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 لنزاع املسلح الفريق العامل املعين ابألطفال وا
   

 استنتاجات بشأن األطفال والنزاع املسلح يف اجلمهورية العربية السورية  
ـــــــــــــــــــــــــــ ا  امل ـــــــــــــل      ل ـــــــــــــت   - 1 املعقودة  77نظر فريق جملس األمن العامل املعين ابألطفال والنـ
والن ا  امل ــــــــــل      التقرير الثاين الذي أعدَّه األمني العام عن األطفال 2019كانون الثاين/يناير  14  

 2013تشــــــــــرين الثاين/نوفم   16(  الذي يغطي الفرتة من S/2018/969  اجلمهورية العربية ال ــــــــــورية  
ــــ ا  امل ل   2018ح يران/يوني   30 إىل   والذي عرضت  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال والنـ
 أدىل املمثل الدائم للجمهورية العربية ال ورية لدى األمم املتحدة ببيان أيضا أمام الفريق العامل و 
 (2005  1612ورحب أعضـــــــــاا الفريق العامل بتقرير األمني العام  وفقا لقراران جملس األمن  - 2
 (2015  2225و  (2014  2143و  (2012  2068و  (2011  1998و  (2009  1882و 
   وأحاطوا علما مبا ورد في  من حتليل وتوصيان (2018  2427و 
االنتهاكان والتجاو ان اليت يعاين  وأعرب أعضــــــــاا الفريق العامل عن القلق الشــــــــديد إ اا حجم - 3

منها األطفال   اجلمهورية العربية ال ـــــورية ووـــــداا وتواتراا  وأدانوا بشـــــدة ايت االنتهاكان والتجاو ان 
اليت ال ت ال ترتكب ضد األطفال   اجلمهورية العربية ال ورية  وأُعرب عن ابلغ القلق إ اا االرتفا  املهول 

قتلوا ووـــواوا  مبا    لس ب ـــبب ااجمان العشـــوائية أو بة املتنالـــبة مبا  ال    عدد األطفال الذين 
القانون الدويل  وإ اا االنتشـــار الوالـــت اللـــتيدام ألـــاليب اوعـــار بة املشـــروعة  وأُدين  وـــد العباران 

طفال  الـــتيدام األلـــلحة الكيميائية  را ألـــفر عن لـــقوا العديد من الضـــحاري  مبن فيهم الكثة من األ
ولوحظ أن  ما من خطط عمل قد أبرمها أي طرف من أطراف الن ا  مت األمم املتحدة  بة أن أعضـــــــــــــاا 
الفريق العامل أوـــــــــاروا إىل إصـــــــــدار حكومة اجلمهورية العربية ال ـــــــــورية خطة عمل وطنية ملنت  اارة  نيد 

فيذاا  وكذلس فيما يتعلق القعــــــــــــر والتعــــــــــــدي اا وأعربوا عن ااتمامهم بتلقي م يد من املعلومان عن تن
ابإل رااان اليت تتيذاا حكومة اجلمهورية العربية ال ــــــــــورية من أ ل التعــــــــــدي ل نتهاكان والتجاو ان 
األخرى املرتكبة ضـــــد األطفال املو قة   التقرير  وأوـــــة أيضـــــا إىل أن ةلية األمم املتحدة للرصـــــد واإلب   

لعربية ال ـــــورية ال ت ال توا   عراقيل وـــــديدة ب ـــــبب القيود بشـــــطن األطفال والن ا  امل ـــــل    اجلمهورية ا
 األمنية والقيود املتعلقة إبمكانية الوصول 

https://undocs.org/ar/S/2018/969
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وإواقا مبا  اا   اجلل ـــــــــــــــة  ورانا  حكام القانون الدويل وقراران جملس األمن  ان العـــــــــــــــلة  - 4
 (2011  1998و  (2009  1882 و (2005  1612يت ـــــــــــــــق معهــا  مبــا    لــس القراران  ومبــا
  اتفق الفريق العامل (2018  2427و  (2015  2225و  (2014  2143و  (2012  2068 و

 على اختا  اإل رااان املباورة املبينة أدانه 
 

 بيان عام من رئيس الفريق العامل  
اتفق الفريق العامل على تو ي  الرلـــالة التالية إىل ايت أطراف الن ا  امل ـــل    اجلمهورية العربية  - 5

 العام  واي قوان اوكومة  مبا    لس قوان الدفا  الوطين واملليشــــيان ال ــــورية املذكورة   تقرير األمني
املوالية للحكومة  فض  عن اجلماعان امل لحة من بة الدول مثل أحرار الشام  واجلماعان اليت تن ب 
ر نف ــها إىل اجليا ال ــوري اور  وتنظيم الدولة اإللــ مية   العراا والشــام  و يا اإللــ م  واي ة حتري

الشـــــــام  ووحدان شاية الشـــــــعب  ووحدان شاية املرأة  من خ ل بيان عام يديل ب  رئي ـــــــ   ويتضـــــــمن 
 يلي: ما

يعرب الفريق العامل عن القلق الشــــــــــــديد إ اا حجم االنتهاكان والتجاو ان اليت يعاين   أ( 
نتهاكان والتجاو ان منها األطفال   اجلمهورية العربية ال ـــــورية ووـــــداا وتواتراا  ويدين بشـــــدة ايت اال

اليت ال ت ال ترتكب ضد األطفال   اجلمهورية العربية ال ورية  وحيث ايت أطراف النــــــــ ا  على أن توق  
ومتنت على الفور ايت انتهاكان القانون الدويل الوا ب التطبيق فيما يتعلق بتجنيد والــــــــــتيدام األطفال  

س من أوـــــــــكال العن  اجلن ـــــــــي  وااجمان على وابالختطاف والقتل والتشـــــــــوي  واالبتعـــــــــاب وبة  ل
املدارس وامل ــــــتشــــــفيان  ومنت وصــــــول امل ــــــاعدان اإلن ــــــانية  وعلى االمتثال اللت امااا مبو ب القانون 

 الدويل؛
يدعواا إىل مواصــــــــلة تنفيذ االلــــــــتنتا ان ال ــــــــابقة للفريق العامل   اجلمهورية العربية   ب( 
 ؛(S/AC.51/2014/4)ال ورية 
يعرب عن ابلغ القلق إ اا عدم اختا  تدابة ملمولــــــــــــة وفعالة من أ ل كفالة م ــــــــــــاالة   ج( 

