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فتاة تقف في ملحق مخیم الھول في شمال شرق سوریا، الذي یضم أكثر من 11 ألف امرأة وطفل من 50 جنسیة تقریبا من عائالت أفراد مشتبھ بانتمائھم إلى داعش. یرید التحالف الكردي
الذي یسیطر على شمال سوریا أن تستعید بلدان األصل النساء واألطفال. غیر أن أغلب الحكومات استعادت عددا قلیال من مواطنیھا فقط. © 2019 سام تارلینغ
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(الھول، شمال شرق سوریا) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن "اإلدارة الذاتیة" التي یقودھا األكراد في شمال شرق سوریا تحتجز أكثر
من 11 ألف امرأة وطفل أجنبي بینھم على األقل 7 آالف طفل دون سن 12 مرتبطین بتنظیم "الدولة اإلسالمیة" (المعروف أیضا بـ "داعش")

في ظروف مروعة وأحیانا تؤدي إلى الوفاة داخل مخیم صحراوي مغلق ھناك.

وجدت ھیومن رایتس ووتش خالل 3 زیارات لھا في یونیو/حزیران 2019 إلى مخیم الھول، حیث تُحتجز نساء وأطفال أجانب، مراحیض
فائضة، ومیاه مجاٍر متسربة إلى الخیام الممزقة، وسكان یشربون میاه الغسیل القذرة من خزانات تحتوي على دیدان. كان أطفال صغار لدیھم

طفح جلدي وأطرافھم نحیلة وبطونھم منتفخة ینبشون أكوام القمامة النتنة تحت أشعة الشمس الحارقة، أو یرقدون على أرضیات المخیم
وأجسادھم غارقة في األوساخ والذباب. وبحسب مجموعات اإلغاثة ومدیري المخیمات، فإن األطفال یموتون من اإلسھال الحاد واألمراض

الشبیھة باإلنفلونزا.

قالت لیتا تایلر، باحثة أولى في شؤون اإلرھاب ومكافحتھ في ھیومن رایتس ووتش: "النساء واألطفال األجانب محبوسون إلى أجل غیر مسمى
في جحیم رملي في شمال شرق سوریا، بینما تشیح بلدانھم األصلیة بنظرھا عنھم. ینبغي للحكومات أن تفعل ما في وسعھا لحمایة مواطنیھا،

ولیس تركھم للمرض والموت في صحراء غریبة".

وفقا لألمم المتحدة، لقي 240 طفال على األقل مصرعھم في طریقھم إلى الھول أو عند وصولھم إلیھا. وقالت مجموعة المساعدات الدولیة أن
سلطات المخیم، الذي تشرف علیھ اإلدارة الذاتیة، یبدو أنھا ال تسجل الوفیات باستمرار. ولم ترغب ھذه المجموعات الكشف عن ھویتھا خشیة

فقدان إمكانیة الوصول إلى الھول.

ال یسمح حراس الھول للنساء واألطفال بمغادرة المخیم إال عندما تتم مرافقتھم لحاالت الطوارئ، مثل الجراحة غیر المتوفرة في مستشفیات
المخیم.

قال مسؤولون من اإلدارة الذاتیة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم ال یعتزمون محاكمة النساء واألطفال. وعند سؤالھم عن الوضع القانوني للنساء
واألطفال، اكتفوا بالقول في تصریح مكتوب موجز إنھ عندما غادرت النساء واألطفال المناطق الخاضعة لـ داعش، نقلوا إلى الھول "لیتم العمل
على تسلیمھم إلى دولھم كونھم من جنسیات مختلفة". وقد طلبت اإلدارة مرارا وتكرارا من البلدان األصلیة استعادة جمیع مواطنیھم المحتجزین

تحت رعایتھا. حیث قال أحد مدیري المخیم "لقد أُثقل كاھلنا".

ینبغي أن تساعد الدول على الفور جھود مواطنیھا المحتجزین في مخیم الھول للعودة إلى دیارھم إذا اختاروا القیام بذلك. وینبغي لإلدارة
الذاتیة، وكذلك البلدان األصلیة، ضمان ممارسة االحتجاز فقط وفقا للقانون، على أساس فردي وبحمایة الحقوق األساسیة للمحتجزین بموجب

القانون الدولي، بما في ذلك المراجعة القضائیة لالحتجاز.

ینبغي للحكومات المانحة، واألمم المتحدة، والوكاالت اإلنسانیة أیضا أن تزید المساعدات على الفور لجمیع سكان المخیم، ومنھم أكثر من 7
آالف طفل.

