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الفريق العامل املعين باألطفال والزناع املسلح
استنتاجات بشأن األطفال والزناع املسلح يف اجلمهورية العربية السورية
 - 1نظــــر الفريــــق العامــــل التــــاب الــــس األمــــن واملعــــين باألطفــــال والــــزناع املســــلح
يف جلســت  34املعقــو ة يف  13شــطافرباياير  4113يف التقريــر األول ال ـ أ دّــدألم األم ـ
العــاع ّــن األطفــال والنـــااع املســلح يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية  )S/2014/31والــ أ
ّرضت املمثلة اخلاصة لألم العاع املعنيـة باألطفـال والـزناع املسـلحا و اطـر الفريـق العامـل
ديضا القائم باألّمال املؤقت للجمهورية اجلمهورية العربية السوريةا
 - 4ورحر دّضاء الفريق العامل بتقدمي تقرير األمـ العـاع ّمـ بقـرارات جملـس األمـن
 )4112 1114و  )4112 1884و  )4111 1228و  )4114 4118ودحــــــاطوا
ّلما مبا ور اي من حتليل وتوصياتا
 - 4ودّــرأ دّضــاء الفريــق ّــن اســتيائهم الشــديد لالــة األطفــال املتضــررين مــن الــزناع
املســلح يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ودّربــوا ّــن قلقهــم الطــالا اتاء حجــم ا نتــها ات
املرتكطة ضد األطفال ونطاقها و طورهتا واتاء الالة اإلنسانية املتأتمـةا واتفـق دّضـاء الفريـق
العامل ّلى ضرورة ا انة مجي ا نتها ات والتجاوتات املرتكطة ضد األطفـال وّلـى ضـرورة
حماسطة مجي مرتكطيهاا
 - 3ودّرأ القائم باألّمال املؤقت للجمهورية العربية السورية ّـن الـردأ بـأن حكومتـ
ب لت قصـار جهو اـا للتعـاون بطريقـة شـفااة ومنفتحـة مـ مكتـر املمثلـة اخلاصـة لألمـ
العاع املعنية باألطفال والزناع املسلح ودشار اىل دن حكومت استضاات املمثلة اخلاصـة واريقهـا
مــا اــو مـ ور يف رســالة بعثــت ــا حكومتـ اىل جملــس األمــن يف  1شــطافرباياير
مــرت
4113ا ويف ردي مل يعاجل التقرير ّلى النحو الكـايف حالـة األطفـال يف ايمـات ال جـ يف
الطلــدان ااــاورةا ودّــرأ ّــن دســف ألن بعـ املعلومــات الــر وارهتــا حكومتـ مل تــدريف يف
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التقرير حيث دشار ّلى سطيل املثال اىل اهلجوع ال أ شنت مجاّـات مسـلحة ّلـى مستشـفى
القصــيف يف حمااظــة ـ يف  2ديلولربســطتمي 4114ا ود ــيفا دّــرأ املمثــل ّــن دســف ألن
النسخة النهائية من التقرير مل تتضمن اإلشارة اىل األرـر الكـاررل النـاجم ّلـى األطفـال نتيجـة
لفرض تدابيف قسرية من جانر واحد ّلى بلدما
 - 2وباإلضــااة اىل ا جتمــاع ورانــا بأحكــاع القــانون الــدو املنططقــة وقــرارات جملــس
األمـن اات الصـلة ويشـيا مـ تلـ األحكـاع والقـرارات ومنـها القــرارات )4112 1114
و  )4112 1884و  )4111 1228و  )4114 4118و  )4113 4134اتفــــــــــق
الفريق العامل ّلى اختاا اإلجراءات املطاشرة الوار ة د نام:
بيان ّاع من رئيس الفريق العامل
 - 1وااق الفريق العامـل ّلـى توجيـ الرسـائل التاليـة اىل مجيـ دطـراا النــااع املسـلح يف
اجلمهورية العربية السورية من ل بيان ّاع يد ب رئيس الفريق ويتضمن ما يلل:
د) يعــرأ الفريــق ّــن ا ســتياء الطــالا ملقتــل دطفــال يتجــاوت ّــد ام 11 111
طفل واصابة آ رين تتجاوت دّدا ام ال بكثيف من آاارربمارس ّ 4111لى النحـو الـوار
يف تقريــــر األمـــ العــــاع ّــــن األطفــــال والــــزناع املســــلح يف اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية
)S/2014/31؛
أ) يدين بشـدة ا نتـها ات واسـعة النطـاو لقـوو اإلنسـان والقـانون اإلنسـا
الدو من قطل السلطات السورية اض ّن انتـها ات حقـوو اإلنسـان وانتـها ات القـانون
اإلنســا الــدو مــن قطــل اجلماّــات املســلحة مبــا يف ال ـ مجي ـ دشــكال العنــن اجلنســل
واجلنسا و ل مجي ا نتها ات والتجاوتات الر ترتكـر ضـد األطفـال والـر يصـفها
تقرير األم العاع ّلى النحو التا :
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’‘1

