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 العربية السورية األطفال والنزاع المسلح في الجمهورية    
  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز  
م عمال بقرار مجلس األمن   والقرارات الالحقة، هو التقرير الثالث  (2005)  1612هذا التقرير، المقدَّ

ويركز التقرير، الذي يتـزاو  الفترة من   عن حالة األطـفا  والززا  الملــــــــــــــلا عر الجملورية ال ر ـ ة اللــــــــــــــورية 
، على االنتلاكات الجلـــ مة اـــد األطفا  ويقدم م لومات 2020حزيران/يون ه   30إلى   2018تموز/يول ه   1

 حا، والل اق الذي وق ت ف ه االنتلاكات عن الجزاة، حيثما كان ذلك متا

ــد األطفا  من   ــ مة المرت ضة اـ وعر التقرير، ي رض األمين ال ام اتجاهات وأنماط االنتلاكات الجلـ
جانب جم ع أطراف الززا ، ويقدم تفاصـي  عن التقدم المحرز عر التدـدي لتلك االنتلاكات بلـت  ت ـم  تزفيذ 

 خطط ال م  

التقرير توصـــ ات ترمر إلى إنلام ومزع ارت اال االنتلاكات الجلـــ مة اـــد األطفا  عر وأخيرا، يقدم  
 الجملورية ال ر  ة اللورية وتحلين الحماية التر توعر لألطفا  

 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)


 S/2021/398 

 

2/18 21-05447 

 

 مقدمة  -   أول  
م هـذا التقرير، اـلذي يتـزاو  الفترة من   - 1 ، عمال 2020حزيران/يونـ ه   30إلى   2018تموز/يولـ ه   1ُيقـدَّ

ــمن م لومات عن   (2005) 1612بقرار مجلس األمن  ــلا  ويتعـــ والقرارات الالحقة عن األطفا  والززا  الملـــ
نتلاكات الجل مة اد األطفا  التر ارت تتلا أطراف الززا  عر الجملورية ال ر  ة اللورية، اتجاهات وأنماط اال

وكــذلــك ف مــا يت لق بــالتقــدم المحرز عر الحوار مع األطراف المــدرجــة عر مرعقر تقريري عن األطفــا  والززا   
(  S/2018/969( مزــذ التقرير اللـــــــــــــــا ق )A/74/845-S/2020/525الملــــــــــــــلا والتحــديــات التر تواجللــا )

ــه   ــدت عر تموز/يول ـ ــا  والززا  الملــــــــــــــلا، التر اعتمـ ــاألطفـ ــ  الم زر بـ ــامـ ــات الفريق ال ـ ــاجـ   2019واســــــــــــــتزتـ
(S/AC.51/2019/1  ــد (  وقد وّثقت عرقة ال م  القطرية الم ز ة  رصـــــــد االنتلاكات الجلـــــــ مة المرت ضة اـــــ

األطفا  عر الجملورية ال ر  ة اللـــــــــــورية واب الم عزلا،  دعم من نلي لون إقل مر لجمع الت انات عر أماكن 
دلت أطراف الززا  الملــــــــــــــ ولــة   عن االنتلــاكــات  الالجئين والتحقق من الحوالث عن ب ــد  وحيثمــا أمحن، حــُ

 الجل مة، بما عر ذلك األطراف اللض ة المدرجة عر قائمة الجزامات 

ــح    - 2 ــو  ت ـــ ــة على إمحان ة الوصـــ ــدة احتدامه والقيوُل المفرواـــ وظ  طابع الززا  من حيث طوله وشـــ
ية  تحديات كتيرة أمام التحقق من االنتلاكات الجلــــــ مة المرت ضة اــــــد األطفا  عر الجملورية ال ر  ة اللــــــور 

( إلى تفاقم التحديات 19-، ألت القيول المت لقة بجائحة مرض عيروس كورونا )كوعيد2020ومزذ آذار/مارس 
القـائمـة  ومن ثم، عـان الم لومـات الوارلة عر هـذا التقرير ال تمـث  الزطـاق ال ـامـ  لالنتلـاكـات الجلــــــــــــــ مـة التر 

 بالتقرير  ارُت تت عر الجملورية ال ر  ة اللورية خال  الفترة الم مولة
  

 لمحة عامة عن التطورات السياسية واألمنية  -  ثانيا  
اتلــــــــمت  داية الفترة الم ــــــــمولة بالتقرير  تدــــــــ يد علــــــــحري كتير عر المزطقة الجزو  ة ال ر  ة من  - 3

ــزته القوات   ــحتلما هجوم  ري شـــــ ــورية، بما عر ذلك وارات جوية وقدـــــــ  مدع ر صـــــ الجملورية ال ر  ة اللـــــ
الموال ة للححومة، مما أسـفر عن وف ات وصصـابات وحاالت نزوف عر صـفوف المدنيين، بمن  الححوم ة والقوات

، كانت القوات الححوم ة قد ســ طرت على 2018عيلم ال ديد من الزلــام واألطفا   و حلو  أواخر تموز/يول ه  
ك العــــــــــــــر ات الجوية  ال الت ة ال ظمى من الجزوال ال ر ر، بالروم من أن األعما  ال دائ ة الف ل ة بما عر ذل

عر مزطقة حوض نلر اليرموك، قد تواصــــــــلت مع التركيز على المزاطق اليااــــــــ ة للــــــــ طرة ج   خالد  ن 
الوليد، وهو جماعة مزتلــضة لتزظ م الدولة ابســالم ة عر ال راق وال ــام  وواعقت جماعات الم اراــة الملــلحة  

شــــروط المدــــالحة التر بموجتلا، اــــمن  اللــــورية التر كانت ت رف ســــابقا باســــم الج   اللــــوري الحر على
جملة أمور، انلـــــــــحتت القوات الححوم ة من التلدات المتدـــــــــالحة، وُأجلر من رعل المدـــــــــالحة من مقاتلر 
الم اراـــــــة واألســـــــر إلى المزطقة ال ـــــــمال ة ال ر  ة من التلد  وظ  الواـــــــع عر الجزوال متقلضا، حيث وق ت  

ة للقوات الححوم ة وم ســلــات ححوم ة وأعرال متدــالحين،  هجمات شــزلا جزاة مجلولون اــد نقاط تفت   تاب 
 وهجمات معالة كجزم من ال مل ات ال لحرية الححوم ة 

ــة   - 4 ــة إلى رئ س مجلس األمن وصلّر م رخــ ــة موجلــ ــاير    20وعر رســـــــــــــــــالــ ــانر/يزــ الثــ ــانون    2018كــ
(S/2018/53ذكر القائم بالز ا ،)  كانون    20 دأت ترك ا عر  ”بة للض ثة الدائمة لترك ا لدى األمم المتحدة أنه قد

  وعر الزدـــــ  الثانر من “    إلى اـــــمان أمن  حدول التلد       تلدف عمل ة علـــــحرية  2018الثانر/يزاير  
ر  ، ركزت قوات ســــوريا الديمقراط ة،  دعم من التحال  الدولر اــــد لاع ، عمل اتلا ال لــــحرية ع 2018 عام

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/A/74/845
https://undocs.org/ar/S/2018/969
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2019/1
https://undocs.org/ar/S/2018/53
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ــورية  و حلو  آذار/مارس   ــرق الجملورية ال ر  ة اللـــ ــما  شـــ ، أعلزت قوات  2019محاعظة لير الزور، عر شـــ
ــتيالم على باووز، آخر م ق  لداع  عر التلد،  ــد لاع  عن االســــــ ــوريا الديمقراط ة والتحال  الدولر اــــــ ســــــ

حلـــحة  وازلالت حدة التوتر حيث عر آالف الزلـــام واألطفا  من المزطقة ونقلوا إلى مي م اللو ، بمحاعظة ال
كيلومترا عر شـما  شـرق الجملورية  30، باعالن ترك ا عن إن ـام مزطقة آمزة ب مق 2019عر آال/أولـطس  

،  دأت الواليات المتحدة 2019ال ر  ة اللورية، على طو  الحدول مع ترك ا  وعر مطلع ت رين األو /أكتو ر 
  ت رين األو /  9عر شما  الجملورية ال ر  ة اللورية  وعر   األمريح ة عر سحب قواتلا من المزاطق الحدولية

أكتو ر،  دأت ترك ا،  دعم من قوات ملــــــــــــلحة وير تاب ة للدولة، عمل ة ر  ع اللــــــــــــالم،  ين ت  أ  ل ورأس  
ال ين  وألى تـفاهم علــــــــــــــحري  ين ححومة الجملورية ال ر ـ ة اللــــــــــــــورية وقوات ســــــــــــــوريا الديمقراطـ ة،  ـتاري   

، إلى ن ــر قوات ححوم ة على طو  خط المواجلة ل مل ة ر  ع اللــالم وجزم  2019كتو ر  ت ــرين األو /أ 13
من الحدول مع ترك ا  وأســـفر   ان م ـــترك صـــالر عن ترك ا والواليات المتحدة ب ـــان شـــما  شـــرق الجملورية 

 ين    ، عن وق  للقتا   كما واـــــــ ت مذكرة تفاهم2019ت ـــــــرين األو /أكتو ر  17ال ر  ة اللـــــــورية،  تاري   
، م ايير تلتزم  لا ميتل  األطراف عر جم ع 2019ت رين األو /أكتو ر   22ترك ا واالتحال الروسر، م رخة  
 أنحام مزاطق ال ما  ال رقر  

ــمال ة ال ر  ة من الجملورية ال ر  ة اللـــورية عر  - 5 وعر أعقاال تدـــ يد علـــحري كتير عر المزطقة ال ـ
حال الروســــر على إن ــــام مزطقة مززوعة اللــــالف عر مزطقة تي     ، اتفقت ترك ا واالت 2018أيلو /ســــتتمتر  

  وعر ( 1) اقتتاال لاخل ا  ين جماعات ملـلحة وقع عر إللب وحوللا  2019التوتر عر إللب  وشـلدت  داية عام  
، كثفت القوات الححوم ة والقوات الموال ة للححومة عمل اتلا ال لـــــــحرية عر شـــــــما  حماة  2019ن لـــــــان/أ ري   

وصللب وجزوال ورال حلب، مع هجمات معـــــالة شـــــزتلا جماعات ملـــــلحة على المزاطق التر تلـــــ طر عليلا 
ــاعـدت األعمـا  ال ـدائـ ة مع اســــــــــــــتمرار اللجمـات والززوف الجمـاعر  2019الححومـة  وعر أواخر عـام   ، تدــــــــــــ

ــحان  وعر  ــاعر ملحق بمذ2020آذار/مارس   5لللـــــــ كرة ، اتفق االتحال الروســـــــــر وترك ا على  روتوكو  إاـــــــ
ــت ا عر المزطقة ال ـــــمال ة   ــتقرار الواـــــع عر مزطقة تي    التوتر عر إللب، وظ  الواـــــع ب دي هالئا نلـــ اســـ

 ال ر  ة من الجملورية ال ر  ة اللورية، حيث ظ  ما يقرال من مليون شيص عر حالة نزوف 
  

 النتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال  -  ثالثا  
انتلاكا جلــ ما اــد األطفا ، تعــرر مزلا ما ال يق  عن  4 724ارت اال تحققت األمم المتحدة من  - 6

طرعا عر الززا ،   32طفال، خال  الفترة الم ــــــــــــــمولة بالتقرير  ونلــــــــــــــتت هذي اللجمات إلى أكثر من  4 474
  وصاــاعة إلى ذلك، أجرت األمم المتحدة ( 2) عر ذلك جماعات صــزفلا مجلس األمن بانلا جماعات إرها  ة بما

