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  األمن جملس    العامة اجلمعية
  والستون الثالثة السنة    والستون الثالثة الدورة
      األعمال جدول من )أ( ٦٠ البند
            ومحايتها الطفل حقوق تعزيز

  املسلح والرتاع األطفال    
  

  العام األمني تقرير    
  

  مقدمة  - أوال  
 طلـب  الـذي  ،(S/PRST/2008/6) األمن جمللس الرئاسي بالبيان عمال مقدم التقرير هذا  - ١

 )١٩٩٩( ١٢٦١ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ قراراتــه تنفيــذ عــن تقريــرا أقــدم أن إيل اجمللــس مبوجبــه
ــشأن )٢٠٠٤( ١٥٣٩ و )٢٠٠٣( ١٤٦٠ و )٢٠٠١( ١٣٧٩ و )٢٠٠٠( ١٣١٤و  بــــــــــ

 الــساري الــدويل للقــانون االمتثــال عــن معلومــات التقريــر ويتــضمن. املــسلح والــرتاع األطفــال
 االنتـهاكات  مـن  ذلك وغري املسلح الرتاع يف واستخدامهم األطفال لتجنيد حد لوضع املفعول
 أيـضا  التقريـر  ويتـضمن  ؛)١(املـسلح  الـرتاع  جـراء  املتـضررين  األطفال حبق ترتكب اليت اجلسيمة
 األطفـال  جتنيـد  لوقـف  العمل وخطط واإلبالغ الرصد آلية تنفيذ يف احملرز التقدم عن معلومات

__________ 
 وجـه  علـى  املـسلح،  الـرتاع  يف ومحايتـهم  األطفـال  حبقـوق  يتعلـق  فيمـا  املفعول الساري الدويل القانون يشمل  )١(  

 هلــذه اإلضــافيني الربوتوكــولني يف عليهــا املنــصوص وااللتزامــات ١٩٤٩ لعــام جنيــف اتفاقيــات :اخلــصوص
 املـؤرخ  هلـا  املكمـل  االختيـاري  والربوتوكـول  ،١٩٨٩ لعـام  الطفـل  حقوق واتفاقية ؛١٩٧٧ لعام االتفاقيات

 معينـة  تقليديـة  أسـلحة  اسـتعمال  تقييـد  أو حظـر  التفاقيـة  املعـدل  الثـاين  والربوتوكـول  ؛٢٠٠٠ مايو/أيار ٢٥
 أسـوأ  حبظـر  املتعلقـة  ١٨٢ رقم الدولية العمل منظمة واتفاقية األثر، عشوائية أو الضرر مفرطة اعتبارها ميكن

 اسـتعمال  حبظـر  املتعلقـة  ١٩٩٧ عـام  واتفاقيـة  عليهـا،  للقـضاء  فوريـة  إجـراءات  واختـاذ  األطفال عمل أشكال
  . العنقودية الذخائر واتفاقية األلغام، تلك وتدمري لألفراد املضادة األلغام ونقل وإنتاج وتكديس



A/63/785
S/2009/158

 

2 09-28242 
 

 بعثــات يف املــسلح والــرتاع األطفــال مــسائل تعمــيم يف احملــرز التقــدم عــن فــضال واســتخدامهم
 الـيت  االستنتاجات عن موجزا التقرير ويتضمن السياسية؛ والبعثات السالم حلفظ املتحدة األمم
  . تقدم من أحرزه وعما املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل األمن جملس فريق إليها توصل

 أشـكال  مـن  وغـريه  االغتـصاب  عـن  واإلبـالغ  الرصـد  لتعزيـز  احـا اقتر التقرير ويتضمن  - ٢
 الناشــئة الــشواغل أيــضا اخلــاص ممثلــي مكتــب وحــدد. األطفــال ضــد اخلطــرية اجلنــسي العنــف
 ذات رئيـسية  جمـاالت  بوصـفها  عمـال األ جـدول  يف املـسلح  والـرتاع  األطفال إىل بالنسبة التالية
 األطفــال :الــشواغل هــذه وتــشمل. بــشأهنا الــدعوة واســتمرار إجــراء اختــاذ وتــستوجب أولويــة

 وتـدابري  اإلرهـاب و اخلـصوص؛  وجـه  على هلا يتعرضون اليت التجنيد وخماطر داخليا، املشردون
 ارتكبـت  الـيت  األعمـال  عـن  األطفـال  اجلنـود  مـساءلة و األطفـال؛  على وأثره اإلرهاب مكافحة
 األسـلحة  واسـتخدام  نقـل  ىعلـ  الـسيطرة و ؛مهل املمنوحة احلماية وخاصة املسلح، الرتاع خالل

 أن احملتمــل مــن أو جينـدون  فيهــا األطفـال  أن املعــروف مـن  الــيت لبلـدان ا إىل وخاصــة والـذخائر 
 املتـأثرين  األطفـال  إدماج إعادة إىل الرامية التدابريو ؛احلربية األعمال يف يستخدمون أو جيندون

 . للدوام قابل حنو على بالرتاعات

 وغـري  األطفـال  واسـتخدام  لتجنيـد  حد وضع يف احملرز والتقدم االمتثال التقرير ويغطي  - ٣
 مـن  وغـريه  واالغتـصاب  وتـشويههم،  األطفـال  قتـل  ذلـك  يف مبا اخلطرية، االنتهاكات من ذلك

ــكال ــسي العنــــف أشــ ــرية، اجلنــ ــات اخلطــ ــاف وعمليــ ــات االختطــ ــى واهلجمــ ــدارس علــ  املــ
 . املسلح الرتاع أطراف بجان من لألطفال اإلنسانية املساعدات وصول ومنع واملستشفيات،

 سـيما  وال املتحـدة،  األمـم  داخـل  واسـعة  مـشاورات إجـراء    التقرير هذا إعداد وتطلَّب  - ٤
 واإلبـالغ  بالرصـد  املعنيـة  العمـل  فرقو املقر، يف املسلح والرتاع باألطفال املعنية العمل فرقة مع

ــى ــاتو القطــري، املــستوى عل ــسالم حفــظ بعث ــاتو ال ــسياسية البعث ــة ال  املتحــدة األمــم وأفرق
 فــرق وكانــت. بــاألمر املعنيــة احلكوميــة غــري واملنظمــات األعــضاء الــدول مــع وأيــضا القطريــة،
ــة العمــل ــالغ بالرصــد املعني ــى واإلب ــاتو القطــري، املــستوى عل ــسالم حفــظ بعث ــات ال  والبعث

 . لتقريرا يف الواردة للمعلومات الرئيسية املصادر القطرية املتحدة األمم وأفرقة السياسية

ــاريرال إىل اإلحـــاالت تـــشريو  - ٥ ــوادث احلـــاالتو تقـ ــواردة واحلـ ــذا يف الـ ــر هـ  إىل التقريـ
 إمكانيـة  فيهـا  تتعرقل اليت احلاالت يفو. دقتها من لتأكدوا وفحصها مجعها، يتم اليت املعلومات
 عوامـل  بفعـل  الـواردة  املعلومـات  صحة من مستقلة بصورة التحقق أو معلومات على احلصول

 . النحو هذا على توصف فإهنا ،إليها الوصول على املفروضة قيودال أو األمن انعدام مثل

ــد عنــد ةاخلاصــ يتممــثل تــسترشد ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس بقــرار عمــالو  - ٦  حتدي
 الـدويل  اإلنـساين  القـانون  يف عليهـا  املنـصوص  عـايري بامل واليتـها،  نطـاق  يف تـدخل  الـيت  احلاالت
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 واليتـها  أداء يف ةاخلاصـ  يتممثل واعتمدت. مسلح نزاع وجود حديدتل )٢(الدويل القانوين والفقه
 علــى والتركيــز اإلنــسانية، اجلوانــب علــى التأكيــد مــع املــسألة، هــذه إزاء وتعاونيــا عمليــا هنجــا

 احلــاالت يف هامنــ واملتــضررين للرتاعــات املعرضــني لألطفــال الفعالــةو ةواســعال احلمايــة ضــمان
 قانونيـة ال الناحيـة  مـن  فاصـال  حكمـا  يعـد  ال القلـق  إىل تـدعو  الـة ح إىل واإلشـارة . للقلـق  املثرية
  . القانوين وضعها على يؤثر ال طرف دولة إىل اإلشارة أن كما

  
 واسـتخدام  لتجنيـد  حـد  وضـع  يف احملـرز  والتقـدم  االمتثـال  عن معلومات  - ثانيا  

  األطفال حبق ترتكب اليت االنتهاكات من ذلك وغري األطفال
 ٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلول من الفترة تغطي اليت التطورات عن معلومات قريرالت هذا يقدم  - ٧
 بعــد مــا إىل امتــدت الــيت التطــورات بعــض عــن وكــذلك ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون إىل

ــرة ــشمولة الفت ــالتقرير امل ــدو. ب ــد ق ــام األمــني مق ــارير الع ــال عــن تق ــرتاع األطف ــسلح وال  يف امل
 الـصومال و النكـا  سريو الدميقراطية الكونغو وريةومجه وتشاد بورونديو وأوغندا أفغانستان

 خـالل  املـسلح  والـرتاع  باألطفـال  املعين العامل وفريقه األمن جملس إىل نيبالو يامناروم الفلبنيو
 . بالتقرير املشمولة الفترة

 هلـذا  والثـاين  األول املرفقني يف املدرجة األطراف جانب من احملرز التقدم تقييم وجرى  - ٨
 كانـت  إذا امبـ  يتعلق فيما (S/2007/757) ٢٠٠٧ لعام يتقرير منت يف أمساؤها وردتو التقرير،

 انتـهاكات  ارتكـاب  عـن  امتنعت كانت إذا وفيما واستخدامهم، األطفال جتنيد عن توقفت قد
  بالنــسبة طــرفألا هتــأحرز الــذي التقــدم تقيــيم أيــضا وجــرى. األطفــال قحبــ أخــرى جــسيمة

 املـستوى  علـى  واإلبـالغ  بالرصـد  املعنيـة  العمـل  فـرق  مـع  حـوار  يف شـاركت  قـد  كانـت  إذا امل
 ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩ األمـن  جملـس  يقـرار  يف املطلوب النحو على القطري

 نــزع مثــل أخــرى، عمليــات ســياق يف أو احلــوار، هــذا خــالل مــن ســواء كانــت، إذا فيمــاو
 ونفــذت توضــع قــد ســالم، اتفاقــات علــى التوقيــع أو اإلدمــاج، وإعــادة والتــسريح الــسالح
 ؛صــفوفها مــن األطفــال مجيــع ســراح وأطلقــت األطفــال الســتخدام حــد لوضــع عمــل خطــط

 . األطفال حبق أخرى جسيمة انتهاكات من إليها نسب ما ملعاجلة حمددة التزامات قدمتو

 ألحكـام ل تامـا  امتثـاال  متتثـل  الـيت  املرفقني يف املدرجة األطراف اسم شطب يف وسينظر  - ٩
 االنتـهاكات  ملعاجلـة  صـحتها  مـن  التحقـق  ميكـن  تدابري وتتخذ العمل خطط يف اعليه املنصوص
__________ 

 مــن الربوتوكــول ١، واملــادة ١٩٤٩ مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام  ٢انظــر علــى ســبيل املثــال املــادة املــشتركة    )٢(  
، )حمرر( J. PICTET هلذه االتفاقيات، جلنة الصليب األمحر الدولية، واملدعي العام ١٩٧٧اإلضايف الثاين لعام 

ــى   ــق عل ــف تعلي ــات جني ــام اتفاقي ــاديتش ؛ ضــد )١٩٥٨ (١٩٤٩ لع ــم  دســكو ت ــضية رق ــة IT-94، الق ، غرف
  ). ١٩٩٥أكتوبر / األولتشرين ٢(االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 
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 املـستوى  علـى  واإلبـالغ  لرصـد با املعنيـة  عمـل ال فرقة يرضي مبا ،إليها املنسوبة األخرى اخلطرية
 لرصـد با املعنيـة  عمـل ال فرقـة  مـن  ويلـزم . املـسلح  والـرتاع  باألطفـال  املعنية العمل وفرقة القطري
ــى واإلبــالغ ــام القطــري ملــستوىا عل ــضمان مــستمر برصــد القي ــة ل ــال، محاي ــال األطف  واالمتث
 الـيت  األطـراف  أن تقـرر  وإذا. القـوائم  مـن  امسهـا  شـطب  الـيت  األطـراف  قدمتـها  اليت للتعهدات
 سمحتـ  ال أهنـا  أو الحق، وقت يف همواستخدام األطفال تجنيدب تقوم القائمة من امسها شطب

 ،املـرفقني  يف إدراجها يعاد سوف فإهنا للتحقق، عوائق وبدون املستمر الوصولب املتحدة ألممل
  امتثاهلا عدمب األمن جملس سيخطرو
  

 أعمــال جــدول يف املدرجــة احلــاالت يف احملــرز والتقــدم االمتثــال عــن معلومــات  - ألف  
 األمن جملس

  
 )٣(أفغانستان يف التطورات    

 عـن  والـشرق  الـشرقي  جلنـوب وا اجلنوب من وخاصة املناطق، مجيع من تقارير وردت  - ١٠
. األطفــال تجنيـد ب طالبــانركـة  حب املرتبطــة تلـك  فيهــا مبـا  مــسلحة، مجاعـات  بقيــام تفيـد  مـزاعم 
 املـشردين  أو العائـدين  مـن  كـبرية  أعـدادا  تـضم  الـيت  املنـاطق  يف التجنيـد  انتـشار  عن أيضا وأفيد

 عــن ادعــاءات خرا،مــؤ ووردت. الــشرقية واجلنوبيــة اجلنوبيــة املقاطعــات يف ســيما ال داخليــا،
 بأنـشطة  للقيـام  علـيهم  أمـوال  وعـرض  اجلنوبيـة  احلدودية املناطق يف يعيشون أطفال من التقرب
 إىل ملـساعدة ا لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  بعثـة  أجرهتا دراسة وثقت كما. املسلحة اجلماعات لصاحل

 . انتحارية جماتهب للقيام طالبانحركة  متستخدمه أطفال حاالت أفغانستان

ــاك أن كمــا  - ١١ ــ مــن خمــاوف هن ــدم نتيجــة هأن ــة لع ــات يف التحقــق إجــراءات كفاي  عملي
 . األفغانية الوطنية الشرطة صفوف يف أطفاال كهنا أن تبني ،التجنيد

 أطفـال،  بأسـر  الدوليـة  العـسكرية  والقـوات  األفغانيـة  القـانون  تطبيـق  وكـاالت  قامتو  - ١٢
 أدلـة  هنـاك و. املـسلحة  اجلماعـات ب مارتبـاطه  عـن  زعـم  مـا  بسبب واحتجازهم عليهم والقبض

 الـوطين  األمـن  مديريـة  قبل من الزمن من طويلة لفترات واحتجازهم األطفال معاملة سوء على
 األفغـاين  األحـداث  قـانون  أحكـام  خيـالف  بـشكل  القانونية، املساعدة على احلصول من ومنعوا
 مديريـة  قامـت  ،٢٠٠٧ وفمربنـ / الثـاين  تـشرين  يفو. األحـداث  بقـضاء  املتعلقـة  الدولية واملعايري
 شـؤون  إدارة ةرئيـس  باغتيـال  يتعلـق  مـا  يف عامـا  ١٧ العمر من يبلغ صيب باعتقال الوطين األمن
. ٢٠٠٨ أغـسطس /آب حـىت  هتمة له توجه أن دون من قندهار يف طالبان حركة قبل من املرأة

__________ 
ظـر  للحصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن حـوادث االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال يف أفغانـستان، ان                          )٣(  

S/2008/695 .  
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 ديريــةم ســجن إىل الحقــا نقــل مث. والنــوم الطعــام مــن وحــرم مربحــا ضــربا ضــرب إنــه ويقــال
 ســــجن يف ســــنة ١٥ ملــــدة بالــــسجن عليــــه وحكــــم وحــــوكم كــــابول، يف الــــوطين األمــــن

  . لبالغنيل بوليشاركي
 بــسبب األطفــال مــن ضــحايا ســقوط عــن أفغانــستان أحنــاء مجيــع مــن تقــارير ووردت  - ١٣

 اجلنوبيـة  املنـاطق  يف حاليـا  الـدائر  الـرتاع  يف املتنازعـة  األطـراف  بـني  حماصرون األطفالف. الرتاع
 لقــي ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول وكــانون ينــاير/الثــاين كــانون بــني مــا الفتــرة وخــالل. لــشرقيةوا
 يف ١١٦ طفـل وجـرح      ١٠٠يف املنطقـة الـشرقية، وقتـل        بـأذى    ٩١ مـصرعهم وأصـيب      طفال ٧٣

 تـشمل  كانـت  والـيت  املتكافئـة،  غـري  للـهجمات  ضـحايا  أيـضا  األطفـال  ووقـع . اجلنوبيـة  املنطقة
 عناصـر  تـشنها  الـيت  واهلجمـات  ،باملركبـات  احملمولـة  املتفجـرة  جهزةاألو االنتحارية التفجريات
 والوسـطى،  الغربيـة  واملنـاطق  الـبالد،  شـرق  مشـال  يف طالبـان  حركـة  فيهـا  مبا للحكومة مناهضة
ــيت ــستهدف وال ــام يف ت ــوات األول املق ــن ق ــة األم ــة، الوطني ــة والدولي ــة والبني ــة التحتي  احلكومي

ــوظفي ــة وم ــىو. احلكوم ــبيل عل ــ س ــشرين ٢٠ يف ال،املث ــوبر/األول ت ــة يف ٢٠٠٨ أكت  مقاطع
 مقتـل  عـن  أسـفر  ممـا  الدوليـة  لقـوة ل تابعة تفتيش نقطة من بالقرب نفسه انتحاري فجر قندوز،
ــال مخــسة ــنني وإصــابة أطف ــالوة. آخــرين اث ــى وع ــك، عل ــل ذل ــا قت ــه م ــال ١٠٦ جمموع  أطف

ــاة ١٢ و صــبيا ٩٤( ــاة ٥٥ و صــبيا ٣٥٤( أطفــال ٤٠٩ وأصــيب )فت ــام جــراء مــن )فت  األلغ
 بغـالن،  مقاطعـات  يف رئيـسية  وبـصفة  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  املنفجرة غري والذخائر
 . وقندهار وكابول

 التعلــيم، قطــاع علــى تــؤثر الــيت احلــوادث تــصاعدت ،األخــري الــسنوي تقريــري منــذو  - ١٤
 إىل ٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول مــنو. واملعلمــني والطــالب املــدارس علــى اهلجمــات ذلــك يف مبــا

 الفتـرة  خـالل  عنـها  أبلـغ  حالـة  ١٣٣بــ    مقارنة ،لةحا ٣٢١ تسجيل مت ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول
 مدرســة ٩٩ أن التعلــيم وزارة أفــادت ســبتمرب،/أيلــول مــن اعتبــاراو. املاضــي العــام مــن نفــسها
 حركـة  فيهـا  مبـا  للحكومـة،  املناوئـة  العناصـر  قبـل  مـن  دمـرت  أو أحرقت وأ للهجوم، تعرضت
 اإلغـالق  عمليـات  مـن  ةاملائـ  يف ٨٠ بـأن  علمـا  العام، بداية منذ مدرسة ٦٠٠ أغلقتو طالبان
ــات يف وقعــت ــةاجلنوب املقاطع ــد ي ــدهار هلمن ــول وقن ــد. روزجــانوأ وزاب  الطــالب تعــرض وق
 بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل . قتلال أو تهديدلل التعليم جمال يف العاملني وسائر ونواملعلم
 وجنـوب  وسـط  مناطق يف سيما وال خطرية، جبروح ٢٧ وأصيب طفال ٢٠ من يقرب ما قتل
 ومثـة . طالبـان  حركـة  فيها مبا للحكومة، مناهضة عناصر احلوادث هذه وارتكبت. البالد شرق
 مـسلحون  هـاجم  عنـدما  ،٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٢ يف وقعـت  بـالغ  قلقل مثرية حادثة
 مـادة  نوجـوهه  علـي  ألقـوا و املدرسـة  إىل نطـريقه  يف الفتيـات  مـن  جمموعـة  طالبان حركة من

 حرقهـا  اسـتطاعوا  فتـاة  كـل عـن    باكـستانية  روبيـة  ١٠٠ ٠٠٠ مبلغ هلم دفع إنه وقيل. األسيد
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 مـع  باملدفعيـة  النـار  إلطـالق  تبادل يف قصد غري عن بأضرار أيضا املدارس وأصيبت. املادة هبذه
  . الدولية العسكرية والقوات للحكومة املناوئة العناصر

 يقـرب  مـا  يف األساسـية  الـصحية  اخلـدمات  علـى  احلصول على سلبيا تأثريا الرتاع أثرو  - ١٥
 الطـيب  اجملـال  يف نوالعـامل  كـان . تـضررا  األكثـر  هـي  اجلنوبية املنطقة كانتو البالد، نصف من

 سـبتمرب /أيلـول  ١٤ ويف. طالبـان  حركـة  فيهـا  مبا للحكومة، املناوئة العناصر قبل من مستهدفني
 خـالل  طالبـان  حركـة  أيـدي  علـى  العامليـة  الـصحة  منظمـة  مـن  اوسـائقهم  بيبانط قتل ،٢٠٠٨
 نــشر نتيجــة أكثــر العنــف أعمــال أثــر وتــصاعد. بولــداك ســبني يف هماســتهدف انتحــاري هجــوم
 ،طالبـان  حركـة  فيهـا  مبا للحكومة، املناوئة العناصر جانب من البالد أحناء مجيع يف ليال رسائل
 هـذا و. الدوليـة  واملنظمـات  حلكومـة ا مـع  العمـل  عـن  التوقـف  ىلإ املدنيـة  اخلدمـة  موظفي تدعو

 . الصحية اخلدمات قطاع يف تالعامال على خصوصا يؤثرو والذعر، اخلوف بثي

 مــن املتــضررة املنــاطق يف متزايــد بــشكل اإلنــسانية املــساعدات وصــول تقييــد وجيــري  - ١٦
 يف العـاملني  واختطـاف  ضربلـ او املتكـررة،  التهديـدات  جـراء  مـن  سـوءا  احلالة وتزداد الرتاع،
 كانــتو. هاوهنبــ اإلغاثــة قوافــل علــى اهلجمــات جــراء مــن وكــذلك ،هموقتلــ اإلنــساين اجملــال
 علـى  هجومـا  ١٤٤ مـن  أكثـر  عـن  مـسؤولة  طالبان، حركة فيها مبا للحكومة، مناهضة عناصر
 جملــالا يف العــاملني مــن شخــصا ٣٨ خالهلــا قُتــل ،٢٠٠٨ عــام يف اإلنــساين اجملــال يف العــاملني
 الـبالد  يف املنـاطق  مـن  العديـد  وحولـت  وجودهـا  رقعـة  من اجملموعات هذه سعتوو. اإلنساين

 مـن  اعتبـارا و. الـبالد  وشـرق  يشرقالـ  نـوب اجلو نـوب اجل يف سـيما  وال ،“حمظورة” مناطق إىل
 إليهــا تــصل أن ميكــن ال ٣٩٨ أصــل مــن مقاطعــة ٧٩ كانــت ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون
 . األطفال فيهم مبن األفغان، من املاليني إىل اإلنسانية املساعدة لتقدمي املتحدة األمم وكاالت

 جانـب  مـن  واالسـتغالل  اجلنـسي  لالعتـداء  تعرضـوا  أطفـال  عـن  تقـارير  توثيـق  وجرى  - ١٧
 وسـجن  احلـوادث  هـذه  بعـض  يف التحقيق من الرغم علىو. املسلحة تواجلماعا القوات أفراد
 فقـط  قليـل  عـدد  مثـة و االنتقـام،  مـن  خوفا رمسيا عنها بلغي ال احلوادث معظم فإن ،اجلناة بعض
 ذوي زعمـاء  مقاضـاة  فيهـا  جـرى  قـضايا  بـضع  مثـة  ذلـك،  ومع. احملاكمة مرحلة إىل يصل هامن

 .جنسية ألغراض الصغار الصبية باستخدام متهمني كانوا سلحةامل اتماعاجل يف نفوذ
  

 بوروندي يف التطورات    

 رواسـا  أغـاتون  بزعامـة  الوطنيـة التحريـر    قـوات  - وتـو اهل شـعب  حتريـر  حـزب  يزال ال  - ١٨
 كــانون إىل ينــاير/الثــاين كــانون مــن الفتــرة خــاللو. واســتخدامهم األطفــال تجنيــدب يقــوم
 أعـوام  ٩ بـني  أعمـارهم  تتراوح األطفال من ١٥٢ جتنيد من التأكد مت ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول

 صـدور  مـع  التجنيـد  حـاالت  عـدد  ةزياد توتزامن. الوطنية التحرير قوات قبل من عاما ١٧ و
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 وقـف  بـشأن  ٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ٢٦ يف ةالوطنيـ  التحريـر  قواتو احلكومة بني املشترك اإلعالن
 ،للتجمـع  ومنـاطق  التجمـع  قبـل  ملـا  منـاطق  يف ةالوطنيـ  التحريـر  قـوات  ومجـع  العدائية، األعمال
 التحريــر قــوات ووعــدت. قبلــهم مــن أو معلمــيهم مــع الطــالب مئــات جتنيــد عــن أبلــغ حيــث
 إىل تـسعى  هـذه القـوات    كانـت  رمبـا و تـسرحيهم،  بعـد  اسـتحقاقات  بإعطائهم األطفال الوطنية
 يف جتمعـوا  الذين الوطنية التحرير قوات مقاتلي من األويل التحقق أثناءو. أفرادها عدد تضخيم
 ،٢٠٠٨ أغـسطس /آب يفو. طفـال  ١٥٠ حنـو  هنـاك  كان ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران يف روغازي

 اإلدمــاج، وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع عمليــة يف األطفــال بــشأن توعيــة حبملــة القيــام بعــد
ــر قــوات قــدمت ــة التحري  علــى ،روغــازي يف طفــال ٣٠ وجــودب فيهــا اعترفــت الئحــة الوطني
 املـسألة  هـذه  حتـسم  ومل. الوطنيـة  التحريـر  قـوات  قيـادة  قبـل  من مرتني انفصاهلم منع من الرغم
 .اآلن حىت

 يف الوطنيـة  التحريـر  قوات عن مزعومني نشقنيمب يرتبطون الأطفا هناكأن   أيضا تبنيو  - ١٩
 األطفـال  مجيع سراح إطالق على املزعومون نواملنشق وافقو. وبوراماتا رانداب التجمع يتمنطق
 أبريــل،/نيــسان يفو. والتأهيــل اإلدمــاج وإعــادة لتــسريحل يــةالرمس العمليــة يف إشــراكهم مقابــل

 حبلـول  عـائالهتم  مـع  األطفـال  مجيـع  مشـل  ومجـع  ،طفـال  ٢٢٠ وتسريح فصل عملية استكملت
 يف املزعــومني  املنــشقني ب يرتبطــون اإضــافي  طفــال ٦٩ هويــة  حتديــد ومت. ٢٠٠٨ يوليــو /متــوز
 احلكــومي اهليكــل إنــشاء ينتظــر الوطنيــة الــسلطات قبــل مــن وفــصلهم ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول
 .اإلدماج وإعادة لتسريحنزع السالح وا اجلديد

 كــانون ١٧ و ١٦ يف بوجومبــورا يف لبورونــدي اخلاصــني املبعــوثني فريــق مــعواجت  - ٢٠
 مواعيــد حــدد والــذي بوجومبــورا، إعــالن واصــدرأ االجتمــاع، وعقــب. ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين
 جلميــع املــشروط غــري فــصلال ذلــك يف مبــا الــسالم، عمليــة مــن احلامســة اجلوانــب بــشأن هنائيــة

 ينــاير/الثــاين كــانون ٣٠ أقــصاه موعــد يف وذلــك نيــةالوط التحريــر قــواتب املــرتبطني األطفــال
 التحريـر  قوات اتوأكد. النهائي املوعد هبذا الوفاء يف الوطنية التحرير قوات أخفقتو. ٢٠٠٩
 املــرتبطني األطفــال عــن لإلفــراج اســتعدادها الــدويل واجملتمــع لحكومــةل بعــد فيمــا الوطنيــة

ــ احلركــة،ب ــرة هاولكن ــراج جعلــت أخــرى م ــهم اإلف ــشر عن ــدءب وطام ــة ب ــسالح   عملي ــزع ال ن
. األمنيــة املؤســسات يف أعــضائها إدمــاج وحتقيــق هــامقاتلي جلميــع اإلدمــاج وإعــادة لتــسريحاو
 يف تتعــاون مل الوطنيــة التحريــر قــوات فــإن املتكــررة، واالتفاقــات التعهــدات مــن الــرغم علــىو

 . املسألة هذه

ــشرين يفو  - ٢١ ــوبر/األول ت ــد ادعــاءات وردت ،٢٠٠٨ أكت ــدب تفي ــل مــن أطفــال تجني  قب
 للـشرطة  ووفقـا . نكونـدا  لـوران  اجلنرال بزعامة الشعب عن للدفاع الوطين لمؤمترل تابعة قوات
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 يســـيبيتوك  مقـــاطعيت يف التجنيـــد عمليـــات بـــشأن  حتقيقـــات جتـــري البورونديـــة، الوطنيـــة
 . كثب عن الوضع القطرية العمل فرقة تتابعو. ماري بوجومبوراو

 العظمـى  الغالبيـة  بـأن  علمـا  ،بالغـا  قلقـا  يـشكل  األطفـال  ضـد  نسياجل العنف يزال الو  - ٢٢
 ديـسمرب /األول كـانون  إىل ينـاير /الثـاين  كانون من الفترة خاللو. الفتيات من هم الضحايا من

ــجل ،٢٠٠٨ ــم مكتـــب سـ ــدة األمـ ــل املتحـ ــدي يف املتكامـ ــة ٤٧٦ بورونـ ــن حالـ ــاالت مـ  حـ
 مـن  سـنة،  ١٧ و سـنة  بـني  أعمـارهم  تتـراوح  الـذين  األطفـال  ضـد  اجلنسي والعنف االغتصاب

 وقـوات  البورونديـة  الوطنيـة  الـشرطة  مـن  عناصـر  اجلنـاة  بـني  ومن. فىت ٢٧ و فتاة ٤٤٩ بينهم
 غالبيــة أن مــن الــرغم علــى الــوطين، التحريــر جبهــة عــن املزعــومني واملنــشقني الــوطين، الــدفاع
 اعتمـاد  مـؤخرا  متو .العقـاب  مـن  واإلفـالت  األمـن  انعدام من جو يف مدنيون ارتكبها احلاالت
 احلكـم  تـشدد  تعـديالت  مـع  الـشيوخ،  وجملـس  الوطنية اجلمعية قبل من املعدل العقوبات قانون
 . ترحيب موضع األمر وهذا األطفال، ضد اجلنسي العنف مرتكيب على

  
 )٤(الوسطى أفريقيا مجهورية يف التطورات    

 واحتـاد  الدميقراطيـة، و مهوريـة اجل استعادة أجل من الشعيب اجليش أن إىل التقارير تشري  - ٢٣
 حركـة و الوسـطى  فريقيـا أل الـشعبية  الدميقراطيـة  والقـوات  التجمع، أجل من الدميقراطية القوى
ــا حمــرري ــصرة الوســطى أفريقي ــة لن ــد تقــوم العدال ــبني. همواســتخدام األطفــال بتجني ــضا وت  أي

 منطقــة يف وخــصوصا صــفوفها، يف األطفــال تجنيــدب تقــوم الــنفس عــن الــدفاع ميليــشيات أن
 بـدعم  حتظـى  احلـاالت  بعـض  يف كانـت  امليليشيات هذه أن من خماوف هناكو. بندي - أوهام
ــة حكومــة مــن ــا مجهوري  قبــل مــن مــساعدة كقــوات تــستخدم كانــت وأهنــا الوســطى، أفريقي

 همجتنيـد  مت الـذين  نياملـسلح  األطفال لوجود تزايد وشوهد .الوسطى ألفريقيا املسلحة القوات
 علـى و. وبوكارانغـا  بـوار  إىل بوسـانغوا  مـن  الرئيـسية  الطرق طول على يشياتاملل هذه قبل من

