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 األمن جملس  العامة اجلمعية
 والستون التاسعة السنة  والستون التاسعة الدورة
   األعمال جدول من 64 البند
      ومحايتها الطفل حقوق تعزيز

 املسلح والزناع األطفال  
  

 العام األمني تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
ــد م - ١ ــ ا ُيق ــر  ه ــ   التقري ــرة يغطــ  ال ــن الفت ــاير كــانون م  األول/ كــانون إىل الثاين/ين

 أن إيلَّ فيـ   اجمللـس  طلـ   الـ    (20١2) 2068 األمـن  جملـس  بقـرار  عمـ    20١4 ديسمرب
 املسلح. والزناع األطفال عن الرئاسية وبيانات  قرارات  تنفي  بشأن سنوية تقارير تقدمي أواصل

 املسـلح  الـزناع  بـأرر  يتعلـ   فيمـا  األخـةة  العامليـة  االجتاهـا   علـ   الضوء التقرير ويلق  - 2
 األطفــال  ضــد  ارُتكبــ   الــ   اجلســيمة  االنتــهاكا  عــن  معلومــا   ويقــدم  األطفــال   علــ 
ــر ويــورد .20١4 عــام يف ــادرا  األنشــطة التقري  لقــرارا  تنفيــ ا هبــا املضــطل  الرئيســية واملب

ــس ــ  واســتنتاجا  الصــدد هــ ا يف الصــادرة األمــن جمل ــزناع باألطفــال املعــي العامــل فريق  وال
 يف التقريــر هــ ا يتضــمن املســلح  والــزناع باألطفــال املتعلقــة اجمللــس لقــرارا  ووفقــا املســلح.
 اجلنسـ   العنـ   ممارسـة  ويف واسـتددامهم   األطفـال  جتنيد يف الضالعة باألطراف قائمة مرفقات 
 االعتـداءا   ويف املستشـفيا    و/أو املـدار   علـ   اهلجمـا   ويف وتشـويههم   وقتلهم ضدهم
ــ  ــراد عل ــة املشــمولني األف ــ  يف أو باحلماي ــدا  توجي ــداء متكــررة هتدي ــيهم  باالعت ــ  عل  وذل
 الدويل. للقانون انتهاكا
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 ومرفقاتــ  التقريــر هــ ا يف الــواردة املعلومــا  كــل بتوريــ  املتحــدة األمــم قامــ  ولقــد - ٣
 التحقـ   أو املعلومـا   عل  احلصول فيها  ريتع ال  احلاال  أما دقتها. من والتحق  وفحصها
 الوصـول  إمكانيـة  تقييـد  أو األمـن  انعـدام  قبيـل  من معوقا  بسب  صحتها من مستقلة بصورة
 ومرفقاتـ    التقريـر  إعـداد  عمليـة  سـياق  ويف األسـبا..  ذكـر  مـ   بياهنـا  فـةد  معينـة   أماكن إىل

ــ  ــل موس ـــعة مشـــاورا  ُأجريـ ــم داخـ ــر يف املتحـــدة  األمـ ــدان  ويف املقـ ــ  امليـ  الـــدول ومـ
 املعنية. األعضاء

 باألطفـال  املعنيـة  اخلاصـة  ممثل  تسترشد ( 2005) ١6١2 األمن جملس بقرار وعم  - 4
 القـــانون يتضـــمن  مبـــا واليتـــها  نطـــاق يف تنـــدر  الـــ  احلـــاال  حتديـــد يف املســـلح  والــزناع 
ــدويل ــ  اإلنســاين ال ــدويل والفق ــاية مــن ال ــد يف إليهــا ُيحــتكم مع ــزناع وجــود حتدي  املســلح. ال
 غــة مــن طــرف إىل اإلشــارة متــس وال هلــا  قانونيــا توصــيفا مــا حالــة إىل اإلشــارة تشــكل وال

 القانوين. مبركزه الدول
  

 األطفال عل  املسلح الزناع آلرار التصد  - رانيا 
 والتطورا  االجتاها  - ل أ 

 مـن  امل يـني  عشـرا   محايـة  خيـ   فيمـا  مثيـل  هلـا  يسـب   مل حتديا  20١4 عام شهد - 5
 علـ   االنتـهاكا    ألفظـ   تعـر   وقد الزناع. من متضررةأوضاع  يف ينشؤون ال ين األطفال
ــدانعــدة  يف األطفــال اخلصــو   وجــ  ــأررة ب بل ــة  إســرائيل/ هــ و الكــرب   األزمــا مت دول

 قوالعـرا  السـودان  وجنـو.  السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  الوسـط   أفريقيـا  مجهوريةوفلسطني 
 الـ   الزناعـا   يف األطفـال  ضد املرتكبة احلالية االنتهاكا  تفاقم إىل  ذل  أد وقد .ونيجةيا
 ويف والصــومال. الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة أفغانســتان يف احلــال هــو كمــا أمــدها  طــال
 20١5 نيســان/أبريل يف تقــارير وورد  الــيمن  يف األمنيــة احلالــة تــدهور  األخــةة  اآلونــة
 األطفال. صفوف يف اإلصابا  من ةكبة داعدأ وقوع تفيد
 

 االختطاف حاال  تنام  - اءب 
 غالبـة  مسـة  األطفـال   ذلـ   يف مبا للمدنيني  اجلماعية االختطاف عمليا  أضح  لقد - 6

 كـان  وقد التقرير. ه ا يف إليها املشار احلاال  من العديد يف الزناع مسا  من متزايد حنو عل 
 والتشــوي  القتــل مثــل أخــر   انتــهاكا  بوقــوع ينــ ر األوىل بالدرجــة األطفــال اختطــاف
 املدتطفـون  األطفـال  كـان  احلـاال    من العديد ويف اجلنس . العن  أو واالستغ ل  والتجنيد
 اسـتمر   وبينمـا  املسلحة. واجلماعا  احلكوما  يد عل  التعسف  ل حتجاز أيضا يتعرضون

 وزاد أكـرب   بأعـداد  أطفـال  باختطاف مسلحة اعا مج قام   20١4 عام يف االجتاها  ه ه
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 طوائــ  أو إرنيــة مجاعــا  اســتهداف أو إلرهــا. كوســيلة االختطــاف لعمليــا  اســتددامها
 بعينها. دينية
 العـراق  يف اإلسـ مية  الدولـة  تنظـيم  اختطـ   والعراق  السورية العربية اجلمهورية ويف - ٧

 اجلمهوريـة  يف وقـ   واحد حادث ويف واألوالد. البنا  من أل  عل  يزيد ما )داعش( والشام
 إىل ديـارهم بعـد   طـريقهم  يف فـ   ١50 مـن  يقـر.  مـا  داعش تنظيم اختط  السورية  العربية

 تعرضـوا  أشـهر   بضـعة  مـرور  بعـد  سـراحهم  ُأطل  وقد حل .يف متحانا  املدرسية التقدم ل 
 هنايـة  وقـر.  عنيفـة.  ممارسـا   مشـاهدة  عل  وُأرغموا تلقينهم وجر  اجلسد  لإلي اء خ هلا
 يف اخـتطفن  ال يت اليزيديا  للفتيا  اجلنس  استرقاقهم تربر وريقة داعش تنظيم أصدر العام 

 يف والفتيــا  النســاء مــن املئــا  باختطــاف حــرام بوكــو مجاعــة قامــ  نيجةيــا  ويف العــراق.
 البيانـا   وتشـة  البلـد.  مـن  الشرقية الشمالية املنطقة أحناء مجي  ويف شيبوك يف كرب  هجما 
 جـاء   االختطـاف  عمليـا   أن إىل فيـديو  أشـرطة  شـكل  يف حـرام  بوكـو  مجاعـة  عن الصادرة
 علـ   التعلـيم  مبـدار   الت ميـ   التحـاق  علـ   وعقابا األقار. احتجاز عل  احلكومة من انتقاما
 الغريب. النمط
 مـن  احلمايـة  إىل األطفـال  حاجـة  تزايـد  علـ   التقريـر  هـ ا  يف الـواردة  املعلومـا   وتدل - 8

 اختطـاف  حـاال   مـ   التعامـل  ويسـتلزم  االختطـاف.  عمليـا   ونطـاق  وتـةة  يف الزيـادة  جراء
 والنفســية الطبيــة املســاعدة وتقــدمي أســرهم أرــر واقتفــاء آمنــة بصــورة عنــهم اإلفــرا  األطفــال
 احلدود. عرب االختطاف سياق يف الوطن إىل الطوعية عودهتم وتيسة هلم والقانونية

 أونغـوين  دومينيـ   ُنقـل  فقد قل . مثار االختطاف حلاال  األجل الطويلة اآلرار وتعد - ٩
 .20١5 الثاين/ينــاير  كــانون  يف الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  إىل للمقاومــة  الــر.  جلــيش  التــاب  

 يف للمقاومــة الــر. جــيش يــد علــ  ل ختطــاف تعــر  قــد الــ   كــان  أونغــوين ودومينيــ 
 الثامنـة  سـن  يف رائـد  رتبـة  علـ   توصـل إىل احلصـول   املدرسـة   إىل طريقـ   يفوهو  ١٩8٩ عام

ــ  ويعــد عشــرة. ــار اةتــ ك ســنة 25 مــرور بعــد الهــا  إىل نقل ــة باآلر ــل علــ  املترتب  هــ ه مث
 الطويل. األجل يف االنتهاكا 

 املناقشـة  يف االختطـاف  عمليـا   إزاء املتزايـدة  شـواغلها  عـن  األعضاء الدول وأعرب  - ١0
 ويف املسـلح.  والـزناع  األطفـال  بشأن 20١5 آذار/مار  يف أجري  ال  األمن جمللس املفتوحة
 حــوادث معـدل  لزيـادة  للتصــد  جديـدة  سـب   اخلاصــة ممـثل   سـتبح   الشــواغل  تلـ   ضـوء 

 املعنيـة  الفاعلـة  للجها  املتاحة األدوا  نطاق توسي  إىل األمن جملس أدعو وإني االختطاف.
 منـها  بوسـائل  األطفـال   اختطـاف  عـن  تقـارير  وتقدمي املعلوما  مج  أجل من األطفال حبماية
 مرفقـــا   يف لـــإلدرا   املوجبـــة  االنتـــهاكا   مـــن باعتبارهـــا  االختطـــاف  عمليـــا   إضـــافة
 التقرير. ه ا
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 الشديد للعن  التصد  - يمج 
 إىل أد  ممـا   20١4 عـام  يف مسـبوقة  غة مستويا  ليبلغ الشديد العن  معدل ارتف  - ١١
 غـة  بشـكل  األطفـال  تـأرر  وقـد  .األطفـال  ضـد  املرتكبـة  اجلسـيمة  االنتـهاكا   يف كـبةة  زيادة

 مـن  اهلـدف  كـان  عنـ   بأعمـال  مباشـر  بشـكل  األحيـان  من كثة يف اسُتهدفوا كما متناس  
 مشـاعر  وإرـارة  بأكملـها  حمليـة  جمتمعـا   وإرهـا.  الضـحايا  مـن  ممكـن  عدد أكرب إيقاع ورائها
 العامل. أحناء ش  يف الغض 
 تعتـر   ألهنـا  املـدار   اسـتهداف  املتطرفـة  اجلماعـا   إليهـا  تلجـأ  الـ   األسالي  ومن - ١2

 ويف رمزيـا.  هـدفا  تشكل املدار  تل  ألن أو لألطفال التعليم تعميم هدف حتقي  عل  أساسا
 متطرفـة  مسـلحة  مجاعـا   عليهـا  تسيطر ال  املناط  يف الواقعة املدار  غي ر  أخر   حاال 
 اجلماعا . تل  فكر فيها يتجل  ح  الدراسية مناهجها

 شـواغل  الشـديد  العنـ   عـن  النـاجم  التهديـد  علـ   العسـكرية  الردود أيضا أرار  وقد - ١٣
 أد  الشـديد   العنـ   يسـودها  الـ   احلـاال   من عدد ويف األطفال. حبماية يتعل  فيما خطةة

 أطفــال قتــل إىل جمــاورة بلــدان أو دوليــة أو إقليميــة حتالفــا  تقودهــا الــ  العســكرية العمليــا 
 قبــل مــن واســتغ هلم جتنيــدهم وجيــر  اجلنســ   للعنــ  أيضــا األطفــال ويتعــر  وتشــويههم.
 للحكومة. موالية ميليشيا 

 مـن  األطفـال  حرمـان  الشـديد  للعنـ   التصد  خي  فيما خاصة بصفة القل  يثة ومما - ١4
 ارتبـاطهم  يف ل شـتباه  أطفـال  احُتجـز  فقد متطرفة. جبماعا  املزعوم ارتباطهم بسب  حريتهم
 هـؤالء  مـ   التعامـل  فينبغـ   احلريـة.  من احلرمان مشروعية مد  استعرا  دون متطرفة جبماعة
 أدىن  وكحـد  األوقـا .  مجيـ   يف حقـوقهم  ومحايـة  ضـحايا   أهنم عل  األول املقام يف األطفال
 لقضـاء  الدوليـة  املعـاية  مـ   احملاكمـا   أو اإلجـراءا   اتسـاق  األعضـاء  الـدول  تكفـل  أن ينبغ 

 أخة. كم ذ إلي  ُيلجأ تدبةا احلرية من احلرمان يكون أن عل  األحداث 
 الشـــديد العنـــ  أعمـــال يف واملســـتددمني اجملنـــدين األطفـــال إدمـــا  إعـــادة وتطـــر  - ١5

 بيـد  البعيـد.  املـد   علـ   املـوارد  مـن  كبةا قدرا دوما اإلدما  إعادة وتتطل  جديدة. حتديا 
 احلـاال   مـن  عـدد  يف 20١4 عـام  يف ارتكب  ال  العن  أعمال خطورة إىل التعر  آرار أن
ــن ــة خطــةة مصــاع  تســب  أن شــأهنا م ــزم األجــل. وطويل ــرام  وضــ  ويل ــة شــاملة ب  لتلبي

 ختفيـ   إىل الراميـة  التـدابة  وضـ   يتسـ   ولـن  اإلدمـا .  إعـادة  إىل األطفـال  هـؤالء  احتياجـا  
 العمل. تضافر خ ل من إال عليهم الواق  الضرر
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ــد  الشــديد للعنــ  مناســ  حنــو علــ  التصــد  ويتســم - ١6  حــاال  مجيــ  أن إال بالتعقي
 ال جـئني  وقـانون  اإلنسـاين  الـدويل  القانون ألحكام التام االمتثال ظل يف تتم أن بد ال املواجهة
 تـوافره  جيـ   الـ    األدىن احلد متثل الدولية القانونية االلتزاما  فه ه اإلنسان. حقوق وقانون

 وينبغـ   والدولية. واإلقليمية الوطنية األصعدة عل  األمنية التهديدا  مواجهة حاال  مجي  يف
 العربيــة الـدول  وجامعـة  األورويب واالحتــاد األفريقـ   واالحتـاد  األمـن  جملــس مـن  كـل  يكفـل  أن

 اشـتمال  األعضـاء  الـدول  وفـراد   ال التح يف األعضاء والدول األطلس  مشال حل  ومنظمة
 املعنيـة  احلكومـا   مجيـ   أيضا أشج  وإني األطفال. حلماية حمددة ختفي  تدابة عل  املواجهة
 ضــد اجلســيمة االنتــهاكا  مــن ذلــ  وغــة واســتددامهم األطفــال جتنيــد جتــرمي ضــمان علــ 

ــ  األطفــال  ــزاعم يف والتحقي ــهاكا   م ــاة. ومســاءلة االنت ــة ومــن اجلن  أن أيضــا مبكــان األمهي
 ظهــور إىل تــؤد  الــ  اجل ريــة األســبا. ملعاجلــة جهــود ببــ ل العســكرية العمليــا  ُتســتكمل
 احملليـــة اجملتمعـــا  وعـــزل االجتمـــاع  باحلرمـــان االعتـــراف وسيســـاهم املتطرفـــة. اجلماعـــا 
ــز ومعاجلتــهما  ــة اجلهــود وتعزي ــيم علــ  احلصــول فــر  مــنح إىل الرامي  مــن ذلــ  وغــة التعل
 عـن  الشـرعية  نـزع  طري  عن املتطرفة اجلماعا  قادة عزل يف األساسية  االجتماعية اخلدما 
 طوعا. اجملندين أعداد من واحلد خطاهبم

 
 الدول غة من الفاعلة اجلها  م  التعامل - الد 

 ارتكبـــ  ألهنـــا التقريـــر هـــ ا مرفقـــا  يف مســـلحة مجاعـــة ومخســـون رـــ ث تنـــدر  - ١٧
 علــ  الفاعلــة اجلهـا   مــن الفئـة  هــ ه مـ   التعامــل وينطـو   األطفــال. ضـد  خطــةة انتـهاكا  
ــة  صــعوبا  ــالنظر كامن ــالنظر وتنوعهــا  اجلهــا  هــ ه عــدد إىل ب ــان مــن الكــثة يف وب  األحي

 الـرغم  وعلـ   الصـعوبا .  هـ ه  تفـاقم  إىل متطرفـة  مجاعـا   ظهـور  أد  وقد طبيعتها. تغة إىل
 العديـد  يف املسـلحة  اجلماعـا   مـ   مسـتمرا  حـوارا  املتحـدة  األمـم  أجر  فقد القيود  ه ه من
 وقوعهـا   ومنـ   ل نتـهاكا   حد وض  هبدف االستعرا  قيد الفترة خ ل الزناع حاال  من

 لـ ل   ونتيجـة  إدمـاجهم.  إعـادة  وتيسـة  اجلماعـا   تلـ   عـن  األطفال فصل بشأن والتفاو 
 األطفـال  جتنيـد  ومعاقبـة  حبظـر  أوامـر  املسـلحة  اجلماعـا   مـن  عـدد  قيـادا   أصـدر   التعاون 

 األطفال. ضد اجلسيمة االنتهاكا  من ذل  وغة واستددامهم
 وقـد  حـدة.  علـ   حالـة  كـل  يتناول هن  اتباع املسلحة اجلماعا  م  التعامل ويتطل  - ١8

 اإلقليميـة  واملنظمـا   اخلاصـني  واملبعـورني  الوسطاء م  القائمة الع قا  اخلاصة ممثل  استغل 
 مجهوريـة  يف العدائيـة  األعمال وق  اتفاق مثل الس م  صن  مبادرا  يف األطفال محاية لدم 
 البلـــد. يف الـــزناع أطـــراف متوز/يوليـــ  يف برازافيـــل يف عليـــ  وقعـــ  الـــ   الوســـط   أفريقيـــا
 الـدول  غـة  مـن  الفاعلـة  اجلهـا   مـن  عـدد  مـن  التزامـا   علـ   احلصـول  يف النـه   ه ا وأسهم
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 الفتــرة خــ ل األخــر  اجلســيمة االنتــهاكا  ومنــ  واســتددامهم األطفــال جتنيــد إهنــاء هبــدف
 بالتقرير. املشمولة

 إضـافة  التقريـر   هـ ا  مرفقـا   يف املدرجة املسلحة اجلماعا  من العديد طبيعة أن غة - ١٩
 صـعوبا   تشـكل  األمـاكن   بعـ   إىل املتحـدة  األمم وصول إمكانية عل  املفروضة القيود إىل
 حنـو  علـ   األطفـال  حبمايـة  املسـلحة  اجلماعا  تعهد أن حني ويف االلتزاما . رصد خي  فيما

ــاء  جــدير أمــر أفضــل ــرجم أن جيــ  بالثن ــ  تت  وميكــن ملموســة إجــراءا  إىل االلتزامــا  تل
 األطفال. حياة يف أررا ُتحدث حبي  منها التحق 
 اخلاصــة ممــثل  ستواصــل امليــدان  يف األطفــال محايــة جمــال يف شــركاء وجــود ظـل  ويف - 20

 علــ  واحلصـول  املســلحة اجلماعـا   مــ  حـوار  يف بالــدخول الكفيلـة  الفــر  إجيـاد  إىل سـعيها 
 مســتدام حنــو علــ  متعــددة أدوا  اســتددام ويلــزم العمــل. خطــط وتوقيــ  ملموســة التزامــا 
 حلمايـــة الدوليـــة للمعـــاية املســـلحة اجلماعـــا  امتثـــال يف احملـــرز بالتقـــدم للتعجيـــل وتكـــامل 
 املتحــدة لألمــم تتــيح أن األعضــاء للــدول ينبغــ  فعالــة  األدوا  هــ ه تكــون ولكــ  األطفــال.
 .واإلب غ الرصد لتيسة األماكن بع  إىل مستقل بشكل الوصول إمكانية

 
 “جنود ال أطفال ” محلة - اءـه 

 )اليونيســي ( للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة اخلاصــة ممــثل  قامــ  آذار/مــار   يف - 2١
 قـوا   جانـ   مـن  واسـتددامهم  األطفـال  جتنيد ومن  إلهناء “جنود ال أطفال ” محلة بإط ق
 مـن  النطـاق  واسـ   دعـم  عـن  احلملـة  متدضـ   وقـد  .20١6 عـام  هنايـة  حبلول احلكومية األمن
 للبلـدان  فرصـا  وأتاحـ   املـدين   اجملتمـ   مـن  والشـركاء  املتحـدة  واألمـم  األعضاء الدول جان 
 احملـرز  التقـدم  كـان  احلملـة   مـن  األوىل السـنة  ويف املمارسـا .  وأفضـل  اخلـربا   لتبـادل  املعنية
 الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة  أفغانسـتان  - املعنيـة  السـبعة  البلـدان  مـن  سـتة  وقامـ   مطردا.
 التزامهـا  وجـدد   العمـل  خطـط  عل  بالتوقي  - واليمن وميامنار والصومال السودان وجنو.

 املتحدة. األمم م  عمٍل خطة عل  التوقي  عل  السودان أشج  وإني هبا.
 ُرفعـ   وقـد  عملـها   خطـة  يف املفصـلة  التـدابة  بالكامـل  امتثـل  بلـد  أول تشاد وكان  - 22
 حكومـا   وسـن   .20١4 عـام  يف التقريـر  ه ا مرفقا  يف الواردة القائمة من املسلحة قواهتا
 وأجــر  اجلــيش  صــفوف مــن األطفــال بتســريح وقامــ  الُقص ــر  جتنيــد جتــرم قــوانني أخــر 
 السن. لتقدير آليا  وتنفي  بوض  وقام  للتوعية  وطنية مح  
 األعضــاء الــدول مــ  اتصــاالهتا اخلاصــة ممــثل  تواصــل ســوف القادمــة  الســنة وخــ ل - 2٣

 حشــد بغــر  املعنــيني الشــركاء ومجيــ  اإلقليميــة واملنظمــا  الــدويل واجملتمــ  باحلملــة املعنيــة
 يف البلـدان  تواجههـا  الـ   للتحـديا   التصـد   أجـل  من وذل  واملايل  والتقي لسياس ا الدعم
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 التقـدم  علـ   للحفـا   يكفـ   مبـا  قويـة  آليـا   لوضـ   ضـرور   أمـر  وهـ ا  عملـها.  خطط تنفي 
 مـن  الثانيـة  السـنة  ويف جديـدة.  أزمـة  وقـوع  حـال  يف التجنيـد  من األطفال محاية جمال يف احملرز

 البلــدان مجيــ  تشــجي  حنـو  الــدعوة جمــال يف وأنشــطتها املتحـدة  األمــم جهــود ســتوج   احلملـة  
 وحماكمـة مرتكبيهـا   واسـتددامهم  األطفـال  جتنيـد  أعمال بتجرمي بعد تقم مل ال  باحلملة املعنية
 األطفال. جتنيد جترِّم ال  البلدان يف ح  مزنورا  شيئا املساءلة تزال وال
ــ  األخــر  الصــعوبا  ومــن - 24 ــدان معظــم تواجههــا ال ــة يف املشــاركة البل  وضــ  احلمل

 تنفيـ ها  مـن  بـد  ال خطـوة  وهـ ه  والتجنيـد.  القـوا   فرز سياق يف السن لتقدير قوية إجراءا 
 تفتقـر  الـ   البلدان يف سيما ال األحيان  من الكثة يف ب ل  القيام الصع  من كان وإن بدقة 
 املواليد. لتسجيل مستقرة وطنية نظم إىل
 أساسـية   خطـوة  الوطنيـة  األمـن  قـوا   صـفوف  يف املوجـودين  األطفـال  تسـريح  وُيَعدُّ - 25

ــا أن وجيــــ  ــدما  تليهــ ــة خــ ــة كافيــ ــاملوارد ومقترنــ ــبة بــ ــادة املناســ ــا  إلعــ ــ  اإلدمــ  تراعــ
 تقــدم الــ  اجملتمعيــة للــربام  الكافيــة املــوارد تــوافر مــن بــد وال للفتيــا . اخلاصــة االحتياجــا 

 فـر   إتاحـة  خـ ل  مـن  مسـتقبلهم  بنـاء  علـ   األطفـال  وتساعد واالجتماعية النفسية املساعدة
 املهي. والتدري  التعليم

  
معلوما  عن االنتهاكا  اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال أرنـاء الزناعـا     -رالثا  

ــ  مســتو  احلــوار      ــ  األطــراف عل ــ   أحرزت املســلحة  وعــن التقــدم ال
ــة    ــدابة األخــر  الرامي ــهاكا  ضــد   وخطــط العمــل والت ــ  االنت إىل وق

 األطفال ومن  وقوعها
 احلاال  املدَرجة عل  جدول أعمال جملس األمن -أل   

 أفغانستان  
واجه  حكومة أفغانستان حتديا  أمنية مستمرة يف الفترة املشـمولة بـالتقرير  وعلـ      - 26

و  السـاب   األخ  يف الفترة بعـد إجـراء االنتدابـا  الرئاسـية. وقـد أشـر  يف تقريـر  السـن        
حــدوث ارتفــاع كــبة يف حــاال  قتــل األطفــال وتشــويههم يف أفغانســتان. فقــد ارتفــ  يف   إىل
يف املائـة  ليصـل عـدد اإلصـابا  يف صـفوف األطفـال        48العدد املبلغ عن  بنسبة  20١4 عام
 إصابة. 2 502إىل 
فتيـا (    ٣ فـ  و  65طفـ  )  68وورَّق  األمم املتحـدة جتنيـد واسـتددام مـا عـدده       - 2٧

طف  )مجيعهم فتيان(: حالة واحدة منسـوبة إىل الشـرطة الوطنيـة     22وقد مت التحق  من حالة 
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ــة  و       ــة األفغاني ــوبة إىل الشــرطة احمللي ــة أخــر  منس ــة  وحال ــيم    20األفغاني ــرتبط بتنظ ــة ت حال
ــال         ــد األطفـ ــتو  جتنيـ ــا يف مسـ ــ  ا فاضـ ــل ذلـ ــر . وميثـ ــلحة أخـ ــا  مسـ ــان ومجاعـ الطالبـ

  حيــ  ُأبل ــغ عــن جتنيــد واســتددام      20١٣يف أفغانســتان باملقارنــة مــ  عــام     واســتددامهم 
ــة.        ٩٧ ــة بدق ــام ال تعكــس احلال ــ غ  فهــ ه األرق ــة اإلب ــالنظر إىل شــيوع قل ــ  ب طفــ . غــة أن

وواصل  حركة الطالبان  يف توّج  يبع  عل  القل   جتنيَد األطفال لتنفي  هجما  انتحاريـة  
ن   واســتددمتهم يف معــارك فعليــة وكجواســيس. ففــ      وزرع أجهــزة متفجــرة يدويــة الصــ   

سـنة متفجـرا  بـالقر. مـن نقطـة       ١4شباط/فرباير عل  سبيل املثال  فّجر انتحار  عمره  ٩
تفتيش تشرف عليها قوا  األمن الوطنية األفغانية يف مقاطعة شاران  ممـا أد  إىل إصـابة سـتة    

ــؤوليتها  مـــدنيني ومخســـة ضـــباط مـــن الشـــرطة الوطنيـــة. وقـــد أعلنـــ  ح   ركـــة الطالبـــان مسـ
 اهلجوم. عن
وأفــاد  تقــارير أن وحــدا  محايــة الطفــل يف الشــرطة الوطنيــة بــأرب  واليــا  منعــ   - 28