توّسع مخیم الھول في شمال شرق سوریا بسرعة مع وصول أكثر من 63 ألف امرأة وطفل نزحوا بسبب الھجوم على تنظیم "الدولة
اإلسالمیة (داعش) في الباغوز بین دیسمبر/كانون األول 2018 وأبریل/نیسان 2019. یظھر الملحق في الجزء األسفل إلى الیمین، وھو یضم

الیوم أكثر من 11 ألف
توّسع مخیم الھول في شمال شرق سوریا بسرعة مع وصول أكثر من 63 ألف امرأة وطفل نزحوا بسبب الھجوم على تنظیم "الدولة اإلسالمیة (داعش) في الباغوز بین دیسمبر/كانون

األول 2018 وأبریل/نیسان 2019. یظھر الملحق في الجزء األسفل إلى الیمین، وھو یضم الیوم أكثر من 11 ألف أجنبي غیر عراقي. © 2018 و2019 بالنیت البز
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من 21 إلى 23 یونیو/حزیران، قابلت ھیومن رایتس ووتش 26 امرأة أجنبیة محتجزة في ملحق الھول من دول مثل أسترالیا وبلجیكا وكندا
وفرنسا وھولندا وترینیداد. وكانت من بین النساء أمھات كّن قد توسلن إلى حراس المخیم للحصول على أخبار أزواجھن أو أبنائھن الذین

فصلتھن عنھم "قوات سوریا الدیمقراطیة" التي تدعمھا الوالیات المتحدة ویقودھا األكراد عندما فررن من المناطق التي یسیطر علیھا داعش
خالل األشھر القلیلة الماضیة.

توسلت "عائشة"، وھي امرأة حامل من ترینیداد، قائلة: "أرجوك أخبروني، أین أبنائي؟ أرجوك، دعوني أزورھم". وقالت إن قوات سوریا
الدیمقراطیة أخذت ابنیھا (14 و15 عاما)، ووالدھما عندما فرت العائلة من أبو بدران الخاضعة لسیطرة داعش في ینایر/كانون الثاني وقالت

عن مسؤولي المخیم:

"أوال قالوا إنھم سیحضرون أوالدي إلّي في غضون شھر، ثم قالوا أسبوعین آخرین، ثم قالوا إنھم كانوا مرضى في المستشفى، ثم على مدى
الشھرین الماضیین، ال شيء!" كنساء أخریات تمت مقابلتھن، لم ترغب عائشة في استخدام اسمھا الحقیقي.

الظروف مزریة في جمیع أنحاء الھول التي تضم 62 ألف سوري وعراقي في أقسام المخیم الرئیسیة، معظمھم زوجات وأطفال لرجال متھمین
باالنضمام إلى داعش. ومع ذلك، فإن الظروف ھي األسوأ في المرفق الذي یضم األجانب الـ 11 ألف غیر العراقیین. وبحسب عمال اإلغاثة،
یتلقى الملحق مساعدات أقل من المتبرعین، وینتظر سكانھ الحراسة المسلحة إلحضارھم إلى سوق المخیمات والمستشفیات ومراكز توزیع

األغذیة، والذي تصل إلیھ النساء واألطفال السوریین والعراقیین بحریة.

باستثناء إحداھن، قالت جمیع النساء األجنبیات اللواتي قابلتھن ھیومن رایتس ووتش إنھن یرغبن في العودة إلى دیارھن. قالت إحداھن، وھي
أوزبكیة، إنھا ترید الذھاب إلى بلد ثالث ألنھا تخشى االضطھاد إذا ما عادت إلى وطنھا. أجمعن أنھ ال یُسمح لھن بمغادرة المخیم المغلق بینما لم

تقل أي منھن أنھا مثلت أمام قاض لمراجعة ما إذا كان ینبغي احتجازھا أو إذا ما كانت حكومتھا قد اتصلت بھن.

قالت لیلى (فرنسیة - 29 عاما): "كنا سجناء الدولة (داعش) واآلن نحن سجناء محررینا. أنا مستعدة للذھاب إلى السجن مرة أخرى في بلدي
إذا اضطررت إلى ذلك، ولكن أرجوكم أخرجوني من ھنا".