 القـوات  عناصـر  بعـض  قيـام  عـن  تقـارير  أيضا هناك فإن منتظمة، ممارسة وجود عدم من الرغم
 األطفـال،  ضـد  أخرى جسيمة انتهاكات ارتكابب الرئاسي واحلرس الوسطى ألفريقيا املسلحة

 . املدارس على اءواالعتد والتشويه القتل فيها مبا

 الـرب  جـيش  يـشنها  الـيت  اهلجمـات  أسـفرت  ،٢٠٠٨ مـارس /وآذار فربايـر /شباط يفو  - ٢٤
 اختطـاف  عـن  الوسـطى،  أفريقيا مجهورية شرق جنوب يف ،أوبو منطقة يف قرى على للمقاومة
 املخــتطفني األطفــال مــن العظمــى الغالبيــة وكانــت. )فتــاة ١٥ و صــبيا ٤٠( طفــال ٥٥ حــوايل

__________ 
للحـصول علــى مزيـد مــن املعلومـات عــن حـوادث االنتــهاكات اجلـسيمة ضــد األطفـال يف مجهوريــة أفريقيــا         )٤(  

  .S/2009/66الوسطى، انظر 
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 بعـد  فيمـا  سراحهم وأطلق اختطفوا الذين األطفال بعض لشهادات وفقاو. نةس ١٥ سن حتت
ــود األطفــال اســتخدام جيــري للمقاومــة، الــرب جــيش قبــل مــن ــام كجن  مــساعدة، هــاممب للقي

ــات بعــض واســتخدمت ــقك الفتي ــسي رقي ــان وشــهدت. جن ــأهنب ســنة ١٨ ســن حتــت فتات  ام
 . للمقاومة بالر جيش عناصر قبل من مجاعيا اغتصابا مرارا ااغتصبت

 املـسلحة  العناصـر  قبـل  مـن  األطفـال  ضد اجلنسي والعنف االغتصاب حاالت وتشكل  - ٢٥
 عنـهن  أفـرج  فتـاة  ١٥ بني من فتيات مخس أن تبني ،٢٠٠٨ مارس/آذار يفو. بالغ قلق مصدر
. االحتـاد  أعـضاء  قبـل  مـن  منـتظم  بـشكل  اغتـصنب  قـد  التجمع أجل من الدميقراطية القوى احتاد

 مجيـع  أعمـار  وكانـت . مجـاعي  الغتـصاب  تعرضـن  أو اغتـصنب  إمـا  أهنـن  فتيـات  ثثال وأبلغت
 والعنـف  االغتـصاب  حـاالت  ونسبت. نعنه اإلفراج عند سنة ١٧ و ١١ بني تتراوح الفتيات
 إىل أصـوهلم  ترجـع  الـذين  الزاراغينـا،  إىل األطفـال،  وتشويه وقتل اختطاف عن فضال اجلنسي،
 مـن  أحيانـا  وتتكـون  وأوغنـدا،  ومـايل  والكـامريون  وتـشاد  والـسودان  الوسطى أفريقيا مجهورية
 املـسلحة  القوات ومن تشاد من أو الوسطى أفريقيا مجهورية من املتمردين مجاعات من عناصر

 . الوسطى أفريقيا مهوريةجل

 بــني التمييــز وميكــن الوســطى، أفريقيــا مجهوريــة يف نوعهــا مــن فريــدة التــشرد أمنــاطو  - ٢٦
 لبـضعة  األدغـال  يف ويقيمـون  مـنظم  حنـو  علـى  قـراهم  األشـخاص  يترك وىل،األ احلالة يف. فئتني
 عــن شــائعات عــادة عليهمــا حتــرض التــصدي اســتراتيجية أو “وقــائيال” التــشرد اهــذو. أيــام

 فعـل  رد التـشرد  يكـون  الثانيـة،  احلالـة  يفو. الزاراغينا أو املسلحة واجلماعات لقواتل حتركات
ــشنها  هجمــات علــى متوقــع غــري ــىت ــا، أو املــسلحة واجلماعــات القــوات قــرىال عل  الزاراغين
 معهـم  يـصطحبوا  أن دون يتركـون  وهـم  همفـرار  لتنظـيم  الوقـت  عـادة  لسكانا عند يكون الو

 هبـم  ينتـهي  أو أخرى، إىل قرية من وينتقلون األدغال، يف خيتبئون رمباو. األساسية الضروريات
 التنبـؤ  ميكـن  ال الذي السياق هذا يفو. داخليا للمشردين )وسطمشال ال ( كابو خميم يف املطاف
 التعــرض أو الركــب عــن يتخلفــوا أن حتمــالال نظــرا بــالغ، خلطــر عرضــة األطفــال يــصبح بــه،
  . اجلنسي العنف وأ التشويه وأ القتل وأ التجنيد وأ االختطاف مثل جسيمة، نتهاكاتال
  

 )٥(التطورات يف تشاد

تجنيـد قـوات احلكومـة      ل وجـود منـط ثابـت        املعلومات اليت مجعتها األمم املتحدة    تؤكد    - ٢٧
ألطفــال، مبــا يف ذلــك يف خميمــات الالجــئني ومواقــع املــشردين داخليــا،    لواجلماعــات املتمــردة

__________ 
مزيد من املعلومات عن حوادث االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال يف تشاد وأمثله عليها، انظر              للحصول على     )٥(  

S/2008/532.  
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عـن جتنيـد     ٢٠٠٨أغسطس  /آبمارس و /ني آذار بوردت تقارير   فقد  .  يف شرق تشاد   سيما ال
انـضمام   ىملؤشـرات علـ   اوتـدل مجيـع     . اهتـ اريزمتـت   األطفال املفقودين يف مجيع املخيمات اليت       

بعــض قــادة الالجــئني يف معظــم ويقــوم . حركــة العــدل واملــساواة املتمــردةإىل  األطفــال أولئــك
. حركــة العــدل واملــساواةيف نقــاط اتــصال لتــسهيل جتنيــد األطفــال، وخاصــة  بــدور املخيمــات

ن قبيـل   االجتماعيـة يف املخيمـات، مـ   ينتـهزون فـرص املناسـبات      أن هؤالء القادة     تفيد التقارير و
ــزواج، لتحــريض األطفــال     ــة أو حفــالت ال ــىاالحتفــاالت الديني ــضمام عل . ينتمــردامل ىلإ االن

بعـض  أن  ،معلومـات متطابقـة  كمـا تفيـد    ،  على علم مبا حيدث   حكومة تشاد   ن  أالتقارير  تفيد  و
  .يساعدون يف عمليات التجنيداملسؤولني احملليني 

ووفقـا للمعلومـات الـواردة،      .  املخيمات وجود عناصر عسكرية يف   وتشري التقارير إىل      - ٢٨
فإن حركة العدل واملساواة فتحت مكاتب هلا يف بعض املخيمات، مبا يف ذلـك يف خمـيم أوري                  

. ودانية احلــدود الــسمــن اقرهبــأ ثــاين أكــرب خمــيم لالجــئني يف البلــد، و و، وهــ)هــاياب(كاســوين 
عامـة   منـشورات     وتـوزع  ةذاعيـ نـداءات إ  بـث   حيـث ت  ريبـا،   إي مدينة   مكاتب يف هلا  فتحت   كما
  .اليهإواالنضمام  احلركة دعمعلى الناس، مبن فيهم األطفال، فيها  حتث
يهــا يــشار إلهم مجاعــات مــسلحة ســودانية أخــرى تجنيــد األطفــال واســتخداموتقــوم ب  - ٢٩

 يف  أطفـاال هـذه جنـدت   إذ تشري التقارير إىل أن مجاعات توروبـورو  . عموما بتسمية توروبورو  
  . ٢٠٠٨ أغسطس/آبويوليه /متوزبني  يف بريدجني وتريغني الالجئنيخميمي 
ــصائل    يـــال و  - ٣٠ ــة ملختلـــف فـ ــرتبطني باجلماعـــات املـــسلحة التابعـ ــال مـ زال آالف األطفـ

حـدة  وبهة امل اجل، و  التشادي  الوطين والوئامتشاد،  الدميقراطي يف    الثوري   الوفاق مثل   ين،املتمرد
  .والتنميةقراطية ، واحتاد القوى من أجل الدميالتغيريمن أجل 

. األطفـال ميـارس جتنيـد      التشادييش الوطين   يكون اجل ن  أوينفي مسؤولون حكوميون      - ٣١
مــن املــسرحني  ٥٥٥األطفــال البــالغ عــددهم ئــة مــن ا يف امل١٣ جتــدر اإلشــارة إىل أن بيــد أنــه

يف صــفوف اجلــيش الــوطين   كــانوا ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عــامي يف القــوات واجلماعــات املــسلحة  
ــشادي ــدريبمراكــز يف  ال ســيماو، الت ــا وموســورو  العــسكريالت ــوطين،   يف لومي ــدرك ال ، وال

، فـإن معظـم جمموعـات       إضـافة إىل ذلـك    .  جنامينـا  يف الـدرك    مدرسـة فيلـق أبيـشيه و    ذلك  يف   مبا
 يف   ذكرهـا  الواردو،  ودوغدوري، وموغورورو  ،ديآ اليت تعمل يف     ةالتشاديعن النفس   الدفاع  

تلــك عناصــر وتلقــت . جمــت يف اجلــيش الــوطين التــشادي   د، قــد أُألخــريتقريــري الــسنوي ا 
 يف صـفوفها  ومل يعـد يوجـد      . لتـدريب العـسكري   موسـورو ل  مركـز    تدريبا رمسيا يف  اجملموعات  

  .أطفال
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أوردت التقارير أن اإلدارة العامة لتأمني دوائر الدولـة ومؤسـساهتا           وعالوة على ذلك،      - ٣٢
اجلهـة   هـي  األطفـال، و  بتجنيـد  ٢٠٠٨وال عام    وط ٢٠٠٧يف هناية عام    قامت  ) اإلدارة العامة (

 األطفـال يف   أولئـك جنـد   وقـد   . اصـة اخلعـسكرية   العمليـات   ال عـن    ة املباشـر  يةسؤولاليت تتوىل امل  
والر مـن    د ٦٠٠(لطفـل الواحـد     فرنـك أفريقـي ل     ٣٣٣ ٠٠٠غ  ـــــــ بلمب هاجنوب جنامينا وشـرق   

 أولئـك العديـد مـن   وأُرسل . ارية، أو مقابل احلصول على دراجة ن      )دوالرات الواليات املتحدة  
معلومــات وأكــدت . موســورو وأمتيــنني يف تابعــة لــإلدارة العامــةاألطفــال إىل مراكــز تــدريب 

 مركـز  التابعـة لـإلدارة العامـة غـادروا      ةوحدال طفل من    ١٠٠ن حنو   أقة من مصادر خمتلفة     وموث
ــ/متــوزيف   موســوروالتــدريب يف دارة العامــة اإل خمتلــف وحــدات علــى ُوزعــوا، و٢٠٠٨ هيولي

ــشرة  ــنني، وخمــيم وغاســي  ييف خميمــاملنت ــا أمتي ــشهداء يف جنامين ــا  و.  ال ــكــثريا م  أولئــك هداشُي
وز بيــدا غــ ووآم زويــردري وأيف الطينــة العمليــات وحــدات يف  يف شــوارع جنامينــا واألطفــال
  .  يف شرق البلدوأبيشيه

ني ومواقـع املـشردين     يف خميمـات الالجـئ    العتـداءات جنـسية     النساء والفتيات   وتتعرض    - ٣٣
االغتـصاب واالعتـداءات    ُتنـسب عمليـات     و. داخليا، وكذلك يف القـرى والبلـدات احمليطـة هبـا          

 ، كمـا ُتنـسب إىل  الزي العـسكري بـ   اهلويـة  مـسلحني جمهـويل  إىلالبدنية اليت تستهدف الفتيات     
دا وز بيـ غـ تـالل  منطقـة  يف الـيت تعمـل   وحـدات  يف صفوف ال التشادييش الوطين من اجل جنود  

أن ظـاهرة   حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلـنس          ويظهر من خالل    . موديناو
العاشـرة، تنحـو    سن  دون  لالجئني واملشردين داخليا، وخاصة الفتيات      إىل اإلناث من ا   إلساءة  ا

  .حنو االستفحال
ني يف   العـامل  تسـتهدف اعـدد مـن اهلجمـات الـيت         بوقد متيزت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           - ٣٤

ن واملهـامج  يف معظـم احلـاالت، اسـتوىل   و.  املخصـصة للعمـل اإلنـساين    اجملال اإلنساين واألصول  
إذ أقـدموا علـى قتـل        ،ن يف حاالت أخـرى أكثـر عنفـا        و املهامج كاناألصول املادية، بينما    على  

 ونمـسلح وأعـضاء  عناصـر  اجلنـاة هـم أساسـا     عتقـد أن    ُيو.  يف اجملـال اإلنـساين     موظفني يعملون 
ووردت . عــسكريةم المحالهتــ املمتلكــات املنهوبــة لتنفيــذ    يــستخدمونة،تمــردممجاعــات يف 

يف حـوادث ضـد العـاملني يف    أحيانـا   من اجليش الوطين التشاديأعضاء تورط تقارير أيضا عن  
 منـهم علـى وجـه      واألطفـال    ،علـى املـدنيني   فادحة   آثارذه اهلجمات   وكانت هل . اجملال اإلنساين 

. آدري، ودوغـدوري دي، و آووتولوم،  ،  إيريدمييالربامج اإلنسانية يف    فقد تعطلت   . وصصاخل
 كـثري مـن حـوادث اختطـاف الـسيارات واملركبـات              املهامجني كانوا، يف   أنجتدر اإلشارة إىل    و

يركبـون تلـك العربـات ويتوجهـون هبـا إىل داخـل األراضـي             اإلنـسانية،   املستعملة يف العمليـات     
  .بر للحدود هلذه املشكلة الطابع العامما يربز، السودانية
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  التطورات يف كوت ديفوار
ألطفـال اجلنـود يف الفتـرة       لاستخدام القوات أو اجلماعـات املـسلحة        على   أدلة   تثبت  مل  - ٣٥

 األمــم املتحــدة يف كــوت  ةعمليــمل تتلــق ، ٢٠٠٨فربايــر /فــي شــباطف. التقريــرذا املــشمولة هبــ
،  البلــد يف غــربتاعــات امليليــشياعــدد قليــل مــن االدعــاءات املوجهــة ضــد مجســوى ديفــوار 

مت إنــشاؤها ألمــم املتحــدة  آليــة تابعــة ل  مــن خــالل   تلــك االدعــاءات  يفاتقــيقأُجريــت حتو
عــات اجلما اتقيــادوقــد مسحــت . لالضــطالع بعمليــات التحقــق، فلــم تثبــت صــحة أي منــها 

 ويف أعقـاب ذلـك،    . بشكل كامل ودون عراقيل   املسلحة بدخول األمم املتحدة هبدف التحقق       
 اسـتخدام األطفـال  فيـه    تـدين    ٢٠٠٨فربايـر   /شـباط  ١٧ بيانا يوم    تمجاعات امليليشيا أصدرت  

أبــدت كمــا . مــنقــرارات جملــس األب وها عملــةطــخباجلنــود، وتؤكــد مــن جديــد التزامهــا التــام 
  . مماثالاتعاونالتابعة للقوات اجلديدة قوات الدفاع واألمن 

االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف          ت   عمليـا  كـوت ديفـوار   وتسود يف مجيع أحنـاء        - ٣٦
تلــك رتكــب ياملرتكبــة ضــد األطفــال، و األخــرى  االنتــهاكات اجلــسيمة فــضال عــناجلنــسي، 

العجـز  ون  غل، ويـست  ةويـ هـم يف أحيـان كـثرية جمهولـو اهل         عقاب، و  أفراد ومجاعات دون  األفعال  
 املناطق الواقعة حتـت     كثر خطورة يف  بل إن احلالة أ   . يف جمال سيادة القانون وإقامة العدل     احلايل  

أن لــوحظ و. لقــوات اجلديــدة يف مشــال كــوت ديفــوار التابعــة لســيطرة قــوات الــدفاع واألمــن 
العديـد مــن احلــاالت  أن يف املنـاطق اخلاضــعة لــسيطرة احلكومـة، رغــم   قـد أحــرز  بعـض التقــدم  

  .متابعة للجناةدون حتقيق أو تظل املبلغ عنها 
ألمن املعـين   العامل التابع جمللس ا   فريق  اليت خلص إليها    متابعة االستنتاجات ال  إطار  يف  و  - ٣٧

عمليـة  مـن   وزارة شؤون األسرة واملـرأة والرعايـة االجتماعيـة          طلبت  باألطفال والرتاع املسلح،    
حلكومـة بـشأن إنـشاء جلنـة وطنيـة      إىل اتقـدمي مـشروع اقتـراح    األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار      

ملبـادئ  امراعـاة   مـع    و ،، وفقـا للقـانون الـدويل      ةاملـسلح  اتاعـ رت ال ضررين من ألطفال املت معنية با 
خطـة عمـل وطنيـة    بـشأن وضـع   اقتـراح منفـصل    كمـا قُـدم     . املتعلقة مبركز املؤسـسات الوطنيـة     

ــول       ــة يف أيل ــن احلكوم ــى طلــب م ــاء عل ــسي بن ــوم و. ٢٠٠٨ســبتمرب /ملكافحــة العنــف اجلن تق
  . حاليا باستعراض هذين االقتراحنياحلكومة

ــا وضــعت    - ٣٨ ــكم ــدفاع واألمــن  قي ــوات ال ــةادة ق ــامج عمــل   ل التابع ــدة برن ــوات اجلدي لق
، اسـتجابة لطلـب مـن       ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٩ يف   يهوقعت عل وملكافحة العنف اجلنسي    

تـوفري  عمل عناصر الوقاية والتـصدي لإلفـالت مـن العقـاب، و           البرنامج  ويشمل  . الفريق العامل 
تــدبريا مؤقتــا الربنــامج يــشكل سالعنــف اجلنــسي، واملــساعدة لــضحايا تقــدمي لــشهود ولمايــة احل

ــضعريثمــا  ــة ملكافحــة العنــف اجلنــسي   احلكومــة  ت كمــا أعربــت مجاعــات  . خطــة عمــل وطني
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ــد،   ــشيات يف غــرب البل ــسان ١٧ مؤرخــةيف رســالة امليلي ــل /ني ــي   ٢٠٠٨أبري موجهــة إىل ممثل
التــصدي للعنــف  عــن اســتعدادها لالنــضمام إىل اجلهــود الراميــة إىل ،اخلــاص يف كــوت ديفــوار

  .اجلنسي
  

  )٦(التطورات يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية
ــة الكونغــو  وثقــت   - ٣٩ ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة بعث ــرة  الدميقراطي خــالل الفت

).  فتـاة  ٢٦مـن بينـهم      ( طفـال  ٥٥٤مـا جمموعـه      عمليات جديـدة لتجنيـد       التقريرذا  املشمولة هب 
يف منــها ئــة ا يف امل١٢ ، والــشماليةالت املوثقــة يف كيفــو مــن احلــايف املائــة  ٨٦ووقعــت نــسبة 

 وُنــسبت .ئــة يف روانــدااواحــد يف امل، وئــة يف املقاطعــة الــشرقية اواحــد يف املو، يــةنوب اجلكيفــو
، ) يف املائــة٢٩(حــاالت جديــدة لتجنيــد األطفــال إىل ائــتالف املقاومــة الوطنيــة الكونوغوليــة    

 يف ٢٤( الــشعب، واملــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن  )ائــةيف امل ٣٢(مــاي  - مجيــع فــصائل املــاي و
 ١ ٠٩٨ما جمموعـه    وُوثق انفصال   ). يف املائة  ١٣(، والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا      )املائة
  . أو فرارهم منهان اجلماعات املسلحةع فتاة، ٤٨ من بينهم ،طفال
ملنــهجي جنيــد اتعــن ال القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  كــفورغــم   - ٤٠
ال يــزال العمــل ســاريا بإدمــاج  والقــوانني الدوليــة املرعيــة، تها العــسكريةألطفــال وفقــا لــسياسل

ــة  اتالقــويف تلــك األطفــال  ــة امل بــسبب الــدمج مــن خــالل عملي وكــثريا . ةناســبانعــدام املراقب
غـو  جلمهوريـة الكون   القـوات املـسلحة      املوجـودين يف صـفوف    األطفـال   ُتعرقَل عملية تسريح     ما

ىل إصـول   ومحاية األطفـال مـن ال     يف  الشركاء  مبنع  القوات  تلك  بعض قادة   إذ يقوم   ،  الدميقراطية
جــود بعــض تــشري التقــارير إىل اســتمرار وو.  وتــسرحيهماألطفــالهويــة تحديــد دمج لمراكــز الــ
ــة األطفــال  ــدمج بعــد القــوات املــسلحة يف ألوي  يف كيفــو الــشمالية وكيفــو  ال ســيما، الــيت مل ُت
  . اجلنوبية

م يف   هلـ  ألطفـال واسـتخدامه   املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب ل          جتنيـد   وزادت وترية     - ٤١
ــام         ــسلحة يف أواخــر ع ــوات امل ــع الق ــال م ــسبب اســتئناف القت ــي ب ــال الفعل ــذ ٢٠٠٧القت  ومن

تجنيـد األطفـال    قـام املـؤمتر الـوطين ب      ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /في تشرين الثاين  ف. ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
مـن  أُسـروا   أطفـاال الـوطين   املـؤمتر  حتجـز كمـا ا . ماسيـسي وروتـشورو   ليمـي   إقمن املـدارس يف     

  . القتالأثناءخمتلف اجلماعات املسلحة 

__________ 
مزيــد مــن املعلومــات عــن حــوادث االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال يف مجهوريــة الكونغــو  علــى للحــصول   )٦(  

  .S/2008/693الدميقراطية وأمثله عليها، انظر تقرير األمني العام 
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التابعــة هلــا، وهــي القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا واجلماعــات الفرعيــة  وتواصــل   - ٤٢
نيـد  جت،  مجاعـة سـوكي    و ،جـل الوحـدة والدميقراطيـة     أ والتجمـع مـن      ،قوات أبكونغوزي املقاتلة  

ــدا   األطفــال،  ــد مــن األطفــال مــن روان ــيهم العدي ــة األمــم املتحــدة يف    وقــد. مبــن ف أعــادت بعث
مـا جمموعـه   ، ٢٠٠٨سـبتمرب  /أيلـول  و٢٠٠٧يونيه  /حزيرانبني  مجهورية الكونغو الدميقراطية،    

طفـال   ٤٨وكـان   . وطنـهم إىل  عـن اجلماعـات املـسلحة       املنفـصلني    نيالروانديمن األطفال    ٨٤
يف طفـال    ٢٥ ، و القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا       طفـال جمنـدين يف صـفوف        من أولئـك األ   

جلمهوريـة الكونغـو     القـوات املـسلحة      يفأطفـال    ٧ و،  املؤمتر الـدميقراطي للـدفاع عـن الـشعب        
  .ماي - مجاعات املاييف أطفال  ٤ ، والدميقراطية

 املقاومـة   قـوات ليـة و  احلركـة الثوريـة الكونغو    مل تـرد معلومـات عـن قيـام          يف إيتوري،   و  - ٤٣
.  الرئيـسية  قـادة امليليـشيات     استـسالم   بأي عمليات جتنيد جديدة يف أعقـاب       يتورييف إ الوطنية  

  . جبهة القوميني ودعاة االندماججنيد وُنسبت إىلسوى عدد قليل من حاالت التومل يوثَّق 
يــة غالبحيــث إن علــى نطــاق واســع مــصدر قلــق بــالغ، املنتــشر العنــف اجلنــسي ويظــل   - ٤٤
 القـوات املـسلحة     جنـود مـن   اجلماعـات املـسلحة يف منـاطق الـرتاع الفعلـي، و           من   عناصر   اجلناة

 ٢٠٠٨عـام  فقد تعـرض األطفـال   . الشرطة الوطنيةجلمهورية الكونغو الدميقراطية، وضباط يف     
 ٢ ٢٠٤ هاحالــة مــن حــاالت العنــف اجلنــسي يف املقاطعــة الــشرقية؛ منــ ٢ ٧٢٧ إىل مــا عــدده

  . حالة يف كيفو الشمالية١ ١٩٦ ، واجلنوبية يف كيفو ة حال٥٢٨ وي،  يف إيتورتحاال
 اتقارير عن اختطاف جيش الرب للمقاومـة عـدد  وردت ،  ٢٠٠٨سبتمرب  /منذ أيلول و  - ٤٥
األمـم املتحـدة يف     ، وثقـت بعثـة      ٢٠٠٨نـوفمرب   /اعتبارا مـن تـشرين الثـاين      و.  من األطفال  اكبري

جـيش الـرب للمقاومـة    شـنها   يف أعقـاب هجمـات    ةدثـ  حا ١٥٤مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     
يف هنايــة كــانون و.  املقاطعــة الــشرقية يفأويلــي العليــا منطقــة  الواقعــة يفول دونغــوداخــل وَحــ

حــاالت االختطــاف والقتــل   وقــوع املزيــد مــن    وردت تقــارير عــن ، ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
بـني  و. ي ودورومـا  الـيت ُشـنت علـى فـاراج       اهلجمـات   يف أعقاب   والعنف اجلنسي ضد األطفال     

 ،جـيش الـرب للمقاومـة     صـفوف   ل مـن    اطفـ أ ١٠٤ فـر ديسمرب،  /سبتمرب وكانون األول  /أيلول
ديـسمرب  /يف كـانون األول   و. طفـال مـساعدة إلعـادة إدمـاجهم       من الشركاء يف محاية األ    تلقوا  و

ــر      شــنت ، ٢٠٠٨ ــشعيب لتحري ــة، واجلــيش ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل الق
علـى متمـردي جـيش      مـشتركا    هجومـا عـسكريا      ،وقوات الدفاع الـشعيب األوغنديـة      ،السودان

وتوجــه يش  ذلــك اجلــتــشتتنــتج عنــه الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ممــا 
  . ليةالكونغواألراضي ىل اجلنوب من إحنو احلدود السودانية وعناصره 
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شـن املـؤمتر   عـن  الـواردة  تقارير زادت ال، الشماليةخالل فترات جتدد القتال يف كيفو    و  - ٤٦
ــاي       ــات امل ــشعب ومجاع ــن ال ــدفاع ع ــوطين لل ــاي  -ال ــدارس وامل  م ــى امل ــات عل ــشآتهجم  ن

النـهب واحـتالل    من  حاالت  ردت تقارير عن    واقعها، و ومع تعزيز القوات املسلحة مل    . الصحية
فـو الـشمالية    إىل عناصـر القـوات املـسلحة يف إيتـوري وكي         منـسوبة  الـصحية    نشآتاملدارس وامل 

 ١٠ال يقـل عـن   وردت تقارير عن وقوع مـا  ، ٢٠٠٨يوليه  /متوز من   واعتبارا. وكيفو اجلنوبية 
العـاملني  واألفـراد   العمل اإلنساين   هجمات عنيفة على قوافل املساعدات اإلنسانية ومؤسسات        

ــساين   ــسب ُتيف اجملــال اإلن ــإىل ن ــاي، -اي امل ــسوبة مخــس حــوادث   وم ــوات  إمن ــود الق ىل جن
  .لحةاملس
انقــسام املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن   مثــل هامــة ااآلونــة األخــرية أحــداث وقــد شــهدت   - ٤٧

ــشعب ــة  اعتقــال ، وال ــدا لاحلكومــة الرواندي ــوران نكون ــذ  ،ل ــة القــوات املــسلحة  وتنفي جلمهوري
ضــد القــوات   عمليــات عــسكرية مــشتركة  لوقــوات الــدفاع الروانديــة   الكونغــو الدميقراطيــة  
ألطفـال، مـن    وخيمـة علـى ا     قـد تترتـب عليهـا آثـار          ، وهـي أحـداث    وانـدا الدميقراطية لتحرير ر  

 أثنــاء رحاجلــأو  قتــلأو تعرضــهم لل يف العمليــات العــسكرية، همحيــث زيــادة خطــر اســتخدام 
من صـفوف قـوات املـؤمتر الـوطين للـدفاع           تسريح األطفال   توقف  ، فضال عن    العدائية األعمال

  .من اجلماعات املسلحةوغريه  عن الشعب
  
  طورات يف جورجياالت
 /آب ٨  و ٧ يف   ، يف أوسـيتيا اجلنوبيـة، جورجيـا       لعدائيـة عمـال ا  لألالتصعيد اخلطري   أثر    - ٤٨

 داخــل مــنطقيت أخبازيــا الــة تــأثريا كــبريا علــى احلنــزاع، مــن  ذلــك ومــا تــال،٢٠٠٨ أغــسطس
 األمـم املتحـدة لـشؤون     مفوضـية   أدى القتال، حـسب مـا أوردتـه         و. ماوحوهل وأوسيتيا اجلنوبية 

 شـخص   ١٢٠ ٧٠٠حيـث ُشـرد      شـخص؛    ١٥٨ ٧٠٠رب من   ــــــىل تشريد ما يق   إ،  الالجئني
يف مجهوريـة   اجلنوبيـة إىل التمـاس املـالذ    أوسـيتيا  مـن سـكان   ٣٨ ٠٠٠ودفـع  داخل جورجيـا،    

 اتريتقـد كانـت   ،  ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين   ١ويف  . وسيتيا الشمالية التابعة لالحتاد الروسي    أ
 أنطفل ال يزالون مشردين داخليـا و       ١٢ ٠٠٠أن  ) اليونيسيف(للطفولة  منظمة األمم املتحدة    

  .وسيتيا الشمالية التابعة لالحتاد الروسيأيف مجهورية ال يزالون الجئني  طفل ٤٠٠
ــة   وحــسب   - ٤٩ ــةوزارة العمــل والــصحة والــشؤون االجتماعي مــا جمموعــه  قتــل ، اجلورجي
وتـشري التقـارير إىل     . وبعـدها مباشـرة   ئيـة    األعمـال العدا    أثناء ، شخصا، من بينهم طفالن    ٢٢٨

 معـارك القـوات النظاميـة الـيت خاضـت        كـل مـن      أعمـال بـسبب   اإلصابات كـان    هذه  أن بعض   
سـلطات  حـسب   و. وسـيتيا اجلنوبيـة   ميليـشيات أ  أغـسطس، و  /آبالرتاع الذي انـدلع يف      خالل  

هم منـ دنيني،   مـن الـضحايا املـ      ١ ٦٩٢ نـــ مـا يقـرب م    سـقط   األمر الواقع يف أوسيتيا اجلنوبيـة،       
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.  شخـــصا٢ ٢٣٤وجـــرح  مـــدنيا ٣٩١  مقتـــلبيـــد أن األمـــم املتحـــدة أشـــارت إىل. أطفـــال
فجرة تشكل خطرا على الـسكان العائـدين        ناأللغام وغريها من خملفات احلرب غري امل      تزال   وال

 بينـهم   ،سـبعة أشـخاص   فقـد جـرح     . ألوسـيتيا اجلنوبيـة   خلط احلدود اإلدارية    يف املناطق املتامخة    
  هنايــةوإىل. خلفــات يف عــدة قــرى يف منطقــة شــيدا كــارتلي     بــسبب تلــك امل  ، أطفــالثالثــة
ــول ــة   ، ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــاطق احلدودي ــنمت تطهــري املن ــة  ٢٦ ٥٠٠  حــوايلم ــن قطع ــك م تل

نفــس  مــنقطعــة  ٩٨ ٢٤٠كمــا مت تطهــري منطقــة الــرتاع يف أوســيتيا اجلنوبيــة مــن  خلفــات، امل
  .خلفاتامل

، مبــا يف ذلــك الــرتاع متفاوتــة اخلطــورة بــسببأضــرار بســة  مدر٩٩وأُصــيبت حــوايل   - ٥٠
يف خــسائر وأشــارت التقــارير أيــضا إىل وقــوع  . صاروخيةالــجمــات األضــرار الــيت ســببتها اهل 