يف حــا ت قيــاع مجاّــات املعارضــة املســلحة بتجنيــد واســتخداع األطفــال
مبا ايها اجلـي السـورأ الـر واجلماّـات املرتططـة بـاجلي السـورأ الـر
واجلماّــات الكر يــة الســورية املســلحة و ـ ل تنظــيم الدولــة اإلس ـ مية
يف العــراو والشــاع وجطهــة النصــرة ونــيف الـ ظــن يــرتط بتنظــيم القاّــدة
من األارا واجلماّات واملؤسسات والكيانـات اضـ ّـن حـا ت التجنيـد
دو حماولة جتنيد األطفال من وس جمموّات ال ج ؛

’‘4

قيــاع القــوات الكوميــة باّتقـــال األطفــال واحتجــاتام واســاءة معاملتـــهم
وتع يطهم ملشـار تهم دو مشـار ة دقـار م الفعليـة دو املفترضـة يف املظـاارات
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دو تقــــدمي املســــاندة جلماّــــات املعارضــــة املســــلحة واســــتخداع األطفــــال
روّا بشرية؛
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’‘4

مــا يــدّى بـ مــن قيــاع مجاّــات املعارضــة املســلحة بإســاءة معاملــة وتعـ ير
األطفــال ال ـ ين ينظــر الــيهم ّلــى دصــم مــن املناصــرين للحكومــة يف مرااــق
ا حتجات الر تسيطر ّليها تل اجلماّات ويشـد ّلـى دن تلـ األّمـال
من شأصا دن تشكل انتها ات للقانون اإلنسا الدو ؛

’‘3

قيــاع القــوات الكوميــة بقتــل وتشــوي األطفــال يف دحــدا تنطــوأ ّلــى
القصــن باملداعيــة الثقيلــة والغــارات اجلويــة و ـ ل يف دحــدا اهلجمــات
العشــوائية يف املنــاطق املأاولــة بالســكان باســتخداع وســائل تشــمل ال ـ ائر
العنقو ية والياميل املتفجرة ضد املدني واألاداا املدنية؛

’‘2

قياع مجاّات املعارضة املسلحة بقتل األطفال وتشويههم يف دحـدا تنطـوأ
ّلــى ا ســتخداع العشــوائل ملــداا اهلــاون والصــواريل يف املنــاطق الســكنية
ويدين ل بشـدة اسـتخداع األجهـاة املتفجـرة اليدويـة الصـن واهلجمـات
اإلراابية مبا ايها السيارات املفخخـة واهلجمـات ا نتحاريـة وقنابـل األنفـاو
مـــن قطـــل تنظـــيم الدولـــة اإلسـ ـ مية يف العـــراو والشـــاع وجطهـــة النصـــرة
ونــــيف الــــ ظــــن يــــرتط بتنظــــيم القاّــــدة مــــن األاــــرا واجلماّــــات
واملؤسسات والكيانات؛

’‘1

اســتخداع العنــن اجلنســل ضــد األطفــال درنــاء احتجــاتام مــن قطــل القــوات
الكوميــة يف مرااــق ا حتجــات الر يــة دو نــيف الر يــة و ــ ل يف نقــاف
التفتــي دو ـ ل ّمليــات ا قتحــاع دو التفتــي املــزن لألســر الــر تعتــي
مناصرة للمعارضـة والـ بقصـد اإلا ل دو الـاو الضـرر دو اإلرنـاع ّلـى
ا ّتراا دو الضغ ّلى دحد األقارأ لتسليم نفس ؛