ــدده    ــا ع ــد الطــوع  مل ــ ه       ١56التجني ــ  ه ــ  عل ــة أن تترت ــا يشــة إىل إمكاني ــو م ــ   وه طف
ضـافة إىل ذلـ     الوحدا  فوائـد مّجـة إذا مـا ُكـّرر  هـ ه التجربـة يف مجيـ  أحنـاء البلـد. وباإل         

 حالة رف  طلبا  متقدمني للعمل مل يبلغوا السن القانونية. 55أبلغ  الشرطة احمللية عن 
مـن الفتيـان حمتجـزين يف     258ووفقا لوزارة العدل  فف  كانون األول/ديسـمرب كـان    - 2٩

  مراكز إعادة تأهيـل األحـداث يف لتلـ  أحنـاء البلـد بتـهم تتعلـ  بـاألمن الـوطي  مبـا يف ذلـ           
مـــن بـــني األطفـــال احملتجـــزين الـــ ين  44ادعـــاءا  بانتســـاهبم إىل مجاعـــا  مســـلحة. وأفـــاد 

ــرة بــني شــباط/فرباير     أجــر  ــاب   يف الفت  وكــانون األول/ 20١٣معهــم األمــم املتحــدة مق
 أطفال  أهنم تعرضوا لسوء املعاملة أو التع ي . ١05  وعددهم 20١4 ديسمرب
أطفـال   ٧١0يقـل عـن    ال با  يف صفوف األطفال ماوتضمن  الزيادة يف عدد اإلصا - ٣0

حادرـا.   ١ 0٩١من األطفال ال ين ُجرحوا يف حوادث منفصـلة يبلـغ عـددها     ١ ٧٩2ُقتلوا و 
ــان واحلــز. اإلســ م   املســؤولية عــن وقــوع       وتتحمــل اجلماعــا  املســلحة  مبــا فيهــا الطالب

ــال )    ١ ٣4٣ ــن اإلصــابا  يف صــفوف األطف ــي  و  ٣٩2م ــل  جرحيــا ٩5١قت ــا تتحم (  بينم
جرحيـا(    2٧0قتـي  و   ١26إصـابة )  ٣٩6قوا  األمن الوطنية األفغانية املسؤولية عن وقوع 
جرحيـا(. وأد    ١4قتي  و  24إصابة ) ٣8وتتحمل القوا  العسكرية الدولية املسؤولية عن 

إصـابة يف صـفوف األطفـال     5٧أعمال القص  عرب احلـدود انط قـا مـن باكسـتان إىل وقـوع      
جرحيــا(. ومل تـتمكن األمــم املتحـدة مــن حتديـد اجلهــا  املسـؤولة عــن وقــوع      52قتلـ  و   5)

سـيما يف حـوادث تبـادل     جرحـ (  ال  505قتـي  و   ١6٣إصابة يف صفوف األطفـال )  668
 إلط ق النار.
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وشّكل  االشتباكا  الربيـة السـب  الرئيسـ  لوقـوع إصـابا  يف صـفوف األطفـال          - ٣١
آخرين  أ  قرابة ضع  العدد املسـجل يف   ٩20طف  وجر   ٣١١حي  أسفر  عن مقتل 

ــة الصــن  الــ  شــّنتها اجلماعــا      20١٣ عــام . وتســّبب  اهلجمــا  بــاألجهزة املتفجــرة اليدوي
ــا  االنتحاريــة إىل وقــوع        664املســلحة يف وقــوع   ــني األطفــال. فيمــا أد  اهلجم إصــابة ب

يف املائة عن السـنة السـابقة.    80ة إصابة يف صفوف األطفال  وهو ما شكل زيادة بنسب 2١4
طفـ . أمـا الغـارا  اجلويـة      ٣28وتسّبب  للفا  احلر. من املتفجـرا  يف مقتـل أو تشـوي     
مـن األطفـال ضـحايا  يانيـة      ٣8ال  شّنتها القوا  العسكرية الدوليـة  فأسـفر  عـن سـقوط     

 منهم كانوا ضحايا لغارا  اسُتعمل  فيها طائرا  بدون طيار.
فاد  تقـارير أن تسـعة حـوادث شـهد  وقـوع يانيـة فتيـان وسـ  فتيـا  ضـحايا           وأ - ٣2

للعن  اجلنس . وقد مت التحّق  من مخس مـن هـ ه احلـاال  الـ  مّسـ  أربـ  فتيـا  وف َتـَيني.         
وُنسب  أربعة من احلوادث املتحّق  منـها إىل الشـرطة الوطنيـة  فيمـا ُنسـ  حـادث واحـد إىل        

ة. ومما يدعو للتفـالل فيمـا يتعلـ  باملسـاءلة  ُحكـم يف آذار/مـار        قائد ميليشيا موالية للحكوم
ســنوا  بتهمــة االعتــداء  ١0علــ  فــرد مــن أفــراد الشــرطة احملليــة مــن واليــة لغمــان بالســجن   

 اجلنس  عل  صيب عمره سب  سنوا  وحماولة اغتصاب .
ــدار  يف    - ٣٣ ــ  املـ ــا  علـ ــّن  هجمـ ــمل    ١6٣وُشـ ــها  تشـ ــ  منـ ــوادث املتحقـ ــن احلـ مـ
حالــة تتعلــ  بنصــ   28هجومــا أو هتديــدا بــاهلجوم علــ  مــوظفني مشــمولني باحلمايــة و  2٩

أجهزة متفجرة يدوية الصن  داخل مباٍن مدرسية. وكان  عـدة هجمـا  تعـز  إىل اسـتددام     
حادرا إىل حركة الطالبان ومجاعـا  مسـلحة    ٩4املدار  كمراكز اقتراع. وُنس  ما جمموع  

إىل القـوا  الدوليـة  وتعـ ر حتديـد الطـرف املسـؤول عـن         أخر   بينمـا ُنسـ  حـادث واحـد    
حادرا آخر. واستهدف  حركة الطالبان بصفة خاصـة تعلـيم الفتيـا   بسـبل منـها توزيـ         68

منشــورا  تتضــمن هتديــدا  خطــةة للطالبــا   وختويــ  املدرســا   وشــّن هجمــا  علــ     
بإغ ق املـدار   وهجمـا  علـ     العاملني يف املدار  لعدم رضوخهم ملطال  حركة الطالبان 

من املدار  األفغانيـة علـ  األقـل مغلقـة      46٩الطالبا  وهن يف طريقهن إىل املدرسة. وظل  
 بسب  انعدام األمن.

مــن العــاملني يف جمــال الرعايــة الصــحية  يف حــني اخُتطــ    ١0وُقتــل مــا ال يقــل عــن  - ٣4
ــة. وُنســ   آخــرون. وظلــ  املرافــ  الصــحية تتعــر  هلجمــا  مباشــرة أ    ١4 و ألضــرار تبعي
منـها إىل حركـة    ١٣مـن احلـوادث املتحقـ  منـها إىل مجاعـا  مسـلحة  تعـود         ٣8جمموع   ما

الطالبان  فيما ُنسب  أربعة حوادث إىل قوا  األمـن الوطنيـة األفغانيـة  وهـ  تشـمل حـاال        
 دخول قسر  إىل املراف  الصحية حبثا عن عناصر ُيزعم أهنا من اجلماعا  املسلحة.
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ــن     - ٣5 ــم املتحــدة م ــ  األم ــتدداما      ١١وحتّقق ــدار  اس ــن حــاال  اســتددام امل ــة م حال
(  ٣(  والشـرطة احملليـة )  ٣(  واجليش الوطي األفغـاين ) ٣عسكريا من طرف حركة الطالبان )

حـوادث تنطـو     ٣(  و ١(  وقـوا  األمـن الوطنيـة األفغانيـة األخـر  )     ١والشرطة الوطنيـة ) 
 لمستشفيا  من طرف الشرطة الوطنية وحركة الطالبان.عل  االستددام العسكر  ل

حادرا منفص   وأسفر  ه ه احلـوادث عـن مقتـل     ١٧ف  وفتاتان يف  24واخُتط   - ٣6
يقل عـن أربعـة فتيـان علـ  أيـد  حركـة الطالبـان  واغتصـا. أفـراد مـن الشـرطة احملليـة              ال ما

ة للحكومـة. وإمجـاال  اختطفـ     لفتاتني  واغتصا. صيب من جان  إحـد  امليليشـيا  املواليـ   
 ف   متهمة إياهم بكوهنم جواسيس للحكومة. ١5حركة الطالبان 

من احلوادث الـ  ُأبلـغ عنـها والـ       8٣حادرا من بني  ٧2وحتّقق  األمم املتحدة من  - ٣٧
فــردا مــن  ١25تــؤرر علــ  إمكانيــة إيصــال املســاعدا  اإلنســانية إىل األطفــال. وقــد اخُتطــ   

هجمـا  علـ     ٩فردا قتل  وجرح   وُشـّن    4١جمال املساعدة اإلنسانية  ووق   العاملني يف
قوافل املساعدا  اإلنسانية  قافلتان منها كان  من قوافل األمـم املتحـدة. وكانـ  اجلماعـا      

يف املائـة مــن مجيـ  احلـوادث املتحّقــ      85سـيما حركـة الطالبــان  مسـؤولة عـن      املسـلحة  وال 
   ختوي  العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية.منها  مبا يف ذل  حاال

ويف تطور يستح  الترحي  وق  يف متوز/يوليـ   أقـر  احلكومـة رمسيـا خريطـة طريـ         - ٣8
تتعل  باالمتثال خلطة العمل الرامية إىل إهنـاء ومنـ  جتنيـد األطفـال يف قـوا  األمـن التابعـة هلـا.         

  اخلمســة ذا  األولويــة  وعلــ  األخــ  وُأحـرز تقــدم كــبة فيمــا خيــ  ر رــة مـن اإلجــراءا  
اعتماد مرسوم رئاس  ُيجّرم جتنيد قوا  األمـن احلكوميـة لألطفـال  وقـد دخـل املرسـوم حيـز        

ــة وعّممــ    20١5شــباط/فرباير  2النفــاذ يف  ــ   أصــدر  وزارة الداخلي . وباإلضــافة إىل ذل
ــا الشــ         ــ  تشــرف عليه ــيش ال ــاط التفت ــال يف نق ــر اســتددام األطف ــا  حتظ رطة الوطنيــة تعليم

والشرطة احمللية  مبا يف ذلـ  اسـتددامهم يف مهـام الـدعم  وُتشـة التعليمـا  إىل أنـ  سـُتفر          
عقوبــا  علــ  مــرتكيب هــ ه األعمــال. وتواَصــل أيضــا بــ ل اجلهــود لتعزيــز إجــراءا  تقــدير    

 السّن  وتعميم التوجيها  عل  وحدا  التجنيد.
اجـة أن تبـ ل مجيـ  األطـراف الفاعلـة جهـودا       وبالرغم من التقدم احملرز  تسـتدع  احل  - ٣٩

كبةة لتنفي  خطة العمل بالكامل. وظل غيا. خدما  لفائدة األطفال ال ين ُيرف  جتنيـدهم  
أو األطفال ال ين جير  تسرحيهم من اخلدمة الفعليـة يشـكل مصـدر قلـ  كـبة. وعـ وة علـ         

ــ       ــ  التصــد  النتشــار اإلف ــة أفغانســتان عل ــإني أحــ  حكوم ــ   ف ــ   ذل   مــن العقــا. عل
ــهاكا  حقــوق األطفــال  ال  ــ      انت ــة  وعل ــة والشــرطة احمللي ســيما يف صــفوف الشــرطة الوطني

التحقيــ  يف االدعــاءا  بالتعــ ي . وأنــا ُأديــن االنتــهاكا  اجلســيمة الــ  ترتكبــها اجلماعــا    
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 املسلحة حب  األطفال  مبا يف ذل  حركة الطالبـان وشـبكة حقـاين واحلـز. اإلسـ م   أحثهـا      
 عل  أن تض  فورا حدا جلمي  االنتهاكا  اجلسيمة املرتكبة حب  األطفال.

 
 مجهورية أفريقيا الوسط   

لقد ساء  حالـة األطفـال يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـط  نتيجـة لتواصـل االقتتـال بـني           - 40
اجلماعــا  املســلحة  مبــا فيهــا مجاعــة أنــ  باالكــا وائــت ف ســيليكا الســاب   واســتمرار شــّن     

مـا  تسـتهدف املـدنيني. ودعمــ  بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملــة املتعـددة األبعـاد لتحقيــ          هج
االستقرار يف مجهورية أفريقيـا الوسـط   متشـيا مـ  واليتـها  إجـراء مشـاورا  لتنشـيط عمليـة          
مصــاحلة تشــمل اجلميــ  واســتئناف احلــوار السياســ   ممــا أد  إىل التوصــل إىل اتفــاق لوقــ      

  يشمل التزاما  بإهناء االنتهاكا  ضد األطفال  وُوّقـ  االتفـاق يف برازافيـل    األعمال العدائية
 يف متوز/يولي .

حالـة   446حالة جديدة من حاال  التجنيـد  منـها    464وحتّقق  األمم املتحدة من  - 4١
حالــة جتنيــد لفتيــان مــن  ١8فــ (  و  ٣60فتــاة و  86جتنيــد مــن طــرف مجاعــة أنــ  باالكــا )

ليكا الســاب . غــة أنـــ  يعتقــد أن هنــاك تقصـــةا كــبةا يف اإلبــ غ عـــن       طــرف ائــت ف ســـي  
 االنتهاكا  بسب  تع ر الوصول إىل املواق  وحمدودية قدرا  الرصد املوجودة يف امليدان.

واّتسم  ه ه الفترة بزيادة حادة يف عدد احلاال  املورقة لقتـل وتشـوي  أطفـال منـهم      - 42
فتـاة(  وُجــر    ٣٧فتيــان و  ١0٩طفـ  )  ١46حيــ  ُقتـل  يتجـاوز ســّن  ر رـة أشـهر      مـن ال 
ــ  و  ١82طفــ  ) 28٩ ــاال  القتــل إىل    58فتيــا (. وُنســ  مــا جمموعــ      ١0٧ف مــن ح

حالة قتـل إىل   20حالة قتل إىل مجاعة أن  باالكا  فيما ُنسب   4٩ائت ف سيليكا الساب   و 
طـ ق النـار  فُضـربوا بالسـواطة     رجال مسلحني جمهويل اهلوية. ووق  أطفال يف مرم  تبـادل إ 

حـ  لقــوا مصــرعهم  أو ُقتلــوا أو ُأصــيبوا بطلقـا  ناريــة. ويف كــانون الثاين/ينــاير علــ  ســبيل   
إىل  ٩املثال  قط  عناصر من ائت ف سيليكا الساب  رلو  أربعة فتيان تتراو  أعمـارهم مـن   

املســلمة يف بــانغ . ويف ســنوا  انتقامــا مــن هجــوم ُشــّن علــ  أفــراد ينتمــون إىل الطائفــة    ١0
فتيـا   أرنـاء اهلجمـا      ٩طفـ   منـهم    22الفترة بني كانون الثاين/يناير وشـباط/فرباير  ُقتـل   

ــلمة. ويف      ــاب  والطوائـــ  املسـ ــيليكا السـ ــت ف سـ ــ  ائـ ــا علـ ــ  باالكـ ــة أنـ ــنتها مجاعـ ــ  شـ الـ
ئيـة  آ./أغسطس  شّن شبا. مسلمون مرتبطون بائت ف سيليكا الساب  هجوما علـ  كاتدرا 

 آخرين. 4طف  وجر   20القديس يوس  يف بامبار   أسفر عن مقتل 
زال  حاال  االغتصا. وغةه من أشكال العن  اجلنس  املرتكبة ضد األطفـال   وما - 4٣

تشـــكل مصـــدر قلـــ  بـــالغ. ومت توريـــ  حـــاال  اغتصـــا. يف لتلـــ  أحنـــاء البلـــد ملـــا عـــدده  
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ســـنةق وقـــد ارُتكبـــ   ١٧ســـنوا  إىل  ٧فتيــا  وفـــ  واحـــد تتـــراو  أعمـــارهم مــن    405
حالـة مـن طـرف     ١8٧من حـاال  االغتصـا. مـن طـرف ائـت ف سـيليكا السـاب   و         205

ــان مــن طــرف      ١2مجاعــة أنــ  باالكــا  و   ــة  وحالت ــة مــن طــرف أشــدا  جمهــويل اهلوي حال
الشــرطة الوطنيــة. وظــل هنــاك تقصــة كــبة يف اإلبــ غ عــن حــوادث العنــ  اجلنســ . ومــن     

ك ل  أن قيـادة كـل مـن مجاعـة أنـ  باالكـا وائـت ف سـيليكا السـاب  مل تتدـ             دواع  القل 
إجراءا  ضد اجلناة ال ين ُحّدد  هويتـهم واملزعـوم ارتكـاهبم ألعمـال اغتصـا. حبـ  أطفـال        

 عندما ُأبلغ  ب ل .
بارتكـا. عناصـر    وأجر  األمم املتحدة مقاب   م  عدة فتيان يف أعقـا. ادعـاءا    - 44
ــة ”مــن  ــا  متكــررة جنســ  عنــ   أعمــال “ســانغار عملي  يف لــيم مبوكــو للمشــردين داخلي

ــ  ــني كــانون األول/ديســمرب   وحول ــرة ب ــانغ   يف الفت . وفتحــ  20١4وأيار/مــايو  20١٣  ب
وقــدم  األمــم املتحــدة   وهــو ال يــزال مســتمرا.     يف هــ ا الصــدد  حتقيقــاســلطاهتم الوطنيــة  

 ومما يتسم بأمهية بالغة حماسبة اجلناة.حايا. يلزم من مساعدة إىل الض ليون ماوالشركاء احمل
وهنب  عناصر من مجاعـة أنـ  باالكـا وائـت ف سـيليكا السـاب  علـ  السـواء مـدار            - 45

ومستشفيا   وهّدد  العاملني يف جمال الصـحة والطـ . واملعلمـني. ووّرقـ  األمـم املتحـدة       
باالكــا  فيمــا ُنســب  أربــ   تســ  هجمــا  علــ  املــدار   أربــ  منــها ُنســب  إىل مجاعــة أنــ    

 هجما  إىل ائت ف سيليكا الساب .
 “عمليـة سـانغاريس  ” واستددم  بعثة الدعم الدولية يف مجهورية أفريقيا الوسـط  و  - 46

مخس مدار  أخر  مؤقتا مث جلـ  عنـها. وحتّققـ  األمـم املتحـدة أيضـا مـن تسـ  هجمـا           
ملــدار  واملستشــفيا  الــ  هنبــ   علــ  مستشــفيا . وباإلضــافة إىل ذلــ   فــإن العديــد مــن ا  

 ظل  مغلقة. 20١٣ دمر  أو حلقتها أضرار يف عام أو
يتجـاوز سـنهم    فتـاة(  بعضـهم ال   ١2ف  و  22طف  ) ٣4ومت التحّق  من اختطاف  - 4٧

  ويرجـ  ذلـ  علـ  األخـ      20١٣ر ث سنوا   وهو مـا ميثـل ا فاضـا باملقارنـة مـ  عـام       
ــا الوســط .     ال فــا  عــدد اهلجمــا  الــ  شــنها   ــة أفريقي ــر. للمقاومــة يف مجهوري جــيش ال

حــاال  إىل جــيش  8حالــة مــن حــاال  االختطــاف إىل مجاعــة أنــ  باالكــا  و   ١6وُنســب  
الـر. للمقاومـة  وحالتــان إىل ائـت ف ســيليكا السـاب . واســتهدف  عمليـا  االختطــاف  يف      

 تمعا  احمللية.بع  احلاال   األطفال حتديدا طلبا للفدية أو ل نتقام من اجمل
حادرا مـن حـوادث منـ  وصـول املسـاعدا  اإلنسـانية يف        80ومت التحّق  مما جمموع   - 48

حادرـا إىل ائـت ف    ١8حادرا منها إىل مجاعة أن  باالكا  و  42بانغ  ويف شرق البلد  ُنس  
ــ  هــ ه احلــوادث      20ســيليكا الســاب   و   ــة. ومشل ــا إىل رجــال مســلحني جمهــويل اهلوي حادر
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 ق النار وإلقاء احلجارة عل  املركبا   وسرقة السـيارا   وشـن هجمـا  علـ  املـوظفني      إط
 يف أماكن سكناهم  وهن  املكات .

واتصــل  األمــم املتحــدة بقيــادة مجاعــة أنــ  باالكــا وائــت ف ســيليكا الســاب  بغــر    - 4٩
هود املب ولة عـن  حتديد هوية األطفال املرتبطني هباتني اجلماعتني وفصلهم عنهما. وأسفر  اجل

فتــاة( تتــراو  أعمــارهم مــن     646فــ  و  2 ١6١أطفــال عــن اجلمــاعتني )   2 80٧فصــل 
طفــ   446طفــ  ُفصــلوا عــن مجاعــة أنــ  باالكــا و  2 ٣4٧ســنة  منــهم  ١٧ســنوا  إىل  8

 ُفصلوا عن ائت ف سيليكا الساب .
ــت ف       -50 ــابعني الئ ــاد  العســكر  لفصــيلني ت ــ  التسلســل القي ــدأ حــوار مــ  ممثل كمــا ب

تنظـيم  ومجهورية أفريقيا الوسـط    التجديد يف من أجل الوطي سيليكا الساب   ومها: التجم  
من أجل السـ م يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـط   ممـا أد  إىل توجيـ  القيـادة العسـكرية          الوحدة

يلني بإهناء جتنيد األطفال واسـتددامهم. ويف إطـار متابعـة هـ ا التطـور       أوامر إىل كل من الفص
مقـات  وضـابطا مـن كـ  الفصـيلني. وباإلضـافة        400قدم  اليونيسي  التدري  ألكثـر مـن   

إىل ذل   ُنظم  حلقا  عمل لتوعية عناصر مجاعة أن  باالكـا يف بـانغ  وبلـدا  أخـر  يف     
 جنو. شرق البلد.

ــار  - 5١ ــة إىل انتشــار ظــاهرة     وأد  اهني النظــام القضــائ  وغــةه مــن املهــام األساســية للدول
اإلف   من العقا.  مما أتا  الفرصة الرتكا. انتـهاكا  جسـيمة حبـ  األطفـال علـ  نطـاق       
واســ . ومــن أجــل التصــد  هلــ ه احلالــة  ُأســند  إىل بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة    

 2١4٩هوريــة أفريقيــا الوســط   مبوجــ  قــرار جملــس األمــن األبعــاد لتحقيــ  االســتقرار يف مج
(  واليــة مســاعدة الســلطا  االنتقاليــة علــ  اعتقــال وحماكمــة املســؤولني عــن جــرائم  20١4)

حر. وجرائم ضد اإلنسانية. ووّقع  وزارة العدل والبعثة مـ كرة تفـاهم حتـدد تـدابة مؤقتـة      
كافحــة اإلفــ   مــن العقــا.. ويف هــ ا عاجلــة ترمــ  إىل اســتعادة ســيادة القــانون والنظــام وم

السياق  ألق  شرطة البعثة القب  عل  فردين ينتميان إىل مجاعة أنـ  باالكـا ُزعـم اغتصـاهبما     
سنة  وسّلمتهما إىل الدرك الـوطي للتحقيـ     ١4يف تشرين الثاين/نوفمرب يف بانغ  لفتاة عمرها 

   اكمتهما.  كان الفردان بانتظار حم20١5معهما. ويف نيسان/أبريل 
 

 تشاد  
ُشط  اسم اجليش الـوطي التشـاد  مـن القائمـة الـ  يتضـمنها مرفـ  التقريـر السـاب            - 52
(A/66/782-S/2012/61          نتيجــة للتنفيــ  الكامــل خلطــة العمــل املتعلقــة بإهنــاء جتنيــد األطفــال )

. وخـ ل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير      20١١ع  م  األمم املتحدة يف عام واستددامهم ال  ُوّق
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مل تــرد تقــارير عــن حــدوث حــاال  جتنيــد أو اســتددام لألطفــال مــن طــرف اجلــيش الــوطي.  
وواصــل  األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم إىل حكومــة تشــاد  مــ  التركيــز بشــكل خــا  علــ      

 .التدري   وآليا  تقدير السن  وتسجيل املواليد
ويف إطار أعمال املتابعة اجلارية  وّقعـ  احلكومـة يف أيلول/سـبتمرب اتفاقـا بروتوكوليـا       - 5٣

م  األمم املتحدة يتعل  بتسـليم األطفـال املـرتبطني بـالقوا  أو اجلماعـا  املسـلحة. ويتضـمن        
 ه ا الربوتوكول بنودا تكفل تسليم األطفال إىل اجلهـا  املعنيـة حبمايـة األطفـال  بغـ  النظـر      
ــ        ــل وضـ ــزين. وقبـ ــال احملتجـ ــبة لألطفـ ــة املناسـ ــوفة احلمايـ ــل تـ ــل   ويكفـ ــدهم األصـ ــن بلـ عـ

طف  يرتبطون بـائت ف سـيليكا السـاب  يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـط         44الربوتوكول  دخل 
أراض  تشاد حي  ُألق  القب  علـيهم. وبعـد التعـاون املشـترك بـني األمـم املتحـدة وحكومـة         

حكوميـة  ُأطلـ  سـرا  األطفـال وُسـّلموا إىل اجلهـا  املعنيـة حبمايـة          تشاد ومنظمة وطنية غة
األطفال من أجل مج  مشلهم بأسرهم وإعـادة إدمـاجهم اجتماعيـا. ويشـكل هـ ا الربوتوكـول       
 أيضا أداة قّيمة لتسليم األطفال احملتجزين يف سياق العمليا  املنجزة ضد مجاعة بوكو حرام.

راد قـوا  اجلـيش الـوطي دورا  عـن محايـة األطفـال       من أفـ  ٣46وحضر ما جمموع   - 54
وأكملوا دورا  تدري  املدرِّبني. وَتواصـل تقـدمي التـدري  السـاب  للنشـر إىل حفظـة السـ م        

جنديا قبـل نشـرهم إىل بعثـة األمـم املتحـدة حلفـ         864التشاديني  وقد شارك في  ما جمموع  
 خر  يف لوميا قبل ذهاهبم إىل مايل.من القوا  األ ١ 500الس م يف مايل. وجر  تدري  

واســتمر تــأرشر تشــاد بتــداعيا  حالــة عــدم االســتقرار الســائدة يف البلــدان اجملــاورة لــ     - 55
وه  مجهورية أفريقيا الوسط  والسودان وليبيا  وبالتهديـد الـ   تشـكل  مجاعـة بوكـو حـرام       

هوريــة أفريقيــا شــد  مــن مج ١50 000يف منطقــة حــو  حبــةة تشــاد. فقــد فــّر أكثــر مــن  
الوســط   وحــّل اآلالف مــن النــيجةيني  ومعظمهــم مــن األطفــال  بتشــاد هربــا مــن الــزناع.    
وكــان األطفــال  الــ ين انفصــلوا يف أغلــ  احلــاال  عــن أســرهم  يف ضــي  وحباجــة إىل تلقــ   
رعاية خاصة. ومّس  تـداعيا  هـ ا الـزناع أيضـا اجملتمعـا  احملليـة املقيمـة باملنـاط  احلدوديـة          

يـ  تنـدر خـدما  محايـة األطفـال  ويشـتد خطـر التجنيـد مـن طـرف اجلماعـا  املســلحة.            ح
وأدعــــو مجيــــ  األطــــراف املعنيــــة وأوســــاط اجلهــــا  املاحنــــة إىل أن تضــــ  آليــــا  م ئمــــة  

واحلمايــة يف جنــو. تشــاد ويف منطقــة حــو  حبــةة تشــاد مــن أجــل منــ  وقــوع            للرصــد
 وإهنائها. االنتهاكا 

ملستمرة الـ  تبـ هلا احلكومـة التشـادية لتعزيـز محايـة األطفـال ومنـ          وُأرح  باجلهود ا - 56
وقوع انتهاكا  جديدة. ومـن شـأن اعتمـاد قـانون حلمايـة الطفـل وإقـرار القـانون اجلنـائ  أن          
يزيد من تعزيز اإلطار التشريع . ويف سياق مشاركة احلكومـة يف عمليـا  حفـ  السـ م ويف     
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حرام  ُأشـج  احلكومـة علـ  مواصـلة االضـط ع بـدور       العمليا  العسكرية ضد مجاعة بوكو 
حمور  يف ضمان احترام القانون الدويل اإلنساين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان واالمتثـال      
هلما. وبـالنظر إىل التقـدم احملـرز يف تنفيـ  خطـة العمـل  سُتشـط  احلالـة يف تشـاد مـن التقريـر            

   .20١6 اعتبارا من عام
 

 كو  ديفوار  
بعــد مــرور أكثــر مــن رــ ث ســنوا  علــ  األزمــة الــ  أعقبــ  إجــراء االنتدابــا  يف   - 5٧

ــ           ــة تنطــو  عل ــة وإن شــهد  حــوادث متفرق ــة األمني ــن احلال ــوار  يتواصــل حتّس كــو  ديف
سـيما علـ  طـول احلـدود مـ        هجما  مسلحة وأعمال لصوصية وجـرائم عنيفـة أخـر   وال   

ة مـن حـاال  اغتصـا. وأشـكال أخـر  مـن       حالـ  ١8ليربيا. وقد حتّققـ  األمـم املتحـدة مـن     
ــة لكــو  ديفــوار حبــ  فتيــا       العنــ  اجلنســ  ارتكبتــها عناصــر تنتمــ  إىل القــوا  اجلمهوري

ســنة  ووقــ  معظمهــا يف اجلــزء الغــريب مــن البلــد. ومنــ   ١٧تتــراو  أعمــارهن مــن ســنتني إىل 
نة يف مرفــ    حينمــا ُشــطب  أمســاء آخــر األطــراف يف الــزناع مــن القائمــة املتضــم  200٧ عــام

تقرير   تواصـل التحّسـن علـ  مسـتو  محايـة األطفـال. ونتيجـة هلـ ا التطـور  فـإن احلالـة يف            
   .20١6 ديفوار سُتشط  من التقرير اعتبارا من عام كو 

 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  

ظل  احلالة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية متقلبة وشـهد  تطـورا  سياسـية     - 58
يـة كـرب   مبــا يف ذلـ  سلسـلة مــن العمليـا  العسـكرية ضــد اجلماعـا  املسـلحة. ومنــ          وأمن

تشرين األول/أكتوبر  زاد حتال  القـو  الدميقراطيـة مـن هجماتـ  ضـد املـدنيني يف إقلـيم بـيي         
 وارتك  سلسلة من اجملازر.