فـي تـسخينفايل،    ف. هنـب ة وما تالهـا مـن       عسكرياملدارس وجتهيزاهتا بسبب العمليات ال    معدات  
سـلطات  حـسب مـا أوردتـه        ى،أخـر  ٢٢ ت وتـضرر  ،دارس وريـاض األطفـال    من امل  ٦ُدمرت  

  .األمر الواقع يف أوسيتيا اجلنوبية
املنـاطق املتامخـة هلـا    يف  عيادة يف غـوري و  ١٣كانت  ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / بداية أيلول  ويف  - ٥١

، مـع   الرعايـة الـصحية    أو تـشريد العـاملني يف     /ضرر البنية األساسية و   ت بسبب   متوقفة عن العمل  
أطبـاء  فقد قُتل   . ى توفري اخلدمات الصحية لألطفال    عواقب خطرية عل  من   ذلك ما يترتب على  

 ساســيةقناصــة أو قــصف الــبىن األبــسبب نــريان الخطــرية وأصــيب آخــرون جبــروح وممرضــات 
كـارالييت ودفـاين، كمـا تـضرر مستـشفى      عيـادات يف  وحلقت أضـرار بالغـة ب  . الطبية أثناء الرتاع 

لرعايـة  ل مرافـق    ت بالكامـل عـدة    هنبـ ، و مريييت ونيكوزي وبريبوكي  وثالث عيادات يف    تكفيايف  
ُتــدمر الرعايـة الـصحية   وكـادت مجيـع مرافـق    . ومرييـيت ونيكـوزي   دزيفـريا الـصحية األوليـة يف   

يف ســارابوك وبــريس وتبيــت وخيتــاغوروفو  يف قــرى أوســيتيا اجلنوبيــة، مبــا يف ذلــك  بالكامــل 
ــاملستــشفى الرئيــسي يف تــسخينفايل  وقُــصف . وســاتيكار ــد التقــارير  ب أن القــوات صواريخ تفي

  .اجلورجية هي اليت أطلقتها
اجلنـوب  طريـق   وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل أوسـيتيا اجلنوبيـة مـن          ممكنامل يكن   و  - ٥٢

ــذ  ــرتاع يف  من ــدالع ال ــسماح لأغــسطس، رغــم  /آبان لوصــول الكامــل إىل  باألمــم املتحــدة  ال
ل علـى معلومـات     مـم املتحـدة علـى احلـصو       مـن قـدرة األ    األمر  هذا  قد حد   و. أخبازيا، جورجيا 

ــة األطفــال واحتياجــاهتم،    ــق يف أي شــواغل  وعــن حال ــقالتحقي ــة األتتعل ــ حبماي ــ. لاطف صل وت
ــراهن      ــت ال ــة يف الوق ــيتيا اجلنوبي ــسانية إىل أوس ــساعدات اإلن ــق امل ــن طري ــة ع ــيتيا أ مجهوري وس

مـن الوصـول إىل     الدوليـة   لـصليب األمحـر     اجلنـة   وقـد متكنـت     . الشمالية التابعة لالحتاد الروسـي    
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املــساعدات اإلنــسانية هــي اآلن تقــدم ، و٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٢٠ يفمكتبــها يف تــسخينفايل 
  .تسخينفايلذلك وسيتيا اجلنوبية، مبا يف أ مقاطعات من أربع يف
  

  التطورات يف هاييت 
عـن   املـسلحة يف هـاييت       كيانـات الاألخـري تفكيـك     سنوي  الـ  يتقريـر قـدمت   منذ  جيري    - ٥٣

للشرطة تقوم هبا بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف              طريق عمليات عسكرية وعمليات     
 األطفـال يف مظـاهرات سياسـية عنيفـة يف       اسـُتخدم ومع ذلـك،    . الشرطة الوطنية اهلايتية  هاييت و 

النـهب، وكـذلك يف حماولـة       عمليـات   يف  ، و اتالطرقـ يف  حـواجز   يف نـصب    مجيع أحناء البلـد، و    
ن للبعثـة بـأ  العـسكرية  وذكرت الكتائب . ٢٠٠٨ل  أبري/ جممع القصر الرئاسي يف نيسان     اقتحام

 طفـال بتهمـة     ٤٥ اعتقـال  البعثـة    توأكـد . طفـال كانوا مـن األ   ئة من املتظاهرين    ا يف امل  ٣٠حنو  
 ملـشاركتهم يف    ،بـرنس  - أو - بـورت يف  ،  ٣٣ - دملـاس معتقل   يف   همزاالتآمر اجلنائي واحتج  

ل عناصر مـسلحة لتنفيـذ عمليـات        أيضا من قب  ون  ستخدمياألطفال  وال يزال   . مظاهرات عنيفة 
  .ختطاف وهتريب األسلحةاال
 يف صـفوف  ظـاهرة مـثرية للقلـق       عـن   بعثـة   ال بلغـت ، أ ٢٠٠٧يف الربع األخري من عام      و  - ٥٤

 ذلـك أن هـذه اجلماعـات      .  سـويل  سـييت يف  جامايكـا،   قاعـدة   بعض العناصر املسلحة يف منطقـة       
 نقــاط التفتــيش حنــواألطفــال  هــؤالء مث يتجــه، حقيقيــةمــدافع علــى هيئــة لعــب باألطفــال جتهــز 

التحقيقـات األوليـة إىل أن عناصـر        وأشـارت   . ملوحني بأسلحتهم تلـك   لبعثة  التابعة ل العسكرية  
األطفال يف حماولـة للتحـريض      أولئك   تستخدم   هي اليت  السياسية   تعمل على نشر الفتنة   مسلحة  
  .خالل بالنظام العامعلى اإل

ــال  ويظــل   - ٥٥ ــبااختطــاف األطف ــشديد، و  عاعث ــق ال ــى القل ــورتال ســيمال  - أو -  يف ب
 ٦٠ بينـهم  ، طفـال  ١٢٦مـا جمموعـه     فقد اختطفت عناصر مـسلحة      . يانسايه - برنس وكاب 

صاب  لالغتـ  ناخـتطف الالئـي   غالبيـة الفتيـات     وتعرضـت   . التقريـر ذا  فتاة، يف الفتـرة املـشمولة هبـ       
إىل املـدارس   ذاهبـون   الطـالب وهـم     واسـتهدف اخلـاطفون بـصفة خاصـة         . نـسي اجلعتداء  اال أو
  .عائدون منها أو
 طفـال يف الفتـرة املـشمولة        ٥٢ فقـد قُتـل   شـامل،   أمـين   حتـسن   حصول  على الرغم من    و  - ٥٦
بـني الـشرطة    الـنريان املتبادلـة     بـني فكـي     يرجع ذلك يف املقام األول إىل وقـوعهم         التقرير، و ذا  هب

  .الوطنية اهلايتية والعناصر املسلحة
، ضـد األطفـال   لعنـف اجلنـسي    تشري إىل ارتكـاب العناصـر املـسلحة ل         وال تزال التقارير    - ٥٧

وقـد تـضمن    .  االغتصاب اجلماعي، يف سياق انعـدام األمـن واإلفـالت مـن العقـاب               ذلك مبا يف 
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املـرأة بـشأن العنـف اجلنـسي املرتكـب          ضـد   الذي أعده املنتدى الـوطين ملناهـضة العنـف          تقرير  ال
 يف املائـــة مـــن ضـــحايا حـــاالت  ٥٠أن مفادهـــا تقـــديرات ضـــد الفتيـــات والنـــساء يف هـــاييت  

ويـربز  .  فتيات صغريات السن   ٢٠٠٨ يونيه/يناير وحزيران /وثقة بني كانون الثاين   االغتصاب امل 
مح للفتيـات   الـيت تـس    نتيجـة لتحـسن احلالـة األمنيـة          رتفـع التقرير أن عدد احلاالت املبلـغ عنـها ا        

مـن  ضحايا  الـ شجع  الـيت تـ    التوعية   أنشطةبفضل  دعم دون خوف من االنتقام، و     ال عن بالبحث
  . قضاياهنحلصول على مساعدة ملتابعةالفتيات على ا

ن يف مراكـز االعتقـال      يحمتجـز كـانوا    فتـاة،    ٣٠ طفـال، بينـهم      ٢٩٧  أن وأكدت البعثة   - ٥٨
ــة كــانون األول    ــد يف هناي ــع أحنــاء البل ــسمرب /يف مجي ــن  ا يف امل٦٠وأن  ؛٢٠٠٨دي ــة م ــك ئ أولئ

ــال  ــدعوى األطف ــاطهمحمتجــزون ب ــسلحة، و ب  ارتب ــة ا يف امل٨٧أن اجلماعــات امل ــهمئ ــرت  من م
  .٢٠٠٤ منذ عام إذ منهم احملتجز، فترات طويلة على وضعهم يف احلبس االحتياطي

  
  التطورات يف العراق    

، شهد البلـد حتـسنا      ٢٠٠٨بينما ظلت حالة حقوق اإلنسان يف العراق خطرية يف عام             - ٥٩
، مع تدين عدد أعمال العنف واالعتداءات الـشديدة الوقـع     من من حيث االستقرار واأل    تدرجييا

اليت تلحق إصابات عديدة يف صفوف الناس، الـيت تـشنها اجلماعـات املـسلحة مـن غـري الـدول                     
وأثناء األشهر القليلة املاضية، تقلصت إىل حد بعيد قـدرات جمموعـات            . والعصابات اإلجرامية 

 يــدرب أطفــاال  القاعــدةتنظــيمأن ن اآل ُيــشتبه هأنــمعينــة مثــل تنظــيم القاعــدة يف العــراق؛ غــري  
ليصبحوا مقاتلني أو متمردين، وذلك بعدما عثر جنود من الواليات املتحـدة أثنـاء دمههـم خمبـأً                  

، علـى شـريط فيـديو حيتـوي     ٢٠٠٨فربايـر   / بغـداد، يف شـباط      شـرق  يف خان بـين سـعيد، مشـال       
مـايو  / أبار ٢٦ عن حالة أخرى يف      ووردت أنباء . على تسجيل لدورات تدريبية من هذا النوع      

 ١٥تــراوح أعمــارهم بــني ت ســتة فتيــان  اعتقلــوا عــراقينياجنــودأن تفيــد بــ) املوصــل(يف ســومر 
 على يد مـواطن سـعودي عـضو يف القاعـدة مـن              اتدريبيتلقون   عاما اشُتبه يف أهنم كانوا       ١٨ و

  .أجل تنفيذ عمليات انتحارية
ت مــسلحة مــن غــري الــدول تــستعني، علــى ومثــة خمــاوف خاصــة مــن أن تكــون مجاعــا  - ٦٠
يبدو، بأطفال إلسناد العمليات مثل نقل العبوات الناسفة وتنبيـه العناصـر املـسلحة األخـرى                 ما

ــة  ــات انتحاريـ ــذ عمليـ ــار١٥ويف . وتنفيـ ــايو / أيـ ــاة   ٢٠٠٨مـ ــزنري فتـ ــردون إىل تـ ــد متمـ ، عمـ
يش العراقــي يف بــاملتفجرات وإىل تفجريهــا عــن بعــد وهــي تقتــرب مــن مركــز تــابع لقيــادة اجلــ  

 سـبتمرب، فجـر فـىت يف سـن اخلامـسة عـشرة نفـسه يف منطقـة الطارميـة                   / أيلـول  ٢اليوسفية؛ ويف   
ــداد( ــال بغـ ــة   )مشـ ــشيا مواليـ ــضاء يف ميليـ ــن أعـ ــع مـ ــة وســـط جتمـ ــشرين ١٠؛ ويف للحكومـ  تـ

  .نوفمرب، فجرت فتاة يف سن الثالثة عشرة نفسها عند إحدى نقاط التفتيش يف بعقوبة/الثاين
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ناقلت وسائط اإلعالم الدولية يف عناوينها األوىل حالة فتاة يف سن اخلامسة عـشرة،              وت  - ٦١
 ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٤كانـت ســتنفذ عمليــة انتحاريــة، حينمـا اعتقلتــها شــرطة بعقوبــة يف   

 متزوجـة مـن شـخص يقـال إنـه مـن             تكانـ وهـذه الفتـاة     . وكانت ال تزال ترتدي سترة ناسفة     
ن الرابعة عشرة بعد هجرها مقعـد الدراسـة يف سـن احلاديـة       مقاتلي القاعدة حينما كانت يف س     

  .كانا من منفذي عمليات انتحاريةوُزعم أن والدها وأخاها . عشرة
ــي           - ٦٢ ــال يف صــفوف اجلــيش العراق ــد بوجــود أطف ــارير تفي ــرد أي تق ــه مل ت ويف حــني أن

يـؤدي القـرار    وقـد   . اجلديد، ترد أنباء مثرية للقلق عن جتنيد أطفال يف صفوف جمالس الصحوة           
الذي اختذته احلكومة العراقية مؤخرا والقاضـي بـدمج أعـضاء هـذه اجملـالس يف اجلـيش العراقـي                    

ــة يف    . إىل هتدئــة مــشاعر القلــق هــذه  ــة أن امليليــشيات احمللي ــّين شــركاء األمــم املتحــدة باألدل وب
  . طفال وأهنا تستخدمهم٤٧٢مناطق الرتاع جندت 

ــامجني    - ٦٣ ــشويه الن ــل والت ــئن اخنفــض      وإن القت ــراق، ل ــسلح يف الع ــف امل ــال العن ــن أعم  ع
ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ففـــي . مـــستوامها، مل يتوقفـــا، واألطفـــال مـــن ضـــمن ضـــحايامها 

، ذهب مخسة أطفال ضحية سـيارة متفجـرة كـان يقودهـا انتحـاري يف الطارميـة؛ ويف                   ٢٠٠٧
إىل مقتــل ) نــوىحمافظــة ني( ، أدى انفجــار ســيارة يف ســوق يف تلعفــر  ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٦

ــسعة أطفــال؛ ويف   ــدة ّمحــام العلــي    / أيلــول٢٢ت ــة يف بل جنــوب (ســبتمرب، تــسبب انفجــار قنبل
وُسـجلت حـاالت اسـتهدف فيهـا        . مبقتل مخسة أطفال كانوا يلعبون يف جوار مرتهلـم        ) املوصل

ــشكل مباشــر    ــال ب ــدون األطف ــاُم انتحــاري يف     . املعت ــذه احلــاالت قي ــني ه ــن ب ــشرين ١٨وم  ت
 يف بعقوبــة بــتفجري ســترته الناســفة حينمــا كــان جنــود تــابعون للواليــات ٢٠٠٧رب نــوفم/الثــاين

ويف . املتحــدة يوزعــون ألعابــا علــى أطفــال يف أحــد املالعــب، ممــا أدى إىل مقتــل ثالثــة أطفــال 
، فجر انتحاري نفسه عنـد مـدخل مدرسـة املطـورة يف بعقوبـة،        ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ٢٢

  .  مدرسات جبروح٤ ذا و تلمي١٧مما أدى إىل إصابة 
وحتدث يف صـفوف املـدنيني، مبـن فـيهم األطفـال، إصـابات وخـسائر يف األرواح عـن                    - ٦٤

ــة العــسكرية الــيت تنفــذها القــوة       غــري قــصد نتيجــة لعمليــات القــصف اجلــوي والعمليــات الربي
ــيش        ــاط التفت ــد نق ــيت جتــري عن ــات ال ــاء املواجه ــراق أو أثن ــسيات يف الع ــددة اجلن ــرز . املتع وأب

احلمــالت يف هــذا اجملــال كانــت العمليــات املــشتركة الــيت نفــذهتا هــذه القــوة مــع قــوات األمــن  
. ٢٠٠٨مـايو  /أبريل وأيـار /العراقية ضد امليليشيات يف مدينة الصدر يف بغداد يف شهري نيسان        

وعلى الرغم من التوصل إىل إخراج امليليشيات من املدينة، أفضى القصف اجلوي هلـذه املنطقـة                
 بالسكان واستخدام أسلحة أخرى من العيـار الثقيـل ضـدها إىل وقـوع عـدد كـبري مـن           املكتظة

وأفـاد املتحـدث باسـم املـسؤولني عـن اخلطـة األمنيـة يف بغـداد                 . اإلصابات يف صفوف املـدنيني    
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بأن عدد األشخاص الذين قُتلوا نتيجة ألسباب عديدة، مبن فيهم مـن قتـل علـى يـد املتمـردين،         
والعديد منهم مل يكونوا من املقاتلني، ومل يـتم بدقـة           .  شخصا ٩٢٥ريل  أب/ نيسان ٣٠بلغ حىت   

  . تصنيف الضحايا حبسب نوع اجلنس أو العمر
ففـي  . وحدث أن قُتل أطفال على أيدي عاملني يف شـركات عـسكرية وأمنيـة خاصـة                 - ٦٥
 شخـصا   ١٧ ، كـان هنـاك مـا ال يقـل عـن طفـل واحـد يف عـداد الــ                    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٦

قتلهم حراس من شـركة بـالك ووتـر يف سـاحة النـسور يف بغـداد، وذلـك بعـد إطالقهـم                       الذين  
وأصـدرت حمكمـة الواليـات      . النريان على حشد من املدنيني ردا على مـا اعتـربوه هتديـدا أمنيـا              

 يف مقاطعــة كولومبيــا إدانــات حبــق مخــسة عناصــر مــن هــذه الــشركة بارتكــاب   احملليــةاملتحــدة
أقر عنصر سادس من عناصـر بـالك ووتـر بـذنب ارتكـاب جرميـة قتـل        وقد  . جرمية القتل العمد  

  . عن عمد وجرمية حماولة قتل عن عمد واملساعدة على ارتكاب اجلرمية واحلض عليها
، بلـــغ عـــدد األطفـــال الـــذين خرقـــوا القـــانون ٢٠٠٨ديـــسمرب /وحـــىت كـــانون األول  - ٦٦

ــراق   ــة الع ــال حمتجــ  .  طفــال٨٣٨وحتتجــزهم حكوم زون أو مــسجونون وبعــض هــؤالء األطف
ألسباب هلا عالقة بـالرتاع الـدائر، مثـل املـشاركة املزعومـة يف أنـشطة املتمـردين أو يف أشـكال                      

وتبني أثناء زيارة قامـت هبـا إىل الـسجن املركـزي يف             . أخرى من االرتباط باجلماعات املسلحة    
ملخصـــصة  افلوجـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املـــساعدة إىل العـــراق أن إحـــدى الزنزانـــات 

.  عامـا  ١٤ فـىت ال تتجـاوز أعمـارهم         ٢٩كانـت تـضم     )  متـرا مربعـا    ٢٥مـساحتها   (لألحداث  
ومـا بـرح   . ن يف السجن بانتظار حماكمتهم منذ مـا يربـو علـى الـسنة    يمثانية منهم موجود  كان  و

 التحــرش اجلنــسي واالعتــداء اجلــسدي علــى يــد الــشرطة العراقيــة    خطــراألطفــال يعــانون مــن 
ــسجون، وال  ــق األوىل     وحــراس ال ــاء مراحــل التحقي ــاهلم وأثن ــد اعتق ــا يتعــرض  . ســيما بعي كم

األطفــال احملتجــزون، علــى مــا يبــدو، للتهديــدات وســوء املعاملــة مــن جانــب احملققــني بغــرض    
ــهم   ــراف من ــى اعت ــة بتحــسني أوضــاع     . احلــصول عل ــصورة جدي ــراق ب ــة الع وتعهــدت حكوم

املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق إىل          وإن دعوة اليونيسيف وبعثة األمم      . األطفال احملتجزين 
، رةً منـهما الحتـرام حقـوق اإلنـسان        ، مناص ٢٠٠٨فرباير  /تطبيق قانون العفو الصادر يف شباط     

 طفــال كــانوا حمتجــزين يف الــسجون العراقيــة بــدون حماكمــة  ٧٥٠ســهمت يف إطــالق ســراح أ
  . توجيه هتم رمسية ضدهم أو
زعم ات يف العراق باالحتجاز اإلداري لألطفال الـذين يُـ         وإن قيام القوة املتعددة اجلنسي      - ٦٧

ومل تعـد   . لقلـق بـالغ يف املاضـي القريـب        ل مـدعاة    أنه تربطهم عالقة باجلماعـات املـسلحة شـكّ        
ديـسمرب  / كـانون األول ٨ يف ٨٧٤هذه احلالـة مبثابـة أزمـة، إذ إن عـدد احملتجـزين اخنفـض مـن              

 كــــانون ١٧  حبلــــول٥٨مث إىل  ٢٠٠٨مــــايو / يف منتــــصف أيــــار ٥٠٠ إىل زهــــاء ٢٠٠٧
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ويعامـــل األطفـــال معاملـــة حـــسنة، إمنـــا األســـباب الغامـــضة وراء       . ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول
واالتفاق األمـين بـني   .  ما زالت تثري القلق “الالزم ألسباب متليها الظروف األمنية    ”احتجازهم  

 ما عـاد جييـز      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١الواليات املتحدة والعراق الذي دخل حيز النفاذ يف         
  . احتجاز األفراد ألسباب متليها الظروف األمنيةللقوة املتعددة اجلنسيات يف العراق 

وتأثر ارتياد األطفال إىل املدارس سلبا بفعل انعدام األمن ونزوح الـسكان النـاجم عـن          - ٦٨
طنيـة  ووفقـا للتقـديرات الـواردة يف االسـتراتيجية الو         . ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧انعدام األمن يف عـامي      

، يبلـغ عـدد   ٢٠٠٨أبريـل  /لدعم التعليم يف العراق اليت وضـعتها اليونـسكو وُنـشرت يف نيـسان             
األطفال البالغني سن الدارسة االبتدائية الذين ال يرتـادون املدرسـة مليـوين طفـل، ويعـود ذلـك                   

كانـت  وتلقت اليونيسيف تقارير تفيد بأن املدارس هي أيضا         . يف املقام األول إىل احلالة األمنية     
هدفا لتهديدات اجلماعات الدينية املتطرفة، واستهدفت هـذه التهديـدات خباصـة التلميـذات يف               

، فجــرت عناصــر مــسلحة مدرســة يف  ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٧ففــي . جنــوب ووســط العــرق 
  .منطقة السيدية

ويف حمافظــة ديــاىل، كانــت تبــذل جهــود حلمــل القــوة املتعــددة اجلنــسيات يف العــراق       - ٦٩
 مدرسـة  ٧٠لتابعـة للجـيش العراقـي والـشرطة العراقيـة علـى إخـالء مـا يربـو علـى             والوحدات ا 

وقــد ميــضي اســتخدام املبــاين العامــة ألغــراض . كانــت حتتلــها وتــستخدمها ألغــراض عــسكرية
عــسكرية يف الــتقلص يف ضــوء عــدم زيــادة عــدد قــوات الواليــات املتحــدة، وحتــسن األوضــاع  

 االتفـاق األمـين بـني الواليـات املتحـدة والعـراق الـيت               السائدة علـى األرض، واملـواد الـواردة يف        
تقتـــضي مـــن قـــوات الواليـــات املتحـــدة مغـــادرة مجيـــع املـــدن والقـــرى العراقيـــة حبلـــول هنايـــة 

  . ٢٠٠٩يونيه /حزيران
  

  التطورات يف لبنان    
، حقـق مركـز األمـم       ٢٠٠٦عقب استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية أثناء نزاع عـام            - ٧٠

قُتــل واحــد منــهم (ام يف ســبع إصــابات بــني األطفــال  ألعمــال املتعلقــة باأللغــلتنــسيق ااملتحــدة 
وحــصلت هــذه  . وســجلها يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   ) وأصــيب الــستة اآلخــرون جبــروح   

وبسبب اسـتخدام القنابـل العنقوديـة غـري املـسبوق يف            . اإلصابات يف بلديت النبطية وبنت جبيل     
وأراض زراعية، وطاملا مل تقدم املعلومـات املتعلقـة باملنـاطق الـيت          مناطق سكنية وقرى ومدارس     

ألقيــت فيهــا ومل تــتم إزالــة األلغــام، ســيظل األطفــال معرضــني خلطــر املخلفــات مــن متفجــرات 
وطلبــت ممــثليت الشخــصية مــن احلكومــة اإلســرائيلية، أثنــاء . املتــضررةاحلــرب يف مجيــع املنــاطق 

، تزويد احلكومة اللبنانية أو مركـز األمـم         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان البعثة اليت قامت هبا إىل لبنان يف      
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ام يف جنوب لبنان بالبيانات اليت حتدد املواقـع الـيت ألقـت             ألعمال املتعلقة باأللغ  املتحدة لتنسيق ا  
  .فيها القنابل العنقودية؛ غري أن احلكومة اإلسرائيلية مل تستجب حىت تارخيه هلذا الطلب

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك            ع  وق لبنان   ع أن وم  - ٧١
ومـع أن صـك التـصديق عليـه ُعـرض           . فإنه مل يصدق عليه بعـد     األطفال يف الرتاعات املسلحة،     

  .، ما زال التصديق عليه يؤجل٢٠٠٢فرباير / شباط١١على الربملان يف 
  

  التطورات يف ميامنار    
ة من وزارة اخلارجيـة، مـا زالـت حكومـة ميامنـار تـدقق يف                وفقا للتقارير الرمسية الوارد     - ٧٢

حاالت األطفال القصَّر الذين تعثر علـيهم يف صـفوف قواهتـا املـسلحة أثنـاء عمليـات التـدريب                  
ــسرحهم ــه مت الكــشف عــن وجــود     . وت ــة بأن ــادت احلكوم ــدريب   ٦٨وأف ــدارس ت  طفــال يف م

ومـن  . اء الفترة املـشمولة بـالتقرير     عسكري شىت فُسرحوا وأعيدوا إىل ذويهم وأولياء أمرهم أثن        
 طفــال عــرب آليــة منظمــة العمــل الدوليــة،  ١٢ضــمن هــؤالء األطفــال الـــثمانية والــستني، ُســرح  

، وُسـرح آخـران وأُبلغـت بـذلك منظمـة         الدوليـة  وُسرح آخـر وُسـلم إىل جلنـة الـصليب األمحـر           
دوليــة، عــرب آليتــها وحتققــت منظمــة العمــل ال.  الدوليــةلــصليب األمحــراالعمــل الدوليــة وجلنــة 

 طفـال كـانوا مبعظمهـم    ٢٣املخصصة للقضاء على ظاهرة العمل القـسري، مـن إطـالق سـراح            
ــائهم        ــم وأقرب ــن ذويه ــا شــكاوى م ــد تلقيه ــك بع ــهم، وذل ــا عن ــاجليش رغم ــتحقني ب ــة . مل ومث

مـة وبعـضها اآلخـر مل ُيغلـق بعـد           حالة أخـرى مل حتـل بعـد، فبعـضها ينتظـر ردا مـن احلكو                ١٤
وسـارع الفريـق العامـل املعـين بالقـضاء علـى            . القضاء على العمل القـسري مـستمرة      إن آلية    إذ

العمــل القــسري التــابع للحكومــة إىل معاجلــة الــشكاوى الــيت ُرفعــت، مــع أن هــذه الــشكاوى   
  .جزءا من القضايا املوجودة فعليا متثل إال ال
 التجنيـد يف  كما أفادت احلكومة بأهنا فصلت من اخلدمـة تـسعة ضـباط مـسؤولني عـن              - ٧٣

ومل تـتمكن األمـم املتحـدة مـن     . اجليش النتهاكهم القـانون الـوطين املتعلـق بالتجنيـد يف اجلـيش        
غـري أنـه بالنـسبة حلـاالت جتنيـد القـصَّر الـيت وردت أنبـاء عنـها إىل               . التحقق بعد من هذا األمـر     

سكرية، أي منظمـة العمـل الدوليــة، مل ُتتخـذ، ســواء مبوجـب قـانون العقوبــات أو القـوانني العــ      
وأشـارت منظمـة العمـل الدوليـة إىل أن ثالثـة       . إجراءات حبق من جندوهم تفضي إىل سـجنهم       

، فُخفــضت رتبتــهم  بــصورة غــري شــرعيةعناصــر مــن اجلــيش عوقبــوا إداريــا لتجنيــدهم أطفــاال 
كما مل ُيحرز إال تقدم طفيـف بـشأن تـسريح األطفـال الـذي جـرى مـؤخرا                   . بهماقُتطع مرت  أو

  . لدعوى املرفوعة ضد جمنَدين قاصرين كانا مسجونني لفرارمها من اخلدمةوبشأن إلغاء ا
ــة التابعــة لألمــم املتحــدة بأهنــا اعتمــدت        - ٧٤ ــة العمــل القطري وأبلغــت احلكومــة أيــضا فرق

ومل ُيــسمح لليونيــسيف مبقابلــة األطفــال  . إجــراءات لتأهيــل اجملنــدين القــصَّر وإعــادة إدمــاجهم 
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وبــادرت األمــم املتحــدة إىل إجــراء  .  أوضــاعهمةتابعــحلكوميــة ملالــذين ُســرحوا عــرب اآلليــات ا 
مناقشات مع احلكومة لبحث الطرائق اليت تتيح هلا مقابلـة األطفـال املـسرحني وتفتـيش مراكـز                  
التجنيد ومدارس ومعسكرات التدريب، بغـرض البحـث عـن األطفـال وتـأمني تـسرحيهم ومـن                  

  . مث دعم إعادة إدماجهم وتأهيلهم
منظمة العمل الدولية بإطالع اليونيسيف على معلومات مفـصلة عـن األطفـال             وقامت    - ٧٥

وتعمــل . الــذين متكنــت مــن تــسرحيهم ومــن التحقــق مــن أهنــم أصــبحوا يف كنــف أســرهم          
هم وذلك يف إطار برنـامج      تأهيلاليونيسيف حاليا لتزويدهم على النحو املناسب بالدعم إلعادة         

ــا، إمنــ   . ا بعــد احلــصول علــى موافقــة احلكومــة علــى ذلــك   محايــة األطفــال الــذي تعتمــده حالي
  .تتوافر يف الوقت الراهن أي مبادرة لتنفيذ برنامج أوسع نطاقا يف هذا اجملال وال
، وذلـك أثنـاء زيـارة    ٢٠٠٨ يف أوائـل عـام   “وا”والتقت اليونيسيف بـسلطات واليـة        - ٧٦

وتـثري هـذه    . ية فيهما أربع مدارس ابتدائ  توىل شؤون   يودير  ي “وا” والية    جيش ملعسكرين كان 
وأفــادت . اطفــال جنــوداألاملــسألة القلــق بــسبب االدعــاءات بأنــه يــتم جتنيــد أطفــال واســتخدام 

ــاء       ــدون األزي ــأهنم يرت ــدريب العــسكري وب ــذ ال خيــضعون للت ــأن التالمي ــسلطات املــذكورة ب ال
مـون  وهـؤالء األطفـال هـم إمـا يتـامى أو أطفـال شـوارع أو ينت                . العسكرية ألهنا رخيصة الثمن   

ــر فقـــرية ــة ومل  . إىل أسـ ــذه احلالـ ــر هلـ ــيم آخـ ــتم أي تقيـ ــع  ومل يـ ــر أي اتـــصاالت أخـــرى مـ  جتـ
  .“وا” سلطات

ووردت تقارير من املخيمات الواقعـة علـى طـول املنـاطق احلدوديـة أفـادت بـأن احتـاد                      - ٧٧
كارين الوطين جند طفـال واحـدا وأن حـزب كـاريّني التقـدمي الـوطين يـضم يف صـفوفه ثالثـة               

، فّر فىت يف سن الرابعة عشرة من صفوف احتاد كـارين            ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  و. أطفال
ــول      ــه يف أيل ــضمام إلي ــى االن ــد أُرغــم عل ــوطين كــان ق ــران. ٢٠٠٦ســبتمرب /ال ــه /ويف حزي يوني

، توجه فىت يف سـن الـسادسة عـشرة إىل قاعـدة تابعـة حلـزب كـاريّني التقـدمي الـوطين                       ٢٠٠٨
. لقاعــدة وطلبــا إطــالق ســراحه، إال أن احلــزب رفــض طلبــهمافقــصد والــداه ا. ليــصبح جنــديا