اجلناة مبا يت ــــــــق مت الت امان األطراف مبقتضــــــــى القانون الدويل  ويشــــــــدد على و وب تقد  ايت اجلناة 
ا    لس من خ ل إ راا حتقيق   الوقت املنالـــب وبعـــورة العدالة على و   ال ـــرعة وبالـــبتهم  مب إىل

 منهجية وم حقتهم قضائيا وإدانتهم  ح ب االقتضاا؛
حيث بقوة ايت األطراف   الن ا  على أن تقوم فورا ودون وــــــــــــروا م ــــــــــــبقة إبط ا   د( 

األطفال  متشـــــــــــــيا لـــــــــــــراا ايت األطفال املرتبطني قا وعلى أن توق  ومتنت مواصـــــــــــــلة  نيد والـــــــــــــتيدام 
الت امااا مبو ب ال وتوكول االختياري التفاقية حقوا الطفل بشـــــــــــــطن اوـــــــــــــرتا  األطفال   املنا عان  مت

؛ ويعرب 2003امل ــلحة  ومت اإلع ن العــادر عن اجلمهورية العربية ال ــورية عند انضــمامها إلي    عام 
ول واجلهــان من بة الـدول  الرتبــاطهم عن قلقــ  إ اا حرمـان األطفــال من اوريـة  لـــــــــــــــواا من طرف الـد

ارتباطهم امل عوم ابلقوان امل ــلحة أو اجلماعان امل ــلحة  مبا    لس اجلماعان امل ــلحة اليت ترتكب  أو
أعماال إراابية  وحيث ايت أطراف الن ا  على معاملة اؤالا األطفال ابعتبارام ضـــــــــــــــحاري   املقام األول 

فورا ودون وــــروا م ــــبقة إىل اجلهان املدنية  ان العــــلة املعنية  ماية للتجنيد وااللــــتيدام  وت ــــليمهم 
األطفال  والعمل على ضــــــــــــمان إعادة إدما هم ابلكامل من خ ل برامع التطايل وإعادة اإلدماج  مبا   
 لس الدعم النف ـــي اال تماعي  وإ حة وصـــول األمم املتحدة إىل ايت مراك  االحتجا  ألبراد الرصـــد 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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واورص    اوــاالن اليت يوا ــ  فيهــا األطفــال اعــاكمــة بــدعوى ارتكــاب  رائم  على أن حترتم  واومــايــة
اذه اعاكمان حقوا الطفل؛ وحيث األطراف املعنية واوكومان  مبا    لس بلدان املنشـــــــــــــــط لألطفال 

ملتحدة من أ ل ال عي األ انب اعرومني من اورية   اجلمهورية العربية ال ورية  على التعاون مت األمم ا
 إىل إجياد حلول دائمة قائمة على اوقوا أتخذ   او بان مبدأ معاحل الطفل الفضلى؛

يعرب عن ابلغ القلق إ اا االرتفا  املهول واملت ايد لعدد األطفال الذين قتلوا ووــــــــــــواوا    ه( 
الدويل  مبا    لس   املناطق مبا    لس ب ـــبب ااجمان العشـــوائية أو بة املتنالـــبة مبا  ال  القانون 

اليت يغلـــــب عليهـــــا الطـــــابت اوضـــــــــــــــري  وكـــــذلـــــس عن طريق التعـــــذيـــــب أو اإلعـــــدام إب رااان مو  ة 
ويدين  وــــــد العباران الــــــتيدام األلــــــلحة الكيميائية  را ألــــــفر  ابلــــــتيدامهم كمفجرين انتحاريني؛ أو
ايت األطراف على الوفاا ابلت امااا وحيث  لـــــــقوا الكثة الضـــــــحاري  من بينهم العديد من األطفال؛ عن

مبو ب القانون الدويل اإلن ـــــــــاين  ال لـــــــــيما مبدأي التميي  والتنالـــــــــب وااللت ام ابختا  ايت االحتياطان 
املمكنة لتفادي إواا األضـــــــــــرار ابملدنيني واألعيان املدنية  والتقليل    كل األحوال  من تلس األضـــــــــــرار 

 أدىن حد ركن؛ إىل
عن ابلغ القلق إ اا ارتفا  عدد حاالن االبتعــــــــــاب وبةه من أوــــــــــكال العن  يعرب   و( 

ـــــــــــــــ ا   اجلن ي ضد األطفال  مبا    لس اال ار ألبراد االلرتقاا اجلن ي؛ وحيث بقوة ايت أطراف النـ
امل ـــــــــــــل  على اختا  تدابة فورية وبددة لوق  ومنت ارتكاب أفراد ااعان كل منها ل بتعـــــــــــــاب وبةه 

ويشـــــــدد على أنية ضـــــــمان وصـــــــول النا ني إىل اخلدمان  العن  اجلن ـــــــي ضـــــــد األطفال؛ أوـــــــكال من
عــــــــة للنا ني  فضــــــــ  عن م ــــــــاالة مرتكأل أعمال العن  اجلن ــــــــي واجلن ــــــــاين ضــــــــد األطفال  املتيعــــــــاج

 امل ؤولني عنها بطريقة أخرى؛ أو
  مبا  ال  القانون الدويل  يدين بشـــــــــــــــدة ااجمان على املدارس وامل ـــــــــــــــتشـــــــــــــــفيان   ( 

 لس من خ ل ااجمان العشــــــــــوائية أو بة املتنالــــــــــبة  ويشــــــــــجب الــــــــــتيدام القوان امل ــــــــــلحة    مبا
التابت لألمم واجلماعان امل لحة من بة الدول  مبا    لس اجلماعان امل لحة اليت حدداا جملس األمن 

ة  وكمرافق ل حتجا   على أهنا إراابية املدارس ألبراد ع ــــــــكرية  مثل التدريب  وخت ين الذخة املتحدة 
وأماكن لإلقامة  وكقواعد ع ـــــــــــــــكرية؛ ويهيب اميت أطراف الن ا  امل ـــــــــــــــل  إىل االمتثال للقانون الدويل 