یسمح القانون الدولي بفرض عقوبة للجرائم على األشخاص المسؤولین عن ھذه الجرائم فقط، وذلك بعد محاكمة عادلة لتحدید الذنب الفردي.
فرض عقوبة جماعیة على العائالت بمنعھا من مغادرة المخیمات ینتھك قوانین الحرب.

مخیمات النازحین، إال إذا كانت أماكن احتجاز مشروعة كالسجون، یجب أن تحترم الحق في حریة الحركة بمغادرة المخیمات والعودة إلیھا. إذ
ال یجوز تقیید حریة التنقل إال إذا نص علیھا القانون وكانت ضروریة لحمایة األمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو األخالق، أو

حقوق اآلخرین وحریاتھم. أي قیود یجب أن تكون غیر تمییزیة، ومتناسبة، وضروریة لتحقیق األھداف المشروعة.

احتجاز أي شخص، بمن فیھم المدنیون الُمحتجزون في بدایة زمن الحرب باعتبارھم تھدیدات أمنیة، یجب أن یتم على أساس قانوني واضح،
وللمحتجزین الحق في الطعن في ضرورة شرعیة اعتقالھم أمام المحكمة. یجب أال یُحتجز أي شخص في ظروف غیر إنسانیة أو مھینة. إذ یُلزم

القانون الدولي جمیع البلدان بضمان العدالة من خالل محاكمات عادلة حتى ألخطر الجرائم، كتلك التي ارتكبھا داعش.

والدة تحمل طفلھا في ملحق مخیم الھول. بعض النساء من ذوات حاالت الحمل الخطیرة ینجبن أطفالھن في الخیم بدون طبیب أو قابلة
قانونیة. قال عمال اإلغاثة إن ذلك یعود إلى أن الحراس یتأخرون في تلبیة طلبھن بالذھاب إلى المستشفى أو إنھن یصلن إلى المستشفى الذي
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ر ھذا الواجب كما یمنح القانون الدولي الجمیع الحق في العودة إلى وطنھم، ویلزم البلدان بالوفاء بحق الطفل في الحصول على الجنسیة. فُّسِ
لیشمل األطفال المولودین في الخارج لمواطني أي دولة كي ال یكونوا عدیمي جنسیة.

قالت تایلر: "الظروف في ملحق مخیم الھول غیر مقبولة وغیر معقولة، والتخلي عن المواطنین وتركھم مسجونین إلى أجل غیر مسمى دون
تھمة لن یؤدي إال إلى تفاقم المشكلة".

وفقا لمسؤولین من اإلدارة الذاتیة بقیادة "حزب االتحاد الدیمقراطي الكردستاني"، یضم ملحق الھول أكثر من 7 آالف طفل أجنبي و3 آالف
امرأة أجنبیة من حوالي 50 دولة. یُحتجز عدة مئات من األجانب في مخیمین آخرین في شمال شرق سوریا في عین عیسى وروج. باإلضافة
إلى الغربیین، یشمل األجانب الجزائریین واإلندونیسیین والمالیزیین والمغاربة والروس والتونسیین واألتراك واألوزبك وغیرھم. قال عمال

اإلغاثة إن حوالي ثلثي األطفال األجانب تقل أعمارھم عن 12 عاما، ومعظمھم دون الخامسة من العمر والمئات منھم أیتام فُقد أو توفي والداھم.
في حین أن معظم النساء واألطفال ھم من الوافدین حدیثا، قال بعضھم إنھم محتجزون في الھول منذ أكثر من عام.

تردد الجھات المانحة، وصول غیر كاف

ألقت سلطات اإلدارة الذاتیة الكردیة اللوم في الظروف التي یشھدھا ملحق الھول على عدم كفایة المساعدات المقدمة من المانحین األجانب.
وقال الرئیس المشارك لدائرة العالقات الخارجیة باإلدارة الذاتیة الدیمقراطیة عبد الكریم عمر لـ ھیومن رایتس ووتش: "نشعر بأن المجتمع

الدولي قد تخلى عنا. رعایة ھؤالء األجانب مشكلة كبیرة لنا، وینبغي على البلدان استعادة مواطنیھا وإعادة تأھیلھم".

قال عمر إن اإلدارة الذاتیة وقوات سوریا الدیمقراطیة قدمتا تضحیات كبیرة بالفعل كجزء من التحالف الدولي الذي یقاتل داعش. وقال إن
حوالي 12 ألف من جنود قوات الدفاع الذاتي لقوا مصرعھم وأصیب 20 ألف آخرون في قتال داعش "حتى یتمكن الناس في أوروبا من النوم

بھدوء لیال".