’‘7

مــا يــدّى بوقوّ ـ مــن قيــاع مجاّــات املعارضــة املســلحة باســتخداع العنــن
اجلنســل واــو مــا اســتحالت مواصــلة التحقيــق ايــ نظــرا لتعــ ر امكانيــة
الوصــول ويشــد ّلــى دن تل ـ األاعــال مــن شــأصا دن تشــكل انت ـها ات
للقــانون اإلنســا الــدو وحيــث مجاّــات املعارضــة املســلحة ّلــى الســما
ملــويفل األمــم املتحــدة بالوصــول اىل األراضــل الواقعــة حتــت ســيطرهتا بأمــان
و ون ّوائق ألنراض الرصد واإلب غ؛
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يف) يطالر بأن يتثـل مجاّـات املعارضـة املسـلحة واملليشـيات املرتططـة بالكومـة
اض ـ ّــن القــوات الكوميــة لتااماهتــا مبوجــر القــانون اإلنســا الــدو والقــانون الــدو
لقوو اإلنسان ودن يتن ّن جتنيد ا طفال واستخدامهم؛
ّد

) يـدين بأشـد هلجـة اســتخداع األسـلحة الكيميائيـة واـو مــا دسـفر ّـن وقــوع
طيف من اإلصابات مبا يشمل العديد من األطفال؛

اـ) يـــدين بشـــدة دّمـــال القتـــل اجلمـــاّل واإلّـــدامات اجلااايـــة لألطفـــال يف
اجلمهورية العربية السورية؛
و) يدين بشدة ديضا اهلجمات اإلراابية املتاايدة الر يقـوع ـا املرتططـون بتنظـيم
القاّــدة مــن منظمــات وداــرا واجلهــات املنتســطة ل ـ واجلماّــات اإلراابيــة األ ــر والــر
تســطر اصــابات ّديــدة مبــا يف ال ـ ب ـ األطفــال و ــثيفا مــن الــدمار وحيــث مجاّــات
املعارضة املسلحة ّلـى مواصـلة راضـها للمسـؤول مـن تلـ املنظمـات ودول ـ األاـرا ّـن
ا نتها ات اخلطيفة للقانون اإلنسـا الـدو يف املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة املعارضـة ويهيـر
بالسلطات السورية ومجاّات املعارضة دن تلتاع مبحاربة واامية املـرتطط بتنظـيم القاّـدة مـن
املنظمات واألارا واجلهات املنتسطة ل واجلماّات اإلراابية األ ر ؛
ت) يشجر ويدين بأشد العطارات األّمال اإلراابية الـر يرتكطـها تنظـيم الدولـة
اإلس مية يف العراو والشاع وداكارم املتطراـة العنيفـة واسـتمرار روقاتـ اجلسـيمة واملنهجيـة
مــا يــدين بشــدة
والواســعة النطــاو لقــوو اإلنســان وانتها ات ـ للقــانون الــدو اإلنســا
دّمــال تنظــيم الدولــة مــن قطيــل قتــل األطفــال وتشــويههم وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم
وا نتصــاأ ونــيفم مــن دنــواع العنــن اجلنســل وا حتجــات العشــوائل واهلجمــات ّلــى
املدارس واملستشفيات؛
) يعـــرأ ّـــن القلـــق الطـــالا اتاء تعـ ـرفض األطفـــال املشـــر ين بشـــكل ّـــاع يف
اجلمهورية العربية السورية و ارجها للعنن وا ستغ ل اجلنسي ؛
ف) يعرأ ّـن القلـق العميـق اتاء دن نسـطة املستشـفيات الكوميـة الـر تضـررت
مـن الـزناع حــز يوتربيوليـ  4114قــد بلغـت  11يف املائــة مبـا يف الـ توقـن  48يف املائــة
منــها ّــن العمــل ويعــرأ ـ ل ّــن القلــق العميــق اتاء دن ـ حــز تشــرين األولربد تــوبر
 4114تعرضــت د ثــر مــن  4 111مدرســة مــن مــدارس الطلــد الــر يطلــا ّــد اا 44 111
مدرسة للضرر دو مرت؛
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أ) يــدين بشــدة اســتهداا املــدارس واملستشــفيات يف انتــهان للقــانون اإلنســا
الــدو وي حــل بقلــق بــالا تلـ اهلجمــات واســتخداع املــدارس واملستشــفيات ّلــى نطــاو
واسـ ألنــراض ّســكرية واســتهداا املدرسـ والعــامل يف ااــال الطـ ظــا يهــد سـ مة
األطفال ويعطل بشدة سطل وصوهلم اىل التعليم والرّاية الصحية؛
ن) يعــرأ ّــن القلــق اتاء دن القــوات الكوميــة حالــت ون وصــول الرّايــة
الصحية اىل املدني مبن ايهم األطفال ّلى اّتطار دصم ينتمون اىل املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة
املعارضة حسطما ور يف تقرير األم العاع؛
ل) يدين بشدة قياع دطراا الزناع با تطـاا األطفـال مقابـل الفديـة دو اإلاـرايف
ّن سجناء دو للضغ ّلى دقارأ يُعتقد بأصم يؤيدون الطرا اخلصم؛
ع) يعــرأ ّــن دشــد القلــق اتاء العــد الكــطيف واملتاايــد مــن املشــر ين وا تــاج
للمساّدة ا ل اجلمهورية العربية السورية الـ ين جتـاوت ّـد ام ا ن  1.3م يـ شـخ
مبــا يشــمل  4م يـ طفــل تقريطــا ووجــو مــا يربــو ّلــى  4م يـ مــن ال جـ الســوري
يف بلـــدان املنطقـــة واقـــا ملـــا دور تــ مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون ال جــ مبـــن اـــيهم
 1.2مليون طفل؛
ن) يعــرأ ّــن اجلــاع الشــديد اتاء حمنــة األطفــال العــالق يف املنــاطق ا اصــرة
ونالطيتها حماصرة مـن قطـل القـوات الكوميـة وبعـ مجاّـات املعارضـة املسـلحة اضـ ّـن
الالة الرجة لألطفال يف املناطق الر يصعر الوصول اليها؛
س) ي ـ ر بــأن جتوي ـ املــدني
القانون اإلنسا الدو ؛