يشــــــمل العاملني فيها  وفقا للقانون الدويل اإلن ــــــاين   واحرتام الطابت املدين للمدارس وامل ــــــتشــــــفيان  مبا
العشــــــوائية  ي طريقة أخرى أو التهديدان بشــــــن  ة أووإىل وق  ومنت ااجمان املتعمدة أو بة املتنالــــــب

ااجمان على اذه املدارس وامل تشفيان والعاملني فيها  وااللتيدام الع كري للمدارس وامل تشفيان 
  انتها  للقانون الدويل؛ ويشدد على أنية امل االة عن ااجمان على املدارس وامل تشفيان مبا  ال  

 القانون الدويل؛
دين بشـــــــــــــــــدة قيـــام أطراف الن ا  ابختطـــاف األطفـــال  ويـــدعو األطراف إىل الك  يـــ  ا( 

اختطاف األطفال واإلفراج فورا عن ايت األطفال امليتطفني وال ــــــــــــماا امت ال األلــــــــــــر لــــــــــــريعا  عن
 يراعي معاحل الطفل الفضلى أو تقد  معلومان عن معةام إ ا مل يعودوا على قيد اوياة؛ مبا

اللـتيدام املنهجي لعمليان اوعـار اليت ختال  القانون الدويل اإلن ـاين يدين بشـدة ا  ا( 
 طوال الفرتة املشــــــمولة ابلتقرير  اليت أ هرن و ود صــــــلة ابالنتهاكان والتجاو ان املرتكبة ضــــــد األطفال؛
ويدين بشــــدة منت وصــــول منظمان امل ــــاعدة اإلن ــــانية  مبا    لس منت إيعــــال امل ــــاعدان اإلن ــــانية 
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دااان على املرافق اإلن ــــــانية والعاملني   جمال األنشــــــطة اإلن ــــــانية وولــــــائل النقل  ان العــــــلة؛ واالعت
ويهيب اميت أطراف الن ا  أن تتي  وتي ـــــــر الوصـــــــول  مان و  حين  وبدون عوائق إىل األطفال مبا يتفق 

رتم القانون الدويل اإلن اين  مت املبادئ التو يهية لألمم املتحدة   جمال تقد  امل اعدة اإلن انية  وأن حت
وأن حترتم عمل ايت وكاالن األمم املتحدة  فضـــــــ  عن وـــــــركائها   انال اإلن ـــــــاين  دون متيي  لـــــــلأل  

 التطكيد على ضرورة احرتام الطابت اإلن اين البحت للم اعدان اإلن انية وحياداا؛ مت
خلطة عمل  2017اا/ف اير ي حظ إصــــدار حكومة اجلمهورية العربية ال ــــورية   وــــب  ي( 

   اجلمهورية العربية ال ـــــــــــــــورية وطنية من أ ل منت  اارة  نيد القعـــــــــــــــر والتعـــــــــــــــدي اا  وقيام حكومة
إبنشـــــــــــاا جلنة وطنية لتنفيذ خطة عملها الوطنية املتعلقة بتجنيد األطفال  ويطلب من  2018ة ار/مارس 

ومان عن تنفيذ خطة العمل اذه  مت حثها   توفة م يد من املعلاجلمهورية العربية ال ـــــــــــــــورية حكومة 
 1612الوقت  ات  على اعتماد وتنفيذ خطة عمل وــــاملة مت األمم املتحدة  متشــــيا مت قرار جملس األمن 

والقراران ال حقة  ان العــلة  تتناول ايت االنتهاكان اجل ــيمة ال ــتة املرتكبة ضــد األطفال  (2005 
 املتضررين من الن ا  امل ل ؛

 2017ي حظ قيام لــــــبت ااعان تن ــــــب نف ــــــها إىل اجليا ال ــــــوري اور   عام    ( 
قتها منظمة نداا  ني   اليت بتوقيت صــــــكو  االلت ام  ماية األطفال من ةزر الن اعان امل ــــــلحة اليت أطل

حتظر  من بني أمور أخرى  على كل ااعة  نيد األطفال دون لـــــــــــــــن الثامنة عشـــــــــــــــرة والـــــــــــــــتيدامهم 
األعمال العدائية  وقيام وحدان شاية الشـــــــعب ووحدان شاية املرأة بتوقيت صـــــــس الت ام را ل  وحيث   

على وضــــــت خطط عمل مت األمم املتحدة اذه اجلماعان وبةاا من اجلماعان امل ــــــلحة من بة الدول 
واعتماداا وتنفيذاا إلهناا ومنت ايت االنتهاكان اجل ـــــــــــيمة ال ـــــــــــتة املرتكبة ضـــــــــــد األطفال املتضـــــــــــررين 

 الن ا  امل ل ؛ من
يرحب إبنشــــاا جمموعة أصــــدقاا بلية بة رةية معنية ابألطفال والن ا  امل ــــل   مقر اا   ل( 

الدعوي الذي تقوم ب  فرقة عمل األمم املتحدة القطرية للرصـــــــــــــــد واإلب   األردن  تقدم الدعم للعمل   
ولــــــائر اجلهان الفاعلة املعنية بشــــــطن االنتهاكان والتجاو ان املرتكبة ضــــــد األطفال   اجلمهورية العربية 

 ال ورية؛
حيث املشــــاركني   بادزن ال ــــ م واملتفاوضــــني على االتفاقان  وال لــــيما تلس اليت   م( 

قد مبو ب عملية لــــــــــــــيالــــــــــــــية  امعة يقوداا ويتوىل  مامها ال ــــــــــــــوريون متشــــــــــــــيا مت قرار جملس األمن تع
وبيان  ني   على ضـــــــــــمان إدراج أحكام تتعلق  ماية األطفال  مبا    لس بشـــــــــــطن  (2015  2254

  والـــــــــتيدام بدائل للم حقة القضـــــــــائية  وكذلس أحكام تتعلق موإعادة إدما ه األطفال إط ا لـــــــــراا
 قوا ورفاه األطفال    بادزن ال ــــــــــ م واالتفاقان املتفاود عليها   أبكر مرحلة ركن  مت مراعاة 

 ةراا األطفال  كلما أمكن    تلس العمليان؛
و في الرصــــــــــــد يطالب أطراف الن ا  بتي ــــــــــــة الوصــــــــــــول الكامل وا من دون عراقيل مل  ن( 

