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املــــسلح يف اجلمهوريــــة رتاع تقريــــر األمــــني العــــام عــــن األطفــــال والــــ    
  السورية العربية

  

  موجز  
 والقــرارات الالحقــة، )٢٠٠٥ (١٦١٢ذا التقريــر، املقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن  هــ  

الـذي يـواىف بـه    املسلح يف اجلمهورية العربيـة الـسورية   التقرير األول عن حالة األطفال والرتاع     هو
يغطي الفتـرة مـن   ويقدم التقرير، الذي  .  العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح     ه األمن وفريق  جملُس
، معلومات عن االنتـهاكات اجلـسيمة      ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ إىل   ٢٠١١ارس  م/آذار ١

  .يف اجلمهورية العربية السوريةالدائر الرتاع يف راف طاألضد األطفال اليت ارتكبها مجيع 
اجلزع ملا تترتب عليه من آثار بالنـسبة إىل          يف اجلمهورية العربية السورية      الدائر لرتاُعيثري ا   
سـلحة  أاستخدام القوات احلكومية وامليليـشيات املرتبطـة هبـا        كيف أن   التقرير  هذا  ز  ربِوُي. األطفال

 األطفـال قتـل  حـصى مـن     ُت ال   حـاالت  إىلت  د أ ة،غـري متناسـب   ة و وائيعـسكرية عـش   أساليب قتال   و
وكانت القوات احلكوميـة  . لى التعليم واخلدمات الصحية   عصول األطفال   حوعرقلت  هم  وتشويه

كانـت  و. اعتقـال واحتجـاز تعـسفي وسـوء معاملـة وتعـذيب لألطفـال             حاالت  مسؤولة أيضا عن    
ــد األ     ــن جتنيـ ــسؤولة عـ ــسلحة مـ ــة املـ ــات املعارضـ ــتخدام مجاعـ ــال واسـ ــواء طفـ ــال هم سـ يف القتـ

األسـاليب   للجوء إىلالدعم، فضال عن القيام بعمليات عسكرية، مبا يف ذلك ا     لالضطالع مبهام    أو
مجيع وأعاقت  .  العديد من األطفال   اختفاءويؤكد التقرير أيضا    . هلة باملدنيني آ يف مناطق    يةاإلرهاب

مـن  ت اإلنـسانية يف املنـاطق األكثـر تـضررا           خطـري إيـصال املـساعدا      الـرتاع علـى حنـو     يف  طراف  األ
وُيـربز التقريـر أيـضا كيـف أن      .عرب خطوط الرتاع، مبا يف ذلـك املنـاطق احملاصـرة        ال سيما   الرتاع و 

مـن  جرح أفـراد   وأقتل ية من الشدة جراء معاينتهم    عاليعانون درجة    األطفال يف سورية ما برحوا    
  .همديشر تأو/سرهم ول عن أُ لالنفصاهمتعرض نتيجة أقراهنم، أو وأأسرهم 
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القيــود دودا جــراء حمــمــا زال فرقــة العمــل القطريــة عمــل التقريــر إىل أن هــذا يــشري و  
 بـسبب عـدم القـدرة علـى الوصـول،         وأاألمنيـة   اجلدية الـيت يعانيهـا أفرادهـا سـواء مـن الناحيـة              

االنتـهاكات  لـق ب  يف ما يتع  لرصد والتحقق واإلبالغ    أمام القيام عل حنو فعال با     ل حتديا   يشك ما
 سلـــسلةأيـــضا يتـــضمن التقريـــر و.  اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسوريةيفاجلـــسيمة ضـــد األطفـــال 

لوقف االنتهاكات وزيادة محاية األطفال املتضررين من الرتاع املـسلح يف اجلمهوريـة              توصيات
  .العربية السورية
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  مقدمة  -أوال   
ــرة مــن   يقــدَّم   - ١ ــر، الــذي يغطــي الفت ــ/آذار ١هــذا التقري  تــشرين ١٥ إىل ٢٠١١ارس م

ــاين ــوفمرب /الث ــرار، عمــال٢٠١٣ًن  )٢٠٠٩ (١٨٨٢  و)٢٠٠٥ (١٦١٢ جملــس األمــن  ات بق
معلومــات عــن االنتــهاكات اجلــسيمة هــو يتــضمن ، و)٢٠١٢ (٢٠٦٨  و)٢٠١١ (١٩٩٨ و

  .يف اجلمهورية العربية السوريةالدائر الرتاع يف طراف األضد األطفال اليت ارتكبها 
جديـة تعتــرض   اربيـة الــسورية قيـود  قـضايا الوصـول واألمــن يف اجلمهوريـة الع   شـكلت    - ٢
. لـضحايا والـشهود واملـراقبني     كـبرية ل  خمـاطر   ، و إلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال     ا

إبـالغٍ   ورصـدٍ مـن أن تقـوم ب    لألمـم املتحـدة     التابعـة   فرقة العمل القطريـة     ونتيجة لذلك، متكَّنت    
ــستقل ــل     نيمـ ــاالت داخـ ــن احلـ ــدود مـ ــدد حمـ ــن عـ ــورية  عـ ــستند و. سـ ــواردة  املعلتـ ــات الـ ومـ

 روايـات  هـا  مبـا في ، األمـم املتحـدة  اىل املقـابالت الـيت أجرهتـ    منـها إ   كـبري    يف جزء التقرير   هذا يف
بينــهم الــضحايا والــشهود، أدىل هبــا عــدة ودعمــت إفــادات . عديــد مــن الالجــئني الــسوريني ال

. االنتـــهاكات اجلــسيمة املرتكبـــة ضــد األطفـــال  ، املنحــى العـــام املوثــق يف   وأطفـــالراشــدون  
علـى حجـم ونطـاق    سوى غيض من فيض يؤشـر       يف هذا التقرير    واردة  املعلومات ال تشكل   الو

  .وخطورة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال يف اجلمهورية العربية السورية
    

  التطورات السياسية والعسكرية  -ثانيا   
ــسياسية واال  حــاالت اإلعــراب عــن  وســط   - ٣ ــشعيب إزاء احلقــوق ال ــة الــسخط ال جتماعي

ــة يف درعــا  طلقــت واالقتــصادية، ان  علــى مــزاعم  ردا٢٠١١ًارس مــ/يف آذاراحتجاجــات مدني
ــذيب ــضة للحكومــة علــى   بكتابــة شــعارات  متــهمني  أطفــال تع . املبــاين العامــة جــدران مناه

  . أخرىااملظاهرات مدنعمَّت ، )١(أعقاب القمع العنيف من قبل القوات احلكومية يفو
، ٢٠١١بريــل أ/إصــالحات يف نيــساناختــاذ الــرئيس بــشار األســد إعــالن ويف مــوازاة   - ٤

 . تتعـرض للقـصف يف إطـار عمليـات عـسكرية اسـتهدفتها             الـسكان ب آهلـة مناطق مدنية   كانت  
ــام قــوات  ٢٠١١مــارس /وأدى اكتــشاف أســلحة يف املــسجد العمــري يف درعــا يف آذار   ، وقي

ــال      ــة محــص واغتي ــار علــى املتظــاهرين يف مدين ــإطالق الن ــسوري  األمــن ب ــد يف اجلــيش ال العمي
، إىل صـب الزيـت علـى النـار          ٢٠١١أبريـل   /خضر التالوي واثنني مـن أوالده يف نيـسان         عبدو

مـن اجلـيش يف تركيـا       فـارون   ل  ، شـكَّ  ٢٠١١أغسطس  /آبيف  و .سلحوتصاعد حدة العنف امل   
. املعارضــــة املــــسلحةمــــن  ةخمتلفــــ فــــصائلانــــضوت حتــــت لوائــــه اجلــــيش الــــسوري احلــــر 

__________ 
املـسلحة وقـوات   قـوات  ، مـا مل حيـدَّد خـالف ذلـك، ال       “القوات احلكوميـة  ”يف هذا التقرير، يشمل مصطلح        )١(  

 .قوات الدفاع الوطين/ واللجان الشعبيةرتبطة هبا، مبا فيها الشبيحةوامليليشيات املاملخابرات 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)�


S/2014/31
 

4/26 13-62705 
 

 /أصـبح يف تـشرين الثـاين   وكل اجمللـس الـوطين الـسوري،    ، شُ ٢٠١١أكتوبر  /ولاأل تشرين يفو
، املعــروف  االئــتالف الــوطين لقــوى الثــورة واملعارضــة الــسورية      جــزءا مــن   ٢٠١٢نــوفمرب 

  .“ائتالف املعارضة السورية” بـ
لتوسـط  الراميـة إىل ا   لجهود الوطنية واإلقليميـة والدوليـة       مل ُيكتب النجاح حىت اآلن ل     و  - ٥
األمـم املتحـدة    عينـت   ،  ٢٠١٢فربايـر   /شـباط  ٢٣في  ف. العنفدورة  ف  وِقتمفاوضات  جراء  إل

حدة وجامعة الـدول العربيـة      ا لألمم املت   مشترك اخاصمبعوثا  وجامعة الدول العربية كويف عنان      
، ٢٠١٢بريـــل أ/ نيـــسان١٢ عليـــه يف  املتفـــقوقـــف إطـــالق النـــاربيـــد أن . ألزمـــة الـــسوريةل
ــصمد مل ــةفاضــطرت . ي ــسورية    بعث ــة ال ــة العربي ــة يف اجلمهوري ــم املتحــدة للمراقب ــة ( األم ) البعث
 اخاصــممــثال األخــضر اإلبراهيمــي مث ُعــني . ٢٠١٢أغــسطس /آبتعليــق أنــشطتها حبلــول  إىل

  . لسوريةلألمم املتحدة وجامعة الدول العربية  امشترك
وشـنت   .، تـصاعدت أعمـال العنـف يف أحنـاء الـبالد     ٢٠١٢من منتصف عـام   واعتبارا    - ٦

يف األسـلحة الثقيلـة والـذخائر العنقوديـة         القوات املسلحة السورية غـارات جويـة واسـتخدمت          
 أفيد أن احلكومـة سـلَّحت     و. حتت سيطرة مجاعات املعارضة املسلحة     آهلة باملدنيني تقع     مناطق

ع تعمـل جنبـا إىل جنـب مـ         الـشبيحة والـيت بـدأت         باسـم   بدايةً ترفُعا اليت   امليليشيات املوالية هل  
للـدفاع عـن    أهليـة   عـات   ومجماملواليـة للحكومـة     ت اجلماعـات    شكلو السوريةالقوات املسلحة   

 .مـن مجاعـات املعارضـة املـسلحة    الـسكنية   األحياء  ، حلماية  باسم اللجان الشعبية   ترفالنفس عُ 
ــة    تجمــ، ُد٢٠١٣عــام ويف مطلــع  ــتلــك اجلماعــات حتــت مظل ــدفاع يت قــواتم ُســةوطني  ال

 القـوات   انسحبت،  ٢٠١٣يف عام   و. ة الوطنية احمللي  ية األمن األجهزةدة  ظلت حتت قيا  والوطين،  
بينـها  اجلماعـات املـسلحة الكرديـة الـسورية،        ، فـسيطرت    غلبيـة املنـاطق الكرديـة     أاحلكومية من   

، علــى العديــد مــن هــذه املنــاطق يف مشــايل  )٢(دميقراطيلــزب املــساواة ااألجنحــة العــسكرية حلــ
  . البالدشرقي

 مجاعـات املعارضـة املـسلحة سـيطرهتا علـى          ت، عـزز  ٢٠١٢ منتصف عام    اعتبارا من و  - ٧
 األســلحةوباتــت حتــصل علــى  ،  واجلنوبيــةيف احملافظــات الــشمالية والــشرقية الواقعــة األراضــي 

ليـة  خدمت املتفجـرات احمل   واسُت. احلكوميةاملرافق  ، مبا يف ذلك من خالل مهامجة        بشكل متزايد 

__________ 
وامليليــشيات الكرديــة . اة الــدميقراطي هــو حــزب سياســي بقيــادة صــاحل مــسلم وآســيا عبــد اهللا حــزب املــساو  )٢(  

املرتبطــة بــه وحــدات احلمايــة الــشعبية للرجــال ووحــدات احلمايــة الــشعبية للنــساء وقــوات األمــن الــداخلي     
سؤولة مباشـرة   وهذه القوات مرتبطة باهليئة الكردية العليا، وهي ختضع لقيـادة اللجنـة األمنيـة املـ               . “أسايش”

 .أمام اهليئة العليا



S/2014/31  
 

13-62705 5/26 
 

 سـقوط   مـا أدى إىل    ضـد القـوات احلكوميـة      عربيـة الـسورية   يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة ال       الصنع  
  . أطفالينهم ضحايا من املدنيني، ب

مجاعــات ، تزايــَد تــشرذم موحــد رغــم احملــاوالت املتكــررة لتــشكيل كيــان عــسكري و  - ٨
 اجلــيش الــسوري احلــر ظــلو. معارضــة العــسكريةة للخمتلفــ حتالفــاتضــمن املعارضــة املــسلحة 

وحـافظ كـلٌ مـن األلويـة        العليـا   ة  العـسكري تـه   يت بـذهلا جملـس قياد      رغم اجلهود الـ    اقسمننفسه م 
 بعـض  متزايـد   علـى حنـو   واتـسمت . املنضوية حتت لوائـه علـى هويـة وخطـط وقيـادات مـستقلة             

ــة  باملعارضــة املــسلحة   ــديولوجيات املتطرف ــاتلني األجانــب  يف ظــلاألي اجلماعــات و وجــود املق
لــيت أعلنــت رمسيـا والءهــا لتنظــيم القاعــدة  ، ا)٢٠١٢عــام مطلـع  (نــصرة  جبهــة الاملتطرفـة مثــل 

وجــود األطــراف بــسبب المــشهد تغــري متامــا ، ٢٠١٣حبلــول عــام و. ٢٠١٣بريــل أ/نيــسان يف
الدولـة اإلسـالمية يف العـراق    هـا تنظـيم   في تنظيم القاعدة، مبا  للجماعات املسلحة التابعة    املتزايد ل 
قياديـة خمتلفـة تـسعى      ياكل  ة هل  خاضع مسلحة مجاعات انتشار و لنصرةجبهة ا و) داعش(والشام  

ــة أهــداف سياســية وعــسكرية  إىل حتقيــق  ــة ومتباين نــب اإىل جخمتلفــة،  تــستخدم أســاليب قتالي
  .ماعات املسلحة نفسهااجلبني ية القتالاألعمال لخطوط األمامية والطابع املتغري ل

 تـــشرد ٢٠١٣أكتـــوبر /ه؛ وحبلـــول تـــشرين األولالوضـــع اإلنـــساين تـــدهوروواصـــل   - ٩
ينـهم حنـو   يف حاجة إىل املساعدة داخل اجلمهورية العربيـة الـسورية، ب          كانوا  ماليني نازح    ٦,٥
 مليـون الجـئ سـوري يف البلـدان اجملـاورة،            ٢,١أكثـر مـن     فـضال عـن وجـود        ماليني طفل،    ٣
. خميمات الالجئني الفلـسطينيني يف سـورية بـالرتاع        أيضا كل   تأثرت  و.  مليون طفل  ١,١ينهم  ب

ــات  ــا ال يقــل عــن وب ــة ٥٠ م ــسطينيني يف ســورية   يف املائ ــا مــشردين  مــن الالجــئني الفل داخلي
  .منهم إىل خارج البلد أعداد كبرية توهرب

    
  االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  -ثالثا   

يــصف حــوادث االنتــهاكات  ، فهــو تقريبــاأن التقريــر يغطــي فتــرة ثــالث ســنواتمــع   - ١٠
مـن الـرتاع    بكـرة   ومتيـزت املراحـل امل    . سـورية يف  ع  الـرتا مـر هبـا     سياق املراحل املختلفـة الـيت        يف
إىل إدراج  مـا أدى    ،  منـها كـبري    اجلزء ال   اجلمهورية العربية السورية   حكومةُت  رتكباانتهاكات  ب
الــشبيحة  وميليــشيات  احلكوميــة، مبــا فيهــا القــوات املــسلحة واملخــابرات الــسورية       قــوات ال
ا مارسـته   مل) A/66/782-S/2012/261(لح  مرفقات تقريري السنوي عن األطفال والرتاع املس       يف

متكــررة علــى املــدارس واملستــشفيات شــنته مــن اعتــداءات ألطفــال ولأمنــاط قتــل وتــشويه مــن 
أفيـد  املعارضـة،   تزايـد تنظـيم صـفوف       حدة القتـال و   ازدياد   ومع. املوظفني اخلاضعني للحماية  و

تابعـة للجـيش الـسوري احلـر جـرى       ارتكبتـها مجاعـات      الـيت   مـن االنتـهاكات    عـدد متزايـد   عن  
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األطفـال  عـن    الـسنوي    ياحلـر يف مرفقـات تقريـر       توثيقها، ما أدى إىل إدراج اجلـيش الـسوري        
. همال واسـتخدام تجنيـد األطفـ  قيامـه ب ل) A/67/815-S/2013/245 (٢٠١٣لعـام   والرتاع املسلح   

عنف جنسي خطـرية ضـد     الرتكاهبا أعمال    أيضا احلكوميةقوات  أُدرجت ال يف التقرير نفسه،    و
شكل حتـديات  يـ املـسلحة  التنظيمـات   انتـشار   ظـل   يف هناية الفترة املشمولة بـالتقرير،       و. األطفال

ــرض   ــة تعتـ ــهاكات و جديـ ــرتكيب االنتـ ــد مـ ــساعدات  حتديـ ــصال املـ ــسانيإيـ ــسكان ةاإلنـ  إىل الـ
النتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال القــوات املــسلحة   ني لعــروفامل رتكبنيمــن املــو. تــضررينامل

خــابرات اجلويــة ومكتــب  املالعــسكرية وخــابرات مثــل املة  الــسورياملخــابراتالــسورية، وقــوات 
احلكومـة  ب املرتبطـة  وامليليشيات   ؛األمن السياسي ومديرية املخابرات العامة    مديرية  األمن القومي و  

 ؛قــوات الــدفاع الــوطينالــيت ُشــكل الحقــا إطــار رمســي ضــمن   (اللجــان الــشعبيةو يحة الــشبمثــل
؛ وجبهــة اجليش الــسوري احلــراجلماعــات املرتبطــة بــ  و؛واجلماعــات املــسلحة الكرديــة الــسورية 

   .املستقلة أو غري املعروفةسلحة املماعات ؛ وداعش؛ وغريها من اجلار الشامرأح؛ والنصرة
  

  واستخدامهمجتنيد األطفال   -ف أل  
تقوم مجاعـات املعارضـة املـسلحة بتجنيـد األطفـال وباسـتخدامهم، يف كـل مـن أدوار                     - ١١

ويف حــني مل تتــوافر أي معلومــات عــن قيــام القــوات احلكوميــة بتجنيــد  . املــساندة ويف املعــارك
 عــن إلقــاء القــبض علــى األطفــال واحتجــازهم التعــسفي مــسؤولةاألطفــال، فــإن هــذه القــوات 

رتباطهم املتصور أو الفعلي باملعارضة، وعن اسـتخدامها األطفـال كـدروع بـشرية              وتعذيبهم ال 
  .أثناء العمليات الربية

ــالتقرير عــن        - ١٢ ــرة املــشمولة ب ــاموتلقــت األمــم املتحــدة بالغــات مــستمرة طــوال الفت  قي
ومل تــذكر مدونــة . األطفــال واســتخدامهمبتجنيــد لجــيش الــسوري احلــر  لتابعــة لماعــات ااجل

ــ ــد سـ ــر  قواعـ ــسوري احلـ ــصادرة يفلوك اجلـــيش الـ ــال ٢٠١٢أغـــسطس / آبالـ ــد األطفـ  جتنيـ
مل يكـن  ومـع ذلـك، أشـارت أنـشطة الرصـد والتحقـق إىل أن ذلـك               . واستخدامهم أو حتظرمها  

وتشري املقابالت اليت أجريـت مـع األطفـال وآبـائهم           . بشكل منهجي  كسياسة عامة أو  معتمدا  
ــلــسياسية وإىل أن فقــدان اآلبــاء واألقــارب والتعبئــة ا  املمارســة مــن األقــران واألســرة  ط وضغال

وذكـر العديـد    . لجـيش الـسوري احلـر     تابعة ل أسهمت يف اشتراك األطفال يف مجاعات       واجملتمع  
وقــد مســح أيــضا . صفوف املعارضــةبــ االلتحــاقمــن الواجــب علــيهم أن مــن الفتيــان أهنــم رأوا 
مــر مــن القيــادة حيظــر هــذه  أصــدور  إجــراءات التحقــق مــن العمــر أو  بتجنيــد األطفــال غيــاُب

وباإلضــافة إىل ذلــك، يبــدو أن مــشاركة األطفــال كــثريا مــا يــسرها أحــد األقــارب    . األعمــال
، زعم أحد أفراد اجلـيش الـسوري احلـر          ٢٠١١فعلى سبيل املثال، يف عام      . الذكور األكرب سنا  

.  العمـر   سـنة مـن    ١٥ ولـده البـالغ      بينـهم  العديد من األطفال  مجاعته تضم   من حمافظة محص أن     
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ل يـصدر   اطفـ األورغم تدريب األطفال على استخدام األسلحة والسكاكني، فإن قرار تـسليح            
ولـدى مجاعـات املعارضـة املـسلحة املختلفـة قواعـد خمتلفـة              . على أساس كـل حالـة علـى حـدة         