 __________ 

، تف حت حركة نور الدين الزن ر، وانعـــم ب ل المقاتلين إلى هيئة تحرير ال ـــام  وانعـــم آخرون إلى حركة  2018عر شـــضاط/عتراير  (1) 
أحرار ال ــــــام وجتلة التحرير اللــــــورية، اللتين انعــــــمتا إلى ت ــــــحي  أكتر من الجماعات الملــــــلحة يلــــــمى جتلة التحرير الوطزر عر 

عن لمي جتلة التحرير الوطزر   “ الححومة اللــــورية الم قتة” ، أعلزت  2019ر ت ــــرين األو /أكتو ر  آال/أولــــطس من ال ام نفلــــه  وع
 عر الج   الوطزر اللوري، وهو ائتالف ععفاض من جماعات الم اراة المللحة التر تدعملا ترك ا 

ــان تزظ م الــدولــة    (2015) 2253و   (2011)  1989و   (1999) 1267قــامــت لجزــة مجلس األمن ال ــاملــة بموجــب القرارات   (2)  ب ـــــــــــــ
أعرال وجماعات وم ســـلـــات وك انات  تدـــز   تزظ م الدولة  ابســـالم ة عر ال راق وال ـــام )لاع ( وتزظ م القاعدة وما يرتضط  لما من  

 ابسالم ة وهيئة تحرير ال ام باعتضارهما ك انين إرها يين 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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انتلاكا وق ت قت  الفترة الم ـمولة بالتقرير  وقد زال الززا  المتوصـ  والواـع  1  218تحقق متاخرة من  عمل ة 
 من ا   األطفا  أمام االنتلاكات الجل مة  19-االقتدالي ال ديد التدهور وجائحة كوعيد

 
 التجنيد والستخدام   -  ألف 

ــع ومزلجر - 7 ــتيدام األطفا  على نطاق واســــــ ــتمر تجزيد واســــــ حالة   1 423، حيث تم التحقق من اســــــ
حــالــة عر    837  و  2018حــالــة عر الزدــــــــــــــ  الثــانر من عــام    274عتــاة(، مزلــا    117  عت ــان و  1  306)

عر المائة(  دور  98طفال ) 1 388  وقام نحو  2020حالة عر الزدـــــ  األو  من عام  312و   2019 عام
ســــن الياملــــة ع ــــرة  وتم التحقق من تجزيد عر المائة( لون   18طفال ) 250قتالر  وعر وقت التجزيد، كان 

عر المائة من الحاالت عر الجزم   73، حيث تم التحقق من 14محاعظة من أصــ     11واســتيدام األطفا  عر 
عر المائة عر الجزم ال ــــــــمالر  26 ال ــــــــمالر ال ر ر من الجملورية ال ر  ة اللــــــــورية )إللب وحلب وحماة( و

 ال رقر )الرقة والحلحة ولير الزور( 

طرعـا، من  يزلم الجمـاعـات الملــــــــــــــلحـة    25وُنلــــــــــــــتـت حـاالت تم التحقق مزلـا إلى مـا ال يقـ  عن   - 8
(؛ ووحدات  507والميل  ـــــ ات الموال ة للححومة والقوات الملـــــلحة اللـــــورية، بما عر ذلك هيئة تحرير ال ـــــام )

الديمقراط ة؛  ( تحت مظلة قوات ســـــــــــــوريا  99(؛ ووحدات الحماية الزلـــــــــــــوية )318حماية ال ـــــــــــــ ب ال رلية )
ــوري الحر ) ــم الج   اللـــــ ــابقا باســـــ ــورية الم روعة ســـــ ــلحة اللـــــ ــة الملـــــ ، وأحرار  ( 3) (328وجماعات الم اراـــــ

(، التر ت م  جم  لا اســــــــــــم ا تحت مظلة الج   الوطزر اللــــــــــــوري 11(، ونور الدين الزن ر )55) ال ــــــــــــام
وقوات األمن (؛ 37ديمقراط ة )؛ ومحونات أخرى من قوات سـوريا ال2019الم ارض مزذ ت ـرين األو /أكتو ر 

 ( ) 34الـــــداخلر  الححوم ـــــة  والقوات  ) ( 4) ( 13(؛  للححومـــــة  الموال ـــــة  والميل  ـــــــــــــ ـــــات  الـــــدولـــــة  ( 5) ( 10؛  وتزظ م  ؛ 
(  ولم يجر التحقق من أي حاالت  2؛ وجماعات ملــــلحة مجلولة ) ( 6) ( 3(؛ وقوات تحرير عفرين ) 6)  ابســــالم ة 

يحظر تماما تجزيد من تق  أعمارهم   2018أمر ق الي عر ن لـان/أ ري   جديدة تت لق بج   ابسـالم مزذ صـدور 
 عاما    18عن 

ق ام هيئة تحرير ال ــــــــــام  تجزيد واســــــــــتيدام األطفا ، حيث تم التحقق من عر ولوحظت زيالة كتيرة  - 9
د عت ــان ال تتجــاوز أعمــارهم   36 عر  مزطقــة ميتلفــة    11أعوام من    10عر المــائـة من جم ع الحــاالت  وقـد ُجزــّ

إللب وحلب وحماة، مما ُيترز الممارســــــة ال ــــــائ ة عر المزاطق التر تلــــــ طر عليلا الجماعة  وتلــــــار  تجزيد 
حالة عر   187إلى   2018حالة عر الزدــــ  الثانر من عام   61هيئة تحرير ال ــــام لألطفا  زيالة كتيرة، من 

ق عت ــــان يتل ــــان ، على ســــــــــــــتيــــ  المثــــا ، التح2019  وعر أيــــار/مــــايو  2020الزدــــــــــــــ  األو  من عــــام  
ــام وعمال حـارســــــــــــــين عر مي م ال رامـة عر حـارم، ـباللـب، ب ـد  17 و 16 عـامـا من ال مر  ليـئة تحرير ال ــــــــــــ
 أسا  ع من التدريب  كما عمال اابطر شرطة عر مححمة ال ري ة التاب ة لححومة ابنقاذ اللورية   ستة

 __________ 

بما عر ذلك أحرار ال ــــــرق ة، ولوام الحمزة، ولر  الفرات، وعيلق ال ــــــام، وعرقة الدــــــحيل ة، والجتلة ال ــــــام ة، وج   األحرار، وج    (3) 
  تدم، ولوام سمرقزد، ولوام الللطان مرال ال زة، وج   ال ما ، ولوام م

 بما عر ذلك الج   ال ر ر اللوري وال رطة الححوم ة  (4) 

 بما عر ذلك حزال هللا وقوات الدعا  الوطزر/اللجان ال  ت ة  (5) 

  2018قوات تحرير عفرين هر جماعة كرلية مللحة أن ئت عر أعقاال عمل ة ودن الزيتون عر عام  (6) 
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وريا الديمقراط ة ومحوناتلا، ععــال عن وُنلــب تجزيد واســتيدام أعدال كتيرة من األطفا  إلى قوات ســ  - 10
عر المائة من   35قوات األمن الداخلر اليااـ ة للـلطة ابلارة الذات ة عر شـما  وشـرق سـوريا، وهو ما يمث   

ــتتمتر   ، اختفت عتاة تتلغ من ال مر 2018جم ع الحاالت التر تم التحقق مزلا  وعر أحد األمثلة من أيلو /ســــ
م ـــــــلر، بالحلـــــــحة، وانعـــــــمت إلى وحدات الحماية الزلـــــــوية عر قاعدتلا عر  عاما من مدرســـــــتلا عر القا 16

عزترية، حيث ُألحقت بم لـحر تدريب علـحري عر كر اوي لمدة ثالثة أسـا  ع  ومع ذلك، انيفل تجزيد قوات  
ــا ب د  ســــوريا الديمقراط ة وقوات األمن الداخلر لألطفا  زيالة كتيرة خال  الفترة الم ــــمولة بالتقرير، خدــــوصــ

ــتركة مع األمم المتحدة عر حزيران/يون ه  تو  ــتيدام األطفا ،    2019ق ع خطة عم  م ــ بنلام ومزع تجزيد واســ
عر الزدــــــــــــــ  األو  من   41إلى    2019حــالــة عر الزدــــــــــــــ  األو  من عــام    216و  ــد ذلــك انيفل من  

ل مـ   ومـزذ  عر المـاـئة من الحوالث التر تم التحقق مزلـا قـت  توق ع خطـة ا  67  ولـذلـك، عقـد وقع  2020 عـام
طفال قاموا  دور قتالر    149طفال لون ســــــــن الياملــــــــة ع ــــــــرة و  23حالة، شــــــــملت   160توق  لا، وق ت 

 (  40( ومزضي )42ووق ت م ظم الحاالت عر مزطقتر الرقة )

جماعة من جماعات الم اراــة الملــلحة اللــورية التر كانت ت رف ســابقا  12وكان ما ال يق  عن  - 11
عر المائة  28الحر، ععـــال عن حركتر أحرار ال ـــام ونور الدين الزن ر، ملـــ ولة عن  باســـم الج   اللـــوري 

حالة عر   91من جم ع الحاالت التر تم التحقق مزلا  وظلت األرقام ترتفع باستمرار، حيث  لغ عدل الحاالت  
حــالــة عر الزدــــــــــــــ  األو  من   79  ، و2019حــالــة عر عــام    224  ، و2018الزدــــــــــــــ  الثــانر من عــام  

ــم عتى عمري 2018  وعر أحد األمثلة من تموز/يول ه  2020 عام ــزوات من قرية تقال بحلب إلى  8، انعــــــ ســــــ
عيلق ال ـــــــام عقب مقت  والدي  و قر الفتى عر القاعدة ال لـــــــحرية وحم  ســـــــالحا  وعر حالة أخرى وق ت عر  

ا باســــم الج    ، جّزد لوام الم تدــــم التابع لجماعات الم اراــــة الملــــلحة الم روعة ســــابق2020شــــضاط/عتراير 
ــوري الحر اثزين من الفت ان، عمرهما  ــلطان   16  و 15اللــــ ــلتلما عرقة اللــــ عاما، عر قرية مار ، بحلب، وأرســــ

لوالر وســـــحن  3  000مرال للقتا  عر ليت ا ب د أســـــتوعين من التدريب ال لـــــحري  وقد وعد الفت ان بمزحة تتلغ  
 عر ليت ا 

ــتيدام   23وتم التحقق من  - 12 ــ ات 13لألطفا  قامت  لا القوات الححوم ة )حالة تجزيد واســـــ ( والميل  ـــــ
ــتت إلى القوات الححوم ة عر لرعا )10الموال ة للححومة ) ــحة )5( وُنلـــــ ــ ات 4( وحلب )4( والحلـــــ ( والميل  ـــــ

عاما  16، توّلى عت ان يتل ان من ال مر  2019الموال ة للححومة عر لم ق  وعر حالث وقع عر شضاط/عتراير  
قا بجماعة لوام الحمزة الم اراــة الملــلحة بحراســة نقطة تفت   تاب ة للقوات الححوم ة عر  كانا مرتضطين ســاب 

  2018عر تموز/يول ه    “اتفاقات المدــالحة”إني ، بدــزمين عر محاعظة لرعا  وجزّ د الفت ان مرة أخرى خال   
 وتلق ا مزحة  