ــدة     - 5٩ ــ  األمـــم املتحـ ــد ورقـ ــال )    24١ولقـ ــدة لتجنيـــد األطفـ فـــ   22٣حالـــة جديـ
تاة(  يف حني أن هناك تـأخةا  كـبةا  يف توريـ  حـاال  األطفـال الـ ين تـوىل الشـركاء         ف ١8 و

الوطنيون فصلهم عن اجلماعـا  املسـلحة  وهـ  احلـاال  الـ  ال تـزال قيـد التحقـ . وجـر           
(  ورايــا ٣2(  ونيــاتورا )6٣التجنيــد علــ  يــد كــل مــن القــوا  الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا ) 

(  وقــوا  املقاومــة ١٧اد الــوطنيني الكونغــوليني مــن أجــل الســ م ) (  واحتــ١٩موتومبــوك  )
ــور  )  ــة يف إيتــ ــة ) ١6الوطنيــ ــر. للمقاومــ ــيش الــ ــدفاع  ١٣(  وجــ ــدوما للــ ــال  نــ (  وحتــ

(  ٧(  وحتال  ما  ما  من أجل كونغو حـرة وذا  سـيادة )  ١٣الكونغو/فصيل شيكا ) عن
مـن تلـ  احلـاال  يف كيفـو      يف املائـة  ٧5(. ووقعـ  نسـبة   6١ومجاعا  ما  ما  األخر  )

ــا  الثمــاين عشــرة        5٧الشــمالية. واســُتددم   ــني الفتي ــن ب ــاتلني. وم ــل كمق ــ  األق ــ   عل طف
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عاما واسـُتددم يف القتـال    ١٧فتيا  للعن  اجلنس . وقد ُجنِّد ف  يبلغ من العمر  8تعرض  
 قـد ُفصـل عنـها   عل  يد القوا  املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة يف إقلـيم روتشـورو. و   

أرنـاء عمليـة فـرز أجرهتـا األمـم املتحـدة يف معسـكر تـدري  تـاب  للقـوا  املسـلحة يف مقاطعـة             
 الكونغو السفل  يف نيسان/أبريل.

وعل  الرغم من إصدار احلكومة ألمرين توجيهيني  ظل األطفال يتعرضـون ل عتقـال    -60
مـم املتحـدة مـن تـأمني اإلفـرا       واالحتجاز بسب  ارتباطهم باجلماعا  املسـلحة. ومتكنـ  األ  

ــ   ) ١2١عــن  ــان و  ١١0طف ــوا  املســلحة      ١١فتي ــة للق ــن مراكــز االحتجــاز التابع ــاة( م فت
يف املائة من هؤالء األطفـال أهنـم تعرضـوا لسـوء      40والشرطة واملدع  العام العسكر . وأفاد 

 املعاملة خ ل فترة احتجازهم.
آخـــرين للتشـــوي   ٩2فتـــاة( وتعـــر   28 فـــ  و 52طفـــ   ) 80وُقتـــل مـــا جمموعـــ   - 6١

ــد  ) ــ  و  48اجلسـ ــلحة      44فـ ــا  املسـ ــة للجماعـ ــا  عنيفـ ــ ل هجمـ ــم خـ ــاة(  معظمهـ فتـ
ــ  نســبة    ــدنيني. ووقع ــال خــ ل      ٣8اســتهدف  امل ــن اإلصــابا  يف صــفوف األطف ــة م يف املائ

 هجمــا  وحشــية ارتكبــها حتــال  القــو  الدميقراطيــة يف إقلــيم بــيي  ُقتِّــل فيهــا مــا ال يقــل           
طفـ    بواسـطة السـواطة أو السـكاكني أو املطـارق أو الفـؤو .        ٣5شدصا   منهم  250 عن

ــد /بانيامولينغ          ــافولةو وبارون ــني ب ــة ب ويف حــادث هــام آخــر  أــم عــن أعمــال عنــ  عرقي
طفــ    منــهم رضــيعان. وتعــر   ١2خــ ل حزيران/يونيــ   مقتــل مــا ال يقــل عــن  موتــاريل  يف

 .فتاة( للقتل والتشوي  بسب  للفا  احلر. من املتفجرا  24ف  و  ١6طف   ) 40ك ل  
ــم املتحــدة    - 62 ــ  األم ــ  اجلنســ        ٣٣4وورق ــن العن ــة اغتصــا. وأشــكال أخــر  م حال
. وقد ارتكب  عناصر تابعة ألجهـزة  20١٣نة بعام فتاة وف تيان(  وه  زيادة كبةة مقار ٣٣2)

حالــة(. أمــا احلــاال  املتبقيــة  فقــد ارتكبتــها  ٩٩يف املائــة مــن االنتــهاكا  املورقــة ) ٣0الدولــة 
(  ومجاعــــة ٣٩ريــــر روانـــدا ) (  والقــــوا  الدميقراطيـــة لتح 50مجاعـــة مـــا  مــــا  ســـيمبا )   

ــاتورا ــا موتومبــوك  ) 24) ني ــور  ) (  وقــوا  امل2٣(  ومجاعــة راي ــة يف إيت (  22قاومــة الوطني
 .(6٣(  ومجاعا  مسلحة أخر  )١4وحتال  ما  ما  من أجل كونغو حرة وذا  سيادة )

ــُتددم    22وتعرضـــ   - 6٣ ــا   واسـ ــة هلجمـ ــكرية    ١2مدرسـ ــرا  عسـ ــر  ألغـ أخـ
طفل. ويف إقليم شابوندا  ُدّمـر  عشـر مـدار      ٣١ 000األمر ال   أّرر عل  أكثر من  وهو

ُأحرقــ  جتهيزاهتــا خــ ل مواجهــا  انــدلع  يف نيســان/أبريل  وكانــ  ُتســتددم   أو ُنهبــ  و
( ورايـا  4ألغرا  عسكرية عل  يد كل من القواُ  املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة )  

ــوك  ) ــة        6موتومب ــو  الدميقراطي ــال  الق ــ ها حت ــا  نف ــدار  أخــر  هلجم (. وتعرضــ  م
احتاد الوطنيني الكونغوليني من أجـل السـ م  ومجاعـا     والقوا  الدميقراطية لتحرير رواندا  و
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مستشـــف  هلجمـــا  أو للنـــه  علـــ  يـــد القـــوا  املســـلحة   ١٩مســـلحة أخـــر . وتعـــر  
(  وحتـــال  القـــو    2(  ومجاعـــة رايـــا موتومبـــوك  )  8جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة )  

ال  مـا  مـا    (  وحتـ 2(  وحتال  نـدوما للـدفاع عـن الكونغو/فصـيل شـيكا )     2الدميقراطية )
(. وعق ـ   ٣(  ومجاعا  مسلحة أخـر  غـة معروفـة )   2من أجل كونغو حرة وذا  سيادة )

أنشطة الدعوة ال  قام  هبا األمم املتحدة  ُأخلي  يف أيلول/سبتمرب مدرستان كان  القـوا   
 املسلحة تستددمهما الستضافة العناصر املستسلمة من القوا  الدميقراطية لتحرير رواندا.

ــ  اجلماعــا  املســلحة    - 64 ــ  و  65أطفــال ) ١08واختطف يف املائــة  55فتــاة(   4٣ف
( وكيفــو 5٩منــهم كــانوا دون ســن اخلامســة عشــرة ومعظمهــم مــن مقــاطع  أوريونتــال )       

(  وحتــال  القــو  ٣4(. وكــان اجلنــاة الرئيســيون هــم جــيش الــر. للمقاومــة )٣0الشـمالية ) 
ــة ) ــيمبا  20الدميقراطيـ ــا  سـ ــا  مـ ــة مـ ــوك  ) ١8) (  ومجاعـ ــا موتومبـ ــة رايـ (  ١٧(  ومجاعـ

لتطفــا  علــ  األقــل كمقــاتلني  وتعرضــ     ١١(. واســُتددم ١٩ومجاعــا  مســلحة أخــر  ) 
 فتاة ل سترقاق اجلنس . 22
وُورقــ  ســب  حــوادث تنطــو  علــ  منــ  وصــول املســاعدا  اإلنســانية يف مقــاطع    - 65

(  والقـوا   ٣لقـو  الدميقراطيـة )  كيفو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة  ارتكبـها كـل مـن حتـال  ا       
(. ٣(  ومجاعــــــا  مســــــلحة أخــــــر  )١املســــــلحة جلمهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة )

عناصر من موظف  املنظما  غـة احلكوميـة وموظـ  واحـد تـاب  لألمـم املتحـدة          ٣ ُقتل وقد
ــة.         ــد حتــال  القــو  الدميقراطي ــ  ي ــان يف جمــال املســاعدة اإلنســانية عل واخُتطــ  عــام ن ارن

تــزال التحــديا  الــ  تواجــ  وصــول املســاعدا  اإلنســانية قائمــة  ويرجــ  ذلــ  أساســا      الو
 احلالة األمنية غة املستقرة وزيادة األنشطة اإلجرامية والعمليا  العسكرية اجلارية.   إىل
فـــ   ٩٧٣طفـــ   عـــن اجلماعـــا  املســـلحة ) ١ 0٣0ولقـــد ُفصـــل مـــا ال يقـــل عـــن  - 66
(  220) 20١2( وعـام  44١) 20١٣ألطفـال ُجّنـدوا يف عـام    فتاة(. ومعظـم هـؤالء ا   5٧ و
ــدهم. وُفصــل مــا جمموعــ        ٣١و  ــهم كــانوا دون ســن اخلامســة عشــرة وقــ  جتني ــة من يف املائ

طفــ   عــن مجاعــة نيــاتورا      ١40طفــ   عــن القــوا  الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا  و       ١66
  املقاومة الوطنية يف إيتـور   طف   عن قوا ٩٧طف   عن مجاعة رايا موتومبوك   و  ١24 و

ــّدم شــركاء      50٣ومجاعــا  مســلحة أخــر  )   ــ  اجلنســ   ق ــ  بالتصــد  للعن ــا يتعل (. وفيم
طف   مـن ضـحايا العنـ  اجلنسـ   وهـو ا فـا  كـبة مقارنـة          86٣اليونيسي  املساعدة إىل 

 ُيعز  باألسا  إىل غيا. التمويل. 20١٣بعام 
ــو     - 6٧ ــة الكونغـ ــلحة جلمهوريـ ــوا  املسـ ــ  القـ ــبتمرب  قامـ ــطس وأيلول/سـ ويف آ./أغسـ

الدميقراطيــة  بــدعم مــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــ  االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو    
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لتوفة اإلج ء الطـيب واملسـاعدة إىل أتبـاع حتـال  القـو        “عملية اإلنقاذ”الدميقراطية  بتنفي  
عنــهم عقــ  حــدوث عمليــا  عســكرية. وقــد ُأنقــ  خــ ل هــ ه العمليــة الدميقراطيـة املتدلــ   

يف املائــة مــن هــؤالء   40طفــ  . وقــد اســُتددم  نســبة   60شدصــا   منــهم  ٧١جمموعــ   مــا
كمقاتلني  وهم يتلقون اآلن الدعم إلعـادة إدمـاجهم. ومنـهم مـن تعـر  إلصـابا  بطلقـا         

 .نارية  وكانوا مجيعهم يعانون من سوء التغ ية احلاد
وبالرغم من التحديا  األمنية وعدم االسـتقرار  أظهـر  احلكومـة باسـتمرار التزامهـا       - 68

ــل الـــ  وقّ    ــ  بتنفيـــ  خطـــة العمـ ــام األمـــور فيمـــا يتعلـ عتـــها مـــ  األمـــم املتحـــدة  وتوليهـــا زمـ
إلهناء جتنيد األطفـال واسـتددامهم  مـن خـ ل متويـل ورئاسـة آليـا  التنسـي           20١2 عام يف

ــة  ــة.        املشــتركة وكفال ــ  ال مركزي ــبيل حتقي ــ  س ــالزناع عل ــأررة ب ــا  املت تفويضــها إىل املقاطع
نائ  رئيس الوزراء/وزير الدفاع إىل األمم املتحـدة تقريـرين مـرحليني عـن تنفيـ        ك ل   قدم

العمــل. ويف متوز/يوليــ   عــّين رئــيس الــب د  جوزيــ  كــابي   جــانني مابونــدا ليوكــو     خطــة
ن  اجلنســ  وجتنيــد األطفــال. وبــدعم مــن األمــم املتحــدة    مستشــارة شدصــية لــ  معنيــة بــالع 

كـانون   4تشـرين الثـاين/نوفمرب إىل    ٣0نظم  احلكومة أيضا  أنشطة للتوعية. ويف الفتـرة مـن   
األول/ديسمرب  زار الفري  العامل التاب  جمللس األمن املعي باألطفال والـزناع املسـلح مجهوريـة    

شاسا وغوما. ورّح  الفري  العامل بالتقـدم الـ   أحرزتـ     الكونغو الدميقراطية وسافر إىل كين
احلكومــة يف تنفيــ  خطــة العمــل وشــجعها علــ  مواصــلة جهودهــا يف هــ ا الصــدد  ال ســيما     

 اجلوان  املتعلقة مبكافحة اإلف   من العقا. والعن  اجلنس . يف
ــة         - 6٩ ــا. باعتقــال وحماكم ــ   مــن العق ــدم يف مكافحــة اإلف ــد ُأحــرز تق ردا  فــ 6١ولق
ــة  و     46) ــة الكونغــو الدميقراطي مــن أفــراد الشــرطة   ١0مــن أفــراد القــوا  املســلحة جلمهوري

منـهم بعقوبـا  تراوحـ      ٣5من قادة اجلماعـا  املسـلحة(. وُأديـن     5الوطنية الكونغولية  و 
مــا بــني العـــامني والســجن املؤبــد  منـــهم املقــدم بيــد  موبـــويل أونغــاأي   امللقــ  بـــالرقم         

ــا ارنــان مــن الضــباط اخلمســة األعلــ  رتبــة           والف“١06” ــ  أول جــةوم كــاكوافو  ومه ري
القوا  املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. وقـد أدينـوا مجيعـا  إال واحـدا   بارتكـا.          يف

جرمية العن  اجلنس  ضد األطفال. وهناك حاليـا  أربعـة مـن قـادة اجلماعـا  املسـلحة بانتظـار        
د األطفال. وقـد أدانـ  احملكمـة العسـكرية العليـا يف كينشاسـا العميـد        احملاكمة  بتهم منها جتني

يف القوا  املسلحة غودا سوبكا إمير  بتهمة ارتكا. جـرائم ضـد اإلنسـانية وجـرائم حـر.       
ــباط/فرباير  يســتثي          ــو يف ش ــا  للعف ــرئيس أيضــا  قانون ــال. وأصــدر ال ــد األطف ــ  جتني ــا يف ذل مب

 ل والعن  اجلنس .العفو جرمي  جتنيد األطفا من في 
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وأنا أرح  هب ه التطورا  اإلجيابية وأشج  حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عل   -٧0
 .مواصلة ب ل اجلهود الرامية إىل إهناء مجي  أشكال االنتهاكا  ضد األطفال ومن  وقوعها

 
 العراق  

ــ  عــام    20١4كــان عــام  - ٧١ ملتحــدة . وتلقــ  األمــم ا200٧األشــد فتكــا  بالســكان من
ــدويل  مشلــ  اإلعــداما        ــة وواســعة النطــاق للقــانون ال ــوع انتــهاكا  منهجي تقــارير عــن وق
ــال يف       ــد القســر  لألطف ــ  اجلنســ  والتجني ــا  والعن ــل املســتهدفة واالختطاف ــا  القت وعملي
أرجاء شاسعة من الب د ختض  لسيطرة تنظيم الدولة اإلس مية يف العـراق والشـام واجلماعـا     

/يوني   نّظم حتـال  دويل بقيـادة الواليـا     حزيران اعتبارا من بداية شهرتبطة ب . واملسلحة املر
املتحدة األمريكية غارا  جوية علـ  مواقـ  تابعـة للتنظـيم  دعمـا  للحكومـة. وتضـمن القتـال         
الدائر بني قوا  األمن العراقية من جهة  مبـا فيهـا امليليشـيا  املرتبطـة هبـا وقـوا  البشـمركة         

دولة اإلس مية واجلماعا  املسلحة املرتبطة ب  من جهـة أخـر   القصـ  العشـوائ      وتنظيم ال
ــادة حــادة يف أعــداد األطفــال القتلــ       ملنــاط  مدنيــة مــن ق بــل مجيــ  األطــراف  ممــا أد  إىل زي

حادرـا    880واملشوهني. وبصـرف النظـر عـن الـنق  الكـبة يف اإلبـ غ  جـر  اإلبـ غ عـن          
ـــ  مـــن ــو  عل ــوادث الـــ  تنطـ ــها   احلـ ــال  منـ ــد األطفـ ــيمة ضـ ــهاكا  جسـ ــا   ٧١١  انتـ حادرـ
 .20١٣التحق  منها  وهو ما ميثل زيادة كبةة مقارنة بعام  جر 
 فـ   يف  6٧وحتقق  األمم املتحدة من جتنيد تنظـيم الدولـة اإلسـ مية مـا ال يقـل عـن        - ٧2

تسعة حوادث. وأفاد  التقارير بأن األطفال ظلوا يشـاركون يف دوريـا  إىل جانـ  البـالغني     
أيلول/سـبتمرب    5 ويعملون يف نقاط التفتيش يف حمافظا  نينـو  وصـ   الـدين وديـاىل. ويف    

ف   يف فترا  أداء ص ة اجلمعة. وَجّند  قوا  احلشد الشـعيب املواليـة    40جّند التنظيم قسرا  
مــة عــددا  غــة معــروف مــن األطفــال يف مجيــ  منــاط  الــزناع  باإلضــافة إىل بغــداد           للحكو

والبصرة. وُشوهد أطفال يرتدون الز  العسكر  وحيملون األسلحة بصورة يوميـة إىل جانـ    
ــال  شــهد  األمــم املتحــدة يف    ــ  مشــاركة  أفــراد تلــ  اجلماعــا . وعلــ  ســبيل املث متوز/يولي

يشيا  يف منطقة احلرية ببغداد. وجلأ  مجاعا  الدفاع الـ ايت   أطفال يف دوريا  لقوافل امليل
ال  تدعم قوا  األمن العراقيـة يف بلـدة آمـريل يف حمافظـة صـ   الـدين  إىل جتنيـد واسـتددام         

أعـوام. وأفـاد  تقـارير بـأن أطفـاال   منـهم فتيـا   كانـ  هلـم           ١0فتيان يبلغ أصغرهم عمـرا   
ديــة الـــ  تقاتــل إىل جانــ  قــوا  البشــمركة الكرديـــة      صــلة جبماعــا  الــدفاع الــ ايت اليزي    

ــو  وكركــوك  وكــ ل  إىل     ــة يف نين ــ ايت التركماني ــدفاع ال ــ  امليليشــيا    ومجاعــا  ال جان
القبلية السنية ال  تدعم قوا  األمن العراقيـة يف الرمـاد . وال يـزال غيـا. إجـراءا  واضـحة       

لتــدابة التأديبيــة الــ  تتدــ ها الســلطا  للتجنيــد  مبــا فيهــا تــدابة التحقــ  مــن ســن اجملنــدين وا
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العراقية  مصدر قل  شديد. ومن دواع  القل  أيضـا  أن مشـروع قـانون احلـر  الـوطي الـ         
ُقّدم إىل جملس النوا. بداية شهر آذار/مار  يتضمن استثناءا  متعلقة بسن التجنيد  وهـو مـا   

 ة للحكومة االلتحاق باحلر  الوطي.من شأن  أن يتيح لألطفال املرتبطني بامليليشيا  املوالي
ــانون األول/ديســـمرب   - ٧٣ ــال املـــودعني   ٣٩١  اُتهـــم 20١2وحـــ  كـ طفـــ   مـــن األطفـ
فتــاة   أو أدينــوا بتــهم تعتــرب مبوجــ  قــانون مكافحــة        ١٣مرافــ  االحتجــاز  مــن بينــهم     يف

( متصــلة باإلرهــا.  وذلــ  بســب  ارتبــاطهم املزعــوم جبماعــا  مســلحة.  2005اإلرهــا. )
وقد اعتقل  سلطا  حكومة إقليم كردستان يانية أطفال عل  األقل  منهم طفلتان  مبوجـ   

(. وتراوح  فترا  االعتقال مـا بـني شـهرين وأكثـر     2006) ٣قانون مكافحة اإلرها. رقم 
 من ر رة أعوام.

ــل   - ٧4 ــدة مقتـ ــم املتحـ ــ   ) 6٧٩وســـجل  األمـ ــاة  و  ١2١طفـ ــان  ٣04فتـ  254و  فتيـ
ــه مل ــابة ُيعـــرف جنسـ ــرين ) 505م( وإصـ ــاة  و  ١١١آخـ ــ    282فتـ ــرف  ١١2و  فـ مل ُيعـ

ما ميثل أكـرب عـدد    حادرا  أمكن التحق  منها(  وهو ٣56حادرا  )من بينها  4٩8جنسهم( يف 
طفـ     8٧. وقـد ُقتـل   2008 عـام  نشاء آلية الرصد واإلب غ يفمور  إلصابا  األطفال من  إ

بـــأجهزة متفجـــرة يدويـــة الصـــن  وهجمـــا   طفـــ   يف هجمـــا   2١١علـــ  األقـــل وجـــر  
فـ  (   ١١فتيـا  و   5طف   ) ١6أيلول/سبتمرب  ُقتل يف حمافظة ص   الدين  2انتحارية. ويف 

ــني  ــراو  أعمــارهم ب ــر    ١6و  8 تت ــا   وُج ــان و  ٣آخــرين ) 8عام ــارة   5فتي ــا (  يف غ فتي
حزيران/يونيـ     ١٧ويف جوية لقوا  األمن العراقية كان  تستهدف تنظيم الدولة اإلس مية. 

مركــز  “عصــائ  أهـل احلــ  ”يف مقاطعـة بعقوبــة مبحافظـة ديــاىل  اقتحمـ  امليليشــيا الشـيعية     
آ./أغسـطس  يف مقاطعـة    22فتيـان. ويف   4حمتجزا   من بينهم  52قتل  في  شرطة املفرق و

معـة يف  سـنوا   أرنـاء صـ ة اجل    8ف    يبلغ أصـغرهم عمـرا     ١6السعدية مبحافظة دياىل  ُقتل 
مسجد مصع  بن عمة عل  يد عناصر مسـلحة ُيـزعم أهنـا تنتمـ  إىل قـوا  احلشـد الشـعيب.        
ويف حزيران/يوني   زاد تقدم تنظيم الدولة اإلس مية مـن إعاقـة إيصـال املسـاعدا  اإلنسـانية       
وهو ما أد  يف كثة من األحيان إىل آرار مـدمرة علـ  األطفـال. فعلـ  سـبيل املثـال  أشـار         

طفــ   يزيــديا  علــ  األقــل مــاتوا يف آ./أغســطس بســب  نقــ  يف الطعــام  45در إىل أن مصــا
 .جبل سنجار أن ضر. التنظيم حصارا  عليهم يف واملاء بعد

هجومــا  علــ  مــدار  ومــوظفني مشــمولني   6٧وأفــاد  التقــارير وقــوع مــا جمموعــ    - ٧5
 ة  أمكــن التحقــ  مــنهجومــا  علــ  مستشــفيا  ومــوظفني مشــمولني باحلمايــ  5١باحلمايــة و 

مدرســة  28. وقــد اســُتهدف  42طفــ   وجــر   56هجومــا  منــها  أســفر  عــن مقتــل   84
بــأجهزة متفجــرة يدويــة الصــن   مبــا يف ذلــ  أرنــاء اســتددام هــ ه املــدار  كمراكــز ل قتــراع  
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خ ل االنتدابا  الربملانية ال  ُعقد  يف نيسان/أبريل. وباإلضافة إىل ذلـ   ُأبلـغ عـن وقـوع     
ــة اإلســ مية.        ١0 ــد تنظــيم الدول ــ  ي ــ  مدرســني عل ــداء عل ــد باالعت ــداء أو هتدي حــوادث اعت
مدرســة أخــر  يف حمافظــا  األنبــار ونينــو  وصــ   الــدين وديــاىل بســب    2٣تــأرر   وقــد

استددامها عسـكريا  مـن جانـ  القـوا  األمنيـة العراقيـة وتنظـيم الدولـة اإلسـ مية  وبسـب            
وامليليشيا  الداعمة هلمـا. وقـد اسـُتددم  رـ ث مـدار  عسـكريا         القتال الدائر بني الطرفني

من جان  التنظيم يف حمافظ  األنبار ودياىل  بينما استددم  قوا  األمـن العراقيـة مدرسـتني    
يف حمافظــة صــ   الــدين  واســتددم  قــوا  البشــمكرة مدرســة واحــدة يف املوصــل. وعلــ   

تعرضــــ  املدرســــة الثانويــــة الصــــناعية الــــ   تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١١ســــبيل املثــــال  يف 
إخ لها يف بيج  مبحافظة ص   الدين للتدمة بواسطة أجهزة متفجـرة يدويـة الصـن       جر 

 ُزع م أن التنظيم قام بزرعها حي  استددمتها قوا  األمن العراقية سابقا  كقاعدة عسكرية.
هجومــا  ١٧وتعــر  مستشــف  الفلوجــة العــام يف حمافظــة األنبــار وحــده للقصــ  يف   - ٧6

منفص . ويف أربعة حوادث  اسـُتهدف  املستشـفيا  بواسـطة أجهـزة متفجـرة يدويـة الصـن .        
ويف حمافظ  نينو  وكركوك  استهدف تنظيم الدولة اإلس مية طبيـبني علـ  األقـل لرفضـهما     

آذار/مــار  يف كركــوك  اســتهدف  ٣  ســبيل املثــال  يف معاجلــة جرحــ  مــن املقــاتلني. وعلــ 
هجــوم جبهــاز متفجــر يــدو  الصــن  مــزنل طبيــ  هــدده التنظــيم ســابقا   ممــا تســب  يف جــر   

مـدنيا  آخـرين. واسـتددم كـل مـن التنظـيم وامليليشـيا  املواليـة للحكومـة سـبعة            ١٣طفلي  و 
 ك ملعاجلة جرحاهم.مستشفيا  عل  األقل يف حمافظا  ص   الدين ونينو  وكركو

ــل )  ١ 2٩٧وتعـــــر   - ٧٧ ــ  األقـــ ــ   علـــ ــاة و  685طفـــ ــاف   6١2فتـــ ــ  ( ل ختطـــ فـــ
بـالرغم مـن الـنق  الكـبة يف اإلبـ غ.       2008حادرا   وهو أكرب عدد ُسجِّل من  عام  ٣20 يف

وقـــد ارُتكبـــ  مجيـــ  احلـــوادث تقريبـــا  يف آ./أغســـطس علـــ  يـــد تنظـــيم الدولـــة اإلســـ مية   
ــة اليزي ضــد ــائ هتم واحُتجــزوا      الطائف ــ  ع ــال يف جمموعــا  م ــد ُنقــل األطف ــة يف ســنجار. وق دي
عامـــا   ١2املـــدار  والســـجون واملطـــارا . وُفصـــل  الفتيـــا  اللـــوايت تتجـــاوز أعمـــارهن   يف
عائ هتن وجر  بيعهن يف املنـاط  اخلاضـعة لسـيطرة التنظـيم يف العـراق واجلمهوريـة العربيـة         عن

أهنـم   ُزعـم  منها االسترقاق اجلنس . أما الرجال والفتيـان  فقـد  السورية  أو استبقالهن ألغرا  
اجلمهوريـة العربيـة    ُأرغموا عل  اعتناق اإلس م وااللتحاق بالتنظيم. وأفاد  مصادر متعـددة يف 

السورية يف كـانون األول/ديسـمرب أن فتيـا  يزيـديا  قـد ُنقلـن إىل الرقـة لُيـَبعن فيهـا جاريـا            
ألطفــال اليزيــديني املدــتطفني علــ  اســتهداف التنظــيم لطوائــ    للجــنس. ويــدل ارتفــاع عــدد ا 

األقليا   إذ ُأبل ـغ أيضـا  عـن تعـر  أعـداد كـبةة مـن األطفـال التركمـان والشـب  واملسـيحيني            



 
A/69/926 

S/2015/409 

 

22/76 15-06098 

 

  االختطـــاف بشـــدة تعـــ ر الوصـــول ل ختطـــاف. وقـــد أد  إىل عرقلـــة عمليـــة توريـــ  حـــاال
 .اإلب غ عن حاال  اختطاف األطفال املناط  املتأررة بالزناع أو ختوف اأُلسر من إىل
وواصل  األمم املتحدة التفاعـل مـ  السـلطا  الوطنيـة واحملليـة بشـأن محايـة األطفـال          - ٧8

ــة وعــدم االســتقرار السياســ . إال أن عــدم اســتجابة حكومــة      بــالرغم مــن تــرد  احلالــة األمني
ال يـزال مصـدر قلـ  شـديد.      العراق لألرر غة التناسيب ال   خيلف  الزناع املسلح عل  األطفـال 

وهنـــاك حاجـــة الختـــاذ إجـــراءا  عاجلـــة فيمـــا يتعلـــ  باحتجـــاز األطفـــال بتـــهم اإلرهـــا.     
يتعلـ  باإلصـ   التشـريع   مبـا يف ذلـ  جتـرمي جتنيـد األطفـال واسـتددامهم  وارتبــاط           وفيمـا 

طفـال  األطفال بقوا  احلشد الشعيب  باإلضـافة إىل تنفيـ  سياسـا  وبـرام  إلعـادة تأهيـل األ      
املتأررين بالزناع. وتق  األمـم املتحـدة علـ  أهبـة االسـتعداد لـدعم احلكومـة  وتشـج  إنشـاء          
جلنة رمسية مشتركة بني الوزارا  لتيسة تبادل املعلوما  بانتظام بشأن التصـد  ل نتـهاكا    

 اجلسيمة ضد األطفال.
 