 واإلب   التابعني لألمم املتحدة ألبراد الرصد واإلب   
واتفق الفريق العـامـل على أن يو ـ  رلــــــــــــــــالـة  من خ ل بيـان عـام يـديل بـ  رئي ــــــــــــــــ   إىل قـادة  - 6

 انتمعان اعلية وال عماا الدينيني  يتضمن ما يلي:

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
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لية وال عماا الدينيون   تع ي  يشـــــــــــــــدد على أنية الدور الذي يؤدي  قادة انتمعان اع  أ( 
 شاية األطفال املتضررين من الن ا  امل ل ؛

حيثهم على اإلدانة العلنية ل نتهاكان والتجاو ان املرتكبة ضــــــــــــــد األطفال  و اصــــــــــــــة   ب( 
ينطوي منها على  نيد األطفال والـــــــتيدامهم وابتعـــــــاقم  وقتل األطفال وتشـــــــويههم  واالبتعـــــــاب  ما

ل العن  اجلن ـــــــــــــــي ضــــــــــــــــد األطفــال  وأعمــال االختطــاف وااجمــان على املــدارس وبةه من أوـــــــــــــــكــا
وامل ــــــــــــتشــــــــــــفيان والتهديدان بشــــــــــــن اذه ااجمان وعلى مواصــــــــــــلة الدعوة إىل وق  اذه االنتهاكان 

كومة واألمم املتحدة ولـــــــــــــــائر اجلهان املعنية لدعم إعادة إدماج اووالتجاو ان ومنعها  وعلى العمل مت 
فال املتضــــــررين من الن ا  امل ــــــل    جمتمعاام اعلية  بطرا منها إ كاا الوعي لتجنب وإعادة أتايل األط

 وصم اؤالا األطفال 
 

 التوصيان املقدمة إىل جملس األمن  
اتفق الفريق العامل على أن يوصـــــــــــــــي  ن حييل رئيس جملس األمن رلـــــــــــــــالة مو هة إىل حكومة  - 7

 اجلمهورية العربية ال ورية تتضمن ما يلي:
يعرب عن قلق  الشـــــــــــــــديد إ اا حجم االنتهاكان والتجاو ان املرتكبة ضـــــــــــــــد األطفال   أ( 

 اجلمهورية العربية ال ورية ووداا وتواتراا وكوهنم ما  الوا متضررين بشدة؛  

يشدد على أن امل ؤولية الرئي ية عن كفالة شاية األطفال   اجلمهورية العربية ال ورية   ب( 
  وي حظ   اذا العـــــدد أن اجلمهورية العربية ال ـــــورية اجلمهورية العربية ال ـــــورية مةتقت على عاتق حكو 

دولة طرف   اتفاقية حقوا الطفل  مبا    لس بروتوكواا االختياري بشطن اورتا  األطفال   املنا عان 
 امل لحة  وبة  لس من معاادان حقوا اإلن ان والقانون اإلن اين الدويل  ان العلة؛

يعرب عن القلق الشــــديد إ اا عدم اختا  تدابة ملمولــــة وفعالة لضــــمان م ــــاالة اجلناة   ج( 
وايت اجلهان امل ـــــؤولة بطريقة أخرى عن االنتهاكان والتجاو ان ضـــــد األطفال  ويشـــــدد على أن ايت 

وـــــياص اجلناة وايت اجلهان امل ـــــؤولة  من الدول واجلهان من بة الدول على ال ـــــواا  مبا    لس األ
من  وي املناصب القيادية  جيب تقدميهم إىل العدالة على و   ال رعة وبالبتهم  مبا    لس من خ ل 

 إ راا حتقيق   الوقت املنالب وبعورة منهجية  وم حقتهم قضائيا وإدانتهم  ح ب االقتضاا؛
وـــــــــــــــروا  حيث بقوة اوكومة وامليليشـــــــــــــــيان املوالية للحكومة على أن تقوم فورا ودون  د( 

م ــــــــــبقة إبط ا لــــــــــراا ايت األطفال املرتبطني بقوان اوكومة وامليليشــــــــــيان املوالية للحكومة وأن تقوم 
إبهناا ومنت مواصــــــــــلة  نيد والــــــــــتيدام األطفال دون لــــــــــن الثامنة عشــــــــــرة  متشــــــــــيا مت الت امااا مبو ب 

ا عان امل ــــــلحة ومت اإلع ن بشــــــطن اوــــــرتا  األطفال   املن حقوا الطفل ال وتوكول االختياري التفاقية
  ب ــــــبل منها إصــــــدار ونشــــــر 2003اجلمهورية العربية ال ــــــورية عند انضــــــمامها إلي    عام  العــــــادر عن

األوامر الع ــكرية اليت حتظر اذه املمارلــة  وإنشــاا نُظُم لتدقيق ال ــن وتقديره واإلفراج الفوري واملنظم عن 
جلهان املدنية  ان العـــــلة املعنية  ماية األطفال من أ ل األطفال انندين   صـــــفوفها وت ـــــليمهم إىل ا

 تي ة إعادة أتايلهم وإعادة إدما هم؛
حيث اوكومة والقوان وامليليشـــــيان املوالية للحكومة على اختا  تدابة ملمولـــــة وفعالة   ه( 

الك  فورا  بغية  نب ومنت لقوا ضحاري   صفوف األطفال أ ناا لة األعمال العدائية  بولائل منها
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عن الـــــــــتعمال ولـــــــــائل القتال وألـــــــــاليب  اليت تت ـــــــــم  هنا عشـــــــــوائية أو بة متنالـــــــــبة بطبيعتها  وكذلس 
على عدم الـــــــــــتيدام املدارس  هاااجمان املتعمدة والعشـــــــــــوائية على املدنيني واألعيان املدنية  وحيث وق 

ن ــــاين ابحرتام وشاية امل ــــتشــــفيان ألبراد ع ــــكرية وعلى االمتثال اللت امااا مبو ب القانون الدويل اإل
 ولائر الوحدان الطبية؛

خطة العمل الوطنية ملنت  اارة  اجلمهورية العربية ال ــــــورية حييط علما إبصــــــدار حكومة  و( 
أن تقدم م يدا من املعلومان  اجلمهورية العربية ال ــــورية  نيد األطفال والتعــــدي اا  ويطلب إىل حكومة