تعمل حوالي 30 وكالة إغاثة، منھا "المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین" و"الیونیسیف" في الھول. لكن العدید من الدول المانحة
تشعر بالقلق من دعم سكان المخیم الذین قد یشملون بعض المنتمین إلى داعش أو المتعاطفین معھا، كما قالت سلطات إدارة الحكم الذاتي

والعاملون في المجال اإلنساني. یأتي ذلك على الرغم من أن الغالبیة في المخیم ھم أطفال صغار لم یكن لدیھم خیار سوى العیش مع والدیھم
تحت حكم داعش.

قال فابریتسیو كاربوني، الذي یرأس عملیات الشرق األدنى والشرق األوسط في "اللجنة الدولیة للصلیب األحمر": "إننا نشھد وصم شریحة
واسعة من سكان المخیم التي ینظر إلیھا كتابعة لداعش". وحذر من ازدواج المعاییر حیال "الضحیة الجیدة - الضحیة السیئة". تحظر المعاییر

الدولیة الحرمان من المساعدات األساسیة، ال سیما إن كان ذلك قائما على االنتماء العقائدي أو الدیني.

تشعر بعض المنظمات بالقلق من أن مساعدتھا یمكن أن تبقي على االحتجاز ألجل غیر مسمى للنساء واألطفال دون تھمة. وقال أحد عمال
اإلغاثة: " مساعدة الالجئین شيء ومساعدة السجون شيء آخر".

أفاد "مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة" (أوتشا) في یولیو/تموز أن المستشفیات المیدانیة الثالثة الموجودة في مناطق المخیمات
الرئیسیة تعاني من نقص في المواد ونقص الموارد. تدیر منظمة "أطباء بال حدود" عیادة صحیة داخل الملحق وتدیر اللجنة الدولیة للصلیب

األحمر عیادة متنقلة ھناك، لكن ساعات عمل المؤسستین محدودة بسبب نقص الموظفین والمخاوف األمنیة.
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قالت منظمات اإلغاثة إن مشاكل الوصول المزدوجة تعیق أیضا تقدیم الخدمات. یجب أن تحصل الوكاالت اإلنسانیة التي أبرمت اتفاقات للعمل
في سوریا على إذن للوصول إلى الھول عبر دمشق ألن اإلدارة الذاتیة التي تسیطر على الثلث الشمالي من سوریا، بما في ذلك مخیم الھول،

لیست حكومة معترف بھا دولیا. غالبا ما تكون المفاوضات مع الحكومة السوریة بشأن وصول المساعدات اإلنسانیة صعبة، كما وثقت ھیومن
رایتس ووتش في تقریرھا الصادر في یونیو/ حزیران.

قال عمال اإلغاثة إن حتى الوكاالت التي تحصل على إذن من الحكومة السوریة، أو التي تعمل بشكل سري في الھول بدونھ، تواجھ أحیانا
تأخیرات في الحصول على إذن من سلطات اإلدارة الذاتیة لتقدیم المساعدة داخل الملحق. وفي تقریره الصادر في یولیو/تموز، قال أوتشا إن

وصول المساعدات اإلنسانیة إلى الملحق "ال یزال مقیدا" بطرق "تستمر في منع تقدیم الخدمات والتأثیر علیھ".

ظروف صحیة قاسیة

قال مدیرو المخیم وعمال إغاثة إن أحد أسباب سوء األحوال في الھول ھو تزاید عدد سكان المخیم من 10 آالف شخص في دیسمبر/كانون
األول 2018 إلى أكثر من 73 ألفا بحلول أبریل/نیسان. طرد التحالف بقیادة الوالیات المتحدة خالل تلك الفترة داعش من معقلھ األخیر في

الباغوز، وھي بلدة في شرق محافظة دیر الزور. كان العدید ممن قِدموا من دیر الزور مصابین بجروح خطیرة وصدمات نفسیة وسوء تغذیة.
قال مسؤولو المخیم وعمال إغاثة إنھ رغم سوء الظروف في مخیم الھول بكاملھ بشكل عام، الوضع أسوأ بكثیر في الملحق، مقارنةً بباقي

مناطق المخیم حیث یُحتجز السوریون والعراقیون.

كانت أصوات بكاء األطفال وسعال النساء واألطفال تمأل ملحق مخیم الھول أثناء زیارات ھیومن رایتس ووتش. كانت زوبعة غبار مخروطیة
الشكل تقذف غبارا حارا وأنقاضا على الخیام.