أســلوأ مــن دســالير القتــال حمظــور مبوجــر

ع) يعرأ ّن القلـق اتاء دن ّـد ال جـ السـوري املتاايـد باسـتمرار يتسـطر
يف ضغ متاايـد ّلـى ااتمعـات املضـيفة يف املنطقـة ويـثيف اـاوا اضـااية ايمـا يتعلـق مايـة
األطفال حسطما ور يف تقرير األم العاع؛
ا) يشــد ّلــى دن الرمــان العشــوائل مــن املعونــة اإلنســانية مبــا يشــمل اإلّاقــة
املتعمدة للوصول اإلنسا ميكـن دن يشـكل انتـها ا للقـانون اإلنسـا الـدو ويلحـق ضـررا
طيفا باألطفال؛
ص) يطالر مجي األطراا يف الزناع املسلح مبا يلل:
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6/9

’‘1

العمل ّلى التنفي الشـامل لطيـان جنيـن املـؤر  41حايرانربيونيـ 4114
مبا يفضل اىل ّملية انتقالية سياسية حقيقية تل التطلعات املشـروّة للشـعر
السورأ ويكن من دن حيدأل مستقطل بصورة مستقلة و ميقراطية؛

’‘4

وض حد لقتل األطفال وتشويههم يف انتهان للقانون اإلنسا الدو ؛

’‘4

الكن اـورا ّـن مجيـ انتـها ات القـانون اإلنسـا الـدو والقـانون الـدو
لقوو اإلنسان وّن مجي انتها ات حقوو اإلنسان والتجـاوتات املرتكطـة
ضــد األطفــال واختــاا مجيــ اخلطــوات امل ئمــة لمايــة األطفــال يف ســياو
العمليات العسكرية؛

’‘3

اصــاء اإلاـ ت مــن العقــاأ ّلــى انتــها ات القــانون اإلنســا الــدو وّلــى
ما يُرتكر مـن انتـها ات وجتـاوتات لقـوو اإلنسـان وتقـدمي مـرتك تلـ
ا نتـــها ات والتجـــاوتات ضـــد األطفـــال يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية
دو املسؤول ّنها بشكل دو بآ ر اىل ا ا مة؛