بشأن دور األطفال، والسن اليت يتلقى فيهـا األطفـال التـدريب العـسكري أو يـسمح هلـم فيهـا                     
 سنة من العمر مـن مدينـة إدلـب،        ١٢وزعم فىت يبلغ    . أو املشاركة يف اهلجمات   حبمل السالح   

ــد ُرفـــض       ــر قـ ــسوري احلـ ــقيقه يف اجلـــيش الـ ــال، أن طلـــب انـــضمامه إىل شـ ــبيل املثـ علـــى سـ
  . لصغر سنه٢٠١٢ عام يف
 سـنة وتـسليحهم واسـتخدامهم       ١٧ و   ١٢ تدريب فتيان تتراوح أعمارهم بني       جرىو  - ١٣

 سـنة مـن     ١٥فعلـى سـبيل املثـال، أفـاد صـيب يبلـغ             . عمال نقاط التفتيش  كمقاتلني أو ملمارسة أ   
، )حمافظـة طرطـوس   ( يف تلكلـخ     ٢٠١٢أبريـل   /العمر بأن اجليش السوري احلر جنده يف نيـسان        

 اجلماعــة بعــد وخــرج مــن صــفوفوقــد فــر مــن املنطقــة . وأنــه شــارك يف العمليــات العــسكرية
أيـضا حالـة صـيب مـن        املماثلـة   ومـن الـدالالت     . ةكوميـ نصبته القوات احل  القبض عليه يف كمني     

 سنة من العمـر أفـادت التقـارير بأنـه انـضم إىل اجلـيش الـسوري احلـر كمقاتـل                      ١٦محص يبلغ   
، أبلغت أسـرته األمـم املتحـدة أنـه ال يـزال يقاتـل مـع                ٢٠١٣مارس  /ويف آذار . ٢٠١٢عام   يف

لعمــر خــضعا للعــالج    ســنة مــن ا ١٧ و ١٦وأفــادت التقــارير بــأن فتــيني يبلغــان     . اجلماعــة
 حلب بعد القتال حتت لـواء اجلـيش احلـر    مدينة يف   ٢٠١٢فرباير  /مستشفى مؤقت يف شباط    يف

واستخدم اجليش الـسوري احلـر األطفـال أيـضا كطبـاخني ومحـالني ومهـريب أسـلحة                  . السوري
عرب احلدود وخمربين وجواسيس ورسل وكذلك يف أعمـال تنظيـف األسـلحة وإعـداد الـذخرية                 

صري، حمافظـة    مـن العمـر، مـن القُـ        ١٧ فعلى سبيل املثال، جـرى تـدريب صـيب يف الــ           . وحتميلها
محـــص، وتـــسليحه واســـتخدامه يف مـــساعدة املـــدنيني احملاصـــرين أو اجلرحـــى خـــالل أعمـــال  

 توثيــق حــاالت عــن فتيــة وفتيــات يــستخدمهم اجلــيش جــرىكمــا . القــصف، ويف دفــن املــوتى
اخلطوط من أجـل تـوفري اإلمـدادات        عرب  رب احلدود و  السوري احلر يف عمليات اإلجالء الطيب ع      

الطبيـــة للمستـــشفيات امليدانيـــة وللمـــساعدة يف تقـــدمي اخلـــدمات الـــصحية حلـــاالت الطـــوارئ 
  . والصدمات النفسية، األمر الذي يعرضهم خلطر كبري

وجـــرى توثيـــق حـــاالت جتنيـــد اجلماعـــات املـــسلحة الـــسورية الكرديـــة لألطفـــال          - ١٤
ة قـرب هنايـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مشلـت تقـارير عـن فتيـة وفتيـات                     واستخدامهم، وخباصـ  

ــارهم بـــني   ــراوح أعمـ ــة   ١٧ و ١٤تتـ ــرتبطني باجلماعـــات املـــسلحة الـــسورية الكرديـ ــنة مـ  سـ
ــها     يف ــال، جــرى توثيقهــا والتحقــق من وقــد اســُتخدم  . حمافظــة احلــسكة يف مهــام مــساندة وقت

ــاط الت   ــال نقـ ــان يف إعمـ ــم األحيـ ــال يف معظـ ــدادات   األطفـ ــات واإلمـ ــل املعلومـ ــيش ويف نقـ فتـ
وذكــر صــيب يف . العــسكرية، ولكــن جــرى تدريبــهم أيــضا علــى املــشاركة يف عمليــات القتــال 

 مـن أجـل   ٢٠١٢يوليـه  / من العمر أنه انضم إىل مجاعات مسلحة سورية كردية يف متوز        ١٧ الـ
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ه تلقـى التـدريب     وزعـم أنـ   ). حمافظـة احلـسكة   (احلدوديـة   يف بلدة القامشلي    منطقة سكنه   محاية  
كمـــا وردت . وشـــارك يف وقـــت الحـــق يف عمليـــات عـــسكرية ويف حراســـة نقـــاط التفتـــيش 

ادعــاءات عــن أطفــال مــرتبطني جبماعــة جبهــة النــصرة وداعــش، ولكــن مل ميكــن التحقــق مــن    
  . التقرير  عند كتابة هذامماثلةحاالت 

يـدهم يف جمتمعـات   وما يـثري القلـق بوجـه خـاص حـاالت جتنيـد األطفـال أو حماولـة جتن                   - ١٥
اجلماعـات املرتبطـة    وتتصل غالبية احلـوادث بالتجنيـد علـى أيـدي           . الالجئني يف البلدان اجملاورة   

وُحــدد االفتقــار إىل التعلــيم . اجليش الــسوري احلــر أو اجلماعــات املــسلحة الــسورية الكرديــة بــ
  .جئني كعوامل رئيسية تؤدي إىل جتنيد األطفال الالاألقرانفرص العمل وضغط إىل  أو
ومل تتلق األمم املتحـدة تقـارير عـن أطفـال جـرى جتنيـدهم رمسيـا مـن جانـب القـوات                         - ١٦

 بـأن القـوات احلكوميـة، مبـا يف ذلـك ميليـشيات الـشبيحة واللجـان                  أفيَدومع ذلك،   . احلكومية
 واحتجـزت الـشباب، مبـا يف ذلـك مـن تقـل              الترهيـب  مارسـت    ،قوات الـدفاع الـوطين    /الشعبية

سنة، لالنضمام إىل صفوفها عند نقاط التفتيش وأثناء الغارات علـى املنـاطق              ١٨أعمارهم عن   
ــه /ويف إحــدى احلــاالت الــيت وقعــت يف متــوز  . املواليــة للحكومــة واملنــاطق املتنــازع عليهــا   يولي

 الـذي يبلـغ     ابنـه  جتنيـد    ت حاول ةالسورياملسلحة   القوات، أبلغ رجلٌ األمم املتحدة بأن       ٢٠١٢
  . نقطة تفتيش يف حمافظة دير الزورمهاء عبور سنة من العمر أثنا١٦
ومجعت األمم املتحدة أيضا تقارير تـشري إىل اسـتخدام األطفـال كـدروع بـشرية أثنـاء              - ١٧

ــيما خـــالل تلـــك الـــيت   والة، يـــحلكوم للقـــوات اعمليـــات بريـــة ــنسـ ــامي تُشـ  ٢٠١١ يف عـ
خدمت املــدنيني، ة اســتيــحلكومالقــوات افعلــى ســبيل املثــال، أفــادت التقــارير بــأن  . ٢٠١٢ و

ال يقــل عــن مثانيــة  ، بينــهم مــا)حمافظــة إدلــب( يف كفــر نبــل ٢٠١١خــالل شــهر رمــضان عــام 
أطفــال، كــدروع بــشرية، وهــددت بقتــل األطفــال إذا مل تستــسلم املعارضــة؛ وال يــزال مــصري  

 القــوات املــسلحة، أفــادت التقــارير بــأن  ٢٠١٢أبريــل /ويف نيــسان. جمهــوالاألطفــال الثمانيــة 
إىل  علــى الــرتول النــساء واألطفــال وأجــربت، )حمافظــة محــص( ديــر بعلبــة ت اجتاحــةالــسوري
 بأن املدنيني، مبن فـيهم      أفيداجليش السوري احلر من البلدة،      مجاعات   اقتراب   ولدى. الشوارع

األطفال، أجربوا على االصطفاف والوقـوف بـني دبابـات اجلـيش الـسوري وجنـوده مـن أجـل               
 مدينــة، يف ٢٠١٢مــارس /ويف آذار. ر عــن مهامجــة البلــدة ثــين مجاعــات اجلــيش الــسوري احلــ 

  هبـم الـشوارع    وجابت من املدارس     أطفاال ت اختطف ة السوري القوات املسلحة أن  ب أفيدمحص،  
 مكـربات الـصوت لإلعـالن عـن وصـوهلم وإبـالغ املهـامجني احملـتملني بعـدم إطــالق          مـستخدمة 

حمافظــة يف  قريــة كفــر زيتــة، ، يف٢٠١٢أغــسطس /ويف آب. النــار نظــرا لوجــود أطفــال معهــم
 بـأن القـوات املـسلحة الـسورية ألقـى القـبض علـى عـدد كـبري مـن األطفـال، فتيانـا                         أفيـد محاة،  
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.  سـنة، واسـتخدمهم كـدروع بـشرية      ١٢ و   ١٠وفتيات، وال سيما ممن تتراوح أعمارهم بـني         
ــة لل دبابــات احلكومــة وإنــشاد أغــاين الوقــوف أمــامواضــطر األطفــال أيــضا إىل   حكومــة  موالي

ــيهم         ــالقبض عل ــد ب ــسورية حتــت التهدي ــة ال ــة العربي ــرئيس اجلمهوري ــدة ل وتنظــيم مظــاهرة مؤي
 من هـؤالء    ٢٠  حواىل توأفادت التقارير بأن القوات املسلحة السورية اختطف      . احتجازهم أو

 عالمــات وحيملــونيف حالــة مــن الــصدمة وهــم األطفــال، أطلــق ســراحهم بعــد ذلــك بأســبوع 
  . تعرضهم للتعذيب

  
  احتجاز األطفال بسبب ارتباطهم املزعوم باجلماعات املسلحة    

 القبض علـى األطفـال، وتعرضـوا لالحتجـاز وسـوء املعاملـة والتعـذيب يف مرافـق               لقَيأُ  - ١٨
ة يف محـالت    يـ قـوات احلكوم  الاالحتجاز، مبا يف ذلك مرافق خارج إطـار القـانون، مـن جانـب               

وألقــي القــبض علــى األطفــال  . ٢٠١٢ و ٢٠١١اعتقــال واســعة النطــاق، ال ســيما يف عــامي  
ملشاركتهم أو مشاركة أقارهبم الفعلية أو املفترضة يف املظـاهرات أو تقـدمي املـساندة جلماعـات                 

ومجعت األمـم املتحـدة تقـارير عـن أطفـال أُلقـي القـبض علـيهم يف منـازهلم                    . املعارضة املسلحة 
افظـات درعـا وإدلـب ومحـص        واملدارس واملستشفيات والطرقـات، وعنـد نقـاط التفتـيش يف حم           

 ٢٠١١وأفيد بأن األطفـال الـذين ألقـي القـبض علـيهم يف عـامي                . وحلب ودير الزور ودمشق   
جـزوا يف كـثري مـن األحيـان يف مرافـق             العديد من مرافـق االحتجـاز، واحتُ       تنقلوا بني  ٢٠١٢ و

  .احتجاز تابعة لقوات املخابرات، لعدة أشهر يف بعض األحيان
ض مرافق االحتجـاز مـن قبيـل املـدارس واملستـشفيات واملنـازل اخلاصـة              وال يستويف بع    - ١٩

وتــشري روايــات متعــددة  . ونقــاط التفتــيش احلــد األدىن مــن املعــايري الدوليــة لقــضاء األحــداث   
ألطفال وشـهود بـالغني إىل أن أغلبيـة األطفـال احتجـزوا يف نفـس زنزانـات املعـتقلني البـالغني،           

 ســنة تعرضــوا لــسوء املعاملــة وألعمــال ترقــى إىل  ١١مــارهم  بــأن أطفــاال ال تتجــاوز أعوأفيــد
التعــذيب مــن أجــل انتــزاع االعترافــات أو إذالهلــم أو للــضغط علــى أحــد األقــارب مــن أجــل    

وأفادت التقارير بأن إساءة املعاملة واألعمال اليت ترقـى إىل التعـذيب            . االستسالم أو االعتراف  
ي اخلشبية واملعدنية؛ والصدمات الكهربائيـة،      مشلت الضرب بكابالت معدنية وبالسياط والعص     

أو القــدمني؛ واســتخدام اليــدين األعــضاء التناســلية؛ واقــتالع أظــافر أصــابع  علــى مبــا يف ذلــك 
العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب أو التهديد باالغتـصاب؛ وإجـراء حماكمـات بـإجراءات                

س االنفـــرادي؛ والتعـــرض صـــورية؛ واحلـــرق بعقـــب الـــسجائر؛ واحلرمـــان مـــن النـــوم؛ واحلـــب 
 مـن الـسقف،  اجلـدران أو  علـى  وتشري التقـارير إىل تعليـق األطفـال أيـضا       . تعذيب األقارب  إىل

من املعصمني أو غريمهـا مـن األطـراف، وإجبـارهم علـى وضـع رؤوسـهم وأعنـاقهم وأرجلـهم                     
وعلـى سـبيل املثـال،      . وضـرهبم خـشيب     أثناء تعرضهم للـضرب، وربطهـم إىل لـوح         عرب دوالب 
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 / مـن العمـر يف آذار  ١٦ لغ عن قيام القوات املسلحة السورية بإلقاء القبض علـى صـيب يف الــ             أب
ن للـضرب   و وتعـرض األطفـال والبـالغ      . طفال آخرين  ٢٠ ، واحتجازه مع حواىل   ٢٠١٢مارس  

بتـر أصـابعهم، وضـرهبم باملطرقـة علـى ظهـورهم، حـىت               بقضبان معدنية أو اقتالع أظـافرهم أو      
  .ناملوت يف بعض األحيا

ــة اإلنــسانية إىل           - ٢٠ ومل ُيــسمح إىل حــد كــبري بوصــول األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعل
وباإلضافة إىل ذلك، مل يتلـق أفـراد أسـر األطفـال احملتجـزين أي معلومـات                 . األطفال احملتجزين 

  .عن مصريهم يف كثري من األحيان
اءات بـأن مجاعـات   وعلى الرغم من أنه ال تتوافر سوى معلومات حمدودة، وردت ادع      - ٢١

أهنم مناصـرون   بـ  ُيعتقداملعارضة املسلحة سيطرت أيضا على مرافق احتجاز تعرض فيها أطفال           
  .للحكومة إىل سوء املعاملة والتعذيب

  
  قتل األطفال وتشويههم  -باء   

 ١٠٠ ٠٠٠ أن مــا يزيــد علــى حــىت حلظــة كتابــة هــذا التقريــرقــدرت األمــم املتحــدة،   - ٢٢
منــذ ذلــك  طفــل، وُجــرِح عــدد أكــرب مــن     ١٠ ٠٠٠ أكثــر مــن  شــخص قــد قتلــوا، بينــهم   

ومجعت األمم املتحـدة تقـارير عـن أطفـال أصـيبوا جبـروح خـالل أعمـال                  . ٢٠١١مارس  /آذار
ويف بعــض احلــاالت، . القنابــل جــواإلقــاء القتــال بــسبب عمليــات القــصف املكثــف باملــدافع و 

نامجـة عـن   ق أو جـروح    عـن حـرو   متعـددة نامجـة     صـدمات نفـسية     كناية عن    اإلصابات   كانت
ــود الفقـــري   ــابات يف العمـ ــتلزمت . الـــشظايا أو بتـــر أطـــراف أو إصـ ــواسـ ــارات احملـ دودة اخليـ

اإلصـابة  أو /التـهابات و حـصول  أدى بـدوره إىل     مـا   العالج يف بعض األحيان بتر األطـراف         يف
  . الشلل أو اإلعاقة الدائمةب

ــوال عـــامي   - ٢٣ ــال يف ســـ  ٢٠١٢ و ٢٠١١وطـ ــود أطفـ ـــ، أفيـــد عـــن وجـ  بـــني ١١ ن الـ
ــوات          ــد الق ــى ي ــا بالرصــاص عل ــوا رمي ــة أصــيبوا جبــروح أو توف ــاوئني للحكوم ــاهرين املن املتظ

ويف إحـدى   . احلكومية يف حمافظات درعا ومحص وإدلب وحلـب ودمـشق ومحـاة وديـر الـزور               
 مــن العمــر أثنــاء   ١٦، أصــيب صــيب يف الـــ   ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٢احلــاالت يف 

ــدة محــص القدميــة، يف ظهــره برصــاص قنــاص حكــومي وأصــيب     مــشاركته يف مظــاهرة   يف بل
 ٢٠١٢يونيـه   /وزعـم شـاهد يف مظـاهرة يف حمافظـة إدلـب يف حزيـران              . بالشلل يف وقت الحق   

 ســنة، أطلقــت عليهمــا القــوات احلكوميــة الرصــاص، إىل ١٧ و ١٢بأنــه نقــل صــبيني عمرمهــا 
  .املستشفى حيث توفيا بعد ذلك
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 إىل قتــل  اجلاريــة فيهــا األنــشطة العــسكرية  ونــاطق الــسكنية  اســتهداف املكمــا أدى  - ٢٤
كــان حيمــل فــىت يف الرابعــة عــشرة مــن عمــره أفيــد بــأن فعلــى ســبيل املثــال، . وتــشويه األطفــال

.  يف حمافظــة محــصبرصــاص قنـاص قتـل  ، ٢٠١١يوليــه /يف متــوزأحــد املخـابز  خبــز مـن  أرغفـة  
 بطلـق نـاري مـن قنـاص    يف العنـق  أصـيب  هر  سبعة أش ابنه البالغ من العمر      أحد اآلباء بأن  وأفاد  

أغـسطس  /يف آب   مرتلـه  الـسورية قبالـة   وية  تابعة للقوات اجل  نقطة تفتيش عسكرية    يتمركز عند   
القـوات  علـى يـد     قتـل أطفـال وتـشويههم       كمـا أفيـد عـن       . يف محـص  ، يف حي اخلالدية     ٢٠١١

مـن مـرتل   تفتـيش  الثنـاء  العمليات الربيـة، مبـا يف ذلـك أ   أثناء  وعناصر الشبيحة    املسلحة السورية 
ــرتل عــن   القــوات احلكوميــة اســتخدمت أيــضا أســلحة      وأفيــد بــأن  . أعــضاء املعارضــة  إىل م

 تقــارير تصــفو، ٢٠١٢يوليــه / مــن متــوزاعتبــاراو. ةغــري متناســبوقــوة  ةعــشوائيطبيعــة  ذات
املنـــاطق يف  “براميـــل”أرض أو قنابـــل  - متـــسقة اســـتخدام ذخـــائر عنقوديـــة وقـــذائف أرض

دمـر مبـاين سـكنية    ممـا  ، ٢٠١٢يف مدينة حلـب خـالل عـام    حرارية  قنابل  ستخدمت  وا. املدنية
  . األطفالاملتمدد ضدعن استخدام الرصاص كثرية تقارير وردت باإلضافة إىل ذلك، . كاملة
أخــضعتها  وا القــوات احلكوميــة قــرى ومــدن حاصــرت، ٢٠١٣ و ٢٠١٢يف عــامي و  - ٢٥
دمـشق  و محـص    حمافظـات  ل وتـشويههم يف   إىل قتـل أطفـا    ة أدت   غـارات جويـة مكثفـ     وقصف  ل
ســبتمرب / أيلـول ٢٦ويف حادثـة وقعــت يف  . والالذقيـة واحلــسكة دلـب وحلـب ومحــاة ودرعـا    إو

ربعـة الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني          األ أخوهتـا  يف العاشرة من العمر، وشّوه     فتاة   قتلت،  ٢٠١٣
 ت وقعـ  أخـرى ة  ويف حادثـ  . حمافظة حلب يف  احلية  على قرية   قصف  ال سنوات، خالل    ١٠ و   ٤

قـصف شـديد مـن جانـب        أصـاب   ) حمافظـة درعـا   (غزالـة   ال، يف خربـة     ٢٠١٢سـبتمرب   /يف أيلول 
ذلــك أدى  بــأن وأفيــدجمموعــة مــن النــساء واألطفــال اهلــاربني مــن املنطقــة،  القــوات احلكوميــة

) حمافظـة محـص   (القـصري   معركـة   خـالل   و. ة اثنني آخـرين جبـروح بليغـة       وإصابطفلني  قتل  م إىل
ــار يف ــايو/أي ــاد شــهود  ٢٠١٣ م ــشوائي وغــري  القــصف الاســتمرار عــن ، أف عــن وتناســب املع

علـى  ة  يـ غارات اجلوية احلكوم  واستهدفت ال . من املنطقة اهلاربني  استخدام القناصة ضد املدنيني     
  خـالل اسـتهداف     مـثال  جـرى  بالقرب من احلدود التركيـة، كمـا         النازحني خميمات   حنو متكرر 

اسـتمرت   كتابـة هـذا التقريـر،        حـىت حلظـة   و. ٢٠١٣نيـه   يو/ حزيـران  ٢٥بـاب الـسالم يف       خميم
علـى  الغـارات اجلويـة     وعمال القتالية املتقطعة، مبا يف ذلك استمرار القصف بقـذائف اهلـاون             األ

ــا  ــسطينية وحوهلـ ــات الفلـ ــابون   املخيمـ ــوبر والقـ ــرزة وجـ ــسبينة وبـ ــسينية والـ ــوك واحلـ   يف الريمـ
  .عيشة ودرعا خانو