كان لدى العدید من النساء واألطفال قروح جلدیة مرئیة من طفیلیة اللیشمانیا التي تنتقل عبر ذباب الرمل. قال مدیرو المخیمات إنھ تم تشخیص
بعض سكان المخیم بالسل. قال عمال إغاثة إن میاه الشرب غیر معقمة بما یكفي وشحیحة. رصدت ھیومن رایتس ووتش شرب أطفال للماء

من خزان لمیاه الغسیل القذرة تخرج منھ الدیدان.

في یولیو/تموز، ذكر أوتشا حدوث "زیادة حادة" في حاالت اإلسھال الشدید و"زیادة طفیفة" في سوء التغذیة الحاد في جمیع أنحاء الھول.

قال عمال إغاثة إن بعض النساء یلدن في خیامھن من دون طبیب أو قابلة، ومنھن نساء حملھن محفوف بالمخاطر لمضاعفات ما قبل الوالدة
مثل فقر الدم أو ارتفاع ضغط الدم. قالوا إن من األسباب قیام "األسایش" – حرس المخیم من رجال األمن التابعین إلدارة الحكم الذاتي – بتأخیر

أو رفض طلبات ذھاب النساء إلى المستشفى، أو قد یصلن إلى المستشفى لیجدنھ ممتلئا وال یتم استقبالھن فیھ. أضافوا أنھ مما یزید الوضع
سوءا، النساء اللواتي یلدن في المستشفى یتلقین تلقائیا رعایة ما بعد الوالدة والضروریات مثل الحفاضات، بینما یتعین على النساء اللواتي یلدن

في خیام طلب مثل ھذه المساعدات.

قالت 3 نساء إن فتاة صغیرة توفیت في الملحق األسبوع الماضي نتیجة فشل كلوي.

رأت ھیومن رایتس ووتش عدة أطفال جرحى في الملحق؛ أحدھم صبي روسي عمره 12 عاما عظامھ ناتئة ویضع رقعة على عینھ الیسرى.
قال: "شظایا في الباغوز"، مضیفا أنھ فقد البصر في تلك العین.

صبي آخر عمره 4 سنوات، من أوزبكستان، جلس یحدق في الفراغ بینما كانت تدفعھ والدتھ عبر األنقاض في عربة. كان الصبي مبتور الساق
حتى منتصف فخذه. قالت والدتھ إن ساق الصبي تمزقت أثناء غارة للتحالف بقیادة الوالیات المتحدة على سوسة السوریة أواخر 2018. قالت:
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"أحاول منذ 4 أشھر الحصول على عكازین وساق اصطناعیة لھ".

أوضاع أسوأ لألجانب

قالت جمیع النساء تقریبا اللواتي تمت مقابلتھن في الملحق إنھ باإلضافة إلى مشاكل الوصول إلى الخدمات األساسیة في مناطق المخیمات
الرئیسة، فإنھن ال یملكن ما یكفي البتیاع أغذیة طازجة ألطفالھن لتكملة الحصص المقدمة لھن من العدس أو الحبوب أو الزیت أو السكر أو
الحفاضات. قال سكان المخیم وعاملو إغاثة إن ذلك یعود إلى مصادرة قوات سوریا الدیمقراطیة وعناصر أسایش أموال النساء ومقتنیاتھن

الثمینة األخرى، ومنعنھن من بیع أي ممتلكات تمكّن من االحتفاظ بھا.

قال مسؤولو إغاثة إن مسؤولي المخیم یسمحون للنساء السوریات والعراقیات في مناطق المخیم الرئیسة بإجراء عملیات شراء عبر الحواالت،
لكن ال یُسمح لألجانب بذلك.

قال مسؤولو إغاثة إن سلطات إدارة الحكم الذاتي تمنع النساء في الملحق من استخدام ھواتفھن المحمولة خوفا من اتصالھن بأعضاء داعش،
رغم السماح بھا في أقسام السوریین والعراقیین. بدأت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر مساعدة النساء على إرسال رسائل مكتوبة إلى أفراد

أسرھن، لكن الكثیرات لم یقمن بذلك بعد، وكانت المراسالت غیر منتظمة بالنسبة للواتي قمن بذلك.