 علـى  املوجـودة  كلها التسعةخيمات امل يف وأنشئت.  طفال يف القاعدة٢٠وشاهد الوالدان حنو    
 والتوعيـة  هـذه  التجنيـد  حـاالت  مـن  التحقق عملية نيلتحس واإلبالغ للرصد آلية احلدود طول
  . اتاملخيم سكان صفوف يف األطفال اجلنود مبسألة
 الـواردة  األخـرى  اجملموعـات  عداد يف أطفال وجود عن تقارير ورود من الرغم وعلى  - ٧٨
اجليش البوذي لكارين الدميقراطية وجملس السالم التـابع الحتـاد           وهي (٢٠٠٧ لعام تقريري يف

جــيش اســتقالل كاتــشني، وجبهــة التحريــر  وجــيش التحريــر الــوطين لكــارين،/وطينكــارين الــ
ة لكـــاريّني، وجـــيش التحـــالف الـــدميقراطي الـــوطين مليامنـــار، يف واليـــة شـــان  الـــشعبية الوطنيـــ
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 أي مـع  اتـصال  إقامـة  مـن  املتحـدة  األمـم ، مل تـتمكن    )اجلنوبيـة  -الشمالية، وجيش والية شان     
  .٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون هناية حىت جلماعاتاذه ه من
  

  )٧(نيبال يف التطورات    
 ســن دون كــانوا الــذين املــاوي اجلــيش صــفوف يف يناملوجــود األفــراد عــدد بــأن قُــدر  - ٧٩

 هـذا  كتابـة  حـىت ال يزالـون،     وكـانوا  ،٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٥ حىت فردا ٢ ٩٧٣ بـ عشرة الثامنة
 الـوزراء  رئـيس  قطعـه  الـذي  التعهـد  وعقـب . املـاوي  اجلـيش واقـع جتمـع     م يف حمتجـزين ،  التقرير
 اجلـيش  بـدمج  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  قـررت  ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٥ يف اخلاصة ملمثليت النيبايل

ــة مــن تطلــب أن ــام  احلكوم ــوراالقي ــ ف ــال حيسربت ــذكورة امل مــن األطف ــع امل ــل. واق ــد وقب  حتدي
 نـوفمرب /الثاين تشرين يف أُبرم الذي الشامل السالم اتفاق اقتضاها اليت الرمسية التحقق إجراءات
 بـشكل ة الـصفوف العـسكرية       مـن تلقـاء أنفـسهم إىل مغـادر         األطفال من العديد بادر ،٢٠٠٦

 حـاالت  ويف. رمسيـة  بإجـازة  مغـادرهتم  بعـد  يعـودوا  مل أو فروا احلاالت، بعض ويف رمسي، غري
 العمـل  فرقـة  مـن  أعـضاء  أو أسـرهم  إمـا  أجرهتـا  مفاوضـات  بعـد  األطفـال  سـراح  أُطلق أخرى،
 طفــالأممارســة الـضغط علــى   عــن موثقـة  حــاالت ١٠ ومثــة. واإلبـالغ  بالرصــد املعنيــة القطريـة 
للحـزب   التابعـة  التجمـع  مواقع إىل العودة أجل من اجليش مغادرةمن تلقاء أنفسهم إىل      بادروا

ــايل    ــشيوعي املوحــد النيب ــاوي(ال ــاح     ) امل ــشيوعي وجن ــشباب ال ــاوي أو عــصبة ال أو اجلــيش امل
 شـهر  ومنـذ . ذلـك  علـى  جـربوا أُ أو، )املـاوي (الشباب التابع للحزب الشيوعي املوحـد النيبـايل        

 بـالقوات  عالقـة  سـابقا  تـربطهم  كانـت  وشـاب  طفـل  ٧ ٥٠٠ حنـو  استفاد ،٢٠٠٧ يوليه/متوز
 الـيت  اإلدمـاج  إعـادة  بـرامج  مـن  الـرتاع،  آثـار  مـن  عـانوا  طفـل  ٣ ٠٠٠ و املسلحة واجلماعات

  .مقاطعة ٥٨ يف احمللية اجملتمعات على تركز
 هبـا  قامـت  الـيت  االنتخابيـة  احلمـالت  أثنـاء  الكـربى،  السياسية األحزاب مجيع وعمدت  - ٨٠
 اســتخدام إىل ،٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ١٠ يف أجريــت الــيت التأسيــسية اجلمعيــة انتخابــات قبــل

 اسـتخدمت  احلـاالت،  بعـض  ويف. فيهـا  باملـشاركة  هلـم  مسحـت  أو احلمـالت  هـذه  يف األطفال
 مـن  العديـد  شـوهد  االنتخابـات،  ويوم. ختويف أعمال لتنفيذ األطفال الشيوعي الشباب عصبة

 انطـوى  سياسـية،  حزبيـة  أنـشطة  يف يـشاركون  وهم عشرة واخلامسة السابعة سن بني األطفال
 الـيت  االنتخابـات دونـة الـسلوك اخلاصـة ب      مل خرقـا  األمر هذا ويشكل عنف، أعمال على بعضها
 مـــدى بـــشأن خمـــاوف التظـــاهرات يف األطفـــال مـــشاركة وأثـــارت. األطفـــال اســـتخدام متنـــع

ــهم ــضهم، إذ إن محايت ــصاب  بع ــ جبــروحي ــال إىل املتظــاهرين بعــض جلــوء سببب ــف أعم  العن
__________ 

للحصول على مزيد من املعلومات عن حاالت االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال يف نيبـال وأمثلـة عليهـا،                        )٧(  
  .S/2008/259انظر 
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 علـى  تنطـوي  أدوار أحيانـا  األطفال إىلُتسند   توكان. املفرطة للقوة األمنية القوات واستخدام
 أفــراد علــى احلجـارة  وإلقــاء الـدواليب  وحــرق املــشاعل محـل  مثــل التظـاهرات،  هــذه يف خمـاطر 

 أجنحـة  تـشكيل  وإن. األدوار ذههبـ  للقيـام  مـأوى  بدون ألطفال أجر ُدفع أن وحدث الشرطة،
 ،عصبة الـشباب الـشيوعي     يف وذلك الشرطي، دور نفسها تلقاء من تتوىل براحملا الشباب من

 ومنتـدى حقـوق     ، اللينـيين املوحـد    -لحزب الشيوعي النيبـايل املاركـسي       وقوة الشباب التابعة ل   
  . محايتهم ىمد بشأن خماوف يثري أيضا هو ، وحزب املؤمتر النيبايل،الشعب املاديسي

 يف توفيـت  الـيت  سـونوار  ماينـا  الفتاة حالة وهي سابقا، عنها أفيد اليت للحالة وبالنسبة   - ٨١
 امللكـي،  النيبـايل  اجليش يسمى كان ما عهدة يف كانت حينما ٢٠٠٤  عام عشرة اخلامسة سن
 قـد  ليـة احمل احملكمـة  وبـأن  وفاهتا عن املسؤولني ضد دعوى رفع مت بأنه تفيد املعلومات آخر فإن

 أمـام  املثـول  منـهم  تطلـب  العمـد  بالقتـل  اُتهمـوا  اجلـيش  مـن  أفـراد  أربعـة  حبـق  مـذكرة  أصدرت
  .التقرير هذا كتابة لدى العدالة وجه من فارين زالوا ما  األربعةاألفراد هؤالء وكان. احملكمة
ــا  - ٨٢ ــات زالــت وم ــل االختطــاف عملي ــوات وتفجــري والقت ــداء الناســفة العب ــى واالعت  عل
 ،)اجلنوبيـة  الـسهول  (ياتـار  منطقـة  يف املسلحة اجلماعات يد على مستمرة واملدرسني ارساملد

 وقتـل  اختطـاف  مـسؤولية  وأُلقيـت . ضـحاياها  مـن  عـدد  أكـرب  بغريهم مقارنة األطفال ويشكل
 مـوكيت مورشـا الـيت        املـسلحة جاناتانتريـك    مجاعـة تـاراي    علـى  مـدارس  ومدراء مدرسني ثالثة

 مـوكيت    تـاراي  مجاعـة  علـى  الـسادسة  سـن  يف طفـل  اختطـاف  ؤوليةومـس  ،يقودها جـواال سـنغ    
 أطفـاال،  ويـستخدمون  جينـدون  ياتـار  منطقـة  يف املـسلحة  اجلماعـات  بعـض  أن ويزعم. تايغرز

  .املزاعم هذه من التحقق إىل املتحدة األممتسعى و
  

  التطورات يف األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل    
 كــانون ٢٦لــسطينيا يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير حــىت  طفــال ف١١٢قتــل مــا جمموعــه   - ٨٣

ــسمرب /األول ــي   ٢٠٠٨دي ــة، ولق ــسطينية احملتل ــصرعهم   ٤٣١ يف األرض الفل ــال آخــرون م  طف
 كـــانون ١٨ إىل ٢٠٠٨ديــسمرب  / كــانون األول ٢٧خــالل األعمــال القتاليــة يف الفتــرة مــن      

 يف ٩٦ طفـال، حــدثت  ٥٤٣ لبـالغ ومـن جممــوع األطفـال الـذين قتلــوا وا    .٢٠٠٩ينـاير  /الثـاين 
 يف املائـة بـسبب      ٤، وحـدثت     الدفاع اإلسرائيلي  جيشاملائة من حاالت الوفاة نتيجة لعمليات       

وتـشمل األسـباب الرئيـسية حلـوادث        .  الوفيـات يف غـزة     أغلبيـة وحـدثت   . العنف بـني الفـصائل    
 القتــل هــذه إطــالق النــار خــالل غــارات قــوات جــيش الــدفاع اإلســرائيلي، ومحــالت التفتــيش 

أرض الـــيت شـــنها جـــيش الـــدفاع     -واالعتقـــال اإلســـرائيلية، واهلجمـــات بـــصواريخ أرض    
اإلسرائيلي، واهلجمات الصاروخية اليت شنها سالح اجلو اإلسـرائيلي، وقـذائف الـدبابات الـيت               

 العمليات الربية جليش الدفاع اإلسرائيلي، وعمليات القصف اجلوي، وعدد قليـل            أثناءأطلقت  



A/63/785
S/2009/158

 

26 09-28242 
 

نار عنـد املعـابر حينمـا كـان األطفـال يقتربـون مـن نقـاط التفتـيش التابعـة                     من حاالت إطالق ال   
أطفال أيضا خالل اشـتباكات مـسلحة نتيجـة ألعمـال العنـف              وقتل. جليش الدفاع اإلسرائيلي  
  .بني الفصائل الفلسطينية

الفتــرة املــشمولة بــالتقرير حــىت  طفــال فلــسطينيا جبــروح يف ٥٨١وأصــيب مــا جمموعــه   - ٨٤
 يف املائــة مــن ٧١ يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، وحــدثت ٢٠٠٨ديــسمرب /ألولكــانون ا ٢٦

 إىل ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول٢٧ويف الفتــرة مــن  . تلــك اإلصــابات يف الــضفة الغربيــة   
 وتـــشمل.  طفـــال جبـــروح يف قطـــاع غـــزة١ ٨٧١، أصـــيب ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاين ١٨

 جـيش ذائف والقـصف اجلـوي الـيت قـام هبـا            األسباب الرئيسية لإلصابات عمليات القصف بالق     
 جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي     ، والرصاص املعدين املغلـف باملطـاط الـذي أطلقـه            الدفاع اإلسرائيلي 

  الـدفاع اإلسـرائيلي    جـيش على املتظاهرين أثنـاء املظـاهرات، والعمليـات العـسكرية الـيت شـنها               
االعتــداءات الـــيت قــام هبـــا   فيهــا محـــالت التفتــيش واالعتقـــال، والتــوغالت العـــسكرية، و    مبــا 

أبريــل / خــالل زيارهتــا إلســرائيل يف نيــسان  ممــثليت اخلاصــةأثــارتو. املــستوطنون اإلســرائيليون
، مع السلطات اإلسرائيلية مسألة تواتر هجمات املستوطنني على األطفال الفلـسطينيني            ٢٠٠٧

احلكومـة   وتعهـدت . لالتواين، وضرورة إنفاذ القانون واملـساءلة علـى حنـو فعـا        قرية  يف اخلليل و  
.  إال أن نتــائج تلــك التحقيقــات مل تعلــن بعــد؛بــإجراء حتقيــق يف هــذه احلــاالت بــصورة كاملــة

 طفال جبـروح خـالل اشـتباكات مـسلحة نتيجـة ألعمـال عنـف بـني                ٣٥وأصيب ما يقرب من     
  . الفصائل الفلسطينية

جـوم علـى أحـد      أربعة أطفال إسرائيليني مصرعهم على يد مسلح فلسطيين يف ه          ولقي  - ٨٥
ــة   ــة يف القــدس الغربي ــة اليهودي  مــن األطفــال ١٥وباإلضــافة إىل ذلــك، أصــيب   .املعاهــد الديني

مـن   نتيجـة لـصواريخ أطلقـت مـن قطـاع غـزة باجتـاه إسـرائيل و                 ال سيما اإلسرائيليني جبروح، و  
  .إلقاء حجارةجراء 
 قطـاع غـزة    بـأن اجلماعـات الفلـسطينية املـسلحة يف         تفيـد  حـوادث    رغم اإلبالغ عـن   و  - ٨٦

 تقـدمي معلومـات عـن      ميتنعون عن أو تستخدمهم، فإن أفراد اجملتمعات احمللية       /تدرب األطفال و  
.  تستخدمهم القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة خوفـا مـن االنتقـام           الذينحاالت األطفال   

  .وقد جرى إحراز تقدم كبري حنو تنفيذ نظام غري رمسي لرصد انتهاكات حقوق الطفل
حـــسب  مـــن أن تكـــون محـــاس قـــد اســـتخدمت األطفـــال كـــدروع شـــواغلوهنـــاك   - ٨٧
ُزِعــم، ورمبـا تكـون قـد اسـتخدمت املـدارس واملستـشفيات أو منـاطق قريبـة منـها إلطــالق            مـا 

ــة يف كــانون األول  إصــواريخ علــى   كــانون  و٢٠٠٨ديــسمرب /ســرائيل خــالل األعمــال القتالي
  .ق يف هذه الشواغلوجيب إجراء مزيد من التحقي. ٢٠٠٩يناير /الثاين
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 الـدفاع   جـيش  سـنة علـى مرافقـة        ١١ينـاير، أُجبِــر صـيب عمـره         / كانون الثاين  ١٥ويف    - ٨٨
 لعدة ساعات خالل فترة عمليات مكثفة، يف حي تل اهلوا، الـذي يقـع إىل اجلنـوب      اإلسرائيلي

لـسطيين،  وبينما كان اجلنـود يـدخلون اىل مـبىن مجعيـة اهلـالل األمحـر الف               . الغريب من مدينة غزة   
وبينمــا كانــت اجملموعــة تتحــرك يف أحنــاء البلــدة  . أمــام اجلنــودعلــى الــدخول أوال الــصيب أجــرب

االسـرائيلي مقاومـة وأطِلــقت    الـدفاع  أُحبٍـر الصيب على السري أمامها، حىت عندما واجه جـيش          
لـق   إىل مستشفى القدس كان ال يزال أمام اجلنـود، ولكنـه أط            وصل الصيب  ماوعند. االنار عليه 

 مـن احملكمـة   ٢٠٠٥ويبدو أن هذا يتعارض مباشرة مع حكم صادر يف عـام           . سراحه فيما بعد  
  .العليا اإلسرائيلية بشأن عدم مشروعية استخدام الدروع البشرية

اســـتمرار الغـــارات واســـتخدام املـــدارس مـــن قبـــل جـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي   وأدى  - ٨٩
لكات ولكـن األهـم مـن ذلـك، أنـه أدى إىل مقتـل               واملستوطنني اإلسرائيليني إىل أضرار يف املمت     

 شـنها جنـود جـيش الـدفاع         غـارة  ٢٧مـا جمموعـه     وقوع  وأبلغ عن   . وإصابة طالب ومدرسني  
تابعــة علــى مــدارس حكوميــة ومــدارس  ســرائيلونإلاإلســرائيلي وهجمــات شــنها املــستوطنون ا

. طالهبــاوعلــى ) نــروااألو(لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني يف الــشرق األدىن  
ت ، دمـر  ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين  /٢٠٠٨ديسمرب  /وخالل األعمال القتالية يف كانون األول     

ــضررت  ٧ ــدارس وت ــزة مدرســة حكومــ ١٥٧ م ــه    . ة يف غ ــا جمموع ــة مب وحلقــت أضــرار طفيف
ــدارس   مدرســة ٣٦ ــن م ــروام ــض  .األون ــر رروكــذلك، ت ــشفى و ١٤ أو دم ــادة٣٨ مست .  عي

  . من املرافق الصحية التابعة لألونروا٨ا جمموعه وحلقت أضرار طفيفة مب
ــسبع    ٩مــا جمموعــه  وتــضرر  أُصــيبو  - ٩٠ ــر ال  مــدارس وريــاض أطفــال يف ســديروت وبئ
 خــاللدود وعــسقالن وكريــات هــاهينوخ بــصواريخ القــسام وغــراد الــيت أطلقتــها محــاس شــوأ

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين/٢٠٠٨ديسمرب /األعمال القتالية يف كانون األول
وواجــه وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل قطــاع غــزة صــعوبة شــديدة خــالل معظــم       - ٩١

الفترة املشمولة بالتقرير، ولكنه شهد مزيدا من التدهور مـع بدايـة األعمـال القتاليـة يف كـانون                   
 ا واحــدتركــت معــربا اســرائيل رغــم أنو. ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين/٢٠٠٨ديــسمرب /األول

مغلقـة  ظلت   املعابر الرئيسية    فإن خالل تلك الفترة من األعمال القتالية،        بصورة جزئية مفتوحا  
وال تــزال حيـاة األطفــال تتعـرض للخطــر يف   . وظلـت احلركــة داخـل قطــاع غـزة مقيــدة بـشدة    

ــة متخصــصة يف       ــة وقطــاع غــزة، بــسبب صــعوبات احلــصول علــى خــدمات طبي الــضفة الغربي
. احلـصول علـى تـصاريح لعبـور نقـاط التفتـيش      القدس الشرقية نتيجة للقيود احلدودية وطلبات  

ويف حني أن األطفال غالبا ما حيصلون على تصاريح، فإن والديهم ال حيـصلون عليهـا يف كـثري       
خــالل الفتــرة و. مــن األحيــان، ونتيجــة لــذلك ال يتمكنــون مــن احلــصول علــى العــالج الطــيب   
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ــالتقرير،   ــوا حــتفهم يف غــزة   ١٣مــن املعــروف أن  املــشمولة ب ــوا  طفــال لق  مــن ألهنــم مل يتمكن
  .احلصول على خدمات طبية متخصصة من قبل السلطات اإلسرائيلية

يـشكلون  وحتتجـزهم   هم السلطات العسكرية اإلسرائيلية     تعتقلال األطفال الذين    ال يز و  - ٩٢
 وحيكـم علـيهم بالـسجن مبجموعـة مـن التـهم،             علـيهم قـبض   ُيفاألطفال  . أحد الشواغل الكبرية  
ضـد  القيـام مبظـاهرات   ارة على اجلدار أو علـى قـوات األمـن اإلسـرائيلية، و    من بينها إلقاء احلج  

ويف أي وقــت خــالل الفتــرة املــشمولة  . عنــف ضــد قــوات األمــن القيــام بأعمــال االحــتالل، و
 طفـال فلـسطينيا حمتجـزين يف الـسجون ومراكـز االعتقـال        ٣٣٧ و   ٢٨١بالتقرير، كان ما بـني      

 عامــا، ممــا خيــالف القــانون اإلنــساين ١٢اوز أعمــارهم اإلســرائيلية، ومــن بينــهم أطفــال ال تتجــ
وتـشري التقـارير   . قضني أحكامـا بالـسجن  وهن يومت اعتقال ما يقرب من مثاين فتيات،      . الدويل

ــؤدي اىل       ــة طــوال املراحــل الــيت ت ــصورة منهجي ــة تنتــهك ب ــة الواجب إىل أن اإلجــراءات القانوني
. تجواب واحملاكمــة وإصــدار األحكــام القــبض واالســمراحــل احتجــاز األطفــال، مبــا يف ذلــك  

ــوا    ٢١ات مــأخوذة مــن إفــادوتــشري  ــوا واحتجــزوا إىل أن األطفــال ظل  طفــال كــانوا قــد اعتقل
يتعرضون لإليذاء، مبا يف ذلك الضرب، وعـصب العيـنني، واحلـبس االنفـرادي، واإلكـراه علـى             

، والـصياح، واإلهانـة،     اإلدالء باعترافات بلغـة ال يقرأوهنـا وال يكتبوهنـا، واحلرمـان مـن الطعـام               
وأفاد عدد من األطفال بعد إطالق سراحهم أنـه طلـب منـهم تقـدمي               . والتعرض ألصوات عالية  

  .معلومات لصاحل املخابرات اإلسرائيلية
 طفـال حمتجـزين رهـن االعتقـال         ١٥وعالوة على ذلك، كان مـا يتـراوح بـني مثانيـة و                - ٩٣

ميكـن احتجـاز األطفـال يف االعتقـال         إذ  . تقريراإلداري يف أي وقت خالل الفترة املـشمولة بـال         
اإلداري ملدة تصل إىل ستة أشهر دون هتمة أو حماكمة على أسـاس معلومـات ال يفـَصـح عنـها                    

وجرى اإلبـالغ عـن االحتجـاز اإلداري لفتـاتني يبلـغ عمـر        . للمحتجزين أو ملمثليهم القانونيني   
ول حـادث يبلـغ عنـه وتـسجله األمـم           وهذا هو أ  .  عاما، دون توجيه هتم إليهما     ١٦كل منهما   

  . عقب ذلكالفتاتنيومت اإلفراج عن . املتحدة بشأن االعتقال اإلداري لفتيات
 علـى الـرتوح أو تـضرروا نتيجـة لقيـام القـوات       فلـسطينيا  ١ ٣٦٩وأجرب ما يقرب من    - ٩٤

لـضفة  املنشآت السكنية الـيت يـشغلها الفلـسطينيون يف قطـاع غـزة وا       من١٩٢اإلسرائيلية هبدم   
 طفال قد تأثروا بذلك، إضافة إىل ما يقـدر          ٤٤٠ وقد تأكد أن  . الغربية مبا فيها القدس الشرقية    

 ٢٠٠٨ديـــسمرب /وأســـفرت األعمـــال القتاليـــة يف كـــانون األول.  طفـــال آخـــرين١٩٤بنحـــو 
 مـرتال علـى   ١١٢ عـن زيـادة كـبرية يف هـدم املنـازل، حيـث هـدم                 ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين و

   . على مئات األطفالاألقل، مما أثر
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  )٨(التطورات يف الصومال    
أشار حتليل للحالة بشأن األطفال والرتاعات املـسلحة أجرتـه اليونيـسيف وشـركاؤها،                - ٩٥

 ١ ٣٠٠مبــشاركة قــادة اجملتمعــات احملليــة يف وســط وجنــوب الــصومال، إىل أن مــا يقــرب مــن 
وفلــول احتــاد احملــاكم اإلســالمية  طفــل جــرى جتنيــدهم يف قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة  

الـــسابق وحركـــة الـــشباب واجلماعـــات العـــشائرية املـــسلحة يف مجيـــع أحنـــاء وســـط وجنـــوب 
وأبلـغ قـادة اجملتمعـات احملليـة بـأن الـصبيان يف حركـة               . الصومال، ال سيما يف مقديشو وحوهلـا      

ال الطهـي   أعمـ للقيـام ب  جنـدت الفتيـات     و،  اخلطـوط األماميـة   الشباب اسـتخدموا كمقـاتلني يف       
الشــتباكات الــيت وقعــت يف غورييــل    ويف ا.  املــدارسيفأغلــب التجنيــد   وجيــري. والتنظيــف

، أشارت روايات شهود عيـان إىل أن مـا بـني            ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول   دوساماريب و
وقتــل ســبعة مــن هــؤالء  . يف املائــة مــن مقــاتلي حركــة الــشباب هــم مــن األطفــال ٤٥ اىل ٣٠

  .الثة جبروح يف هذه االشتباكاتاألطفال كما أصيب ث
وتصاعدت وترية العنف بني القوات املسلحة واجلماعات املسلحة، وكان معظمه بـني              - ٩٦

وقـوات بعثـة    قوات األمن التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية وقـوات الـدفاع الـوطين اإلثيوبيـة            
لـول احتـاد احملـاكم اإلسـالمية        االحتاد األفريقي يف الصومال، ضد مجاعات املعارضـة، مبـا فيهـا ف            

وحركة الشباب وغريها من اجلماعات العشائرية املسلحة، وغالبا مـا يقتـل األطفـال أو      السابق
مشلـت  وقتل أطفال أو شوهوا نتيجة للهجمات العـشوائية الـيت           . جيرحون يف تبادل إطالق النار    

األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة      استخدام املدفعية ومدافع اهلاون وإطالق الصواريخ وإطـالق النـار و          
. يف املناطق اليت يتركز فيهـا املـدنيون بكثافـة، ومـن بينـها األسـواق املزدمحـة واملنـاطق الـسكنية                     

وتــشري التقـــارير إىل أن اجلماعـــات املـــسلحة املناهـــضة للحكومــة، مبـــا فيهـــا حركـــة الـــشباب   
يف املنـاطق املدنيـة،     واجلماعات العشائرية املسلحة، استخدمت استراتيجيات حتد مـن ظهورهـا           

مما يعرض املدنيني للخطر، وكذلك استخدمت أطفاال لـتفجري األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة ضـد                 
 /ويف تـشرين األول    .قوات احلكومة االحتادية االنتقالية وجنود قـوات الـدفاع الـوطين اإلثيوبيـة            

 إحـدى  ويف.  طفال وأصيب عشرة أطفال جبـروح يف مقديـشو        ١٩ وحده، قتل    ٢٠٠٨أكتوبر  
احلاالت، قتل طفـالن كانـا يتظـاهران احتجاجـا علـى الوجـود اإلثيـويب يف الـصومال برصـاص                     

ــة    ــوطين اإلثيوبي ــدفاع ال ــوات ال ــود ق ــة     جن ــزة املتفجــرة املرجتل ــد تفجــري أحــد األجه خــالل  بع
من جـراء   بأذى   طفل مصرعهم أو أصيبوا      ١٠٠ووفقا لقادة اجملتمع احمللي، لقي حنو       . التظاهرة

__________ 
 وأمثلـة  أحداث االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال يف الـصومال عن  مزيد من املعلومات    للحصول على     )٨(  

  . S/2008/352انظر ، عليها
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 الفتــرة املــشمولة خـالل ألرضــية والـذخائر غــري املنفجــرة يف وسـط وجنــوب الــصومال   األلغـام ا 
  .بالتقرير

وارتكب أفراد من كـل مـن القـوات املـسلحة واجلماعـات املـسلحة وكـذلك مـدنيون                     - ٩٧
األطفـال   وأبلـغ . جرائم االغتـصاب وغـريه مـن العنـف اجلنـسي، نظـرا الهنيـار القـانون والنظـام                  

 يف مستوطنات املشردين داخليا يف بوساسو وغالكايو وهرغيـسا وعلـى            والنساء الذين يعيشون  
سـبتمرب  /يوليـه وأيلـول  /وأبلغ بـني متـوز    . طول ممر أفغويي عن عدد كبري من حاالت االغتصاب        

. يف املنطقة الشمالية الغربية مـن الـصومال       )  صبيا ١١ فتاة و    ٢٩٢ (حاالت ٣٠٣  عن ٢٠٠٨
بعـض احلـاالت جتـرب الـضحايا علـى الـزواج مـن اجلنـاة أو               ونادرا مـا يقـدم اجلنـاة للعدالـة، ويف           

ــوبر /ويف تــشرين األول .تقــتلن مبوجــب القــانون العــريف  ــة  ، قامــت٢٠٠٨أكت الــسلطات احمللي
. بها ثالثة رجـال يف كيـسمايو      أن اغتص  سنة حىت املوت بتهمة الزنا بعد        ١٣برجم فتاة عمرها    

  .أيضا دفاع الوطين اإلثيوبيةوأبلغ أيضا عن حاالت اغتصاب من قبل جنود قوات ال
يف مخــس منــاطق يف عــدة مــرات  مدرســة ١٤٤، أغلقــت ٢٠٠٧ومنــذ منتــصف عــام   - ٩٨

ن املنــاطق احمليطــة هبــا  معرضــة خلطــر اهلجــوم، أل كانــت مقديــشو حيــث أهنــا قــد هومجــت أو   
عثـة  ع بني قوات الدفاع الوطين اإلثيوبية واحلكومة االحتادية االنتقالية وب         نـزاأصبحت مسرحا لل  

االحتاد األفريقي يف الصومال واجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة، مبا فيهـا حركـة الـشباب      
 شــنتها احلكومــة االحتاديــة   مركــزةومشــل ذلــك هجمــات   . واجلماعــات العــشائرية املــسلحة  

االنتقالية على الطالب واملعلمني يف املدارس القرآنية يف مقديـشو، ويرجـع ذلـك إىل تـصور أن                  
يف هــذه املــدارس جتــري تعبئتــهم لالنــضمام اىل التمــرد وبالتــايل فقــد اعتــربت أهــدافا   األطفــال 

 ها مدرسـة مؤقتـا أو اسـتخدمت   ٣٤ما جمموعـه  اجلماعات املسلحة    تواحتل .عسكرية مشروعة 
. ل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقريركقواعـــد عـــسكرية يف أوقـــات خمتلفـــة خـــال القـــوات املـــسلحة 

 مـن املـدارس     ٣٤س االحتاد الوطين الصومايل للمعلمـني بـأن         ، أفاد رئي  ٢٠٠٨أكتوبر   ٢٢ ويف
 مفتوحة يف مقديشو قد اضطرت لإلغالق نتيجة النعدام األمن بصورة عامـة             ظلتواجلامعات  

  .ووجود القوات احلكومية على مقربة منها وازدياد عدد وفيات الطالب واملعلمني
إلنسانية الـذين اسُتــهدفوا باهلجمـات       وأدى التصاعد يف عدد العاملني يف جمال املعونة ا          - ٩٩

 مليـون   ١,٦ صومايل، مـن بينـهم مـا يقـرب مـن             اليني م ٣,٢إىل اخنفاض إمكانية الوصول إىل      
ــالتقرير، لقــي   . عاجلــةطفــل، ممــن حيتــاجون إىل مــساعدة    مــن ٣٤وخــالل الفتــرة املــشمولة ب

ضايقات، أو   آخـرون وتعـرض كـثريون ملـ        ٢٦العاملني يف اجملال اإلنـساين مـصرعهم، وخطـف          
  . تلقوا هتديدات بالقتل أو احتجزوا الستجواهبم
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  )٩(التطورات يف السودان
ــام اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان     - ١٠٠  يف جنــوب الــسودان، أكــدت األمــم املتحــدة قي

ويوجـد أطفـال آخـرون يف اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان،               .  طفـل  ١٠١بتجنيد واسـتخدام    
قبـل االنتـهاء مـن عمليـة التـسجيل اجلاريـة        ديـد أعـدادهم بدقـة    على الـرغم مـن أنـه ال ميكـن حت          

 التـابعون لبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان مـن الوصـول        األطفـال ومتكن مسؤولو محاية   . حاليا
. بانتظام إىل الثكنات العسكرية للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان مـن أجـل تـسجيل األطفـال                    

 طفــال مــن أجــل تــسرحيهم، علــى  ٦٨سجيل ، مت تــ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول٣١وحــىت 
وأبلغـت  . الرغم مـن أن إطـالق سـراحهم ومجـع مشلـهم مـع أهلـهم قـد واجـه تـأخريات كـبرية                       

اجليش الــشعيب بــ املــرتبطنيالــسلطات احلكوميــة أيــضا حبــدوث تــسريح تلقــائي لــبعض األطفــال 
 أبلـغ عـن أن   ويف بعض الواليات، . ومل يعرف مآل هؤالء األطفال حىت اآلن      . لتحرير السودان 

اجليش الشعيب لتحرير السودان يدرج األطفال الذين سـبق تـسجيلهم ضـمن حتركـات القـوات         
ملـسلحة الـسودانية يف   كما شوهد أطفال بني القوات ا. قبل إطالق سراح هؤالء األطفال رمسيا 