القــوات أن  يــزعم الــيت ضــحايا أعمــال القتــل اجلمــاعي وكــان األطفــال أيــضا مــن بــني  - ٢٦
يف عـامي  ، اليت حـصل معظمهـا   طرطوس و محاةو يف حمافظات محص ودرعا      ارتكبتهااحلكومية  
أفيــد بــأن ) حمافظــة محــص ( احلولــة، يف منطقــة٢٠١٢مــايو / أيــار٢٥ويف . ٢٠١٣ و ٢٠١٢
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 هـم  معظم علـى النـار    بـإطالق  طفـالً، قتلـوا    ٤٩ شخص، بينهم مـا ال يقـل عـن           ١٠٠أكثر من   
ان صـبيّ  (ه الثالثـة   وأطفالـ  تـه  أن زوج  ذكـر مـم املتحـدة مـع شـاهد         األ توحتدث. مسافة قريبة  من

بينمـا  ، وا أمامـه تلـ قُ) يف الثالثة مـن العمـر  وفتاة أحدمها يف اخلامسة واآلخر يف الثامنة من العمر،     
.  يف عداد املفقـودين    ائه، وال يزال أحد أبن    رصاصةب سنوات   أصيبت ابنته البالغة من العمر عشر     

بلـديت البيـضا    من بني عشرات ضحايا أعمال القتل اجلماعي يف         كانوا   بأن األطفال أيضا     أفيدو
ويف العديد من هـذه احلـاالت، يبـدو         . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣ و   ٢يف  ) حمافظة طرطوس (بانياس  و

  . مسافة قريبةوأن النار أطلقت عليهم من قتلوا يف منازهلم، أن أطفاالً
حـوادث قتـل األطفـال وتـشويههم        كانـت معظـم     ،  الرتاعوخالل السنتني األوليني من       - ٢٧

 زيـادة احلـصول علــى األسـلحة الثقيلـة واســتخدام     لكــن بـسبب .  إىل القـوات احلكوميـة  ُتنـسب 
 علـى حنـو متزايـد       تنخـرط مجاعات املعارضـة املـسلحة      بدأت    الترهيب بشكل أساسي،   أساليب

  .٢٠١٣عام يف يف هذا النوع من األعمال 
ارتكبـت  وكان األطفال من بني ضحايا أعمال القتل اجلماعي يف حمافظة الالذقية الـيت                - ٢٨

 وداعــش،الــشام، أحــرار  ُيــزعم بأهنــا تــشملمجاعــات املعارضــة املــسلحة علــى يــد حتــالف مــن 
خـــالل مـــا يـــسمى    مـــن العـــز وصـــقوراألنـــصار، و املهـــاجرينيش وجـــالنـــصرة، وجبهـــة 

ــارودة هجــوم” ــى“الب ــ عل ــة يف رى  ق ــل. ٢٠١٣أغــسطس / آب٤علوي ــن   وقت ــل ع ــا ال يق  م
معـروف مـن      عـدد غـري    وشوه سنوات،   ١٠تقل أعمارهم عن    طفال، بينهم فتيان وفتيات      ١٨

كــانوا حــني  يف بيــوهتم أووهــم وأطلقــت النــار علــى معظــم األطفــال  . األطفــال أثنــاء العمليــة 
أن مجاعـات املعارضـة     بـ ن  ومـدني د  أفـا ويف بعـض احلـاالت،      .  أفـراد عـائالهتم    مع الفرار   وناولحي

يف معظـم احلـوادث،   لكـن  .  العمليـات شـن قبل حاولت نقل مدنيني إىل مناطق أخرى    املسلحة  
ــام ــة ل  ق ــات تابع ــسوري احلــر  مجاع ــسلحة   ولجــيش ال ــات م ــسكرية  أخــرى مجاع ــات ع بعملي
وقــوع خــسائر  نــزوح املــدنيني، بينــهم أطفــال، و   مــا أدى إىل  منــاطق مكتظــة بالــسكان،   يف
 ومــدافع هـــاون  قناصـــنياملـــسلحة اســتخدمت  املعارضــة  مجاعـــات وأفيـــد بــأن   .هموفصــف  يف

  .املناطق السكنيةيف حملية الصنع أجهزة متفجرة ووصواريخ 
عمليــات إعــدام األطفــال بــإجراءات يف مجاعــات املعارضــة املــسلحة أيــضا وشــاركت   - ٢٩

توثيـق  بألمـم املتحـدة     قيـام ا   عدم القدرة على الوصول ألسباب أمنيـة دون          وقد حالت . موجزة
.  أكرب بكثري من عـدد احلـاالت املـسجلة          هي االجتاهاتيعتقد أن هذه    و. احلاالتذه  هلمنهجي  

 ،٢٠١١، يف حمافظـة دمـشق يف عـام           بأن عناصر اجلـيش الـسوري احلـر        أفيدفعلى سبيل املثال،    
دما  علــى العمــل مــع احلكومــة عنــ رغــمأنــه أبزعم مــن العمــر يـُـ فــىت يف الــسادسة عــشرة   واقتلــ

 عمليات قتل أطفـال     عنوتلقت األمم املتحدة أيضا تقارير      .  والده احتجزت القوات احلكومية  
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 مــن العمــر قتــل رميــا بالرصــاص يف الــسادسة عــشرة فــىتنــصرة، مبــا يف ذلــك ال جبهــة علــى يــد
ويف حمافظــة احلــسكة أيــضا أفيــد عــن قتــل فــىت   .  احلــسكة يف حمافظــة٢٠١٣أبريــل /نيــسان يف
 مرتبطــة حبــزب رميــا بالرصــاص علــى يــد عناصــر كرديــة مــسلحة مــن العمــرالرابعــة عــشرة  يف

   . آخر كرديقام هبا فصيل مظاهرة خالل االحتاد الدميقراطي
نـار بـني القـوات احلكوميـة        ال األطفـال أنفـسهم حماصـرين يف تبـادل إطـالق             وجـد كما    - ٣٠

أغـسطس  /ل، يف آب  فعلـى سـبيل املثـا     . واجلماعات املسلحة، أو بني اجلماعات املسلحة نفسها      
ــةيف هجــوم شــنته   و،٢٠١٣ ــصرة يف حمافظــ ال جبه ــة أصــيب ، ة احلــسكةن ــانثالث ــراوح فتي  تت

 حبـزب  نيمـرتبط مـسلحني    نيد سوري اكرأل تفتيش   ة نقط سنة حيرسون  ١٦ و   ١٥أعمارهم بني   
يف الثالثــة عــشرة مــن فتــاة أصــيبت ، ٢٠١٣مــايو /ويف أيــار. جبــروح بالغــةاالحتــاد الــدميقراطي 

حتـاول  وهـي   اجليش السوري احلـر      أفرادطالق النار بني القوات احلكومية و     إلتبادل  اء  أثن العمر
  .قصريالفرار من ال

 دمـشق   علـى  عدد مـن اهلجمـات بقـذائف اهلـاون           أدى،  ةواستنادا إىل معلومات موثوق     - ٣١
يف تــشرين آخــرين  ٤٣وحوهلــا إىل قتــل مــا ال يقــل عــن تــسعة أطفــال وجــرح مــا ال يقــل عــن 

أربعــة أطفــال قتــل نــوفمرب، / تــشرين الثــاين١١فعلــى ســبيل املثــال، يف . ٢٠١٣مرب نــوف/الثــاين
خـارج  ية   هـاون حافلـة مدرسـ       ومشرفان بعد إصـابة قذيفـة       أربعة أطفال  وأصيبسائق حافلة   و

  .دمشقيف شرقي باب  يف منطقة إحدى املدارس
ا ســجالهتعلــى   املتحــدة الداخليــة الــسورية األمــَموزارةُأطلعــت باإلضــافة إىل ذلــك، و  - ٣٢

رحـوا علـى أيـدي مجاعـات املعارضـة املـسلحة           تلـوا أو جُ   قُزعم بـأهنم    األطفـال الـذين يُـ     املتعلقة ب 
 طفـال، مبـا يف ذلـك       ١٣٠قُتل مـا ال يقـل عـن         األرقام،  استنادا إىل تلك    و. خمتلف احملافظات  يف

 طفـال  ١١٨رح مـا ال يقـل عـن         القصف وإطالق النار واإلعدام بإجراءات مـوجزة، وجُـ        جراء  
  .٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ٢٢ و ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١٠بني 
ــق يف ادعــاءات   وخلــصت  - ٣٣ ــة األمــم املتحــدة للتحقي ــة  اســتخدام  بعث األســلحة الكيميائي
ة يف منطقــة أســلحة كيميائيــ، يف تقريرهــا عــن مــزاعم اســتخدام اجلمهوريــة العربيــة الــسورية يف

ــة ــشق يف ب الغوطــ ــسطس / آب٢١دمــ ــلحة ،)A/67/997-S/2013/553 (٢٠١٣أغــ  إىل أن أســ
، ال سـيما  الـضحايا مـن  سـقوط عـدد كـبري    مـا أدى إىل   على نطاق واسـع ة اسُتخدمت   يكيميائ

 صـواريخ   أيـضا عـن اسـتخدام      التقريـر    أفـاد و. مـن األطفـال   ينـهم العديـد     صفوف املـدنيني، ب    يف
 ترمــا واملعــضمية وزملكــا الــسارين املــؤثر علــى األعــصاب يف عــني عامــل  أرض حتمــل-أرض 

اسـتخدام املزيـد مـن    مؤشـرات علـى    األمـم املتحـدة   تلقتباإلضافة إىل ذلك، و. وريف دمشق 

http://undocs.org/ar/A/67/997�
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حلـب ومحـص    حمافظـات    إصـابات بـني األطفـال يف         أفيـد بأهنـا أوقعـت       اليت األسلحة الكيميائية 
  . االدعاءات أو حتديد هوية اجلناةهذه  تأكيدمل تتمكن من  هادمشق، لكن ووإدلب

  
  العنف اجلنسي ضد األطفال  - جيم  

ال يـتم بـصورة جيـدة       سـورية    يف   الرتاعاملـرتبط بـ    العنف اجلنسي    ُيعتقد أن اإلبالغ عن     - ٣٤
 عـدم  باإلضـافة إىل ، ة االجتماعيـ ةالوصمواملخاوف من االنتقام ويعزى ذلك بصورة كبرية إىل   

العنـف اجلنـسي ضـد الفتيـات والنـساء،          وأفيـد بـأن     . سريةالـ أمونة و املستجابة  االخدمات  توفر  
ــسي،    أو ــن العنــف اجلن ــواخلــوف م ــة وراء  ه ــداخلي لألســر    أحــد األســباب الكامن ــشرد ال  الت
  .فرارها من سورية أو
 أثنــاء احتجــازهم مــن قبــل ألمــم املتحــدة العنــف اجلنــسي ضــد األطفــال  ا وقــد وثقــت  - ٣٥

وأفــادت التقــارير بــأن العنــف . الحتجــاز الرمسيــة أو غــري الرمسيــةالقــوات احلكوميــة يف مرافــق ا
الـضغط علـى    أو  االعتـراف   إحلـاق الـضرر أو اإلرغـام علـى          ذالل أو   اإل بقصد   اسُتخدماجلنسي  

 العنـف اجلنـسي أو التهديـد بـالعنف اجلنـسي            حـوادثَ وارتكـب   .  لتـسليم نفـسه    أحد األقـارب  
 ضـــد والقــوات املـــسلحة الـــسورية  الـــسورية املخـــابراتأفـــراد يف أجهــزة  معظــم األحيـــان   يف

وتفيـد التقـارير بـأن      . ينتمـون إليهـا     أو  جزءا من املعارضـة    الذين يعترب أهنم يشكلون   األشخاص  
التناسـلي واغتـصاب    اجلهـاز   إحـراق     أو كهربائيـة الصدمات  اسـتخدام الـ     يـشمل  العنف اجلنسي 
 وإذالهلـم   قيـد االحتجـاز  انجتري السخرية مـن الفتيـ    كما  .  الفتيات ،حاالتبضع  الفتيان، ويف   

 مــن فقــد أفــاد فــىت يف الــسادسة عــشرة مــن العمــر . أســرهم والتهديــد باغتــصاب أفــراد جنــسياً
ــه ب، مــثالًحمافظــة إدلــب،  ــان آخــرين  مخــسة مــع، ٢٠١٢مــارس /يف آذاراعتقــل أن ــراوح فتي تت
 يف مركــز واحتجــزوا عنــد نقطــة تفتــيش بــالقرب مــن مدرســته ســنة ١٥ و ١٣أعمــارهم بــني 

ُيعتـدى عليـه     عامـا    ١٤ البالغ من العمر     صديقهوأفاد الصيب بأنه شهد     . ره قوات املخابرات  تدي
 يبلغـان  لـصبيني  األمم املتحدة معلومات عن عالج طيب      يف مثال آخر، مجعت   و. قتل مث جنسياً،

 ،ريـــف دمـــشقيف ، دومـــا يف األقـــي القـــبض عليهمـــ  كـــان قـــد ســـنة،١٦ و ١٥مـــن العمـــر 
 ملدة ثالثة أشهر يف مركز املخابرات اجلويـة يف دمـشق، حيـث         ا، واحتجز ٢٠١٢يوليه  /متوز يف

  . جنسيما تعرضا العتداءيزعم أهن
االغتــصاب ، مبــا يف ذلــك االغتــصاب عــن مــزاعم ب األمــم املتحــدة تقــاريركمــا تلقــت  - ٣٦

وجــود يف اجلمــاعي، وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي ضــد النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك  
ــة، و    ــوات احلكومي ــب الق ــن جان ــارب، م ــيش أو   خباألق ــاط التفت ــد نق ــدامهات  اصــة عن ــاء امل أثن

م أهنبـ أفراد يف حمافظـة إدلـب       وذكر  . للمعارضةمؤيدة  وعمليات تفتيش منازل األسر اليت تعترب       
 ات الـشابات اهلاربـ    مـن عدد من ضحايا االغتصاب      قد قاموا بإيواء أو مبساعدة        أو جرياهنم  هم
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ــن  ــر  منطم ــاب عم ــة ب ــاب)حمافظــة محــص  (ق ــة  يف أعق ــات بري ــسلحة  شــنتها عملي ــوات امل   الق
 املـسلحة الـسورية   قـوات   موثقة أخرى كانـت ال     حالة   ويف. ٢٠١٢ أغسطس/احلكومية يف آب  

عــن مــدنيني شــاركوا يف مظــاهرات مناهــضة تقــوم بأعمــال التفتــيش يف األحيــاء الــسكنية حبثــاً  
 فتـاة   اً تعـسف  ، اعتقلـوا   مـن ذلـك    بـدالً هم  ، لكن ٢٠١٢ يوليه/للحكومة يف حمافظة محص يف متوز     

  .هاواغتصبو ستة أشهر يف الرابعة عشرة من العمر واحتجزوها ملدة
العنـــف اجلنـــسي مـــن جانـــب مجاعـــات املعارضـــة مبمارســـة ادعـــاءات ووردت أيـــضا   - ٣٧

 كتابـة هـذا  فتـرة  يف مـن صـحتها    التحقـق   مواصـلة   املسلحة، ولكن األمم املتحدة مل تتمكن من        
  . إىل املكان على الوصولعدم قدرهتاالتقرير بسبب 

بـشكل  األطفـال املـشردين    وتعـرُّض ، واجلنـسانيان  انعنف واالستغالل اجلنسيوال يزال ال   - ٣٨
ومـن   ، مصدرا للقلق الـشديد    هلذه اإلساءات تشكل   هاوخارجاجلمهورية العربية السورية    يف  عام  

  .سورية الدائر يفالرتاع نية النامجة عن األزمة اإلنسا يف إثارة للقلقأكثر العواقب 
  

  اهلجمات على املدارس أو املستشفيات   - دال  
 الـيت  ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ      يف   الـرتاع تأثرت املدارس واملستشفيات بـشدة جـراء          - ٣٩
ــ  اهلجمـــات علـــى املـــدارس  إن.طـــرافاألستهدف بـــشكل غـــري متناســـب مـــن قبـــل مجيـــع  ُتـ

العــسكري علــى نطــاق واســع، واســتهداف املدرســني والعــاملني   هاواملستــشفيات، واســتخدام
م واخلـدمات  يالتعلـ يف احلصول علـى  األطفال عطَّل حق  مجيع األطراف قبلاجملال الطيب من    يف

ــ الغــارات اجلويــة احلكومتباإلضــافة إىل ذلــك، أد. الــصحية مــن قبــل القــصف العــشوائي وة ي
ــة ب   ــاطق اآلهل ــيم  إىل إحلــاق الــضرر مب الــسكان مجاعــات املعارضــة املــسلحة علــى املن رافــق التعل

  . أو تدمريهاوالصحة
، أفـــادت إحـــصاءات حكوميـــة بـــأن مـــن إمجـــايل  ٢٠١٣أكتـــوبر /ويف تـــشرين األول  - ٤٠

 مدرســة، بلــغ عــدد املــدارس الــيت أصــيبت بأضــرار  ٢٢ ٠٠٠املــدارس الــسورية البــالغ عــددها 
 ت كمالجـئ للمــشردين  مدرســة، وعـدد املـدارس الــيت اسـتخدم   ٣ ٠٠٠دمـرت أكثـر مـن     أو

وأشارت التقديرات إىل أن عدد األطفال الذين تغيبوا عـن املدرسـة   . مدرسة ١ ٠٠٠أكثر من  
وتغيــب عــن العمــل أكثــر مــن .  مليــون طفــل٢,٢٦ينتظمــوا يف الدراســة يف ســورية بلــغ  مل أو

ويبلــغ ).  يف املائــة١٨( مستــشارا مدرســيا ٥٢٣وأكثــر مــن )  يف املائــة٢٢(س  مــدر٥٢ِّ ٥٠٠
 قـدرة   كمـا تقلـصت   .  مدرسـة  ١ ٦١٥بنظـام النـوبتني حنـو        دد املدارس اليت تعمل يف سـورية      ع

وأثناء إعداد هـذا التقريـر،      . أطفال الالجئني الفلسطينيني على احلصول على اخلدمات التعليمية       
ــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق      كــان عــدد مــدارس وكالــة األمــم املتحــدة إلغاث

 مدرسـة مـن إمجـايل عـدد املـدارس البـالغ             ٣٩ اليت ال تزال تعمل يقتصر علـى         )وااألونر( األدىن
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 مدرسـة، وجيـري     ٧١مدرسة، وكان بعضها يعمل بنظـام ثـالث نوبـات، بينمـا أغلقـت                ١١٨
 مدارس أخرى بـصورة جزئيـة   ٨مدارس كأماكن إيواء للمشردين داخليا، وتعمل      ٨استخدام  

  .اخليا كأماكن إيواء للمشردين دأيضاستخدم ُت
ــام   - ٤١ ــارير، باســتهداف      ٢٠١١ويف ع ــادت التق ــة، حــسبما أف ــوات احلكومي ، قامــت الق

. مــدارس الــيت كــان يعتقــد أن الطــالب واملدرســني شــاركوا فيهــا يف مظــاهرات ضــد احلكومــة
وأفاد شهود عيان بأن املدارس أصيبت بأضرار أو دمرت، وألقي القـبض علـى عـدد كـبري مـن                    

ــدارس واملدرســني  ــال امل ــدارس    .  يف املدرســةأطف ــضاً مبهامجــة امل ــة أي ــوات احلكومي وقامــت الق
ــة، ووضــعت قناصــة يف    ــدارس باملدفعي ــاين امل ــب    مب ــشق ومحــص ومحــاة وحل  يف حمافظــات دم

 أحـد عناصـر الـشبيحة       ُزعم بأن  يف القصري،    ٢٠١١سبتمرب  /ويف حادث وقع يف أيلول    . ودرعا
دى إىل مــصرع فتــاة تبلــغ مــن العمــر   النــار علــى مــبىن مدرســي مــن فنــاء املدرســة، ممــا أ  أطلــق
، حـسب روايـة     ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ويف  . عاما وإصابة عدة أطفال آخرين     ١٥

، سـقط زميلـه قتـيال بـأعرية ناريـة           )حمافظـة دمـشق    (ا عامـا مـن درايـ      ١١لطفل يبلـغ مـن العمـر        
ى إىل  أطلقت عليه أثنـاء هروبـه مـن قـوات حكوميـة كانـت تطلـق النـار علـى مدرسـته، مـا أد                        

ــة       ــادت الرواي ــال حــسبما أف ــن األطف ــدد أكــرب م ــصرع وإصــابة ع ــام  . م ــة ع ، ٢٠١١ويف هناي
 لــضربات جويــة وقــصف  ٢٠١٣ و ٢٠١٢تعرضــت املــدارس بــصورة متزايــدة طــوال عــامي   

ــا ومحــاة ومحــص وإدلــب         ــسية يف حمافظــات درع ــصورة رئي ــة، ب ــوات احلكومي كثيــف مــن الق
، قُتـل مخـسة أطفـال يف ضـربة          ٢٠١٢ديـسمرب   /يف كـانون األول   وعلـى سـبيل املثـال،       . وحلب
  ).حمافظة محص(مدرسة احلولة العامة هلا تعرضت جوية 
وظلت املدارس تستخدم أيضاً كمراكز لالحتجاز، من قبل القوات احلكوميـة بدرجـة               - ٤٢

ــال، قامــت القــوات   . كــبرية  وعناصــر الــشبيحة يف إحــدى  املــسلحة الــسوريةوعلــى ســبيل املث
حـــسبما أفـــادت التقـــارير، بإلقـــاء القـــبض علـــى ســـتة بـــنني مـــن كفـــر نبـــل  املـــدارس احملليـــة، 