وضـــــــــــت واعتماد وتنفيذ خطة  على اجلمهورية العربية ال ـــــــــــورية   وحيث حكومةعن تنفيذ خطة العمل اذه
 ان العــــــلة األمن وبةه من قراران جملس  (2005  1612عمل وــــــاملة  متشــــــيا مت قرار جملس األمن 

  الذي حيظر 2013 لعام 11ذ الكامل للقانون رقم بشــطن ايت االنتهاكان اجل ــيمة ال ــتة  وعلى التنفي
 مبو ب   نيد وإورا  األطفال   األعمال العدائية؛

مني من و على اإلفراج عن ايت األطفال اعر  اجلمهورية العربية ال ـــــــــــــــورية حيث حكومة   ( 
ضـــــــــحاري   املقام  طراف الن ا   وعلى معاملتهم ابعتبارام  امل عوم حريتهم ب ـــــــــبب ارتباطهم أو ارتباطهم

األول للتجنيد وااللـــــــــــــــتيدام  وعلى ضـــــــــــــــمان إعادة إدما هم ابلكامل من خ ل برامع التطايل وإعادة 
اإلدماج  مبا    لس الدعم النف ي اال تماعي  اليت ادف إىل توفة الدعم الذي حيتا ون   وعلى وضت 

املعنية  ماية   ان العـــــــــلة دنيةوتنفيذ إ رااان تشـــــــــغيل موحدة بشـــــــــطن ت ـــــــــليم األطفال إىل اجلهان امل
  ايت مراك  االحتجا  ألبراد الرصــــــــــد واوماية  واورص   الطفل  وعلى توفة إمكانية الوصــــــــــول إىل

األطفـــال اعـــاكمـــة بـــدعوى ارتكـــاب  رائم  على أن حترتم تلـــس اعـــاكمـــان  فيهـــا يوا ـــ  اوـــاالن اليت
 الطفل؛ حقوا

ر إيعــــــــــال امل ــــــــــاعدان  ل ــــــــــوريةحكومة اجلمهورية العربية احيث   ا(  على أن تتي  وتُي ــــــــــاج
الوقت املنالــــــــب ودون عراقيل إىل ال ــــــــكان اعتا ني إليها    املناطق اليت  و  اإلن ــــــــانية بشــــــــكل ةمن

من ابب التيعـــــــي   اجلمهورية العربية ال ـــــــورية يعـــــــعب الوصـــــــول إليها واملناطق اليت الـــــــتعاداا حكومة
تؤدي إىل أتخة أو خفض أو منت إيعــــال امل ــــاعدان  قبان ميكن أناوعــــر  ب ــــبل منها إ الة أي ع ال

 اإلن انية  دون متيي  للأل؛
بتي ــــة الوصــــول الكامل وا من دون عراقيل  اجلمهورية العربية ال ــــورية يطالب حكومة  ا( 

 ملو في الرصد واإلب   التابعني لألمم املتحدة ألبراد الرصد واإلب  ؛
املعين ابألطفال والن ا   إىل إبقاا الفريق العامل اجلمهورية العربية ال ــــــورية يدعو حكومة  ي( 
 على علم اهوداا املبذولة من أ ل تنفيذ توصيان الفريق العامل  ح ب االقتضاا  امل ل 

اتفق الفريق العامل على أن يوصـــي  ن حييل رئيس جملس األمن رلـــالة إىل األمني العام تتضـــمن  - 8
 ما يلي:

يدعو األمم املتحـدة للعمـل على إدراج شاية األطفـال   ايت  وانب مفـاوضـــــــــــــــان  ( أ 
ال ـــــــــ م واالتفاقان املتفاود عليها  وال لـــــــــيما تلس اليت تعقد مبو ب العملية ال ـــــــــيالـــــــــية اجلامعة اليت 

وبيان  ني     أبكر  (2015  2254يقوداا ويتوىل  مامها ال ــــــــــــوريون متشــــــــــــيا مت قرار جملس األمن 
  وحيث ايت كياانن األمم املتحدة  ان (2018  2427مرحلة ركنة  متشـــــــــــــــيا مت قرار جملس األمن 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
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فال والن ا  امل ــــل   على الــــتكشــــاف أرضــــية العــــلة  وال لــــيما املمثلة اخلاصــــة لألمني العام املعنية ابألط
 مشرتكة بني األطراف بشطن تدابة بناا الثقة املمكنة املتعلة  ماية الطفل؛

حيث ايت كياانن األمم املتحدة  ان العــلة  وال لــيما املمثلة اخلاصــة  على مواصــلة   ب( 
وضت خطط عمل واملة متشيا مت قرار العمل مت ايت أطراف الن ا  امل ل    اجلمهورية العربية ال ورية ل

تة  (2005  1612جملس األمن  وقرارات  ال حقـة  ان العـــــــــــــــلـة تتنـاول االنتهـاكان اجل ـــــــــــــــيمـة ال ــــــــــــــ
 ؛األطفال املتضررين من الن ا  امل ل  ضد
رئيس جملس األمن رلـــــــــــــــالة إىل رئيس جلنة جملس واتفق الفريق العامل على التوصـــــــــــــــية  ن حييل  - 9

بشـــطن تنظيم  (2015  2253و  (2011  1989و  (1999  1267األمن العاملة مبو ب القراران 
الدولة اإلل مية   العراا والشام  داعا( وتنظيم القاعدة وما يرتبط قما من أفراد وااعان ومؤل ان 

  وكياانن لكي يطلع  على التنتا ان الفريق العامل ويطلب إىل اللجنة مراعااا   تنفيذ واليتها
 

 لفريق العاملاإل راا املباور الذي اختذه ا  
اتفق الفريق العامل على تو ي  رلــــــــــــائل من رئيس الفريق العامل إىل اجلهان املا ة  مبا    لس  - 10

   ني   تتضـــمن  لوصــــول إىل امل ــــاعدة اإلن ــــانيةالقائمون على انعقاد ا تماعان فرقة العمل املعنية اب
 ما يلي:

اجلهان الفاعلة  ان العــــــلة من أ ل يدعو إىل تقد  دعم مايل طويل األ ل لعــــــاحل   أ( 
تنفيـذ برامع شـايـة الطفـل  اليت ال به عنهـا لألطفـال النـا ني من االنتهـاكـان والتجـاو ان  مبـا    لس 
إعادة أتايل وإعادة إدماج األطفال املتضــــررين من الن ا  امل ــــل    اجلمهورية العربية ال ــــورية  مبا يشــــمل 

