھود العیان "شھرزاد42

 .االحداثالتي كان یحتجز فیھا 
لتي تدعم أقوال "أكرم". أقوال الشھود العیان ("نعمان" و "صادق" و "فرحان" و "أشرف") والذین تحدثوا عن ظروف مماثلة في مراكز االحتجاز ا43

 كان یحتجز فیھا االحداث (كما ھو مذكور أعاله)
تحدثوا عن ظروف احتجاز مماثلة في المراكز التي كان یحتجز فیھا  و "أشرف") كما ھو مذكور أعاله، والذین "،تدعمھا شھادة الشھود العیان ("أیھم44

 شھدا وفاة محتجزین بعد إصابتھم باإلسھال. " اللذاننعمان" و "صادق“إلى  ةباإلضاف، األحداث
 "أنس". انظر أیضا "أشرف" أعاله.45
 "شحود" ، "أكرم" ، "أنس" ، "یاسمین" ، "یونس".46
 ).с( 37المادة 47
	.59القاعدة 48
 : یجــب أن تتلقــى الـــسجینات القاصــرات الحوامــل دعمــا ورعایــة طبیــة مكــافئتین لمــا تتلقــاه السجینات البالغات، ویقوم39 رقم اعدة بانكوكق49

حداثة مل نظرا لأخصائي طبي بمراقبة حالتھن الصحیة، مع األخذ في االعتبار أنھـن قد یتعرضن أكثر من غیرھن لمضاعفات صحیة خالل فترة الح
: تتلقى الـسجینات الحوامـل أو المرضـعات توجیھـات بـشأن صـحتھن والنظـام الغـذائي الخاص بھن في إطار برنامج 48 رقم أعمارھن. قاعدة بانكوك

ة التمـارین بانتظـام وتـؤمن أغذیـة كافیـة ووفـق جدول زمـني مناسـب وتـوفر بیئـة صـحیة وفـرص ممارسـ مؤھـل.یعده ویراقبھ أخصائي صـحي 
أن توفر للسجینات في أماكن إیوائھن المرافق والمواد  ب: یج5قاعدة بانكوك رقم ، للحوامـل والرضـع واألطفال واألمھات المرضعات مجانا

 بالمیـاه بـصورة منتظمة الضروریة لتلبیة احتیاجـاتھن الخاصـة من حیـث النظافـة الشخـصیة، بمـا في ذلـك الحفاضـات الـصحیة مجانـا واإلمـداد
 ض.ھن الحیألغراض العنایة الشخصیة لألطفـال والنـساء، وال سـیما النـساء اللـواتي یقمـن بأعمـال الطھي والحوامل أو المرضعات أو اللواتي یجیئ

 أطفال رضع واألمھات المرضعات برفقتھن ال تطبق عقوبة الحبس االنفرادي أو العزل التأدیبي على الحوامل والنساء اللواتي :22قاعدة بانكوك رقم 50
	في السجن.
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ال األول مصلحة الطفل. وال یعامل األطف : تتخذ القرارات فیما یتعلق بالسماح لألطفال بالبقاء مع أمھاتھم في السجن بما یراعي في المقام49القاعدة 51

ت اللواتي یرافقھن أطفالھن في السجن أقصى ما یمكن من الفرص لقضاء للسجینا ح: یتا50القاعدة  الذین یرافقون أمھاتھم في السجن كسجناء إطالقا.
) توفر خدمات الرعایة الصحیة بشكل متواص ل لألطفال الذین یعیشون مع أمھاتھم في السجن ویتولى أخصائیون 1: (51القاعدة  الوقت مع أطفالھن.

) یجب تربیة األطفال في بیئة أقرب ما تكون للبیئة التي ینشأ فیھا 2(مجتمعیة. الالصحیة  رصد نموھم، بالتعاون مع الدوائر المعنیة بتقدیم الخدمات
: تتخذ القرارات فیما یتعلق بفصل الطفل عن أمھ استنادا إلى تقییمات خاصة بكل حالة على حدة وتراعى فیھا في 52 ةالسجن. القاعد جاألطفال خار

) یجب أن تعامل مسألة مغادرة الطفل للسجن على نحو یراعي 2ذات الصلة بالموضوع. ( المقام األول مصلحة الطفل، في إطار القوانین الوطنیة
وال یسمح بھا إال عندما تحدد ترتیبات تكفل لھ رعایة بدیلة، وبعد التشاور، في حالة السجینات من الرعایا األجانب، مع المسؤولین  مشاعر الطفل

اقھم بأسرھم أو بأقارب لھم أو تأمین رعایة أخرى بدیلة لھم، یتاح للسجینات أقصى ما یمكن من فصل األطفال عن أمھاتھم وإلح د) بع3(القنصلیین. 
 الفرص والتسھیالت للقاء أطفالھن، عندما یكون ذلك تحقیقا لمصلحة الطفل وال یمس بالسالمة العامة.

سجون، وذلك بسبب الوصم االجتماعي الذي قد یتعرضن لھ، : تعتبر الفتیات السجینات الحوامل واحدة من أضعف الفئات في ال38تعلیق في الصفحة 
 باإلضافة إلى عدم خبرتھن في التعامل مع الحمل وعدم وجود تسھیالت كافیة للسجینات األحداث الحوامل.