’‘2

احتــراع مطــدد حيــا مقــدمل اخلــدمات الططيــة وتيســيف حريــة املــرور اىل مجي ـ
املناطق للعامل الططي واملعدات الططية ووسائل النقل واإلمـدا ات الططيـة
مبا يف ال املوا اجلراحيـة ويشـيف اىل دن اجلرحـى واملرضـى ،ـر مبقتضـى
القانون اإلنسا الدو دن يتلقوا الرّاية الططية وا اتماع اللـ ين تقتضـيهما
حالتهم اىل دقصى حد ظكن من الناحيـة العمليـة وبـأ د قـدر مـن التـأ يف
ودن ،ـــرأ احتـــراع و ايـــة األاـــرا العـــامل يف ااـــال الطــ واإلنســـا
واملرااق ووسائل النقل املستخدمة لألنراض الططية واإلنسانية؛

’‘1

وض حد جلمي اهلجمـات ّلـى املـدني واألاـداا املدنيـة الـر ترتكـر يف
انتهان للقانون اإلنسا الدو و سيما املدارس واملستشفيات اضـ ّـن
دّمــال اإلراــاأ واهلجمــات العشــوائية يف املنــاطق املأاولــة بالســكان بســطل
منــها اســتخداع ال ـ ائر العنقو يــة والغــارات اجلويــة والياميــل املتفجــرة
واألسلحة الكيميائية ومداعية اهلاون واملداعية الثقيلة؛

’‘7

الكن ّن استخداع املدارس واملستشفيات يف األنراض العسـكرية يف انتـهان
للقانون اإلنسا الدو و اية الطاب املد لتلـ املؤسسـات وجتنـر اقامـة
املواق العسكرية يف املناطق املأاولة بالسكان؛
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’‘8

ا متثــال الكامــل والفــورأ ألحكــاع قــرارأ جملــس األمــن )4113 4142
و  )4113 4112والطيان الرئاسل املؤر  4تشرين األولربد تـوبر 4114
)S/PRST/2013/15؛

’‘2

الكــن ّــن ا تطــاا األطفــال والقيــاع اــورا بــإط و ســرا مجيـ األطفــال
املختطف ودسرام والتمك من مل مشلهم بأسرام سريعا؛

’ ‘11ا متنــاع ّــن مجي ـ دّمــال ا ّتقــال العشــوائل دو ا حتجــات نــيف القــانو
لألطفال؛
’ ‘11القيــاع اــورا باختــاا مجي ـ التــدابيف ال تمــة ملن ـ ووقــن مجي ـ دشــكال العنــن
وا ّتداء اجلنسي ضد الفتيان والفتيات؛
’ ‘14اختاا اخلطوات امل ئمة لتيسيف وصول مويفل آليات الرصد واإلبـ غ التابعـة
لألمم املتحدة اىل األراضل الواقعة حتت سـيطرة تلـ األطـراا بأمـان و ون
ّوائق ألنراض الرصد واإلب غا
التوصيات املقدمة اىل جملس األمن
 - 7اتفق الفريق العامل ّلى دن يوصل بـأن حييـل رئـيس جملـس األمـن رسـالة اىل حكومـة
اجلمهورية العربية السورية تتضمن ما يلل:
د) يكــرر تأ يــد اســتيائ الشــديد اتاء واــاة د ثــر مــن  11 111طفــل واصــابة
آ رين تتجـاوت دّـدا ام الـ بكـثيف جبـرا نتيجـة للـزناع السـورأ حسـطما ور يف تقريـر
األم العاع ّن األطفال والزناع املسلح يف اجلمهورية العربية السورية )S/2014/31؛
أ) يدين بشدة مجي ا نتها ات والتجـاوتات املرتكطـة ضـد األطفـال يف انتـهان
ألحكاع القانون الدو املنططقة مبـا يف الـ ا نتـها ات الـر تنطـوأ ّلـى القتـل والتشـوي
وا نتصاأ واهلجمات ّلـى املـدارس واملستشـفيات و ـ ل دّمـال ا ّتقـال وا حتجـات
العشوائية والتع ير واساءة املعاملة واستخداع األطفال روّا بشرية ّلى النحو الـ أ ور
وصف يف تقرير األم العاع؛
يف) يشد ّلـى دن املسـؤولية األوليـة ّـن فالـة المايـة لألطفـال يف اجلمهوريـة
العربية السورية تق ّلى ّاتق حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية وي حـل يف اـ ا الصـد
دن اجلمهورية العربية السورية ولة طـرا يف اتفاقيـة حقـوو الطفـل مبـا يف الـ بروتو وهلـا
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ا تيارأ بشأن اشتران األطفال يف الزناّات املسلحة ويف نـيف الـ مـن معااـدات حقـوو
اإلنسان والقانون اإلنسا الدو اات الصلة؛
) ي حل برنامج التوّية ال أ تنف م اهلي ة السـورية لشـؤون األسـرة بـدّم مـن
منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسين) ملن انتها ات حقوو الطفل وحيث الكومـة ّلـى
القيــــاع بشــــكل منــــتظم بــــإجراء التــــدرير يف ميــــدان حقــــوو الطفــــل للقــــوات املســــلحة
جبمي مستوياهتا؛
اـ)