فــا  ت ــــــــــــــمــ   الحواعز المــال ــة؛ وقــد أكــدت الحــاالت التر تم التحقق مزلــا أن ال وامــ  لتجزيــد األط - 13
واالنتقام لمقت  أقارال؛ وانتمام اآلبام وابخوة واألعمام واألخوا ؛ والواــــــــع االجتماعر والعــــــــ ط المجتم ر؛ 
والحدـــــــو  على اليدمات واللـــــــلع؛ واليوف من االعتقا  واالحتجاز من قت  األطراف المتحار ة الملـــــــ طرة  

ــة؛ والرفضة عر حماية مجتم اتلم أو ــ طر طرف    الم اراــ المحل ة  كما كان انتمام األطفا  يتحو  ب د أن يلــ
م ـــارض على مزطقـــة مـــا، ممـــا يـــد  على عـــدم تواعر والم أيـــديولوجر قوي  وعلى الروم من التيئـــة األمز ـــة 

ــم ا الدعم لل ولة إلى  398الم قدة، تلقى   ــم ة من أطراف الززا  أو ســــرحوا رســ ــفة وير رســ ــلوا بدــ طفال انفدــ
 الح اة المدن ة 
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 حرمان األطفال من الحرية بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة   

ــ  ة واحدة بدــــــــــحضة   256طفال ) 258تحققت األمم المتحدة من أن  - 14 عتى وعتاتان(، من  يزلم راــــــــ
والدتلا القاصــــــــــــر، قد حرموا من الحرية عر ما ال يق  عن ســــــــــــض ة مراعق م روعة بلــــــــــــتب ارتضاطلم المزعوم 

( والقوات 61( وقوات األمن الداخلر )185راـــــــــة عر الززا  من قت  قوات ســـــــــوريا الديمقراط ة )باطراف مت ا
(، وجماعات الم اراــة الملــلحة اللــورية الم روعة ســابقا باســم الج    2( وهيئة تحرير ال ــام )8الححوم ة )

(  وعر  9( وحلـب )28( والرقـة )211(  وتم التحقق من م ظم الحوالث عر الحلــــــــــــــحـة )2اللــــــــــــــوري الحر )
 حالة على األق ، تفاقم الحرمان من الحرية بلتب سوم الم املة  156

عتى  150وف ما يت لق بقوات ســــــــــــوريا الديمقراط ة، تحققت األمم المتحدة من حرمان ما ال يق  عن  - 15
  ســــــــــــــزوات من الحرـية ـبالعـام ارتـضاطلم  تزظ م اـلدوـلة ابســــــــــــــالمـ ة، عر مركز االحتجـاز  9تتجـاوز أعمـارهم  لم

ــورية وما ال يق  عن   ــ ة اللـ ــحة  وكان الفت ان يحملون الجزلـ ــحري عر وويران، بالحلـ ــ ة أخرى،   22ال لـ جزلـ
على األقــ ، عر ظروف اكتظــاع، مع خــدمــات طت ــة محــدولة أو م ــدومــة،    2019واحتجزوا مزــذ آذار/مــارس  

ون ة ومن آعاق أي حلو   ولم يحونوا قالرين على االتدـــــا  باقار لم، وحرموا من المحاكمة وعق األصـــــو  القان 
لائمـة  واحتجز الفتـ ان بم ز  عن الـضال ين، ول ن عر جزم من مجمع أكتر يعــــــــــــــم آالف الـضال ين اـلذين ُزعم  

ــطس   ــالم ة  وعر مثا  آخر من آال/أولــ ، اعتقلت القوات الححوم ة  2019أنلم من مقاتلر تزظ م الدولة ابســ
ضاطه بجماعات الم اراـــــــــة الملـــــــــلحة اللـــــــــورية  وأ لغ  عاما عر مديزة حماة لالشـــــــــتضاي عر ارت   16عتى عمري 

،  2019لوالر لإلعراج عزه  وعر شـضاط/عتراير   7 000ملـ ولون األسـرة باحتجازي عتر اللات  مطالتين بمتلغ  
عاما ووالدي عر إللب لالشــــــــــــتضاي عر ارتضاطلما بالقوات الححوم ة   16اعتقلت هيئة تحرير ال ــــــــــــام عتى عمري 

 ثة أشلر وأطلق سراحه، عر حين ظ  والدي محتجزا  وسجن الفتى لمدة ثال

عر المائة مزلم من الزلـــــــام   94شـــــــيص،   65 400، كان هزاك نحو  2020و حلو  حزيران/يون ه   - 16
واألطفا ، محتجزين أيعـا عر مي مر اللو  وروج عر المزطقة ال ـمال ة ال ـرق ة بالجملورية ال ر  ة اللـورية  

تلا قوات ســــــــوريا وكان م ظملم قد اعتقلوا مزذ ال مل ات ال لــــــــحرية اــــــــد تزظ م الدولة ابســــــــالم ة التر شــــــــز 
الديمقراط ة والتحال  الدولر اد لاع ، والتر  ل ت ذروتلا عر است الة آخر م ق  لداع  عر باووز،  دير 

، وقـد اشــــــــــــــتضـه عر أن للم عالقـات عـائل ـة بمقـاتلر تزظ م الـدولـة ابســــــــــــــالم ـة  2019الزور، عر آذار/مـارس  
ــاعة إلى زهام  ــابقين  وصاـــــــ امرأة وطف  من   11 000يع   نحو ســـــــــوري،  27 000عراقر و   32 000اللـــــــ

ــ ة عر مي م اللو   وكان أكثر من  60األجانب من نحو   عر المائة من األطفا  األجانب لون ســـن   50جزلـ
عر المائة مزلم لون ســن الثان ة ع ــرة  وعر مي م اللو  وحدي، ورلت تقارير عن وجول    90الياملــة، وكان  

، أعيد بان 2020ن عن ذويلم  و حلو  حزيران/يون ه  طفال وير مدـــــــــحو ين ومزفدـــــــــلي   960ما ال يق  عن  
ــير من ححومة   26 لدا قد أعيدوا إلى أوطانلم،   22طفال من   791 ــق،  ت لــــ عر المائة مزلم عن طريق لم ــــ

الجملورية ال ر  ة اللــــورية، والضق ة عن طريق ملــــارات وير رســــم ة  وت ــــم  ال قضات التر ت ترض عمل ات 
ابرالة اللـ اسـ ة وعدم القتو  ال ام عر  لدان المز ـا، وسـ طرة جماعة ملـلحة وير ال ولة إلى الوطن محدولية  

ححوم ة على األجزام ال مال ة وال رق ة من الجملورية ال ر  ة اللورية، والملائ  التر لم تح  ب ان إجرامات  
 وملارات ال ولة إلى الوطن  
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 القتل والتشويه -  باء 
طفال مجلولر نو    354عتــاة و    356عتى و    847طفال )   1  557المتحــدة من مقتــ   تحققــت األمم   - 17

طفال مجلولر نو  الجزس(، أي مــا ي ــال     195عتــاة و    211عتى و    754طفال )   1  160الجزس( وت ـــــــــــــويــه  
، ول ن م ظملا وقع  14محاعظة من أص     12إصابة وسط األطفا   وتم التحقق من وقو  حوالث عر    2 717

عر المائة   72(  ومن  ين إصــابات األطفا ، وق ت نلــضة 220( ولير الزور ) 632( وحلب ) 1 152عر إللب ) 
عر المزطقة ال ـمال ة ال ر  ة من الجملورية ال ر  ة اللـورية  وظ  م د  انت ـار ابصـابات  ين األطفا  مرتف ا،  

الزدــ  األو  من  عر    672، و  2019عر عام   1 460، و  2018عر الزدــ  الثانر من عام  585حيث  لغ 
  طفال ت راوا للقت  أو الت ويه لون سن الثان ة ع رة    1  216  وكان عمر ما ال يق  عن 2020عام 

ــاـبة ت رض للـا األطفـا  إلى القوات الححومـ ة )  1 273وُنلـــــــــــــــتت نحو  - 18 ( والقوات الموالـ ة 71إصــــــــــــ
(  وُنلــــتت إصــــابات أخرى  911ومة )(، بما عر ذلك القوات الجوية الححوم ة والموال ة للحح1 202للححومة )

(، وعمل ـات م ــــــــــــــتركـة قـامـت  لـا جمـاعـات  45(، وقوات تحرير عفرين )85إلى تزظ م الـدولـة ابســــــــــــــالم ـة )
(، وجماعات الم اراـة  38(، وهيئة تحرير ال ـام )69الم اراـة الملـلحة اللـورية والقوات الملـلحة الترك ة )

ــابقا باســـــم الج     ، وعزاصـــــر أخرى من قوات ســـــوريا  ( 7) (22اللـــــوري الحر )الملـــــلحة اللـــــورية الم روعة ســـ
(، ووحدات حماية ال ـ ب/وحدات الحماية الزلـوية تحت  15(، والتحال  الدولر اـد لاع  )15الديمقراط ة )

 (  1 142(، وجزاة مجلولون )1(، وقوات األمن الداخلر )12مظلة قوات سوريا الديمقراط ة )

عر المـاـئة( عن وـارات   36حـاـلة ) 963تم التحقق مزلـا، نجمـت  ومن  ين إصــــــــــــــاـبات األطـفا  التر - 19
عر المـائـة( مزلـا عر المزطقـة ال ــــــــــــــمـال ـة ال ر  ـة من الجملوريـة ال ر  ـة   93حـالـة )  895جويـة، حيـث وق ـت 

وارة جوية أحدثت إصــابات مت ّدلة، قت  عيلا خملــة أطفا  أو أكثر  45اللــورية  وتحققت األمم المتحدة من 
ــتثزام وارتين إلى القوات الجوية الححوم ة والموال ة للححومة، بما عر ذلك  عر حدث واحد، نلـــتت جم  لا باسـ

ــتي  المثا ، عر تموز/يول ه   10حالثا قت  عيلا ما ال يق  عن  14 ،  2018أطفا  عر حالث واحد  وعلى ســـــــــ
ر قرية عين التيزة،  ألقت مروح ة ححوم ة  رميال متفجرا على مدرسـة كانت تلـتيدم كماوى للم ـرلين لاخل ا ع

، أصـــــــــا ت  2019 تلدة القز طرة، مما أســـــــــفر عن مقت  ثمان ة أطفا   وعر مثا  آخر من كانون الثانر/يزاير  
وارات جوية شـــزلا التحال  الدولر اـــد لاع  مززال عر ال ـــع طات،  دير الزور، مما أســـفر عن مقت  ثالثة 

 أطفا  وأسرتلم 

ال هر اللـتب الرئ لـر الثانر بصـابات األطفا ، حيث تعـرر وكانت المتفجرات من ميلفات الحر  - 20
، وكـان أكثرهـا تعــــــــــــــررا 14محـاعظـة من أصــــــــــــــ    11عر المـاـئة(  ووق ـت حوالث عر   27طفال ) 724مزلـا  
عر المائة من اــحايا حوالث الذخائر   23(  و  ــح  عام، كان  91( والرقة )158( ولير الزور )216) حلب

ا ، اـلذين ت راــــــــــــــوا لالنفجـارات أثـزام الزراعـة أو الرعر أو إزاـلة األنقـاض من األطفـ  2019المتفجرة عر عـام  
، على ســــــــــــتي  المثا ، قت  ســــــــــــتة أطفا  نت جة لمتفجرات من 2019الل ب  عفر ت ــــــــــــرين الثانر/نوعمتر   أو

ميلفات الحرال أثزام ل تلم عر ســــــاحة مدرســــــة عر قرية طيضة،  دير الزور  ووعقا لألمم المتحدة، يع   أكثر 
 مليون شيص، ندفلم من األطفا ، عر مزاطق يوجد عيلا خطر الذخائر المتفجرة   11,5من 