  .منطقة أبيي
لقـوات   خمتلـف ا   مـن قبـل    من األطفال    ٤٨٧ وأفادت األمم املتحدة بتجنيد واستخدام       - ١٠١

واجلماعات املسلحة اليت تعمل يف واليات دارفـور الـثالث، وحـدثت غالبيـة تلـك احلـاالت يف         
ــة غــرب دارفــور  وأوجــد تفتيــت وانتــشار اجملموعــات املــسلحة املعارضــة أرضــا خــصبة     . والي

ــث   ــد، حي ــد  للتجني ــن  جــرى حتدي ــر م ــسودانية    ١٤أكث ــسلحة ال ــات امل ــوات واجلماع ــن الق  م
ويـشمل ذلـك اجلماعـات احملـددة يف         . بتجنيد األطفال واسـتخدامهم   وم   تق واألجنبية يف دارفور  

ــام  ــري لعـ ــساواة  ٢٠٠٧تقريـ ــدل واملـ ــة العـ ــي حركـ ــسالم(، وهـ ــاح الـ ــر )جنـ ، وجـــيش حتريـ
جنـاح األم، وجـيش     /فـصيل أبـو القاسـم     / وجيش حترير الـسودان    فصيل اإلرادة احلرة،  /السودان

فـصيل عبـد الواحـد، وجـيش حتريـر          /فصيل مين مناوي، وجيش حترير الـسودان      /حترير السودان 
الـشرطة  ؛ والقوات احلكومية مبا فيها القوات املـسلحة الـسودانية، و          الشايف فصيل عبد /السودان
. ، وامليليشيات اليت تدعمها احلكومة؛ وكذلك مجاعـات املعارضـة التـشادية      ة املركزي ةاالحتياطي

كة القوى الشعبية للحقـوق     وتشمل الفئات اجلديدة اليت حددت حركة العدل واملساواة، وحر        
فـصيل الوحـدة،    /جنـاح الـسالم، وجـيش حتريـر الـسودان         /والدميقراطية، وجيش حترير السودان   
ــشمال   ــة خمتلفــة يف ال ــدفاع     . ومجاعــات قبلي ــد مــن قبــل قــوات ال ــل علــى التجني وال يوجــد دلي

  .الشايف فصيل عبد/الشعيب، وجيش حترير السودان

__________ 
 وأمثلـة  أحداث االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفـال يف الـسودان    عن  مزيد من املعلومات    للحصول على     )٩(  

  .S/2009/84 انظر، عليها
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ة جيش الـرب للمقاومـة، مبـا يف ذلـك جتنيـد األطفـال، يف         وأُبِلـغ أيضا عن تزايد أنشط     - ١٠٢
  .والية غرب االستوائية

 ١١ أطفــال، تتــراوح أعمــارهم بــني  ١١٠، كــان حــوايل ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٠ ويف - ١٠٣
 عاما، من بني قوات حركة العدل واملساواة اليت هامجـت أم درمـان، اخلرطـوم، والـذين                  ١٧ و

مت مجـع   و،  طفـال  ٩٩وصـدر مرسـوم رئاسـي بـالعفو عـن           . هتم القـوات املـسلحة الـسودانية      أسر
مشلهم مع أسرهم مجيعـا يف واليـات دارفـور الـثالث، وواليـات اخلرطـوم، وجنـوب كردفـان،                    

وأطلق سراح أربعة أطفـال يف وقـت        . والغضارف، والنيل األبيض، فضال عن بعضهم يف تشاد       
لـى طفـل يبلـغ مـن العمـر          وُحــكم ع  . جمهـوال  آخـرين    ٥مكـان وجـود     ال يزال   الحق، يف حني    

  .اإلعدامب عاما ١٦
 وال يزال العنف اجلنـسي يـشكل مـصدر قلـق كـبري يف دارفـور، حيـث حتققـت األمـم                    - ١٠٤

 سـنوات، تعرضـوا لالغتـصاب مـن         ٦ حالة ألطفال، أصغرهم يبلـغ مـن العمـر           ٥٣املتحدة من   
وقــام . يــاثلــث احلــاالت علــى مقربــة مــن خميمــات املــشردين داخل ووقــع. قبــل عناصــر مــسلحة

الضحايا أو الشهود بتحديد هوية اجلناة على أهنم من القوات احلكومية، مبا فيها قـوة خمـابرات                 
والـــشرطة االحتياطيـــة املركزيـــة، والقـــوات املـــسلحة الـــسودانية، وقـــوات الـــشرطة،  احلـــدود،

  .وكذلك امليليشيات اليت تدعمها احلكومة
 طفــال يف مجيــع أحنــاء ٢٠طفــال وجــرح  ٤٢ وأبلــغ مراقبــو األمــم املتحــدة عــن مقتــل  - ١٠٥

دارفــور، وال ســيما أثنــاء هجمــات علــى القــرى واألســواق وخميمــات املــشردين داخليــا، أو يف 
ويــشمل مرتكبــو تلــك احلــوادث القــوات املــسلحة   . اشــتباكات بــني مجاعــات مــسلحة خمتلفــة 

سلحة مثـل   السودانية، والشرطة االحتياطية املركزية، وقـوات الـشرطة، وكـذلك اجلماعـات املـ             
فـصيل منـاوي،   /الوحدة، وجيش حترير السودان/حركة العدل واملساواة وجيش حترير السودان  

ــة     ــشادية، ومجاعــات قبلي ــدعمها احلكومــة، ومجاعــات املعارضــة الت ــشيات الــيت ت ــل . وامليلي وقت
أطفـــال أيـــضا أو جرحـــوا يف أعمـــال القـــصف اجلـــوي املتواصـــل مـــن قبـــل القـــوات املـــسلحة 

، ٢٠٠٨مـايو   /مارس وأيـار  /وفيما بني آذار  . رة رئيسية يف والية مشال دارفور     السودانية، وبصو 
  .  أطفال خالل ست من عمليات القصف اجلوي٧ طفال مصرعهم وأصيب ١٢لقي 
 ووقعــت مجيــع اهلجمــات علــى املــدارس أو املستــشفيات يف دارفــور خــالل هجمــات  - ١٠٦

، احترقـت مخـس     ٢٠٠٧سـبتمرب   /لويف أيلـو  . برية أو اشتباكات بـني مجاعـات مـسلحة خمتلفـة          
وأشار حتقيق أجرته األمم املتحدة إىل أن البلـدة         . مدارس وعيادة يف هجوم شن على حسكنيتة      

كلها قد أحرقت يف ما بدا وكأنه عملية منهجية ومتعمدة من جانب مجاعات منشقة من كـل                 
أعمـال  ومـع ذلـك، فـإن معظـم         . الوحـدة وحركـة العـدل واملـساواة       /من جيش حتريـر الـسودان     
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هنب املدارس واملستشفيات وقعت يف والية غـرب دارفـور، مبـا يف ذلـك مـا قامـت بـه القـوات           
  .املسلحة السودانية وامليليشيات اليت تدعمها احلكومة

وقــد متيــزت الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر بزيــادة كــبرية يف اهلجمــات علــى العــاملني يف  - ١٠٧
، قتـــل ٢٠٠٨أكتـــوبر /وحـــىت تـــشرين األول. راجملـــال اإلنـــساين وأمـــاكن عملـــهم يف دارفـــو 

 آخــرون جبــروح يف دارفــور ؛  ٣٨ مــن العــاملني يف اجملــال اإلنــساين وأصــيب   ١٩جمموعــه  مــا
 سـيارة، ممـا أثـر بـشكل خطـري           ٢٩٣ وسـرقت    ؛ من العاملني يف اجملـال اإلنـساين       ٢٢٧ وخطف

زالـت   فروضـة، فمـا   ورغـم متديـد الوقـف االختيـاري للقيـود امل          . على إمدادات الغذاء لـدارفور    
ــوظفي          ــصاريح العمــل مل ــنح ت ــأخري م ــل ت ــة، مث ــودا حكومي ــساين تواجــه قي أوســاط اجملــال اإلن
املنظمات غري احلكومية الدولية أو رفـضها، أو العراقيـل الـيت تعـوق وصـول البعثـات اإلنـسانية                    

ل  يومـا دخـو    ٤٠، رفضت احلكومة ملـدة      ٢٠٠٨وعلى سبيل املثال، يف أوائل عام       . إىل امليدان 
اع، مـن بينـهم   نـز شخص من املتضررين من ال١٦٠ ٠٠٠الوكاالت اإلنسانية اليت تساعد حنو      

   . طفل يف اجلزء الشمايل من غرب دارفور٨٠ ٠٠٠ما يقدر بنحو 
  

معلومات عن االمتثال والتقدم احملرز يف احلاالت غري املدرجة يف جـدول أعمـال                -باء   
  ثرية للقلقجملس األمن أو يف غريها من احلاالت امل

  التطورات يف كولومبيا    
اعتمدت حكومة كولومبيا سياسة شاملة ملنع جتنيد األطفال واسـتغالهلم مـن جانـب                - ١٠٨

ــني          ــشتركة ب ــستوى م ــة امل ــة رفيع ــت اســتحداث جلن ــشروعة، مشل ــري امل ــسلحة غ ــات امل اجلماع
ف ضــد ، هبــدف احلــد مــن خمــاطر التجنيــد والعنــ ٢٠٠٧ديــسمرب /القطاعــات يف كــانون األول

ــال ــضا  . األطف ــة أي ــود   وتواصــل احلكوم ــذل جه ــة ب ــال    منهجي ــاج األطف ــادة إدم ــن أجــل إع م
  . املسرحني من اجلماعات املسلحة غري املشروعة يف جمتمعاهتم

ــسلحة         - ١٠٩ ــوات امل ــب الق ــن جان ــال واســتغالهلم م ــد األطف ــات عــن جتني ووردت معلوم
يا وآراكوا وكاكويتا وكاكوا وشـوكو       اجليش الشعيب يف مقاطعات أنتيوك     -الثورية لكولومبيا   

وغوافياري ونارينو وبوتومايو وسانتاندير وسـوكري وفـايل دول كاوكـا وفـومبيس، وكـذلك               
. من جانـب جـيش التحريـر الـوطين يف مقاطعـات آراوكـا وكاوكـا ونـارينو ومشـال سـانتاندير                     

 الـشعيب وجـيش      اجلـيش  -وتشري التقارير إىل أن كال مـن القـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا                
وإضـافة إىل ذلـك، فقـد قامـت القـوات           . التحرير الوطين يقومان بتجنيد األطفـال مـن املـدارس         

 اجليش الشعيب باختطاف ثالث فتيـات مـن مقاطعـة آراوكـا تبلـغ               -املسلحة الثورية لكولومبيا    
 ٢٠٠٨مــايو / ســنة؛ كمــا قامــت يف أيــار ١٦  ســنة و١٤ ســنة و ١٢أعمــارهن علــى التــوايل  

 سـنة يف بلـدة   ١٦ و  ١٢مخسة أطفال من أبناء الشعوب األصلية تتراوح أعمارهم بـني           بتجنيد  
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وتــستخدم هــذه اجلماعـات األطفــال للمــشاركة املباشــرة يف األعمــال  . وونـان مبقاطعــة شــوكو 
ــدعم اللوجــسيت واخلــدمات االســتخبارية    ــة وتقــدمي ال ــا،  . القتالي ويف إتوانغــو، مقاطعــة آنتيوكي

 اجليش الـشعيب أحـد األطفـال لنقـل األسـلحة            -ة الثورية لكولومبيا    استخدمت القوات املسلح  
ويف العديــد مــن احلــاالت، جــرى تعــذيب األطفــال أو قتلــهم علــى يــد هــذه           .واملتفجــرات

  . ميانعون التجنيد أو حياولون اهلرب كانوااجلماعات عندما
ــشريد الــسكان املتــضررين حرصــا      - ١١٠ ــد يف حــاالت متعــددة إىل ت  علــى ويفــضي التجني

ــد أطفــاهلم  ــشرين  ٢٥١وأكــدت احملكمــة الدســتورية يف حكمهــا رقــم   . تفــادي جتني  املــؤرخ ت
.  على أن جتنيد األطفال يشكل أحد األسباب الرئيسية للتـشرد يف الـبالد    ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

ــارس /ويف آذار ــه  ٢٠٠٨مـــ ــا جمموعـــ ــرب مـــ ــي   ١٨، أُجـــ ــع ريفـــ ــشون يف جمتمـــ ــال يعيـــ  طفـــ
ــة ــا   مبقاطع ــرك من ــى ت ــايو عل ــة      بوتوم ــسلحة الثوري ــوات امل ــل الق ــن قب ــدهم م زهلم حتاشــًيا لتجني

  .  اجليش الشعيب-لكولومبيا 
 لــدى اجلماعــات املــسلحة الــيت نــشأت بعــد   شــائعةويــشكل التجنيــد أيــضا ممارســة    - ١١١
، أكــدت مقاطعــة نــارينو قيــام قــوات الــدفاع الــذايت ٢٠٠٨مــارس /ويف آذار. التــسريح عمليــة

ومجعـت األمـم املتحـدة العديـد مـن شـهادات األطفـال           . جنيد أطفـال   اجليل اجلديد بت   -الريفية  
واملــراهقني املنفــصلني عــن مــا كــان يعــرف ســابقا بقــوات الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــة، 

  .أفادوا فيها أنه مت االتصال هبم من أجل االنضمام إىل صفوف هذه اجلماعات املسلحة
 ٤٠٢ميب للرفـاه العـائلي، فـإن مـا جمموعـه            وحسب معلومات قـدمها املعهـد الكولـو         - ١١٢

 اجلـيش الـشعيب،     -من األطفال قـد خرجـوا مـن صـفوف القـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا                   
 طفال مـن صـفوف جـيش التحريـر الـوطين وطفـال واحـدا مـن اجلـيش الـشعيب الثـوري،                        ٨٦ و

 طفـال قـد خرجـوا       ٤٤وأبلغ املعهد أيضا أن ما جمموعه       . وذلك خالل الفترة املشمولة بالتقرير    
 اجليــل اجلديــد واجلــيش الثــوري  -مــن صــفوف مجاعــات مــسلحة مثــل قــوات الــدفاع الــذايت   

الــــشعيب الكولــــوميب ملكافحــــة اإلرهــــاب وعناصــــر مــــسلحة أخــــرى مثــــل النــــسور الــــسود 
وتعتــرب احلكومــة هــذه اجلماعــات عــصابات  . وراســتروخوس والتعاونيــة األمنيــة مليتــاو فيتــشادا 

.  واسع يف األنشطة اإلجرامية املتصلة بوجـه خـاص باالجتـار باملخـدرات             إجرامية ضالعة بشكل  
، ٢٠٠٨أغــسطس /ويف آب. وال يــزال يــسود االعتقــاد بــأن األطفــال موجــودون يف صــفوفها  
  .  فتيات٣ أطفال، بينهم ٧وبعد تسريح اجليش الشعيب الغيفاري يف شوكو، مت اإلفراج عن 

ــسال     - ١١٣ ــسامي لل ــا ال ــذايت    وحــسب مفــوض كولومبي ــدفاع ال ــوات ال م، فقــد أفرجــت ق
 طفال يف إطار عمليـة التـسريح        ٣٩١عن   ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٢املوحدة الكولومبية يف الفترة من      
 طفـال خـارج نطـاق       ٤٣٢وانفـصل بـصورة فرديـة مـا ينـاهز           . مبوجب قـانون العدالـة والـسالم      
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 موثـوق هبـا     املفاوضات مع قـوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة، رغـم وجـود معلومـات                 
تــشري إىل أن أعــدادا أكــرب مــن األطفــال املــرتبطني بقــوات الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــة    

واجتمعـت النيابـة العامـة بالقـادة الـسابقني لكـل مـن كتلـة                . تشملهم عملية التسريح الرمسية    مل
للتباحــث أملــري كاردينــاس وكتلــة بوليفــار املركزيــة وقــوات الــدفاع الــذايت ملاغــدالينا الوســطى   

حصرا يف معاجلة مسألة جتنيد األطفال من أجل حتديد املسؤوليات فيما يتعلق حبـاالت التجنيـد                
، ٢٠٠٨ديــسمرب  /كــانون األول وحــىت . الــسابقة، وذلــك يف إطــار قــانون العدالــة والــسالم     

 مــن حــاالت التجنيــد ١ ٠٠٠الكــشف، يف إطــار قــانون العدالــة والــسالم، عمــا يزيــد علــى  مت
وإضــافة إىل ذلــك، يعكــف النائــب العــام حاليــا علــى .  علــى يــد هــذه اجلماعــاتاملــشروع غــري

ــق يف  ــائي، وصــدرت، خــالل     ١٤١التحقي ــة القــانون اجلن ــد ألطفــال مبوجــب مدون ــة جتني  حال
  .، ثالث إدانات بارتكاب هذه اجلرمية٢٠٠٨ عام

نــب وتلقــت األمــم املتحــدة معلومــات موثــوق هبــا تتعلــق باســتغالل األطفــال مــن جا   - ١١٤
أفراد من قوات األمن ألغراض استخبارية رغـم وجـود سياسـة عامـة حكوميـة تقـضي خبـالف                    

 وأصدرت وزارة الدفاع ثالثة أوامر توجيهية حتظر هذه املمارسـة وفقـا للقـانون الـوطين               . ذلك
 أن الشرطة اسـتخدمت فـىت       ٢٠٠٨فرباير  /وأفادت تقارير يف شباط   . املتعلق بالطفولة واملراهقة  

ونتيجــة لــذلك، تلقــى الفــىت .  ســنة كُمخــرب يف مقاطعــة فــايل دول كوكــا ١٢مــر يبلــغ مــن الع
 اجلــيش الــشعيب وقُتــل الحقــا يف  -هتديــدات بالقتــل مــن القــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا   

 مــن افربايــر أن أفــراد/وأفــادت تقــارير أخــرى أيــضا يف شــباط . ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول
ل على معلومات من أطفـال يف بلـدات كـارمن وآتراتـو             اجليش والشرطة الوطنية سعوا للحصو    

  .التابعة ملقاطعة شوكو بشأن مواقع جمموعات مغاوير وكذلك هويات أفرادها وكيبدو
ــسلحة غــري املــشروعة          - ١١٥ ــشوائية للجماعــات امل ــع األطفــال ضــحايا اهلجمــات الع ويق
ة غـري املـشروعة والقـوات       اجلماعـات املـسلح   املتبادلـة بـني     نريان  بني فكـي الـ    جيدون أنفسهم    أو

 آخـرون   ٢٩ طفـال وُجـرح      ١٥وقُتل أيضا مـا جمموعـه       . املسلحة الوطنية أثناء املواجهات بينها    
بسبب األلغام املـضادة لألفـراد والـذخائر غـري املنفجـرة الـيت زرعهـا كـل مـن القـوات املـسلحة                       

سـبتمرب  /ني أيلـول   اجلـيش الـشعيب وجـيش التحريـر الـوطين يف الفتـرة مـا بـ                 - الثورية لكولومبيـا  
  .٢٠٠٨أكتوبر / وتشرين األول٢٠٠٧
ومجعت األمم املتحدة معلومات موثوق هبا عن حاالت إعـدام أطفـال خـارج نطـاق         - ١١٦

 عامــا مــن بلديــة ١٧، اختفــى فــىت يبلــغ مــن العمــر  ٢٠٠٨ينــاير /ففــي كــانون الثــاين .القــانون
لقــوات املــسلحة يف مشــايل اوبعــد يــوم مــن اختفائــه، ذكــرت سواشــا علــى مقربــة مــن بوغوتــا، 

قتـيال أثنـاء    ” أنـه سـقط      سانتاندير، وهي مقاطعة على احلدود مع مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة           
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ــة غامــارا يف    ٢٠٠٨أغــسطس / وحــدثت يف آب.“القتــال ــاء بلدي ــة لطفــل مــن أبن  واقعــة مماثل
ليــة يف  أوامــر توجيهيــة حمــددة وأنــشأت جلنــة انتقا٣وأصــدرت وزارة الــدفاع . مقاطعــة ســيزار
أكتـوبر للتحقيـق يف حـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـانون أسـفرت عـن فـصل                     /تشرين األول 

  .٢٠٠٩يناير / ضابطا عسكريا من اخلدمة اعتبارا من كانون الثاين٣٧
، فــإن آثــار ٢٠٠٨أبريــل / املــؤرخ نيــسان٩٢ووفقــا ألمــر احملكمــة الدســتورية رقــم    - ١١٧

ــ. العنــف اجلنــسي ضــد الفتيــات قــد زادت  شمل اجلنــاة اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة  وي
وقد بادر مكتـب النائـب العـام إىل إجـراء حتقيقـات وصـدر عـدد مـن                   . وأفراد القوات املسلحة  

  . ٢٠٠٨ديسمرب /اإلدانات حىت تاريخ كانون األول
ــالتقرير يف       - ١١٨ ــرة املــشمولة ب واســتمرت اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة خــالل الفت

وكـثريا مـا تتعـرض    . رس أو احتالهلا ألغـراض عـسكرية، ويف اسـتهداف املدرسـني       مهامجة املدا 
املدارس للضرر من جراء املواجهات العسكرية بني اجلماعات املسلحة غري املشروعة والقـوات             

ــسلحة ــار. امل ــايو /ويف أي ــايل     ٢٠٠٨م ــة ف ــة ملقاطع ــوا التابع ــة داغ ، تعرضــت مدرســتان يف بلدي
ب مواجهــات مــسلحة منفــصلة بــني القــوات املــسلحة الثوريــة كاوكــا ألضــرار بالغــة بــسب دول

 /ويف حزيـــران.  اجلـــيش الـــشعيب وكـــل مـــن الـــشرطة الوطنيـــة واجلـــيش الـــوطين-لكولومبيـــا 
ــه ــا    ٢٠٠٨ يوني ــة لكولومبي ــسلحة الثوري ــوات امل ــة   -، قامــت الق ــشعيب خبطــف أربع  اجلــيش ال

ولــدى األمــم املتحــدة  . شمدرســني يف مقاطعــة نــارينيو وقتلــهم بــزعم أهنــم مــن ُمخــربي اجلــي  
، قـام  ٢٠٠٨يونيـه  /ويف حزيـران . معلومات ُمحقّقة عن قيام القوات املسلحة باحتالل املدارس      

وتعرضـت املدرسـة    . أفراد من اجليش باحتالل مدرسة يف بلدية مونتانا التابعة ملقاطعة كاكويتـا           
وات املــسلحة بعــد ذلــك هلجــوم وحلقــت هبــا أضــرار بالغــة بــسبب املواجهــة العــسكرية مــع القــ 

وأمـرت الـسلطات بفـتح حتقيـق يف         . يونيـه / حزيـران  ١٣ اجليش الشعيب يف     -الثورية لكولومبيا   
  .القضية

  
  )١٠(التطورات يف الفلبني    

أقرت جبهة مورو اإلسالمية للتحرير بوجود أطفـال يف صـفوفها وذلـك يف اجتمـاع                  - ١١٩
ى الـدخول يف مفاوضـات مـع        ، ووافقت علـ   ٢٠٠٨ديسمرب  /مع ممثلي اخلاص يف كانون األول     

  . األمم املتحدة من أجل وضع خطة عمل

__________ 
ول على مزيد من املعلومات عن حوادث االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال يف الفلـبني وأمثلـة عليهـا،               للحص  )١٠(  

  .S/2008/272انظر 



A/63/785 
S/2009/158  
 

09-28242 37 
 

ويصر جيش الشعب اجلديد على أنه ال يلجأ إىل جتنيد األطفـال أو اسـتغالهلم وأكـد       - ١٢٠
ومـع  . جمددا يف مراسالته مع األمم املتحدة علـى سياسـته العامـة القاضـية بعـدم جتنيـد األطفـال                   

 بأن ثالثة أطفال قد اعترفـوا بارتبـاطهم جبـيش    ٢٠٠٨رس ما/ذلك، فقد أفادت تقارير يف آذار    
  .الشعب اجلديد بعد استسالمهم للسلطات احلكومية يف إقليم كاتاندوانيس

ــو ســياف تــضم أطفــاال يف         - ١٢١ ــل أن مجاعــة أب ــذ زمــن طوي وقــد بــات مــن املعــروف من
ة يف إقلـيم    وقد أكدت ذلك مراسلة قناة إخباريـة حمليـة كانـت حمتجـزة لـدى اجلماعـ                . صفوفها

إذ أفــادت بعــد اإلفــراج عنــها أن فتيانــا يف العقــد الثــاين مــن  . ٢٠٠٨يونيــه /ســولو يف حزيــران
  .العمر كانوا من بني خاطفيها املسلحني

ووردت تقــارير عــن حمــاوالت لتجنيــد أطفــال مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية يف إقلــيم    - ١٢٢
  .شبه العسكريةية الشعباجلغرافية للقوات املسلحة الوحدة كيزون حلساب 

 طفـال، بينـهم     ٤٨وقتل أو أصيب جبروح خالل الفترة املشمولة بالتقرير ما جمموعـه              - ١٢٣
 نتيجة االشتباكات املسلحة بـني القـوات املـسلحة الفلبينيـة            ائة يف امل  ٨١ فتاة، وذلك بنسبة     ٢٧

 االتفـاق  وجبهة مورو اإلسـالمية للتحريـر الـيت انـدلعت يف أعقـاب فـشل التوقيـع علـى مـذكرة               
وأكـدت األمـم املتحـدة أن القـوات املـسلحة       . ٢٠٠٨أغـسطس   /بشأن أمالك األجـداد يف آب     

 طفــال ١١مــسؤولتان أيــضا عــن مقتــل الــشعبية اجلغرافيــة للقــوات املــسلحة والوحــدة الفلبينيــة 
 طفـال، كـانوا مجـيعهم إمـا ضـحايا للقـصف العـسكري اجلـوي والقـصف املـدفعي                     ٢٠وجرح  

اإلسـالمية للتحريـر يف إقلـيم ماغينـداناو أو ضـحايا العمليـات               مـورو ضد منشقي قـوات جبهـة       
  . العسكرية ضد مجاعة أبوسياف وجيش الشعب اجلديد

ــر مــن     - ١٢٤ ــا أكث ــهم   ١٠٠وأُخــذ مؤقت ــة كوالمبوغــان، بين  طفــال، ٢٨ مــن ســكان مدين
ــة جلبهــة مــو       ــة بعــد املائ ــادة القاعــدة الثاني ــشرية مــن قبــل قي  روكرهــائن واســتخدموا دروعــا ب

ــاو الــــشمالية يف    ــيم النــ ــة يف إقلــ ــاء هجمــــات علــــى بلــــدات مدنيــ ــر أثنــ  اإلســــالمية للتحريــ
ــصول      . ٢٠٠٨أغــسطس /آب ١٨ ــر مخــسة ف ــورو اإلســالمية للتحري ــة م ــضا جبه ــرت أي ودم

  .دراسية أثناء هذه الواقعة
ــع حــاالت احــتالل عــسكري ملــدارس واســتخدامها كمعــسكرات       - ١٢٥  وكانــت مثــة أرب
ن الكتيبتني اخلمسني والثالثة بعد اخلمسمائة من املشاة يف اجلـيش الفلبـيين             وأقام جنود م  . مؤقتة

معـسكرات يف مدرسـة ابتدائيـة يف مدينـة توبـو يف آبـرا، ونفـذوا عمليـات جويـة مـن املوقـع يف            
التابعــة إلقلــيم ســوريغو دول  ومت توثيــق حــاالت أخــرى يف بلديــة ليانغــا . ٢٠٠٨مــارس /آذار

  .ليم كومبوستيال فايل، جنوب مينداناوسور ويف بارانغاي نغان بإق
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 وأبلغ شركاء األمم املتحدة عن وقوع حالة اعتداء جنسي ارتكبها أحد أفـراد كتيبـة            - ١٢٦
وتقـدمت  .  عامـا ١٤املشاة الثالثني يف اجليش الفلبـيين املـرابط يف بوتـوان سـييت ضـد فتـاة تبلـغ             

ن التعــاون مــع كتيبــة املــشاة الــضحية بــشكوى ضــد املتــهم، الــذي جتــري اآلن حماكمتــه رغــم أ
وأثارت ممثليت اخلاصة القضية، أثناء الزيارة الـيت قامـت هبـا يف كـانون               . الثالثني كان أمرا صعبا   

، مـــع وكيـــل الـــوزارة لـــشؤون الـــدفاع يف وزارة الـــدفاع الـــوطين،       ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول
  .سانتوس. س أنتونيو
وإعـادة دجمهـم يف اجملتمـع مـن خـالل             وجيري رد االعتبـار لألطفـال اجلنـود الـسابقني             - ١٢٧

تنفيذ الربامج احلكومية للدمج االجتماعي الـيت تـشمل الـدعم املـايل والقـانوين واحلـصول علـى                   
ــة النفــسية هلــؤالء األطفــال    بيــد أن آليــات . التعلــيم واخلــدمات الــصحية واخلــدمات االجتماعي

  .أفضل مع أفضل املمارساتاإلفراج عن األطفال وإعادة إدماجهم ال تزال حباجة إىل مواءمة 
  

  التطورات يف األقاليم اجلنوبية احلدودية لتايلند    
 حتقق حتسن كبري يف الوضع األمين يف أقاليم احلدود اجلنوبية لتايلنـد بـسبب اسـتمرار                   - ١٢٨

اجلهود اليت تبذهلا حكومـة مملكـة تايلنـد حلمايـة سـالمة األطفـال وتعزيـز منـوهم، بالتعـاون مـع                       
وورد العديـد مـن التقـارير       . لكن آثار العنف يف األطفـال ال تـزال تـثري القلـق             .ليةاجملتمعات احمل 

حدوث إصابات بني األطفال بسبب هجوم املقاتلني بالقنابل على األماكن العامـة ونتيجـة              عن  
  .  بني املقاتلني وقوات األمن املتبادلةالنريانلوجودهم وسط 

فحسب وزارة التعليم، مت خـالل      .  املدارس وتراجع بشكل كبري عدد اهلجمات على       - ١٢٩
ــالتقرير مــا بــني أيلــول   ، ٢٠٠٨ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠٧ســبتمرب /الفتــرة املــشمولة ب

مقارنـة مبـا جمموعـه    ( مؤسـسة تعليميـة تـديرها الدولـة أو تـدمريها          ٣٤إحلاق أضرار مبا جمموعه     
  . طفال املدارس من أ٣٠وُجرح  ٧، فيما قُتل ) بأكمله٢٠٠٧ على مدى عام ١٦٤
 وأعلنت احلكومـة احلاليـة أهنـا سـتتخذ تـدابري جـادة تـضمن امتثـال العمليـات األمنيـة               - ١٣٠

املنفذة يف األقاليم اجلنوبية احلدودية للمعايري الدولية واحتـرام حقـوق اإلنـسان، وتكفـل إجـراء                 
 االحتجـاز  حتقيقات كاملة يف أية انتهاكات مزعومة من جانب السلطات احلكوميـة، مـن قبيـل         

وُتجري احلكومة أيضا استعراضا منهجيا لقوانينها، مبا يف ذلـك مرسـوم            . غري القانوين لألطفال  
  .حالة الطوارئ

  
  التطورات يف سري النكا    

 تقارير عـن إعـادة جتنيـدهم مـن          ٧  تقريرا عن جتنيد األطفال و     ٣٩تلقت اليونيسيف     - ١٣١
 تـشرين  ٣١ إىل ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١ة مـن  يف الفتـر  جانب جبهـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم          
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 إىل أن عـدد األطفـال الـذين جنـدهتم          ومع ذلك، فـإن التقـديرات تـشري       . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
ووقعـت الغالبيـة العظمـى مـن عمليـات          . جبهة منـور حتريـر تاميـل إيـالم أعلـى بكـثري مـن ذلـك                

) ة فتيـات  ائـ  يف امل  ٣٦ ائة فتيان و   يف امل  ٦٤(جبهة منور حترير تاميل إيالم       التجنيد اليت قامت هبا   
وتراجعت بشكل مطـرد القـدرات يف فـاين علـى رصـد جتنيـد األطفـال وتلقـي تقـارير                     . يف فاين 

عنــه خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بــسبب حمدوديــة فــرص الوصــول املتاحــة لألمــم املتحــدة    
ــة والو    ــادرة الوكـــاالت اإلنـــسانية الدوليـ ــتراط مغـ ــدام األمـــن واشـ ــة لفـــاين يف وتزايـــد انعـ طنيـ