في جمیع الزیارات الثالث، شاھدت ھیومن رایتس ووتش عشرات النساء یضربن سیاج الملحق بشكل متكرر، ویطالبن بمرافقین للوصول إلى
المؤن أو الخدمات الصحیة. شاھدت ھیومن رایتس ووتش بعض النساء ینتظرن لساعات تحت أشعة الشمس في درجة حرارة 40 درجة

مئویة. وصلت درجة الحرارة في الھول ھذا الصیف 50 درجة مئویة.

صرخت امرأة تظھر علیھا عالمات الحمل بوضوح، "قاربُت المخاض. ماذا عن حقوقنا اإلنسانیة؟" قالت النساء إنھ بحلول الوقت الذي یصلن
فیھ إلى نقطة توزیع المواد الغذائیة، تنفد الحصص أحیانا ویتوجب علیھن العودة في الیوم التالي.

العیش في خوف

التوتر كبیر في الھول، وقالت نساء ُكثر إنھن یخشین على سالمتھن وأطفالھن. ھددت النساء الملتزمات بأفكار داعش، وقمَن فعال، بإحراق
خیام نساء وأطفال یرونھم كفرة. قال مدیرو المخیم وعمال إغاثة إنھ في حادثتین منفصلتین، في یونیو/حزیران ویولیو/تموز، طعنت امرأة

حارسا بسكین مخبأ في عباءتھا.

یداھم الحراس الخیام لیال وكثیرا ما یطلقون النار في الھواء للحفاظ على النظام. في 3 یولیو/تموز، أطلق الحراس النار وأصابوا صبیین
عمرھما 10 و12 سنة، قالوا إنھما كانا یرشقانھم بالحجارة، بحسب عمال اإلغاثة. سمعت ھیومن رایتس ووتش أصوات عیارات ناریة مرتین

أثناء وجودھا في المخیم في یونیو/حزیران.

كما قال من جرت مقابلتھن إنھن یخشین رجال أمن األسایش الذین یقومون في كثیر من األحیان بتفتیش الخیام في منتصف اللیل ویأخذون
العائالت. قال مدیرو المخیم إن المداھمات اللیلیة ضروریة إلبعاد النساء أو األطفال الذین یمثلون تھدیدات أمنیة، أو لنقل العائالت التي تخشى

على سالمتھا إلى مناطق أخرى من الھول أو مخیمات أخرى.



قالت نساء كثیرات إنھن یخشین أیضا حرائق الخیام التي تسببھا النساء اللواتي یطبخن في خیامھن؛ توفي طفل واحد على األقل جراء حریق
ناتج عن الطبخ. ذكرت أخریات زحف حشرات وثعابین على األلواح التي ینامون علیھا لیال.

ترحیل بالتقسیط

كانت عملیات إعادة المشتبھ بھم من داعش وأفراد أسرھم من شمال شرق سوریا والعراق إلى أوطانھم تتم على قدم وساق. نظمت كازاخستان
وأوزبكستان وطاجیكستان وروسیا وكوسوفو وتركیا عودة أكثر من 1,250 مواطنا محتجزین في شمال شرق سوریا والعراق، معظمھم من

األطفال.

لكن تجاھلت معظم الدول دعوات إدارة الحكم الذاتي لھا إلعادة مواطنیھا إلى بالدھا، أو أعادت أعدادا صغیرة ومحدودة أغلبھا من األیتام.
وصفتھم الدول بأنھم تھدید أمني، مشیرةً إلى تعقیدات التحقق من جنسیة األطفال الذین یفتقرون إلى وثائق أو المولودین ضمن المناطق

الخاضعة لسیطرة داعش.

استعادت النرویج في یونیو/حزیران 5 أیتام من شمال شرق سوریا، واستعادت فرنسا في مارس/آذار ویونیو/حزیران 18 طفال – 17 من شمال
شرق سوریا وواحد من العراق. في یونیو/حزیران، أعادت السوید 7 أطفال إلى دیارھم، واستعادت ھولندا طفلین من سوریا. استعادت ألمانیا

أقل من 10 من العراق، بینما استعادت أسترالیا في یونیو/حزیران 8 أطفال من سوریا. استعادت الوالیات المتحدة، التي انتقدت حلفاءھا
الغربیین لرفضھم استعادة جمیع مواطنیھم، 16 من المشتبھ بھم من البالغین واألطفال منذ یولیو/تموز 2018. استعادت إیطالیا في یونیو/

حزیران أحد المشتبھ بانتمائھم إلى مقاتلي داعش.