 الدعم النف ي واال تماعي؛
يدعو كذلس إىل تقد  الدعم  من خ ل توفة موارد م ــتدامة  للعمل املتواصــل الذي   ب( 

 تقوم ب  ةلية الرصد واإلب   بشطن األطفال والن ا  امل ل    اجلمهورية العربية ال ورية 
واتفق الفريق العامل على تو ي  رلـــــــــالة من رئيس الفريق العامل إىل الرئي ـــــــــني املشـــــــــاركني لفرقة  - 11
فيها إىل عقد ا تما  خمعـــــ  بشـــــطن  ااعمل املعنية ابلوصـــــول إىل امل ـــــاعدة اإلن ـــــانية    ني  يدعو ال

 الدعم اإلن اين لألطفال املتضررين من الن ا  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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 املرفق
 ]األصل: ابلعربية[

لااوا األمة املتةااو    البيااان الاادىل به  باال املمااال الااواية للعمهوريااة العربيااة الساااااااااااوريااة  
 بمام فريق جملس األمن العامل املعين ابألطفال والنزاع املسلحاجلعفرىل   بشار

 
 2019كانون الااين/يناير   14  االثنني  

  معرد  “ن ا  م ـــــل   ا صـــــفة دولية”الحظت   بيان ال ـــــيدة بامبا أهنا رك ن على عبارة  
إىل اقتنا  رثلي  توصـيفها ملا جيري   ب دي لـورري  أوـكراا على الـتيدامها اذا املعـطل  والذي يشـة

 األمانة العامة  أخةاً   ن وي اً من التآمر الدويل واورب اإلراابية الدولية كان لبب ما تعاني  لورري  لقد
 لــــنوان لكي تقتنت قذه اوقيقة  انتظران لــــبت لــــنوان بعــــ  يفوا صــــ  لــــبتالــــتغرقت األمانة العامة 

ىل حالة اإلقرار إمن من حالة اإلنكار املطلق ي جملس األأيوب لكي ننقل بعض رثلي األمانة العامة ورثل
اخلجول بو ود تدخ ن خار ية   الشــطن الداخلي ال ــوري  كلفنا  لس لــبت لــنوان من الدم والدمار 

ن ي  والتج ب قطعان اإلرااب من  واري األرد اجلبة اجلن ي و وتدمة البه التحتية والرتقاا الن اا 
 ورد   حديث ال يدة بامبا  اذا املدخل منالب للتعقيب على ما األربت! ولذلس أ د أن

ل ـــــــــــــــنا حديثي العهد   التعامل مت تقارير املقررة اخلاصـــــــــــــــة املعنية ابألطفال والن ا  امل ـــــــــــــــل    
لــــبق وأن تعاملنا مت ال ــــيدة ليلى  روقي قبل  لس  فهي كانت أول رثلة خاصــــة لألمني العام معنية  فقد

امل ــــل   وفتحنا اا أبواب لــــورري   فرتة ععــــيبة  داً   ارن لــــورري عدة مران وانقشــــنا ابألطفال والن ا  
 كل التفاصيل   اذه القضية او الة  داً 

 2013أرير/مايو  6صــــــدار املرلــــــوم التشــــــريعي بتاري  إصــــــلنا ابلتعامل مت ال ــــــيدة  روقي إىل و  
اليت حتول دون  نيــد األطفــال   العمليــان املرلـــــــــــــــوم الــذي يعه ابختــا  ايت اإل رااان القــانونيــة  واو

كان نوعها  مت العلم  ن حكومة اجلمهورية العربية ال ورية أصدرن اذا التشريت بعد التشاور  القتالية أري
  الذي جُيراجم اختطاف 2013لعام  /20/ مت ال ـــــــــيدة  روقي  وأصـــــــــدران أيضـــــــــاً املرلـــــــــوم التشـــــــــريعي رقم

طفال  وتشديد العقوبة   حاالن اجلرائم املشينة  ق األطفال لتعل األوياص واحتجا ام مبن فيهم األ
عدام  ووــــكلنا اللجنة الوطنية ال ــــورية ملتابعة حقوا الطفل إىل فرد األوــــغال الشــــاقة املؤبدة وأحياانً اإل

  2013ةب/أب ـــطس  20املؤرخ  2310إطار األ مة   لـــورية مبو ب قرار رئيس جملس الو راا رقم   
من  /489ط قا م ــــــؤولية تو يق االنتهاكان وإعداد التقارير الوطنية بشــــــطهنا  وة تعديل املادة /حيث أني

قانون العقوابن اليت ودَّدن على عقوبة ابتعاب طفل مل يتم اخلام ة عشرة من العمر  أريً كان الفاعل  
قبل القوان اوكومية  و  اذا ال ـــــــــــــــياا  ير ى ت ويدان  ية معلومان عن اواالن امل عوم ارتكاقا من

 للتحقيق فيها وتوفة التغذية الرا عة ال  مة 
فقط ابلتعاون مت األمم املتحدة وبشــــــــــكل أكثر  2013اذه بعض األمثلة عما قمنا ب    العام  

حتديداً مت ال ــــــــــيدة ليلى  روقي  ولأللــــــــــ  مل نلق تعاوانً منها  وأ كر مثاال مؤملاً حاد ة التفجة اإلراا  
 تشــــرين األول/أكتوبر 1ج أمام مدرلــــة عكرمة املي ومي للتعليم األلــــالــــي   بافظة ش  بتاري  امل دو 

  إ  مل يعـــــــدر عن مكتب ال ـــــــيدة  روقي أي بيان يو اج  أي إدانة واضـــــــحة ملرتكأل  لس التفجة 2014
لـــــتف ـــــار اإلراا  ومل يعـــــف  أصـــــ  ابلتفجة اإلراا   ولدى االتعـــــال ةنذا  مبكتب ال ـــــيدة  روقي ل 
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لـــــــــبب اذا التجاال  خاصـــــــــة مت و ود فريق لل ـــــــــيدة  روقي ةن  الذكر   دمشـــــــــق  كان اجلواب  عن
الفريق يتمتت حــــاليــــا إب ــــا ة العيــــد  عيــــد األضـــــــــــــــحى  وابلتــــايل مل يتمكن من التحقق من التفجة   ن
ورري طف  لـــــــــــــــ 15 راا التحقيقــان ال  مــة لكشـــــــــــــــ  مرتكبيــ   و   رميــة إراــابيــة أخرى  قتــل إ ومن
دلب نتيجة تطعيمهم  من قبل مؤلــــــــــ ــــــــــان صــــــــــحية ونية  بعة نموعان إراابية م ــــــــــلحة  إ ري   