 إسرائيل ودولة فلسطني  
بشـدة يف دولـة فلسـطني مـ  حـدوث تصـعيد          تدهور  احلالة األمنية20١4يف عام  - ٧٩

ــة        ــادة كــبةة يف التــوترا  يف لتلــ  أحنــاء الضــفة الغربي ــة يف غــزة وزي آخــر لألعمــال العدائي
األطفال الفلسـطينيون واإلسـرائيليون    ظلو ترت  عل  ذل  آرار مدمرة بالنسبة لألطفال. وقد

 دة.يتأررون من حالة االحت ل العسكر  والزناع واإلغ ق السائ
وشهد  الفترة املشمولة بالتقرير زيادة هائلة يف عدد األطفال الـ ين قتلـوا وجرحـوا      - 80

إســرائيليني(  4فلســطينياق و  55٧طفــ  ) 56١ال ســيما يف غــزة. فقــد ُقتــل مــا ال يقــل عــن    
 إسرائيليا(. 22فلسطينياق و  4 24٩طف  ) 4 2٧١وُجر  

عامـا.   ١٧إىل  ١١ينيا  تتـراو  أعمـارهم مـن    فـ  فلسـط   ١٣ويف الضفة الغربية  ُقتل  - 8١
( اسـتددمتها قـوا  األمـن    ١) “إسـفنجية ”( وطلقـا   ١١منهم بـ خةة حيـة )   ١2وقد قتل 

اإلسرائيلية أرناء مظاهرا  وعمليا  تفتـيش واعتقـال عسـكرية  وقتـل فـ  واحـد علـ  أيـد          
عامـا نتيجـة    ١٧و  ١6أيار/مايو  قتل ف َتيان فلسطينيان يبلغان من العمـر   ١5مستوطنني. ويف 

ن نقطـة تفتـيش   إلط ق ذخةة حية عليهمـا أرنـاء اشـتباكا  مـ  جنـود إسـرائيليني بـالقر. مـ        
بيتونيا. وتشة التقارير إىل أن الطفلني الل ين قتلتهما قوا  األمن اإلسرائيلية مل يكونـا يشـك    

عاما بعـد أن أطلقـ     ١4آذار/مار   قتل ف  يبلغ من العمر  ١٩هتديدا قات  فيما يبدو. ويف 
ــوره اجلــدار الفاصــل يف      ــد  عب ــة ل ــوا  األمــن اإلســرائيلية أعــةة ناري ــ  ق ــة.   علي الضــفة الغربي

أعــوام بعــد أن أصــابت  قــوا  األمــن   ١0مثــال آخــر  قتــل فــ  فلســطيي يبلــغ مــن العمــر    ويف
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ــأعةة ناريــة يف ظهــره يف لــيم الفــوار. وتقــول حكومــة إســرائيل إن التحقيقــا       اإلســرائيلية ب
 كان  أو ال تزال جارية يف ه ه القضايا.

ــبا  ١٣ويف  - 82 ــة شـ ــ  ر رـ ــ   اخُتطـ ــان  حزيران/يونيـ ــهم طفـــ ن يبلغـ ــرائيليني  منـ ن إسـ
حزيران/يونيــ   عثــر علــ  جثــثهم بــالقر. مــن حلحــول مشــال   ٣0عامــا  ويف  ١6العمــر  مــن

اخلليل. وأفـاد  حكومـة إسـرائيل أن املشـتب  فـيهم ر رـة أفـراد مـن حركـة محـا   وأن ارـنني            
قــارير أيضــا   منــهما قــت  أرنــاء معركــة بــالنةان مــ  قــوا  األمــن اإلســرائيلية. وأشــار  الت         

ألقــ  القــب  علــ  مئــا  الفلســطينيني يف الضــفة الغربيــة أرنــاء عمليــا  تفتــيش كــبةة   أنــ  إىل
متوز/يوليـ     2حزيران/يونيـ . ويف   ٣0و  ١٣قام  هبا قوا  األمن اإلسرائيلية يف الفتـرة بـني   

عامــا يف شــعفاط وُحــرق حيــا فيمــا بــدا ردا علــ    ١6اختطــ  فــ  فلســطيي يبلــغ مــن العمــر 
اختطاف وقتل الشبان اإلسرائيليني. وألق  القب  عل  ر رة مـدنيني إسـرائيليني  ارنـان منـهما     

 دون سن الثامنة عشرة  ووجه  إليهم اهتاما .
كـان  طفـ     ١ 2١8ومن جمموع األطفال ال ين جرحوا يف الضـفة الغربيـة وعـددهم     - 8٣

أرنــاء مواجهــا  يف اخلليــل  يف املائــة ٩١أصــي  و الثانيــة عشــرةعمــر أكثــر مــن نصــفهم دون 
 بطلقا  مكسوة باملطاط. 5٣0منهم بال خةة احلية و  2٣١والقد  الشرقية  م  إصابة 

واستمر ارتفـاع مسـتو  العنـ  الـ   يرتكبـ  املسـتوطنون اإلسـرائيليون  ومـا يتصـل           - 84
 طفـ   6٣ب ل  من حوادث تكون قوا  األمن اإلسرائيلية ضالعة فيها  ممـا أسـفر عـن جـر      
 نيسـان/  ١8 فلسطينيا. فعل  سبيل املثال  تفيد التقارير بأن جمموعة مـن املسـتوطنني قامـ  يف   

أبريل  يف ظل محاية وفرهتا هلا قوا  األمن اإلسرائيلية  مبهامجة مدرسة عوري  الثانويـة للبـنني   
حجـارة وطلقـا  ناريــة    طالبـا مـن جــراء رمـ     ١2بـالقر. مـن نـابلس  ممـا أســفر عـن جـر        

از. وقــد تعرضــ  املدرســة هلجمــا  يف أربــ  مــرا   شــنها حســبما تفيــد التقــارير    وعبــوة غــ
 إسرائيليون يعيشون يف مستوطنة يزهار.

ف  وفتاتـان( جبـرو  يف الضـفة الغربيـة نتيجـة لقيـام        ١4طف  إسرائيليا ) ١6وأصي   - 85
 فلسطينيني بإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وإط ق أعةة نارية عل  مركبا .

يف كـبة   عسـكر  هجـوم  ويف غزة  حتمل املدنيون  مبـن فـيهم األطفـال  وطـأة رالـ        - 86
. ففـ  غـزة  ُقتـل يف فتـرة     “عمليـة اجلـرف الصـامد   ” وهـ     أالعل  مـد  سـ  سـنوا    غزة 

ــني   ــدة ب ــا املمت ــ  و  8 اخلمســني يوم طفــ   540آ./أغســطس مــا ال يقــل عــن    26متوز/يولي
عامـا  مـ  بلـوغ     ١٧ و أسـبوع واحـد  بني   أعمارهم تتراو قفتاة 200 قف  ٣40فلسطينيا )

يف املائـة(. ويتجـاوز عـدد اإلصـابا  يف صـفوف       ٧0نسبة من هم دون سن الثانية عشرة حنو 
األطفال جمموع عدد األطفال الفلسطينيني ال ين قتلوا خ ل التصـعيدين السـابقني. وتعرضـ     
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عضــاء يف مجاعــا  مســلحة    مئــا  املنــازل  الــ  يعــود بعضــها إىل أشــدا  يــدع  أهنــم أ       
لضــربا  جويــة إســرائيلية مباشــرة. وأســفر القصــ  اإلســرائيل  عــن تــدمة ممتلكــا  ســكنية    
ومــدار  ومستشــفيا   أو إحلــاق أضــرار فادحــة هبــا  ممــا أســفر عــن مقتــل وجــر  مــدنيني.    

ذل  تقارير تفيد بتعر  مـدنيني فلسـطينيني وأهـداف مدنيـة فلسـطينية لضـربا         ويضاف إىل
ــا         يف مباشــرة ــإط ق صــوارين أو بوجــود أنشــطة جلماع ــاءا  ب ــا ادع ظــروف مل تكــن فيه

إزاء التقيد بقواعد القانون الـدويل اإلنسـاين    اشديد ااملناط  اجملاورة. ويثة ذل  قلق مسلحة يف
 األعمال العدائية  مبا يف ذل  مبادئ التمييز واحليطة والتناس . بشأن سة

متوز/يوليـــ    8أطفـــال يوميـــا  يف الفتـــرة بـــني     ١0 ويف املتوســـط  قتـــل أكثـــر مـــن    - 8٧
متوز/يوليـ    ١٧يف املائـة منـهم يف الفتـرة بـني      80آ./أغسطس يف غزة. وقتل أكثر من  26 و
ــارير         5و  ــد التقـ ــزة. وتفيـ ــل غـ ــرائيلية داخـ ــن اإلسـ ــوا  األمـ ــل قـ ــاء توغـ ــطس أرنـ آ./أغسـ
اعـا  مسـلحة فلسـطينية    طف  عل  األقل قتلوا يف غزة من جراء صوارين أطلقتـها مج  ١٣ بأن

 باجتاه إسرائيل سقط  داخل غزة.
 أن طفـ  فلسـطينيا علـ  األقـل يف غـزة. وتشـة التقـديرا  األوليـة إىل         2 ٩55وجر   - 88

طفل سيظلون معاقني إىل األبد. وخب ف األطفال ال ين جرحوا أرنـاء العمليـة    ١ 000أكثر من 
 طف  آخرين. ٧6 آ./أغسطس  جر  - ز/يولي العسكرية اإلسرائيلية املنف ة يف الفترة متو

ــة       ١6ويف  - 8٩ ــن التاســعة إىل احلادي ــراو  أعمــارهم م ــال  تت ــة أطف ــل أربع ــ   قت متوز/يولي
عشــرة  علــ  شــاطي يف مدينــة غــزة. ووفقــا لروايــة أحــد شــهود العيــان ومقطــ  فيــديو  اختبــأ  

اآلخرون بق يفة أطلقـ    يف مب  خال وُقتل من جراء ضربة جوية. وقتل األطفال الث رة طفل
 هــ ه مــن البحــر  قتلتــهم وَجرحــ  ارــنني آخــرين. ومل يتســن  حتديــد أ  أهــداف عســكرية يف 
ذلـ    املنطقة ال  كان  تبدو هادئـة  ومل تكـن أ  صـوارين قـد أطلقـ  صـو. إسـرائيل مـن        

 املوق  يف ذل  الوق .
ــي ســهيلة يف ضــربة ج     20ويف  - ٩0 ــب  ســكي يف ب ــ   قصــ  م ــة إســرائيلية   متوز/يولي وي
نســاء حوامــل.  ٣طفــ  و  ١٩شدصــا مــن عائلــة واحــدة  مــن بينــهم   25أد  إىل مقتــل  ممــا

ــن         ــوا  األم ــ ار مســب  مــن ق ــوا أ  إن ــاجون يف شــهادة أهنــم مل يتلق ــراد األســرة الن وذكــر أف
 اإلسرائيلية. وفتح املدع  العام العسكر  حتقيقا جنائيا يف ه ه املسألة.

متوز/يوليـ     ١0ٌل فلسطينيون يف هجمـا  لطـائرا  بـ  طيـار. ففـ       وقتل أيضا  أطفا - ٩١
قتـــل طفـــل يف اخلامســـة مـــن عمـــره بق يفـــة أطلقـــ  مـــن طـــائرة بـــ  طيـــار يف ديـــر الـــبلح.    

متوز/يولي   قتل  طائرة ب  طيـار طفـ  يف التاسـعة مـن عمـره كـان حيـاول االحتمـاء          2٣ ويف
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مـا   مل تكـن هنـاك تقـارير تفيـد بوجـود       يف ملجأ يف بي  الهيا. ويف وق  وقـوع هـ ه اهلج  
 أنشطة عسكرية بالقر. من املنازل.

 وقــد أد  إطــ ق صــوارين بــدون متييــز مــن جانــ  مجاعــا  مســلحة فلســطينية مــن    - ٩2
السـكان   مـن  مناط  مأهولة بالسكان يف غزة باجتاه مراكـز سـكانية إسـرائيلية إىل تعـري  كـل     

يني يف غزة للدطر. ويـثة ذلـ  قلقـا إزاء التقيـد بقواعـد      املدنيني يف إسرائيل واملدنيني الفلسطين
القــانون الــدويل اإلنســاين بشــأن ســة األعمــال العدائيــة  ال ســيما مبــدآ التمييــز واحليطــة. ويف   

منطقـة شـعار    أعوام بق يفـة هـاون يف   4آ./أغسطس  قتل طفل إسرائيل  يبلغ من العمر  22
ســتة أطفــال إســرائيليني تتــراو  أعمــارهم بــني   هــانيغي . وتفيــد التقــارير أن مــا ال يقــل عــن   

غـزة. وإضـافة     عاما أصيبوا جبرو  بالغة من جراء نـةان صـوارين أطلقـ  مـن     ١٧أشهر و  ٣
بســب  تنـارر حطــام   ٣٣طفــ  وهـم يف طــريقهم إىل م جـي  وجـر      ١5٩إىل ذلـ   جـر    
إىل ذلـ   قتـل يف    يف حوادث مرورية بعد إط ق صافرا  اإلن ار. وإضـافة   ١8املباين  وجر  

تشرين األول/أكتوبر رضي  إسرائيل  يبلغ من العمر ر رة أشهر  مـ  آخـرين  عنـدما تعمـد      22
 رجل فلسطيي اقتحام حمطة لقطارا  السك  احلديدية اخلفيفة بسيارت  يف القد  الشرقية.

ــال واســتددامهم       - ٩٣ ــد األطف ــاءا  بشــأن تســ  حــاال  لتجني ــارير عــن ادع وورد  تق
نــ  مجاعــا  مســلحة فلســطينية  مبــا فيهــا كتائــ  القســام. ومت التحقــ  مــن احلــاال    جا مــن

عامـا  ومت أسـره أرنـاء     ١6متوز/يولي   جر  ف  فلسطيي يبلغ من العمر  2١اخلمس التالية: يف 
كمني نصبت  كتائ  القسام لقوا  إسرائيلية بالقر. من كيبوتس نـة عـام/إيريز. وقتـل ف تيـان     

عاما يف هجمـا  موجهـة نفـ هتا طـائرا  إسـرائيلية بـ  طيـار يف جباليـا          ١٧ر يبلغان من العم
ــونس يف   ــان يـ ــلحة      ١4و  ١2وخـ ــا  مسـ ــا جبماعـ ــارير بارتباطهمـ ــد التقـ ــ   وتفيـ متوز/يوليـ
عامـا  أفـاد  التقـارير     ١6متوز/يولي   اختف  ف  فلسطيي يبلغ من العمـر   22فلسطينية. ويف 

متوز/يوليـ . ويظهــر الفـ  يف مقطــ     26أسـرت  بوفاتــ  يف   أن كتائـ  القســام جندتـ   وُأبلغــ   
ــل. ويف      ــ  الكامـ ــ  امسـ ــا يف ذلـ ــةة  مبـ ــ  األخـ ــاء اإلدالء بكلمتـ ــديو أرنـ ــطس   2فيـ آ./أغسـ

ــل ــغ مــن العمــر   فــ  قت ــدما     ١٧يبل ــاد  التقــارير أن كتائــ  القســام اســتددمت   عن عامــا  أف
لتــ  كتائــ  القسـام الفــ  أرنــاء تلقيــ   قصـف  قــوا  األمــن اإلسـرائيلية مزنلــ . ويــبني فيـديو محّ   

 التدري  العسكر  وأرناء إدالئ  بكلمت  األخةة.
ــرائيلي     2٣ويف  - ٩4 ــوا  األمــن اإلس ــن العمــر     متوز/يوليــ   اقتــاد  ق ــطينيا يبلــغ م ة فــ  فلس
عاما من مزنل  بالقر. من خان يونس وأرغمت  حت  هتديد الس   عل  البحـ  عـن أنفـاق.     ١٧

 .أن  قد مت استجواب  واالعتداء علي  واستغ ل  النتزاع معلوما  من  عن أفراد محا وأفاد الف  ب
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ــوا  األمــن اإلســرائيلية       - ٩5 ــ  ق ــال واحتجــاز أطفــال فلســطينيني مــن جان واســتمر اعتق
وحماكمتهم يف حمـاكم عسـكرية لألحـداث. ووفقـا ملصـلحة السـجون اإلسـرائيلية  كـان هنـاك          

عامـا يف مراكـز    ١٧إىل  ١4طفـ  تتـراو  أعمـارهم مـن      ١5١ هناية كانون األول/ديسمرب يف
ــة. وكــان املتوســط الشــهر  لعــدد       ــهاكا  أمني ــدعو  انت االحتجــاز العســكر  اإلســرائيل  ب

 طف . ١88األطفال ال ين حتتجزهم القوا  العسكرية اإلسرائيلية 
مـن الضـفة   طفـ  فلسـطينيا    ١22وحصل  األمم املتحدة عل  إفادا  خطية أدىل هبا  - ٩6

 الغربية  كان  قوا  األمن اإلسرائيلية قد احتجزهتم  ذكروا فيها أهنـم تعرضـوا لسـوء املعاملـة    
ــل الضــر.   ــن قبي ــد  م ــ اء اللفظــ     والضــر. بالعصــ    باألي ــرفس واإلي وعصــ  األعــني وال

طفـل يف القـد     ٧00. وقـد ألقـ  القـب  علـ  مـا ال يقـل عـن        والتهديدا  بـالعن  اجلنسـ   
إفــادة خطيــة مــن  ١8عامــا. وتلقــ  األمــم املتحــدة  ١٣منــهم عــن  ٧0عمــار أ الشــرقية  تقــل

ــم تعرضـــوا      ــطينيني ذكـــروا أهنـ ــال فلسـ ــرطة اإلســـرائيلية      لأطفـ ــ  يـــد الشـ ــوء املعاملـــة علـ سـ
 احلدود. وشرطة
وتنف  القيادة املركزية جليش الدفاع اإلسرائيل  للضـفة الغربيـة منـ  شـباط/فرباير إجـراء       - ٩٧

مسـائل   بأوامر احلضور من أجل إهناء ممارسة االعتقاال  الليلية ومعاجلة بعـ  جتريبيا فيما يتعل  
احلماية. وهناك لاوف فيما خي  تسـليم أوامـر احلضـور لـي   واالعتقـاال  الـ  تعقـ  املثـول         

 .أمام أقسام الشرطة  والتقارير عن االنتهاكا  ال  حتدث أرناء عملية االستجوا.
 آ./ 26 متوز/يوليـ  و  8مدرسة عل  األقـل يف الفتـرة بـني     262ويف غزة  تعرض   - ٩8

أغسطس ألضرار من جراء ضربا  جوية إسرائيلية. وتعرض  ر ث مدار  عامة لتـدمة تـام   
ــ        2٣و  ــ   تعرضـ ــافة  إىل ذلـ ــة. وإضـ ــرار فادحـ ــل ألضـ ــ  األقـ ــة علـ ــة  2٧4مدرسـ روضـ

 ألضرار. أطفال
املتحدة إلغارـة وتشـغيل ال جـئني الفلسـطينيني      لوكالة األمممن املباين املدرسية التابعة و - ٩٩

الـ  تضـرر  مـن جـراء الغـارا  اجلويـة وأعمـال         مب  8٣البالغة و)األونروا(  يف الشرق األدىن
 إصـابة  ُتسـتددم كم جـي     سـب  مـدار   لية القريبـة منـها  أصـيب      يالقص  املـدفع  اإلسـرائ  

دفع   ممـا أد  إىل وفـاة   املـ قصـ   ال ويـة أو للقصـ  مـن جـراء الغـارا  اجل    تعرضـ    مباشرة أو
شدصـا. ويف أيار/مـايو  أطلعـ      2٣0 طفـ   وجـر  حنـو    ١6شدصا عل  األقل  منـهم   42

  تواصل  مناقشـتها مـ  كيانـا  حكوميـة يف     األمم املتحدة حكومة إسرائيل عل  قائمة مبرافقها
سـطس  قـدم  األونـروا    . وأرناء األعمال العدائيـة الـ  وقعـ  يف متوز/يوليـ  وآ./أغ    متوز/يولي 

للســلطا  اإلســرائيلية معلومــا  آنيــة حتــدد املنشــت  الــ  كانــ  ُتســتددم كم جــي لصصــة   
ــا   ضــرب  يف          ــ ه املعلوم ــن ه ــرغم م ــ  ال ــ . وعل ــاكن اللجــوء املؤق ــوارئ وأم حلــاال  الط
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ــة املدتلطــة      24 ــ  حــانون االبتدائي ــ  مدرســة بي ــ    “ د”و “ أ”متوز/يولي ــروا  ال ــة لألون التابع
الــدفاع  مشــردا داخليــا  بــنةان مــداف  هــاون أطلقهــا جــيش  450  تــؤو  آنــ اك حــوايل كانــ

أطفــال  وجــر  أكثــر  6شدصــا علــ  األقــل  مــن بينــهم  ١2وفــاة  اإلســرائيل   ممــا أســفر عــن
ــن ــا           ٩0 م ــرائيلية معلوم ــدموا للســلطا  اإلس ــد ق ــم املتحــدة ق ــو األم ــان موظف ــرين. وك آخ
مناسبة لتلفة عل  مد  األيام السبعة السابقة للحـادث  مبـا يف ذلـ      ١2 مكان املدرسة يف عن

ــاك تقــارير تفيــد بوجــود نشــاط عســكر  مكثــ       ــاط  يــوم احلــادث نفســ . وكانــ  هن يف املن
احلـــادث  ولـــيس يف وقـــ  وقوعـــ . وبـــدأ جـــيش الـــدفاع العســـكر   اجملـــاورة للمدرســـة قبـــل

 .جنائيا حتقيقا
التابعــة “ .”و “ أ”ســة جباليــا االبتدائيــة للبنــا  متوز/يوليــ   ضــرب  مدر ٣0ويف  - ١00

شدصا عل  األقل  مـن بينـهم موظـ  لألمـم      ١٧لألونروا بق ائ  مدفعية  مما أسفر عن قتل 
شدصــا كــانوا قــد جلــأوا إىل املدرســة. وكانــ  الســلطا  اإلســرائيلية     ٩٩املتحــدة  وجــر  

يومـــا   ١4ل علـــ  مــد   مناســبة علـــ  األقــ   28ُأبلغــ  رمسيـــا بإحــداريا  املدرســـة يف    قــد 
 ذل  الليلة السابقة للحادث. يف مبا

آ./أغســطس  تعرضــ  مدرســتان حكوميتــان هلجمــا  جويــة أســفر         25ويف  - ١0١
تدمةمها. وإىل جان  احلادرني اللـ ين وقعـا يف متوز/يوليـ  وآ./أغسـطس  ورد  تقـارير       عن

 ة من العام.عن سب  حاال  تعرض  فيها املدار  هلجما  طوال الفترة املتبقي
وخـــ ل عمليـــا  التفتـــيش الروتينيـــة الـــ  تقـــوم هبـــا األونـــروا  اكتشـــف  الوكالـــة   - ١02
عناصر مسلحة فلسطينية كان  قد وضع  أسلحة أو أجزاء من أسـلحة يف رـ ث مـدار      أن

 خالية تابعة لألونروا يف غزة.
ــة  قامــ  قــوا  األمــن اإلســرائيلية يف    - ١0٣ بــدخول مــدار  حالــة  2١ويف الضــفة الغربي

واستددامها. ويف مخس مناسـبا   مت دخـول مبـاين مـدار  تابعـة لألونـروا يف الضـفة الغربيـة         
 دون احلصول عل  إذن من األمم املتحدة.

تشرين الثاين/نوفمرب  قرر األمني العام تشكيل جملـس يف مقـر األمـم املتحـدة      ١0ويف  - ١04
وجـر  فيهـا أشـدا   وتعرضـ  فيهـا      للتحقي  يف عشر حوادث وقع  فيهـا حـاال  وفـاة     

 مراف  األمم املتحدة ألضرار  أو عثر فيها عل  أسلحة أرناء الزناع.
ــرة بــني   - ١05 ــ  و  8ويف الفت مــن مستشــفيا    ١٧آ./أغســطس  تعرضــ    26متوز/يولي

مستشف  ألضرار من جراء هجما  جويـة أو قصـ  إسـرائيل . ودمـر      ٣2غزة البالغ عددها 
متوز/يوليـ     2١عيادة للرعاية الصحية األولية. وعلـ  سـبيل املثـال  يف     58مستشف  واحد و 
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. 40أشــدا  وجــر   ٣ضــر. مستشــف  شــهداء األقصــ  عــدة مــرا   ممــا أد  إىل مقتــل  
وتفيد التقارير بأن  مل يرد أ  إن ار باهلجوم. وادع  قوا  األمن اإلسـرائيلية أن اهلـدف كـان    

اورة للمستشـف  مباشـرة. ويـثة ذلـ  اهلجـوم لـاوف       عبارة عن لبـأ للقـ ائ  يف املنطقـة اجملـ    
 بشأن التقيد باحلماية اخلاصة ال  جير  توفةها للمستشفيا  مبوج  القانون الدويل.