سمحت فرنسا بمحاكمة 11 مواطنا في العراق رغم الُحكم علیھم باإلعدام في إجراءات شابتھا مزاعم تعذیب. سحبت المملكة المتحدة الجنسیة
من مواطنین من بینھم شیماء بیغوم، التي انضمت إلى داعش في الخارج. اقترحت الدنمارك في مارس/آذار سحب الجنسیة من أطفال أعضاء
داعش. قدمت أسترالیا في یولیو/تموز تعدیالت شدیدة للقانون األسترالي تحظر عودة المواطنین الذین ال تتجاوز أعمارھم 14 عاما إذا كان

یُشتبھ في أنھم من المقاتلین األجانب في الخارج.

التعبیر عن الندم

قالت جمیع النساء اللواتي تمت مقابلتھن إنھن أدركن بعد وصولھن إلى سوریا أنھن ارتكبن خطأ. أّكدن جمیعا أن أدوارھن طوال فترة حیاتھن
في ظل داعش لم تتخّط دور ربات البیوت واألمھات. لیست ھیومن رایتس ووتش في وضع یسمح لھا بالحكم على صحة ھذه االدعاءات، ومن

الواضح وجود بعض النساء في المخیم یؤیدن أیدیولوجیا داعش ویسعین إلى إنفاذھا. یجب توجیھ االتھام إلى النساء اللواتي ارتكبن جرائم
دولیة، وإطالق سراح من ال تواجھ تھما جنائیة. لكن ینبغي عدم معاقبة األطفال الذین ُجلبوا إلى مناطق سیطرة داعش أو ُولدوا فیھا لسوء تقدیر

أو جرائم أھالیھم.

قالت "فاطمة"(27 عاما)، وھي أرملة بلجیكیة احتجزت في الھول مع أطفالھا األربعة الصغار: "لم یختر أطفالي ھذه الحیاة". أضافت أن ابنتھا
وعمرھا 7 سنوات، لم تتعلم حتى القراءة والكتابة خالل عیشھا في ظل داعش. وابنتھا األخرى، وعمرھا 6 سنوات، مصابة بعدوى فیروسیة.
لم تتمكن فاطمة من الحصول على الرعایة الطبیة في الملحق، فجمعت األموال لشراء محالیل وریدیة وأدخلت اإلبرة في ذراع ابنتھا بمساعدة

صدیقة لھا.

قالت فاطمة: "لیس لدى أطفالي مرحاض یعمل. عندما یسمعون أصوات إطالق نار، یبكون ویتذكرون االشتباكات. إنھم یستحقون فرصة
ثانیة".
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توصیات إضافیة

ینبغي للدول اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة على الفور لضمان قدرة مواطنیھا العالقین في أي من مناطق الھول أو في مخیمات أو سجون أخرى
في شمال شرق سوریا على طلب العودة إلى بالدھم، كجزء من تدابیر المساعدة في جھود اإلعادة إلى الوطن، وتسریع جھود التحقق من

الجنسیة، وخاصة لألطفال. ینبغي للدول التي یمكنھا ضمان محاكمات عادلة وظروف إنسانیة التحقیق مع ومحاكمة العائدین المسؤولین عن
جرائم دولیة مثل جرائم الحرب والتعذیب إذا لزم األمر.

یجب معاملة األطفال كضحایا في المقام األول، بمن فیھم من جنَّدھم داعش، وینبغي اتخاذ القرارات بشأن مستقبلھم بناء على مصلحتھم
الفضلى. ینبغي إعادة األھالي إلى أوطانھم مع أطفالھم ما لم یكن االنفصال في مصلحة الطفل. یجب أال یواجھ األطفال مالحقة قضائیة إال في

ظروف استثنائیة.

في غضون ذلك، ینبغي لمسؤولي المخیمات في إدارة الحكم الذاتي، والمنظمات اإلنسانیة، والحكومات المانحة، بمن فیھا تلك التي لدیھا
مواطنون محتجزون في المخیمات في شمال شرق سوریا، تحسین الظروف الصحیة، وتوفیر الغذاء والمیاه النظیفة، والمأوى، والخدمات
الطبیة والنفسیة-االجتماعیة لجمیع سكان المخیم. ینبغي لإلدارة الذاتیة زیادة حصول سكان القطاع إلى الخدمات األساسیة في مناطق المخیم

األخرى.

ینبغي إلدارة الحكم الذاتي والتحالف بقیادة الوالیات المتحدة الذین یقاتلون داعش تسھیل التواصل بین سكان المخیم وعائالتھم، بما في ذلك
األقارب المحتجزین في سجون أو مخیمات منفصلة.