ــبتمرب /أيلـــول ١٦ ــتداد حـــدة الـــرتاع  ٢٠٠٨سـ ــة الشـ ــا نتيجـ وكانـــت .  واالنتقـــال إىل فافونيـ
وبـالرغم مـن    . التهديدات اليت وجهتها اجلبهة إىل األسر الراغبـة يف اإلبـالغ عـامال مهمـا أيـضا                

ن اليونيـسيف قـد متكنـت مـن التحقـق      إأن مجع البيانات قد أعيق بشكل خطري قبل االنتقال، فـ   
 أطفـال قـد متكنـوا مـن الفـرار والعـودة             ٩ طفال وأن    ١٩جمموعه  اجلبهة أفرجت عن ما     من أن   

هنايـة كـانون    حـىت   ن هنـاك،    إووفقا لتقارير اليونيسيف املسجلة قبل بـدء القتـال، فـ          . إىل ذويهم 
 مـن األفـراد     ١ ٣٤٢ طفـال مل يفـرج عنـهم وهنـاك أيـضا             ٨١، مـا جمموعـه      ٢٠٠٩يناير  /الثاين

، ٢٠٠٩فربايـر  /ويف شـباط .  عاما١٨دهم وهم أطفال لكن سنهم اآلن قد جتاوز         الذين مت جتني  
ــسري          ــد الق ــف التجني ــة تكث ــى أن اجلبه ــة مؤشــرات واضــحة عل ــم املتحــدة أن مث ــادت األم أف

  .  سنة مستهدفون١٤للمدنيني وبأن أطفاال ال تتجاوز أعمارهم 
 منـشق عـن اجلبهـة، إىل        وحتول تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال، وهو فـصيل سـابق           - ١٣٢

وقــد وقــع علــى خطــة عمــل مــع . ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٤حــزب سياســي مــسجل يف 
 وافــق فيهــا علــى بــدء ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١حكومــة ســري النكــا واليونيــسيف يف 

وتبـذل حاليـا جهـود يف هـذا         . اإلفراج عن األطفال من أجل إعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم            
واعتـربت هـذه    . م املتحدة يف انتظـار تنفيـذ اخلطـة بالكامـل ويف الوقـت املناسـب               الصدد، واألم 

 إىل  ٢٠٠٨نـوفمرب   /ومـن تـشرين الثـاين      .جنازا مهما لتاميل ماكال فيدوتاالي بوليكـال      إاملسألة  
 طفـال،   ٢٢ حاالت جتنيد لألطفال وأُفرج عن       ٧ جرى اإلبالغ عن     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

 تـشرين   ٣١ إىل   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١قـد تلقـت خـالل الفتـرة مـن           يف حني أن اليونيسيف     
 تقريــرا عــن إعــادة ٤٠ تقريــرا عــن جتنيــد األطفــال و ١١٣ مــا جمموعــه ٢٠٠٨أكتــوبر /األول

وخــالل الفتــرة نفــسها، مت اإلفــراج    . جتنيــدهم مــن قبــل تاميــل ماكــال فيــدوتاالي بوليكــال      
ويف هنايـة   . لفـرار والعـودة إىل أسـرهم       طفـال مـن ا     ٨١ أطفال، فيما متكن     ١٠٨جمموعه   ما عن

 مـن األفـراد الـذين    ٨٠٤  طفـال جمنـدا عـالوة علـى     ٤١، ال يزال مثـة      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
  . سنة١٨جندوا كأطفال ولكن أعمارهم اآلن باتت تزيد على 

ــذين يغــادرون      واختــذت احلكومــة - ١٣٣ ــادرات مهمــة لــدعم التزاماهتــا جتــاه األطفــال ال مب
واضطلع مكتـب املفـوض العـام إلعـادة التأهيـل خبمـس مبـادرات               . ماعات املسلحة صفوف اجل 
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إنـشاء مركـز أمبيبوسـي إلعـادة تأهيـل األطفـال الـذين            : حمددة يف الفترة املشمولة بـالتقرير هـي       
عـداد وتوقيـع مـذكرة تفـاهم مـع اليونيـسيف توضـح              إيغادرون صفوف اجلماعات املـسلحة؛ و     

والرعايـة واحلمايـة وإعـادة إدمـاج األطفـال      اإلفراج علق بالوقاية واألدوار واملسؤوليات يف ما يت    
اجلماعات املسلحة؛ وصياغة الئحة طوارئ لتوفري خـدمات إعـادة التأهيـل لألطفـال              باملرتبطني  

الذين يغادرون صفوف اجلماعات املسلحة؛ وتطوير محلة توعية عامة ملكافحة جتنيد األطفـال،             
  .ال فيدوتاالي بوليكال واليونيسيفوتيسري خطة العمل مع تاميل ماك

 حالة اختطاف لألطفـال خـالل      ١٠٢ وسجلت جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكا        - ١٣٤
 طفـال  ١٦ومثـة  .  طفـال مت اختطـافهم يف باتيكـالوا وحـدها    ٥٤الفترة املـشمولة بـالتقرير، بينـها      

  . يكال طفال ال يزالون يف صفوف تاميل ماكال فيدوتاالي بول٤١خمتطفا من أصل 
ــوا وأصــيب  ٢٦  وتــشري التقــارير إىل مــا جمموعــه   - ١٣٥ ــة حــىت  آخــرون ١٠ طفــال قتل هناي

لك القصف اجلـوي مـن قبـل القـوات اجلويـة            ذوتشمل أسباب   . ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 والقصف املتبادل بني اجلـيش الـسريالنكي    املتبادلة النريانوسط  األطفال  ووجود  السريالنكية،  

. وراح األطفـال أيـضا ضـحايا أللغـام كالميـور املـضادة لألفـراد             . ير تاميل إيالم  وجبهة منور حتر  
، لغـم كالميـور يف حافلـة كـان          ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٩وعلى سبيل املثال، انفجـر، يف       

معظم من تقلهم أطفـال مـدارس يف تاتـشانامادو، مقاطعـة مانـار، وهـي منطقـة كانـت تـسيطر                      
ولقي ثالثة عشر طفـال مـصرعهم يف        .  جبهة منور حترير تاميل إيالم     عليها من الناحية التكتيكية   

  .  جبروح أطفال٨احلادث وأصيب 
 وأصبح الشغل الشاغل يف جمال احلماية هـو تـوفري األمـن املـادي لألطفـال احملاصـرين                    - ١٣٦

يف منـاطق أخـرى متـضررة مـن      يف مناطق ما فتئت تضيق وتشتد هبا األعمال القتالية، وكـذلك        
ونفذت جبهة منور حترير تاميل إيالم عمليات مشلت إطالق نـريان املدفعيـة مـن املنـاطق              . عالرتا

وواصـلت احلكومـة أيـضا القـصف اجلـوي وإطـالق نـريان              . املدنية، مما يعـرض املـدنيني للخطـر       
وال ُيعرف احلجم الكامل النتهاكات حقوق األطفال بـسبب معوقـات           . املدفعية الطويلة املدى  

ومع ذلك، ففي املناسبات القليلة جدا اليت تـسىن فيهـا الوصـول إىل فـاين،       . يدانالوصول إىل امل  
 يف ١٧ أطفـال قـد قتلـوا وجـرح          ٤متكنت األمـم املتحـدة مـن التحقـق مـن أن مـا ال يقـل عـن                    

 جبــــروح يف كــــانون ٢١٢ طفــــال قتلــــوا وأصــــيب ٥٥ وأن ٢٠٠٨ديــــسمرب /كــــانون األول
، جنحت جلنة الـصليب األمحـر الدوليـة         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩ويف  . ٢٠٠٩يناير  /الثاين

 مــن املرضــى واجلرحــى الــذين حيتــاجون إىل عــالج طــيب عاجــل إىل مستــشفى ٢٢٦يف مرافقــة 
 طفــال تتــراوح ٥٠وكــان مــن بــني اجلرحــى   .فافونيــا يف املنطقــة الــيت تــسيطر عليهــا احلكومــة  

  . سنة١٧ أشهر و ٤أعمارهم بني 
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ــني    - ١٣٧ ــرة بـ ــانو١٥ويف الفتـ ــسمرب /ن األول كـ ــاين ١٥ و ٢٠٠٨ديـ ــانون الثـ ــاير / كـ ينـ
ــا مــن تلــك املرافــق    ١١، مت اإلبــالغ عــن ٢٠٠٩ ــة يف فــاين أو قريب .  واقعــة قــصف ملرافــق طبي

دانـت فيـه قـصف مستـشفى        أفرباير، أصدرت جلنة الصليب األمحـر الدوليـة بيانـا           /شباط ٢ ويف
  . الث مراتوتعرض املستشفى منذئذ للقصف ث. بوتوكوديريو للمرة الثانية

 وتضرر األطفال املشردون من جـراء الـرتاع نتيجـة لتكثيـف العمليـات العـسكرية يف                   - ١٣٨
، وبـــسبب ٢٠٠٨املنــاطق الـــيت يــسيطر عليهـــا منــور حتريـــر تاميــل إيـــالم يف فــاين هنايـــة عــام       

اإلجراءات التقييدية اليت فرضتها احلكومة على نقل السلع الضرورية إىل فاين بـسبب مـا يـزعم                 
 خماوف أمنية، مبا يف ذلك اللوازم الطبية واألغذيـة العالجيـة ملعاجلـة األطفـال الـذين يعـانون             اأهن

وجرى تسيري بعض قوافل األغذيـة التابعـة لكـل مـن برنـامج              . من سوء التغذية، ومواد املالجئ    
وظلـت األمـم املتحـدة      . ٢٠٠٩فربايـر   /يناير وشباط /األغذية العاملي واحلكومة يف كانون الثاين     

بذل جهودا مستمرة للتواصـل مـع احلكومـة وجبهـة منـور حتريـر تاميـل إيـالم مـن أجـل زيـادة                          ت
وتــشمل . فــرص الوصــول إىل فــاين، لكــن ذلــك أصــبح أكثــر صــعوبة مــع اشــتداد حــدة الــرتاع 

املعوقات اإلضـافية أمـام فـرص وصـول املـساعدات اإلنـسانية منـع اجلبهـة للمـدنيني، مبـن فـيهم                   
وعائالهتم، من مغادرة فاين إىل األراضي اليت تـسيطر         الوطنيون  تحدة  األطفال وموظفو األمم امل   

وعالوة على ذلك، فإن مواقع املشردين داخليـا يف املنـاطق الـيت تـسيطر عليهـا                 . عليها احلكومة 
احلكومة يف مانار وفافونيا ختضع ألنظمة أمنية حكومية مشددة، تقّيـد بـشدة حركـة املـشردين                 

  .ت اإلنسانيةداخليا وفرص وصول الوكاال
  

  التطورات يف أوغندا    
مل تكن هناك أية حاالت جتنيد واستخدام لألطفال نفذهتا القوات الدميقراطية لتحريـر              - ١٣٩

وأكــدت حكومــة أوغنــدا أن . روانــدا ووحــدات الــدفاع احمللــي أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
ت الدميقراطية لتحريـر روانـدا أو       ها إما يف القوا   ؤدمج أعضا وحدات الدفاع احمللي قد ُحلت وأُ     

، اضـطلعت فرقـة العمـل القطريـة للرصـد           ٢٠٠٩فربايـر   /ويف شـباط  . يف قوة الشرطة األوغندية   
واإلبــالغ بزيــارات ميدانيــة إىل مرافــق القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا املوجــودة يف مشــال   

ق مـن تنفيـذها لـسياسات       أوغندا لرصد عمليات التجنيد العامة الـيت متارسـها القـوات، والتحقـ            
 كـــانون ١٦وقعتـــها احلكومـــة يف الـــيت عمـــل الالتجنيـــد، وذلـــك كجـــزء مـــن شـــروط خطـــة  

ــاين ــاير /الث ــارات إىل التحقــق مــن حــل وحــدات     . ٢٠٠٩ين ــك، ســعت الزي وباإلضــافة إىل ذل
الدفاع احمللي والتأكـد مـن تـسريح كـل شـخص دون الثامنـة عـشرة مـن خـالل عمليـة إدمـاج                         

  .لي يف القوات الدميقراطية لتحرير روانداوحدات الدفاع احمل
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ويف أعقاب هـذه الزيـارات، أكـدت فرقـة العمـل القطريـة أن معـايري سـن التجنيـد يف                       - ١٤٠
احملــددة وفــق القــوانني واللــوائح املعمــول هبــا قــد احترمــت  الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا القــوات 

ــة املتــ   صلة مبنــع جتنيــد واســتخدام القُــصر  احترامــاً صــارماً؛ وأن الــسياسات والتوجيهــات احلالي
كانت مطبقة، مبا فيها تلك املتعلقة بالتحقق من السن والتوعية والوقاية واإلجـراءات التأديبيـة؛     

قد امتثلـوا امتثـاالً دقيقـاً ملعـايري وإجـراءات التجنيـد             الدميقراطية  وأشارت إىل أن ضباط القوات      
لألطفــال منــذ  الدميقراطيــة  القــوات يف صــفوفها؛ وأنــه مل يكــن هنــاك أي دليــل علــى جتنيــد      

كما أكدت فرقة العمل القطرية أن وحدات الـدفاع احمللـي يف طريقهـا            . ٢٠٠٧أغسطس  /آب
للحل التدرجيي، وأنه جيري تسريح األفـراد الـذين مل يـستوفوا معـايري التجنيـد، مبـا فيهـا القيـود                      

  .  املتعلقة بالسن، وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية
ــدا         - ١٤١ ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــأن الق ــرر ب ــا تق ــى م ــائج وعل ــى هــذه النت ــاء عل وبن

ألمـم املتحـدة    لمكانيـة   اإلومساعديها قد أبدوا التزاماً تاماً بتنفيذ خطة العمـل ومبواصـلة إتاحـة              
مبوجـب طلـب لرصـد االمتثـال، سُتـشطب      الدميقراطيـة  بانتظام أيـة مرافـق تابعـة للقـوات         لتزور  

غـري أن فرقـة العمـل القطريـة ستواصـل رصـد             . لقوائم املرفقة بتقريـري هلـذا العـام       أمساؤهم من ا  
  .ألطفال واستخدامهماامتثال القوات خلطة العمل وضمان بذل مساعٍ مستمرة ملنع جتنيد 

 للـسياسات الوطنيـة مـن أجـل تـسريح وإعـادة         اووضعت احلكومة إطار عمـل واضـح       - ١٤٢
 داخــل أوغنــدا وخارجهــا، باالســتناد إىل تعــديل لقــانون إدمــاج القــوات غــري احلكوميــة العاملــة

ويشمل برناجمها للسالم واإلنعـاش والتنميـة يف مشـال أوغنـدا برناجمـاً لتـسريح                ). ٢٠٠٦(العفو  
ــاعي        ــاج االجتم ــادة اإلدم ــسري إع ــسيق وتي ــسعى إىل تن ــاجهم ي ــادة إدم ــسابقني وإع ــاتلني ال املق

 جبـيش   املرتبطونت طوعاً للحكومة، مبن فيهم      واالقتصادي للقوات غري احلكومية اليت استسلم     
  .الرب للمقاومة

وأدى التحــسن اهلــام الــذي طــرأ علــى الوضــع األمــين واإلنــساين يف مشــال أوغنــدا إىل   - ١٤٣
تراجع كـبري يف عـدد االنتـهاكات اخلطـرية الـيت تعـزى إىل القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا                       

سـبتمرب  /العنـف اجلنـسي يف الفتـرة مـن أيلـول           حالـة مـن      ١٦وسـجل مـا جمموعـه       . ومساعديها
ــشرين األول٢٠٠٧ ــوبر / إىل ت ــاين حــاالت      . ٢٠٠٨أكت ــن مث ــانون ع ــاذ الق ــو إنف ــغ موظف وبلّ

وباإلضـافة إىل ذلـك، قـل تواجـد جنـود           . أحيلت للتحقيـق، واحتجـز الفـاعلون يف مخـس منـها           
ــة مثــل الــشرطة، وال      ســيما القــوات علــى أرض الواقــع، وأصــبحت ملؤســسات وهياكــل رمسي

لوحدات محاية األطفال واألسر، وكذلك ملوظفي الرعاية االجتماعية وأعـضاء اجملـالس احملليـة،             
  . دور أكرب يف ضمان احلماية االجتماعية والقانونية لألطفال
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ــة        - ١٤٤ ــة ألن هــذه اجملموع ــرب للمقاوم ــزى إىل جــيش ال ــة حــاالت تع ــاك أي ومل تكــن هن
مع أن التقـارير تفيـد باسـتمرار وجـود نـساء وأطفـال يف       تكن تعمل يف األراضي األوغندية،     مل

، اسـتقبلت  ٢٠٠٨بريـل  أ/ ونيـسان ٢٠٠٧نوفمرب /ويف الفترة الواقعة بني تشرين الثاين     . صفوفه
 فـىت هربـوا مـن األسـر لـدى جـيش            ٢٠خمتلف مراكز االستـضافة يف مجيـع أحنـاء مشـال أوغنـدا              
وتقـدر  . طفال يف صـفوف هـذا اجلـيش      الرب للمقاومة، وأكدوا وجود عدد أكرب بكثري من األ        

 ١ ٠٠٠احلكومة أن جيش الرب للمقاومة وصل قوامه يف الوقت الـذي غـادر فيـه أوغنـدا إىل       
وأفيد عـن تواجـد جـيش الـرب للمقاومـة يف            .  امرأة وطفل  ٥٠٠فرد تقريباً، كان من ضمنهم      

ى، ومـن أجـل   شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان ومجهوريـة أفريقيـا الوسـط           
ــرب للمقاومــة ضــد األطفــال، ســيجري وضــع        ــها جــيش ال ــهاكات الــيت ارتكب التــصدي لالنت
اســتراتيجية آلليــة تنــسيق دون إقليميــة تتــوىل الرصــد واإلبــالغ فيمــا يتعلــق بتجنيــد واســتخدام   

  . األطفال عرب احلدود
  

طفـال  معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات جملس األمن بشأن األ            -ثالثا   
والرتاع املسلح، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تنفيذ آلية الرصد واإلبـالغ             

  ويف وضع خطط العمل وتنفيذها
  

  التقدم احملرز يف تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ     
، أُنــشئت آليــات )٢٠٠٥ (١٦١٢ مــن قــرار جملــس األمــن  ٣ الفقــرة ألحكــاموفقــاً  - ١٤٥

جلـسيمة حلقـوق األطفـال يف مجيـع حـاالت الـرتاع املـسلح            للرصد واإلبالغ ُتعىن باالنتهاكات ا    
ــام       ــني الع ــر األم ــق األول لتقري ــة يف املرف ــاين املدرج ــذي صــدر يف عــام   )S/2007/757(الثم ، ال

، ويف جـــدول أعمـــال جملـــس األمـــن؛ ويف مجيـــع حـــاالت الـــرتاع املـــسلح اخلمـــس أو  ٢٠٠٧
للمـرة األوىل  و). S/2007/757(العـام  احلاالت األخرى املدرجـة يف املرفـق الثـاين لتقريـر األمـني              

ــر أدرجــت  ــنييف تقري ــا      األم ــة أفريقي ــستان ومجهوري ــصرم أحــزاب يف أفغان ــام املن ــام يف الع  الع
الوســطى بــسبب جتنيــدها واســتخدامها لألطفــال، فنــشأ عــن ذلــك التــزام بوضــع آليــة للرصــد    

، أُنـشئت   ٢٠٠٨يوليـه   /ويف متـوز  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢واإلبالغ ضمن إطـار قـرار جملـس األمـن           
آليــة للرصــد واإلبــالغ يف أفغانــستان يف الوقــت الــذي جيــري فيــه إنــشاء هــذه اآلليــة رمسيــاً يف    

وقبلـت حكومـة كولومبيـا رمسيـاً بتفعيـل آليـة الرصـد واإلبـالغ يف                 . مجهورية أفريقيـا الوسـطى    
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢٩
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  اعالتقدم احملرز يف وضع خطط عمل وتنفيذها مع أطراف الرت    
، يطلــــب إىل )٢٠٠٥ (١٦١٢و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩عمــــالً بقــــراري جملــــس األمــــن   - ١٤٦

وأثنـاء الفتـرة   . األطراف أن تعد بالتعـاون الوثيـق مـع األمـم املتحـدة خطـط عمـل حمـددة زمنيـا                   
تاميـل مكـال    ”املشمولة بالتقرير، مت التوقيع على خطط عمل رمسية لوقف جتنيـد األطفـال مـع                

ــدوتاالي بوليغــال  ــسمرب / كــانون األول١ري النكــا، يف  يف ســ“في ــة  ٢٠٠٨دي ، ومــع حكوم
وقد وردت التزامات هامة بالشروع يف مفاوضـات        . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦أوغندا يف   

لوضع خطة عمل من حركة العدل واملساواة يف السودان وقوات مورو اإلسـالمية للتحريـر يف                
ت مــن حكومــة نيبــال بتــسريح أطفــال مــن وباإلضــافة إىل ذلــك، وردت أيــضاً التزامــا. الفلــبني

جتمعات املاويني كمسالة ذات أولوية، وكـذلك التزامـات مـن قـوات التحريـر الوطنيـة تقـضي                   
  . بفصل وتسريح مجيع األطفال على الفور وبدون شرط

واملــشاركة يف حــوار عــن محايــة األطفــال مــع مجيــع أطــراف الــرتاع هــو أمــر حاســم     - ١٤٧
ــة المتثــال األطــراف  ــة األطفــال  األمهي ــة املتعلقــة حبماي وفيمــا يتعلــق باجلهــات  .  للمعــايري الدولي

حـوار كهـذا بـني هـذه اجلهـات          بإجراء  من املهم أن تسمح الدول      فإنه  غري الدول،   من  الفاعلة  
ــسياسية ووضــعها القــانوين، حتقيقــاً ألغــراض وضــع       ــها ال واألمــم املتحــدة دون املــساس مبكانت

ــت     ــال واس ــد األطف ــل توقــف جتني ــهاكات اجلــسيمة    خطــط عم ــع االنت ــصدي جلمي خدامهم والت
إال أنـه يف بعـض احلـاالت املـثرية للقلـق مثلمـا حيـدث يف                 . األخرى الـيت ترتكـب ضـد األطفـال        

ار وكولومبيا، ترددت احلكومة يف الـسماح مبواصـلة احلـوار مـع مجاعـات مـسلحة معينـة،                   منميا
بطني هبـذه اجلماعـات وإعــادة   وقـد عرقـل هـذا األمـر التقـدم حنـو ضـمان تـسريح األطفـال املـرت          

  . تأهيلهم
وخالل السنوات األخرية، مت احلصول على التزامات مـن األطـراف تفـضي إىل وضـع           - ١٤٨

خطط عمل من جانب عدة أطـراف يف الـرتاع، مـن الـدول واجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول             
يت قطعــت وتــرد يف اجلــدول أدنــاه حالــة خطــط العمــل هــذه وغريهــا مــن االلتزامــات الــ    . معــاً

  .٢٠٠٩يناير / هناية كانون الثاينحىتلتسريح األطفال 
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  اجلدول
    )S/2007/757(ن يف املرفق األول لتقرير األمني العام وأطراف الرتاع املدرج  

    األحزاب يف أفغانستان
ــول. ال توجــد خطــة عمــل   قوات الطالبان   ــةأجــرت، ٢٠٠٨ ســبتمرب/يف أيل  فرق

غ  مشاورات مع حكومة أفغانـستانالعمل القطرية للرصد واإلبال   
وضع استراتيجية لتزويد أطـراف الـرتاع مبعلومـات عـن آليـةبشأن  

الرصــد واإلبــالغ، وعــن املــشاركة مــع األطــراف يف إعــداد خطــط
  .عمل إلهناء جتنيد األطفال

    األحزاب يف بوروندي
ــو     ــعب اهلوتـ ــر شـ ــزب حتريـ ــة - حـ ــر الوطنيـ ــوات التحريـ   قـ

  )أغاتون رواسا(
جيري التفـاوض علـى تـسريح األطفـال.خطة عمل رمسية  ال توجد   

ــر   ــرتبطني حبــزب حتري ــوشــعب امل ــة- اهلوت ــر الوطني ــوات التحري  ق
ضمن إطار اآلليـة املـشتركة للتحقـق والرصـد املنبثقـة عـن االتفـاق

 بـني٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  ٧الشامل لوقف إطالق النار املـربم يف        
ات التحريــر قــو-حكومــة بورونــدي وحــزب حتريــر شــعب اهلوتــو

ينـاير/كانون الثـاين   ١٧وعمالً بإعالن بوجومبورا املؤرخ     . الوطنية
 قوات التحريـر الوطنيـة- اهلوتوشعب  ، التزم حزب حترير     ٢٠٠٩

بأن يفصل على الفور وبـدون شـروط األطفـال املـرتبطني مبقاتليـه،
بيــد أن قــوات.  ينــاير/كــانون الثــاين ٣٠وذلــك يف موعــد أقــصاه 

ة رفـضت نـزع سـالح مقاتليهـا وتـسرحيهم وإعـادةالتحرير الوطنيـ  
٥إدمـــاجهم، مبـــا يف ذلـــك فـــصل األطفـــال املـــرتبطني بقواهتـــا يف  

فربايـر إىل أن  يـربم اتفـاق بـشأن إدمـاج مقاتليهـا يف قـوات/شباط
  .األمن الوطين

    األحزاب يف مجهورية أفريقيا الوسطى
.ألمــم املتحــدة احلــوار لترمجــة االلتزامــات إىل خطــة عمــل  بــدأت ا  اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية  

ــطى يف ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــاص إىل مجهوريـ ــي اخلـ ــارة ممثلـ ــاء زيـ وأثنـ
، التــزم قائــد اجلــيش الــشعيب إلعــادة اجلمهوريــة٢٠٠٨مــايو /أيــار

ــة ب   ــداد قائمـ ــيم واي، بإعـ ــوران دجـ ــة، لـ ــاء والدميقراطيـ ــعأمسـ مجيـ
رحيهم حاملـــا توضـــعاألطفـــال اجملنـــدين يف مجاعتـــه املـــسلحة وتـــس

ويف. ترتيبات سليمة حلمايتهم وإعادة إدماجهم يف جمتمعات حمليـة        
ــوبر / تــشرين األول٢٠ ، ســلم اجلــيش الــشعيب إلعــادة٢٠٠٨أكت

ــة   ــة والدميقراطي ــشركاء  اجلمهوري ــسيف وال قائمــة بأمســاءإىل اليوني
  . أطفال يعتزم تسرحيهم١٠٥
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.ت األمم املتحدة احلـوار لترمجـة االلتزامـات إىل خطـة عمـل          بدأ  احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع  
ــران ــه /يف حزيـ ــي بـــني٢٠٠٧يونيـ ــاق ثالثـ ــع علـــى اتفـ ، مت التوقيـ

حكومـة مجهوريــة أفريقيـا الوســطى واحتــاد القـوى الدميقراطيــة مــن
أجل التجمـع واليونيـسيف وافـق فيـه االحتـاد علـى فـصل وتـسريح

.؛ وتيسري إعادة إدماجهممجيع األطفال املرتبطني جبماعته املسلحة
  .ال توجد خطة عمل  فريقيا الوسطىأل الشعبية الدميقراطية القوات  

    األحزاب يف كوت ديفوار
  :باملعسكر الرئاسيمجاعات امليليشيات املسلحة املرتبطة   
  ؛جبهة حترير الغرب الكبري  )أ(  
  ؛احلركة اإليفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار )ب(  
  ؛وطين لشعب ويالتحالف ال  )ج(  
  .االحتاد الوطين للمقاومة يف الغرب الكبري  )د(  

ــة يف   ــل املوقعـ ــة العمـ ــول١٤خطـ ــبتمرب / أيلـ ــطبت.  ٢٠٠٦سـ ُشـ
ــواردة يف مرفقـــ  ــوائم الـ ــامياألحـــزاب مـــن القـ  تقريـــر األمـــني العـ

)S/2007/257 .(وأوقفــت مجيــع األطــراف التجنيــد واختــذت تــدابري
مــنوتــسرحيهم  بقواهتــا  األطفــال املــرتبطنيهويــةملموســة لتحديــد 

أجــل إعــادة تأهيلــهم، ومسحــت لألمــم املتحــدة بــأن تقــوم برصــد
منتظم الرتباط األطفال بـالقوات املقاتلـة كجـزء مـن عمليـة تنفيـذ

  .خطط العمل
ُشـطب. ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٠خطة العمل املوقعة يف       قوات الدفاع واألمن التابعة للقوات اجلديدة

ئم الواردة يف مرفقات تقريـر األمـني العـام الـصادراحلزب من القوا  
ــدابري ملموســة. ٢٠٠٧يف عــام  ــد واختــذ ت وأوقــف احلــزب التجني
مـن أجـل إعـادةوتـسرحيهم    األطفال املرتبطني بقواته     هويةلتحديد  

تأهيلهم، ومسح لألمم املتحدة بأن ترصـد بانتظـام ارتبـاط األطفـال
  .خطة عملهابالقوات املقاتلة كجزء من عملية تنفيذ 

    األحزاب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 برنـامج٢٠٠٤مـارس   /نفـذ يف آذار   . ال توجد خطـة عمـل رمسيـة         القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  

نــزع ســالح األطفــال وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم ضــمن اإلطــار
لــذيالتنفيـذي لألطفــال املــرتبطني بـالقوات واجلماعــات املــسلحة ا  

اعتمدتــه وحــدة تنفيــذ الربنــامج الــوطين لــرتع الــسالح والتــسريح
  .وإعادة اإلدماج

ــادة   ــسريح وإع ــسالح والت ــرتع ال ــة ل ــة الوطني ــك العملي وخــالل تل
 إىل كـانون٢٠٠٣اإلدماج اليت نفذت يف الفترة من منتصف عـام          

ــسمرب /األول ــسريح ٢٠٠٦دي ــوات٣٠ ٠٠٠، مت ت ــن الق  طفــل م
مبن فيهم الـذين سـرحوا قبـل اعتمـاد اإلطـارواجلماعات املسلحة،   

ومل تنفــذ املرحلــة األخــرية مــن العمليــة الوطنيــة الرمسيــة. التنفيــذي
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 إال أنـه.٢٠٠٨لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف عـام           
هـرهبم  طفالً عن اجلماعـات املـسلحة أو     ١ ٠٩٨انفصال  مت توثيق   

  .منها أثناء الفترة املشمولة بالتقرير
  .ال توجد خطة عمل رمسية  قوات الدميقراطية لتحرير روانداال  
  جبهة القوميني ودعاة االندماج  
  قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري  
  احلركة الثورية الكونغولية  

نفـذت عمليـة نـزع سـالح األطفـال .ال توجد خطـة عمـل رمسيـة     
ــق ــذي املتعلـ ــار التنفيـ ــمن اإلطـ ــاجهم ضـ ــادة إدمـ ــسرحيهم وإعـ وتـ

 املـــرتبطني بـــالقوات واجلماعـــات املـــسلحة، باســـتثناءباألطفـــال
مجــاعتني صــغريتني منــشقتني مــن جبهــة القــوميني ودعــاة االنــدماج

  .تقوما برتع أسلحتهماوقوات املقاومة الوطنية يف إيتوري مل 
 ماي يف مانيمـا وكاتانغـا الـيت مل تـدمج يف             - مجاعات املاي   

  قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري
ــة ال توجــد  ــاتلني إدراجهــم يف. خطــة عمــل رمسي ــة املق ينتظــر بقي

  .املرحلة القادمة من نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
،٢٠٠٨ينـــاير /يف كـــانون الثـــاين. ال توجـــد خطـــة عمـــل رمسيـــة  كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ماي يف - مجاعات املاي  

ماليةتــزام لكيفــو الــشالل مــاي وثــائق ا- اعتمــدت مجاعــات املــاي
مقـاطعيت وكيفو اجلنوبية يف سياق مؤمتر السلم واألمن والتنميـة يف           

  .كيفو، والتزمت مبوجبها بتسريح األطفال اجملندين يف صفوفها
، اعتمـد٢٠٠٨يناير /يف كانون الثاين  . ال توجد خطة عمل رمسية      املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب  