ــا          - ١06 ــها مجاع ــرائيل بصــوارين أطلقت ــدار  يف إس ــ  م ــا  عل ــ ث هجم وســجل  ر
 ع قتل .مسلحة فلسطينية من غزة  مما أسفر عن أضرار مبراف  املدار  دون وقو

يـؤرر سـلبا علـ  تقـدمي      200٧غـزة منـ  حزيران/يونيـ     احلصار املفـرو  علـ    وظل  - ١0٧
يف املائــة مــن األســر يف غــزة. وقــد أرــر ذلــ  علــ  تقــدمي     80املســاعدة اإلنســانية ألكثــر مــن  

عدم كفاية املعدا  واألدوا  واألدويـة األساسـية. وال تـزال    ال  عان  من  اخلدما  الصحية
 نســمة مليــون  ١.٧ن خيــدمان   اللــ انقطــة تفتــيش إيريــز مــ  إســرائيل ومعــرب رفــح مــ  مصــر 

 النقطتني الوحيدتني لوصول املساعدا  اإلنسانية.
فاع وطل  املدع  العام العسكر  إىل آليـة تقصـ  احلقـائ  والتقيـيم التابعـة جلـيش الـد        - ١08

ــة غــزة. ويف   “احلــوادث االســتثنائية ”اإلســرائيل  أن تفحــ  عــددا مــن    ــاء أزم ــ  وقعــ  أرن  ال
حـادث   ١00   أجـر  املـدع  العـام العسـكر  فحصـا أوليـا يف أكثـر مـن        20١5نيسـان/أبريل  

احلـــوادث ” حادرـــا. ونظـــرا  ألن تركيـــز اآلليـــة منصـــ  علـــ   ١٣وفـــتح حتقيقـــا  جنائيـــة يف 
ُيكفـل فيهـا احتـرام     شواغل بشأن عـدم قيامهـا مبعاجلـة احلـاال  الـ  مل       تظل هناك “االستثنائية

ث التحقيـ  يف مجيـ  احلـواد    القانون الدويل علـ  مسـتو  السياسـا  وبشـأن واجـ  الدولـة يف      
 .السياسا  أو التكتيكا  ال  ميكن أن تنته  القانون الدويل أو

بكفالــة التحقيــ  يف االدعــاءا   ويقـ  علــ  الســلطا  اإلســرائيلية والفلســطينية التــزام  - ١0٩
بانتهاكا  القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان بسـرعة وفعاليـة وبصـورة     

 مستقلة وحمايدة  وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة.
علـ    اردجـاء   وقد ادعـ  إسـرائيل مـرارا وتكـرارا أن عملياهتـا العسـكرية يف غـزة         - ١١0

ي إال أنـ  اللتزاماهتـا الدوليـة.   يف امتثـال تـام  عمليا  إط ق صوارين عل  إسـرائيل وأهنـا جتـر     
اشعر بقلـ  شـديد إزاء مـد  االنتـهاكا  اجلسـيمة الـ  عـاىن منـها األطفـال نتيجـة العمليـا             

فاملـد  غـة املسـبوق وغـة املقبـول ملـا كـان         .20١4العسكرية اإلسرائيلية ال  جر  يف عـام  
يثة لاوف كبةة بشأن امتثـال إسـرائيل للقـانون     20١4األطفال يف عام  ل ل  من تأرة عل 

واحتـرام   هجـوم احليطة عنـد شـن   وتوخ   التمييز والتناس مبادئ اإلنساين الدويل  وال سيما 
يـدعو إىل   فيما يتعل  باالستددام املفـرط للقـوة. وممـا    القانون الدويل حلقوق اإلنسان  وخباصة

كان  رالـ  العمليـا  العسـكرية اإلسـرائيلية      “عملية اجلرف الصامد”  بوج  خا  أن القل
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وممـا لـ  وقـ  مـدمر األرـر التراكمـ  هلـ ه العمليـا          الكرب  يف غزة يف غضون سـ  سـنوا .   
العســكرية علــ  األطفــال والســكان املــدنيني عمومــا واســتمرار االحــت ل العســكر  يف دولــة    

الفلسـطينيني   ه ا التقرير  فإن عدد القتل  يف صـفوف األطفـال   يف ذكر سابقافلسطني. وكما 
ــام     ( 55٧) ــ  عــدد مســجل يف ع ــ  أعل ــو رال ــ ي   20١4ه ــال ال ــد عــدد األطف ــوا يف  نبع قتل
ــتان ‘١’ دارفـــور ‘ 4’ ( و٣68ســـورية )‘ ٣’( وقبـــل 6٧٩) العـــراق‘ 2’ ( و٧١0) أفغانسـ
علـ  األقـل( أعلـ      54٣طني )(. وكان عدد املدار  املتضررة أو املدمرة يف دولـة فلسـ  ١٩٧)

 .20١4عام  ال  شهدها عدد مسجل يف مجي  احلاال 
ــها اســتعرا       - ١١١ ــة  بوســائل من وإين أحــ  إســرائيل علــ  اختــاذ خطــوا  حمــددة وفوري

طفــال وتشــويههم  واحتــرام ائمــة  حلمايــة األطفــال ومنــ  قتــل األ السياســا  واملمارســا  الق
. ومن التدابة األساسية يف ه ا الصـدد كفالـة   املستشفيا احلماية اخلاصة املمنوحة للمدار  و

حماســبة مــرتكيب االنتــهاكا  املزعومــة. وأحــ  كــ ل  إســرائيل علــ  الشــروع يف حــوار مــ    
 ممثل  اخلاصة واألمم املتحدة لكفالة عدم تكرار االنتهاكا  اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال.

 
 لبنان  

األمن واسـتمر  االجتاهـا  احلاليـة للـهجما  بـاألجهزة      تضرر لبنان بشدة من انعدام  - ١١2
ــاط  احلضــري    ــة الصــن   واالشــتباكا  يف املن ــا   املتفجــرة اليدوي ة  والقصــ  عــرب احلــدود انط ق

ــة الســورية. وأســفر  اهلجمــا  املبا   مــن ــة العربي ــ  تشــنها مجاعــا  مســلحة   اجلمهوري شــرة ال
عرسـال مبحافظـة البقـاع ويف طـرابلس      اجليش اللبناين عن اشتباكا  عنيفـة  وخصوصـا يف   عل 

مبحافظة الشمال. ومجع  األمم املتحدة معلوما  ذا  مصداقية عـن أطفـال ال تزيـد أعمـارهم     
عامــا كــانوا قــد انضــموا إىل فصــائل مســلحة يف املديمــا  الفلســطينية وإىل أطــراف     ١4علــ  

ــاط  احلد    ــة الســورية  ال ســيما يف املن ــة العربي ــة. وتلقــ  األمــم  مســلحة تعمــل يف اجلمهوري ودي
فـ   علـ  األقـل أرنـاء      25املتحدة أيضا  تقارير حمققة تفيد بأن اجليش اللبناين ألقـ  القـب  علـ     

مح   ملكافحة اإلرها.  نف  أغلبها يف عرسال وطرابلس يف الفترة بني شـهر  آ./أغسـطس   
بارتكــا. وكــانون األول/ديســمرب  وجــر  احتجــازهم علــ  ذمــة احملاكمــة مــ  بــالغني متــهمني  

 جرائم متس باألمن القـوم  ختـت  احملـاكم العسـكرية بـالنظر فيهـا. ويف منتصـ  كـانون الثـاين/         
 .  نقل األطفال إىل منطقة يف السجن لصصة الستضافة األطفال20١5يناير 
فتيـــا   ٣فـــ  و  ١٧وتشــة تقـــارير متســقة ورد  مـــن مصــادر لتلفـــة إىل مقتــل      - ١١٣
  بـأعةة ناريـة أو طلقـا  طائشـة يف الغالـ   أرنـاء مصـادما         األقل وجر  أربعـة فتيـان   عل 

مســلحة وقعــ  يف منــاط  حضــرية. وأفــاد  تقــارير بــأن ر رــة لبنــانيني ور رــة ســوريني مــن    
ــهم ــال يف         بينـ ــورية يف عرسـ ــة السـ ــوا  اجلويـ ــا القـ ــ  هبـ ــ  قامـ ــا  قصـ ــاء عمليـ ــوا أرنـ ُقتلـ
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اما من ال جئني السـوريني بـإجراءا    ع ١5الثاين/يناير. وأعدم ف  يبلغ من العمر  كانون ١٧
 موجزة عل  يد عناصر جبهة النصرة يف عرسال يف حزيران/يوني .

وتضرر  املراف  املدرسية وأنشطة التعليم من العن  املسلح  ال سيما يف املنـاط  احمليطـة    - ١١4
طالـ    20 000مدرسة تستددم كم جي  مما حرم ما ال يقل عن  ٩٧بطرابلس  حي  كان  

 .ن التعليم. وأرر  حوادث العن  املسلح املتفرقة أيضا  عل  تقدمي املساعدة اإلنسانيةم
ونتيجة لزيادة حاال  التعـرف علـ  األطفـال املـرتبطني باجلماعـا  املسـلحة  قامـ          - ١١5

الســلطا  املدتصــة واجملتمــ  املــدين واألمــم املتحــدة بأنشــطة للــدعوة لضــمان تلقــ  األطفــال     
 هــ ا وهلم علــ  احلمايــة واســتفادهتم مــن بــرام  إعــادة اإلدمــا . ويف للــدعم  وخصوصــا حصــ

ــالعن  املســلح          ــال ب ــاط األطف ــ  ارتب ــة خطــة عمــل ملن ــ  احلكوم ــإني أرحــ  بتوقي الســياق  ف
والتصد  ل  وأشج  عل  تنفي  أحكامها بالكامل. وأخةا  فـإني أحـ  لبنـان علـ  التصـدي       

ــة حقــوق ا   ــار  التفاقي ــ  الربوتوكــول االختي لطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــا    عل
 .2002ع  يف عام املسلحة ال   وّق

 
 ليبيا  

ــا بشــدة يف عــام     - ١١6 ــة يف ليبي ــة األمني ــدهور  احلال ــ  األخــة   20١4ت   ال ســيما يف الرب
العام. ونشب  نزاعا  مسلحة داخلية يف أحناء لتلفة من البلد  مبا يف ذلـ  أكـرب مـدينتني     من

طــرابلس وبنغــاز . وظلــ  إمكانيــة إيصــال املســاعدا  اإلنســانية والرصــد مقيــدة   فيــ   ومهــا 
بشدة ألسـبا. أمنيـة  وعلقـ  عمليـا  اإلغارـة بصـورة شـب  تامـة عقـ  نقـل مـوظف  األمـم             

 املتحدة الدوليني خار  البلد.
ــد األطفــال واســتددامهم        - ١١٧ ــة عــن جتني ــوافر معلومــا  حمقق ــرغم مــن عــدم ت ــ  ال وعل

ــتمر   ــيا  املســـلحة. وعـــ وة  علـــ  ذلـــ      اسـ ــال بامليليشـ ــأن ارتبـــاط األطفـ املدـــاوف بشـ
يف شـرق ليبيـا  ورد  ادعـاءا  بـأن قـوا  مواليـة        “عمليـة الكرامـة  ”أيار/مـايو  خـ ل    فف 

للواء خليفة حفتـر احتجـز  عشـرا  الـ كور  ورمبـا األطفـال أيضـا   علـ  أسـا  انتمـاءاهتم           
عامــا   ١٧ومشــل ذلــ  حبســ  التقــارير فــ  يبلــغ مــن العمــر  الوطنيــة أو السياســية أو الدينيــة. 

 ادع  أن  احتجز م  ر رة شبان آخرين  وُع ِّ. وتويف يف احلجز يف بنغاز .
وورد  إىل األمم املتحـدة تقـارير عديـدة بشـأن قيـام مجيـ  أطـراف الـزناع بالقصـ            - ١١8

ــاز      ــازل يف ورشــفانة وبنغ ــدمة املتعمــد للمن ــزناع   العشــوائ   وبشــأن الت ــ  تصــعيد ال . وعق
طفــ  يف لتلــ  أحنــاء  ٣0أيار/مــايو  ورد  إىل األمــم املتحــدة تقــارير أفــاد  مبقتــل حنــو   يف

 البلد  إال أن  يرجح أن يكون عدد احلاال  املبلغ عنها أقل من عدد احلاال  الفعلية.
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 وأرر قص  املستشفيا  يف طرابلس وبنغـاز  بشـدة علـ  إمكانيـة حصـول األطفـال       - ١١٩
عل  الرعايـة الصـحية. فقـد قصـ  كـل مـن مستشـف  العافيـة يف متوز/يوليـ  ومركـز طـرابلس            
الطــيب يف آ./أغســطس. ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب  أفــاد  التقــارير بــأن أربعــة مــن املــوظفني  
العاملني يف اجملال الطيب اختطفوا مـن مستشـف  هـوار  العـام ولكـن متكنـوا مـن الفـرار  بينمـا          

 رية عل  آخر فأردت  قتي   مما أسفر عن استقالة عدد كبة من املوظفني.أطلق  أعةة نا
وكانــ  التقــارير الــ  تفيــد باســتددام اجلماعــا  املســلحة للمــدار  واملستشــفيا     - ١20

ــة أنصــار الشــريعة          ــأن مجاع ــارير ب ــاد  التق ــال  أف ــ  ســبيل املث ــ . فعل ــ  القل تبعــ  أيضــا  عل
عــام ووضــع  قناصــة علــ  ســطح . وال تــزال مــدار  بنغــاز  اســتول  علــ  املستشــف  ال يف

كــثةة يف شــرق ليبيــا مغلقــة منــ  أيار/مــايو نتيجــة للحالــة األمنيــة  مبــا يف ذلــ  املــدار  الــ      
 تستضي  املشردين داخليا.

ويف الغــر.  قامــ  مجاعــا  مســلحة منتميــة إمــا الئــت ف فجــر ليبيــا أو جلماعــا     - ١2١
ــا    ــن ورشــفانة أو زنت ــرابلس     مســلحة منافســة م ــال يف ط ــا. القت ــال يف أعق ن باختطــاف أطف

ــددا        ــأن عـ ــد بـ ــارير تفيـ ــ   ورد  تقـ ــافة  إىل ذلـ ــفانة. وإضـ ــال يف ورشـ ــاء القتـ ــ ل  أرنـ وكـ
املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان تلقــوا هتديــدا  مــن مجاعــا  مســلحة باختطــاف أبنــائهم    مــن

 وقتلهم إن مل يكفوا عن عملهم.
 

ــة أفريق    ــة )مجهوريـ ــة   جـــيش الـــر. للمقاومـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا الوســـط  ومجهوريـ يـ
 السودان( وجنو.
خــ ل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير  ُعــي جــيش الــر. للمقاومــة بضــمان بقائــ   ولكنــ    - ١22

ــا جمموعــ        ــد م ــه  واالختطــاف. وُجن ــدنيني والن ــ  امل طفــ    ١٣واصــل شــن اهلجمــا  عل
ألطفـال يف البلـدان املتضـررة مـن     معظمهم يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة. وظـل اختطـاف ا    

حالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســط   42جــيش الــر. أهــم االنتــهاكا . وأبلــغ عمــا جمموعــ   
ومجهورية الكونغو الدميقراطية. غة أن العديـد مـن هـؤالء األطفـال ُأطلـ  سـراحهم فـورا بعـد         

  بـني  وة تتـرا استددامهم يف نقل األشـياء املنهوبـة. واحتجـز جـيش الـر. أطفـاال آخـرين ملـد        
ر رة وأربعة أيام قبل اإلفرا  عنهم أو قبل فـرارهم. وواصـل  األمـم املتحـدة تقـدمي املسـاعدة       
النفسية واالجتماعيـة وتقـدمي الـدعم جلمـ  مشـل األسـر يف أوغنـدا ومجهوريـة أفريقيـا الوسـط            

عـددهم  ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنو. السودان لألطفـال واألمهـا  الشـابا  البـالغ     
شدصــا الــ ين فــروا أو أفــر  عنــهم جــيش الــر.. ومــا زال عــدم وجــود بــرام  طويلــة   ١80

األجــل إلعــادة إدمــا  األطفــال العائــدين يشــكل حتــديا أمــام اســتدامة تلــ  اجلهــود. وبســب    
إذا مــا اســتمر   20١6ا فـا  نشــاط جــيش الــر.  ســُيح ف هــ ا الفــرع مــن تقريــر عــام  

 االنتهاكا  يف الفروع املتعلقة بالبلدان املعنية.االجتاها  احلالية  وسيبلغ عن 
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 مايل  

ــار املوقــ  بــني حكومــة مــايل      - ١2٣ بســب  االنتــهاكا  املتكــررة التفــاق وقــ  إطــ ق الن
وائت يف اجلماعا  املسلحة  ومها جملس التنسـي  وائـت ف اخلطـة التمهيديـة  تـدهور  احلالـة       
األمنيــة تــدهورا كــبةا يف مشــال مــايل  ال ســيما بعــد اســتئناف األعمــال العدائيــة يف كيــدال يف   

ــ   ــايو. ويف ذل ــال       أيار/م ــة ضــد األطف ــهاكا  املرتكب الســياق  ظــل مــن الصــع  رصــد االنت
 والتحق  منها  وبالتايل  يقدر أن احلاال  املبلغ عنها أقل من احلاال  الفعلية.

طف  واستددامهم يف صفوف احلركـة الوطنيـة    84وحتقق  األمم املتحدة من جتنيد  - ١24
واحلركـة العربيــة ألزواد/جنـا  سـيدايت واحلركــة    لتحريـر أزواد واجمللـس األعلــ  لوحـدة أزواد    

ألزواد/جنا  ولد سيد  حممد  ومجاعـة طـوارق إمغـاد للـدفاع عـن الـنفس وحلفـائهم         العربية
)غاتيا( يف مناط  كيدال ومتبكتو وغاو وموب . وإضـافة إىل ذلـ   ورد  ادعـاءا  تشـة إىل     

ركون يف األعمـال العدائيـة  لكـن    أن مئا  األطفال مرتبطون حاليا باجلماعا  املسلحة ويشـا 
 مل يتسن التحق  من ه ه املعلوما .

ــ   ١ووفقــا للربوتوكــول املــؤر    - ١25 بشــأن تســريح األطفــال املــرتبطني   20١٣متوز/يولي
بالقوا  املسلحة واجلماعا  املسلحة وإعـادة إدمـاجهم  أطلـ  سـرا  أربعـة أطفـال حمتجـزين        

أطفـال ال يزالـون رهـن االحتجـاز يف بامـاكو بـدعو        بتهم تتعل  باألمن. بيد أن هنـاك تسـعة   
ارتباطهم جبماعا  مسلحة  ومنهم من احتجز ملـدة عـامني. ويف حزيران/يونيـ   عينـ  وزارة     

 العدل جهة تنسي  للعمل م  األمم املتحدة بشأن ه ه املسألة.
ــل تســعة أطفــال وإصــابة     - ١26 آخــرين. وأود  املتفجــرا  مــن   2٣ومت التحقــ  مــن مقت
طفـ  يف منـاط     2١لفا  احلر. حبياة اجلمي  ما عدا شد  واحـد وأسـفر  عـن إصـابة     ل

موب  وغاو وكيـدال. ويشـكل انتشـار اسـتددام املتفجـرا  مـن للفـا  احلـر. مصـدر قلـ            
 كبة ألن اجلماعا  املسلحة ترك  للفا  كثةة لور  املناط   معظمها حوايل غاو.

وغـــةه مـــن أشـــكال العنـــ  اجلنســـ    ث اغتصـــا.وارُتكـــ  يانيـــة ور رـــون حـــاد - ١2٧
وقـوا  الـدفاع واألمـن      (6الفتيـا  علـ  أيـد  عناصـر احلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد )        ضد

يف مـنطق  غـاو ومتبكتـو. ومـا زال مـن الصـع          (28وعناصـر مسـلحة جمهولـة )     (4املالية )
ا  واخلـدما  الطبيـة   اإلب غ عن العن  اجلنس   بسـب  اخلـوف مـن االنتقـام وانعـدام القـدر      

 والقضائية يف بع  املناط  وتفضيل تسوية القضايا خار  نطاق اإلجراءا  القضائية.
اعتداء عل  إحـد  املـدار  يف منطقـة غـاو يف أيار/مـايو.       وحتقق  األمم املتحدة من - ١28

ــة     20وكانــ  هنــاك  ــة اســتددام عســكر  للمــدار   تنســ  أساســا إىل احلركــة الوطني حال



A/69/926 

S/2015/409 
 

 

15-06098 33/76 

 

زواد والقــوا  املشــتركة بــني هــ ه احلركــة واجمللــس األعلــ  لوحــدة أزواد واحلركــة    لتحريــر أ
يف املائـة مـن املـدار      60العربية ألزواد/جملس التنسي  وائت ف شع  أزواد. وتوجد حـوايل  

املستددمة يف األغرا  العسكرية يف غاو  يف حني توجد املدار  األخر  يف كيدال ومتبكتـو  
يــدال  ظلــ  مجيــ  املــدار  تقريبــا مغلقــة. ويســتددم حفظــة الســ م    ومــوب . ويف منطقــة ك

التابعون لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقي  االستقرار يف مايل رـ ث مـدار    
يف مدينة غاو ودائـرة أنسـونغو وتبـانكور. ويف كـانون األول/ديسـمرب  مت إخـ ء مدرسـة غـاو         

ة بتجديـدها حاليـا. وربـ  اسـتددام احلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد        املهنية وتقوم األمـم املتحـد  
 أحد املراكز الصحية من  آذار/مار   يف ميناكا مبنطقة غاو.

 ١2إعمــارهن بــني  وورد  أيضــا تقــارير عــن عمليــا  اختطــاف فتيــا  تتــراو         - ١2٩
طـائف    سنة عل  أيد  أفراد جمهـويل اهلويـة  متـ  معظمهـا يف سـياق االشـتباكا  بـني        ١6 و

 البول ودوغون.
ومت التحق  من أربعة وعشرين حادرا من حوادث منـ  وصـول املسـاعدا  اإلنسـانية      - ١٣0

 أرر  تأرةا شديدا عل  إيصال املساعدة اإلنسانية ولكن مل يتسن التعرف عل  اجلناة.
  وعل  الرغم من إحراز بع  التقدم يف البداية يف التصد  لإلف   من العقـا. علـ   - ١٣١

االنتهاكا  املرتكبـة ضـد األطفـال  فـإن بـطء إعـادة بسـط سـلطة الدولـة  مبـا يف ذلـ  إعـادة             
إنشـاء جهـاز قضـائ  فعـال يف مشـال مـايل  ال يــزال مصـدر قلـ  بـالغ. وعـ وة علـ  ذلــ   مت            
اإلفــرا  عمــا ال يقــل عــن ارــنني مــن املشــتب  يف ارتكــاهبم العنــ  اجلنســ  مــن االحتجــاز دون   

 هم  كجزء من تدابة بناء الثقة يف إطار مفاوضا  الس م.توجي  التهمة إلي
ــة     - ١٣2 وأجـــر  األمـــم املتحـــدة اتصـــاال  مـــ  مجاعـــا  مســـلحة  مثـــل احلركـــة العربيـ

ألزواد/جنا  ولد سـيد  حممـد  ومجاعـة غاتيـا يف تبـانكور  واحلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد          
لتنســي  الثــاين للحركــا  والقــوا  واجمللــس األعلــ  لوحــدة أزواد يف كيــدال  وقيــادة جملــس ا 

الوطنية للمقاومة يف متبكتو  والقوا  املشتركة التابعة للحركة الوطنيـة لتحريـر أزواد واحلركـة    
العربيـة ألزواد/جنـا  ســيدايت يف بـة. ومتدـ  هــ ا االتصـال األخـة عــن توقيـ  أوامـر قياديــة         

 أيلول/سـبتمرب أيضـا  أجـر     حملية حتظر مجي  االنتهاكا  اجلسـيمة السـتة ضـد األطفـال. ويف    
األمم املتحـدة فـرزا للقـوا  املشـتركة التابعـة للحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد واحلركـة العربيـة           

ال تتــراو  أعمــارهم بــني ألزواد/جنــا  ســيدايت املتمركــزة يف بــة  وتعرفــ  علــ  مخســة أطفــ 
الـ  تبـ هلا ممـثل     عاما وشابني مت جتنيدمها وهم أطفال. ومتشـيا مـ  جهـود الـدعوة      ١٧و  ١5

ــة الســ م بــني       ــة بعملي ــ  األطــراف املعني ــزناع املســلح  أدعــو مجي ــة باألطفــال وال اخلاصــة املعني
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األطــراف املاليــة أن تراعــ  األحكــام احملــددة الراميــة إىل إهنــاء ومنــ  االنتــهاكا  املرتكبــة ضــد  
 األطفال يف اتفاق الس م وتنفي ه.

 
 ميامنار  

االشتباكا  املسلحة بني القوا  املسـلحة احلكوميـة )تامتـاداو( واجلماعـا      استمر   - ١٣٣
املســلحة العرقيــة يف كاشــني  واليــة شــان الشــمالية  وبدرجــة أقــل يف واليــة كــايني. وحبلــول     
كانون األول/ديسمرب  أرر  التوترا  املتزايدة بـني احلكومـة واجلماعـا  املسـلحة سـلبا علـ        

  إطــ ق النــار. ويف تشــرين األول/أكتــوبر  شــكل  أربــ  مــن  التقــدم حنــو اتفــاق وطــي لوقــ
اجلماعا  املسلحة يف والية كارين  مبا يف ذل  جيش التحرير الوطي لكارين وجـيش كـارين   
اخلة  الدميقراط  حتال  كاورويل للقوا  املسلحة  فيما يـزعم أنـ  رد علـ  تصـعيد عمليـا       

 القوا  املسلحة احلكومية.
حالة من حـاال  جتنيـد األطفـال واسـتددامهم يف صـفوف       ٣5٧جمموع   وُأبلغ عما - ١٣4

القوا  املسـلحة احلكوميـة  وذلـ  بواسـطة اخلـط اهلـاتف  الـ   تـديره فرقـة العمـل القطريـة             
وآليــة منظمــة العمــل الدوليــة لتقــدمي الشــكاو  املتعلقــة بأعمــال الســدرة  ورصــد اجملتمعــا      

عامــا   ١4األطفــال  الــ ين ال يزيــد عمــرهم عــن  علــ  األقــل مــن هــؤالء   2٧احملليــة. وكــان 
. ومت جتنيـد األطفـال إمـا بسـب  الظـروف االقتصـادية واملشـاكل        20١4جمندين حديثا يف عام 

محلة التوعيـة الـ  أطلقتـها     األسرية  وإما باستدراجهم عمدا أو قسرهم عل  االنضمام. وأد 
التقــارير الــواردة إىل األمــم املتحــدة إىل ازديــاد عــدد  20١٣احلكومـة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  

 ال  تفيد بتجنيد األطفال.
 وتلق  األمم املتحدة تقارير تفيد بنشـر األطفـال يف خـط اجلبهـة كمقـاتلني أو للقيـام       - ١٣5

مــن هــ ه احلــاال   فــتم بعــد ذلــ   ١5مبهـام دعــم  وأبلغــ  القــوا  املســلحة احلكوميــة عــن  
مــن الفتيــان  ٣8٩بهـة. وســر  مــا جمموعـ    أطفــال وســح  اآلخـرين مــن خــط اجل  ٩تسـريح  

والشبا. ال كور ال ين جندوا وهم أطفال من القوا  املسـلحة احلكوميـة. وتلقـ  املسـرحون     
 مساعدة إلعادة إدماجهم من األمم املتحدة وشركائها بالتعاون م  إدارة الرعاية االجتماعية.