 __________ 

 ذلك لوام الحمزة ولر  الفرات وعيلق ال ام والجتلة ال ام ة بما عر  (7) 
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ــوائر للمزاطق الماهولة بالمدنيين، بما عر ذلك المدارس والمراعق الطت ة   - 21 ــ  التري ال  ـ ــفر القدـ وأسـ
و   ومي مات الم ـــــــــــــرلين لاخل ا، على أيدي القوات الححوم ة والجماعات الملـــــــــــــلحة على اللـــــــــــــوام، عن وق

 عر المائة( وكان هو اللتب الرئ لر الثالث لوقو  إصابات األطفا    18إصابة  ين األطفا  ) 487

وألت اللجمات ال  ـوائ ة التر شـزتلا الجماعات الملـلحة باسـتيدام األجلزة المتفجرة اليدوية الدـزع  - 22
ـبالمـدنيين، بمـا عر ذـلك ـبالقرال من المحموـلة على مركـضات وت ت حـات القـزاـ   االنتحـارـية عر المـزاطق المـاهوـلة 

عر المائة( وكانت هر اللــتب الرئ لــر الرابع  11إصــابات  ين األطفا  ) 303األســواق والمدارس، إلى وقو   
لوقو  إصــــابات األطفا   ولم يتلــــّن تحديد الملــــ ول ة عن ال ديد من إصــــابات األطفا  الزاجمة عن األجلزة  

ئة(، ألن عدة أطراف عر الززا  قد اسـتيدمت تلك األسـاليب عر المزاطق  عر الما 75المتفجرة اليدوية الدـزع )
التر كـانـت لـديلـا عمل ـات عيلـا مع أطراف أخرى، مثـ  علو  تزظ م الـدولـة ابســــــــــــــالم ـة وقوات تحرير عفرين  
ــم الج   اللـــــوري الحر  وعر حالة وق ت عر   ــابقا باســـ ــلحة اللـــــورية الم روعة ســـ وجماعات الم اراـــــة الملـــ

، اــرال هجوم انتحاري تتزاي تزظ م الدولة ابســالم ة ســوقا عر مديزة مزضي، بحلب،  2019نر/يزاير  كانون الثا
حيث ُزعم أنه كان يلـــــــــــــتلدف التحال  الدولر اـــــــــــــد لاع  وأعرال قوات ســـــــــــــوريا الديمقراط ة وأســـــــــــــفر عن 

 طفلين  مقت 

ــان  - 23 ــاعدات ابنلـــ ــو  الملـــ ــابات األطفا  المتضق ة عقد نجمت عن مزع وصـــ ــوم أما إصـــ  ة؛ وحاالت ســـ
الم ـاملـة والت ـذـيب وابعـدام ـباجرامات موجزة؛ وصطالق الزـار، بمـا عر ذلـك نيران القزـاصــــــــــــــة؛ وانفجـارات وير 

عزدما كانوا  آخرون للت ـــــويه 19وت رض  ثالثة أطفا قد ُقت  م كدة الطابع أو المدـــــدر  و دـــــفة خاصـــــة،  
عـامـا   15، قـت  عتى عمري  2019الـثانر/يـزاير  مرتضطين ـباطراف عر الززا   وعلى ســــــــــــــتـي  المـثا ، عر كـانون  

ــته نقطة تفت   عر أثزام هجوم  ــورية، ج   ال زة، لدى حراســــ ــلحة اللــــ ــة الملــــ كان مرتضطا بجماعة الم اراــــ
 شزته القوات الموال ة للححومة 

 
 الغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي -  جيم 

ــد   - 24 ــر المرت ضة اــ ــو ة إلى األطراف المتحار ة ظ  اب الم عن حوالث ال ز  الجزلــ األطفا  والمزلــ
ــرت   ــتواي الف لر، حيث أاــــــ ــزوات   10حاالت بيمس عت ات وعتى واحد ال تتجاوز أعمارهم  6أق  من ملــــــ ســــــ
(  وتحققت األمم المتحدة من وقو   1( ووحدات حماية ال ـــــــــــــ ب )5نلـــــــــــــتت إلى تزظ م الدولة ابســـــــــــــالم ة )

ــررت مزلا   30 ــر أخرى تعــ ــزوات وق ت  ين عام  8ة ال تتجاوز أعمارهن عتا  30حالثة عز  جزلــ   2016ســ
( 10( والقوات الححوم ة )18  ونلــتت الحوالث إلى تزظ م الدولة ابســالم ة )2018والزدــ  األو  من عام 

(  وشــــملت الحاالت  1( وج   م اوير الثورة، وهو جماعة م اراــــة ملــــلحة ســــورية )1وهيئة تحرير ال ــــام )
ــاال،  36الضالغ عدلها  ــت ال  الجزلـــــــــــــر، وابكراي على الزواج بمقاتلر الجماعات  االوتدـــــــــــ واالتجار واالســـــــــــ

ــر عر أثزام االرتضاط  ــت ال  الجزلـــــــــــ ــر عر أثزام الحرمان من الحرية، واالســـــــــــ ــلحة، واالعتدام الجزلـــــــــــ الملـــــــــــ
 المللحة  بالجماعة

وظـ  ارت ـاال ال ز  الجزلــــــــــــــر أكثر تف ـــــــــــــــ ا ـلدى تزظ م اـلدوـلة ابســــــــــــــالمـ ة  وكـاـنت الفتـ ات من  - 25
ــون عترة   ــرا بمقاتلر تزظ م الدولة ابســـالم ة، وأح انا عدة مرات عر وعـ ــورية ُيزوجن قلـ الجملورية ال ر  ة اللـ

ســــرهن، ول ن أح انا  داعع وجيزة؛ وعلى التوالر ب دة مقاتلين، ب عــــلم من األجانب؛ وتحت ابكراي والتلديد أل
الحواعز المال ة، والواع المجتم ر، والحدو  على اليدمات الدح ة والحماية المــــُتدّورة  وشملت الحاالت  
خمس عت ات إيزيديات اختطفن عر ال راق، وجرى االتجار  لن إلى المزاطق التر يلــــ طر عليلا تزظ م الدولة  
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ــورية   ــ ة ومززل ة  ولم ت رف ابيزيديات  ابســـــــــالم ة عر الجملورية ال ر  ة اللـــــــ ــتعضالهن ألوراض جزلـــــــ واســـــــ
ــتعضال، لون أن يتذكرن والديلن، ب د أن تم  ــوى ح اة االســـ ــة ســـ الميتطفات الالتر لم تتجاوز أعمارهن الياملـــ
شـــرا هن و   لن عدة مرات ون ـــان  ل ة ولين ميتلفين عن مجتم اتلن  وعلى ســـتي  المثا ، اختطفت إحدى  

  وُنقلت إلى الجملورية 2014لحالية ع ـــــرة من عمرها من مزطقة ســـــزجار عر ال راق عام الفت ات وهر عر ا
 ال ر  ـة اللــــــــــــــورـية واحتجزت حتى ســــــــــــــقوط آخر أرااــــــــــــــر تزظ م الـدولـة ابســــــــــــــالم ـة عر ـباووز عر آذار/

ق  ، و  د ذلك نقلتلا قوات سـوريا الديمقراط ة إلى مي م اللو ، حيث تمحزت من ال ولة إلى ال را 2019 مارس
  وقد ت راـت لل ز  الجزلـر طوا  عترة أسـرها  وعر حالة ُنلـتت إلى وحدات حماية  2020عر ن لـان/أ ري   

عاما كان مرتضطا بالجماعة عر مديزة الرقة لالوتدـــــــــــاال على يد قائدي عر    15ال ـــــــــــ ب، ت رض عتى عمري 
ى نفلـــــه لمدة أســـــتوعين     وعقب تقديم شـــــحوى إلى ال ـــــرطة ال لـــــحرية، اعُتق  الفت 2019كانون الثانر/يزاير  

 و قر القائد عر وظ فته 

و  ــح  مزفدــ ، عر حالث وقع ســابقا ول ن تم التحقق مزه خال  الفترة الم ــمولة بالتقرير، أجترت  - 26
عاما، احتجزتلن القوات الححوم ة عر مديزة لم ـق  ين   17 و 14عت ات على األق  تتراوف أعمارهن  ين   10

بلـتب ارتضاط أقار لن المزعوم بجماعات الم اراـة الملـلحة، على   2017متر  وأيلو /سـتت   2016آذار/مارس 
نز  م ظم مالبلـــــلن واوتدـــــتن مرارا  وحم  ب عـــــلن نت جة لذلك وأنجتن أثزام احتجازهن  وعر حالة أخرى  

 تم التحقق مزلا خال  الفترة الم مولة بالتقرير، اوتدب قائد عر م اوير  2018وق ت عر كانون الثانر/يزاير  
ســــزوات كانت تق م عر   8الثورة، وهر جماعة ملــــلحة ســــورية م اراــــة تز ــــط عر التز  وحوللا، عتاة عمرها 

 ركضان، وتوعيت إثر ذلك 

ومما يثير االنزعاج أن ال ز  الجزلـــــــر والجزلـــــــانر ال يزا  ي ثر على ح اة الفت ات عر الجملورية  - 27
قمت بلــتب الززا  الذي طا  أمدي وان دام ســ الة القانون ال ر  ة اللــورية، عر ظ  م ايير اجتماة ة راســية تفا

، ععـــــــــال عن اآلثار الزفلـــــــــ ة واالجتماة ة  19-عر ب ل المزاطق  وقد ألت التدا ير المت لقة بجائحة كوعيد
ــانر نت جة لزيالة  ــر والجزلــ ــلة، إلى زيالة كتيرة عر وقو  حاالت ال ز  الجزلــ ــالية األخرى ذات الدــ واالقتدــ

 ات المواجلة الللت ة، بما عر ذلك الزواج المضحر والقلري وابكراي على الض ام اللجوم إلى آل  
 

 الهجمات على المدارس والمستشفيات   -  دال 
 الهجمات على المدارس واألشخاص المشمولين بالحماية  -   1 

، (7( واألشياص الم مولين بالحماية )229هجوما على المدارس ) 236تحققت األمم المتحدة من  - 28
ــ  الثانر من عام  33مزلا   عر الزدـــــــــــ     49، و 2019عر عام   154، و 2018هجوما وق ت عر الزدـــــــــ

(، 17( أو اعتقلوا )9( أو شـــــــــــــوهوا )14  وخال  هذي الحوالث، قت  موظفون تر ويون )2020األو  من عام 
ــابــات )58طفال للقتــ  )  133وت رض   عر    ( أثزــام وجولهم عر المــدارس  ووق ــت اللجمــات75( أو ابصـــــــــــــ

(  ووق ت  13( وحماة )21( وحلب )187، وتعررت مزلا عر المقام األو  إللب )14محاعظات من أص    8
عر المـائـة( عر المزطقـة ال ــــــــــــــمـال ـة ال ر  ـة من الجملوريـة ال ر  ـة اللــــــــــــــوريـة  وظلـت    94م ظم اللجمـات )

لتحقق مزلـــا عر  اللجمـــات على المـــدارس ملــــــــــــــتمرة، على الروم من أن أكتر عـــدل من اللجمـــات التر تم ا
  وأصــــــــضا األطفا  وأســــــــرهم والليئة الت ل م ة يي ــــــــون  2019( مزذ  داية الززا  وقع عر عام  154واحد ) عام