  . يوما١١ عند نقطة تفتيش واحتجزهتم ملدة ٢٠١٢مارس /يف آذار) إدلب حمافظة(
توغــل عمليــات  مــدارس أثنــاء  تلقــت األمــم املتحــدة أيــضا معلومــات عــن تــدمري      و  - ٤٣
، ٢٠١٣فربايـر   /ففـي شـباط   . ة قامت هبا مجاعـات املعارضـة املـسلح        غارات عليها  القرى أو  يف

ــسكريتني      ــدتني عـ ــتني كقاعـ ــتخدموا مدرسـ ــصرة اسـ ــة النـ ــاتلي جبهـ ــأن مقـ ــارير بـ ــادت تقـ أفـ
مـايو، أفـادت تقـارير بـأن عناصـر مـن اجلـيش              /ويف أيار ). حمافظة احلسكة (براك واحلول    تل يف

 مـن   أسفر عن إغالقهما وتعطيل الدراسـة ملـا يقـرب          السوري احلر هنبت مدرستني يف محاة، مما      
ووردت أيـــضاً معلومـــات بـــشأن قيـــام مجاعـــات مـــسلحة متـــشددة بإعـــدام .  طالـــب١ ٥٠٠

  .طالهبم ، مبا يف ذلك أمامموجزةمدرسني بإجراءات 



S/2014/31  
 

13-62705 17/26 
 

وكانــت مجيــع األطــراف اســتخدمت املــدارس كثكنــات عــسكرية أو قواعــد عمليــات   - ٤٤
حصـــصهم، مواقـــع للقناصـــة أو مرافـــق لالحتجـــاز، مبـــا يف ذلـــك أثنـــاء حـــضور األطفـــال   أو
مــايو /ففــي حلــب، قامــت القــوات احلكوميــة يف أيــار. عرضــهم ملخــاطر بالغــة الســتهدافهم ممــا

 جـزءا  أن مجاعة تابعة للجيش السوري احلر اسـتخدم      ب ُزعمباستهداف مدرسة ابتدائية     ٢٠١٢
.  سـنة  ١٢ و سـنوات    ٦ بـني  طفـال تتـراوح أعمـارهم        ١٥، مما أسـفر عـن إصـابة         منها كقاعدة 

أن مجاعـات تابعـة للجـيش الـسوري احلـر اسـتخدمت             بـ  أفيد،  ٢٠١٢من عام    حقةفترة ال ويف  
وثـالث مـدارس كمخـازن      ) حمافظة حلب (مدرستني كقواعد عمليات يف منطقة صالح الدين        

ــا يقــرب مــن    )حمافظــة محــص (لألســلحة وقواعــد عــسكرية يف القــصري    ، ممــا عطــل الدراســة مل
منـذ منتـصف    ة حتـاول    ال سـوري  يف مشـ  مـا برحـت داعـش       إىل ذلك،    وباإلضافة   . طفل ٢ ١٠٠
أفيــد بأهنــا أنــشأت مــدارس إســالمية بــل واملنــاهج الدراســية يف املــدارس تحكم بالــ ٢٠١٣عــام 
  .“اجلهاد”لقتال من أجل ااألطفال ن تلق
وقــوع عــدة هجمــات علــى مــدارس يف يــد عــن ، أف٢٠١٣نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ٤٥

ة وبـاب شـرقي والقـصاع       عـ مناطق الدويل ألنباء، قصفت جممعات مدارس يف      ا وحبسب. دمشق
مـا أسـفر عـن    ، علـى التـوايل،   نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ١١ و   ٣يف دمشق بقـذائف اهلـاون يـومي         

نـوفمرب، أوقفـت وزارة     / تـشرين الثـاين    ١٣ويف  . مصرع أطفال وعدد من العـاملني يف املـدارس        
  .مات أخرىالتعليم الدراسة يف املناطق املتضررة ملدة ثالثة أيام خشية وقوع هج

مـر  ، دُ عليها املتحدة   األمَم  اجلمهورية العربية السورية   حكومةُأطلعت  وفقا ملعلومات   و  - ٤٦
 يف املائـة    ٢٠، متثـل    ةمدرسـ  ١ ٠٦٨رتاع وُحولت   مدارس منذ بداية ال    ٣ ٠٠٤ ما ال يقل عن   

احلـصول  مـن    طفـل    مليـوين مـا حـرم، حـسبما أفيـد، حنـو           من املدارس يف سورية، إىل مالجـئ،        
علـى املـدارس    اعتـداء    ٢٨أظهـرت حـصول     احلكومـة أيـضا سـجالت       وعرضـت   .  التعلـيم  على

 /تـشرين الثـاين    ٢٠بـني   قامـت هبـا     أن مجاعـات املعارضـة املـسلحة        بعم  واحلافالت املدرسية، زُ  
  .٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ٢٢ و ٢٠١٢نوفمرب 

جمات علـــى وتفيـــد التقـــارير أن القـــوات احلكوميـــة كانـــت املرتكـــب الرئيـــسي للـــه   - ٤٧
، اليت كانت بالدرجة األوىل مرافق صـحية مؤقتـة    وغريها من البىن التحتية الصحية     املستشفيات

وإضــافة إىل ذلــك، . تــديرها املعارضــة، وكــذلك للتهديــدات واألخطــار علــى العــاملني الطبــيني
استخدمت القوات احلكومية عددا مـن املستـشفيات ألغـراض عـسكرية، بإقامـة نقـاط تفتـيش                  

اخلــها، والتــدخل يف عمــل املــوظفني الطبــيني، وإلقــاء القــبض علــى املرضــى والعــاملني    مدعنــد
ومتركــز القناصــة، حــسبما أفــادت التقــارير، علــى   . الــصحيني، ووضــع قناصــة علــى أســطحها 

وتــشري التقــارير أيــضاً إىل أن القــوات . أســطح املستــشفيات العامــة واخلاصــة يف حمافظــة محــص
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ــة اســتغلت املــوظفني ال  ــزة عــسكرية علــى     احلكومي ــق مي ــصحية لتحقي ــة ال ــوفري الرعاي ــيني وت طب
ــدون للمعارضــة مــن        ــذين يتــصور أهنــم مؤي املعارضــة وحرمــان كــل مــن املقــاتلني واملــدنيني ال

  . احلصول على الرعاية الطبية
ونتيجة للخوف من االحتجاز أو سوء املعاملة أو اإلعدام من قبـل القـوات احلكوميـة،            - ٤٨

ة التابعة للمعارضة بإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة يف املنـازل اخلاصـة          قامت الشبكات الصحي  
وتشري روايات متعددة ملوظفني أو متطوعني طبـيني يعملـون يف تلـك املرافـق إىل                . ويف املساجد 

أن القوات احلكومية دأبت على اسـتهداف وقـصف املستـشفيات املؤقتـة أو العاديـة يف املنـاطق                   
ســعاف اخلاصــة باملعارضــة، مــا أســفر عــن    وكــذلك ســيارات اإل،اخلاضــعة لــسيطرة املعارضــة 

ــوازم  إحلــاق أمــصرع مرضــى ومــوظفني طبــيني أو إصــابتهم، وعــن    ــة والل ــة التحتي ضــرار بالبني
سـبتمرب  /أيلـول  ١٣لقوات املـسلحة الـسورية يف       ة تابعة ل  وعلى سبيل املثال، قامت طائر    . الطبية
أسـفر عـن مـصرع     ، مـا  )مبحافظـة محـص    ( امليداين يف يربود   “النور” بقصف مستشفى    ٢٠١٣

  .مثانية مرضى على األقل
وتصف روايات عديـدة حـاالت اسـتخدمت فيهـا القـوات احلكوميـة املرافـق الـصحية                    - ٤٩

لتحديد هوية أفراد املعارضـة ومؤيـدهم أو أقـارهبم املـصابني، أو منعـت وصـول الرعايـة الطبيـة                     
وعلـى  . م من املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرة املعارضـة         أهنب لالعتقادإىل املدنيني، مبن فيهم األطفال،      

 القـوات املـسلحة الـسورية مـرات عـدة مبهامجـة مستـشفى الـبري يف الرسـنت                 تسبيل املثال، قامـ   
رض حــصار بالــدبابات علــى املستــشفى  ، فُــ٢٠١٢ينــاير /ويف كــانون الثــاين. مبحافظــة محــص

عـي   شخـصا، وادُ   ٢٥ علـى    وقـام اجلنـود بتفتـيش املستـشفى والقـبض         . حسبما أفادت التقـارير   
جــزء مــن وقامــت القــوات احلكوميــة يف فتــرة الحقــة باســتخدام   . ه مدخلــأُعــدموا عنــد مأهنبــ

، اخنفـضت االستـشارات الطبيـة       ٢٠١٣أغسطس  /ويف آب .  كقاعدة عسكرية  هاملستشفى نفس 
  . يف املائة حسبما أفادت التقارير نتيجة الستمرار الوجود العسكري٧٠بنسبة 
، مبــن فــيهم األطفــال، الــذين أدخلــوا  ني املــصابني مقــاتلي املعارضــة واملــدنيبــأنيــد وأف  - ٥٠

 اأهنا موالية للمعارضة يف حمافظات محص وإدلب ودرعـ        ب ُيعتقدمستشفيات حكومية يف مناطق     
عمـال ترقـى إىل التعـذيب مـن جانـب           ألوحلب، تعرضوا لالعتقال واالحتجاز وسوء املعاملة و      

وتــشري التقــارير أيــضاً إىل أن املــدنيني الــذين . يــةاحلكوملقــوات  مــن اأفــرادأو /أطبــاء مــدنيني و
ــد ــ ُيعتق ــوا ملعارضــة ُمإىل اأهنم ينتمــون ب ــد مــن احلــاالت  نع ــيش   يف العدي ــور نقــاط التفت مــن عب

ديـسمرب  /ففـي كـانون األول    . احلكومية أو دخول أي مستشفى اللتماس العالج الطيب الطارئ        
ملـسلحة الـسورية حـسبما أفـادت التقـارير حـواجز          القـوات ا   ت على سبيل املثـال، أقامـ      ٢٠١١

وشــعر املوظفــون الطبيــون خبطــر  . للــسيطرة علــى مــداخل مــشفى ابــن ســينا يف ريــف دمــشق   
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ألوامـر باالمتنـاع عـن معاجلـة        ميتثلـوا ل  االعتقال أو االحتجاز أو سوء املعاملـة أو اإلعـدام إذا مل             
ألمـم املتحـدة أيـضاً معلومـات عـن          ومجعـت ا  . أهنم موالون للمعارضـة   ب ُيعتقداألشخاص الذين   

  . للمعارضةموالونأهنم ب ُيعتقدحاالت اعتقال ملوظفني طبيني لقيامهم مبعاجلة مدنيني 
مجاعــات املعارضــة حــاالت منعــت فيهــا  عــنووردت إىل األمــم املتحــدة أيــضا تقــارير   - ٥١

ــاتلني احلكــوميني املــسلحة العــالج الطــيب عــن املــصابني مــن     ــضا توث . املق ــق إســاءة  وجــرى أي ي
وإضـافة إىل ذلـك، ُوثقـت    . استخدام سيارات اإلسعاف من قبل عناصر من املعارضـة املـسلحة        

ــام يف عــدة حــاالت يف عــام      ــأن اجلــيش الــسوري احلــر ق ــد ب  باســتخدام ٢٠١٢معلومــات تفي
  .سيارات اإلسعاف يف حمافظة إدلب لعبور نقاط تفتيش حكومية

عليهــا  املتحــدة  العربيــة الــسورية األمــَم اجلمهوريــةحكومــةُأطلعــت وفقــا لــسجالت و  - ٥٢
 ســيارة ٤١٢و  اصــحيا  مركــز٤٧١و ى  مستــشف٦٣  اســُتهدفهــذا التقريــر،لغــرض إعــداد 

. تلـوا  قُ ةاقم الطبيـ  والطمن أفراد    ٢٤٠ُزعم بأن   باإلضافة إىل ذلك،    و. رتاعإسعاف منذ بداية ال   
  .عتداءات االوتزعم احلكومة أن مجاعات املعارضة املسلحة كانت مسؤولة عن هذه

 يف املائـة   ٦٠ إىل أن    ٢٠١٣يوليـه   /ويشري تقريـر لـوزارة الـصحة الـسورية مـؤرخ متـوز              - ٥٣
خـارج اخلدمـة    منـها بـات      يف املائـة     ٣٨من املستشفيات العامة أصـيبت بأضـرار جـراء الـرتاع،            

 يف املائـة مـن مجيـع املراكـز          ٣٨ توإضـافة إىل ذلـك، تعرضـ      .  يف املائة حلقت هبا أضـرار      ٢٢ و
ويف تـشرين  . التـدمري   يف املائة من سيارات اإلسعاف العامة إما للضرر أو       ٩٢لصحية العامة و    ا

 عيــادة ١٢، أدى القتــال الــدائر، حــسبما أشــارت التقــارير، إىل إغــالق  ٢٠١٣أكتــوبر /األول
ويف محـص،   .  الـيت تقـدم خـدمات لالجـئني الفلـسطينيني يف سـورية             ٢٣ طبية مـن العيـادات الــ      

ويف منطقـة حلـب، تقلـص عـدد         .  يف املائـة مـن األطبـاء فـروا         ٥٠ال، يعتقـد أن     على سـبيل املثـ    
  .طبيبا ٣٦ طبيب قبل نشوب الرتاع إىل ٥ ٠٠٠األطباء املمارسني للمهنة من 

  
  اختطاف األطفال  - هاء  

ــة بـــارزة يف الـــرتاع الـــسوري     - ٥٤ ــيهم األطفـــال، مسـ . أصـــبح اختطـــاف املـــدنيني، مبـــن فـ
امليليـشيات املواليـة    دة عدة تقـارير عـن اختطـاف األطفـال مـن قبـل               وردت إىل األمم املتح    وقد
ضغط علـى   اإلفـراج عـن سـجناء أو للـ        لحكومة أو مجاعات املعارضة املسلحة، مقابل فدية أو         ل

ويف حـاالت كـثرية، تظـل أمـاكن هـؤالء األطفـال       . أهنم يؤيدون الطرف اخلصمُيعتقد ب أقارب  
ــة ــال، قامــت عناصــر    . جمهول ــى ســبيل املث ــغ مــن العمــر     وعل ــد يبل ــشبيحة باختطــاف ول مــن ال
ــه يف شــباط    ١٧ ــا يف حمافظــة محــص خــارج مرتل ــر /عام ــع  . ٢٠١٣فرباي ويف حــادث آخــر وق
 عامـا أثنـاء     ١٥، قامـت عناصـر مـسلحة باختطـاف فتـاة تبلـغ مـن العمـر                  ٢٠١٣يوليه  /متوز يف

بـل سـيارة    وقـد أطلـق سـراحها مقا      . هروهبا مع أسـرهتا مـن منطقـة أبـو الزهـور مبحافظـة إدلـب               
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 شـخص الـذين     ٢٠٠  طفـال كـانوا ضـمن الــ        ٥٠وتفيـد التقـارير أن حنـو        . األسرة وبعض املال  
ــاء     ــالهجــوم ”أخــذهتم مجاعــات مــسلحة رهــائن أثن ــدأ يف  “رودةاب ــذي ب أغــسطس / آب٤ ال

  .وحىت وقت إعداد هذا التقرير، مل يكن مكاهنم أو حمتجزوهم معروفني. حمافظة الالذقية يف
  

  ل املساعدة اإلنسانيةمنع إيصا  - واو  
علـــى الـــرغم مـــن إجنـــازات اجلهـــات الفاعلـــة اإلنـــسانية واســـتمرار تزايـــد االســـتجابة   - ٥٥

وصــول إىل منـاطق ريــف دمــشق، مبــا يف ذلـك حمافظــات املعــضمية والريمــوك   الاإلنـسانية، ظــل  
 ،واحلجر األسود وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور ومحاة ومحص والقنيطـرة واحلـسكة والرقـة              

وكانـت القيـود علـى وصـول املـساعدة تعـزى أساسـا إىل               .  إعداد هذا التقريـر    ا حىت حلظة  بصع
انعــدام األمــن، وعــدم صــالبة اخلطــوط األماميــة، ووجــود نقــاط تفتــيش أقامهــا مجيــع أطــراف   

ــة  ــرتاع، وعوائــق إداري وقــد دعــت األمــم املتحــدة مــرارا إىل الــسماح بإيــصال املــساعدات     . ال
، كــان ٢٠١٣أكتــوبر /ويف تــشرين األول.  الــسكان يف أحنــاء البلــداإلنــسانية بــدون عوائــق إىل

 ماليــني شــخص، مــا بــني ٦,٥عــدد احملتــاجني إىل مــساعدات إنــسانية يف ســورية يقــدر بنحــو  
مــشردين داخليــا، مبــن فــيهم حنــو ثالثــة ماليــني طفــل، وجمتمعــات حمليــة مــضيفة والجــئني مــن   

  .العراق وفلسطني
 احلكومية ومجاعات املعارضة املسلحة يف فرض حـصار         وقد استمرت كل من القوات      - ٥٦

على مناطق على مدى أشـهر، مـا أعـاق وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل املـدنيني، مبـن فـيهم                       
،  الــشرقيةوتفيــد التقــارير أن عــدة منــاطق يف ريــف دمــشق، مثــل املعــضمية والغوطــة. األطفــال

، مــا حــال دون حــصول ٢٠١٢ أكتــوبر/ختــضع حلــصار القــوات احلكوميــة منــذ تــشرين األول
وإضافة إىل ذلك، ظـل احلـصار مـضروبا    . أكثر من مليون مدين على مساعدات إنسانية عاجلة       

ــى خميمــي الريمــوك وســبينة    ــا حــال دون وصــول املــساعدات إىل   لالجــئني عل ــسطينيني، م الفل
حلـصار  وأفادت األنباء أن مدينة محص القدمية كانـت ختـضع       . الالجئني الفلسطينيني املتضررين  

، ومل يـتم    ٢٠١٢من كل من القـوات احلكوميـة ومجاعـات املعارضـة املـسلحة منـذ بدايـة عـام                    
كــذلك، . ٢٠١٢أغــسطس /إيــصال أي مــساعدات إنــسانية إىل الــسكان احملاصــرين منــذ آب  

) مشـال حمافظـة حلـب     ( شخـصا يف قـرييت نبـل والزهـراء           ٣٥ ٠٠٠أفادت التقارير بـأن أكثـر مـن         
املعارضـة املـسلحة،    التابعـة للجـيش الـسوري احلـر ومجاعـات           اعـات   مضـربته اجل  خضعوا حلـصار    

فيهــا مجاعــات أحــرار الــشام، وكتائــب احلــق، وألويــة نــور الــدين الزنكــي، وجبهــة النــصرة،     مبــا
، وحرمـــوا مـــن احلـــصول علـــى الـــسلع واملـــساعدات اإلنـــسانية األساســـية منـــذ بدايـــة   داعـــشو

  .٢٠١٣ عام
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 واحلـــوادث املتعلقـــة بتحويـــل مـــسار اإلمـــدادات وأدى تزايـــد أعـــداد نقـــاط التفتـــيش  - ٥٧
اإلنسانية من جانب مجيـع أطـراف الـرتاع إىل إعاقـة اإلمـداد املنـتظم للغـذاء وبنـود املـساعدات                   

ــة تعتــرض بــشكل روتــيين   كانــت الف. اإلنــسانية األخــرى يف مجيــع أحنــاء البلــد   قــوات احلكومي
وكانـت  . مجاعـات املعارضـة املـسلحة     اإلمدادات الطبية الداخلـة إىل املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرة            

حمتويات األطقم الطبية مبا يف ذلك أدوات الرعاية الـضرورية للتوليـد، ومعـدات إنقـاذ األرواح                 
ــيش،        أن هــذه البنــود ميكــن أن تــساعد    حبجــةواملعــدات اجلراحيــة، تــصادر عنــد نقــاط التفت

إجـراءات بريوقراطيـة    وإضافة إىل ذلك، فرضـت احلكومـة        . عالج مقاتلي املعارضة املصابني    يف
مبـا يف   مطولة على العاملني يف جمال املساعدات اإلنسانية، وفيما يتعلق باللوجستيات واللـوازم،    

ذلـــك يف تـــأخري أو عـــدم إصـــدار تأشـــريات وتـــصاريح للمركبـــات املـــصفحة واإلذن بالـــسفر 
  .الداخلي يف سورية

خـذت جمموعـة    ورية، اتُ  اجلمهوريـة العربيـة الـس      حكومـةُ كشفت عنـها    وفقا ملعلومات     - ٥٨
ــبالد         ــاء ال ــع أحن ــسانية يف مجي ــساعدات اإلن ــسهيل وصــول امل ــؤخرا لت ــدة م ــدابري اجلدي ــن الت . م

عمليـات النقـل   إجـراءات جديـدة ل   اتبـاع   آليات جديدة ملنح التراخيص، مبا يف ذلـك         اعُتمدت  و
ضـافة إىل ذلـك،     باإلو . تبعـا للحالـة املعنيـة      ذتنفَّلكنها  من مستودعات األمم املتحدة، و    انطالقا  
وظفني املـ تقدم، متواضع يف بعض األحيان، يف دخول العاملني يف اجملال اإلنـساين وتنقـل               أحرز  

 يف البالد وإرسال اإلمدادات واخلدمات اإلنسانية، مبـا يف ذلـك الوحـدات الـصحية                همراشانتو
  .املتنقلة واللوازم الطبية واملعدات اجلراحية