ــا زال احتجــاز األطفــال    - ١٣6 ــة  ”وم ــارين مــن اخلدم ــن أصــل  أمــرا يــ  “الف   ثة القلــ . وم
من حاال  األطفال ال ين هربوا من القـوا  املسـلحة احلكوميـة الـ  مت توريقهـا        حالة 5٣لـ ا

طف  بتهمة الفرار من اخلدمة  م  تزايد عدد احلاال  قرابة هنايـة العـام.    ١٣ألق  القب  عل  
عامـا   ١6وم لطفـل عمـره   مـثةا للقلـ  يفيـد باالنتحـار املزعـ      اوتلق  األمم املتحدة أيضا تقريـر 

 وهو مرتبط بالقوا  املسلحة احلكومية يف كتيبة بوالية كاياه.
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للقــوا  املســلحة احلكوميــة      وإضــافة إىل األطفــال اجملنــدين يف الصــفوف النظاميــة     - ١٣٧
ُســجل  عــدة حــاال  مــن ارتبــاط األطفــال بــالقوا  املســلحة بشــكل غــة نظــام  كحمــالني  

عامـا مـن واليـة تشـني ونقلـ        ١2إىل صيب عمره  ل  تودد جند ومستطلعني. فعل  سبيل املثا
إىل واليـة شـان الشــرقية حيـ  أجـرب علــ  القيـام مبهـام إدارة املعســكر ملـدة مخسـة أشــهر. ويف         

عاما للقيـام مبهـام الـدعم يومـا واحـدا       ١6والية راخني  تستددم كتيبتان صبيا يبلغ من العمر 
ــ  ســـ     ــفية منـ ــل تعسـ ــروف عمـ ــبوع يف ظـ ــان    نيف األسـ ــتددم الكتيبتـ ــرة. وتسـ ــة عشـ احلاديـ

 طف . 50عدده ما
وال تــزال اجلماعــا  املســلحة جتنــد األطفــال  بطــرق منــها االختطــاف. فقــد حتققــ   - ١٣8

جبــيش اســتق ل كاشــني. ويف األمــم املتحــدة  مــث   مــن مخســة تقــارير تفيــد بارتبــاط أطفــال   
عامـا   ١6و  ١5تني عمرمها آذار/مار   اختط  عنصران من جيش استق ل كاشني فتا ١2

يف بلدة مانس . وبعد أربعة أيام من األسر  طل  منهما االنضمام إىل جيش استق ل كاشـني  
عامـا كمقاتـل يف صـفوف     ١2ع  اسـتددام صـيب عمـره    يف مهام الدعم. ويف حادث آخر  ادُّ

ــار مــ  القــوا  املســلحة        ــادل إلطــ ق الن ــاء تب جــيش اســتق ل كاشــني  وأصــي  جبــرو  أرن
وحمدوديــة القــدرا   تعــ ر علــ    احلكوميــة يف نالــان. وبســب  صــعوبة الوصــول إىل املنــاط  

 األمم املتحدة إىل حد كبة رصد وجود األطفال يف اجلماعا  املسلحة.
وشـان الشـمالية  ويقـال إن     وأصي  ر رة أطفـال آخـرون جبـرو  يف واليـ  كاشـني      - ١٣٩

تيــان  متوز/يوليــ   أصــي  ف  2٩طفــ  قــد قتــل يف تبــادل إطــ ق النــار. فعلــ  ســبيل املثــال  يف  
عاما  جبرو  يف قص  خ ل اشتباكا  بـني جـيش تـانغ للتحريـر الـوطي       ١٧و  ١6عمرمها 

متوز/يوليـ    28عامـا يف   ١6والقوا  املسلحة احلكومية. وأفاد تقرير موروق مبقتل صيب عمره 
عل  أيد  القوا  املسلحة احلكومية بسب  الظـن بارتباطـ  جبـيش اسـتق ل كاشـني يف واليـة       

 شان الشمالية.
ويف غيا. اتفاق للس م  مـا زالـ  إزالـة األلغـام ووضـ  الع مـا  علـ  املتفجـرا           - ١40

فعلـ  سـبيل   من للفا  احلر. أمرا مستحي   وال يزال األطفـال يتعرضـون للتشـوي  والقتـل.     
ــال  مشــ  صــيب عمــره    ــيم       ١٧املث ــة كــايني  ففقــد ســاق  ال ــ  لغــم أرضــ  يف والي عامــا عل

رو  شديدة يف ساق  اليسر . ويف بلدة مانسـ   يقـال إن جـيش اسـتق ل كاشـني      وأصي  جب
استددم املدنيني واملشردين داخليا لتطهة مناط  األلغام األرضية. ومـن دواعـ  القلـ  بصـورة     

ام األرضية ال  زرعتها القوا  املسلحة احلكوميـة وجـيش اسـتق ل كاشـني قـر.      خاصة األلغ
 املدار  يف والي  كاشني وشان الشمالية.
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وحتققــ  األمــم املتحــدة مــن اغتصــا. فتــاة ذا  إعاقــة ذهنيــة يف الرابعــة عشــرة مــن    - ١4١
أن أدانتـ    العمر بواليـة شـان الشـمالية علـ  يـد جنـد  تـاب  للقـوا  املسـلحة احلكوميـة سـب            

حمكمة عسكرية بتهمـة التقصـة يف أداء مهامـ . وعقـ  ضـغط مارسـ  اجملتمـ  املـدين  أحيلـ           
 سنة بتهمة اغتصا. قاصر. ١٣القضية إىل حمكمة مدنية حكم  عل  اجلند  بالسجن ملدة 

وواصل  القـوا  املسـلحة احلكوميـة اسـتددام مـب  مدرسـة شـاغر يف بـامو  بواليـة           - ١42
ــة جلــيش اســتق ل      كاشــني ــة كاشــني أيضــا  اســتددم  عناصــر امليليشــيا  املوالي . ويف والي

كاشني مهج  ألني بوم للفتيان يف ليزا كمرف  للتدري  خـ ل الصـي . وبعـد جهـود الـدعوة      
ال  ب لتها األمم املتحدة  أمر اجليش امليليشيا بإخ ء املدرسـة والتـزم خطيـا حبظـر اسـتددامها      

 ية.يف األغرا  العسكر
وحتســن  ســبل وصــول املســاعدا  اإلنســانية إىل املنــاط  الواقعــة خــار  ســيطرة          - ١4٣

مولة بـالتقرير السـاب   ولكنـها    احلكومة يف والي  كاشني وشان الشـمالية مقارنـة بـالفترة املشـ    
قدم  يان وعشرون بعثة عاملة عـرب خطـوط    تزال مقيدة بشدة بسب  التأخةا  اإلدارية. ال

 شد . ٣0 000عدة اإلنسانية حلوايل الزناع املسا
واخت   احلكومة خطوا  إجيابية للنهو  بتنفي  خطة العمـل الراميـة إىل إهنـاء ومنـ       - ١44

جتنيــد األطفــال واســتددامهم. ويشــمل ذلــ  تســريح األطفــال مــن القــوا  املســلحة بشــكل     
لتســريح  منــتظم  وعقــد اجتماعــا  اســتعرا  منتظمــة مــ  األمــم املتحــدة لتعجيــل عمليــا  ا 

وتعزيز جهود التدري  املب ولة لتوعية جنود القوا  املسلحة احلكوميـة  وإقـرار برنـام  عمـل     
يف أيلول/سـبتمرب مـن أجـل تنفيـ  خطـة العمــل تنفيـ ا كـام . يف كـانون الثاين/ينـاير  أتيحــ           

رط إخطــار قــوا  حــر  احلــدود قبــل  لألمــم املتحــدة إمكانيــة الوصــول ألغــرا  الرصــد بشــ 
مـن   ١١وشهد  زيادة إمكانية الوصول إىل مراف  القوا  املسـلحة احلكوميـة يف   ساعة   ٧2

زيارا  الرصد. وما انفك  احلكومـة ومنظمـة العمـل الدوليـة تتعاونـان بنشـاط أيضـا للقضـاء         
. وعلـ  الـرغم مـن    20١5عل  العمل القسر   مبا يف ذل  التجنيد واالستددام  حبلـول عـام   

ــة. وأحــ    التقــدم احملــرز  مــا زال األطفــ  ال موجــودين يف صــفوف القــوا  املســلحة احلكومي
احلكومة عل  اختاذ إجراءا  ملن  التجنيد وإي ء العناية الواجبـة لضـمان عـدم توقيـ  األطفـال      

ويـة حاجـة ملحـة إىل تـدعيم      “.فـارين مـن اخلدمـة   ”اهلاربني من القـوا  املسـلحة باعتبـارهم    
 قابة يف مجي  مراحل عملية التجنيد.عملية من  جتنيد األطفال وتعزيز آليا  الر

 



A/69/926 

S/2015/409 
 

 

15-06098 37/76 

 

 الصومال  
ظل  احلالة األمنية متقلبـة للغايـة  ال سـيما يف جنـو. وسـط الصـومال  ممـا أد  إىل         - ١45

 شـــد . وشــهد  الفتـــرة املشــمولة بـــالتقرير تعزيــزا تـــدرجييا    80 000تشــريد أكثـــر مــن   
األفريقـ  يف الصـومال  ممـا دفـ      للعمليا  املشتركة بني اجليش الوطي الصومايل وبعثة االحتـاد  

 مناط  جنو. ووسط الصومال. قيادة حركة الشبا. خار  املدن الرئيسية يف
ــ     - ١46 ــا جمموع ــ  م ــها      ١ 8٧0ومت توري ــال  تضــرر من ــهاكا ضــد األطف ــ   ١ 482انت ف
حادرـا. ويف حـني أن العـدد     8٩٣حوادث من أصـل   806من  فتاة  حي  مت التحق  250 و

  يعود اال فا  بدرجة كـبةة إىل تـدين القـدرا     20١٣ةا باملقارنة م  عام ميثل ا فاضا كب
 وإمكانية الوصول إىل املناط  للتحق  من احلوادث.

فتاة( يف صـفوف حركـة    40ف  و  ٧٧٩طف  واستددامهم ) 8١٩ومت توري  جتنيد  - ١4٧
السـنة واجلماعـة    (  وأهـل ١٩٧( واجلـيش الـوطي وامليليشـيا  املتحالفـة معـ  )     4٣٧الشبا. )

ــد      ٧6( والعناصــر املســلحة األخــر  )  ١0٩) ــتمرار جتني ــ  بصــفة خاصــة اس ــثة القل ــا ي (. ومم
األطفال واستددامهم يف صـفوف امليليشـيا  العشـائرية. فقـد واصـل  حركـة الشـبا. محلـة         

طفـ  يف املسـاجد    82جتنيد تستهدف األطفال والشبا. يف املساجد واملدار . فجند  مث  
الدينيـة. وورد  أيضـا تقـارير تفيـد باسـتددام مخسـة فتيـان يف بعثـة االحتـاد           املناسبا  أو أرناء

 األفريق  يف الصومال ألداء مهام الدعم.
طفـــ   286القلـــ   حيـــ  احتجـــز  ومـــا زال احتجـــاز األطفـــال يف الصـــومال يـــثة - ١48

حركـة  ( ولـد   22٩ف  وتس  فتيا ( لد  اجلـيش الـوطي وقـوا  األمـن األخـر  )      2٧٧)
ــن    4( واجلماعــا  املســلحة األخــر  )  44الشــبا. ) (. واحتجــز  حركــة الشــبا. ســبعا م

الفتيا  التس . وألق  القب  عل  العديد من األطفال ال ين حتتجزهم قـوا  األمـن احلكوميـة    
يف أعقا. عمليا  تفتيش املنازل وعمليا  أمنية وأطل  سرا  معظمهـم بعـد بضـعة أيـام مـن      

القلـ  حالـة األطفـال احملتجـزين يف مركـز سـةيند  للتأهيـل يف مقديشـو           االعتقال. وممـا يـثة  
ال ين التق  هبم ممثل  اخلاصة املعنية باألطفال والزناع املسـلح أرنـاء زيارهتـا يف آ./أغسـطس.     
فقــد ُحــرم هــؤالء األطفــال مــن حريتــهم  إذ ليســ  هلــم حريــة مغــادرة املركــز. وجيــ  علــ      

فـل حمـروم مـن حريتـ  الرتباطـ  املزعـوم باجلماعـا  املسـلحة         احلكومة أن تكفـل معاملـة أ  ط  
 معاملة الضحية يف املقام األول وتسليم  إىل اجلها  الفاعلة املعنية حبماية الطفل.

ــها    ٣40ومت توريــ  حــوايل  - ١4٩ مــن  ٣٩٣طفــ  ) 520حــادث قتــل وتشــوي  تضــرر من
(  ١٩٣شـيا  املتحالفـة معـ  )   من الفتيـا ( علـ  أيـد  اجلـيش الـوطي وامليلي      ١2٧الفتيان و 

(. وقتـل أطفـال يف تبـادل إطـ ق     2٣١(  والعناصـر املسـلحة األخـر  )   ٩6وحركة الشـبا. ) 
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النــار  أحيانــا يف عمليــا  مشــتركة للجــيش الــوطي وبعثــة االحتــاد األفريقــ  ويف هجمــا          
 انتحارية. كما أسفر  هجما  استهدف  اجليش الـوطي وبعثـة االحتـاد األفريقـ  ومسـؤولني     

ين يف حكومة الصـومال االحتاديـة عـن عـدد كـبة مـن الضـحايا يف صـفوف املـدنيني  مبـن           زبار
فيهم األطفال. وقام  حركة الشبا. بتنفي  عمليا  إعدام علي  مبـا يف ذلـ  إعـدام أطفـال      
ــتباه يف كوهنمــا مــن           ــو . وُأعــدم صــيب وصــبية ل ش ــ  اخلــوف يف النف ــدابة عقابيــة ولب كت

حتادية أو بعثة االحتاد األفريق . وتفيـد التقـارير مبقتـل سـبعة عشـر طفـ        جواسيس احلكومة اال
 وتشويههم أرناء عمليا  عسكرية قام  هبا بعثة االحتاد األفريق .

وال يزال من الصـع  رصـد حـاال  االغتصـا. وغـةه مـن أشـكال العنـ  اجلنسـ            - ١50
صـم. وأبلـغ عمـا جمموعـ      ضد األطفال واإلب غ عنها  ألسـبا. منـها خـوف الضـحية مـن الو     

(  24فتـاة ارتكبـها اجلـيش الـوطي وامليليشـيا  املتحالفـة معـ  )        ٧6حادرا تضرر  منها  ٧0
(. وتعرضــ  الفتيــا  بشــكل   ٣٣( واجلماعــا  املســلحة األخــر  )  ١٩وحركــة الشــبا. ) 

خا  للعن  اجلنسـ  والـزوا  بـاإلكراه يف ليمـا  املشـردين داخليـا. وأد  مـا ال يقـل عـن          
حوادث االختطـاف املورقـة إىل االغتصـا. والـزوا  بـاإلكراه. ويف حـادث مأسـاو         من  ١٣

 جدا وق  يف نيسان/أبريل  اختط  رجال مسلحون جمهولو اهلويـة فتـاة مـن املشـردا  داخليـا     
 عاما واغتصبوها مث قتلوها. ١4عمرها 
وتعرضــ  ســب  عشــرة مدرســة هلجمــا  شــنتها حركــة الشــبا. )يــاين(  واجلــيش      - ١5١

وطي وامليليشيا  املتحالفة مع  )سـ (  وعناصـر مسـلحة جمهولـة )رـ ث(. وحلقـ  أضـرار        ال
شديدة بإحد  املدرا  أيضا أرناء قصـ  قامـ  بـ  بعثـة االحتـاد األفريقـ . وواصـل  حركـة         
الشبا. استددام املدار  لتجنيد مئا  األطفال ووق  تعلمهم  بوسائل منها توزي  كتيبـا   

اء حماضرا  لتلقني العقيدة. ومت أيضا توري  حـوادث اسـتهدف  األفـراد    جهادية للمعلمني وإلق
املشــمولني باحلمايــة مثــل احتجــاز حركــة الشــبا. ارــنني مــن املعلمــني المتناعهمــا عــن إحالــة    

 مـن جانـ    ت م هتم إىل الفصول الدينيـة. واسـُتددم  أربـ  مـدار  يف األغـرا  العسـكرية      
مـا بعـد  ومـن جانـ  حركـة الشـبا. )واحـدة(. وقيـل         في إخ لها اجليش الوطي )ر ث(  مت

أيضا أن بعثة االحتاد األفريق  استددم  إحد  املدار  ألغرا  عسكرية خـ ل بضـعة أيـام    
 يف كانون األول/ديسمرب.

( وحركـة الشـبا.   ٣وتعرض  أربعة مستشفيا  هلجما  مجاعا  مسلحة جمهولة ) - ١52
و صـلة هبـ ه املستشـفيا . ويف أحـد احلـوادث       ( ومت توري  حـوادث تضـرر منـها أفـراد ذو    ١)

ــا          ــة ملقاتليه ــة الطبي ــوفة الرعاي ــاملني يف اجملــال الصــح  لت اختطفــ  حركــة الشــبا. أحــد الع
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ــة ضــد مستشــفيني        ــاألجهزة املتفجــرة املرجتل ــا  ب ــ  حــوادث أخــر  هجم   اجلرحــ . ومشل
 وصبيني. أسفر عن مقتل طبيبني مما

(  واجلـيش الـوطي   ٩٧علـ  يـد حركـة الشـبا. )    طفـ    ١٣٣واخُتط  مـا جمموعـ     - ١5٣
ــة ) 25وامليليشــيا  املتحالفــة معــ  )  (. واســتددم  حركــة ١١(  وجمموعــا  مســلحة جمهول

ــتعدادا           ــا اس ــدد أفراده ــادة ع ــهم لزي ــ ين اختطفت ــال ال ــدد األطف ــن نصــ  ع ــر م الشــبا. أكث
 للعمليا  املشتركة بني اجليش الوطي وبعثة االحتاد األفريق .

غ عن مخسة عشر حادرا ملن  وصول املسـاعدا  اإلنسـانية  معظمهـا علـ  أيـد       وأبل - ١54
 حوادث عل  أيد  كل من حركة الشبا. واجليش الوطي. ٣مجاعا  مسلحة جمهولة  و 

وقامـــ  ممـــثل  اخلاصـــة املعنيـــة باألطفـــال والـــزناع املســـلح بزيـــارة إىل الصـــومال يف   - ١55
ــة األطفــال املتضــرر  ين مــن الــزناع والتعــاون مــ  حكومــة الصــومال   آ./أغســطس لتقيــيم حال

إلهنـاء ومنـ  جتنيـد األطفـال      20١2االحتادية فيما يتعل  بتنفي  خط  العمـل املـوقعتني يف عـام    
 واستددامهم والدعوة من أجل تعزيز اإلطار القانوين حلماية األطفال.

االحتاديـة وبعثـة االحتـاد    وأنشئ  آليا  تنسي  بني األمم املتحدة وحكومـة الصـومال    - ١56
األفريقــ  يف الصـــومال والشــركاء اآلخـــرين هبـــدف تيســة تنفيـــ  خطــ  العمـــل. واتُّدـــ       

إجراءا  تشغيل موحدة بشـأن األطفـال املنفصـلني عـن اجلماعـا        خطوا  هامة أيضا بتوقي 
وة املسلحة يف شباط/فرباير وإنشـاء وحـدة حلمايـة الطفـل يف مقـر قيـادة اجلـيش الـوطي. وعـ          

عل  ذل   قام فري  متنقل مشترك بني اجلـيش الـوطي واألمـم املتحـدة بفحـ  مـا يزيـد علـ          
ــر  عــدن شــة       ١ 000 ــود وعناصــر ميليشــيا ب ــن اجلن ــار  “هــةايل”م   استســلموا يف انتظ

إدمــاجهم يف اجلــيش الــوطي. ومل ُيعثــر علــ  أطفــال أرنــاء عمليــا  الفحــ . وقــدم  األمــم    
من جنود اجليش الـوطي  بالتعـاون    8 000ة األطفال إىل أكثر من املتحدة التدري  عل  محاي

م  بعثة االحتاد األورويب للتدري  يف الصومال وبعثة االحتاد األفريق . وإضافة إىل ذلـ   بعـد   
جهود الدعوة ال  ب لتها األمم املتحدة  أصدر قائد قوة بعثـة االحتـاد األفريقـ  توجيهـا لتعزيـز      

 ق الطفل أرناء العمليا .املساءلة ومراعاة حقو
وعلــ  إرـــر إدرا  اســـم تنظـــيم أهـــل الســنة واجلماعـــة يف القائمـــة لتجنيـــد األطفـــال    - ١5٧

واســتددامهم  شــرع  األمــم املتحــدة يف حــوار مــ  اجلماعــة وناقشــ  اخلطــوا  الــ  ميكــن   
 اختاذها حنو صياغة التزام بوق  ه ه املمارسة ومن  استمرارها.
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فتـاة(   ١25 فـ  و  ٣٧5طفل ) 500دة إدما  ملتحدة الدعم إلعاكما قدم  األمم ا - ١58
أنشــطة إعــادة اإلدمــا  تقــدمي املســاعدة النفســية واالجتماعيــة   يف إطــار بــرام  أهليــة. ومشلــ 

 والتدري  املهي. “العودة إىل املدرسة”وبرام  لدعم 
الحتـاد  قانونـا   ويف كانون األول/ديسمرب  يف تطور تشريع  إجيـايب  اعتمـد الربملـان ا    - ١5٩

ــرئيس       ــ  ال ــل. ووق ــوق الطف ــة حق ــ  اتفاقي ــ  القــانون يف     يصــدق عل ــود عل ــين حمم حســن ش
. وأرحــ  بالتقــدم الــ   أحرزتــ  حكومــة الصــومال االحتاديــة 20١5كــانون الثاين/ينــاير  20

وأشجعها عل  مواصلة مجي  جهودهـا الراميـة إىل حتسـني محايـة األطفـال يف الصـومال  بسـبل        
لية التصدي  علـ  االتفاقيـة واختـاذ اخلطـوا  ال زمـة للتصـدي  علـ  بروتوكوهلـا         منها إمتام عم

 األطفال يف الزناعا  املسلحة. باشتراكاالختيار  املتعل  
 

 جنو. السودان  
تغة املشهد السياس  يف جنو. السودان تغةا هائ  يف أعقا. القتـال العنيـ  الـ       - ١60

. ولئن كان  املشاكل السياسية هـ  الـ    20١٣األول/ديسمرب كانون  ١5اندل  يف جوبا يف 
أشعل  فتيل النـزاع  فسرعان ما نشـأ ُبعـد عرقـ  للنــزاع وتطـور  وخّلـ  آرـارا مـدمرة علـ           

  إذ كان هناك مـا جمموعـ    20١4األطفال. وحدر  زيادة كبةة يف عدد االنتهاكا  يف عام 
أطفـال. ويـرد بيـان مفصـل آلرـار الـزناع        ١6 ٣0٧حادرا مت التحق  منـها  تضـرر منـها     5١4

املسـلح علـ  األطفـال يف جنـو. السـودان يف تقريـر  األخـة إىل جملـس األمـن  الـ   يغطـ             
 (.S/2014/884) 20١4أيلول/سبتمرب  ٣0إىل  20١١آذار/مار   ١الفترة من 

ال  تضـــرر منـــها انني حالـــة جتنيـــد واســـتددام لألطفـــ ومت التحقـــ  مـــن إحـــد  ويـــ  - ١6١
فتيا (. وكان أغلبهم مرتبطني باجليش الشـعيب لتحريـر السـودان     5 ف  و 6١2طف  ) 6١٧

أطفــال(  ولكــن أيضــا  ١08أطفــال( واجلــيش الشــعيب لتحريــر الســودان يف املعارضــة )  ٣١0)
ــو. الســودان         ــة يف جن ــاة الربي ــة احلي ــرة محاي ــو. الســودان  ودائ ــة جلن جبهــاز الشــرطة الوطني

  للحركـة الدميقراطيـة/اجليش الـدميقراط     وجيش حتريـر جنـو. السـودان وفصـيل كـوبرا التـاب      
ــانقيي.          ــل ت ــ  غابريي ــة م ــا  املســلحة املتحالف ــي   واجلماع ــو. الســودان  واجلــيش األب جلن
ولوحظ  أعداد من األطفال مل يتم التحق  منها أيضا م  اجلماعـة املسـلحة التابعـة جلونسـون     

 لتحريـــر الســـودان يف أولـــوين  الـــ  مل يكـــن اكتمـــل بعـــد إدمـــا  قواهتـــا يف اجلـــيش الشـــعيب  
  وك ل  م  جها  فاعلة مسلحة أخر  جمهولة اهلوية. وكان األطفـال  20١5نيسان/أبريل 

معرضني خلطر التجنيد يف ليما  ال جئني وليما  املشـردين داخليـا ومواقـ  محايـة املـدنيني      
غل املتعلقـة بسـ مة   وداخل جمتمعاهتم احمللية. وبالنظر إىل احلالة األمنية البالغـة الصـعوبة والشـوا   

األطفال  فإن  مل يتسن دائما التحق  من املعلوما . وأخةا  وكما هـو وارد يف الفـرع املتعلـ     
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بالســودان مــن هــ ا التقريــر  يــزعم أن حركــة العــدل واملســاواة قامــ  يف كــانون الثاين/ينــاير     
ــد   ــراو  أعمــارهم بــني    64وشــباط/فرباير بتجني ــة   ١٧و  ١4فــ   تت الوحــدة  ســنة  يف والي

 .حالة من تل  احلاال جنو. السودان. ومت التحق  من مخس ومخسني 
آخـرين جبـرو . كمـا كانـ  هنـاك       220ومت التحق  من مقتل تسعني طف  وإصابة  - ١62

ــارير بشــأهنا      ــ  ورد  تق ــل وتشــوي  األطفــال ال ــ  يف حــوادث قت ــثةة للقل ــادة م ــم  زي إىل األم
جثـة ألطفـال يف    4٩0وحدد أحـد التقـارير مـا يصـل إىل      املتحدة وال  مل يتسن التحق  منها.

 قبور مجاعية مت العثور عليها يف املناط  احمليطة ببور بعـد قتـال عنيـ  يف بدايـة الـزناع. وتـوح       
بعــ  احلــوادث املبلــغ عنــها بــأن األطفــال أعــدموا بــإجراءا  مــوجزة. فعلــ  ســبيل املثــال  يف  

وبانتيو يف نيسان/أبريل  ُعثـر علـ  صـبيني مقتـولني     أعقا. القتال ال   دار يف بلديت روبكونا 
. مقيـــد  األيـــاد  خلـــ  ظهريهمـــا خـــار  مســـجد يلجـــأ إليـــ  املـــدنيون اللتمـــا  احلمايـــة 

يعـرف انتمـاء اجلنـاة ولكـن احلـادث وقـ  خـ ل تبـادل إلطـ ق النـار بـني اجلـيش الشـعيب               وال
 لتحرير السودان واجليش الشعيب لتحرير السودان يف املعارضة.

مــن فتيــان تتــراو  أعمــارهم بــني   ويف حــادث آخــر  تلقــ  األمــم املتحــدة شــهادا   - ١6٣
ــنة يف جوبــا كانــ    ١٧و  ١4 ــد س ــوا  األمــن وعاملتــهم معاملــة الإنســانية       ق احتجــزهتم ق

ومهينة  مشل  الضر. والتبول علـيهم  خـ ل اسـتجواهبم عـن انتمـائهم العرقـ  ومشـاركتهم        
 يف الزناع.

غتصا. وأشـكال أخـر  مـن العنـ  اجلنسـ   ومت التحقـ  ممـا جمموعـ          وأبل غ عن اال - ١64
فتــاة( علــ  يــد اجلــيش الشــعيب لتحريــر   ٣2 فتيــان و 4طفــ  ) ٣6حادرــا كــان ضــحيتها  22

(  واجليش الشـعيب لتحريـر السـودان يف املعارضـة     4(  وحركة العدل واملساواة )24السودان )
  عندما سيطر اجليش الشـعيب لتحريـر   20١4 (. ويف نيسان/أبريل٧)واحد(  وجناة جمهولني )

السودان يف املعارضة عل  بانتيو  ُب  عل  أرة اإلذاعة احمللية خطا. حي  عل  الكراهية دعـا  
 إىل قبيلة النوير واألجان   وإىل ارتكا. العن  اجلنس  ضدهم. النا  إىل قتل من ال ينتم 

حالـة   60عمال هن   وانطـو   ووقع  سبعة حوادث هجوم عل  املدار   مشل  أ - ١65
منها عل  استددام املدار  لألغرا  العسكرية. وعق  جهـود الـدعوة الـ  قامـ  هبـا األمـم       
املتحدة  مت إخ ء أرب  ور رـني مدرسـة كانـ  مسـتددمة لألغـرا  العسـكرية  بعضـها قبـل         

 ديسـمرب يف كـانون األول/  كانـ   الفترة املشمولة بالتقريرق وأفيـد بـأن جهـا  مسـلحة عديـدة     
ــزال تســتددم  ال ــر علــ  حصــول مــا يقــر. مــن     ٣٣ت طفــل علــ   ١١ 000مدرســة  ممــا أر

حادث هجـوم علـ  عيـادا  طبيـة ومراكـز صـحية.        22التعليم. ومت التحق  أيضا مما جمموع  
نيسان/أبريل  شن اجليش الشعيب لتحريـر السـودان يف املعارضـة     ١5ويف حادث واحد وق  يف 
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  مما أسفر عن قتل موظفني طبيني ومرض  وبعـ  املـدنيني الـ ين    هجوما عل  مستشف  بانتيو
 التمسوا احلماية داخل املستشف .