 ال ولة إلى المدارس، كما انيفل عدل الفدو  الدراس ة والمدارس ال املة  
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( والقوات 15الححوم ــة )هجمــات على المــدارس والليئــة الت ل م ــة إلى القوات    210وُنلـــــــــــــــب نحو   - 29
(  121(، بمــا عر ذلــك القوات الجويــة الححوم ــة والقوات الجويــة الموال ــة للححومــة )195الموال ــة للححومــة )

(، وجماعات الم اراـة  3(، وتزظ م الدولة ابسـالم ة )5ونلـتت هجمات أخرى إلى قوات سـوريا الديمقراط ة )
(، والتحال  الدولر 1(، وهيئة تحرير ال ــام )2اللــوري الحر )الملــلحة اللــورية الم روعة ســابقا باســم الج    

(، 1(، وال مل ات الم ــتركة لجماعات الم اراــة الملــلحة اللــورية والقوات الملــلحة الترك ة )1اــد لاع  )
عر المائة( قدفا  ريا،  22) 52عر المائة( وارة جوية، و   55)  129(  وصجماال، شملت  13وجزاة مجلولين )

المــائــة( بــاجلزة متفجرة يــدويــة الدــــــــــــــزع محمولــة على مركضــات  وعلى ســــــــــــــتيــ  المثــا ، عر  عر    4)  10و  
ــضاط/عتراير   25 ــت ثمانر مدارس عر مديزة إللب ل ارات جوية  وعر حالثة أخرى وق ت عر  2020شـ ، ت راـ
، لاهمت جماعة م اراــــــة ملــــــلحة ســــــورية مدرســــــتين عر حر األشــــــرف ة بمديزة عفرين، 2019ر/مارس اآذ

 تطفت سض ة م لمين بحلب، واخ
 

 استخدام المدراس ألغراض عسكرية  -   2 

حـالثـا خال  الفترة   67كثيرا مـا اســــــــــــــتيـدمـت المـدارس ألوراض علــــــــــــــحريـة، حيـث تم التحقق من   - 30
(  13( وحلب )21( والرقة )23، وقع م ظملا عر الحلحة )14محاعظات من أص     6الم مولة بالتقرير عر  

الســـــــتيدام المدارس ألوراض علـــــــحرية إلى وحدات حماية ال ـــــــ ب/وحدات  وُنلـــــــتت حاالت تم التحقق مزلا  
(، وجماعات الم اراــــة 15(، والقوات الححوم ة )24الحماية الزلــــوية تحت مظلة قوات ســــوريا الديمقراط ة )

، ومحونات أخرى من قوات ســـــــوريا  ( 8) (7الملـــــــلحة اللـــــــورية الم روعة ســـــــابقا باســـــــم الج   اللـــــــوري الحر )
(، 3(، وتزظ م الدولة ابســـــــالم ة )3(، وقوات األمن الداخلر )6(، والقوات الملـــــــلحة الترك ة )7الديمقراط ة )

(  واســتيدمت المدارس كمراكز ق الة وقواعد علــحرية ومراكز لل ــرطة ال لــحرية  وعر  2وهيئة تحرير ال ــام )
ــ اق ت ليق الت ل م بلـــــــــــتب القي 2020إحدى الحوالث التر وق ت عر أيار/مايو  ول المت لقة بجائحة  ، وعر ســـــــــ

، اســــــــــــــتيـــدمـــت قوات ســــــــــــــوريـــا الـــديمقراط ـــة مـــدرســــــــــــــــة اليرموك عر  لـــدة اليريي،  ـــدير الزور، 19-كوعيـــد
 علحرية  ألوراض

 
 التدخالت األخرى المتعلقة بالمدارس  -   3 

حالثا تدخـلت عيلـا أطراف الززا  عر الت ل م من خال  تدا ير  38تحقـقت األمم المتحـدة أيعــــــــــــــا من   - 31
ــملت ال ــر أو ل ة  شــــــ ــة، وعرض مزلي لراســــــ ــزلا أطراف م اراــــــ ت ليق الم قت للمدارس الملدلة  لجمات ت ــــــ

ييدـــان طرعا ما، ومزع األطفا  الراوتين عر إجرام امتحانات مدرســـ ة رســـم ة من التزق  عتر اليطوط  وعر  
ــتي  المثا ، مز ت جماعات الم اراــــــــــة الملــــــــــلحة اللــــــــــورية ما ال يق  2020حزيران/يون ه   عن ، على ســــــــ

طفال من الوصـــــو  إلى حماة للجلوس لتلك االمتحانات  ومن لواعر القلق أيعـــــا أنه قد ســـــ طرت ابلارة   12
ــوريا على م ظم المدارس وألخلت مزلجا محل ا عر المزطقة   ــرق ة من ســـــــــ ــمال ة ال ـــــــــ الذات ة عر المزطقة ال ـــــــــ

ــورية  ونت جة لذلك، يحرم ال دي  ــرق ة بالجملورية ال ر  ة اللــــــ ــمال ة ال ــــــ د من األطفا  من الت ل م الم تمد ال ــــــ
 الالزم للحدو  على شلالة م ترف  لا من أج  متاب ة عرص الت ل م ال الر  

 

 __________ 

 بما عر ذلك عيلق ال ام  (8) 
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 الهجمات على المستشفيات واألشخاص المشمولين بالحماية  -   4 

ــمولين بالحماية 123هجوما على المراعق الطت ة )   135تحققت األمم المتحدة من  - 32 ( واألشـــــياص الم ـــ
عر الزدـ     19  ، و 2019عر عام   101  ، و 2018هجوما وق ت عر الزدـ  الثانر من عام   15زلا  (، م 12) 

(، وت رض 13( أو اعتقلوا ) 2( أو اختطفوا ) 19( أو شــــوهوا ) 18  وقت  موظفون طتيون ) 2020األو  من عام 
ــابة ) 7طفال للقت  )   15 وتعـــــررت مزلا ، 14محاعظات من أصـــــ     8(  ووق ت هذي اللجمات عر  8( أو ابصـــ

عر المـائـة( عر المزطقـة    90(  ووق ـت م ظم اللجمـات ) 21( وحمـاة ) 23( وحلـب ) 77عر المقـام األو  إللـب ) 
ال ـــــمال ة ال ر  ة من الجملورية ال ر  ة اللـــــورية  وظلت اللجمات على المراعق الطت ة ســـــائدة، حيث تم التحقق  

     2018ية الززا  قد وقع عر عام ( مزذ  دا 108من أن أكتر عدل من اللجمات عر عام واحد ) 

( والقوات 2هجمة على المراعق الطت ة والموظفين الطتيين إلى القوات الححوم ة ) 101وُنلــــب نحو  - 33
(  وُنلــتت 83(، بما عر ذلك القوات الجوية الححوم ة والقوات الجوية الموال ة للححومة )99الموال ة للححومة )

(، وال مل ات الم ـــــــتركة لجماعات الم اراـــــــة الملـــــــلحة اللـــــــورية 5م )هجمات أخرى إلى هيئة تحرير ال ـــــــا
(، وجماعات الم اراـــة الملـــلحة اللـــورية الم روعة ســـابقا باســـم الج   اللـــوري  5والقوات الملـــلحة الترك ة )

(، 1(، والتحال  الدولر اـــد لاع  )1(، وقوات ســـوريا الديمقراط ة )2(، وتزظ م الدولة ابســـالم ة )3الحر )
عر المــائــة( وــارات جويــة،    66هجومــا )  91(  ومن مجمو  عــدل اللجمــات، شــــــــــــــمــ   17مجلولين )  وجزــاة

عر المائة( باجلزة متفجرة يدوية الدزع محمولة على  1)  11أرض، و   - عر المائة( قدفا أرض 16) 21 و
موال ة ، اـر ت القوات الجوية ال2019مركضات  وعلى سـتي  المثا ، عر حالثة واحدة عر نلاية آال/أولـطس  

للححومة ملــــت ــــفى الواللة وطب األطفا  عر  لدة م رة الز مان، باللب، مما أســــفر عن أاــــرار كتيرة وتوق    
، اعتقلت هيئة تحرير ال ـــــــــــام مدير 2019المرعق عن ال م  م قتا  وعر حالة أخرى وق ت عر حزيران/يون ه 

جول ذلك ال ـيص مجلوال حتى وقت  ملـت ـفى الححمة عزد نقطة تفت   عر تفتزاز، باللب، حيث ظ  محان و 
 كتابة هذا التقرير 

 
 استخدام المستشفيات ألغراض عسكرية  -   5 

اســــتيدمت المراعق الطت ة أيعــــا ألوراض علــــحرية، حيث تم التحقق من وقو  ما مجموعه خملــــة   - 34
لم روعة  ( وُنلـــتت إلى جماعات الم اراـــة الملـــلحة اللـــورية ا1( والحلـــحة )2( والرقة )2حوالث عر حلب )

ــم الج   اللــــوري الحر ) ــابقا باســ (  واســــتيدمت المراعق الطت ة كمواقع  2وقوات ســــوريا الديمقراط ة )  ( 9) (3ســ
، على ســتي  المثا ، لاهم أحرار ال ــرق ة، وهر جماعة  2020علــحرية أو مراكز لل ــرطة  وعر ن لــان/أ ري   

فرين، بحلب، واســــــتولت عل ه، ب د أن م اراــــــة ملــــــلحة، مركزا طت ا تديري مزظمة وير ححوم ة عر مديزة ع
 وخ مة عز   19-اعتدت على طتيب ولمرت م دات الختضار كوعيد

 
 التدخالت األخرى المتعلقة بالمستشفيات   -   6 

تحققت األمم المتحدة أيعا من سض ة حوالث تدخلت عيلا أطراف الززا  عر ت  ي  ة الات صح ة،   - 35
ــزلا أطراف مت اراــــــــة أو بلــــــــتب انتمام بما عر ذلك الت ليق الم قت لمراعق ط ت ة كانت ملدلة  لجمات ت ــــــ

،  2018المراعق الطت ة ألطراف مت اراـة أو تلقيلا الدعم مزلا  وعلى سـتي  المثا ، عر ت ـرين األو /أكتو ر  

 __________ 

 بما عر ذلك أحرار ال رق ة  (9) 



 S/2021/398 

 

12/18 21-05447 

 

أولقت ثالث ة الات صـح ة ثا تة ومتزقلة عر مديزة الرقة بلـتب اسـتيدام شـ ار وزارة الدـحة التاب ة لححومة  
 لورية ال ر  ة اللورية الجم

 
 الختطاف -هاء  

أطفــــا  مجلولر نو    7عتــــاة و    27عتى و    36طفال )  70تحققــــت األمم المتحــــدة من اختطــــاف   - 36
عر الزد     8، و  2019عر عام   25، و  2018مزلم عر الزد  الثانر من عام    37الجزس(، وقد اختط   

ــ   محاعظات من أ 8  ووق ت حوالث عر 2020األو  من عام  ، وتعــــــــــــررت مزلا عر المقام األو   14صــــــــــ
(، 28(  وُنلــتت عمل ات االختطاف إلى تزظ م الدولة ابســالم ة )12( وصللب )14( والحلــحة )18اللــويدام )

ــام )17ووحدات حماية ال ـــــــــ ب/وحدات الحماية الزلـــــــــوية ) (، وجماعات الم اراـــــــــة  9(، وهيئة تحرير ال ـــــــ
(، ومحونات أخرى  4، والقوات الححوم ة )( 10) (5   اللـوري الحر )الملـلحة اللـورية الم روعة سـابقا باسـم الج

 (  5(، وجزاة مجلولين )1(، وقوات األمن الداخلر )1من قوات سوريا الديمقراط ة )