ینبغي لألمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش الضغط ومساعدة وكاالت األمم المتحدة، بما فیھا مفوضیة الالجئین والدول األعضاء،
على تنسیق استجابة عالمیة وسریعة، تدعم حمایة حقوق اإلنسان الدولیة وتشمل عملیات اإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطین.

شھادات النساء المحتجزات في ملحق الھول

ھذا كابوس ال أفیق منھ. أردنا كمسلمین تجربة الدولة اإلسالمیة كحال المسیحیین الراغبین في زیارة القدس. كان من السھل جدا دخول سور
عبر تركیا. ولكن بعد ذلك وجدنا أنھ ال مفر. كانت القنابل تتساقط في كل مكان ولم نكن نملك ما یكفي للھرب. في النھایة حتى الطعام أخفاه
[داعش] عنا، وكان مقاتلوه فقط یأكلون. نحن محطمون جدا. ال نشكل تھدیدا ألي أحد. نرید فقط أن یرتاد أطفالنا المدرسة وأال نقلق من أین

ستأتي الوجبة القادمة.

- "عائشة"، حامل في األسبوع الـ 37، من ترینیداد. أم لخمسة أطفال، منھم صبیان، 14 و15 عاما، أُخذا مع زوجھا عندما استسلمت العائلة

لقوات قوات سوریا الدیمقراطیة في ینایر/كانون الثاني.

أردت العودة إلى وطني منذ الیوم األول لوصولي إلى سوریا. لقد عاملنا [داعش] كالقمامة. كان ثمة ظلم كبیر. لكن ظّل زوجي یقول، "انسو
العودة. إذا عرفوا أننا نرید الرحیل سیسجنوننا أو یقتلوننا". ثم مات زوجي قبل عامین. لم یعد إلى البیت. ومن وقتھا أحاول إیجاد مسار العو

إلى وطني. یقول النبي... إن الشام أرض مباركة، لكنني لم أَر أي بركة.

 -"ماریا" من بلجیكا، أرملة، أم لطفلین مولودین في سوریا.



تعلیق | یونیو ��, ���� 

Western Europe must repatriate its ISIS �ghters and families

تعلیق | ینایر ��, ���� 

It shouldn’t take Pink Floyd to rescue ISIS �ghters’ abandoned children

قالت زوجي ذات یوم: "أنا ذاھب، ستأتین معي". قلت في نفسي، "لماذا؟ نحن مرتاحون". لكن كامرأة مسلمة، علّي أن أتبع زوجي. أرید فقط
العودة إلى أسترالیا. تقول عائلتي إنھا ستستعیدني وأطفالي. یعتقد الناس أننا وحوش. قولوا لھم من فضلكم إننا بشر، مثلھم تماما.

- "راضیة" من أسترالیا، أرملة، أم لثالثة أطفال مولودین في سوریا.

فكرت، "اآلن سأكون قادرة على ممارسة دیني وتغطیة وجھي دون التعرض للمضایقة كما یحصل في بلدي". لكن بعدما وصلت [إلى سور
با یخرجنا. أردنا بدایة جدیدة، لكن أخذتنا القوات الكردیة [قوات سوریا أدركت مدى الخطر. خاب أمل زوجي أیضا. قبل عام، وجدنا ُمھّرِ

الدیمقراطیة].

- "مریم" من كندا، أم لطفلین مولودین في سوریا، زوجھا في سجن تدیره قوات سوریا الدیمقراطیة.

جئت إلى سوریا ألنني كنت أواجھ مشاكل في العمل وفي المنزل. یبدو كالما تقلیدیا. كان عمري 20 عاما عندما غادرت. جاءتني الفكرة بین
كنت أتحدث عبر اإلنترنت مع األخوات [أعضاء داعش]. تزوجت بعد أسبوعین من وصولي. أعطوني ورقة تحتوي على أسماء 3 رجال
وأعمارھم ومدنھم. اخترت رجال من مسقط رأسي. التقینا وكنا نحب بعضنا، ثم قُتل برصاصة في الرأس. إذا توجب علي الذھاب إلى السج

سأقبل. أرید فقط العودة إلى الوطن.

- "ھانكة" من ھولندا، أرملة.

Region / Country الشرق األوسط وشمال أفریقیا, سوریا
Topic مكافحة اإلرھاب
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