ضة املسلحة التفاوض بشأن الوصول اآلمـن عـرب خطـوط            مجاعات املعار  تشرذموجيعل    - ٥٩
فقد شنت جبهة النصرة ومجاعات مسلحة أخرى جمهولـة اهلويـة          . الرتاع أمرا صعبا أكثر فأكثر    

وعلــى . هجمــات منتظمــة علــى قوافــل املــساعدات اإلنــسانية خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  
 مــن شــاحنات اة النــصرة هنبــت ثالثــ ، أُفيــَد بــأن جبهــ ٢٠١٣يونيــه /ســبيل املثــال، يف حزيــران 

 طـن مـن سـالل األغذيـة بـني مـنطقيت امليـادين، مبحافظـة                 ٣ ٠٠٠املساعدة اإلنـسانية حمملـة بــ        
احلــسكة، مبحافظــة احلــسكة، وشــاحنة تنقــل أدويــة ولقاحــات مــصدرها    مدينــة الــزور، و ديــر

، ٢٠١٣ يونيــه/ويف حزيــران. منظمــة الــصحة العامليــة ووزارة الــصحة يف ســراقب قــرب إدلــب
اختطفت، لبعض الوقت، عناصر من جمموعـة اخلنـدق يف حمافظـة إدلـب أربـع شـاحنات حمملـة                  

  . طنا من مواد املساعدات اإلنسانية، وقامت بنهبها١٦٠بـ 
 واالعتقـال واالحتجـاز     للترهيـب  ال اإلنساين اجملوتعرض عاملون وطنيون ودوليون يف        - ٦٠

 متطوعـاً مـن     ٢٥، قُتـل    حلظـة إعـداد هـذا التقريـر        وحـىت    ومنـذ انـدالع الـرتاع     . واجلرح والقتل 
اهلالل األمحر العريب السوري، ما أثر على تسليم اإلمدادات وتقدمي اخلدمات األساسـية إلنقـاذ         
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، اخُتطــف ســبعة مــن مــوظفي املــساعدة  ٢٠١٣ أكتــوبر/األول تــشرين ١٣ويف . حيــاة النــاس
يف حمافظـة   ) غـري حكوميـة وطنيـة     ستة موظفني من وكالة دولية وموظف من منظمة         (اإلنسانية  

إدلب؛ مث أُطلق سراح أربعة منهم بينما يبقى مكـان وجـود ثالثـة آخـرين جمهـوال، حـىت وقـت                      
 موظفـا مـن مـوظفي األمـم         ١٧وباإلضـافة إىل ذلـك، اخُتطـف مـا جمموعـه            . كتابة هذا التقرير  

اخَتطفـت، لـبعض    ،  ٢٠١٣مـايو   /ويف حادث وقع يف أيـار     . املتحدة يف الفترة املشمولة بالتقرير    
الوقت، جمموعة معارضة مسلحة تأمتر بأمر قائد امسه أبو محزة مثانيةً من موظفي األمم املتحـدة                

 / تــشرين األول٣١وحــىت . قــرب حلــب، وَســطت علــى مركبــة مدّرعــة تابعــة لألمــم املتحــدة 
ــوبر  ــل ، ٢٠١٣أكت ــم املتحــدة     ٢٢قُت ــابعني لألم ــوطنيني الت ــوظفني ال ــن امل ــزال    يفم حــني ال ي

  .  أو خمتطفنيمفقودين حمتجزين أو آخرون ٢٢
    

توعية أطراف الرتاع واحلوار معهم مـن أجـل منـع االنتـهاكات اجلـسيمة                 -رابعا   
  ضد األطفال ووقفها

سورية، زارت ممـثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال     اجلمهورية العربية الـ بدعوة من حكومة     - ٦١
 / ويف متــوز٢٠١٢ديــسمرب /يف كــانون األولوالــرتاع املــسلح، ليلــى زروقــي، ســورية مــرتني،  

  . ٢٠١٣يوليه 
وكانت األولويـة املتـوخى حتقيقهـا يف الزيـارة األوىل للممثلـة اخلاصـة هـي إنـشاء آليـة                       - ٦٢

 املتابعــة يتــيحفعالــة للرصــد واإلبــالغ بــشأن االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال، مبــا  
وأُنــشئت الحقــاً، . يف الــرتاع الــدائر يف ســوريةالدقيقــة لوضــع قائمــة تتــضمن أمســاء األطــراف  

، فرقــة عمــل قطريــة للرصــد واإلبــالغ تابعــة لألمــم املتحــدة، وذلــك  ٢٠١٣مــارس /آذار ٦ يف
ــة  ــة احلكوم ــة واجلــيش       . مبوافق ــصاالت مــع كــل مــن احلكوم ــضاً ات وأجــرت ممــثليت اخلاصــة أي

  .األطفال ومنعهاالسوري احلر، ودعتهما إىل االلتزام بوقف االنتهاكات اجلسيمة ضد 
سورية فرقـة العمـل   اجلمهوريـة العربيـة الـ   ، وافت حكومة ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤ويف    - ٦٣

القطرية للرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة بتقريـر عـن االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال                
لـرتاع مـن تـأثري    سورية، أبرزت فيه التدابري اليت اختذهتا للتصدي ملا هلذا ااجلمهورية العربية اليف  

ــاء املــدارس        ــيم املتاحــة لألطفــال املــشردين وإعــادة بن علــى األطفــال، مبــا يف ذلــك فــرص التعل
وروجــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ إلنــشاء آليــة رمسيــة للتــصدي          . املتــضررة

لالنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال؛ ويف الوقت ذاته، أعربت للحكومة عن مـشاعر القلـق الـيت       
  . رها إزاء حجم االنتهاكات اليت ُترتكب ضد األطفال وضرورة إنشاء آليات ملنعهاتساو
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ضـــد األطفـــال، اعتمـــدت حكومـــة  اختـــاذ تـــدابري ملنـــع االنتـــهاكات اجلـــسيمةبغيـــة و  - ٦٤
فقـــد بـــدأ نفـــاذ القـــانون . الـــسورية سلـــسلة مـــن اإلصـــالحات التـــشريعيةاجلمهوريـــة العربيـــة 

ــم ــران٣٠ يف ١١/٢٠١٣ رق ــه / حزي ــوات     ٢٠١٣يوني ــد الق ــع أشــكال جتني ــذي جيــرِّم مجي ، ال
 سنة واستخدامها إياهم، ويـشمل      ١٨املسلحة واجلماعات املسلحة األطفال ممن هم دون سن         

هذا األمر مشاركتهم يف القتـال املباشـر، ومحلـهم األسـلحة أو العتـاد أو الـذخرية ونقلـهم هلـا،                      
 وقيامهم مبهام املراقبـة أو االسـتطالع،   وقيامهم بزرع املتفجرات، ومتركزهم يف نقاط التفتيش،      

وقيــــامهم مبهــــام متويهيــــة أو بــــدور الــــدروع البــــشرية، ومــــساعدهتم مــــرتكيب االنتــــهاكات  
وشدد القانون ذاته العقوبـة علـى جرميـة اغتـصاب     . خدمتهم هلم بأي شكل من األشكال   أو/و

مــة أيــضا، ، جرَّمــت احلكو٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢ويف .  ســنة١٦أي فتــاة يقــل عمرهــا عــن  
ــشريعي    ــوم التـ ــب املرسـ ــروف   ٢٠/٢٠١٣مبوجـ ــازهم يف ظـ ــخاص واحتجـ ــاف األشـ ، اختطـ

  .احلالية األزمة
الـسورية ودول اجلـوار      اجلمهورية العربيـة     وخالل الزيارة اليت أجرهتا ممثليت اخلاصة إىل        - ٦٥

شمل ، دعت إىل التنفيذ الشامل للقانون اجلديـد وإىل تطبيقـه علـى حنـو يـ                ٢٠١٣يوليه  /يف متوز 
وعـالوة علـى ذلـك، شـجعت احلكومـةَ علـى إنـشاء آليـة وزاريـة رمسيـة                    . مجيع أطـراف الـرتاع    

ــادل         ــسري تب ــا، وتي ــصدي هل ــال والت ــهاكات اجلــسيمة ضــد األطف ــع االنت ــسيق مــن أجــل من للتن
ــم املتحــدة        ــع األم ــة وم ــزة احلكومي ــا بــني األجه ــهاكات اجلــسيمة فيم ــشأن االنت . املعلومــات ب

 حكوميني مـن خمتلـف الـوزارات، مـسألة إطـالق سـراح األطفـال                ونوقشت كذلك، مع ممثلني   
 ارتبــاطهم جبماعــات املعارضــة املــسلحة، فتقــرر تناوهلــا ضــمن القــضايا حبجــةاحملتجــزين تعــسفاً 

ذات األولويـــة يف االجتمـــاع األول الـــذي ســـتعقده اللجنـــة املـــشتركة بـــني الـــوزارات املعنيـــة  
إىل وخـالل زيـارة نائـب وزيـر اخلارجيـة الـسوري             . باألطفال والرتاع املسلح التابعة للحكومـة     

ــورك يف  ــول ٢٨نيوي ــسائل   ٢٠١٣ســبتمرب /أيل ــذه امل ــدعوة إىل معاجلــة ه ــررت ال ــد وُع. ، كُ ق
علـم   وال. ٢٠١٣ ديـسمرب /كـانون األول  ١٢يف بـني اللجنـة واألمـم املتحـدة     األول  جتماع  اال

يتعلق باألطفال احملتجـزين بـدعوى   لألمم املتحدة بأي إجراءات اختذهتا احلكومة السورية يف ما  
  .ارتباطهم باجلماعات املسلحة

ــادة اجلــيش        - ٦٦ ــة الــيت قامــت هبــا ممــثليت اخلاصــة، دعــوة ق ــارة الثاني وكُــررت، خــالل الزي
السورية إىل وقف جتنيد األطفـال واسـتخدامهم يف الـرتاع،            اجلمهورية العربية    السوري احلر يف  

) ائـتالف املعارضـة الـسورية     (الثـورة واملعارضـة الـسورية       ودعوة ممثلي االئتالف الـوطين لقـوى        
وجــرى تنــاول مــسألة حالــة  . ٢٠١٣أكتــوبر /إىل الــشيء ذاتــه، يف نيويــورك يف تــشرين األول 

السكان املدنيني يف املناطق احملاصرة، على غرار املناقشة اليت جرت بـشأن ذلـك مـع احلكومـة،                   
 يف تلـك املنـاطق إىل تـسيري إيـصال املـساعدة             ودعت األمم املتحـدة باسـتمرار مجيـع املتحـاربني         
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 للجمهوريـة العربيـة     وبإجراء أربع زيارات إىل البلـدان اجملـاورة       . اإلنسانية إىل السكان احملتاجني   
الــسورية، مجعــت ممــثليت اخلاصــة أيــضا املعلومــات الكفيلــة بــإجراء تقيــيم أويل ملــا هلــذا الــرتاع     

ئني الـسوريني بـشكل مطـرد، يبلـغ الـضغط الـذي             فـإذ يـزداد عـدد الالجـ       . تداعيات إقليمية  من
. سـيما يف جمـال اخلــدمات االجتماعيـة، مـستويات خطــرية     تتعـرض لـه البلـدان املستــضيفة، وال   

ــارة، يفــوق      ــها الزي ــد ففــي مجيــع بلــدان اجلــوار األربعــة الــيت مشلت   املــدن الالجــئني يفعــدُديول
 أوجـه القلـق   ثري هذا األمر املزيـد مـن        وي.  البلدان املستضيفة  على ا متزايدا املخيمات، ضغط  يفو

املتعلقــة حبمايــة األطفــال، ويــشمل ذلــك نقــص التعلــيم والرعايــة الــصحية، وخطــر تــشغيل           
األطفال، وحوادث جتنيد األطفال من بـني الـسكان الالجـئني، واالسـتغالل اجلنـسي وحـاالت                 

  . باإلكراهتزويج القصَّر
سـرة جهـوداً لبـدء محلـة للتوعيـة بـدعم مـن              وقد بذلت أيضاً اهليئة السورية لـشؤون األ         - ٦٧

وتقدم األمـم املتحـدة حاليـاً       . منظمة األمم املتحدة للطفولة ملنع االنتهاكات ضد حقوق الطفل        
ضع اسـتراتيجية ملنـع ووقـف ارتبـاط األطفـال بـالقوات             يف و الدعم لوزارة الشؤون االجتماعية     

وجيـري حاليـاً   . جلسيمة ضد األطفالاملسلحة واجلماعات املسلحة وغري ذلك من االنتهاكات ا       
خملفـات احلـرب مـن املتفجـرات        /ر وإدراج التوعيـة بأخطـار األلغـام       تنفيذ محالت لتثقيف اجلمهـو    

ــيم     يف ــها إقامــة شــراكات مــع وزارة التعل ــيم، وذلــك بوســائل من ســبتمرب /ويف أيلــول. نظــام التعل
ــداعي إىل ضــر    ٢٠١٣ ــضا لطلــب األمــم املتحــدة ال ــة أي ــة وســائط  ، اســتجابت احلكوم ورة توعي

  .‘‘املسلحة يعترفون بارتباطهم باجلماعات’’ عرض أطفالٍ لتجنُّباإلعالم اليت تدعمها الدولة 
    

  التوصيات  -سادسا  
منـذ بدايـة    يتعرضون هلـا    األطفال يف اجلمهورية العربية السورية      ما برح   املعاناة اليت   إن    - ٦٨

ــر،    ــاة الــرتاع، كمــا هــو موثــق يف هــذا التقري جيــب إهنــاء هــذه  . ةوصــف وغــري مقبولــ ت المعان
التـدابري  كـل   ،  إبطاءأن تتخذ، دون    على  الرتاع  يف  طراف  األأحث مجيع   لذا  . االنتهاكات اآلن 
علـى وجـه اخلـصوص، أحـث مجيـع        و. حقوق مجيع األطفـال يف سـورية      صون  الالزمة حلماية و  
  : ما يلياألطراف على

انون الــدويل اإلنــساين، ووقــف احتــرام القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــ  )أ(  
ــة      ــة ضــد األطفــال، واختــاذ مجيــع اخلطــوات املالئمــة حلماي مجيــع االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكب

  ؛األطفال وغريهم من املدنيني خالل العمليات العسكرية
التحقيق يف احلوادث ذات الصلة بـذلك واختـاذ تـدابري تأديبيـة، وفقـاً للمعـايري                   )ب(  

  ؛الذين ُيشتبه يف ارتكاهبم تلك االنتهاكات واالعتداءاتالدولية، ضد األشخاص 
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 العشوائية وغري املتناسـبة علـى املنـاطق املدنيـة واألمـاكن             إهناء كل االعتداءات    )ج(  
واألســلحة الكيميائيــة  العامــة مبــا يف ذلــك اســتخدام أســاليب التعــذيب، والغــارات اجلويــة،        

  ؛واملدفعية الثقيلة
ساعدات اإلنسانية علـى حنـو كامـل ودون عراقيـل إىل       تيسري إيصال امل  إتاحة و   )د(  

مبا يـشمل املنـاطق الـسكنية احملاَصـرة واملنـاطق األخـرى الـيت يـصعب                 مجيع السكان املتضررين،    
تـسليم املـؤن األساسـية      تتـيح   وإنشاء ممرات للمساعدة اإلنسانية وتنفيذ ُهدناٍت       الوصول إليها،   

 وأحـث بـشكل خـاص مجيـع األطـراف يف         . ت التطعيم والقيام حبمال  احملاَصرة   للمناطق السكنية 
املـساعدة الطبيـة    إىل  على تيسري إيصال اللوازم الطبية إىل مجيع الـسكان الـذين حيتـاجون              الرتاع  

  ؛الهتا اإلضافيةو جنيف وبروتوكةاملشتركة بني اتفاقي ٣دون متييز، وذلك امتثاالً للمادة من 
  ملختطفني؛ اإلفراج فورا عن النساء واألطفال ا  )هـ(  
استخدام املدارس واملستشفيات ألغراض عـسكرية ومحايـة الطـابع          الكف عن     )و(  

  املدين لتلك املؤسسات؛
مجيع أشكال العنـف واالعتـداء      ووقف  التدابري ملنع   على اختاذ كل     فوراً   العمل  )ز(  

  .اجلنسيني ضد الفتيان والفتيات
دولـة طرفـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل            بوصفها   ،حكومة اجلمهورية العربية السورية   إن    - ٦٩

مـن املعاهـدات     ذلـك    املـسلح وغـري   رتاع  والربوتوكول االختياري امللحق هبا بشأن األطفال والـ       
ضـمان محايـة األطفـال يف       عـن   الدولية األساسية حلقـوق اإلنـسان، تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية             

  :وأُهيُب باحلكومة السورية. هامجيع أحناء إقليم
قتل األطفال وتشويههم انتهاكاً للقـانون الـدويل، وأن حتقـق يف مثـل           أن تنهي   )أ(  

  ؛هذه األعمال وتفصح عما تسفر عنه تلك التحقيقات من نتائج
أن جتعل املستشفيات أمـاكن حمايـدة بكفالـة دخـول مجيـع املرضـى إليهـا وإىل                    )ب(  

تمركــزون داخــل غريهــا مــن املرافــق الطبيــة علــى قــدم املــساواة، وأن متتنــع عــن جعــل اجلنــود ي 
   ويف حميطها؛املستشفيات

ــذين      )ج(   ــهم أولئــك ال أن توقــف االعتقــال واالحتجــاز التعــسفيني لألطفــال، ومن
ُيحتجزون بـدعوى االرتبـاط باملعارضـة املـسلحة؛ وأن تطلـق سـراح األطفـال الـذين حيتجـزهم                    

ة كيان حكومي أو شـبه حكـومي هبـذه التـهم، وأن تـسمح بوصـول هيئـات الرصـد الدوليـ               أي
  احملتجزين؛ إىل
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أن تتخــذ مجيــع اخلطــوات الــضرورية لتيــسري توســيع نطــاق عمليــات اإلغاثــة      )د(  
  ؛اإلنسانية وأن تذلل العراقيل اليت قد تؤخر إيصال املساعدات واملؤن اإلنسانية

ــل   )هـ(   ــام كــل أن تكف ــشيات قي ــة امليلي ــة التابع ــاحترام  للحكوم ــدويل  ب ــانون ال الق
ــسان والقــانون ا   ــوق اإلن ــع االنتــهاكات ضــد األطفــال،       حلق ــف مجي ــدويل اإلنــساين وأن توق ل

  ؛يشمل على سبيل املثال ال احلصر قتل األطفال وتشويههم، وجتنيدهم واستخدامهم مبا
ــة    )و(   ــة أن تكفــل عقــد اللجن ــرتاع املــسلح  املــشتركة الوزاري ــة باألطفــال وال  املعني

التابعــة لألمــم املتحــدة ملناقــشة اجتماعــات منتظمــة مــع فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ 
املسائل املتصلة حبماية األطفـال يف سـياق الـرتاع الـسوري، عـالوة علـى وضـع إطـار للتـصدي                      

اجلمهوريـة العربيـة    ويف هذا الصدد، أحـثّ حكومـة        . لالنتهاكات اجلارية ضد األطفال ومنعها    
عمـل إلهنـاء قتـل       حوار مع األمم املتحـدة مـن أجـل إعـداد وتنفيـذ خطـط                 إجراءالسورية على   

ــشويههم   ــال وت ــف اجلنــسي املمــارس ضــد األطفــال       يف األطف انتــهاك للقــانون الــدويل، والعن
  .احملتجزين، واهلجمات على املدارس واملستشفيات وموظفيها املشمولني باحلماية

  :وأحثّ مجيع مجاعات املعارضة املسلحة على  - ٧٠
ــال  أن   )أ(   ــل األطف ــهي قت ــن    تن ــك م ــري ذل ــشويههم وغ ــهاكات اجلــسيمة   اوت النت

يف انتـهاك للقـانون الـدويل، وأن تـشجب علنـا كـل هـذه االنتـهاكات،                  املرتكبة ضد األطفـال،     
ــات      كــلوأن تتخــذ  ــدنيني خــالل العملي ــال وغريهــم مــن امل ــة األطف  اخلطــوات املالئمــة حلماي
  ؛ة ويف املناطق اخلاضعة لسيطرهتاالعسكري
ملعايري الدوليـة، حتقيقـات مـع مـن         شى وا ايتم أن ُتجري، حسب االقتضاء ومبا      )ب(  

 عـن اجلـرائم وعـن االنتـهاكات اجلـسيمة           م مبـسؤوليته  نييوجد يف صـفوفها مـن عناصـر معـروف         
  هم؛ عنها، وأن تتخذ التدابري التأديبية ضدميشتبه يف مسؤوليته ضد األطفال أو

نــــع ووقــــف جتنيــــد واســــتخدام األطفــــال ممــــن هــــم  ملأن تتخــــذ خطــــوات   )ج(  
ــدونات       ســنة يف١٨ ســن دون ــال صــراحة يف م ــك األعم ــك حظــر تل ــشمل ذل  صــفوفها، وي

الــسلوك معتمــدة رمسيـاً، وأن تتعــاون مــع األمـم املتحــدة ســعياً إىل وضـع خطــط عمــل     لقواعـد 
  ؛الغرض وتنفيذها هلذا