واختط  األطفا  بلـــــتب العام انتمام أقار لم إلى أطراف م اراـــــة عر الززا  أو بلـــــتب ميالفات   - 37
مزعومة لقواعد الجماعات الملـــــــــلحة وقيولها، أو ألوراض التجزيد واالســـــــــتيدام أو الزواج القلـــــــــري أو طلب  

ــت حاالت اختطاف عتر الحدول، وهو ما ي د تجزيدا لألطفا  واتجارا  ــم  ذلك ســــــــ باألطفا  عتر الفدية  وشــــــــ
الحــدول الوطز ــة  عقــد تم االتجــار  ثالث عت ــات إيزيــديــات من ال راق إلى الجملوريــة ال ر  ــة اللــــــــــــــوريــة ب ــد  
اختطاعلن على يد تزظ م الدولة ابســـــالم ة، وجّزدت جماعات الم اراـــــة الملـــــلحة اللـــــورية الم روعة ســـــابقا 

ــم الج   اللـــوري الحر ثالثة عت ان من الجملورية ال ر    ة اللـــورية وجرى االّتجار  لم عر ليت ا للم ـــاركة باسـ
 عر أعما  عدائ ة 

، شــــــــــــن تزظ م الدولة ابســــــــــــالم ة هجوما م قدا على مديزة 2019وعر أحد األمثلة عر تموز/يول ه   - 38
اللـــــويدام وعدة قرى عر المزطقة الجزو  ة من الجملورية ال ر  ة اللـــــورية، مما أســـــفر عن ال ديد من الوف ات  

عتاة تتراوف  12ابات التر ُأ لغ عزلا  كما اختط  تزظ م الدولة ابســالم ة ع ــرات المدنيين، من  يزلم  وابصــ 
عـامـا  وعر حـالث آخر وقع   15عت ـان تتراوف أعمـارهم  ين عـامين و    6عـامـا و   13أعوام و    7أعمـارهن  ين  

ــام  عـامـا عـزد نقطـة تفت   ـتا  16، اختط  عتى يتلغ من ال مر 2020عر آذار/مـارس   ب ـة لليـئة تحرير ال ــــــــــــ
بــالقرال من مــديزــة إللــب  و  ــد ال ثور على م لومــات على هــاتفــه المحمو ، احتجز  تلمــة إقــامــة عالقــات  

ال لمدة ثالثة أســــــــــــا  ع وأعدم  وعر حالث مزفدــــــــــــ  وقع عر ن لــــــــــــان/أ ري     “الئقة وير” ،  2020بفتاة، وُعذّ 
عاما من الحر الذي  15تى يتلغ من ال مر اختط  لوام اللـــمرقزد، وهو جماعة ملـــلحة ســـورية م اراـــة، ع

ــحن ف ه عر عفرين بحلب، ب رض التجزيد عتر الوطزر  وجرى االّتجار بالفتى عر ليت ا للقتا  إلى جانب   يلـــــــــ
جماعات الم اراــــة الملــــلحة اللــــورية اــــد الج   الوطزر الليتر  و  د أســــتوعين من اختفائه، تمحن الفتى 

على علم بمحان وجولي، ب الولا بانه عر ليت ا  وعر حالة أخرى وق ت  من االتدـــــــا  باســـــــرته، التر لم ت ن 
، اعتقلت القوات الححوم ة أما مع طفليلا، اللذين كانا عر الثالثة واللـالسـة من ال مر، 2019عر ن لـان/أ ري   

لـا عـديـة عزــد نقطــة تفت   بـالقرال من مـديزــة حمــاة، أثزــام عولتلم إلى قريتلم  وتلقى أقـار لم محــالمــة طلتوا عي 
 لوالر(  5 800ماليين ليرة سورية )حوالر  3قدرها 

 __________ 

 بما عر ذلك لوام اللمرقزد وحركة الحمزة ولوام الللطان مرال  (10) 
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المزلـــو ة إلى وحدات حماية ال ـــ ب/وحدات الحماية الزلـــوية وقوات   18ومن  ين الحاالت الــــــــــــــــــ    - 39
حالة تت لق بالتجزيد ال لـــحري لتلـــ ة عت ان وأر ع عت ات، ال تزا  أر ع حاالت مزلا  13األمن الداخلر، كانت 

لوحــدات حتى وقــت كتــابــة هــذا التقرير، وأعرج عن ثمــانر حــاالت ب ــــــــــــــحــ  وير رســــــــــــــمر، مرتضطــة  تلــك ا
 واحدة  وهر ت

 
 منع وصول المساعدات اإلنسانية   -واو 

حالثة من حاالت مزع إيدــــــــــــــا  الملــــــــــــــاعدات ابنلــــــــــــــانـ ة، مزلـا  137تحقـقت األمم المتحـدة من  - 40
ن ـــــــــطة ابنلـــــــــان ة ووســـــــــائ  الزق  ذات الدـــــــــلة،  اعتدام على المراعق ابنلـــــــــان ة وال املين عر مجا  األ 49

حالة مزع ُمت ّمد بيدــــــــــــا  الملــــــــــــاعدات ابنلــــــــــــان ة  ومن  ين هذي   42اعتدام على مراعق الم اي، و  46 و
(، بمـا عر ذلـك القوات  64( والقوات الموالـ ة للححومـة )3حـالـثا إلى القوات الححومـ ة )  67الحوالث، ُنلــــــــــــــب  

ــما   32ة الموال ة للححومة )الجوية الححوم ة والقوات الجوي  ــتت حوالث أخرى إلى ابلارة الذات ة عر شــ (  وُنلــ
(، وال مل ات الم تركة التر 9(، وهيئة تحرير ال ام وححومة ابنقاذ اللورية المزتلضة إليلا )12وشرق سوريا )

ال ـ ب/وحدات  (، ووحدات حماية 8تقوم  لا جماعات الم اراـة الملـلحة اللـورية والقوات الملـلحة الترك ة )
(، 4(، وجماعات الم اراـة الملـلحة اللـورية الم روعة سـابقا باسـم الج   اللـوري الحر )6الحماية الزلـوية )

 ( 28(، وجزاة مجلولين )1(، ومحونات أخرى من قوات سوريا الديمقراط ة )2وتزظ م الدولة ابسالم ة )

ملين عر مجا  األن ـطة ابنلـان ة ووسـائ  على المراعق ابنلـان ة وال ا 49وأسـفرت اللجمات الــــــــــــــــ   - 41
ــلة عن مقت  وت ـــــــــويه واختطاف   ــان ة  ووق ت   53الزق  ذات الدـــــــ من ال املين عر مجا  األن ـــــــــطة ابنلـــــــ

(  2) ( وحماة9( وحلب )34، وتعررت مزلا عر المقام األو  إللب )14محاعظات من أص     7الحوالث عر  
(؛ 16(، بمـا عر ذلـك القوات الجويـة الموال ـة للححومـة )19الموال ـة للححومـة )وُنلــــــــــــــتـت الحوالث إلى القوات  

؛ وتزظ م ( 11) (3وجماعات الم اراـــة الملـــلحة اللـــورية التر كانت ت رف ســـابقا باســـم الج   اللـــوري الحر )
، اعتقلت 2018(  وعلى ســـــــــــــتي  المثا ، عر أيلو /ســـــــــــــتتمتر  18(؛ وجزاة مجلولين )2الدولة ابســـــــــــــالم ة )

شيدا اختفوا ب د ذلك  وكانوا ي ملون ُمل فين عر الدعا    18يل   ات الموال ة للححومة عر مديزة حمص  الم
 المدنر عزدما كانت مزطقة شما  حمص تحت س طرة جماعات الم اراة المللحة اللورية 

على   اعتدام 46وعر تطور وير ملـــتوق عر الجملورية ال ر  ة اللـــورية، تحققت األمم المتحدة من  - 42
ــرين الثانر/نوعمتر   ــّر  ـــــــــــــــــــــ 2019مراعق الم اي  ين أيار/مايو وت ــــ مرعقا للم اي  ووق ت جم ع  37، مما أاــــ

ــتثزام واحد عر الجزم ال ــــمالر ال ر ر من التلد وُنلــــتت إلى القوات الححوم ة والقوات الموال ة  االعتدامات باســ
للححومــــة )  (، بمــــا عر ذلــــك القوات الجويــــة الححوم ــــة والقوات45للححومــــة ) (  وأثرت 16الجويــــة الموال ــــة 

شــيص على الم اي الزظ فة عر تلك المزاطق، وألت إلى تفاقم   777 000االعتدامات على حدــو  أكثر من 
، على سـتي  المثا ، 2019الززوف من المزاطق المتعـررة إلى شـما  إللب خال  تلك الفترة  وعر تموز/يول ه 

 شيص  120 000ألحق أارارا بالمرعق وعط  تواعر الم اي لـ ت رات محطة م اي بليدة باللب لقد  

حـالثـا من حوالث المزع المت مــد بيدـــــــــــــــا  الملـــــــــــــــاعـدات   42وتحققــت األمم المتحــدة كـذلـك من   - 43
ابنلان ة، بما عر ذلك ابوالق القلري للمراعق ابنلان ة )بما عر ذلك الم اي( وحجز ابمدالات أو اليدمات،  

محاعظات    8ع  والملاعدات ابنلان ة أو إل ا ها، وعرض حواجز إلارية ال مترر للا، عر  وتاخير وصو  القوا

 __________ 

 بما عر ذلك أحرار ال رق ة  (11) 
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(  ونلــتت الحوالث  5( ولير الزور )6( والرقة )16، حيث تعــررت عر المقام األو  الحلــحة )14من أصــ   
و  من إلى ما ال يق  عن تل ة أطراف عر الززا   وعر ما ال يق  عن خملة حوالث مزفدلة عر الزد  األ

، ت طلت إمدالات الم اي من محطة علوك للم اي  تلدة رأس ال ين، مما أثر على إمحان ة حدـــــــو   2020عام 
زهام ندـــ  مليون شـــيص على الم اي الزظ فة عر مزطقتر الحلـــحة وت  تمر  ونجمت حاالت انقطا  الم اي 

 عن أعما  عدائ ة وأعطا  تقز ة وانقطا  إمدالات الطاقة 

أخرى من الجملورية ال ر  ة اللـــــــــــورية، ال تزا  األعما  ال دائ ة ال ث فة، والتحوالت عر   وعر أجزام - 44
اليطوط األمام ة والل طرة على األراار، واالاطرابات عر طرق الوصو  الرئ ل ة، والتلوث الواسع الزطاق  

،  2019آذار/مارس  بمياطر المتفجرات، ت ثر تاثيرا حالا على إمحان ة إيدـــــا  الملـــــاعدات ابنلـــــان ة  وعر
اســــتولت قوات ســــوريا الديمقراط ة والتحال  الدولر اــــد لاع  على آخر م ق  لتزظ م الدولة ابســــالم ة عر  
الجملورية ال ر  ة اللــورية  وعر المدنيون من المزاطق التر كان يلــ طر عليلا تزظ م الدولة ابســالم ة ســابقا 

ب ــان حمايتلم عر المزطقة وعلى طو  طرق عرارهم   عدــاعدا وســط مياوف جدية   2018مزذ أيلو /ســتتمتر 
والحالة الدـح ة لمن يدـلون إلى مي م اللو  تض ث على القلق، حيث تظلر على م ظملم عالمات وااـحة  
من ابصابة بالعزك وابرهاق وسوم الت ذية والددمات، ويحتاج ال ديد مزلم إلى رعاية طت ة عاجلة  وتوعر 