بلقاحان فالدة م ممة ملرد اوعبة  وأصيب عشران األطفال ابختناا  ومل يعدر عن مكتب املمثلة 
ئم اإلراابية اخلاصـــــــــــة أي تعليق  علما  ن اوالتني  و  عشـــــــــــران  إن مل يكن امل ان  من اواالن واجلرا

األخرى  كانت اوكومة ال ورية ت ار  إلع م م ؤويل األمم املتحدة املعنيني  ومن بينهم ال يدة  روقي  
مبو ب رلــــــــــائل رةية  عن حيثيان تلس اجلرائم وتطالب املعنيني بكشــــــــــ  مرتكأل تلس اجلرائم وإدانتها  

ح ننا من ت ــــــــييس مكتب األمم ولكن لأللــــــــ   دون الــــــــتجابة  اذا مثال حول مدى إحباطنا ومدى 
 املتحدة للممثلة اخلاصة املعنية ابألطفال   الن ا  امل ل  

إن ال ـــــــبب الرئي ـــــــي لنشـــــــوا األ مة اإلن ـــــــانية وتفاقمها  مبا    لس معاانة األطفال او نتيجة  
ن ي حظ اورب اإلراابية املفروضـــــة على لـــــورري  ومُيكن ألي متابت  حري  فعً   على رفاه ال ـــــوريني  أ

راابية امل ــــــــــلاحة  اليت اختذن أن اذه األ مة مل تنشــــــــــط إال   املناطق اليت دخلت إليها اذه التنظيمان اإل
 املدنيني دروعاً بشرية  ومن املدارس واملشا  مقران ع كرية اا  من

 إن املطلوب لرفت معاانة األطفال ال وريني: 
ا تبقى من وــرا م انموعان اإلراابية امل ــلحة  أواًل: م ــاعدة اوكومة ال ــورية للقضــاا على م 

 ال انا  داعا   لـورري  ماية دول ك ى أعضـاا   جملس األمن وبرعاية من دول أعضـاا   األمم  ما
 املتحدة مثل ال عودية وقطر وتركيا 

مثل نشـــة إىل طلب املن ـــق املقيم لألمم املتحدة ال ـــابق من و ارة اخلار ية ال ـــورية أن ت ـــم  مل 
منظمة العــــــــحة العاملية أن يذاب إىل حلب قبل حتريراا كي يطلت على وضــــــــت املشــــــــا    تلس املنطقة  
أعطيناه اإل ن و اب وـــــــــــــــي  أري مو     إحدى وكاالن األمم املتحدة و ار أام مشـــــــــــــــفى لطب 

وقد فو ئ اذا املو     “مشــــفى الكندي”العيون ةنذا    وــــرا املتولــــط وكان مو ودا وــــرا حلب 
األري بتحويل اإلراابيني املشـــــــــــــــفى إىل مرك  قيادة ام  وكنا نر و أن يقوم اذا املو   األري بنقل اذا 
الك م إىل رثل األمانة العامة لكن  مل يعــــل ألن  خاف على نف ــــ  من أن يتم لــــحب  من لــــورية وإيقاف  

 عن العمل 
اد والفوري لوق  االعتدااان اضـــــــــــــط   جملس األمن مب ـــــــــــــؤوليات  من خ ل التحر  اجل :زنياً  

منهع للبنيـة التحتيـة   لـــــــــــــــوريـة  واليت يرتكبهـا التحـال  بة الشـــــــــــــــرعي الـذي تقوده 
ُ
وانـا ر والتـدمة امل

 الوالرين املتحدة األمريكية 

ميكن أن تكونوا بعيدين  غرافياً عن ب دان  ولكننا ال جنده م راً للميتعـــــــــــــــني منكم  لـــــــــــــــبق  
ية منذ بداية األ مة ال ـــــــــــــــورية وحل ا ن حافلة ابملعلومان حول ما جيري رلـــــــــــــــالة رة 750و هنا  أن
لورري  ما بني الرلائل العشران اليت تروي ما ا فعل قع  التحال  الدويل واو ليس بتحال  وليس   

بدويل او عدوان على دولة عضــــو مؤلــــس   األمم املتحدة  ان لــــيادة  اذا التحال  قعــــ    ــــوراً 
لفران بغرب  وقعــــــ  صــــــوامت اوبوب واليت  مت فيها ب ل الشــــــعة والقم    اجل يرة تعــــــل وــــــرا هنر ا

 ودمَّر مدينة الرقة عن بكرة أبيها ابلكامل بشهادة منظمة اليون كو 
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الرفت الفوري لإل رااان الق ـــــــــــــــريـــة أحـــاديـــة اجلـــانـــب اليت اختـــذاـــا بعض الـــدول  ومنهـــا : زلثـــاً  
الشعب ال وري  واي إ رااان أضران بشكل كبة ابألوضا  املعيشية أعضاا   اذا انلس   ق  دول

للمواطنني ال ـــــــــــــــوريني  إن الـــــــــــــــتمرار اذه التدابة يُعت  العائق األبر  حالياً أمام تع ي  أتمني احتيا ان 
ال وريني األلالية ودعم وضعهم اإلن اين واملعيشي  وأتمني املتطلبان األلالية   لياا اي ة الظروف 

 نالبة لعودة النا حني وال   ني ال وريني إىل مناطقهم وحياام الطبيعية امل
خ ل إ راا املرا عة الدورية اليت تتم كل لــــــــنتني اللــــــــرتاتيجية األمم املتحدة الشــــــــاملة ملكافحة  

الدول  اإلرااب  واليت  رن بداية العي  املاضي  تقدمت وفود االحتاد الرولي ولورية ومعر وعدد من
ت فقران تتعلق بتع ي  إ رااان رصــــــــــــــــد ومكــافحــة اخلطــاب التكفةي والتحريضـــــــــــــــي واإلراــا  مبشــــــــــــــــاري