تكفـل   علـى قوافـل املـساعدات اإلنـسانية، وأن           باعتـداءات أن متتنع عن القيام       )د(  
  .دون عراقيلمن تلك املناطق، ل لواقعة حتت سيطرهتا وعبوَر هذه القوافل إىل املناطق اوصولَ
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	7 - واعتبارا من منتصف عام 2012، عززت جماعات المعارضة المسلحة سيطرتها على الأراضي الواقعة في المحافظات الشمالية والشرقية والجنوبية، وباتت تحصل على الأسلحة بشكل متزايد، بما في ذلك من خلال مهاجمة المرافق الحكومية. واستُخدمت المتفجرات المحلية الصنع في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ضد القوات الحكومية ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم أطفال. 
	8 - ورغم المحاولات المتكررة لتشكيل كيان عسكري موحد، تزايدَ تشرذم جماعات المعارضة المسلحة ضمن تحالفات مختلفة للمعارضة العسكرية. وظل الجيش السوري الحر نفسه منقسما رغم الجهود التي بذلها مجلس قيادته العسكرية العليا وحافظ كلٌ من الألوية المنضوية تحت لوائه على هوية وخطط وقيادات مستقلة. واتسمت على نحو متزايد بعض المعارضة المسلحة بالأيديولوجيات المتطرفة في ظل وجود المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة مثل جبهة النصرة (مطلع عام 2012)، التي أعلنت رسميا ولاءها لتنظيم القاعدة في نيسان/أبريل 2013. وبحلول عام 2013، تغير تماما مشهد الأطراف بسبب الوجود المتزايد للجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وانتشار جماعات مسلحة خاضعة لهياكل قيادية مختلفة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وعسكرية متباينة وتستخدم أساليب قتالية مختلفة، إلى جانب الطابع المتغير للخطوط الأمامية والأعمال القتالية بين الجماعات المسلحة نفسها.
	9 - وواصل الوضع الإنساني تدهوره؛ وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2013 تشرد 6.5 ملايين نازح كانوا في حاجة إلى المساعدة داخل الجمهورية العربية السورية، بينهم نحو 3 ملايين طفل، فضلا عن وجود أكثر من 2.1 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة، بينهم 1.1 مليون طفل. وتأثرت أيضا كل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية بالنزاع. وبات ما لا يقل عن 50 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية مشردين داخليا وهربت أعداد كبيرة منهم إلى خارج البلد.
	ثالثا - الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال
	10 - مع أن التقرير يغطي فترة ثلاث سنوات تقريبا، فهو يصف حوادث الانتهاكات في سياق المراحل المختلفة التي مر بها النزاع في سورية. وتميزت المراحل المبكرة من النزاع بانتهاكات ارتكبت حكومةُ الجمهورية العربية السورية الجزء الكبير منها، ما أدى إلى إدراج القوات الحكومية، بما فيها القوات المسلحة والمخابرات السورية وميليشيات الشبيحة في مرفقات تقريري السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح (A/66/782-S/2012/261) لما مارسته من أنماط قتل وتشويه للأطفال وشنته من اعتداءات متكررة على المدارس والمستشفيات والموظفين الخاضعين للحماية. ومع ازدياد حدة القتال وتزايد تنظيم صفوف المعارضة، أفيد عن عدد متزايد من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات تابعة للجيش السوري الحر جرى توثيقها، ما أدى إلى إدراج الجيش السوري الحر في مرفقات تقريري السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2013 (A/67/815-S/2013/245) لقيامه بتجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي التقرير نفسه، أُدرجت القوات الحكومية أيضا لارتكابها أعمال عنف جنسي خطيرة ضد الأطفال. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ظل انتشار التنظيمات المسلحة يشكل تحديات جدية تعترض تحديد مرتكبي الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين. ومن المرتكبين المعروفين للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال القوات المسلحة السورية، وقوات المخابرات السورية مثل المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية ومكتب الأمن القومي ومديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة؛ والميليشيات المرتبطة بالحكومة مثل الشبيحة واللجان الشعبية (التي شُكل لاحقا إطار رسمي ضمن قوات الدفاع الوطني؛ والجماعات المسلحة الكردية السورية؛ والجماعات المرتبطة بالجيش السوري الحر؛ وجبهة النصرة؛ وأحرار الشام؛ وداعش؛ وغيرها من الجماعات المسلحة المستقلة أو غير المعروفة. 
	ألف - تجنيد الأطفال واستخدامهم
	11 - تقوم جماعات المعارضة المسلحة بتجنيد الأطفال وباستخدامهم، في كل من أدوار المساندة وفي المعارك. وفي حين لم تتوافر أي معلومات عن قيام القوات الحكومية بتجنيد الأطفال، فإن هذه القوات مسؤولة عن إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم التعسفي وتعذيبهم لارتباطهم المتصور أو الفعلي بالمعارضة، وعن استخدامها الأطفال كدروع بشرية أثناء العمليات البرية.
	12 - وتلقت الأمم المتحدة بلاغات مستمرة طوال الفترة المشمولة بالتقرير عن قيام الجماعات التابعة للجيش السوري الحر بتجنيد الأطفال واستخدامهم. ولم تذكر مدونة قواعد سلوك الجيش السوري الحر الصادرة في آب/أغسطس 2012 تجنيد الأطفال واستخدامهم أو تحظرهما. ومع ذلك، أشارت أنشطة الرصد والتحقق إلى أن ذلك لم يكن معتمدا كسياسة عامة أو بشكل منهجي. وتشير المقابلات التي أجريت مع الأطفال وآبائهم إلى أن فقدان الآباء والأقارب والتعبئة السياسية والضغوط الممارسة من الأقران والأسرة والمجتمع أسهمت في اشتراك الأطفال في جماعات تابعة للجيش السوري الحر. وذكر العديد من الفتيان أنهم رأوا أن من الواجب عليهم الالتحاق بصفوف المعارضة. وقد سمح أيضا بتجنيد الأطفال غيابُ إجراءات التحقق من العمر أو صدور أمر من القيادة يحظر هذه الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مشاركة الأطفال كثيرا ما يسرها أحد الأقارب الذكور الأكبر سنا. فعلى سبيل المثال، في عام 2011، زعم أحد أفراد الجيش السوري الحر من محافظة حمص أن جماعته تضم العديد من الأطفال بينهم ولده البالغ 15 سنة من العمر. ورغم تدريب الأطفال على استخدام الأسلحة والسكاكين، فإن قرار تسليح الأطفال يصدر على أساس كل حالة على حدة. ولدى جماعات المعارضة المسلحة المختلفة قواعد مختلفة بشأن دور الأطفال، والسن التي يتلقى فيها الأطفال التدريب العسكري أو يسمح لهم فيها بحمل السلاح أو المشاركة في الهجمات. وزعم فتى يبلغ 12 سنة من العمر من مدينة إدلب، على سبيل المثال، أن طلب انضمامه إلى شقيقه في الجيش السوري الحر قد رُفض في عام 2012 لصغر سنه.
	13 - وجرى تدريب فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة وتسليحهم واستخدامهم كمقاتلين أو لممارسة أعمال نقاط التفتيش. فعلى سبيل المثال، أفاد صبي يبلغ 15 سنة من العمر بأن الجيش السوري الحر جنده في نيسان/أبريل 2012 في تلكلخ (محافظة طرطوس)، وأنه شارك في العمليات العسكرية. وقد فر من المنطقة وخرج من صفوف الجماعة بعد القبض عليه في كمين نصبته القوات الحكومية. ومن الدلالات المماثلة أيضا حالة صبي من حمص يبلغ 16 سنة من العمر أفادت التقارير بأنه انضم إلى الجيش السوري الحر كمقاتل في عام 2012. وفي آذار/مارس 2013، أبلغت أسرته الأمم المتحدة أنه لا يزال يقاتل مع الجماعة. وأفادت التقارير بأن فتيين يبلغان 16 و 17 سنة من العمر خضعا للعلاج في مستشفى مؤقت في شباط/فبراير 2012 في مدينة حلب بعد القتال تحت لواء الجيش الحر السوري. واستخدم الجيش السوري الحر الأطفال أيضا كطباخين وحمالين ومهربي أسلحة عبر الحدود ومخبرين وجواسيس ورسل وكذلك في أعمال تنظيف الأسلحة وإعداد الذخيرة وتحميلها. فعلى سبيل المثال، جرى تدريب صبي في الـ 17 من العمر، من القُصير، محافظة حمص، وتسليحه واستخدامه في مساعدة المدنيين المحاصرين أو الجرحى خلال أعمال القصف، وفي دفن الموتى. كما جرى توثيق حالات عن فتية وفتيات يستخدمهم الجيش السوري الحر في عمليات الإجلاء الطبي عبر الحدود وعبر الخطوط من أجل توفير الإمدادات الطبية للمستشفيات الميدانية وللمساعدة في تقديم الخدمات الصحية لحالات الطوارئ والصدمات النفسية، الأمر الذي يعرضهم لخطر كبير. 
	14 - وجرى توثيق حالات تجنيد الجماعات المسلحة السورية الكردية للأطفال واستخدامهم، وبخاصة قرب نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، شملت تقارير عن فتية وفتيات تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة مرتبطين بالجماعات المسلحة السورية الكردية في محافظة الحسكة في مهام مساندة وقتال، جرى توثيقها والتحقق منها. وقد استُخدم الأطفال في معظم الأحيان في إعمال نقاط التفتيش وفي نقل المعلومات والإمدادات العسكرية، ولكن جرى تدريبهم أيضا على المشاركة في عمليات القتال. وذكر صبي في الـ 17 من العمر أنه انضم إلى جماعات مسلحة سورية كردية في تموز/يوليه 2012 من أجل حماية منطقة سكنه في بلدة القامشلي الحدودية (محافظة الحسكة). وزعم أنه تلقى التدريب وشارك في وقت لاحق في عمليات عسكرية وفي حراسة نقاط التفتيش. كما وردت ادعاءات عن أطفال مرتبطين بجماعة جبهة النصرة وداعش، ولكن لم يمكن التحقق من حالات مماثلة عند كتابة هذا التقرير. 
	15 - وما يثير القلق بوجه خاص حالات تجنيد الأطفال أو محاولة تجنيدهم في مجتمعات اللاجئين في البلدان المجاورة. وتتصل غالبية الحوادث بالتجنيد على أيدي الجماعات المرتبطة بالجيش السوري الحر أو الجماعات المسلحة السورية الكردية. وحُدد الافتقار إلى التعليم أو إلى فرص العمل وضغط الأقران كعوامل رئيسية تؤدي إلى تجنيد الأطفال اللاجئين.
	16 - ولم تتلق الأمم المتحدة تقارير عن أطفال جرى تجنيدهم رسميا من جانب القوات الحكومية. ومع ذلك، أفيدَ بأن القوات الحكومية، بما في ذلك ميليشيات الشبيحة واللجان الشعبية/قوات الدفاع الوطني، مارست الترهيب واحتجزت الشباب، بما في ذلك من تقل أعمارهم عن 18 سنة، للانضمام إلى صفوفها عند نقاط التفتيش وأثناء الغارات على المناطق الموالية للحكومة والمناطق المتنازع عليها. وفي إحدى الحالات التي وقعت في تموز/يوليه 2012، أبلغ رجلٌ الأمم المتحدة بأن القوات المسلحة السورية حاولت تجنيد ابنه الذي يبلغ 16 سنة من العمر أثناء عبورهما نقطة تفتيش في محافظة دير الزور.
	17 - وجمعت الأمم المتحدة أيضا تقارير تشير إلى استخدام الأطفال كدروع بشرية أثناء عمليات برية للقوات الحكومية، ولا سيما خلال تلك التي شُنت في عامي 2011 و 2012. فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير بأن القوات الحكومية استخدمت المدنيين، خلال شهر رمضان عام 2011 في كفر نبل (محافظة إدلب)، بينهم ما لا يقل عن ثمانية أطفال، كدروع بشرية، وهددت بقتل الأطفال إذا لم تستسلم المعارضة؛ ولا يزال مصير الأطفال الثمانية مجهولا. وفي نيسان/أبريل 2012، أفادت التقارير بأن القوات المسلحة السورية اجتاحت دير بعلبة (محافظة حمص)، وأجبرت النساء والأطفال على النزول إلى الشوارع. ولدى اقتراب جماعات الجيش السوري الحر من البلدة، أفيد بأن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أجبروا على الاصطفاف والوقوف بين دبابات الجيش السوري وجنوده من أجل ثني جماعات الجيش السوري الحر عن مهاجمة البلدة. وفي آذار/مارس 2012، في مدينة حمص، أفيد بأن القوات المسلحة السورية اختطفت أطفالا من المدارس وجابت بهم الشوارع مستخدمة مكبرات الصوت للإعلان عن وصولهم وإبلاغ المهاجمين المحتملين بعدم إطلاق النار نظرا لوجود أطفال معهم. وفي آب/أغسطس 2012، في قرية كفر زيتة، في محافظة حماة، أفيد بأن القوات المسلحة السورية ألقى القبض على عدد كبير من الأطفال، فتيانا وفتيات، ولا سيما ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة، واستخدمهم كدروع بشرية. واضطر الأطفال أيضا إلى الوقوف أمام دبابات الحكومة وإنشاد أغاني موالية للحكومة وتنظيم مظاهرة مؤيدة لرئيس الجمهورية العربية السورية تحت التهديد بالقبض عليهم أو احتجازهم. وأفادت التقارير بأن القوات المسلحة السورية اختطفت حوالى 20 من هؤلاء الأطفال، أطلق سراحهم بعد ذلك بأسبوع وهم في حالة من الصدمة ويحملون علامات تعرضهم للتعذيب. 
	احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة

	18 - أُلقيَ القبض على الأطفال، وتعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مرافق خارج إطار القانون، من جانب القوات الحكومية في حملات اعتقال واسعة النطاق، لا سيما في عامي 2011 و 2012. وألقي القبض على الأطفال لمشاركتهم أو مشاركة أقاربهم الفعلية أو المفترضة في المظاهرات أو تقديم المساندة لجماعات المعارضة المسلحة. وجمعت الأمم المتحدة تقارير عن أطفال أُلقي القبض عليهم في منازلهم والمدارس والمستشفيات والطرقات، وعند نقاط التفتيش في محافظات درعا وإدلب وحمص وحلب ودير الزور ودمشق. وأفيد بأن الأطفال الذين ألقي القبض عليهم في عامي 2011 و 2012 تنقلوا بين العديد من مرافق الاحتجاز، واحتُجزوا في كثير من الأحيان في مرافق احتجاز تابعة لقوات المخابرات، لعدة أشهر في بعض الأحيان.
	19 - ولا يستوفي بعض مرافق الاحتجاز من قبيل المدارس والمستشفيات والمنازل الخاصة ونقاط التفتيش الحد الأدنى من المعايير الدولية لقضاء الأحداث. وتشير روايات متعددة لأطفال وشهود بالغين إلى أن أغلبية الأطفال احتجزوا في نفس زنزانات المعتقلين البالغين، وأفيد بأن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة تعرضوا لسوء المعاملة ولأعمال ترقى إلى التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات أو إذلالهم أو للضغط على أحد الأقارب من أجل الاستسلام أو الاعتراف. وأفادت التقارير بأن إساءة المعاملة والأعمال التي ترقى إلى التعذيب شملت الضرب بكابلات معدنية وبالسياط والعصي الخشبية والمعدنية؛ والصدمات الكهربائية، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية؛ واقتلاع أظافر أصابع اليدين أو القدمين؛ واستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب؛ وإجراء محاكمات بإجراءات صورية؛ والحرق بعقب السجائر؛ والحرمان من النوم؛ والحبس الانفرادي؛ والتعرض إلى تعذيب الأقارب. وتشير التقارير إلى تعليق الأطفال أيضا على الجدران أو من السقف، من المعصمين أو غيرهما من الأطراف، وإجبارهم على وضع رؤوسهم وأعناقهم وأرجلهم عبر دولاب أثناء تعرضهم للضرب، وربطهم إلى لوح خشبي وضربهم. وعلى سبيل المثال، أبلغ عن قيام القوات المسلحة السورية بإلقاء القبض على صبي في الـ 16 من العمر في آذار/ مارس 2012، واحتجازه مع حوالى 20 طفلا آخرين. وتعرض الأطفال والبالغون للضرب بقضبان معدنية أو اقتلاع أظافرهم أو بتر أصابعهم، وضربهم بالمطرقة على ظهورهم، حتى الموت في بعض الأحيان.
	20 - ولم يُسمح إلى حد كبير بوصول الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية إلى الأطفال المحتجزين. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتلق أفراد أسر الأطفال المحتجزين أي معلومات عن مصيرهم في كثير من الأحيان.
	21 - وعلى الرغم من أنه لا تتوافر سوى معلومات محدودة، وردت ادعاءات بأن جماعات المعارضة المسلحة سيطرت أيضا على مرافق احتجاز تعرض فيها أطفال يُعتقد بأنهم مناصرون للحكومة إلى سوء المعاملة والتعذيب.
	باء - قتل الأطفال وتشويههم
	22 - قدرت الأمم المتحدة، حتى لحظة كتابة هذا التقرير أن ما يزيد على 000 100 شخص قد قتلوا، بينهم أكثر من 000 10 طفل، وجُرِح عدد أكبر من ذلك منذ آذار/مارس 2011. وجمعت الأمم المتحدة تقارير عن أطفال أصيبوا بجروح خلال أعمال القتال بسبب عمليات القصف المكثف بالمدافع وإلقاء القنابل جوا. وفي بعض الحالات، كانت الإصابات كناية عن صدمات نفسية متعددة ناجمة عن حروق أو جروح ناجمة عن الشظايا أو بتر أطراف أو إصابات في العمود الفقري. واستلزمت الخيارات المحدودة في العلاج في بعض الأحيان بتر الأطراف ما أدى بدوره إلى حصول التهابات و/أو الإصابة بالشلل أو الإعاقة الدائمة. 
	23 - وطوال عامي 2011 و 2012، أفيد عن وجود أطفال في سن الـ 11 بين المتظاهرين المناوئين للحكومة أصيبوا بجروح أو توفوا رميا بالرصاص على يد القوات الحكومية في محافظات درعا وحمص وإدلب وحلب ودمشق وحماة ودير الزور. وفي إحدى الحالات في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصيب صبي في الـ 16 من العمر أثناء مشاركته في مظاهرة في بلدة حمص القديمة، في ظهره برصاص قناص حكومي وأصيب بالشلل في وقت لاحق. وزعم شاهد في مظاهرة في محافظة إدلب في حزيران/يونيه 2012 بأنه نقل صبيين عمرهما 12 و 17 سنة، أطلقت عليهما القوات الحكومية الرصاص، إلى المستشفى حيث توفيا بعد ذلك.
	24 - كما أدى استهداف المناطق السكنية والأنشطة العسكرية الجارية فيها إلى قتل وتشويه الأطفال. فعلى سبيل المثال، أفيد بأن فتى في الرابعة عشرة من عمره كان يحمل أرغفة خبز من أحد المخابز في تموز/يوليه 2011، قتل برصاص قناص في محافظة حمص. وأفاد أحد الآباء بأن ابنه البالغ من العمر سبعة أشهر أصيب في العنق بطلق ناري من قناص يتمركز عند نقطة تفتيش عسكرية تابعة للقوات الجوية السورية قبالة منزله في آب/أغسطس 2011، في حي الخالدية في حمص. كما أفيد عن قتل أطفال وتشويههم على يد القوات المسلحة السورية وعناصر الشبيحة أثناء العمليات البرية، بما في ذلك أثناء التفتيش من منزل إلى منزل عن أعضاء المعارضة. وأفيد بأن القوات الحكومية استخدمت أيضا أسلحة ذات طبيعة عشوائية وقوة غير متناسبة. واعتبارا من تموز/يوليه 2012، وصفت تقارير متسقة استخدام ذخائر عنقودية وقذائف أرض - أرض أو قنابل ”براميل“ في المناطق المدنية. واستخدمت قنابل حرارية في مدينة حلب خلال عام 2012، مما دمر مباني سكنية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير كثيرة عن استخدام الرصاص المتمدد ضد الأطفال.
	25 - وفي عامي 2012 و 2013، حاصرت القوات الحكومية قرى ومدنا وأخضعتها لقصف وغارات جوية مكثفة أدت إلى قتل أطفال وتشويههم في محافظات حمص ودمشق وإدلب وحلب وحماة ودرعا والحسكة واللاذقية. وفي حادثة وقعت في 26 أيلول/سبتمبر 2013، قتلت فتاة في العاشرة من العمر، وشوّه أخوتها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 سنوات، خلال القصف على قرية الحية في محافظة حلب. وفي حادثة أخرى وقعت في أيلول/سبتمبر 2012، في خربة الغزالة (محافظة درعا) أصاب قصف شديد من جانب القوات الحكومية مجموعة من النساء والأطفال الهاربين من المنطقة، وأفيد بأن ذلك أدى إلى مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة. وخلال معركة القصير (محافظة حمص) في أيار/مايو 2013، أفاد شهود عن استمرار القصف العشوائي وغير المتناسب وعن استخدام القناصة ضد المدنيين الهاربين من المنطقة. واستهدفت الغارات الجوية الحكومية على نحو متكرر مخيمات النازحين بالقرب من الحدود التركية، كما جرى مثلا خلال استهداف مخيم باب السلام في 25 حزيران/يونيه 2013. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، استمرت الأعمال القتالية المتقطعة، بما في ذلك استمرار القصف بقذائف الهاون والغارات الجوية على المخيمات الفلسطينية وحولها في اليرموك والحسينية والسبينة وبرزة وجوبر والقابون وخان عيشة ودرعا.
	26 - وكان الأطفال أيضا من بين ضحايا أعمال القتل الجماعي التي يزعم أن القوات الحكومية ارتكبتها في محافظات حمص ودرعا وحماة وطرطوس، التي حصل معظمها في عامي 2012 و 2013. وفي 25 أيار/مايو 2012، في منطقة الحولة (محافظة حمص) أفيد بأن أكثر من 100 شخص، بينهم ما لا يقل عن 49 طفلاً، قتلوا بإطلاق النار على معظمهم من مسافة قريبة. وتحدثت الأمم المتحدة مع شاهد ذكر أن زوجته وأطفاله الثلاثة (صبيّان أحدهما في الخامسة والآخر في الثامنة من العمر، وفتاة في الثالثة من العمر) قُتلوا أمامه، بينما أصيبت ابنته البالغة من العمر عشر سنوات برصاصة، ولا يزال أحد أبنائه في عداد المفقودين. وأفيد بأن الأطفال أيضا كانوا من بين عشرات ضحايا أعمال القتل الجماعي في بلدتي البيضا وبانياس (محافظة طرطوس) في 2 و 3 أيار/مايو 2013. وفي العديد من هذه الحالات، يبدو أن أطفالاً قتلوا في منازلهم، وأن النار أطلقت عليهم من مسافة قريبة.
	27 - وخلال السنتين الأوليين من النزاع، كانت معظم حوادث قتل الأطفال وتشويههم تُنسب إلى القوات الحكومية. لكن بسبب زيادة الحصول على الأسلحة الثقيلة واستخدام أساليب الترهيب بشكل أساسي، بدأت جماعات المعارضة المسلحة تنخرط على نحو متزايد في هذا النوع من الأعمال في عام 2013.
	28 - وكان الأطفال من بين ضحايا أعمال القتل الجماعي في محافظة اللاذقية التي ارتكبت على يد تحالف من جماعات المعارضة المسلحة يُزعم بأنها تشمل أحرار الشام، وداعش، وجبهة النصرة، وجيش المهاجرين والأنصار، وصقور العز من خلال ما يسمى ”هجوم البارودة“ على قرى علوية في 4 آب/أغسطس 2013. وقتل ما لا يقل عن 18 طفلا، بينهم فتيان وفتيات تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وشوه عدد غير معروف من الأطفال أثناء العملية. وأطلقت النار على معظم الأطفال وهم في بيوتهم أو حين كانوا يحاولون الفرار مع أفراد عائلاتهم. وفي بعض الحالات، أفاد مدنيون بأن جماعات المعارضة المسلحة حاولت نقل مدنيين إلى مناطق أخرى قبل شن العمليات. لكن في معظم الحوادث، قام جماعات تابعة للجيش السوري الحر وجماعات مسلحة أخرى بعمليات عسكرية في مناطق مكتظة بالسكان، ما أدى إلى نزوح المدنيين، بينهم أطفال، ووقوع خسائر في صفوفهم. وأفيد بأن جماعات المعارضة المسلحة استخدمت قناصين ومدافع هاون وصواريخ وأجهزة متفجرة محلية الصنع في المناطق السكنية.
	29 - وشاركت جماعات المعارضة المسلحة أيضا في عمليات إعدام الأطفال بإجراءات موجزة. وقد حالت عدم القدرة على الوصول لأسباب أمنية دون قيام الأمم المتحدة بتوثيق منهجي لهذه الحالات. ويعتقد أن هذه الاتجاهات هي أكبر بكثير من عدد الحالات المسجلة. فعلى سبيل المثال، أفيد بأن عناصر الجيش السوري الحر، في محافظة دمشق في عام 2011، قتلوا فتى في السادسة عشرة من العمر يُزعم بأنه أرغم على العمل مع الحكومة عندما احتجزت القوات الحكومية والده. وتلقت الأمم المتحدة أيضا تقارير عن عمليات قتل أطفال على يد جبهة النصرة، بما في ذلك فتى في السادسة عشرة من العمر قتل رميا بالرصاص في نيسان/أبريل 2013 في محافظة الحسكة. وفي محافظة الحسكة أيضا أفيد عن قتل فتى في الرابعة عشرة من العمر رميا بالرصاص على يد عناصر كردية مسلحة مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي خلال مظاهرة قام بها فصيل كردي آخر. 
	30 - كما وجد الأطفال أنفسهم محاصرين في تبادل إطلاق النار بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، أو بين الجماعات المسلحة نفسها. فعلى سبيل المثال، في آب/أغسطس 2013، وفي هجوم شنته جبهة النصرة في محافظة الحسكة، أصيب ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 سنة يحرسون نقطة تفتيش لأكراد سوريين مسلحين مرتبطين بحزب الاتحاد الديمقراطي بجروح بالغة. وفي أيار/مايو 2013، أصيبت فتاة في الثالثة عشرة من العمر أثناء تبادل لإطلاق النار بين القوات الحكومية وأفراد الجيش السوري الحر وهي تحاول الفرار من القصير.
	31 - واستنادا إلى معلومات موثوقة، أدى عدد من الهجمات بقذائف الهاون على دمشق وحولها إلى قتل ما لا يقل عن تسعة أطفال وجرح ما لا يقل عن 43 آخرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. فعلى سبيل المثال، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل أربعة أطفال وسائق حافلة وأصيب أربعة أطفال ومشرفان بعد إصابة قذيفة هاون حافلة مدرسية خارج إحدى المدارس في منطقة باب شرقي في دمشق.
	32 - وبالإضافة إلى ذلك، أطلعت وزارةُ الداخلية السورية الأممَ المتحدة على سجلاتها المتعلقة بالأطفال الذين يُزعم بأنهم قُتلوا أو جُرحوا على أيدي جماعات المعارضة المسلحة في مختلف المحافظات. واستنادا إلى تلك الأرقام، قُتل ما لا يقل عن 130 طفلا، بما في ذلك جراء القصف وإطلاق النار والإعدام بإجراءات موجزة، وجُرح ما لا يقل عن 118 طفلا بين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	33 - وخلصت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، في تقريرها عن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في منطقة الغوطة بدمشق في 21 آب/أغسطس 2013 (A/67/997-S/2013/553)، إلى أن أسلحة كيميائية استُخدمت على نطاق واسع ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، لا سيما في صفوف المدنيين، بينهم العديد من الأطفال. وأفاد التقرير أيضا عن استخدام صواريخ أرض - أرض تحمل عامل السارين المؤثر على الأعصاب في عين ترما والمعضمية وزملكا وريف دمشق. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأمم المتحدة مؤشرات على استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية التي أفيد بأنها أوقعت إصابات بين الأطفال في محافظات حلب وحمص وإدلب ودمشق، لكنها لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات أو تحديد هوية الجناة. 
	جيم - العنف الجنسي ضد الأطفال
	34 - يُعتقد أن الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سورية لا يتم بصورة جيدة ويعزى ذلك بصورة كبيرة إلى المخاوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم توفر خدمات الاستجابة المأمونة والسرية. وأفيد بأن العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، أو الخوف من العنف الجنسي، هو أحد الأسباب الكامنة وراء التشرد الداخلي للأسر أو فرارها من سورية.
	35 - وقد وثقت الأمم المتحدة العنف الجنسي ضد الأطفال أثناء احتجازهم من قبل القوات الحكومية في مرافق الاحتجاز الرسمية أو غير الرسمية. وأفادت التقارير بأن العنف الجنسي استُخدم بقصد الإذلال أو إلحاق الضرر أو الإرغام على الاعتراف أو الضغط على أحد الأقارب لتسليم نفسه. وارتكب حوادثَ العنف الجنسي أو التهديد بالعنف الجنسي في معظم الأحيان أفراد في أجهزة المخابرات السورية والقوات المسلحة السورية ضد الأشخاص الذين يعتبر أنهم يشكلون جزءا من المعارضة أو ينتمون إليها. وتفيد التقارير بأن العنف الجنسي يشمل استخدام الصدمات الكهربائية أو إحراق الجهاز التناسلي واغتصاب الفتيان، وفي بضع حالات، الفتيات. كما تجري السخرية من الفتيان قيد الاحتجاز وإذلالهم جنسياً والتهديد باغتصاب أفراد أسرهم. فقد أفاد فتى في السادسة عشرة من العمر من محافظة إدلب، مثلاً، بأنه اعتقل في آذار/مارس 2012، مع خمسة فتيان آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة عند نقطة تفتيش بالقرب من مدرسته واحتجزوا في مركز تديره قوات المخابرات. وأفاد الصبي بأنه شهد صديقه البالغ من العمر 14 عاما يُعتدى عليه جنسياً، ثم قتل. وفي مثال آخر، جمعت الأمم المتحدة معلومات عن علاج طبي لصبيين يبلغان من العمر 15 و 16 سنة، كان قد ألقي القبض عليهما في دوما، في ريف دمشق، في تموز/يوليه 2012، واحتجزا لمدة ثلاثة أشهر في مركز المخابرات الجوية في دمشق، حيث يزعم أنهما تعرضا لاعتداء جنسي.
	36 - كما تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مزاعم بالاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك في وجود الأقارب، من جانب القوات الحكومية، وبخاصة عند نقاط التفتيش أو أثناء المداهمات وعمليات تفتيش منازل الأسر التي تعتبر مؤيدة للمعارضة. وذكر أفراد في محافظة إدلب بأنهم هم أو جيرانهم قد قاموا بإيواء أو بمساعدة عدد من ضحايا الاغتصاب من الشابات الهاربات من منطقة باب عمر (محافظة حمص) في أعقاب عمليات برية شنتها القوات المسلحة الحكومية في آب/أغسطس 2012. وفي حالة موثقة أخرى كانت القوات المسلحة السورية تقوم بأعمال التفتيش في الأحياء السكنية بحثاً عن مدنيين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في محافظة حمص في تموز/يوليه 2012، لكنهم بدلاً من ذلك، اعتقلوا تعسفاً فتاة في الرابعة عشرة من العمر واحتجزوها لمدة ستة أشهر واغتصبوها.
	37 - ووردت أيضا ادعاءات بممارسة العنف الجنسي من جانب جماعات المعارضة المسلحة، ولكن الأمم المتحدة لم تتمكن من مواصلة التحقق من صحتها في فترة كتابة هذا التقرير بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى المكان.
	38 - ولا يزال العنف والاستغلال الجنسيان والجنسانيان، وتعرُّض الأطفال المشردين بشكل عام في الجمهورية العربية السورية وخارجها لهذه الإساءات تشكل مصدرا للقلق الشديد، ومن أكثر العواقب إثارة للقلق في الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع الدائر في سورية.
	دال - الهجمات على المدارس أو المستشفيات 
	39 - تأثرت المدارس والمستشفيات بشدة جراء النزاع في الجمهورية العربية السورية التي تُستهدف بشكل غير متناسب من قبل جميع الأطراف. إن الهجمات على المدارس والمستشفيات، واستخدامها العسكري على نطاق واسع، واستهداف المدرسين والعاملين في المجال الطبي من قبل جميع الأطراف عطَّل حق الأطفال في الحصول على التعليم والخدمات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الغارات الجوية الحكومية والقصف العشوائي من قبل جماعات المعارضة المسلحة على المناطق الآهلة بالسكان إلى إلحاق الضرر بمرافق التعليم والصحة أو تدميرها.
	40 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، أفادت إحصاءات حكومية بأن من إجمالي المدارس السورية البالغ عددها 000 22 مدرسة، بلغ عدد المدارس التي أصيبت بأضرار أو دمرت أكثر من 000 3 مدرسة، وعدد المدارس التي استخدمت كملاجئ للمشردين أكثر من 000 1 مدرسة. وأشارت التقديرات إلى أن عدد الأطفال الذين تغيبوا عن المدرسة أو لم ينتظموا في الدراسة في سورية بلغ 2.26 مليون طفل. وتغيب عن العمل أكثر من 500 52 مدرِّس (22 في المائة) وأكثر من 523 مستشارا مدرسيا (18 في المائة). ويبلغ عدد المدارس التي تعمل في سورية بنظام النوبتين نحو 615 1 مدرسة. كما تقلصت قدرة أطفال اللاجئين الفلسطينيين على الحصول على الخدمات التعليمية. وأثناء إعداد هذا التقرير، كان عدد مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي لا تزال تعمل يقتصر على 39 مدرسة من إجمالي عدد المدارس البالغ 118 مدرسة، وكان بعضها يعمل بنظام ثلاث نوبات، بينما أغلقت 71 مدرسة، ويجري استخدام 8 مدارس كأماكن إيواء للمشردين داخليا، وتعمل 8 مدارس أخرى بصورة جزئية تُستخدم أيضا كأماكن إيواء للمشردين داخليا.
	41 - وفي عام 2011، قامت القوات الحكومية، حسبما أفادت التقارير، باستهداف مدارس التي كان يعتقد أن الطلاب والمدرسين شاركوا فيها في مظاهرات ضد الحكومة. وأفاد شهود عيان بأن المدارس أصيبت بأضرار أو دمرت، وألقي القبض على عدد كبير من أطفال المدارس والمدرسين في المدرسة. وقامت القوات الحكومية أيضاً بمهاجمة المدارس بالمدفعية، ووضعت قناصة في مباني المدارس في محافظات دمشق وحمص وحماة وحلب ودرعا. وفي حادث وقع في أيلول/سبتمبر 2011 في القصير، زُعم بأن أحد عناصر الشبيحة أطلق النار على مبنى مدرسي من فناء المدرسة، مما أدى إلى مصرع فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وإصابة عدة أطفال آخرين. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، حسب رواية لطفل يبلغ من العمر 11 عاما من درايا (محافظة دمشق)، سقط زميله قتيلا بأعيرة نارية أطلقت عليه أثناء هروبه من قوات حكومية كانت تطلق النار على مدرسته، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد أكبر من الأطفال حسبما أفادت الرواية. وفي نهاية عام 2011، تعرضت المدارس بصورة متزايدة طوال عامي 2012 و 2013 لضربات جوية وقصف كثيف من القوات الحكومية، بصورة رئيسية في محافظات درعا وحماة وحمص وإدلب وحلب. وعلى سبيل المثال، في كانون الأول/ديسمبر 2012، قُتل خمسة أطفال في ضربة جوية تعرضت لها مدرسة الحولة العامة (محافظة حمص).
	42 - وظلت المدارس تستخدم أيضاً كمراكز للاحتجاز، من قبل القوات الحكومية بدرجة كبيرة. وعلى سبيل المثال، قامت القوات المسلحة السورية وعناصر الشبيحة في إحدى المدارس المحلية، حسبما أفادت التقارير، بإلقاء القبض على ستة بنين من كفر نبل (محافظة إدلب) في آذار/مارس 2012 عند نقطة تفتيش واحتجزتهم لمدة 11 يوما.
	43 - وتلقت الأمم المتحدة أيضا معلومات عن تدمير مدارس أثناء عمليات توغل في القرى أو غارات عليها قامت بها جماعات المعارضة المسلحة. ففي شباط/فبراير 2013، أفادت تقارير بأن مقاتلي جبهة النصرة استخدموا مدرستين كقاعدتين عسكريتين في تل براك والحول (محافظة الحسكة). وفي أيار/مايو، أفادت تقارير بأن عناصر من الجيش السوري الحر نهبت مدرستين في حماة، مما أسفر عن إغلاقهما وتعطيل الدراسة لما يقرب من 500 1 طالب. ووردت أيضاً معلومات بشأن قيام جماعات مسلحة متشددة بإعدام مدرسين بإجراءات موجزة، بما في ذلك أمام طلابهم.
	44 - وكانت جميع الأطراف استخدمت المدارس كثكنات عسكرية أو قواعد عمليات أو مواقع للقناصة أو مرافق للاحتجاز، بما في ذلك أثناء حضور الأطفال حصصهم، مما عرضهم لمخاطر بالغة لاستهدافهم. ففي حلب، قامت القوات الحكومية في أيار/مايو 2012 باستهداف مدرسة ابتدائية زُعم بأن جماعة تابعة للجيش السوري الحر استخدم جزءا منها كقاعدة، مما أسفر عن إصابة 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 12 سنة. وفي فترة لاحقة من عام 2012، أفيد بأن جماعات تابعة للجيش السوري الحر استخدمت مدرستين كقواعد عمليات في منطقة صلاح الدين (محافظة حلب) وثلاث مدارس كمخازن للأسلحة وقواعد عسكرية في القصير (محافظة حمص)، مما عطل الدراسة لما يقرب من 100 2 طفل. وبالإضافة إلى ذلك، ما برحت داعش في شمال سورية تحاول منذ منتصف عام 2013 التحكم بالمناهج الدراسية في المدارس بل وأنشأت مدارس إسلامية أفيد بأنها تلقن الأطفال القتال من أجل ”الجهاد“.
	45 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أفيد عن وقوع عدة هجمات على مدارس في دمشق. وبحسب الأنباء، قصفت مجمعات مدارس في مناطق الدويلعة وباب شرقي والقصاع في دمشق بقذائف الهاون يومي 3 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر، على التوالي، ما أسفر عن مصرع أطفال وعدد من العاملين في المدارس. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أوقفت وزارة التعليم الدراسة في المناطق المتضررة لمدة ثلاثة أيام خشية وقوع هجمات أخرى.
	46 - ووفقا لمعلومات أطلعت حكومةُ الجمهورية العربية السورية الأممَ المتحدة عليها، دُمر ما لا يقل عن 004 3 مدارس منذ بداية النزاع وحُولت 068 1 مدرسة، تمثل 20 في المائة من المدارس في سورية، إلى ملاجئ، ما حرم، حسبما أفيد، نحو مليوني طفل من الحصول على التعليم. وعرضت الحكومة أيضا سجلات أظهرت حصول 28 اعتداء على المدارس والحافلات المدرسية، زُعم بأن جماعات المعارضة المسلحة قامت بها بين 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	47 - وتفيد التقارير أن القوات الحكومية كانت المرتكب الرئيسي للهجمات على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الصحية، التي كانت بالدرجة الأولى مرافق صحية مؤقتة تديرها المعارضة، وكذلك للتهديدات والأخطار على العاملين الطبيين. وإضافة إلى ذلك، استخدمت القوات الحكومية عددا من المستشفيات لأغراض عسكرية، بإقامة نقاط تفتيش عند مداخلها، والتدخل في عمل الموظفين الطبيين، وإلقاء القبض على المرضى والعاملين الصحيين، ووضع قناصة على أسطحها. وتمركز القناصة، حسبما أفادت التقارير، على أسطح المستشفيات العامة والخاصة في محافظة حمص. وتشير التقارير أيضاً إلى أن القوات الحكومية استغلت الموظفين الطبيين وتوفير الرعاية الصحية لتحقيق ميزة عسكرية على المعارضة وحرمان كل من المقاتلين والمدنيين الذين يتصور أنهم مؤيدون للمعارضة من الحصول على الرعاية الطبية. 