فـ    52طفـ  )  ١4٧ومت التحق  من أربعة ور رني حادث اختطـاف وقـ  ضـحيتها     - ١66
فتاة(. وتلق  األمم املتحدة تقارير مثةة للقل  عن عمليـا  اختطـاف واسـعة النطـاق       ٩5 و

أطفـال   ١05ختطاف اجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان يف املعارضـة ملـا يصـل إىل        مبا يف ذل  ا
  كانـ  عمليـا    20١5فتاة( يف ملكـال يف شـباط/فرباير. ويف نيسـان/أبريل     ٧6 ف  و 2٩)

 االختطاف تتواصل بأعداد كبةة.
صـول املسـاعدا  اإلنسـانية  وهـو     ومت التحق  من مائـة وتسـ  وتسـعني حالـة منـ  و      - ١6٧
. ومشلــ  احلــوادث اقتحــام اجملمعــا  والنــه       20١٣ثــل زيــادة كــبةة مقارنــة بعــام      مي مــا 

 واالستي ء عل  األصول ومضايقة العاملني يف اجملال اإلنساين.
 ومل يبلغ يف جنو. السودان عـن أ  حـوادث هجـوم قـام هبـا جـيش الـر. للمقاومـة         - ١68

طفـ  مـن اجلماعـة أو فـروا      4٣أطفـال. ومـ  ذلـ   مت إنقـاذ مـا جمموعـ         انطو  عل  وجود
منها. ومت من  ذل  احلني مج  مشل يانية وعشرين منهم م  أسرهم  يف حني أن العـدد املتبقـ    
ال يـزال يف مركــز الرعايـة املؤقتــة يف يــامبيو  واليـة غــر. االســتوائية  يف انتظـار إجيــاد أســرهم     

 ومج  مشلهم معها.
وظل البح  عن أسر األطفال ومج  مشلهم معها يشكل حتـديا  ويرجـ  ذلـ  جزئيـا      - ١6٩

إىل حمدودية إمكانية وصول اجلها  املعنية حبماية األطفال إىل بع  املناط  أو انعـدام إمكانيـة   
ذل  كليا. ونف   أحيانا بعثا  اسـتجابة سـريعة مـن أجـل تقـدمي املسـاعدة األساسـية إلنقـاذ         

ال يف املناط  ال  يصـع  الوصـول إليهـا. وخـ ل اجتمـاع مـ  ممـثل  اخلاصـة         احلياة إىل األطف
املعنيــة باألطفــال والــزناع املســلح  أقــر قائــد فصــيل كــوبرا التــاب  للجــيش الــدميقراط  جلنــو.   
 الســودان  ديفيــد يــاو يـــاو  بأنــ  جنــد أطفــاال  وأعلـــن أنــ  علــ  اســتعداد لتســـرحيهم. ويف         

ــد علــ      كــان قــد مت  20١5نيســان/أبريل  ــا يزي طفــ  وتســليمهم إىل األمــم   ٧50تســريح م
 االجتماع   واخلدما  التعليمية. - املتحدة  وكانوا يتلقون الرعاية املؤقتة  والدعم النفس 

وقام  ممثل  اخلاصة املعنية باألطفال والزناع املسـلح بزيـارة إىل جنـو. السـودان يف      - ١٧0
لـ  األطفـال وإجـراء حـوار مـ  السـلطا  الوطنيـة.        حزيران/يوني  من أجل تقييم أرـر الـزناع ع  

وخ ل زيارهتـا  التـزم الـرئيس بإصـدار مرسـوم جيـرم جتنيـد األطفـال واسـتددامهم  وبإصـدار           
ممــثل  اخلاصــة  أوامــر قياديــة تقضــ  بوقــ  اســتددام املــدار  لألغــرا  العســكرية. وكانــ   

جتديـد االلتـزام خبطـة     تفـاق شاهدة أيضا علـ  توقيـ  وزيـر الـدفاع وشـؤون قـدام  احملـاربني ال       
العمل إلهناء ومن  جتنيد األطفال واستددامهم. ومشل جتديد االلتزام أيضـا وقـ  ومنـ  العنـ      
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 اجلنســ   وقتــل األطفــال وتشــويهم  وشــن هجمــا  علــ  املــدار  واملستشــفيا . ويف آ./  
ــوبر  أط     ــ  هــ ا االتفــاق. ويف تشــرين األول/أكت ــام  عمــل لتنفي ــرار برن لقــ  أغســطس  مت إق

عل  الصعيد الـوطي. وبعـد القيـام     “أطفال  ال جنود”احلكومة واألمم املتحدة احلملة املعنونة 
بأعمال دعوة عل  نطاق واس   أنشـأ  احلكومـة واألمـم املتحـدة أيضـا جلنـة مشـتركة رفيعـة         
املستو  معنية باألطفـال املتضـررين مـن الزناعـا  املسـلحة. ويف أيار/مـايو  وقـ  قائـد اجلـيش          

شــعيب لتحريــر الســودان يف املعارضــة أيضــا اتفــاق التــزام مــ  ممــثل  اخلاصــة املعنيــة باألطفــال    ال
 والزناع املسلح يرم  إىل وق  ارتكا. االنتهاكا  ضد األطفال.

ــة عــام   - ١٧١ ــر الســودان يف    20١4ويف هناي ــة وال اجلــيش الشــعيب لتحري ــ  احلكوم   مل حتق
. بـل علـ  العكـس مـن ذلـ   اسـتمر بـ  هـوادة ورود         املعارضة أ  تقدم يف تنفيـ  التزاماهتمـا  

تقارير عـن االنتـهاكا   وال سـيما جتنيـد األطفـال واسـتددامهم واختطـافهم. ولـ ل   أدعـو          
مجي  أطراف الزناع يف جنو. السودان إىل وق  كل االنتهاكا  ضـد األطفـال واختـاذ مجيـ      

عة وكاملــة مــن أجــل حماســبة  التــدابة ال زمــة  بطــرق منــها إجــراء حتقيقــا  وحماكمــا  ســري  
اجلناة. وأح  حكومة جنو. السودان عل  اختاذ تدابة حمددة والقيـام بالتنفيـ  الكامـل خلطـة     

ــزام  ــد االلت ــر     العمــل واتفــاق جتدي ــ . كمــا أحــ  اجلــيش الشــعيب لتحري املوقــ  يف حزيران/يوني
 اصة يف أيار/مايو.السودان يف املعارضة عل  تنفي  االلتزام ال   وقع  قائده م  ممثل  اخل

 
 السودان  
 ثالث مناطق  

استمر الزناع يف جنـو. كردفـان والنيـل األزرق  حيـ  ظـل مستعصـيا الوصـول إىل         - ١٧2
منــاط  واســعة  ال ســيما تلــ  اخلاضــعة لســيطرة اجلماعــا  املســلحة. وبعــد عــدة أشــهر مــن    

ف  حكومــة . واســتأن20١4املــأزق السياســ   اشــتد القتــال خــ ل الربــ  األول مــن عــام        
ــر الســودان     قطــاع الشــمال حمادراهتمــا يف تشــرين الثــاين/   -الســودان واحلركــة الشــعبية لتحري

نوفمرب يف أديس أبابا حت  رعاية فري  االحتاد األفريق  الرفيـ  املسـتو  املعـي بالتنفيـ   ولكـن      
 املفاوضا  علق  إىل أجل غة مسم  يف أوائل كانون األول/ديسمرب.

ــها      - ١٧٣ ويف نيســان/أبريل وكــانون األول/ديســمرب  أطلقــ  احلكومــة مــرحلتني مــن محلت
من أجل استعادة السيطرة عل  املنـاط  الـ  تسـيطر عليهـا احلركـة       “الصي  احلاسم”املسماة 

ــر الســودان  قطــاع الشــمال. وأد  ذلــ  إىل موجــا  جديــدة مــن التشــريد     - الشــعبية لتحري
اجلماع . ولوح  أيضا قتال بني القبائل  ال سيما يف غر. كردفان  ومت التحقـ  مـن حـادث    
واحد وق  يف تشـرين الثـاين/نوفمرب انـدلع  فيـ  اشـتباكا  بـني أفـراد مـن فـرعني مـن عشـةة            
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طفـ . وشـهد  منطقـة أبيـ  املتنـازع       40املسةية قيل إن  ُقتل أو جر  فيهـا مـا ال يقـل عـن     
 عليها أيضا توترا  مستمرة.

سـنة مـن    ١٧و  ١4ف  تتـراو  أعمـارهم بـني     60وحتقق  األمم املتحدة من جتنيد  - ١٧4
(. 5قطـاع الشـمال )   -( واحلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان     55قبل حركة العدل واملساواة )

 ل محلـة جتنيـد قسـر  جـر  يف مسـتوطنا       ووقع  عمليا  التجنيد  عدا رـ ث منـها  خـ   
 ال جــئني يف واليـــة الوحـــدة يف جنـــو. الســودان. وورد  معلومـــا  مل يتحقـــ  منـــها عـــن  

فتيان إضافيني قام  حركة العدل واملساواة بتجنيدهم يف الفتـرة نفسـها. وعلـ  الـرغم مـن       ٩
األمــم املتحــدة عــدم التحقــ  مــن أ  حالــة جتنيــد جديــدة للقــوا  املســلحة الســودانية  تلقــ   

معلومــا  مورــوق هبــا عــن قيــام قــوا  الــدفاع الشــعيب بتجنيــد أطفــال واســتددامهم. وتعــ ر    
الوصول إىل مناط  واسعة من ه ه الواليا   األمر الـ   حـد مـن قـدرة األمـم املتحـدة علـ         

 التثب  من االدعاءا  من أجل إظهار النطاق الكامل ل نتهاكا .
طفــ   تتــراو  أعمــارهم  62حادرــا  ُقتــل أو شــوه فيهــا  ١2وأبل ــغ علــ  األقــل عــن  - ١٧5
ــها. وقتــل صــيب عنــدما قصــف  احلركــة     مت ســنة   ١٧ ســنوا  و 5بــني ــنني من التحقــ  مــن ار

قطـاع الشـمال مدينـة  كـادقل  يف أيار/مـايو  وُقتـل صـيب آخـر يف          - الشعبية لتحريـر السـودان  
 ٩تـل يانيـة وعشـرين طفـ  )    حادث تسبب  في  متفجرا  من للفا  احلـر.. وأبلـغ عـن مق   

القـوا    ف ( يف قصـ  اسـتهدف  بـ     25 فتيا  و ٧آخرين ) ٣2ف ( وإصابة  ١٩ فتيا  و
قطاع الشمال. وقيل إنـ    - املناط  ال  تسيطر عليها احلركة الشعبية لتحرير السودان املسلحة

 طف  آخرين نتيجة االشتباكا  القبلية. 42قتل أو شوه 
ملغلد  غر. كردفان  اختط  رجال عر. أربعة فتيـان  كلـهم الجئـون    ويف منطقة ا - ١٧6

من جنو. السودان  واحتجزوهم ملا يقر. من ستة أشهر. وأطلـ  سـراحهم ومت مجـ  مشلـهم     
م  أسـرهم يف آ./أغسـطس بعـد مفاوضـا  قامـ  هبـا وحـدة محايـة األسـرة والطفـل التابعـة            

 للشرطة السودانية.
منظمــا  غــة حكوميــة ألضــرار شــديدة يف   تــديرها وتعرضــ  مدرســة ومستشــفيان - ١٧٧

ــاط  اخلاضــعة لســيطرة احلركــة       عمليــا  قصــ  جــو  قامــ  هبــا القــوا  املســلحة ضــد املن
ــر الســودان  ــر ع   - الشــعبية لتحري ــ     قطــاع الشــمال  ممــا أر ــد عل ــا يزي ــة حصــول م ــ  إمكاني ل

أشــدا  طفــل علــ  التعلــيم والرعايــة الطبيــة. ويف إحــد  احلــاال   أصــي  ســتة    ٧5 000
قـــ  األمـــم املتحـــدة أيضـــا  جبـــرو  ودمـــر  غرفـــة الطـــوارئ والصـــيدلية يف املستشـــف . وتل 

مورــوق هبــا بشــأن اســتددام القــوا  املســلحة لــث ث مــدار  يف جنــو. كردفــان     معلومــا 
 لألغرا  العسكرية.
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ــر        - ١٧8 ــة واحلركــة الشــعبية لتحري ــا احلكوم ــ  تســيطر عليه ــاط  ال وظــل الوصــول إىل املن
ــ  مق        - الســودان ــن حــدوث حتســن طفي ــرغم م ــ  ال ــة  عل ــة قطــاع الشــمال صــعبا للغاي ارن

. وللمرة األوىل  مسح بصورة حمدودة لألمم املتحدة بالوصـول إىل بلـديت الكرمـ     20١٣ بعام
 وباو يف والية النيل األزرق. وظل الوصول إىل أبي  عن طري  كادقل  أمرا صعبا.

 
 دارفور  

احلكوميــة واجلماعــا  املســلحة    تقطعــا بــني القــوا   ظلــ  دارفــور تشــهد قتــاال م    - ١٧٩
املوقعة عل  اتفاق الس م  م  زيادة يف حدة املواجها  يف الفتـرة مـن كـانون الثاين/ينـاير      غة

اهلجـــوم العســـكر   إىل أيار/مـــايو ويف كـــانون األول/ديســـمرب  يف أعقـــا. إطـــ ق احلكومـــة
. واحتـدم  االشـتباكا  داخـل    باسـتددام قـوا  الـدعم السـري      “الصـي  احلاسـم  ”املسم  

ــ  انطــو  علــ  وجــود أطفــال. ويف هــ ا الســياق  ظــل التحقــ  مــن        ــها ال القبائــل وفيمــا بين
 االنتهاكا  املرتكبة ضد األطفال صعبا.

وقام  فرقة العمل القطرية للرصـد واإلبـ غ بـالتحق  مـن جتنيـد واسـتددام القـوا          - ١80
ســتددام ميليشــيا  جمهولــة اهلويــة لث رــة أطفــال املسـلحة لث رــة أطفــال وكــ ل  مــن جتنيــد وا 

ــة مــ  عــام      ــل ا فاضــا ملحوظــا باملقارن ــ  تواصــل ورود 20١٣آخــرين  وهــو مــا ميث  . غــة أن
ادعــاءا  بشــأن جتنيــد األطفــال. ففــ  آذار/مــار   أفــاد شــهود عيــان بوجــود فتيــان تتــراو     

  جنـو. دارفـور.   سنة خـ ل عـر  لقـوا  الـدعم السـري  يف نيـاال       ١٧ و ١5أعمارهم بني 
طفـ  شـوهدوا وهـم حيملـون رشاشـا  يف الضـعني         ٣٧وذكر تقرير آخر أن ما يقدر بنحـو  

 شرق دارفور.
طفـ (   65فتـاة( مصـرعهم )   62 فـ  و  ١٣5طفـ  )  ١٩٧وع وة عل  ذل   لق   - ١8١

ــني القــوا        ١٣2أو تعرضــوا للتشــوي  ) ــال ب ــاء القت ــار أرن ــادل إطــ ق الن طفــ ( مــن جــراء تب
كومية واجلماعا  املسلحة ويف عمليا  قص  جو  قام  هبا القـوا  املسـلحة. وإضـافة    احل

 طف  آخرين من جراء للفا  احلر. من املتفجرا . 2٩طف  وأصي   ١5إىل ذل   قتل 
ومت التحق  من يانيـة وأربعـني حـادث اغتصـا. وغـةه مـن أشـكال العنـ  اجلنسـ            - ١82

( ١0( وقــوا  الــدعم الســري  ) ١5القــوا  املســلحة )فتــاة  ونســب  إىل  60تضــرر  منــها 
(. ويف معظــم احلــاال   تعرضــ  الفتيــا  ل غتصــا.  ٣5ورجــال مســلحني جمهــويل اهلويــة ) 

أرناء اهلجما  عل  قراهن أو عند أدائهن لألنشطة اليومية. ويظل التحق  مـن حـاال  العنـ     
يف أجهــزة إنفــاذ القــانون  اجلنســ  يشــكل حتــديا بســب  اخلــوف مــن االنتقــام  وانعــدام الثقــة    

واهليئــا  القضــائية  والوصــم االجتمــاع . وإضــافة إىل ذلــ   فــإن نــ  القــانون علــ  إربــا    
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االغتصـا. كجرميـة قبــل تقـدمي الرعايــة الطبيـة يـثي الناجيــا  واألسـر عــن التمـا  املســاعدة.        
صـة فيـ    يـن  عليـ  القـانون  قـد تفسـر أحكـام القـانون اجلنـائ  علـ  حنـو ت           وعندما يقمن مبـا 

الناجية من االغتصا. متهمة باخليانة الزوجية. ويف احلاال  ال  يتم فيهـا حتديـد اجلنـاة  تقـوم     
 أسر الضحايا يف العادة بتسوية القضايا دون اللجوء إىل اإلجراءا  القضائية.

امـرأة  منـهن    200وع وة عل  ذل   تلق  األمـم املتحـدة ادعـاءا  بشـأن تعـر        - ١8٣
 تشـرين الثـاين/   ٩صا. عل  يد القوا  املسلحة يف رابـ   مشـال دارفـور. ويف    طف    ل غت

نوفمرب  قام  العملية املدتلطة ل حتاد األفريقـ  واألمـم املتحـدة يف دارفـور ببعثـة للتحقيـ  يف       
االدعاءا   ال  مل يتسن التحق  منـها ألن أفـرادا مـن األمـن كـانوا متواجـدين خـ ل تواصـل         

م  اجملتم  احمللـ . وظلـ  العمليـة املدتلطـة منـ  ذلـ  احلـني تواجـ  قيـودا يف          العملية املدتلطة 
 جهودها الرامية إىل الوصول إىل راب .

وتعرضــ  عشــر مــدار  ســواء للضــرر اجلســيم أو التــدمة أو النــه  خــ ل القتــال     - ١84
 ال   دار بني قوا  األمـن احلكوميـة واجلماعـا  املسـلحة ويف عمليـا  القصـ  اجلـو  الـ         
قام  هبا القوا  املسلحة. وأبلغ عن يانيـة حـوادث هجـوم علـ  مستشـفيا  وهنـ  مـا فيهـا         
وتدمةها. ومت التحق  أيضا من مدرسة اسـتددمتها القـوا  املسـلحة لألغـرا  العسـكرية يف      

 جنو. دارفور.
فتيــا (  ٣ فتيــان و ١0طفــ  ) ١٣وأبلــغ عــن يانيــة حــوادث جــر  فيهــا اختطــاف  - ١85

(  والقــوا  املســلحة )واحــد(   ٣(  وحــر  احلــدود )4قــوا  الــدعم الســري  ) ونســب  إىل 
(. واستددم األطفال لتأدية وظائ  الـدعم وللعمـل وتعرضـوا يف    5وميليشيا  جمهولة اهلوية )

 بع  األحيان ل عتداء اجلنس .
وظل من  وصـول املسـاعدا  اإلنسـانية وفـر  القيـود علـ  التنقـل يعـرق ن اجلهـود           - ١86
 األطفال. فراد اجملتمعا  احمللية املتضررة  مبن فيهمأ ولة للوصول إىل املب

بإنشـاء آليـة    فصـيل مـي مينـاو     -آ./أغسطس  قـام جـيش حتريـر السـودان      6ويف  - ١8٧
ــانون       ــاد  يف كـ ــر قيـ ــدور أمـ ــا. صـ ــتددامهم  يف أعقـ ــال واسـ ــد األطفـ ــاء جتنيـ ــة إلهنـ تنفي يـ

ــل واجملتمعــا      20١٣األول/ديســمرب  ــة املدتلطــة بالتحــاور مــ  زعمــاء القبائ . وقامــ  العملي
احمللية  مما أد  إىل اعتماد خطة استراتيجية جمتمعية إلهناء استددام األطفـال يف أعمـال العنـ     

عن زعـيم احملاميـد  أحـد     ني القبائل يف تشرين األول/أكتوبر. وأعق  ذل  صدور أمر قياد ب
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  قامـــ  العمليـــة املدتلطـــة  26بطــون قبيلـــة الرزيقـــا  الشـــمالية. ويف  

ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة ومفوضـية السـودان لـزنع السـ   والتسـريح وإعـادة اإلدمـا          
يف  “إهنــاء جتنيــد األطفــال -محايــة دارفــور ”الشــاملة لــدارفور كلــها املســماة  بــإط ق احلملــة 
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املسةية  مشال دارفور. واضُطل  أيضا بأنشطة تدري  وتوعية بشـأن محايـة الطفـل مـ  اجملتمـ       
املــدين والزعمـــاء الــدينيني وزعمـــاء القبائــل واملـــوظفني احلكــوميني علـــ  مســتو  الواليـــا       

 والقوا  املسلحة.
لوح  إحراز تقدم حمدود يف حماسبة مـرتكيب االنتـهاكا  ضـد األطفـال. إذ ورقـ       و - ١88

فرقة العمـل القطريـة املعنيـة بالرصـد واإلبـ غ ارـن  عشـرة حالـة اعتقـال  أد  أربـ  منـها إىل            
 اغتصا..يف جرمية  سنة 20 احملاكمة وواحدة إىل صدور حكم بالسجن لـمدة

صيغة النهائية خلطة العمـل الراميـة إىل التصـد     وأح  حكومة السودان عل  وض  ال - ١8٩
 األطفال من جان  قوا  األمن التابعة هلا  والتوقي  عليها. لتجنيد واستددام

 
 اجلمهورية العربية السورية  

اســتمر الصــراع مبســتويا  غــة مســبوقة يف مجيــ  أحنــاء اجلمهوريــة العربيــة الســورية    - ١٩0
ة النطــاق ضــد األطفـال. وحتققــ  األمـم املتحــدة مــن   إىل حـدوث انتــهاكا  واسـع    أفضــ ممـا 

انتــهاكا  جســيمة ارتكبــها مجيــ  أطــراف الــزناع يف املنــاط  الرئيســية يف احلضــر          2 ١0٧
والريــ . واســتوىل تنظــيم الدولــة اإلســ مية يف العــراق والشــام علــ  أجــزاء كــبةة مــن البلــد     

اجملتمعـا  احملليـةق واسـتهدف    واستددم الوحشية السافرة والتلقني العقائـد  لضـمان إخضـاع    
األطفـال بوجـ  خـا . ومل يكـن لـد  األمـم املتحـدة سـو  قـدرة حمـدودة علـ  التحقـ  مــن             
املعلوما  يف املناط  ال  يسـيطر عليهـا تنظـيم الدولـة اإلسـ مية. واسـتمر  عمليـا  حصـار         

التحقـ    وقص  املناط  املدنية  ال سيما من جان  قـوا  احلكومـة السـورية  ممـا أعـاق أيضـا      
 من احلوادث.

ــة        - ١٩١ ــة العربي ــرا شــائعا يف اجلمهوري ــال أم ــال واســتددامهم يف القت ــد األطف وأصــبح جتني
بنــا  واســتددامهم مــن قبــل   ٧صــبيا و  2٧١الســورية. وحتققــ  األمــم املتحــدة مــن جتنيــد   

ــة للجــيش الســور  احلــر )    ــة )  ١42مجاعــا  تابع ــة الشــعبية الكردي (  24( ووحــدا  احلماي
ــة اإلســ مية ) وتنظــيم ا ــة النصــرة ) 6٩لدول ــ  التوقعــا  تشــة إىل أن  25( وجبه (  وإن كان

يف املائـة مـن احلـاال   مت تسـليح األطفـال أو اسـتددامهم        ٧٧العدد الفعل  يفوق ذلـ . ويف  
يف القتال وكـان مـا يقـر. مـن مخسـهم دون سـن اخلامسـة عشـرة. وتراوحـ  أعمـار الفتيـان            

حالة مـن احلـاال  الـ      ١٧سنة  ويف  ١٧ و ١4 الغال  بني املرتبطني باجلماعا  املسلحة يف
ــد مــن احلــاال   دفعــ        ــها كــان الصــبية دون ســن اخلامســة عشــرة. ويف العدي مت التحقــ  من

دوالر شهريا لألطفال مقابل اشتراكهم يف القتـال. وأعطـ  دفـ  هـ ه      400مرتبا  تصل إىل 
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السور  احلـر  وتنظـيم الدولـة اإلسـ مية      املرتبا  الكبةة نسبيا من قبل جبهة النصرة واجليش
 خباصة  حافزا لألطفال وآبائهم يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة.

وأد  تشرذم اجليش السور  احلـر إىل ظهـور ممارسـا  متنوعـة يغلـ  عليهـا الطـاب          - ١٩2
القتـال  احملل  يف التجنيـد والتـدري  واألجـور. وخـ ل املعـارك املسـلحة اسـتددم األطفـال يف         

 رعاية اجلرح  أو تسجيل األحداث ألغرا  الدعاية. أو
وواصل  وحدا  احلماية الشـعبية الكرديـة جتنيـد واسـتددام الفتيـان والفتيـا   مبـن         - ١٩٣

فيهم األطفال دون اخلامسة عشرة  وتفيد أنبـاء بقيامهـا بنقلـهم إىل ليمـا  للـتلقني العقائـد        
عامــا إىل رأ  العــني  ١٣ب  فتــاة بالغــة مــن العمــر والتــدري . ويف آذار/مــار  مــث   اصــطح

للتــدري  العســكر  ورفضــ  الطلبــا  املقدمــة مــن والــديها لرليتــها. ويف معظــم احلــاال      
استددم األطفال يف أدوار قتاليـة  ووجهـ  ادعـاءا  متكـررة ضـد وحـدا  احلمايـة الشـعبية         

 ال  تستهدف األطفال.“ التجنيد القسر ”الكردية بشأن سياسا  
وازداد  بكثــرة التقــارير الــواردة عــن قيــام تنظــيم الدولــة اإلســ مية وجبهــة النصــرة    - ١٩4

يف املائة من احلاال  ال  مت التحق  منـها  كـان الصـبية     25بتجنيد الفتيان واستددامهم. ويف 
ــة        ــاء أن تنظــيم الدول ــد األنب ــة. وتفي دون ســن اخلامســة عشــرة  وكــان بعضــهم يف ســن الثامن

أنشأ ما ال يقل عن ر رـة معسـكرا  لتـدري  األطفـال يف الرقـة  ومت سـجن مئـا         اإلس مية 
ــتلقني        ــا  دراســية بغــر  ال ــ  حضــور حلق ــ   وأجــربوا عل ــان يف ســن العاشــرة يف حل الفتي
العقائد  ووعدوا باحلصول عل  مرتبا   وهوات  حممولة وأسلحة  وأمـاكن للشـهداء منـهم    

عنـد االنضـمام إىل تنظـيم الدولـة اإلسـ مية.       “هلديـة ا”يف اجلنة  زوجة لكل منهم عل  سـبيل  
وبقيام تنظيم الدولة بتدري  األطفال واستددامهم يف أدوار قتالية  يكـون قـد انتـه  القـانون     
اإلنساين الدويل وارتك  جرائم حر. عل  نطاق واس . ومت جتنيد األطفال أيضـا كمفجـرين   

ففــ  متوز/يوليــ  مــث   شــارك أربعــة  انتحـاريني واســتددامهم الرتكــا. أعمــال عنــ  شـديد.  
صبية يقاتلون يف صـفوف جبهـة النصـرة يف درعـا يف قطـ  رلو  أربعـة جنـود تـابعني لقـوا           

 .احلكومة السورية
وتفيــد أنبــاء بقيــام عــدد مــن اجملموعــا  املواليــة للحكومــة  مبــا يف ذلــ  حــز. ا       - ١٩5

ــان     ــة الشــعبية لــدعم قــوا   بتجنيــد أطفــال بأعــداد صــغةة أيضــا. وانضــم مخســة فتي إىل اللجن
احلكومــة الســورية يف امليــدان  دمشــ . واســتددم األطفــال أيضــا كــدروع بشــرية ويف العمــل   
القسر . ويف تشرين الثاين/نوفمرب  كـان هنـاك بعـ  األطفـال بـني املـدنيني الـ ين تفيـد أنبـاء          

حلكومـة السـورية   بأهنم أجربوا حت  هتديد السـ   علـ  الوقـوف أمـام دبابـا  تابعـة لقـوا  ا       
 دمش  السري . - كان  يف طريقها لدخول مدينة الشين مسكني لتأمني طري  درعا
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حالـــة  ٣8واســتمر احتجــاز الســـلطا  الســورية لألطفــال  حيـــ  مت التحقــ  مــن        - ١٩6
تعرضـوا للتعـ ي . وكـان يـتم إلقـاء القـب  علـ          ١5بنا (  كان من بينهم  ٧ صبيا و ٣١)

ــي   ــد نقــاط التفت ــها يف     األطفــال عن ــ  من ــ  مت التحق ــ  إحــد  احلــوادث ال ــدار . فف ش ويف امل
متوز/يولي  مث   إن صبيا من مح  يف الرابعة عشرة من عمره  كان قد احتجز يف مقـر جهـاز   

 أمن الدولة  اعترف حت  التع ي  حبيازت  أسلحة وقيام  هبجما  عل  نقاط التفتيش.
 املناط  اآلهلـة بالسـكان املـدنيني تتسـب      وما فتئ  اهلجما  العشوائية ال  شن  يف - ١٩٧

طفــ   ٣68يف حــاال  قتــل وتشــوي  علــ  نطــاق واســ . وحتققــ  األمــم املتحــدة مــن قتــل      
ال يعـرف نــوع جنســهم( علـ  يــد قـوا  احلكومــة الســورية     ١١8 بنتــا و 66صـبيا و   ١84)
ش السـور   ( واجلماعـا  املنتسـبة للجـي   44(  وتنظيم الدولة اإلس مية/جبهة النصرة )22١)

( وهجمـا  شـنتها أطـراف    4) ( وخ ل الغارا  اجلوية ال  شنها التحـال  الـدويل  24احلر )
بنتـــــا  ١42 صــــبيا و  420حالـــــة تشــــوي  أطفــــال )   ٧٧١(. وكــــان هنــــاك   ٧5جمهولــــة ) 

يعــرف نــوع جنســهم( علــ  يــد قــوا  احلكومــة الســورية واجلماعــا  املواليــة           ال 20٩ و
ــة ) ــب ٣٣6للحكوم ــا  املنتس ــة  2٩6ة إىل اجلــيش الســور  احلــر )  ( واجلماع ــيم الدول (  وتنظ

( ١١٩( وأطـراف غـة معروفـة )   ١) (  ووحدا  احلماية الشـعبية الكرديـة  ١٩وجبهة النصرة )
 يف مجي  أحناء البلد. وهناك اعتقاد بأن األعداد احلقيقية أكرب بكثة.