ة حرمانلم من الحدــو  على الط ام والرعاية الطت ة وهم عر طريقلم إلى مي م طفال نت ج  56ما ال يق  عن  
اللو  أو ب د وصــوللم بفترة وجيزة  وكان الوصــو  علــيرا لل اية عر مزطقة عمل ة نضع اللــالم الواق ة  ين ت  

لا وما نجم عز  2019ت ـــرين األو /أكتو ر   9أ  ل ورأس ال ين بلـــتب األن ـــطة الملـــلحة على األرض مزذ 
 من ان دام األمن  

وطوا  الفترة الم مولة بالتقرير، ظلت الحالة عر ركضان تثير القلق، حيث لم تجلب الملاعدة المزقذة  - 45
  ومزــذ 2020وحزيران/يون ــه    2018للح ــاة ســــــــــــــوى ثالث قواعــ  م ــــــــــــــتركــة  ين الوكــاالت  ين تموز/يول ــه  

ــع الحاالت الطت ة ال اجل2020آذار/مارس  ــو  إلى الع الة الطت ة التر تديرها ، لم يُ د  وسـ ة عر ركضان الوصـ
عر المائة  50شيص، مزلم حوالر   11 000، كان ما يقدر  ـــــــــــ 2020األمم المتحدة  و حلو  حزيران/يون ه  

من األطفـــا ، ال يزالون عـــالقين عر مي م ركضـــان على الحـــدول  ين الجملوريـــة ال ر  ـــة اللــــــــــــــوريـــة واألرلن  
 ساس ة وملاعدات إنلان ة ائيلة بلتب القيول المفرواة على إيداللا تتواعر سوى خدمات أ وال

، كان إيدـــا  الملـــاعدات ابنلـــان ة إلى الجملورية ال ر  ة اللـــورية 2020واعتضارا من آذار/مارس  - 46
ــد ــة بحوعيـ المت لقـ ــة  ــديـ ــة التقييـ ــائ ـ الوقـ ــدا ير  ــالتـ بـ ــدا  ــايو وحزيران/19-مقيـ ــار/مـ عر أيـ ــا  ــدريج ـ ــت تـ   ، والتر ُخفّ فـ

بغ ة تقييد حركة االشــــــياص    19-جرامات ميتلفة لحظر التجو  المت ّلق بحوعيدإ  وقد ُعراــــــت  2020 ون هي 
والضعـائع  وكثيرا ما كانت هذي التدا ير مدـحو ة بيطوات لت لـير تزق  ال املين عر مجا  األن ـطة ابنلـان ة  

 وابمدالات ابنلان ة 
  

 زاع أنشطة الدعوة والحوار مع أطراف الن  -  رابعا  
 الحوار مع حكومة الجمهورية العربية السورية -ألف   

لم يحرز تقدم عر تزفيذ ححومة الجملورية ال ر  ة اللــــــــــــورية خطة ال م  الوطز ة لمزع ظاهرة تجزيد   - 47
وصن ــــام لجزة م ــــتركة  ين الوزارات م ز ة باألطفا     2017األطفا  والتدــــدي للا الدــــالرة عر شــــضاط/عتراير  

، بحلــــضما طلتته األمم المتحدة  ومع ذلك، و  د ن ــــر لجزة حقوق الطف  للمالحظات اليتام ة والززا  الملــــلا
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ــورية عر آذار/مارس   (،  CRC/C/SYR/CO/5) 2019على التقرير الدوري اليامس للجملورية ال ر  ة اللـــ
ارات،  دعم من األمم المتحدة، كر ُت ّد خطة وطز ة لتزفيذ توص ات لجزة  أن ئت لجزة جديدة م تركة  ين الوز 

حقوق الطف   وقدمت اللجزة توصـــــــــ ات مدـــــــــممة خدـــــــــ دـــــــــا للححومة لمزع انيراط األطفا  عر الززاعات  
ــتزد إلى القانون رقم  ــ ات تلـــــ ــلحة، بما عر ذلك توصـــــ ــحا  تجزيد 2013ل ام    11الملـــــ ، الذي ُيجرم جم ع أشـــــ

ــتيدام األطف ــرة، واسـ ــة ع ـ ــن الياملـ ــاال الفت ات لون سـ ــرة ويزيد عقو ة جريمة اوتدـ ــن الثامزة ع ـ ا  لون سـ
ز  2013ل ام  20والمرســــــــــوم الت ــــــــــري ر رقم  ، الذي ُيجرّ م اختطاف األشــــــــــياص، بما عر ذلك األطفا  وُي زّ 

 عقو ات االوتداال المزدوص عليلا عر قانون ال قو ات 

، الذي مزا 2020ل ام  6الححومة المرســـــوم الت ـــــري ر رقم ، أجازت 2020وعر نلاية آذار/مارس  - 48
بموجضــه ال فو ال ــام للضــال ين واألطفــا  المــدانين عر عــدة جرائم من أجــ  الحــد من اكتظــاع مراعق االحتجــاز  

  وير أن األطفـا  المحتجزين بلــــــــــــــتـب ارتضـاطلم المزعوم بـالجمـاعـات الملــــــــــــــلحـة  19-ومزع تف ــــــــــــــر كوعيـد
 تجاز علحرية أو استيضارات ة لم يحونوا من  ين الذين أعرج عزلم المحتجزين عر مراعق اح أو

، ناق ـــــــــت األمم المتحدة حالثا مع وزارة التر  ة يت ّلق باســـــــــتيدام القوات 2020وعر شـــــــــضاط/عتراير   - 49
 آذار/  1الححوم ة لمدرســـــــــــــة ألوراض علـــــــــــــحرية عر تلت لـــــــــــــة، بحمص  وقد ُأخليت المدرســـــــــــــة  زجاف عر 

مدارس أخرى كانت تلــــتيدملا القوات   10لى ذلك، تحققت األمم المتحدة من إعالة   وصاــــاعة إ2020 مارس
، أثارت األمم المتحدة حالتر مدرسـتين  2020إلى أورااـلا المدن ة  وعر أيار/مايو   2019الححوم ة عر عام  

 عا أخريين كانتا قيد االستيدام ال لحري عر لرعا والرقة، على التوالر  وقد ُأخليت المدرسة عر لر 

وأ ل ـت الححومـة الممثـلة اليـاصــــــــــــــة لألمين ال ـام الم زـ ة ـباألطفـا  والززا  الملــــــــــــــلا ـبالـتدا ير التر  - 50
اتيذتلا لعـــــــــمان تزفيذ ال مل ات ال لـــــــــحرية عر الجملورية ال ر  ة اللـــــــــورية وعقا للقانون الدولر ابنلـــــــــانر، 

تدريب قواتلا الملـــــلحة وقوات األمن التاب ة   ســـــ ما متدأ التمييز  ين األهداف ال لـــــحرية والمدن ة، و ت زيز وال
للا، بما عر ذلك اتياذ تدا ير لتحلـين حماية األطفا ، من خال  الت اون  ين اللجزة الوطز ة اللـورية للقانون  

 الدولر ابنلانر واللجزة الدول ة للدليب األحمر  
 

 الحوار مع قوات الدفاع السورية وخطة العمل -باء   
 حوار مع األمم المتحدة، أصـــــــــــدرت قوات ســـــــــــوريا الديمقراط ة أمرا علـــــــــــحريا عر أيلو /ب د إجرام   - 51

عاما وت لدت  وق  صــرف مزا للمجزدين لون سـن   18حدلت ف ه اللــن الدن ا للتجزيد  ــــــــــــــــ  2018ســتتمتر 
، وق ت قوات ســــــــوريا الديمقراط ة خطة عم  مع الممثلة الياصــــــــة  2019ع ــــــــرة  وعر حزيران/يون ه   الثامزة

 ز ة باألطفا  والززا  الملــــــلا لوق  ومزع تجزيد األطفا  واســــــتيداملم، ويزطتق ذلك على جم ع عزاصــــــر الم
، أصـــــدرت قوات ســـــوريا الديمقراط ة  2019تلك القوات وقوات األمن الداخلر التاب ة للا  وعر آال/أولـــــطس  

ــائلا بالتزاملا بموجب خطة ال م   وحّدلت ــحريا ثان ا تيطر ف ه جم ع أععــــــــ ــيق عل ا   أمرا علــــــــ جلات تزلــــــــ
طفال وصطالق ســــراحلم   56وأن ــــات لجزة م ز ة بالتزفيذ  وُأطل ت األمم المتحدة على م لومات تت ّلق  تحديد  

الثــــانر/يزــــاير    30  و  2018عر ت ــــــــــــــرين األو /أكتو ر   الثــــانر/ 2019طفال عر كــــانون      و حلو  كــــانون 
ر تزفيذ خطة ال م  تحديد  2020 يزاير ــّ عاما عزد تجزيدهن، وتم  18مارهن أق  من عتاة، كانت أع  51، يلـــــــــــ

رّ ف عدل آخر يتال  من  ــُ عت ات وأعيدوا إلى  5عتى و  30إطالق ســـــراحلن  وعر مزتدـــــ  آال/أولـــــطس، ســـ
أسرهم  كما أن ات قوات سوريا الديمقراط ة لجزة لتقدير ال مر وكّونت، باالشتراك مع ابلارة الذات ة عر شما   

https://undocs.org/ar/CRC/C/SYR/CO/5
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الطف   وأُعلن أيعـــــا عن إن ـــــام آل ة مدن ة لتقديم ال ـــــحاوى من أج  ح    وشـــــرق ســـــوريا، لجزة كترى لحماية
 الحاالت الفرلية لتجزيد واستيدام األطفا  

ــ ، عر حزيران/يون ه   - 52 ــو  إلى مركز 2019وعلى نحو مزفدــــــ ، ُأت حت لألمم المتحدة إمحان ة الوصــــــ
األطفا  اللــوريين و  ل األطفا   أطفا ، وهم أســاســا من    110هوري عر الحلــحة، وهو مرعق احتجاز ياوي  

األجانب المرتضطين سـابقا  تزظ م الدولة ابسـالم ة  وُأجري تقي م إنلـانر عر أيلو /سـتتمتر، مع الق ام  زيارات 
، قّدمت قوات ســــــــــــــوريا الديمقراط ة  2020وتقديم خدمات لعم بانتظام مزذ ذلك الحين  وعر أيلو /ســــــــــــــتتمتر  

مراكز    10وا ُمحتجزين  تلمـة االرتـضاط  تزظ م الـدولـة ابســــــــــــــالمـ ة عر طفـ  كـان  800م لومـات عن أكثر من  
ــاركـت  احتجـاز ســــــــــــــما للجلـات الفـاعلـة عر مجـا  حمـاـية الطفـ   زـيارتلـا من أجـ  تقي م حـاـلة األطفـا   وشــــــــــــ

المتحدة مع التحال  الدولر اـــــد لاع ، الذي واعق على لعم قوات ســـــوريا الديمقراط ة وابلارة الذات ة  األمم
ا  وشـرق سـوريا من أج  إخراج األطفا  من مراعق االحتجاز ال لـحرية أو مراعق احتجاز الضال ين من عر شـم

خال  إن ام مرعق لألحداث يديري مدنيون يركز على إعالة تاهي  األطفا   وأثارت األمم المتحدة أيعا حالتر 
ري تابع لقوات سوريا الديمقراط ة   عتيين لم ي رف محانلما، وأعيد بانلما كانا محتجزين عر مرعق احتجاز علح

ل محان الفتيين وأُعيد أحدهما إلى  لدي األصلر  وصااعة إلى ذلك، تحاورت األمم المتحدة مع قوات سوريا  وُحدّ 
مدارس عر محاعظتر   10الديمقراط ة ب ـــــــــــــان االســـــــــــــتيدام ال لـــــــــــــحري للمدارس، مما أععـــــــــــــى إلى إخالم  