يطالر حكومة اجلمهورية العربية السورية بالقياع مبا يلل:

’‘1

الكــن اــورا ّــن مجي ـ ا نتــها ات والتجــاوتات املرتكطــة ضــد األطفــال يف
انتهان للقانون اإلنسا الدو والقـانون الـدو لقـوو اإلنسـان ودن تتخـ
مجي اخلطوات امل ئمة لماية األطفال يف سياو العمليات العسكرية؛

’‘4

ا متثــال الكامــل والفــورأ ألحكــاع قــرارأ جملــس األمــن )4113 4142
و  )4113 4112والطيان الرئاسل املؤر  4تشرين األولربد تـوبر 4114
)S/PRST/2013/15؛

’‘4

فالة قياع مجيـ املليشـيات املرتططـة بالكومـة بوضـ حـد جلميـ انتـها ات
القانون اإلنسا الدو وجتاوتات حقوو اإلنسان املرتكطة ضد األطفال مبـا
يف الــ تلــ الــر تنطــوأ ّلــى قتــل وتشــوي األطفــال واهلجمــات ّلــى
املدارس وربدو املستشفيات والتهديد ا ّلى سطيل املثال الصر؛

’‘3

التحقيــــق يف مجيــــ ا نتــــها ات والتجــــاوتات املرتكطــــة ضــــد األطفــــال
وحما مة مرتكطيها؛

و) يشيف اىل الطيان العاع ال أ د ىل بـ رئـيس الفريـق وحيث الكومـة ّلـى تلطيـة
املطالر الوار ة يف الطيان العاع وال مطالر موجهة اىل مجي األطراا يف الزناع املسلح؛

8/9

ل الكومة ّلى ما يلل:

ت)

حيث

’‘1

مواصــلة ّقــد اجتماّــات منتظمــة للجنــة املشــتر ة ب ـ الــوتارات واملعنيــة
باألطفــال والــزناع املســلح مـ ارقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبـ غ التابعــة
لألمم املتحدة ملناقشة املسـائل املتصـلة مايـة األطفـال املتضـررين مـن الـزناع
يف اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية ووضــــ اطــــار للتصــــدأ ل نتــــها ات
والتجاوتات اخلطيفة الر ترتكر ضد األطفال ومنعها؛
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’ ‘4مواصلة الوار م األمم املتحدة مـن دجـل اّـدا وتنفيـ طـ ّمـل إلصـاء
قتل األطفال وتشـويههم والعنـن اجلنسـل املمـارس ضـد األطفـال واهلجمـات ّلـى
املدارس واملستشفيات ومويفيها املشمول بالمايةا
اإلجراءات الر سيضطل

ا الفريق العامل مطاشرة

 - 8اتفــق الفريــق العامــل ّلــى دن يطعــث برســائل موجهــة مــن رئيس ـ اىل الطن ـ الــدو
واجلهات املاحنة تتضمن ما يلل:
د) ابــرات الاجــة املاســة اىل تعط ــة املــوار لــدّم األطفــال املتضــررين مــن الــزناع
املسـلح يف اجلمهوريــة العربيـة الســورية اصـة األطفــال املشـر ين ا ليــا ودطفـال ال جـ
مبا يف ال يف الطلدان املضيفة اااورة؛
أ) ّوة الطنـ الـدو واجلهـات املاحنـة اىل تـوايف املـوار املاليـة ال تمـة لكفالـة
حصول األطفال املتضررين من الزناع املسلح يف اجلمهورية العربية السورية ّلى القدر الكـايف
من الرّاية الططية والتغ ية اض ّن التعليم والتدرير املهين وابقاء الفريق العامل ّلى ّلـم
ب ل حسر ا قتضاءا
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