	48 - ونتيجة للخوف من الاحتجاز أو سوء المعاملة أو الإعدام من قبل القوات الحكومية، قامت الشبكات الصحية التابعة للمعارضة بإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة في المنازل الخاصة وفي المساجد. وتشير روايات متعددة لموظفين أو متطوعين طبيين يعملون في تلك المرافق إلى أن القوات الحكومية دأبت على استهداف وقصف المستشفيات المؤقتة أو العادية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وكذلك سيارات الإسعاف الخاصة بالمعارضة، ما أسفر عن مصرع مرضى وموظفين طبيين أو إصابتهم، وعن إلحاق أضرار بالبنية التحتية واللوازم الطبية. وعلى سبيل المثال، قامت طائرة تابعة للقوات المسلحة السورية في 13 أيلول/سبتمبر 2013 بقصف مستشفى ”النور“ الميداني في يبرود (بمحافظة حمص)، ما أسفر عن مصرع ثمانية مرضى على الأقل.
	49 - وتصف روايات عديدة حالات استخدمت فيها القوات الحكومية المرافق الصحية لتحديد هوية أفراد المعارضة ومؤيدهم أو أقاربهم المصابين، أو منعت وصول الرعاية الطبية إلى المدنيين، بمن فيهم الأطفال، للاعتقاد بأنهم من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وعلى سبيل المثال، قامت القوات المسلحة السورية مرات عدة بمهاجمة مستشفى البير في الرستن بمحافظة حمص. وفي كانون الثاني/يناير 2012، فُرض حصار بالدبابات على المستشفى حسبما أفادت التقارير. وقام الجنود بتفتيش المستشفى والقبض على 25 شخصا، وادُعي بأنهم أُعدموا عند مدخله. وقامت القوات الحكومية في فترة لاحقة باستخدام جزء من المستشفى نفسه كقاعدة عسكرية. وفي آب/أغسطس 2013، انخفضت الاستشارات الطبية بنسبة 70 في المائة حسبما أفادت التقارير نتيجة لاستمرار الوجود العسكري.
	50 - وأفيد بأن مقاتلي المعارضة والمدنيين المصابين، بمن فيهم الأطفال، الذين أدخلوا مستشفيات حكومية في مناطق يُعتقد بأنها موالية للمعارضة في محافظات حمص وإدلب ودرعا وحلب، تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة ولأعمال ترقى إلى التعذيب من جانب أطباء مدنيين و/أو أفراد من القوات الحكومية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن المدنيين الذين يُعتقد بأنهم ينتمون إلى المعارضة مُنعوا في العديد من الحالات من عبور نقاط التفتيش الحكومية أو دخول أي مستشفى لالتماس العلاج الطبي الطارئ. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011 على سبيل المثال، أقامت القوات المسلحة السورية حسبما أفادت التقارير حواجز للسيطرة على مداخل مشفى ابن سينا في ريف دمشق. وشعر الموظفون الطبيون بخطر الاعتقال أو الاحتجاز أو سوء المعاملة أو الإعدام إذا لم يمتثلوا للأوامر بالامتناع عن معالجة الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم موالون للمعارضة. وجمعت الأمم المتحدة أيضاً معلومات عن حالات اعتقال لموظفين طبيين لقيامهم بمعالجة مدنيين يُعتقد بأنهم موالون للمعارضة.
	51 - ووردت إلى الأمم المتحدة أيضا تقارير عن حالات منعت فيها جماعات المعارضة المسلحة العلاج الطبي عن المصابين من المقاتلين الحكوميين. وجرى أيضا توثيق إساءة استخدام سيارات الإسعاف من قبل عناصر من المعارضة المسلحة. وإضافة إلى ذلك، وُثقت معلومات تفيد بأن الجيش السوري الحر قام في عدة حالات في عام 2012 باستخدام سيارات الإسعاف في محافظة إدلب لعبور نقاط تفتيش حكومية.
	52 - ووفقا لسجلات أطلعت حكومةُ الجمهورية العربية السورية الأممَ المتحدة عليها لغرض إعداد هذا التقرير، استُهدف 63 مستشفى و 471 مركزا صحيا و 412 سيارة إسعاف منذ بداية النزاع. وبالإضافة إلى ذلك، زُعم بأن 240 من أفراد الطواقم الطبية قُتلوا. وتزعم الحكومة أن جماعات المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن هذه الاعتداءات.
	53 - ويشير تقرير لوزارة الصحة السورية مؤرخ تموز/يوليه 2013 إلى أن 60 في المائة من المستشفيات العامة أصيبت بأضرار جراء النزاع، 38 في المائة منها بات خارج الخدمة و 22 في المائة لحقت بها أضرار. وإضافة إلى ذلك، تعرضت 38 في المائة من جميع المراكز الصحية العامة و 92 في المائة من سيارات الإسعاف العامة إما للضرر أو التدمير. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، أدى القتال الدائر، حسبما أشارت التقارير، إلى إغلاق 12 عيادة طبية من العيادات الـ 23 التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين في سورية. وفي حمص، على سبيل المثال، يعتقد أن 50 في المائة من الأطباء فروا. وفي منطقة حلب، تقلص عدد الأطباء الممارسين للمهنة من 000 5 طبيب قبل نشوب النزاع إلى 36 طبيبا.
	هاء - اختطاف الأطفال
	54 - أصبح اختطاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، سمة بارزة في النزاع السوري. وقد وردت إلى الأمم المتحدة عدة تقارير عن اختطاف الأطفال من قبل الميليشيات الموالية للحكومة أو جماعات المعارضة المسلحة، مقابل فدية أو الإفراج عن سجناء أو للضغط على أقارب يُعتقد بأنهم يؤيدون الطرف الخصم. وفي حالات كثيرة، تظل أماكن هؤلاء الأطفال مجهولة. وعلى سبيل المثال، قامت عناصر من الشبيحة باختطاف ولد يبلغ من العمر 17 عاما في محافظة حمص خارج منزله في شباط/فبراير 2013. وفي حادث آخر وقع في تموز/يوليه 2013، قامت عناصر مسلحة باختطاف فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أثناء هروبها مع أسرتها من منطقة أبو الزهور بمحافظة إدلب. وقد أطلق سراحها مقابل سيارة الأسرة وبعض المال. وتفيد التقارير أن نحو 50 طفلا كانوا ضمن الـ 200 شخص الذين أخذتهم جماعات مسلحة رهائن أثناء ”هجوم البارودة“ الذي بدأ في 4 آب/أغسطس في محافظة اللاذقية. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن مكانهم أو محتجزوهم معروفين.
	واو - منع إيصال المساعدة الإنسانية
	55 - على الرغم من إنجازات الجهات الفاعلة الإنسانية واستمرار تزايد الاستجابة الإنسانية، ظل الوصول إلى مناطق ريف دمشق، بما في ذلك محافظات المعضمية واليرموك والحجر الأسود وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وحماة وحمص والقنيطرة والحسكة والرقة، صعبا حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وكانت القيود على وصول المساعدة تعزى أساسا إلى انعدام الأمن، وعدم صلابة الخطوط الأمامية، ووجود نقاط تفتيش أقامها جميع أطراف النزاع، وعوائق إدارية. وقد دعت الأمم المتحدة مرارا إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى السكان في أنحاء البلد. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، كان عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في سورية يقدر بنحو 6.5 ملايين شخص، ما بين مشردين داخليا، بمن فيهم نحو ثلاثة ملايين طفل، ومجتمعات محلية مضيفة ولاجئين من العراق وفلسطين.
	56 - وقد استمرت كل من القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في فرض حصار على مناطق على مدى أشهر، ما أعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وتفيد التقارير أن عدة مناطق في ريف دمشق، مثل المعضمية والغوطة الشرقية، تخضع لحصار القوات الحكومية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012، ما حال دون حصول أكثر من مليون مدني على مساعدات إنسانية عاجلة. وإضافة إلى ذلك، ظل الحصار مضروبا على مخيمي اليرموك وسبينة للاجئين الفلسطينيين، ما حال دون وصول المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين المتضررين. وأفادت الأنباء أن مدينة حمص القديمة كانت تخضع لحصار من كل من القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة منذ بداية عام 2012، ولم يتم إيصال أي مساعدات إنسانية إلى السكان المحاصرين منذ آب/أغسطس 2012. كذلك، أفادت التقارير بأن أكثر من 000 35 شخصا في قريتي نبل والزهراء (شمال محافظة حلب) خضعوا لحصار ضربته الجماعات التابعة للجيش السوري الحر وجماعات المعارضة المسلحة، بما فيها جماعات أحرار الشام، وكتائب الحق، وألوية نور الدين الزنكي، وجبهة النصرة، وداعش، وحرموا من الحصول على السلع والمساعدات الإنسانية الأساسية منذ بداية عام 2013.
	57 - وأدى تزايد أعداد نقاط التفتيش والحوادث المتعلقة بتحويل مسار الإمدادات الإنسانية من جانب جميع أطراف النزاع إلى إعاقة الإمداد المنتظم للغذاء وبنود المساعدات الإنسانية الأخرى في جميع أنحاء البلد. فكانت القوات الحكومية تعترض بشكل روتيني الإمدادات الطبية الداخلة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة. وكانت محتويات الأطقم الطبية بما في ذلك أدوات الرعاية الضرورية للتوليد، ومعدات إنقاذ الأرواح والمعدات الجراحية، تصادر عند نقاط التفتيش، بحجة أن هذه البنود يمكن أن تساعد في علاج مقاتلي المعارضة المصابين. وإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة إجراءات بيروقراطية مطولة على العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وفيما يتعلق باللوجستيات واللوازم، بما في ذلك في تأخير أو عدم إصدار تأشيرات وتصاريح للمركبات المصفحة والإذن بالسفر الداخلي في سورية.
	58 - وفقا لمعلومات كشفت عنها حكومةُ الجمهورية العربية السورية، اتُخذت مجموعة من التدابير الجديدة مؤخرا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. واعتُمدت آليات جديدة لمنح التراخيص، بما في ذلك اتباع إجراءات جديدة لعمليات النقل انطلاقا من مستودعات الأمم المتحدة، ولكنها تنفَّذ تبعا للحالة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، أحرز تقدم، متواضع في بعض الأحيان، في دخول العاملين في المجال الإنساني وتنقل الموظفين وانتشارهم في البلاد وإرسال الإمدادات والخدمات الإنسانية، بما في ذلك الوحدات الصحية المتنقلة واللوازم الطبية والمعدات الجراحية.
	59 - ويجعل تشرذم جماعات المعارضة المسلحة التفاوض بشأن الوصول الآمن عبر خطوط النزاع أمرا صعبا أكثر فأكثر. فقد شنت جبهة النصرة وجماعات مسلحة أخرى مجهولة الهوية هجمات منتظمة على قوافل المساعدات الإنسانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيه 2013، أُفيدَ بأن جبهة النصرة نهبت ثلاثا من شاحنات المساعدة الإنسانية محملة بـ 000 3 طن من سلال الأغذية بين منطقتي الميادين، بمحافظة دير الزور، ومدينة الحسكة، بمحافظة الحسكة، وشاحنة تنقل أدوية ولقاحات مصدرها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في سراقب قرب إدلب. وفي حزيران/يونيه 2013، اختطفت، لبعض الوقت، عناصر من مجموعة الخندق في محافظة إدلب أربع شاحنات محملة بـ 160 طنا من مواد المساعدات الإنسانية، وقامت بنهبها.
	60 - وتعرض عاملون وطنيون ودوليون في المجال الإنساني للترهيب والاعتقال والاحتجاز والجرح والقتل. ومنذ اندلاع النزاع وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، قُتل 25 متطوعاً من الهلال الأحمر العربي السوري، ما أثر على تسليم الإمدادات وتقديم الخدمات الأساسية لإنقاذ حياة الناس. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013، اختُطف سبعة من موظفي المساعدة الإنسانية (ستة موظفين من وكالة دولية وموظف من منظمة غير حكومية وطنية) في محافظة إدلب؛ ثم أُطلق سراح أربعة منهم بينما يبقى مكان وجود ثلاثة آخرين مجهولا، حتى وقت كتابة هذا التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، اختُطف ما مجموعه 17 موظفا من موظفي الأمم المتحدة في الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حادث وقع في أيار/مايو 2013، اختَطفت، لبعض الوقت، مجموعة معارضة مسلحة تأتمر بأمر قائد اسمه أبو حمزة ثمانيةً من موظفي الأمم المتحدة قرب حلب، وسَطت على مركبة مدرّعة تابعة للأمم المتحدة. وحتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قُتل 22 من الموظفين الوطنيين التابعين للأمم المتحدة في حين لا يزال 22 آخرون محتجزين أو مفقودين أو مختطفين. 
	رابعا - توعية أطراف النزاع والحوار معهم من أجل منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ووقفها
	61 - بدعوة من حكومة الجمهورية العربية السورية، زارت ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ليلى زروقي، سورية مرتين، في كانون الأول/ديسمبر 2012 وفي تموز/ يوليه 2013. 
	62 - وكانت الأولوية المتوخى تحقيقها في الزيارة الأولى للممثلة الخاصة هي إنشاء آلية فعالة للرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، بما يتيح المتابعة الدقيقة لوضع قائمة تتضمن أسماء الأطراف في النزاع الدائر في سورية. وأُنشئت لاحقاً، في 6 آذار/مارس 2013، فرقة عمل قطرية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة، وذلك بموافقة الحكومة. وأجرت ممثلتي الخاصة أيضاً اتصالات مع كل من الحكومة والجيش السوري الحر، ودعتهما إلى الالتزام بوقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ومنعها.
	63 - وفي 14 آذار/مارس 2013، وافت حكومة الجمهورية العربية السورية فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة بتقرير عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الجمهورية العربية السورية، أبرزت فيه التدابير التي اتخذتها للتصدي لما لهذا النزاع من تأثير على الأطفال، بما في ذلك فرص التعليم المتاحة للأطفال المشردين وإعادة بناء المدارس المتضررة. وروجت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ لإنشاء آلية رسمية للتصدي للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؛ وفي الوقت ذاته، أعربت للحكومة عن مشاعر القلق التي تساورها إزاء حجم الانتهاكات التي تُرتكب ضد الأطفال وضرورة إنشاء آليات لمنعها. 
	64 - وبغية اتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، اعتمدت حكومة الجمهورية العربية السورية سلسلة من الإصلاحات التشريعية. فقد بدأ نفاذ القانون رقم 11/2013 في 30 حزيران/يونيه 2013، الذي يجرِّم جميع أشكال تجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة الأطفال ممن هم دون سن 18 سنة واستخدامها إياهم، ويشمل هذا الأمر مشاركتهم في القتال المباشر، وحملهم الأسلحة أو العتاد أو الذخيرة ونقلهم لها، وقيامهم بزرع المتفجرات، وتمركزهم في نقاط التفتيش، وقيامهم بمهام المراقبة أو الاستطلاع، وقيامهم بمهام تمويهية أو بدور الدروع البشرية، ومساعدتهم مرتكبي الانتهاكات و/أو خدمتهم لهم بأي شكل من الأشكال. وشدد القانون ذاته العقوبة على جريمة اغتصاب أي فتاة يقل عمرها عن 16 سنة. وفي 2 نيسان/أبريل 2013، جرَّمت الحكومة أيضا، بموجب المرسوم التشريعي 20/2013، اختطاف الأشخاص واحتجازهم في ظروف الأزمة الحالية.
	65 - وخلال الزيارة التي أجرتها ممثلتي الخاصة إلى الجمهورية العربية السورية ودول الجوار في تموز/يوليه 2013، دعت إلى التنفيذ الشامل للقانون الجديد وإلى تطبيقه على نحو يشمل جميع أطراف النزاع. وعلاوة على ذلك، شجعت الحكومةَ على إنشاء آلية وزارية رسمية للتنسيق من أجل منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتصدي لها، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات الجسيمة فيما بين الأجهزة الحكومية ومع الأمم المتحدة. ونوقشت كذلك، مع ممثلين حكوميين من مختلف الوزارات، مسألة إطلاق سراح الأطفال المحتجزين تعسفاً بحجة ارتباطهم بجماعات المعارضة المسلحة، فتقرر تناولها ضمن القضايا ذات الأولوية في الاجتماع الأول الذي ستعقده اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التابعة للحكومة. وخلال زيارة نائب وزير الخارجية السوري إلى نيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 2013، كُررت الدعوة إلى معالجة هذه المسائل. وعُقد الاجتماع الأول بين اللجنة والأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013. ولا علم للأمم المتحدة بأي إجراءات اتخذتها الحكومة السورية في ما يتعلق بالأطفال المحتجزين بدعوى ارتباطهم بالجماعات المسلحة.
	66 - وكُررت، خلال الزيارة الثانية التي قامت بها ممثلتي الخاصة، دعوة قادة الجيش السوري الحر في الجمهورية العربية السورية إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، ودعوة ممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (ائتلاف المعارضة السورية) إلى الشيء ذاته، في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وجرى تناول مسألة حالة السكان المدنيين في المناطق المحاصرة، على غرار المناقشة التي جرت بشأن ذلك مع الحكومة، ودعت الأمم المتحدة باستمرار جميع المتحاربين في تلك المناطق إلى تسيير إيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحتاجين. وبإجراء أربع زيارات إلى البلدان المجاورة للجمهورية العربية السورية، جمعت ممثلتي الخاصة أيضا المعلومات الكفيلة بإجراء تقييم أولي لما لهذا النزاع من تداعيات إقليمية. فإذ يزداد عدد اللاجئين السوريين بشكل مطرد، يبلغ الضغط الذي تتعرض له البلدان المستضيفة، ولا سيما في مجال الخدمات الاجتماعية، مستويات خطيرة. ففي جميع بلدان الجوار الأربعة التي شملتها الزيارة، يفوق يولد عددُ اللاجئين في المدن وفي المخيمات، ضغطا متزايدا على البلدان المستضيفة. ويثير هذا الأمر المزيد من أوجه القلق المتعلقة بحماية الأطفال، ويشمل ذلك نقص التعليم والرعاية الصحية، وخطر تشغيل الأطفال، وحوادث تجنيد الأطفال من بين السكان اللاجئين، والاستغلال الجنسي وحالات تزويج القصَّر بالإكراه.
	67 - وقد بذلت أيضاً الهيئة السورية لشؤون الأسرة جهوداً لبدء حملة للتوعية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة لمنع الانتهاكات ضد حقوق الطفل. وتقدم الأمم المتحدة حالياً الدعم لوزارة الشؤون الاجتماعية في وضع استراتيجية لمنع ووقف ارتباط الأطفال بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. ويجري حالياً تنفيذ حملات لتثقيف الجمهور وإدراج التوعية بأخطار الألغام/مخلفات الحرب من المتفجرات في نظام التعليم، وذلك بوسائل منها إقامة شراكات مع وزارة التعليم. وفي أيلول/سبتمبر 2013، استجابت الحكومة أيضا لطلب الأمم المتحدة الداعي إلى ضرورة توعية وسائط الإعلام التي تدعمها الدولة لتجنُّب عرض أطفالٍ ’’يعترفون بارتباطهم بالجماعات المسلحة‘‘.
	سادسا - التوصيات
	68 - إن المعاناة التي ما برح الأطفال في الجمهورية العربية السورية يتعرضون لها منذ بداية النزاع، كما هو موثق في هذا التقرير، معاناة لا توصف وغير مقبولة. يجب إنهاء هذه الانتهاكات الآن. لذا أحث جميع الأطراف في النزاع على أن تتخذ، دون إبطاء، كل التدابير اللازمة لحماية وصون حقوق جميع الأطفال في سورية. وعلى وجه الخصوص، أحث جميع الأطراف على ما يلي:
	(أ) احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، واتخاذ جميع الخطوات الملائمة لحماية الأطفال وغيرهم من المدنيين خلال العمليات العسكرية؛
	(ب) التحقيق في الحوادث ذات الصلة بذلك واتخاذ تدابير تأديبية، وفقاً للمعايير الدولية، ضد الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم تلك الانتهاكات والاعتداءات؛
	(ج) إنهاء كل الاعتداءات العشوائية وغير المتناسبة على المناطق المدنية والأماكن العامة بما في ذلك استخدام أساليب التعذيب، والغارات الجوية، والأسلحة الكيميائية والمدفعية الثقيلة؛
	(د) إتاحة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو كامل ودون عراقيل إلى جميع السكان المتضررين، بما يشمل المناطق السكنية المحاصَرة والمناطق الأخرى التي يصعب الوصول إليها، وإنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية وتنفيذ هُدناتٍ تتيح تسليم المؤن الأساسية للمناطق السكنية المحاصَرة والقيام بحملات التطعيم. وأحث بشكل خاص جميع الأطراف في النزاع على تيسير إيصال اللوازم الطبية إلى جميع السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية من دون تمييز، وذلك امتثالاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية؛
	(هـ) الإفراج فورا عن النساء والأطفال المختطفين؛ 
	(و) الكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية وحماية الطابع المدني لتلك المؤسسات؛
	(ز) العمل فوراً على اتخاذ كل التدابير لمنع ووقف جميع أشكال العنف والاعتداء الجنسيين ضد الفتيان والفتيات.
	69 - إن حكومة الجمهورية العربية السورية، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن الأطفال والنزاع المسلح وغير ذلك من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية الأطفال في جميع أنحاء إقليمها. وأُهيبُ بالحكومة السورية:
	(أ) أن تنهي قتل الأطفال وتشويههم انتهاكاً للقانون الدولي، وأن تحقق في مثل هذه الأعمال وتفصح عما تسفر عنه تلك التحقيقات من نتائج؛
	(ب) أن تجعل المستشفيات أماكن محايدة بكفالة دخول جميع المرضى إليها وإلى غيرها من المرافق الطبية على قدم المساواة، وأن تمتنع عن جعل الجنود يتمركزون داخل المستشفيات وفي محيطها؛
	(ج) أن توقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأطفال، ومنهم أولئك الذين يُحتجزون بدعوى الارتباط بالمعارضة المسلحة؛ وأن تطلق سراح الأطفال الذين يحتجزهم أي كيان حكومي أو شبه حكومي بهذه التهم، وأن تسمح بوصول هيئات الرصد الدولية إلى المحتجزين؛
	(د) أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية وأن تذلل العراقيل التي قد تؤخر إيصال المساعدات والمؤن الإنسانية؛
	(هـ) أن تكفل قيام كل الميليشيات التابعة للحكومة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن توقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيدهم واستخدامهم؛
	(و) أن تكفل عقد اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح اجتماعات منتظمة مع فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة لمناقشة المسائل المتصلة بحماية الأطفال في سياق النزاع السوري، علاوة على وضع إطار للتصدي للانتهاكات الجارية ضد الأطفال ومنعها. وفي هذا الصدد، أحثّ حكومة الجمهورية العربية السورية على إجراء حوار مع الأمم المتحدة من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل لإنهاء قتل الأطفال وتشويههم في انتهاك للقانون الدولي، والعنف الجنسي الممارس ضد الأطفال المحتجزين، والهجمات على المدارس والمستشفيات وموظفيها المشمولين بالحماية.
	70 - وأحثّ جميع جماعات المعارضة المسلحة على:
	(أ) أن تنهي قتل الأطفال وتشويههم وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأن تشجب علنا كل هذه الانتهاكات، وأن تتخذ كل الخطوات الملائمة لحماية الأطفال وغيرهم من المدنيين خلال العمليات العسكرية وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها؛
	(ب) أن تُجري، حسب الاقتضاء وبما يتماشى والمعايير الدولية، تحقيقات مع من يوجد في صفوفها من عناصر معروفين بمسؤوليتهم عن الجرائم وعن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أو يشتبه في مسؤوليتهم عنها، وأن تتخذ التدابير التأديبية ضدهم؛
	(ج) أن تتخذ خطوات لمنع ووقف تجنيد واستخدام الأطفال ممن هم دون سن 18 سنة في صفوفها، ويشمل ذلك حظر تلك الأعمال صراحة في مدونات لقواعد السلوك معتمدة رسمياً، وأن تتعاون مع الأمم المتحدة سعياً إلى وضع خطط عمل لهذا الغرض وتنفيذها؛
	(د) أن تمتنع عن القيام باعتداءات على قوافل المساعدات الإنسانية، وأن تكفل وصولَ هذه القوافل إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها وعبورَ لتلك المناطق، من دون عراقيل.