 والرقة   الحلحة
 

 طراف األخرى في النزاعالحوار مع األ -جيم   
من جماعات الم اراـــــــــــــة   12، أجريت حوارات ولورات تدريت ة بم ــــــــــــــاركة ممثلر  2018عر عام  - 53

ــام   ــم الج   اللـــوري الحر، وكذلك ج   ابســـالم وأحرار ال ـ ــابقا باسـ ــلحة اللـــورية التر كانت ت رف سـ الملـ
 صـــــــــدري عر وقت ســـــــــا ق من ن لـــــــــان/وعر وقت الحق، أ لغ ج   ابســـــــــالم األمم المتحدة عن أمر ق الي أ

ــ 2018 أ ري  لت ف ه اللــــن الدن ا للتجزيد  ــــــــــــــــ ، أصــــدرت ق الة الج    2020عاما  وعر أيار/مايو   18، ُحدّ 
ــلحة   ــرة من جانب أي جماعة ملــ ــن الثامزة ع ــ ــوري   انا عاما يحظر تجزيد أي شــــيص لون ســ الوطزر اللــ

 عدي  أو ت حي  علحري تحت مظلة الج     أو
 

 بادرات الدعوة األخرى م -دال   
ــام عر الدعوة إلى إيجال حلو  لائمة قائمة على الحقوق    - 54 شـــــــاركت األمم المتحدة مع الدو  األععـــــ

للزلــــــــــــــام واألطفـا  األجـانـب الـذين تقط ـت  لم اللــــــــــــــتـ  عر المزطقـة ال ــــــــــــــمـال ـة ال ــــــــــــــرق ـة من الجملورـية  
 اللورية  ال ر  ة

  
 المالحظات والتوصيات  - خامسا  

ني قلق عميق إزاء اساتمرار النتهاكات الجسايمة الفظيعة التي ترتكبها ضاد األطفال أطراف  يسااور  - 55
عديدة في النزاع. ومرة أخرى أحث جميع األطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساااااني  

ها إلى أن تتخر فورا والقانون الدولي لحقوق اإلنساااااااان وأدعوها وأدعو طرلف األطراف التي لديها تيثير علي
   جميع اإلجراءات الالزمة لتحسين حماية األطفال في الجمهورية العربية السورية
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وأحاث أطراف النزاع  على وجاه الخصاااااااااوص  على اتخااو تاداعير ملموساااااااااة وفعاالاة لتقليال وقوع  - 56
طرلف على وقف    اإلصاااااابات في صااااافوف األطفال أثناء تنفير األعمال العدانية إلى أدنى حد ممكن. وأحثها

الهجمات على المدارس والمسااتشاافيات واألشااخاص المشاامولين بالحماية وو  الصاالة  فاااال عن المرافق  
اإلنساانية واألشاخاص العاملين في هرا المجال  واألايان المساتخدمة في عمليات اإلغاثة اإلنساانية. وفي 

  جميع أطراف النزاعات  (2018)  2427هرا الصااادد  أرشاااير أيااااا إلى أن مجلس األمن قد حث  في قراره 
  المسلحة على احترام الطابع المدني للمدارس وفقا للقانون الدولي اإلنساني

وأدعو األطراف إلى وقف ومنع تجنيد واسااتخدام األطفال من خالل اعتماد ونشاار األوامر الييادية   - 57
الممارسااااة  وءنشاااااء نظم للشااااكاوى وتقدير الساااان  واإلفرا  غير المشاااارو  عن جميع األطفال   التي تحظر

   صفوفها من

وأرحيط علما باإلطار التشاااااريعي للحكومة القانم حاليا الر  يحظر تجنيد األطفال  وأدعو الحكومة   - 58
تها والميليشااااااايات الموالية  إلى مواصااااااالة التداعير الرامية إلى منع تجنيد واساااااااتخدام األطفال من جانب قوا

الر     2020للحكومة وتعزيز تلف التداعير. وألحظ طرلف تدريب القوات العسااااكرية وقوات الشاااارطة في عام  
نظمته اللجنة الوطنية السااااورية للقانون الدولي اإلنساااااني  بالتعاون مع اللجنة الدولية للصااااليب األحمر   

سااااب في العمليات العسااااكرية  وهو تطور مبشاااار. وأرشااااجع  على منع النتهاكات الجساااايمة والتمييز والتنا
الحكومة على الدخول في حوار مع األمم المتحدة بغرض وضااع وتنفير خطة عمل إلنهاء ومنع النتهاكات  

   الجسيمة ضد األطفال

خطاة عمال إلنهااء ومنع تجنياد    2019ويعاد توقيع قوات ساااااااااورياا الاديمقراطياة في حزيران يونياه  - 59
طفال وما أرحرز من تقدم منر توقيعها تطورين جديرين بالترحيب. وءني أدعو قوات ساااااااوريا  واساااااااتخدام األ

الاديمقراطياة إلى مواصااااااااالاة الجهود والعمال مع الجهاات الفااعلاة في مجاال حمااياة الطفال على اتبااع نه   
و  من  مجتمعي إلعادة إدما  األطفال  واعتماد إجراءات تشااغيل موحدة بشااين إجراءات تقدير الساان والخر 

  أجل مواصلة اإلفرا  عن األطفال  وتبادل المعلومات الالزمة مع األمم المتحدة

وأحيط علما باألمر اليياد  الر  يحظر تجنيد األطفال الصاادر عن الجي  الساور  الحر  وأدعو   - 60
ألطفال  تلف الجهة إلى العمل مع األمم المتحدة على وضاع وتنفير خطة عمل لوقف ومنع تجنيد واساتخدام ا

  من جانب جميع الجماعات والفصانل المناوية تحت مظلتها

ويسااورني القلق إزاء اساتمرار زيادة عدد األطفال المحرومين من الحرية بسابب ارتباطهم المزعوم   - 61
بيطراف معارضااة في النزاع  وأكرر التيكيد على ضاارورة معاملة أولألف األطفال باعتبارهم ضااحايا في المقام  

ألحظ الحوار الجار  مع قوات ساوريا الديمقراطية واإلدارة الراتية في شامال وشارق ساوريا في هرا  األول. و 
الصاااادد  وأحثهما على تقديم معلومات شاااااملة عن األطفال المحتجزين في المرافق الخاضااااعة لساااايطرتهما  

  إلفرا  عنهمومواصلة إتاحة الوصول إليها  فاال عن تحديد عدانل غير احتجازية لألطفال وتداعير ل

وأدعو حكومة الجمهورية العربية الساااااااورية إلى التعامل مع األمم المتحدة بشاااااااين حالة األطفال   - 62
المحتجزين ألسااباب أمنية  وأشااير إلى ضاارورة معاملة األطفال طاااحايا في المقام األول  وضاارورة السااعي  

بماا يتساااااااااق مع المعاايير الادولياة. وأحاث  إليجااد عادانال لالحتجااز وفقاا للتزامااتهاا بموجاب القاانون الادولي و 
الحكومة على إتاحة الفرصاااااة للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل للوصاااااول إلى أولألف األطفال وءدرا   

  األطفال المحتجزين ألسباب أمنية في العفو العام

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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لف  ويسااااااااااورني باالا القلق إزاء الحاالاة اإلنساااااااااانياة التي طاال أمادهاا والتي تواجاه عشااااااااارات اآ - 63
النساااااااء واألطفال الرين حرموا من حريتهم في مخيمات في الجزء الشاااااامالي الشاااااارقي من الجمهورية   من

العربية السااورية بساابب الشااتباه في وجود عالقات أساارية تربطهم بمقاتلي تنظيم الدولة اإلسااالمية. وأكرر 
طوعاا إلى أوطاانهم وفقاا للتزامااتهاا  دعوتي إلى جميع الادول المعنياة التي لم تقم بعاد عتيساااااااااير إعاادتهم 

بموجب القانون الدولي  بما في ولف مبدأ عدم اإلعادة القسااارية والمصاااالح الفاااالى للطفل  على أن تفعل  
ولف. وألحظ مع التقدير تيسااااااير حكومة الجمهورية العربية السااااااورية عودة بعط النساااااااء واألطفال إلى  

  علدانهم األصلية

ة العربية الساورية عدة مدارس طانت تساتخدم في السااعق ألغراض عساكرية. وقد أخلت الجمهوري - 64
  وأشجع على إصدار توجيه لجميع القوات لمنع تكرار هره الستخدامات وءخالء المدارس المتبيية

ويعد التوجيه العساكر  بشاين حماية المدارس الصاادر عن قوات ساوريا الديمقراطية وما تاله من  - 65
رس طانت تساااتخدم ألغراض عساااكرية أمرا إيجاعيا. طما أحث قوات ساااوريا الديمقراطية على  إخالء لعدة مدا

  إخالء المدارس المتبيية

ويسااااورني القلق ألن األطفال في المناطق التي تسااايطر عليها الجماعات المسااالحة ل يحصااالون   - 66
وأحث جميع األطراف على    على منه  دراساااي معترف به في المدارس  مما يعوق حقهم في التعليم الجيد.

إزالة العيبات العملية التي تعترض سابيل التعليم في األراضاي الخاضاعة لسايطرتها حتى يتمكن األطفال من  
  التمتع بحقهم في مواصلة تعليمهم في المستقبل  وفقا لمصالح الطفل الفالى

ا  بما في ولف محطة علوك  وأشاااعر بالجزع إزاء الهجمات المتكررة على مرافق المياه والتدخل فيه - 67
دت بساااابب جانحة طوفيد وءدامة النزوح    19-للمياه  مما يزيد من تفاقم الحالة اإلنسااااانية المتردية التي تعقب

والنزاع. وينبغي لجميع األطراف أن تكف فورا عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إساااااااءة اسااااااتخدام أايان  
ولف منشاتت مياه الشارب. وفي الحالت التي تكون فيها تلف   غنى عنها لبقاء الساكان المدنيين  بما في ل

المرافق خاار  الخادماة  فالن التعااون عين أطراف النزاع والجهاات الفااعلاة في المجاال اإلنساااااااااااني والادول  
   األعااء أمر بالا األهمية في إعادتها إلى العمل

نية ودعم الجهات المانحة أمرين  ونظرا للنزاع الر  طال أمده  ل يزال وصااول المساااعدات اإلنسااا - 68
بالغي األهمية لااااامان حصااااول أعداد طبيرة من المحتاجين على المساااااعدات التي ل غنى عنها والمنقرة  
للحيااة. وأكطد من جديد أهمياة اإلون الر  منحاه مجلس األمن للوطالت اإلنساااااااااانياة التاابعاة لألمم المتحدة  

عبر الحدود في شاامال غرب الجمهورية العربية السااورية. طما  والشاارطاء المنفرين عتنفير عمليات إنسااانية  
أحث الجهات المانحة على مواصالة تقديم الدعم المالي الالزم لاامان أن تتوافر لجميع العمليات اإلنساانية  

  الموارد الالزمة لتقديم المساعدة إلى العدد المتزايد من األشخاص الرين يحتاجون إليها

وقد خلَّف النزاع في الجمهورية العربية الساورية ثثاراا مردمبررة طويلة األجل على األطفال من شاينها   - 69
أن تؤثر على األجيال المقبلة. وأحث جميع الجهات صااااااحبة المصااااالحة  بما فيها الجهات المشاااااارطة في 

  على  (2015) 2254  العملية السااااااياسااااااية الجارية التي تيساااااارها األمم المتحدة وفقا لقرار مجلس األمن
  إعطاء األولوية لحماية األطفال
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