كيفـو الـشماليةلتـزام   لالاملؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب وثـائق ا         
مقـاطعيت وكيفو اجلنوبية يف سياق مؤمتر السلم واألمن والتنميـة يف           

  .كيفو
    األحزاب يف ميامنار

  .ال توجد خطة عمل  الدميقراطيالبوذي كارين جيش   
جــيش التحريــر /جملــس الــسالم التــابع الحتــاد كــارين الــوطين  

  الكاريينالوطين 
  .ال توجد خطة عمل

  .ال توجد خطة عمل  كاشنيجيش استقالل   
  جيش التحرير الوطين الكاريين  
  اجليش الكاريين  

ــة عمـــل  ــد خطـ ــارين. ال توجـ ــاد كـ ــع احتـ ــد وقـ ــع ذلـــك، فقـ ومـ
علـــى وثيقـــة التـــزام يفالكـــاريين جـــيش التحريـــر الـــوطين /الـــوطين

؛ ووقـــــع احلـــــزب التقـــــدمي الـــــوطين٢٠٠٧أبريـــــل /نيـــــسان ٦
أبريـل/ نيـسان  ١٣ يف    علـى وثيقـة التـزام      اجلـيش الكـاريين   /الكاريين
ومتــشياً مــع هــذا االلتــزام، ســيجري فريــق األمــم املتحــدة .٢٠٠٧
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القطــري مناقــشات مــع األحــزاب مــن أجــل إجنــاز خطــط العمــل
الرامية إىل إيقاف جتنيـد أجنحتـها املـسلحة لألطفـال واسـتخدامهم

غري أن األفرقـة القطريـة يف ميامنـار وتايلنـد مل. يف املناطق احلدودية  
وإجــراءهــذه اجلماعــات اتــصال مــع ىت اآلن مــن إقامــة تــتمكن حــ

  .بسبب مقاومة حكومة ميامنار لذلكحوار رمسي معها 
  جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية  
  جيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار  
   اجلنوب-جيش والية شان   

مل يتمكن الفريق القطري إىل اآلن من إقامـة. ال توجد خطة عمل   
  .من غري الدول مع هذه الكيانات اتصال

ال تفــي خطــة العمــل احلكوميــة باملعــايري. ال توجــد خطــة عمــل   تامتاداو كيي  
، وضــعت اللجنــة الرفيعــة املــستوى ملنــع٢٠٠٤ففــي عــام . الــدنيا

التجنيــد العــسكري لألطفــال القُــصر التابعــة حلكومــة ميامنــار خطــة
دة إدمـاجهم؛ وللتوعيـةعمل ملعاجلة جتنيد األطفال وتسرحيهم وإعا     

ــة؛ واختــاذ إجــراءات ضــد ــع املنظمــات الدولي ــاون م ــة؛ والتع العام
  .املخالفني لسياسات التجنيد

ــران       ــل اخلــاص يف حزي ــارة املمث ــاء زي ــه /وأثن ــت٢٠٠٧يوني ، وافق
“تامتـــاداو كيـــي”حكومــة ميامنـــار علـــى اســـتكمال خطــة عمـــل   

ة العمـل القطريـةومواءمتها مع املعايري الدولية، باالشـتراك مـع فرقـ         
وســعت األمــم املتحــدة رمسيــاً إىل عقــد. املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ

اجتمــاع مــع اللجنــة لــدفع املناقــشات املتعلقــة بوضــع خطــة العمــل
  .وتنفيذها، لكن االجتماع مل يعقد بعد

وافــق جــيش واليــة وا املتحــدة أثنــاء زيــارة. ال توجــد خطــة عمــل  جيش والية وا املتحدة  
 علــى التعامــل مــع األمــم٢٠٠٧يونيــه /ص يف حزيــراناملمثــل اخلــا

  .املتحدة بشأن طرائق وضع خطة للعمل
    األحزاب يف نيبال

ــال. ال توجـــد خطـــة عمـــل رمسيـــة    املوحد املاوي- احلزب الشيوعي النيبايل   تعـــاجل مـــسألة تـــسريح األطفـ
 املوحـد احملتجـزين يف املـاوي - املرتبطني باحلزب الشيوعي النيبـايل   

جتميع اجليش املاوي ضمن سـياق اتفـاق الـسالم الـشامل يفمواقع  
 واالتفــــاق املتعلــــق برصــــد وإدارة٢٠٠٦نيبــــال املــــربم يف عــــام 

 املـاوي-األسلحة واجليشني الذي يلـزم احلـزب الـشيوعي النيبـايل           
املوحـــد وحكومـــة نيبـــال بالتـــسريح الفـــوري لألطفـــال املـــرتبطني

وينتظـر مـشروع. همبالقوات واجلماعات املـسلحة وإعـادة إدمـاج       
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خطة العمل الوطنية إلعادة إدمـاج األطفـال املتـضررين مـن الـرتاع
ــال املرتبطـــ   ا ــيهم األطفـ ــن فـ ــسلح، مبـ ــاتوملـ ــالقوات واجلماعـ ن بـ

  .املسلحة الصيغة النهائية وموافقة احلكومة على التنفيذ
 كـــانون٥وأثنـــاء الزيـــارة الـــيت اضـــطلع هبـــا ممثلـــي اخلـــاص يف         

تــسريحبالتــزم رئــيس جملــس وزراء نيبــال  ، ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
ــة شــباطب طفــالً مــن جتمعــات اجلــيش املــاوي   ٢ ٩٧٣ ــر/نهاي فرباي

٢٠٠٩.  
    األحزاب يف الصومال

  .ال توجد خطة عمل  احلكومة االحتادية االنتقالية  
تتواصل محلة الدعوة ملنع جتنيد األطفال الـيت تـستهدف اجلماعـات

اط اجملتمـع احمللـي والزعمـاءاملسلحة واملـسؤولني احلكـوميني وأوسـ      
  .الدينيني حلشد دعم واسع لوضع خطط العمل

عرقلـــت جـــدياً القيـــود املفروضـــة علـــى. ال توجـــد خطـــة عمـــل   االحتاد السابق للمحاكم اإلسالميةفلول  
 إقامــة حــوار مــعاإلنــساينال اجملــ واســتهداف العــاملني يف الوصــول

مجاعــات مــسلحةاالحتــاد الــسابق للمحــاكم اإلســالمية أو مــع أيــة 
  .أخرى يف الصومال

    
  األطراف يف جنوب السودان

  األطراف اخلاضعة لسلطة حكومة السودان
ل تـانغ   يـ قوات دفاع جنوب السودان، مبا فيها قوات اللواء غابري        

  جنيي
 يف اجلــيش ةامــت  بــصورة جنــوب الــسوداندفــاع قــوات تدجمــأُ

  .الشعيب لتحرير السودان
ــة     القوات املسلحة السودانية ــل رمسي ــة عم ــري.ال توجــد خط ــم املتحــدة تواصــل   أ  غ ن األم

ــدعوة مــع القــوات املــسلحة الــسودانية بــشأن     ــها يف جمــال ال عمل
 املرتكبــة ضــد األطفــال،  القــضايا املتعلقــة باالنتــهاكات اجلــسيمة 

ــا ــال واســتخدام   مب ــد األطف ــك جتني ــك  هم،يف ذل ــن خــالل  وذل م
 الــسبع اجلاهنــواللجنــة العــسكرية املــشتركة لوقــف إطــالق النــار   

  .الفرعية العسكرية املشتركة للمناطق
    األطراف اخلاضعة لسيطرة حكومة جنوب السودان

 يف اجلـيش الـشعيب لتحريـر        ةامت  بصورة دفاع بيبور  قوات   تدجمأُ  قوات دفاع بيبور
  .السودان
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 جلنـة نـزع الـسالح والتـسريح       م  وقـ  ت .ال توجد خطة عمل رمسية      اجليش الشعيب لتحرير السودان
 األطفـال   ج عـن  افـر بأنـشطة اإل   وإعادة اإلدماج جلنوب الـسودان    

ــاجهم    ــالقوات واجلماعــات املــسلحة وإعــادة إدم ــرتبطني ب يف  ،امل
ــدعو إىل اإلفــراج الفــوري     ــشامل الــذي ي إطــار اتفــاق الــسالم ال

 مجيــع األطفــال مــن خمتلــف القــوات املقاتلــة   عــنوغــري املــشروط
ية وطنيــة إلعــادة ضــعت اســتراتيجُووقــد . واجلماعــات املــسلحة

 .بالقوات واجلماعات املسلحةإدماج األطفال املرتبطني 

  . طفال١٥٠ ، مت تسريحوخالل الفترة املشمولة بالتقرير
  األطراف يف دارفور

    األطراف اخلاضعة لسيطرة حكومة السودان
  .خطة عملال توجد   مجاعات املعارضة التشادية

ــة دارفــ   ور، واملعروفــة باســم املليــشيات الــيت تــدعم حكومــة والي
  اجلنجويد

ليس هنـاك حـىت اآلن أي شـكل مـن أشـكال التعامـل بـني األمـم           
  .املتحدة واجلنجويد

  .خطة عملال توجد   قوات الشرطة مبا فيها الشرطة االحتياطية املركزية
  .خطة عملال توجد   قوات الدفاع الشعبية

    راألطراف املتمردة السابقة اليت قبلت باتفاق سالم دارفو
  )جناح السالم(حركة العدل واملساواة 
  فصيل اإلرادة احلرة/جيش حترير السودان
  أبو القاسم/جيش حترير السودان

 نـزع    عمليـة   خـالل اجتمـاع لبـدء      هنـ أ  غري .خطة عمل ال توجد   
 يف   انعقـد   يف دارفـور   هم وإعادة إدماج  هم وتسرحي  األطفال سالح
 الـست املوقعـة علـى       طـراف  األ وممثلاتفق  ،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ح جنـا (ها حركـة العـدل واملـساواة    نـ يب نمواتفاق سالم دارفور،  
، وجــيش فـصيل اإلرادة احلـرة  /، وجـيش حتريـر الــسودان  )الـسالم 

ــسودان  ــر ال ــاوي /حتري ــيين من ــسودا  و ،م ــر ال ــاح /نجــيش حتري جن
م وحركـة   نـاح األ  اجل/أبو القاسـم  /جيش حترير السودان  و ،السالم

على بدء املناقـشات    اتفقوا   ،القوى الشعبية للحقوق والدميقراطية   
عــن فراج اإلبــ ممه جمــددا التــزاواخطــة عمــل وأكــدوضــع بــشأن 

 وفقــا هم وإعــادة إدمــاجهتمداعــم وإعــاهتامجباألطفــال املــرتبطني 
  .التفاق سالم دارفور

 بــــني ٢٠٠٧يونيــــه / حزيــــران١١وقعــــت خطــــة عمــــل يف   ميين مناوي/جيش حترير السودان
  . واليونيسيف)مناوي (حركة حترير السودان/جيش
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 يف تنفيذ خطة العمـل بـسبب عـدم           األمر  تأخري أول   حدوث بعد
نــزع الــسالح والتــسريح مج برنــاوضــوح بــشأن واليــة وقنــوات  

جيش حترير الـسودان    /حركة تأكد يف دارفور،    وإعادة اإلدماج 
ــه   ــد التزام ــن جدي ــاإلم ــالج عــنافر ب ــدين األطف   يف صــفوفه اجملن

ــوإ ــاجهتمداعـ ــادة إدمـ ــرانهم وإعـ ــ/ يف حزيـ ــد و ؛٢٠٠٨ هيونيـ قـ
  .هم تسرحي بغرض طفال١٦جل حىت اآلن ُس

    األطراف املتمردة السابقة اليت رفضت اتفاق سالم دارفور
  .خطة عملال توجد   فصيل عبد الواحد/جيش حترير السودان
  .خطة عملال توجد   فصيل عبد الشايف/جيش حترير السودان

  
  )S/2007/757( املرفق الثاين لتقرير األمني العام قائمة أطراف الرتاع املدرجة أمساؤها يف

  ادتشاألطراف يف 
مــايو /أيــار ٩ يفمت توقيــع اتفــاق ه نـ أ  غــري.خطــة عمــلال توجـد    اجليش الوطين التشادي

ــزع     ٢٠٠٧ ــسيف يف إطــار جهــود ن ــشاد واليوني ــة ت  بــني حكوم
 ج عـن  افرإللالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف تشاد املبذولة        

يع األطفال املـرتبطني بـالقوات واجلماعـات املـسلحة وتـسهيل            مج
 .مستدامة يف اجملتمعات احمللية واألسر بصفة جهمادمإإعادة 

  
خالل الزيارة اليت قام هبا ممثلـي اخلـاص يف    ووباإلضافة إىل ذلك،    

ألمـم  ا فرقـة لسماح ألباحكومة تشاد   تتعهد،  ٢٠٠٨مايو  /أيار
ومعــسكرات   االحتجــاز  أحــوال مراكــز تحقق مــن  بــال املتحــدة 

 ،ولويــةأل بــاب ا مــن،اإلفــراجوالتــدريب واملنــشآت العــسكرية؛  
ــسلحة    عــن ــات امل ــرتبطني باجلماع ــال امل ــد قنيوجــوداملو األطف  ي

لتنــسيق  وإنــشاء فرقــة عمــل مــشتركة بــني الــوزارات  ؛االحتجــاز
 .وضمان عملية إعادة إدماج فعلي لألطفال

  
أغـسطس  /يف آب  احلكومة واليونيـسيف جلنـة مـشتركة         تشكلو

 يف لتحقـــقا بغـــرض اللجنـــة بزيـــارات   هـــذهقامـــتو. ٢٠٠٨
 موســـورو ولوميـــا، حيـــث مت  التـــدريب العـــسكري يفيمركـــز

 .هج عنرفأُالتعرف على طفل واحد و
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نــهم يب ن طفــال، مــ٥٥٥مــا جمموعــه  تــسريح مت حــىت اآلنوقــد 
ئــة ا يف امل٨٧ ئــة مــن اجلــيش الــوطين التــشادي وا يف امل١٣ نــسبة

ـــ  ــن امل ــوريمترؤمـ ــشادي  الثـ ــدميقراطي التـ ــالو، و الـ ــوطين قافـ  الـ
  .تغيريبهة املوحدة من أجل الاجل، والتشادي

مجاعــات الــدفاع الــذايت التــشادية الناشــطة يف أديــه ودوغــدور       
  وموغورورو

  .اجليش الوطين التشاديأُدمج معظم عناصر هذه اجلماعات يف 

ــة با    ــسودان، املعروفـ ــة الـ ــن حكومـ ــة مـ ــشيات املدعومـ ــم املليـ سـ
  اجلنجويد

  .خطة عملال توجد 

  :اجلماعات املسلحة السودانية املدعومة من حكومة تشاد
  ؛حركة العدل واملساواة  )أ(  
  .١٩فصيل جمموعة الـ /جيش حترير السودان  )ب(  

  .خطة عملال توجد 

  .خطة عملال توجد   احتاد القوى من أجل الدميقراطية والتنمية
  مبياوكولاألطراف يف 

 .ال توجد خطة عمل  رير الوطينجيش التح
 .ال توجد خطة عمل   اجليش الشعيب-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا 

  :مجاعات مسلحة غري مشروعة ال تشارك يف عملية التسريح
  ؛الريفية ملقاطعة كاساناريالذايت قوات الدفاع   )أ(  
  .جبهة كاسيكي بيبينتا  )ب(  

 .ال توجد خطة عمل

  نياألطراف يف الفلب
 الـيت ينطـوي    الـشديدة  عدم وجود منظمة سياسية واملخاطر     حال  مجاعة أبو سياف

ــكعليهــا ــة ذل ة عــامجوألمــم املتحــدة  بــني ا  التعامــل دون إمكاني
  .فايس بوأ

ــاحلوار لترمجــة االلتزامــات إىل خطــة       جبهة مورو اإلسالمية للتحرير ــادرت األمــم املتحــدة ب ب
ثلـــي اخلـــاص يف كـــانون أثنـــاء الزيـــارة الـــيت قـــام هبـــا ممف .عمـــل
 خطـة عمـل     إبرام قيادة اجلبهـة بـ      تعهدت ،٢٠٠٨ديسمرب  /األول

، وضـمان   واسـتخدامهم مع األمم املتحدة لوقـف جتنيـد األطفـال          
  .ىل احلياة املدنيةإ هتم وعودهانهم عفصل
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عربت حكومة الفلبني عـن حتفظـات       أوقد   .ال توجد خطة عمل     اجليش الشعيب اجلديد
ن غـري أ  . اجلـيش الـشعيب اجلديـد     تحـدة مـع      األمـم امل   أن تعامـل  شب

ــق القطــري لألمــم املتحــدة    ــة يالفري  حــوار  إجــراءنظــر يف إمكاني
بشأن محاية الطفل مع مكتب املستـشار الرئاسـي لعمليـة الـسالم             

  .يف إطار عمليات السالم اجلارية
  كانسري الاألطراف يف 
 بـــني ٢٠٠٨ديـــسمرب /كـــانون األول ١ يف قعـــت خطـــة عمـــلُو  الكتاميل ماكال فيدوتايل بولي/فصيل كارونا

حكومـة سـري   وال كـ تاميـل ماكـال فيـدوتايل بولي     /فصيل كارونا 
 ٣عمليــة مــدهتا   هــذهدد خطــة العمــلحتــو. النكــا واليونيــسيف

 وقـف جتنيـد األطفـال وإطـالق     على الفصيل  مبوجبها نيتعأشهر ي 
  . يف صفوفه اجملندينسراح مجيع األطفال

وضــعت وقــد  .ال تفــي خطــة العمــل باحلــد األدىن مــن املعــايري    منور تاميل إيالم للتحرير
غــري . ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١٥ة خطــة عمــل يف احلركــ

 علــى ، مبــا فيهــااحلــد األدىن مــن الــشروط املــسبقة بي فــهنــا ال تأ
 الوصـول بـشكل تـام    سـبل ح تتـي   تلـك الـيت  سبيل املثال ال احلصر   

ــق   ــم املتحــدة للتحق ــة األم ــادئ وتــ ،ألفرق ــة  ووضــع مب دابري رمسي
ــة       ــال بطــرق آمن ــة حمــددة إلخــالء ســبيل األطف ضــمن أُطــر زمني

  .ات املساءلة ومنع إعادة التجنيدآليو
  

ــدم أي ــدمومل ي ــذه  تق ــةا، و أُحــرز يف تنفي ــسانإىل غاي ــل / ني أبري
مل يكـــن و.  طفـــال١٧  اإلفـــراج عـــنســـوى تحقــق مل ُي، ٢٠٠٨

 مقـر   التزاماهتـا منـذ نقـل      ضارعسـت  ال ةاحلرك مع   دائمهناك حوار   
  . فاين من منطقة٢٠٠٨سبتمرب /يلولأمم املتحدة يف األ

  األطراف يف أوغندا
جلــيش الــرب للمقاومــة وجــود   مل يكــن .ال توجــد خطــة عمــل   جيش الرب للمقاومة

 ويف. ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  حـىت األراضـي األوغنديـة    يف
مم املتحـدة اخلـاص     مبعوث األ ، أحال   ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٤

تـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة رسـالة مـن جملـس              للمناطق امل 
ن أكـد لـه     أ الـذي األمن إىل زعـيم وفـد جـيش الـرب للمقاومـة،             

ــرب للمقاومــة  إالوفــد ســينقل هــذه الرســالة     ،ىل زعــيم جــيش ال
الرســالة جــيش الــرب للمقاومــة علــى   وحثــت . جوزيــف كــوين

اختاذ خطوات فوريـة إلطـالق سـراح األطفـال املـرتبطني بقواتـه؛         
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 فــورا يف إجــراءات شــفافة مــع اليونيــسيف مــن أجــل    اطرخنــواال
تــوفري إمكانيــة وصــول   والتحقــق مــن تــسريح مجيــع األطفــال؛     

ــاملني يف جمــال ا ــساعدةلع ــساني امل ــسكان  ة اإلن ــق إىل ال  دون عوائ
 اً خاصـة   أحكامـ   الـرتاع  درج أطراف ت ل على أن  مالع و ؛احملتاجني

  .ألطفال يف مجيع مراحل املفاوضاتبا
  :ة احلكومية ووحدات الدفاعالقوات املسلح

  ؛وحدات الدفاع احمللية  )أ(  
  .قوات الدفاع الشعيب األوغندية  )ب(  

 بــني ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٦ُوقعــت خطــة العمــل يف 
ــل املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ يف       ــدا وفرقــة العم ــة أوغن حكوم

 أن قــوات الــدفاع الــشعيب األوغنديــة    أكــد ت أنــهامبــو .أوغنــدا
 صـلون ايوتنفيـذ خطـة العمـل و    ب التزاما كـامال     واهر أظ اومعاونوه
كـل  ىل إاألمـم املتحـدة بالوصـول بـشكل منـتظم      ألفـراد  السماح  
ــة منــشآ ــشعبية األوغندي ــدفاع ال ــاء علــى طلبــ ،ت قــوات ال  ،هم بن

  مــن امسهمــافــعقــد ُرف ني للخطــة،امتثــال الطــرف مــدى لرصــد 
  .هذا العام  تقريرالقائمتني الواردتني يف

  
  )S/2007/757(ع غري املدرجة أمساؤها يف قائميت مرفقي تقرير األمني العام أطراف الرتا 

  مجهورية أفريقيا الوسطىاألطراف يف 
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول   ١٣   ويف .خطـة عمـل   ال توجد     ميليشيات الدفاع الذايت

ىل وزير الدفاع لطلب الوصـول إ     مع   اعااليونيسيف اجتم عقدت  
اليونيـسيف  اجتمعـت   ،  تـه افقموقب  عو. هذه امليليشيات منشآت  
، الـذي وافـق      بينـدي  -مقاطعة أوهـام    زعيم ميليشيا   ب ؤهاوشركا
  . يف صفوفها اجملندين من أجل اإلفراج عن األطفالونعاتعلى ال

  دارفوراألطراف يف 
   األطراف املتمردة السابقة اليت قبلت باتفاق سالم دارفور

  جناح السالم/حركة العدل واملساواة
  القوى الشعبية للحقوق والدميقراطيةحركة 

غري أنـه خـالل اجتمـاع لبـدء عمليـة نـزع             . ال توجد خطة عمل   
سالح األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف دارفـور انعقـد يف           
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 املوقعـة علـى     ة، اتفـق ممثلـو األطـراف الـست        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران  
جنـاح  (اتفاق سالم دارفور، ومن بينـها حركـة العـدل واملـساواة      

فـصيل اإلرادة احلـرة، وجــيش   /، وجـيش حتريـر الــسودان  )سالمالـ 
ــسودان  ــر ال ــسودان   /حتري ــر ال ــاوي، وجــيش حتري ــيين من ــاح /م جن

اجلنـاح األم وحركـة     /أبو القاسـم  /السالم، وجيش حترير السودان   
القوى الشعبية للحقوق والدميقراطية، اتفقوا على بدء املناقـشات         

بــاإلفراج عــن بــشأن وضــع خطــة عمــل وأكــدوا جمــددا التــزامهم 
األطفــال املــرتبطني جبماعــاهتم وإعــادهتم وإعــادة إدمــاجهم وفقــا   

 .التفاق سالم دارفور

    األطراف املتمردة السابقة اليت رفضت اتفاق سالم دارفور
ــاحلوار لترمجــة االلتزامــات إىل خطــة       حركة العدل واملساواة ــادرت األمــم املتحــدة ب ب

ركـة العـدل واملـساواة    حأعلنـت   ،  ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز يف  و .عمل
ــ خــالل االتزامهــ ــساين يف  ظمهــاة عمــل نحلق  مركــز احلــوار اإلن

  .جنيف لالمتناع عن جتنيد األطفال للقيام بعمليات عسكرية
ــة عمــل    فصيل الوحدة/جيش حترير السودان ــوز  ويف.ال توجــد خط ــ/مت ــد جــيش  ، ٢٠٠٨ هيولي تعه

 الــيتعمــل الة حلقــ الوحــدة أيــضا خــالل  فــصيل/حتريــر الــسودان
  .االمتناع عن جتنيد األطفال ب يف جنيفظمتن

    
 يكتسي دور القيادة املتضافرة الذي تقـوم بـه بعثـات األمـم املتحـدة واألفرقـة القطريـة                    - ١٤٩

على األرض والـشركاء يف متابعـة هـذه االلتزامـات مـن خـالل الـدعوة والرصـد املـستمر أمهيـة                       
جانـب اجلهـات الدوليـة الفاعلـة، مبـا فيهـا            حيوية لنجاحها، باإلضافة إىل التهديـد املوثـوق مـن           

غــري أنــه جيــب بــذل مزيــد مــن اجلهــود للعمــل علــى أن حتتــرم . جملــس األمــن، باختــاذ إجــراءات
وينبغي أن يـشمل ذلـك قيـام    . أطراف الرتاع واجباهتا والتزاماهتا املتعلقة حبماية الطفل وتفي هبا        

ــه    ــا لقراراتــ ــن، وفقــ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٩جملــــس األمــ
ــرز األطــراف       )٢٠٠٥ (١٦١٢ و ــداف يف حــال مل حت ــة وحمــددة األه ــدابري ملموس ــاذ ت ، باخت

املدرجة أمساؤها يف مرفقْي تقاريري، وخاصـة األطـراف املتماديـة يف انتـهاكاهتا، تقـدماً بالقـدر               
 .الكايف أو مل حترز أي تقدم على اإلطالق

جلان جـزاءات تابعـة جمللـس األمـن وفـرق خربائهـا             وقد وجه الفريق العامل انتباه عدة        - ١٥٠
املعنية إىل االنتهاكات املتكررة ضد األطفال اليت يرتكبـها قـادة اجلماعـات املـسلحة، كمـا هـو                   
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احلال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك هبدف احلصول على تدابري موجهة ضد األفـراد              
غـري  . سيمة أو التواطؤ فيها ضد األطفـال  أو اجلماعات اليت ال تكف عن ارتكاب انتهاكات ج        

 . حمدودرز حىت اآلن تقدٌمأن التقدم احمل
  

التقدم احملرز يف تعميم مراعاة قضايا األطفال والرتاعات املسلحة يف بعثات األمـم املتحـدة               
 حلفظ السالم وبعثاهتا السياسية

 األطفـال يف  وّسعت إدارة عمليات حفـظ الـسالم إىل حـد كـبري نطـاق إدمـاج قـضايا                  - ١٥١
 مـن أعمـال تـدريب    عمليـات حفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك جعـل حقـوق الطفـل ومحايتـه جـزءاً          

. جنــود حفــظ الــسالم وإيفــاد ذوي اخلــربة يف جمــال محايــة األطفــال يف بعثــات حفــظ الــسالم    
ويف احلـاالت   .  عمليـات حلفـظ الـسالم      ٧ويوجد حاليـا مستـشارون يف جمـال محايـة الطفـل يف              

وجود إلحدى عمليات حفظ السالم، تشارك إدارة عمليات حفظ الـسالم يف            اليت يكون فيها    
واإلدارة حاليا بصدد وضع أمـر تـوجيهي       . رئاسة فرق العمل القطرية املكلفة بالرصد واإلبالغ      

بشأن تعميم محايـة األطفـال املتـضررين مـن الرتاعـات املـسلحة ضـمن عمليـات األمـم املتحـدة                      
يضا مبثابة دليل بشأن دور املستشارين يف جمال محايـة الطفـل        حلفظ السالم من شأنه أن يكون أ      

ن إطـار الـسياسة العامـة الـذي يعملـون فيـه، وحيـدد               ومهمتهم يف عمليات حفـظ الـسالم، ويبـيّ        
الشراكات وأوجه التنسيق مع سائر اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية حبماية األطفـال واملوجـودة             

مـني العـام بـشأن حـاالت البلـدان الـيت توجـد هبـا بعثـات                  وتشمل تقـارير األ   . على أرض الواقع  
 .حفظ السالم بصورة متزايدة قضايا محاية الطفل باعتبارها جانبا حمددا من هذه التقارير

. ووضعت إدارة الشؤون السياسية توجيهـات حمـددة للوسـطاء بـشأن محايـة األطفـال                - ١٥٢
زع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج      كما نقحت مؤخرا مذكرهتا التوجيهية التنفيذية بشأن ن       

ل أو تعـوق عمليـات      بغية إدماج مسألة النظر يف قضايا األطفال والرتاعـات املـسلحة الـيت تـسهّ              
الــسالم، وحــددت اإلفــراج عــن األطفــال باعتبــاره عــامال يعــزز الثقــة بــني أطــراف الــرتاع يف     

ــاء الثقــة إتوجيهاهتــا بــشأن  ــابع إلدارة ويــسعى نظــام منــسقي جهــود ال . جــراءات بن وســاطة الت
ــال        ــضايا األطف ــشئ حــديثا إىل ضــمان مراعــاة ق ــذي أُن ــسياسية لألمــم املتحــدة وال ــشؤون ال ال
والرتاعـات املـسلحة يف وقـت مبكـر مـن مرحلـة الـتفكري والتخطـيط االسـتراتيجيني مـن عمليــة           

ة وال تــزال البعثــات الــسياسية اخلاصــة إلدارة الــشؤون الــسياسية تبــذل جهــودا كــبري   . الــسالم
 .لتعميم مراعاة موضوع محاية األطفال والرتاعات املسلحة طوال فترات مهامها ووالياهتا

وينبغي إدماج وجود املستـشارين يف جمـال محايـة الطفـل أو تعزيـزه يف مجيـع عمليـات           - ١٥٣
حفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية باعتبــارهم منفِّــذين ٍأساســيني لقــرارات جملــس األمــن، ومــن  

ويـشارك هـؤالء املستـشارون يف       . واع مبتطلبات الطفل جزءا مـن أداء مهـامهم        أجل جعل هنج    
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رصد حالـة األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة، مبـا يف ذلـك رصـد االنتـهاكات اجلـسيمة مبوجـب                       
، وينخرطــون يف حــوار مــع أطــراف الــرتاع مــن أجــل وضــع خطــط    )٢٠٠٥ (١٦١٢القــرار 

بالتـايل دعـم الـشركاء التنفيـذيني الـذين قـد            العمل، وحشد الدعم للقضايا احلساسة سياسـيا، و       
يكونــوا عــاجزين عــن القيــام بــذلك دون أن تكــون بــراجمهم امليدانيــة عرضــة للخطــر، وضــمان  
التدريب املنتظم يف جمايل حقوق الطفل ومحايتهم، وتقدمي الدعم يف أعمال ختطيط برامج نـزع               

خـرى لقـرارات جملـس األمـن     السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وتنفيـذها، وتنفيـذ جوانـب أ         
 .بشأن األطفال والرتاعات املسلحة

  
ــسي          -رابعا    ــف اجلن ــال العن ــن أعم ــا م ــصاب وغريه ــال االغت ــز رصــد أعم تعزي

 اخلطرية املرتكبة ضد األطفال أثناء الرتاعات املسلحة واإلبالغ عنها
 وبــصورة ف اجلنــسي املرتكبــة علــى نطــاق واســع أصــبحت أعمــال االغتــصاب والعنــ - ١٥٤

نهجية ضـد األطفـال، إناثـا وذكـورا، متثـل علـى حنـو متزايـد إحـدى مسـات الرتاعـات، حيـث               م
رتكــب يف ظــل انعــدام ســيادة القــانون الــذي هــو نتيجــة للــرتاع، وتتفــاقم مــن جــراء  غالبــا مــا ُت

ستخدم العنـف   ويف بعـض احلـاالت، يُـ      . اإلفالت من العقـاب   يسودها  ثقافة  خيلفه الرتاع من     ما
. ة متعمدة اهلدف منها إذالل أو إبـادة الـسكان أو إجبـارهم علـى الـرتوح     اجلنسي كحيلة حربي 

اجلـسدية والنفـسية، ولـه آثـار سـلبية بعيـدة             من الناحيتني    رةوبالنسبة لألطفال، فإن عواقبه مدمِّ    
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وردت أنبــاء عــن  . املــدى علــى الــسالم واألمــن املــستدامني 

االغتـصاب والعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال مـن بورونـدي، وتـشاد،                ارتفاع معدالت حوادث    
ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والـسودان، والـصومال، وكـوت            