اإلنرتنت وع  ولـــــائل التواصـــــل اال تماعي  كما ة تقد  مشـــــاريت فقران تتعلق بوضـــــت الـــــرتاتيجية  ع 
 أن بة     وةلية خاصــة ع  األمم املتحدة لرصــد ومكافحة اذا اخلطاب التحريضــي والتكفةي واإلراا 

 وفود الوالرين املتحدة وانموعة الغربية ومعهم الياابن وكورري اجلنوبية عارضـــــــــــــــوا مشـــــــــــــــاريت الفقران اذه
ورفضـــــــــواا بذرائت تتعلق  ماية حقوا اإلن ـــــــــان   جمال التعبة واخلطاب حل لو كان متطرفاً حيث  عم 

ليس  األمريكي وتعدي ت  طاملا أن رثل الوالرين املتحدة حينها أن التطرف بة رنو  ح ـــــــــب الدلـــــــــتور 
أما  عــوص الن  على دور لألمم املتحدة   الرقابة والرصــد ومكافحة اخلطاب التحريضــي فقد  !!!عنيفاً 

وقال رثلو تلس  !عارضـــــــــــــت  اذه الدول جمتمعًة وقالت إهنا ال ترى دوراً للمنظمة األرية   اذا املوضـــــــــــــو 
يت ت ــــــــــيطر على لــــــــــوا اإلنرتنت وصــــــــــناعت  متلس األدوان الكافية الدول حينها أن اوكومان الوطنية ال

 للرقابة على بتورين اإلنرتنت ومكافحة اخلطاب التحريضي أو التجنيد والتمويل ع  اإلنرتنت 

 ريدة الدعم اإلن ــــاين الدويل ل لــــتجابة الحتيا ان ال ــــوريني  خاصــــة    ل امل ــــتوى : رابعاً  
ال ي ال دون املطمول من   و   ل ربط املا ني   مؤمتراام االلـــــــتعراضـــــــية  اوايل للتمويل اإلن ـــــــاين الذي

متويلهم بشــــروا لــــيالــــية تتعارد مت مبادئ العمل اإلن ــــاين  ورفضــــهم دعم إعادة أتايل املرافق اخلدمية 
  ال ورية األلالية لدعم صمود ال وريني وعودة ال   ني واملهجرين داخلياً إىل مناطقهم بكرامة وأمان

لــــنة ألقي القبض علي  واعرتف  ن   16حدى العــــح  خ اً عن طفل أمريكي عمره إنشــــرن  
! CNNة  نيده لعاحل داعا ع  مواقت التواصل اال تماعي للقتال   لورية  واذا اخل  ال جنده   الـ 

لت لــــــراً نق”تكشــــــ  أن وكالة االلــــــتيباران الرتكية  “نورد  مونيتور”نذكر وزئق لــــــرية نشــــــراا موقت 
وحتدث املوقت عن أن العملية ال ـــــرية ”  “2014مقاتلني  هاديني ع  اودود الرتكية ال ـــــورية    العام 

اليت متت قبل أربعة أعوام  ة الكشـــــــــ  عنها عندما ة الـــــــــتدعاا وحدان الشـــــــــرطة الرتكية اعلية للبحث 
طة على اودود ال ـــــــورية إىل نقطة حافلتني ت ـــــــتيدمان   نقل املقاتلني اجلهاديني امل ـــــــلحني من نق عن

وكشــفت الو يقة ال ــرية املؤلفة من صــفحتني  واليت حتمل توقيت انئب رئيس وكالة االلــتيباران   “أخرى
املعلومان حول نقل اجلهاديني إىل لــــــــــورري اي ألــــــــــرار دولة  ينبغي ”الرتكية إةاعيل حقي مولــــــــــى  أن 

  ع  حاف ن 2014كانون الثاين/يناير   9دود بتاري  وة نقل املقاتلني ع  او  “تكون للنشـــــــــــــــر ال أن
  وكمكافطة إلةاعيل حقي مولــــــى  ة تعيين  لــــــفةاً لب ده MITمتعاقدة مت وكالة االلــــــتيباران الرتكية 

فرن ا  ونذكر تقرير األمني العام ال ابق عن األطفال والن ا  امل ل  والذي أدرج التحال  الذي تقوده   
قائمة ال ــوداا ملرتكأل  رائم  ق األطفال  والذي اضــطره الحقاً للرتا ت عن  لس  راا ال ــعودية على ال

    ألي ت اذه فضيحة؟؟ اذا يعنيسج أنتج ري ليدة بامبا   الضغوا ال يالية واملالية اليت مورلت علي 
طفال   اليمن تقرير ُقداجم ابلـــــــم األمم املتحدة إىل الدول االعضـــــــاا يتضـــــــمن إدانة لل ـــــــعودية   قتلها أل
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ونتيجة الضـــــــغط ال ـــــــيالـــــــي يتم لـــــــحب التقرير  كي  يعقل أن تقبل األمانة العامة متوي ً من ال ـــــــعودية 
تريد أن متواجل مرك ا  ةم يني دوالر؟؟ ال عودي 110إلنشاا مرك  ملكافحة االرااب   األمم املتحدة بقيمة 
 إلرااب  أال يو د أفضل من ال عودية؟؟؟ملكافحة االرااب يطبق الرتاتيجيتنا  ن كلنا ملكافحة ا

مليون دوالر  ملا ا؟  500لـــــبوعني   قطر وقرببل ت عاً قطرري بقيمة أاألمني العام اوايل كان قبل  
 ما ا تريد قطر من األمم املتحدة؟؟ ألي ت اذه رووة؟؟

يومــــا على مــــدى  30أخةًا ميكنين أن أحتــــدث عن اــــذا الو ت ملــــدة وـــــــــــــــهر كــــامــــل دون نوم  
ن انا  الكثة من الفضـــــــــــائ  اليت إان أتوق  عند اذا اود من املعلومان رشة بكم وإال فألـــــــــــاعة   24

 حتدث   اذه املنظمة الدولية واليت ت كم رائحتها األنوف وت يا لآلابا املؤل ني اذه املنظمة العاملية 
 