 .ديفوار، وهاييت

ومثة توافق عام يف اآلراء على أن أعمال االغتصاب والعنف اجلنسي ضد األطفـال يف                - ١٥٥
ولذلك فإنـه مـن األمهيـة مبكـان تعزيـز اجلهـود مـن أجـل                 . خطريةالرتاعات املسلحة هي جرائم     

إهنــاء ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب وضــمان الوصــول إىل العدالــة واملــساءلة وســبل االنتــصاف  
ويـنص القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق            . ضـد األطفـال   املرتكبـة   حلاالت هذه اجلرائم    

الرتاعـات املـسلحة احلـصول علـى احتـرام خـاص             مناإلنسان على أنه حيق لألطفال املتضررين       
ــة خاصــة، مبــا يف ذلــك    ــة خاصــة ورعاي ــهمومحاي  كــل أشــكال العنــف واالســتغالل   مــن  محايت

 يـشكل االغتـصاب وغـريه       ،ومبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        . اجلنسي
تكـب كجـزء مـن    من أشكال العنف اجلنسي أيضا جرمية حرب أو جرمية ضـد اإلنـسانية إذا ار              

 .هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان املدنيني
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ــاوخــالل املناقــشات املفتوحــة   - ١٥٦ ــشأن األطفــال وال  يت أجراهــا ل  اتاعــرتجملــس األمــن ب
ة ضــرورالــدول األعــضاء مــن جديــد  ت أكــد، ٢٠٠٨ هوليــي/متــوزفربايــر و/ يف شــباطةاملــسلح

، )٢٠٠٠ (١٣٢٥ ه لقـرار   اجمللـس، متابعـةً    وبـدأ . تعزيز اإلطار العام للحماية من هـذه اجلـرائم        
  منـه أن ١٥ يف الفقـرة   إيلّ، حيـث طلـب      )٢٠٠٨ (١٨٢٠ ه مـن خـالل قـرار      اءدن ال اترمجة هذ 

معلومـات عـن حـاالت النــزاع املـسلح الـيت اسـُتخدم فيهـا العنـف اجلنـسي علـى نطـاق              ’’قدم  أ
جتاهاتـه يف حـاالت     بصورة منتظمة ضـد مـدنيني، وحتلـيال النتـشار العنـف اجلنـسي وا               واسع أو 

تــشجيع بال’’، عنــد االقتـضاء،  ن أقـوم  أ منــه٣ يف الفقـرة  طلـب اجمللــس كمــا . ‘‘النــزاع املـسلح  
،  للتصدي هلـذه املـسألة  الرتاعات حوار بني مسؤويل األمم املتحدة املعنيني وأطراف      إجراء على

 .‘‘يف سياق مناقشات أوسع نطاقا حلل الرتاعات

ب ممثلــي اخلــاص يف إجــراء مــشاورات مــع وكــاالت األمــم مكتــشــرع وهلــذه الغايــة،  - ١٥٧
واإلبـالغ    العنـف اجلنـسي     عـن   استراتيجية لتعزيـز مجـع البيانـات       غوصة ل عني امل ااملتحدة وإداراهت 

 أفـضل للتعـرف علـى       ن مبثابـة أرضـية    وكتسـ ،  )٢٠٠٥ (١٦١٢  قرار جملس األمـن     إطار يف هعن
حتليـل  إجـراء    رييـس لتومـن املؤشـرات،     ة  وحـد  مـن خـالل جمموعـة م       ةاناحلوادث والضحايا واجل  

) ٢٠٠٥ (١٦١٢ن ايعــزز القــرارو. العنف اجلنــسي ضــد األطفــالبــ قــةعلاملتالجتاهــات لأفــضل 
ق أو  يـ وثللتة  يليمتك عمليات    مسألة إنشاء  ، وينبغي حبث  خرهما اآل كل من ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و

ــراريناإلبــالغ جتــاه هــذ  ــصا  بلــسماح ذلــك ل، وين الق ــادل املعلومــات عــن االغت ب والعنــف تب
تعزيــز مــشاركة ومــا . اًنــسيقأحــسن تط و مبــسَّ بــشكلمــم املتحــدةاجلنــسي بــني وكــاالت األ 

 القطريـة   عمـل ال العنف اجلنـسي يف فـرق        جمالة العاملة يف    عني امل اوكاالت األمم املتحدة وإداراهت   
 . هذا اهلدف بلوغ خطوة حنوإاللرصد واإلبالغ با املكلفة

للعنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح،           شكل خـاص    بـ ن األطفال هم عرضة     وأل  - ١٥٨
 ا هنجـ  األمـن  بأن يعتمد جملسيد ثقافة اإلفالت من العقاب عن هذه اجلرائم، أوص     اسونظرا ل و

 ااريـ  أوال االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطـري بوصـفه مع             حيث يدمج  ،اتدرجيي
 جتنيــد ى غــرارلــوع. ال واســتخدامهم إىل جانــب جتنيــد األطفــ  ْين إلدراجــه يف املــرفق اإضــافي

نتيجـة   و دفدد اهلـ   وحمـ  تعمـدا  م  عمـال   دائمـا   يكـون   العنـف اجلنـسي     فـإن  األطفال واسـتغالهلم،  
وســيكون ذلــك خطــوة إجيابيــة حنــو توســيع إطــار احلمايــة لألطفــال    . ةيــمارج اإلنيــةللمباشــرة 

 للعنـف اجلنـسي     اًدضع حـ  تـ  التزامـات    ماإبـر و  حنـ مم املتحـدة واجلهـود الدوليـة         األ فع جبهود دلوا
  .ضد األطفال

 رج أمساؤهـا يف القـوائم بتهمـة       تـد األطـراف الـيت      يـتعني هبـا علـى     وبنفس الطريقة الـيت      - ١٥٩
 فإنــه ينبغــي أيــضا اختــاذ، هاوتنفيــذاملــدة ة ددإعــداد خطــط عمــل ملموســة وحمــ جتنيــد األطفــال
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ــد يكفاخلطــوات ال ــأن ت ــة ب ــيت  األطــراف لخل ــال ــوائم دُت ــصاب همــةبت رج أمساؤهــا يف الق  االغت
 واختــاذ  التعهــدات رمسيــاًلــصوغمــم املتحــدة والعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال يف حــوار مــع األ 

 همواسـتخدام   جتنيد األطفال  بشأننظم  املوار  احلقد مهد   و. تدابري لوضع حد هلذه املمارسات    ال
 املعنيــة ن اجلهــات الفاعلــة ومكّــبــشكل عــامحــوار بــشأن قــضايا محايــة الطفــل جــراء الطريــق إل

 متابعة أولويات أخرى مثل االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف                من  يف امليدان  حبماية الطفل 
 .اجلنسي اخلطرية ضد األطفال، كما هو احلال يف كوت ديفوار

 معاجلــة حنــوو مــبني أعــاله باعتبــاره خطــوة بنــاءة  هــاكمــينبغــي دعــم هــذا االقتــراح و - ١٦٠
 مـن أجـل   صدي لـه، وذلـك    مـن العقـاب والتـ       مرتكبيـه   وإفـالت   مـن هـذا العنـف      قضايا الوقايـة  

  .وضع حد للعنف اجلنسي ضد األطفال
  

  توصيات  - خامسا 
ُيـوَصى بأن ينظر جملس األمن يف إعطاء قدر متساو من االهتمام لألطفـال املتـضررين                 - ١٦١

من الرتاعات املسلحة يف كافـة احلـاالت املـثرية للقلـق املدرجـة يف املـرفقني امللحقـني بتقريـري،                     
  .وكذلك يف غريها من احلاالت ذات الصلة املثرية للقلق املذكورة يف تقريري

ويف حــني مثــة تــسليم بتــساوي جــسامة مجيــع االنتــهاكات اخلطــرية املرتكبــة ضــد            - ١٦٢
ــال معر   ــالنظر إىل أن األطف ــال، ب ــف    وضــواألطف ــصاب والعن ــشكل خــاص إىل خطــر االغت ن ب

املشار إليه يف هـذا التقريـر ويف التقـارير الـسابقة،            اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح على النحو        
وبانتشار ثقافة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق هبـذه اجلـرائم، يوَصـى بـأن ينظـر جملـس األمـن،                     

األطــراف الــيت أمســاء كحــد أدىن، يف توســيع نطــاق املعــايري مبــا يكفــل تــضمني مرفقــي تقريــري 
 اجلنـسي يف حـق األطفـال يف حـاالت            جسيمة أخـرى مـن العنـف       الترتكب االغتصاب وأشكا  

الرتاع املسلح دون اإلخالل بإمكانية زيادة توسيع نطاق املعايري يف املستقبل لتشمل انتـهاكات              
  .أخرى منها، إذا أمكن، قتل األطفال وتشويههم عمدا

ونظرا لألولوية اليت تعطيها األمم املتحدة ملسألة التصدي للعنف اجلنـسي علـى نطـاق               - ١٦٣
وينبغـي لفـرق العمـل علـى        . ة، فإنه ينبغي تعزيز آليات وترتيبات رصد هذه االنتهاكات        منظوم

، أن تــشمل جهــات )٢٠٠٥ (١٦١٢املــستوى القطــري، عمــال بأحكــام قــرار جملــس األمــن    
فاعلة تتوىل رصد االنتهاكات القائمـة علـى أسـاس نـوع اجلـنس، وينبغـي للجهـات الفاعلـة يف                     

ألطفـال أن تتعـاون يف وضـع أسـاليب لتبـادل البيانـات وتنـسيق                جمايل العنف اجلنـساين ومحايـة ا      
وينبغــي أيــضا تعزيــز القــدرة  . العمــل يف جمــاالت منــها الوصــول إىل العدالــة وســبل االنتــصاف  

  .الوطنية على التصدي للعنف اجلنسي
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وُيــشجَّع جملــس األمــن علــى مواصــلة التــصميم علــى أن تقــوم أطــراف الــرتاع املــسلح   - ١٦٤
املرفقني امللحقني بتقريري بإعداد وتنفيذ خطط عمل ملموسة وحمددة زمنيا لوقـف            املدرجة يف   

االلتزامـات الدوليـة الـسارية عليهـا، واختـاذ تـدابري            بـشكل خيـالف     جتنيد األطفال واسـتخدامهم     
  .ضد مجيع األطراف اليت ال متتثل لذلك

املدرجـة يف املـرفقني   وُيشجَّع جملس األمـن أيـضا علـى مطالبـة أطـراف الـرتاع املـسلح               - ١٦٥
امللحقــني بتقريــري بــأن تتعهــد بالتزامــات وتــدابري حمــددة مــن أجــل التــصدي لالنتــهاكات           

  .واالعتداءات األخرى املرتكبة ضد األطفال، واليت تشكل سبب إدراجها يف القائمة
وينبغـــي للـــدول األعـــضاء املعنيـــة أن تـــسمح بإقامـــة االتـــصال بـــني األمـــم املتحـــدة      - ١٦٦

 من غري الدول لكفالة محاية واسعة وفعالة لألطفال املعرضني حلـاالت مـثرية للقلـق،                واألطراف
مبا يف ذلك ألغراض إعداد خطط عمل لوقف جتنيد األطفال واستخدامهم والتعهـد بالتزامـات               

. وتدابري حمددة من أجل التصدي جلميع االنتهاكات اجلـسيمة األخـرى املرتكبـة ضـد األطفـال                
ولن يكون هلذا االتصال أي تـأثري علـى املركـز الـسياسي     .  أن يشجع ذلك  وينبغي جمللس األمن  

  .والقانوين لتلك األطراف من غري الدول
وحنــث جملــس األمــن علــى ضــمان إقامــة اتــصاالت منتظمــة بــني فريقــه العامــل املعــين     - ١٦٧

حلـاالت القطريـة    باألطفال والرتاع املسلح وجلان اجلزاءات املعنية وأفرقة اخلـرباء التابعـة هلـا يف ا              
وميكن أن يشمل ذلك قيام الفريق العامـل بتوجيـه انتبـاه جلـان              . اليت تشكل موضع قلق مشترك    

اجلزاءات املعنية وأفرقة اخلرباء التابعة هلا إىل معلومات حمـددة مـضمنة يف تقـاريري الـيت أعـدت                   
االت الـيت  ويف احلـ . الختاذ أيـة إجـراءات ضـرورية      ) ٢٠٠٥ (١٦١٢يف إطار قرار جملس األمن      

ال توجد فيها جلان جزاءات قائمة، حنث جملـس األمـن علـى النظـر يف الوسـائل الـيت ميكـن مـن                      
  .خالهلا تطبيق تدابري موجهة ضد من يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد األطفال

ويوَصــى بــأن يكفــل جملــس األمــن مواصــلة إدراج أحكــام حمــددة حلمايــة األطفــال يف   - ١٦٨
ذات الصلة اليت تضطلع هبـا األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم وكـذلك يف البعثـات                  مجيع العمليات   

وينبغـي القيـام    . السياسية ذات الصلة، بوسائل منـها إيفـاد مستـشارين يف جمـال محايـة األطفـال                
بعمليـــة تقيـــيم منتظمـــة لالحتياجـــات مـــن املستـــشارين يف جمـــال محايـــة األطفـــال وألعـــدادهم 

ة هلم أثناء التحضري لكل عملية مـن عمليـات حفـظ الـسالم ولكـل              وأدوارهم وامليزانية املرصود  
بعثة سياسية، وينبغي مراعاة شواغل األطفال يف كافـة صـكوك وعمليـات التخطـيط للبعثـات،                 

  .مبا يف ذلك بعثات التقييم التقين واالستعراض
ي للجهـات   وبالنظر إىل البعد اإلقليمي لبعض الرتاعات املذكورة يف هذا التقرير، ينبغـ             - ١٦٩

املعنية من دول أعضاء وبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعثاهتا السياسية واألفرقـة القطريـة               
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لألمم املتحدة أن تضع استراتيجيات وآليات تنسيق مناسـبة لتبـادل املعلومـات والتعـاون بـشأن                 
ــة، مــن قبيــل جتنيــد األطفــال وتــ       ــة الطفــل عــرب احلــدود الوطني ــشواغل املتعلقــة حبماي سرحيهم ال

  .إدماجهم وإعادة
ــة حملاكمــة األشــخاص        - ١٧٠ ــدول األعــضاء أن تتخــذ إجــراءات صــارمة وعاجل وينبغــي لل

القـانون الـدويل الواجـب التطبيـق،        بـشمل خيـالف     املسؤولني عن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم         
. وعن ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى يف حق األطفال من خالل األنظمة القـضائية الوطنيـة              

ُيـشجَّع جملس األمن على أن حييل إىل احملكمة اجلنائية الدولية مـا يقـع ضـمن اختـصاصها مـن                    و
. انتهاكات مرتكبة حبق األطفال يف الرتاعات املسلحة  للتحقيق فيها ومقاضاة املـسؤولني عنـها              
ة وينبغي آلليات العدالة الدولية األخرى أيضا أن تعطي األولويـة للمـساءلة عـن اجلـرائم املرتكبـ        

  .يف حق األطفال
وحنــث الــدول األعــضاء علــى أن تكفــل اعتبــار األطفــال املتــهمني بارتكــاب جــرائم       - ١٧١

ــى         ــسلحة عل ــوات أو مجاعــات م ــاطهم بق ــاء ارتب ــا أثن ــدعى وقوعه ــدويل ُي ــانون ال مبوجــب الق
ضــحايا يف املقــام األول، ومعاملتــهم وفقــا للقــانون الــدويل ويف إطــار العدالــة اإلصــالحية    أهنــم
  .تأهيل االجتماعيوال

ــل علــى تعزيــز التــدابري الوطنيــة           - ١٧٢ ــشجَّع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطف وُت
والدوليــة املتخــذة ملنــع جتنيــد األطفــال يف قــوات أو مجاعــات مــسلحة واســتخدامهم يف أعمــال  

وتــشمل هــذا التــدابري بــصفة خاصــة التوقيــع والتــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري   . القتــال
ظــر عــات املــسلحة وســن تــشريعات حتاتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف الرتال

مجاعـات مـسلحة واسـتخدامهم يف أعمـال القتـال؛ وممارسـة             /صراحة جتنيـد األطفـال يف قـوات       
قليم من أجـل تعزيـز احلمايـة الدوليـة لألطفـال ضـد التجنيـد؛ واختـاذ         قضائية خارج اإل الوالية ال 

يات جلنة حقوق الطفل؛ وتقدمي تقـارير يف الوقـت املناسـب إىل جلنـة حقـوق                 تدابري لتنفيذ توص  
  .الطفل وفقا ألحكام الربوتوكول االختياري

ويشكل وضع برامج فعالة لرتع سالح األطفال وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم مـسألة                 - ١٧٣
ــايل، ي      ــرتبطني بقــوات ومجاعــات مــسلحة، وبالت ــع األطفــال امل ــاه مجي ــق رف نبغــي حامســة لتحقي

للحكومات واجلهات املاحنة املعنية أن تكفل حصول هـذه الـربامج علـى مـا يكفـي مـن املـوارد                  
والتمويل يف الوقت املناسب، وتنظيمها على مستوى اجملتمعات احمللية لـضمان اسـتدامتها علـى               

فقـد أصـبحت هـذه الـربامج متثـل بـصورة متزايـدة عـامال حامسـا لتحقيـق الـسالم                  . املدى البعيد 
  .ن الدائمنيواألم
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ويلزم دعم رصد االنتـهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال واإلبـالغ عنـها بواسـطة تـدابري                     - ١٧٤
وينبغي جمللس األمن أن يواصل دعـوة اجلهـات الفاعلـة املعنيـة             . فعالة تكفل منعها والتصدي هلا    

 على الصعيدين الوطين والدويل إىل دعم الـربامج وتوسـيعها مـن أجـل كفالـة حـصول األطفـال            
  .من ضحايا االنتهاكات على اخلدمات واالستجابات املناسبة

  
  )١١(القائمتان املضمنتان يف مرفقي التقرير  –سادسا  

 املرفـق األول قائمـة بـاألطراف الـيت جتنـد            تـضمن وي. )١٢(يتضمن هـذا التقريـر مـرفقني        - ١٧٥
األمـن، مـع   األطفال أو تستخدمهم يف حاالت الرتاع املسلح املدرجة يف جدول أعمـال جملـس        

ويتـضمن املرفـق    . ذكر االنتـهاكات واالعتـداءات اجلـسيمة األخـرى املرتكبـة يف حـق األطفـال               
الثـاين قائمــة بــاألطراف الــيت جتنــد األطفــال أو تـستخدمهم إمــا يف حــاالت الــرتاع املــسلح غــري   
املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن أو يف احلاالت األخـرى املـثرية للقلـق، وأيـضاً مـع ذكـر                 

وقــد ظلـت األطــراف  . االنتـهاكات واالعتــداءات اجلـسيمة األخــرى املرتكبـة يف حــق األطفـال    
  .املؤشر عليها بعالمة جنمية مدرجة يف القائمتني املرفقتني ملدة ال تقل عن أربع سنوات

فـالغرض مـن القـائمتني      . وجدير بالذكر أن املرفقني ال يأتيان على ذكر بلـدان بعينـها             - ١٧٦
اف معينة يف الـرتاع تكـون مـسؤولة عـن ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة حمـددة يف                    هو حتديد أطر  
ولذلك، فإن أمساء البلدان ترد فقط لإلشارة إىل املواقع أو احلاالت اليت ترتكـب              . حق األطفال 

  .فيها األطراف املخالفة االنتهاكات املذكورة

__________ 
، يـسترشد هـذا التقريـر باملعـايري املتعلقـة بتحديـد وجـود               )٢٠٠٥ (١٦١٢عمال بأحكام قـرار جملـس األمـن           )١١(  

واإلشـارة إىل   . يل والسوابق القضائية الدوليـة    نزاع مسلح حسبما هو منصوص عليه يف القانون اإلنساين الدو         
حالة مثرية للقلـق ال تعتـرب حتديـدا قانونيـا كمـا أن اإلشـارة إىل طـرف مـن غـري الـدول ال يـؤثر علـى مركـزه                                

  .القانوين
  .وردت أمساء األطراف يف املرفقني حسب الترتيب األجبدي  )١٢(  
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  املرفق األول
يف حــاالت الــرتاع قائمــة بــاألطراف الــيت جتنــد األطفــال أو تــستخدمهم      

املـسلح املدرجــة يف جـدول أعمــال جملـس األمــن، مـع ذكــر االنتــهاكات     
  واالعتداءات األخرى املرتكبة يف حق أطفال

  
  أطراف يف أفغانستان    

هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن قتـل وتـشويه أطفـال ومهامجـة                  : طالبانحركة  قوات    
األطفـال خـالل الفتـرة املـشمولة        مدارس ومستشفيات ومنـع إيـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل            

  .بالتقرير
  

  أطراف يف بوروندي    
 هـذا الطـرف     :)*( أغـاتون رواسـا      -قوات التحرير الوطنية    /حزب حترير شعب اهلوتو     

مسؤول أيضا عن اغتصاب أطفـال وارتكـاب أشـكال جـسيمة أخـرى مـن العنـف اجلنـسي يف                     
  .حقهم خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  
  ية أفريقيا الوسطىأطراف يف مجهور    

  .عادة اجلمهورية والدميقراطيةالشعيب إليش اجل  - ١
هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن اغتـصاب            : احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمـع        - ٢

أطفال وارتكاب أشكال جسيمة أخرى من العنف اجلنـسي يف حقهـم خـالل الفتـرة املـشمولة                  
  .بالتقرير

  .ريقيا الوسطىاجلبهة الدميقراطية لشعب أف  ‐ ٣
هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن اختطـاف أطفـال واغتـصاهبم                : جيش الرب للمقاومة    - ٤

ــشمولة          ــرة امل ــم خــالل الفت ــسي يف حقه ــف اجلن ــن العن وارتكــاب أشــكال جــسيمة أخــرى م
  .بالتقرير

  .حركة حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة   - ٥
  . مجهورية أفريقيا الوسطى املدعومة من حكومةعن النفس الدفاع تميليشيا  - ٦
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  أطراف يف تشاد    
هذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن اغتـصاب أطفـال وارتكـاب               : اجليش الوطين التشادي    - ١

أشكال جسيمة أخرى من العنف اجلنسي يف حقهم ومنع إيـصال املـساعدات اإلنـسانية إلـيهم                 
  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  .الوئام الوطين التشادي  - ٢
  .لس الدميقراطي الثوري التشادياجمل  - ٣
  .املديرية العامة لتأمني خدمات ومؤسسات الدولة  - ٤
  .اجلبهة املتحدة من أجل التغيري  - ٥
  :لسودانية املدعومة من حكومة تشاداجلماعات املسلحة ا  – ٦

  ؛ واملساواةالعدلحركة   )أ(  
  .‘‘توروبورو’’قوات املتمردين السودانيني املعروفة باسم   )ب(  

  .احتاد القوى من أجل الدميقراطية والتنمية  - ٧
  

  أطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب، بقيــادة لــوران نكونــدا ســابقا وبوســكو نتاغانــدا    - ١

هذا الطرف مسؤول أيضا عن قتـل أطفـال وتـشويههم ومهامجـة مـدارس ومستـشفيات                 : حاليا
  .بالتقرير ةخالل الفترة املشمول

هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن          : )*( القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية      - ٢
اغتصاب أطفال وارتكاب أشكال جسيمة أخرى من العنف اجلنسي يف حقهم، وعـن مهامجـة              
 مدارس ومستشفيات ومنـع إيـصال املـساعدات اإلنـسانية إىل األطفـال خـالل الفتـرة املـشمولة                  

  .بالتقرير
  ).*(القوات الدميقراطية لتحرير رواندا   ‐ ٣
  ).*(جبهة القوميني ودعاة االندماج   ‐ ٤
ــة    - ٥ ــرب للمقاوم ــشويههم      :جــيش ال ــال وت ــل أطف ــضا عــن قت ــسؤول أي ــذا الطــرف م  ه

واختطافهم واغتصاهبم وارتكاب أشكال جسيمة أخرى من العنـف اجلنـسي يف حقهـم خـالل                
  .بالتقرير الفترة املشمولة
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مبــا فيهــا ائــتالف الــوطنيني  اي مــاي يف كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة،  مجاعــات املــ  ‐ ٦
هذا الطرف مسؤول أيضا عن مهامجة مدارس ومستـشفيات ومنـع           ): *(املقاومني الكونغوليني   

  .بالتقرير إيصال املساعدات اإلنسانية إىل األطفال خالل الفترة املشمولة
  

  أطراف يف العراق    
هــذا الطــرف مــسؤول أيــضا عــن قتــل أطفــال وتــشويههم  : عــراقتنظــيم القاعــدة يف ال  - ١

  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  

  أطراف يف ميامنار    
  .اجليش البوذي الكاريين الدميقراطي  - ١
  .كاريينلجيش التحرير الوطين ا/كاريينالحتاد الوطين  االجملس سالم  - ٢
  .جيش استقالل كاشني  - ٣
سعا هذا الطرف إىل وضع خطة عمل مـع األمـم           ): *(يين  كارلجيش التحرير الوطين ا     - ٤

، غري أن حكومـة     )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩املتحدة متشيا مع قراري جملس األمن       
  .ميامنار حالت دون قيام األمم املتحدة بذلك

سعا هذا الطرف إىل وضع خطة عمـل مـع األمـم املتحـدة متـشيا                ): *(اجليش الكاريين     - ٥
، غري أن حكومة ميامنـار حالـت        )٢٠٠٥ (١٦١٢و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ألمن  مع قراري جملس ا   

  .دون قيام األمم املتحدة بذلك
  .جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية  - ٦
  .جيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار  - ٧
  .جيش والية شان للجنوب  - ٨
ؤول أيضا عن منـع إيـصال       هذا الطرف مس  ): *(‘‘تامتاداو كيي ’’جيش ميامنار الوطين      - ٩

  .املساعدات اإلنسانية إىل األطفال يف الفترة املشمولة بالتقرير
  .جيش والية وا املتحدة  - ١٠
  

  أطراف يف نيبال    
  .املاوي -احلزب الشيوعي النيبايل املوحد 
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  أطراف يف الصومال    
هــذا الطــرف مــسؤول أيــضا عــن قتــل أطفــال وتــشويههم ومهامجــة   : حركــة الــشباب  - ١

  .مدارس خالل الفترة املشمولة بالتقرير
هــذا الطــرف مــسؤول أيــضا عــن قتــل أطفــال : فلــول احتــاد احملــاكم اإلســالمية الــسابق  - ٢

  .وتشويههم ومهامجة مدارس خالل الفترة املشمولة بالتقرير
هـــذا الطـــرف مـــسؤول أيـــضا عـــن قتـــل أطفـــال   ): * (احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة  - ٣

  .دارس خالل الفترة املشمولة بالتقريروتشويههم ومهامجة م
  

  أطراف يف جنوب السودان    
  :األطراف اخلاضعة لسلطة حكومة السودان  - ١

هذا الطرف مـسؤول أيـضا عـن اغتـصاب أطفـال            : القوات املسلحة السودانية    )أ(  
ــشمولة          ــرة امل ــم خــالل الفت ــسي يف حقه ــف اجلن ــن العن وارتكــاب أشــكال جــسيمة أخــرى م

  .بالتقرير
  :اضعة لسيطرة حكومة جنوب السودانطراف اخلاأل  - ٢

  ).*(داناجليش الشعيب لتحرير السو  )أ(  
  .جيش الرب للمقاومة  - ٣
  

  أطراف يف دارفور    
  :األطراف املدعومة من حكومة السودان  - ١

ــشادية   )أ(   هــذا الطــرف مــسؤول أيــضا عــن قتــل أطفــال    : مجاعــات املعارضــة الت
  لتقرير؛م خالل الفترة املشمولة باوتشويهه
هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا         ):*(ليشيات اليت تدعم حكومة والية دارفـور        امل  )ب(  

عن قتل أطفال وتشويههم واغتصاهبم وارتكاب أشكال جسيمة أخرى من العنف اجلنـسي يف              
  س خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛حقهم ومهامجة مدار

هـذا الطـرف مـسؤول    : ةالـشرطة االحتياطيـة املركزيـ     قوات الشرطة، مبـا فيهـا         )ج(  
أيــضا عــن قتــل أطفــال وتــشويههم واغتــصاهبم وارتكــاب أشــكال جــسيمة أخــرى مــن العنــف  

  م خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛اجلنسي يف حقه
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ــسودانية   )د(   ــسلحة ال ــال     : القــوات امل ــل أطف ــضا عــن قت هــذا الطــرف مــسؤول أي
نــسي يف حقهــم  وتــشويههم واغتــصاهبم وارتكــاب أشــكال جــسيمة أخــرى مــن العنــف اجل       

  .ومهامجة مدارس ومستشفيات خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  :األطراف املتمردة السابقة اليت قبلت باتفاق سالم دارفور  - ٢

  ؛)جناح السالم (حركة العدل واملساواة  )أ(  
  حركة القوة الشعبية من أجل احلقوق والدميقراطية؛  ) ب(  
  اجلناح األم؛/اسمأبو القفصيل /جيش حترير السودان  )ج(  
  ؛فصيل اإلرادة احلرة/جيش حترير السودان  )د(  
هــذا الطــرف مــسؤول أيــضا عــن قتــل  : مــيين مينــاوي/جــيش حتريــر الــسودان  )هـ(  

  ؛أطفال وتشويههم خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  .جناح السالم/ جيش حترير السودان  ) و(  

  :راألطراف املتمردة اليت رفضت اتفاق سالم دارفو  - ٣
هـــذا الطـــرف مـــسؤول أيـــضا عـــن قتـــل أطفـــال  : حركـــة العـــدل واملـــساواة  )أ(  

  ؛وتشويههم ومهامجة مدارس ومستشفيات خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  ؛فصيل عبد الواحد/جيش حترير السودان  )ب(  
هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن قتـل             :الوحـدة  فـصيل /جيش حتريـر الـسودان      )ج(  

  .دارس ومستشفيات خالل الفترة املشمولة بالتقريرأطفال وتشويههم ومهامجة م
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  املرفق الثاين
يف حــاالت الــرتاع قائمــة بــاألطراف الــيت جتنــد األطفــال أو تــستخدمهم      

املــسلح غــري املدرجــة يف جــدول أعمــال جملــس األمــن أو يف احلــاالت        
ــق   ــثرية للقل ــداءات األخــرى    األخــرى امل ــهاكات واالعت ــع ذكــر االنت ، م

  أطفال املرتكبة يف حق
  

  أطراف يف كولومبيا    
هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا عـن قتـل أطفـال وتـشويههم                : )*(جيش التحريـر الـوطين        - ١

واغتصاهبم وارتكاب أشكال جسيمة أخـرى مـن العنـف اجلنـسي يف حقهـم ومهامجـة مـدارس                   
  .خالل الفترة املشمولة بالتقرير

هـذا الطـرف مـسؤول أيـضا        : )*( اجليش الشعيب    –القوات املسلحة الثورية لكولومبيا       - ٢
عــن قتــل أطفــال وتــشويههم واختطــافهم واغتــصاهبم وارتكــاب أشــكال جــسيمة أخــرى مــن    

  .العنف اجلنسي يف حقهم خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  

  أطراف يف الفلبني    
  ).*(مجاعة أبو سياف   - ١
 هـــذا الطـــرف مـــسؤول أيـــضا عـــن قتـــل أطفـــال : جبهـــة مـــورو اإلســـالمية للتحريـــر  - ٢

  .وتشويههم واختطافهم خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  ).* (اجليش الشعيب اجلديد  - ٣
  

  أطراف يف سري النكا    
 هذا الطرف مسؤول أيضا عـن قتـل أطفـال وتـشويههم             ):*(منور تاميل إيالم للتحرير       - ١

  .وعن منع وصول مساعدات إنسانية إليهم يف الفترة املشمولة بالتقرير
ــدوتاالي بوليغــال   فــصيلة تام  ‐ ٢ ــا ســابقا ) ( TMVP(يــل ماكــال في هــذا  ):فــصيلة كارون

  .الطرف مسؤول أيضا عن اختطاف أطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  

  أطراف يف أوغندا    
  .)*(جيش الرب للمقاومة   - ١