اون بصـورة  وقام  اجلماعا  املسلحة بقتل األطفال وتشـويههم بـإط ق قـ ائ  اهلـ     - ١٩8
ــل صــيب يف الســابعة         ــال  قت ــ  ســبيل املث ــة. وعل ــاط  اخلاضــعة لســيطرة احلكوم رئيســية يف املن

طف  يف هجوم مبداف  اهلاون عل  مدرسة املنار الكاروليكيـة األرمنيـة يف    56ومدر  وأصي  
دمش  يف نيسان/أبريل. وكان  األجهزة املتفجرة املرجتلـة احملمولـة علـ  مركبـا  واهلجمـا       

النتحارية ال  شـنتها اجلماعـا  املسـلحة مسـؤولة عمـا يقـر. مـن مخـس عـدد الضـحايا مـن            ا
ــل وأصــي     ــال. ويف نيســان/أبريل  قت طفــ  يف هجــوم مــزدو  باســتددام أجهــزة     6٩األطف

 متفجرة مرجتلة حممولة عل  مركبا  يف أحد األحياء ال  تسيطر عليها احلكومة يف مح .
ا للوحشية السافرة والعنـ  الشـديد اللـ ين اقترفهمـا تنظـيم      وكان األطفال أيضا هدف - ١٩٩

عاما  عل  املـأل يف منـب  بتهمـة     ١5الدولة. فعل  سبيل املثال  يف متوز/يولي   أعدم صيب عمره 
ارتكا. الزنا  وأرغم والداه عل  مشاهدة إعدام  وترك  جثتـ  معروضـة للجميـ  ملـدة ر رـة      

عامـا يف   ١4غم مدنيون عل  املشاركة يف رجم فتاة عمرهـا  أيام. ويف تشرين الثاين/نوفمرب  أر
دير الزور. وترد أنباء تفيد بتشجي  تنظيم الدولة األطفال عل  املشاركة يف األعمـال الوحشـية   

 هبا. “كرة القدم”السافرة  مبا يف ذل  محل الرلو  املقطوعة لعرضها عل  املأل أو لع  
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ــاط  امل   - 200 ــرب القصــ  اجلــو  للمن ــن    ويعت ــر م ــة مســؤوال عــن أكث ــن   ٩0دني ــة م يف املائ
احلاال  املورقـة ألطفـال مت قتلـهم وتشـويههم علـ  يـد قـوا  احلكومـة السـورية. ويف هجـوم           
شنت  القوا  احلكومية السورية يف نيسان/أبريل عل  مدرسة عني جـالو  االبتدائيـة يف مدينـة    

لة عـن سـقوط رلـ  عـدد     . وكان  الرباميل املتفجرة مسـؤو 40طف  وجر   ٣٣حل   قتل 
أطفـال   6الضحايا من األطفال يف هجما  شنتها قـوا  احلكومـة السـورية  كـان مـن بينـهم       

قتلوا يف حزيران/يوني  يف ليم الشجرة للمشردين داخليا  درعا. كما اسـتمر قتـل األطفـال يف    
ل تتـراو   هجما  برية شنتها مجاعا  موالية للحكومة. فف  متوز/يولي  مث   قتل ر رة أطفـا 

ــني   ــن       ١4 ســنوا  و ١0أعمــارهم ب ــاء هــروهبم م ــة الشــعبية أرن ــاتل  اللجن ــد مق ــ  ي ســنة عل
 السويداء. واستمر أيضا سقوط األطفال ضحايا ملدلفا  احلر. من املتفجرا .

تقريرا عن حاال  العن  اجلنسـ  املرتكـ  ضـد األطفـال      ١8وتلق  األمم املتحدة  - 20١
(  واللجـان الشـعبية   5( وقوا  احلكومة السورية )٩عل  يد كل من تنظيم الدولة اإلس مية )

ــة ) ١(  واجلــيش الســور  احلــر ) 2) ــها.   ١١(  مت التحقــ  مــن  ١( والشــرطة الكردي ــة من حال
فتيا  من املقاتلني األجان  ظاهرة شـائعة يف األراضـ  الـ  يسـيطر     وأصبح الزوا  باإلكراه لل

سنة يف مدينة حل  ملـدة   ١4عليها تنظيم الدولة. فف  متوز/يولي   مت تع ي  أ. لفتاة عمرها 
مصـر  تـاب  لتنظـيم الدولـة. وأصـدر تنظـيم        “أمة”ر رة أيام ح  واف  عل  تزوي  ابنت  من 

الرقي  اجلنس   مبن فيهم األطفـال  ونقلـ  فتيـا  يزيـديا  مت     الدولة توجيها  بشأن معاملة 
اختطافهن يف العراق إىل الرقة حي  مت بيعهن. واستمر  االدعـاءا  املتعلقـة بـالعن  اجلنسـ      
املرتك  ضد األطفال عل  يد قوا  احلكومـة السـورية واجلماعـا  املواليـة للحكومـة  وأبلـغ       

 طلـ  إجـراء عمليـا  إجهـا . ويف كـانون الثـاين/       أطباء عن قيامهم بع   فتيا  مغتصبا 
عاما عند نقطـة تفتـيش    ١٣اللجنة الشعبية يف السويداء صبيا يبلغ من العمر  “اعتقل ”يناير  

 ومت اغتصاب  عدة مرا  عل  مد  ر رة أيام.
( ٣٧٩مدرسة  منها ما حلق  ضـرر تـام )   88٩ووفقا لوزارة التعليم  حلق  أضرار بـ  - 202
. وحتققـ  األمـم املتحـدة مـن وقـوع      20١4( بنهاية عـام  5١0ما حلقت  أضرار جزئية )ومنها 
(  ٩(  وتنظـيم الدولـة )  ٣٩هجمة قام  هبا قوا  احلكومة السورية عل  مراف  تعليمية ) 60

(. فعلـ  سـبيل املثـال  وقـ  انفجـاران      ١١(  وأطراف جمهولة اهلوية )١واجليش السور  احلر )
ر بالقر. من مدرس  املدزوم  واحملدرة االبتدائيتني يف عكرمـة  مدينـة   يف تشرين األول/أكتوب

. وأفــاد  األســر مــرارا أهنــا ختشــ  بشــدة   2٧طفــ  وتشــوي   2٩محــ   ممــا أد  إىل مقتــل  
إرسال أطفاهلـا إىل املـدار . واسـتمر أيضـا اسـتددام املـدار  ألغـرا  عسـكرية ومت التحقـ           

(  وتنظـيم  ٣(  واجليش السور  احلر )4الكردية ) من تس  حاال : وحدا  احلماية الشعبية
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(. وخص  تنظيم الدولة املدار  للتلقني العقائد  لألطفـال. ويف أواخـر   2الدولة اإلس مية )
مت إغ ق مجي  املـدار  يف مـدن حلـ  وديـر الـزور والرقـة الواقعـة حتـ  سـيطرة           20١4عام 

 .“معدلة”تنظيم الدولة ريثما يتم اعتماد مناه  دراسية 
مرفقـا طبيـا تتتبـ      4١٣وحبلول كانون األول/ديسمرب  حلق  أضرار كلية وجزئية بـ  - 20٣

مرفقــا يعمــل بعضــها جزئيــا فقــط وال يعمــل  82٣األمــم املتحــدة عملياهتــا  بينمــا كــان هنــاك 
ــتددامها ألغــرا  أخــر . ومت       بعضــها اآلخــر  ــوظفني واملعــدا  أو اس بســب  الــنق  يف امل

موظفا طبيا. وحتققـ    ١٧8يانني هجمة عل  مراف  صحية ومقتل اإلب غ عن وقوع س  و
اعتــداء علــ  املرافــ  الصــحية واملــوظفني الصــحيني قامــ  هبــا: قــوا     28األمــم املتحــدة مــن 
(. ففـ  أيار/مـايو   2( وأطـراف غـة حمـددة اهلويـة )    ٩( وتنظـيم الدولـة )  ١٧احلكومة السورية )

 تـاب  للجـيش السـور  احلـر يف مدرسـة      مث   أسـفر هجـوم صـاروخ  علـ  مستشـف  ميـداين      
 مهجورة يف جاسم  درعا  عن مقتل طفلني وأربعة موظفني طبيني.

ــم         - 204 ــ  األم ــة. وحتقق ــيم الدول ــد تنظ ــارزة يف ي ــاف أداة ب ــا  االختط وأصــبح  عملي
طفـ   ألغـرا  تشـمل اسـتددامهم يف      46٣سـجن   املتحدة من قيام التنظيم باختطـاف و/أو 

ســر  وجتنيــدهم  علمــا بــأن عــددا منــهم تعــر  للتعــ ي . ويف أيار/مــايو  عمليــا  تبــادل األ
ــراو  أعمــارهم بــني    ١5٣اختطــ   ــاء   ١٧ و ١٣صــبيا كرديــا تت عامــا يف منــب   حلــ   أرن

عــودهتم إىل ديــارهم مــن االمتحانــا  املدرســية. وقامــ  اجلماعــا  املســلحة أيضــا باحتجــاز    
 .“جنائية”األطفال تعسفا بزعم ارتكا. جرائم 

شـد  ال يزالـون حتـ      2١2 000  كان هنـاك  20١5وحبلول كانون الثاين/يناير  - 205
ــوا  احلكومــة الســورية بينمــا كــان       ١6٣ 500احلصــار   ــل ق ــهم كــانوا حماصــرين مــن قب من

آخــرون حماصــرين مــن قبــل مجاعــا  مســلحة  وتعرضــوا للتجويــ . وقتــل األطفــال   26 500
ة علــ  أيــد  القناصــة أو يف حقــول األلغــام. ويف  الــ ين حــاولوا اهلــرو. مــن املنــاط  احملاصــر  

عامــا  بطلقــة مــن قنــا  بينمــا كــان حيــاول مغــادرة   ١١كــانون الثاين/ينــاير  قتــل صــيب عمــره  
النشــابية  يف ريــ  دمشــ . وخلفــ  اعتــداءا  اجلماعــا  املســلحة علــ  اهلياكــل األساســية    

علـ  امليـاه والكهربـاء  مـن     املدنية ورائها م يني األشدا  الـ ين ال جيـدون سـبي  للحصـول     
بينــهم أطفــال. وكثــر  العقبــا  اإلداريــة وحــاال  رفــ  الســما  بــدخول مــواد معينــة عــرب  
ــدا       ــتمر  التهديـ ــة  واسـ ــوازم اجلراحـ ــا يف ذلـــ  لـ ــاال   مبـ ــني الوكـ ــتركة بـ ــل املشـ القوافـ

 واالعتداءا  ضد موظف  املساعدة اإلنسانية ومرافقها.
بـني األمـم املتحـدة واللجنـة احلكوميـة املشـتركة بـني         وعقد العديـد مـن االجتماعـا     - 206

ــ  خــرباء مكــون مــن مســؤولني حكــوميني           ــوزارا  املعنيــة حبمايــة الطفــل  ومت إنشــاء فري ال
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ومسؤولني تابعني لألمم املتحدة من أجل تعزيز العمـل املشـترك. ويف أيار/مـايو  قـدم  األمـم      
نظـيم دورة توجيهيـة بشـأن حقـوق الطفـل      املتحدة مواد تدريبية لدعم هيئة شؤون األسـرة يف ت 

  22لفائدة قوا  احلكومة السوريةق إال أن ذل  مل ينف  بعـد. ومـنح املرسـوم التشـريع  رقـم      
املعتمــد يف حزيران/يونيــ   عفــوا لألطفــال املــرتبطني باجلماعــا  املســلحة  والتزمــ  احلكومــة  

ققــ  األمــم املتحــدة مــن  بتحويــل أولئــ  األطفــال إىل بــرام  إعــادة التأهيــل. ومــ  ذلــ   حت   
ــة       ــد قــوا  احلكومــة الســورية طــوال العــام. ويف كاف حــاال  مت فيهــا احتجــاز أطفــال علــ  ي
األحوال  حي  لألطفال االستفادة من الوض  اخلا  لألحداث اجلاحنني  مبـا يتفـ  مـ  القـانون     

 اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.
سـكرية لوحـدا  احلمايـة الشـعبية الكرديـة واجمللـس       والتزم  القيادتان السياسية والع - 20٧

ــا بإهنــاء جتنيــد األطفــال واســتددامهم  وإنفــاذ      العســكر  األعلــ  للجــيش الســور  احلــر علن
التدابة التأديبية وإصدار أوامر ب ل . وم  ذل   استمر جتنيد األطفال واسـتددامهم مـن قبـل    

 ملتحدة من ذل .اجلماعتني يف أعقا. ه ه االلتزاما  وحتقق  األمم ا
 

 اليمن  
خ ل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير  تـدهور  احلالـة األمنيـة بشـكل كـبة يف احملافظـا            - 208

ــيهم فيمــا بعــد باســم أنصــار ا (        ــة أنصــار ا  )املشــار إل ــام احلوريون/مجاع ــ  ق الشــمالية حي
ــا القــوا  املســلحة ال      ــة بتوســي  نطــاق وجــودهم. ووقعــ  اشــتباكا  مســلحة قامــ  هب يمني

وامليليشيا  القبلية املوالية للحكومة املدعومة من حز. اإلص   واجلماعا  القبليـة املسـلحة   
ضــد مجاعــة أنصــار ا  وتنظــيم القاعــدة يف شــب  اجلزيــرة العربيــة. وظلــ  احلالــة يف احملافظــا   
اجلنوبية أيضـا متـوترة  كمـا وقعـ  اشـتباكا  مسـلحة يف الضـال . وقامـ  القـوا  املسـلحة           

ــة  ومجاعــة أنصــار       ا ــرة العربي ــة هبجــوم واســ  النطــاق ضــد تنظــيم القاعــدة يف شــب  اجلزي ليمني
الشريعة  واستمر  االشتباكا  يف عدن بني مؤيد  مجاعة احلراك )حركة انفصالية جنوبيـة(  

  شن حتـال  دويل غـارا  جويـة ضـد مجاعـة أنصـار       20١5وقوا  األمن. ويف نيسان/أبريل 
 ع عدد كبة من الضحايا بني األطفال  حسبما أفاد  األنباء.ا   مما أد  إىل وقو

وحتققــ  األمــم املتحــدة مــن حــدوث زيــادة كــبةة يف جتنيــد األطفــال واســتددامهم     - 20٩
صـبيا تتـراو  أعمـارهم بـني      ١56  حي  مت جتنيد واستددام مـا جمموعـ    20١٣مقارنة بعام 

 مجاعــة أنصــار ا  الــ  تتميــز    ( إىل١40ســنة. وتعــز  أغلبيــة احلــاال  )    ١٧ ســنوا  و ٩
حبضــور بــارز للغايــة. والحظــ  األمــم املتحــدة وورقــ  حــاال  ألطفــال مســلحني يقومــون     
حبراسة نقاط التفتيش ويتواجـدون علـ  مـر مركبـا  مسـلحة ويقومـون حبراسـة املبـاين. ويف         

يــز بــني أعقــا. توغــل مجاعــة أنصــار ا  يف العاصــمة يف أيلول/ســبتمرب  ازداد  صــعوبة التمي  
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القوا  املسلحة اليمنية وأفراد مجاعة أنصار ا   وال سيما عند نقاط التفتيش. ومت جتنيـد أحـد   
عامــا واســتددامهم مــن قبــل امليليشــيا  القبليــة  ١٧و  ١6عشــر صــبيا تتــراو  أعمــارهم بــني 

ــة أو الســلفيني  مجــيعهم يف اخلطــوط         ــ  احلكوم ــة م ــن حــز. اإلصــ   واملتحالف ــة م املدعوم
ية فيما عدا ارنني ومت التحقـ  مـن انضـمام أربعـة صـبية إضـافيني إىل صـفوف اجلماعـا          األمام

 املسلحة القبلية يف حمافظة البيضاء.
وازداد  أعداد الضحايا من األطفال زيـادة كـبةة مقارنـة بـالفترة املشـمولة بـالتقرير        - 2١0

ــل    ــ  قت ــ  ) ٧4الســاب   حي ــا( وشــوه   ١8 صــبيا و 56طف صــبيا  ١٧6)آخــرون  244بنت
بنتا(. ووصل عدد الضحايا بني األطفال بسب  األلغام واألجهزة املتفجـرة األخـر  إىل    68 و

آخـرون. واسـتهدف  مجاعـة أنصـار ا       54أطفـال وشـوه    ١0أكثر من الضع   حيـ  قتـل   
صـبيا وإصـابة    ١4وتعرض  هلجمـا   كـان مـن بينـها تفجـةان انتحاريـان أسـفرا عـن مقتـل          

مـن جـراء سـ  هجمـا  شـن  باسـتددام        ٣0طفـ  ومت تشـوي     ١4وعـ   . وقتل ما جمم25
أجهزة متفجرة مرجتلة  مبا يف ذل  هجـوم علـ  نقطـة تفتـيش تابعـة جلماعـة أنصـار ا . وقتـل         

بسب  القص   وتعر  صبيان ور رة بنا  للتشـوي  نتيجـة    ٣٧أطفال آخرون وأصي   ١0
ــتددام      ــوم باسـ ــ  هجـ ــا يف ذلـ ــو   مبـ ــ  اجلـ ــا  القصـ ــ  يف   عمليـ ــار وقـ ــدون طيـ ــائرة بـ طـ

 أيلول/سبتمرب يف اجلوف أسفر عن تشوي  صيب وبنتني. 2٩
ــاء إجــراء     - 2١١ ــانون ”واحتجــز  مجاعــة أنصــار ا  تســعة صــبية أرن ــا  إنفــاذ الق  “عملي

حســبما تفيــد األنبــاء. ومت أيضــا التحقــ  مــن ســ  حــاال  احتجــاز أخــر  علــ  يــد مجاعــة     
ربعة منهم بـدعو  ارتبـاطهم حبـز. اإلصـ    واحتجـز      ا  مشل  ستة صبية  احتجز أ أنصار

 آخر بسب  ارتباط والده حبز. اإلص  .
هجومــا  علــ  املــدار . فعلــ  ســبيل املثــال    ٣5وحتققــ  األمــم املتحــدة مــن وقــوع  - 2١2

دمـــر  مجيـــ  املـــدار  العشـــر الـــ  تعرضـــ  هلجمـــا  يف حمافظـــة أمانـــة العاصـــمة خـــ ل    
ول/سـبتمرب بـني مجاعـة أنصـار ا  مـن جهـة والقـوا  املسـلحة         االشتباكا  الـ  وقعـ  يف أيل  

اليمنيــة وامليليشــيا  القبليــة املواليــة للحكومــة مــن جهــة أخــر . ونســب  تســ  هجمــا  إىل    
القـــوا  املســـلحة اليمنيـــة ونســـب  يـــاين هجمـــا  إىل مجاعـــة أنصـــار ا . ويف العديـــد مـــن  

 احلاال   أرغم  املدار  عل  اإلغ ق متاما.
هجمــة علــ  املستشــفيا  شــنتها مجاعــة      ١٣وحتققــ  األمــم املتحــدة مــن وقــوع      - 2١٣
كـانون   2١ا  والقوا  املسلحة اليمنية  مما أضـر كـثةا بتـوفة اخلـدما  الطبيـة. ففـ         أنصار

الثاين/يناير مث   قام  القوا  املسلحة اليمنية بقص  مستشف  يف منطقـة الضـال   ممـا أسـفر     



 
A/69/926 

S/2015/409 

 

54/76 15-06098 

 

يومــا وإصــابة أختــ  البالغــة مــن العمــر ســنتني بينمــا كانــا  45العمــر عـن مقتــل طفــل يبلــغ مــن  
 حياوالن اهلرو. من القص  م  أبيهما.

ومت التحق  من استددام ارنتني وتسعني مدرسة ألغـرا  عسـكرية مـن قبـل القـوا        - 2١4
واجلماعــا  املســلحة تســتعمل معظمهــا مجاعــة أنصــار ا  مــن أجــل تــوفة اإلقامــة أو لتدــزين  

ــل ــيم     األسـ ــيم ومكاتـــ  التعلـ ــة والتعلـ ــأ  وزارة التربيـ ــاه  أنشـ ــ ل  االجتـ ــل لـ ــرد فعـ حة. وكـ
باحملافظا   بدعم من األمـم املتحـدة  أفرقـة عمـل معنيـة بـالتعليم يف حـاال  الطـوارئ قامـ           

 مدرسة تستددمها مجاعة أنصار ا . 25بإخ ء ما ال يقل عن 
رف  دخول املسـاعدا  اإلنسـانية.    حالة من حاال  4٣ويف اجململ  مت التحق  من  - 2١5

ويف تطور إجيايب  مت يف تشرين الثاين/نوفمرب إط ق سرا  أحد مـوظف  األمـم املتحـدة كانـ      
 شهرا من وقوع  يف األسر. ١٣قد اختطفت  مجاعة مسلحة غة معروفة  وذل  بعد 

زناع املسـلح   أيار/مايو  يف حفل حضرت  ممثل  اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والـ     ١4ويف  - 2١6
وقع  حكومة اليمن خطة عمل م  األمم املتحدة من أجل إهناء جتنيد األطفال ومواصـلة منـ    
استددامهم مـن قبـل القـوا  املسـلحة اليمنيـة. ويف غضـون شـهر مـن حفـل التوقيـ   أنشـئ             
آليا  متابعة وفقا خلطة العمل. ويف تطور حممود  يف أعقا. مشاركة األمـم املتحـدة يف عمـل    

 20١5ة صــياغة الدســتور  يشــمل مشــروع الدســتور الــ   صــدر يف كــانون الثاين/ينــاير   جلنــ
حظر التجنيد الطوع  جلمي  األشدا  دون سن الثامنة عشـرة. وأقـر مكتـ  شـؤون حقـوق      
اإلنسـان واجملتمـ  املـدين التـاب  جلماعـة أنصـار ا  الصـيغة النهائيـة ملشـروع خطـة عمـل إلهنـاء             

من قبل اجلماعة  ومت إرسال نسدة منها إىل مكتـ  عبـد امللـ  بـدر     جتنيد واستددام األطفال 
  مت تعليـ  كافـة   20١5الدين احلور  حسبما تفيد األنباء. ومن  اندالع العنـ  يف أوائـل عـام    

 املساع  املتعلقة بإأاز خطط العمل ووض  حد ل نتهاكا .
 

 اال  األخر احلاال  غة املدرجة عل  جدول أعمال جملس األمن أو احل - باء 

 كولومبيا  

  استمر  حمادرا  الس م بـني حكومـة كولومبيـا والقـوا  املسـلحة      20١4يف عام  - 2١٧
اجليش الشـعيب يف هافانـا. وأتيحـ  للجمهـور االسـتنتاجا  بشـأن البنـود         - الثورية لكولومبيا

ــ     ــال  وهـ ــدول األعمـ ــن جـ ــة األوىل مـ ــة ”الث رـ ــة الريفيـ ــاركة ” و “التنميـ ــيةاملشـ  “السياسـ
. “الضـــحايا”املعنـــون  5  وبـــدأ  املناقشـــا  بشـــأن البنـــد “املدـــدرا  غـــة املشـــروعة” و

وأتاح  مناقشة البند األخة الفرصـة إلرـارة شـواغل حمـددة بشـأن محايـة األطفـال  وال سـيما         
فيما يتعل  باالعتراف حبقوق األطفال الضحايا. وبناء عل  طل  األطراف املتفاوضة  نظمـ   
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األمم املتحدة واجلامعة الوطنية لكولومبيا منتديا  إقليمية ووطنية للوقوف عل  وجهـا  نظـر   
يا ومقترحاهتم. ويف تل  املناسبا   دعا العديـد مـن اجلهـا  الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة       الضحا

إىل طر  الشواغل بشأن محاية األطفـال علـ  مائـدة املفاوضـا . ويف كـانون األول/ديسـمرب        
اجلـيش الشـعيب واحلكومـة حمادرـا  بشـأن وقـ         -بدأ  القوا  املسـلحة الثوريـة لكولومبيـا    

يف ذل  املسائل املتصـلة بتجنيـد األطفـال ووقـ  إطـ ق النـار. وأرـي علـ           تصاعد الزناع  مبا
اجلهود املتواصلة الراميـة إىل وضـ  حـد للـزناع وأشـج  مجيـ  األطـراف علـ  اختـاذ املزيـد مـن            
اخلطوا  امللموسة حلماية األطفال وضمان إدخال حتسـينا  دائمـة مـن أجـل حقـوق الطفـل        

 .“انتهاء الزناع”عنون امل ٣مبا يف ذل  يف إطار البند 

وعلــ  الــرغم مــن اســتمرار عمليــة الســ م  تواصــل  األعمــال العدائيــة بــني القــوا     - 2١8
اجلــيش الشــعيب وجــيش التحريــر الــوطي والقــوا  املســلحة        - املســلحة الثوريــة لكولومبيــا  

الكولومبيـة وتكثفـ  يف بعـ  أحنـاء البلـد  ممـا تسـب  يف تشـريد السـكان  وكـثةا مـا عـر               
ــ  اجلنســ . ويف كــانون األول/ديســمرب      ــد والعن ــال خلطــر التجني ــاك  20١4األطف   كــان هن

يف املائـة منـهم مـن األطفـال.      ٣5حوايل ستة م يني شد  مسجلني كمشردين داخليا  حنو 
ــومبيني املنحــدرين مــن أصــول      وتضــرر  بشــكل خــا  جمتمعــا  الشــعو. األصــلية والكول

ماعـــا  الـــ  نشـــأ  يف فتـــرة مـــا بعـــد التســـريح  أفريقيـــة. وكـــان العنـــ  الـــ   ترتكبـــ  اجل 
واجلماعا  املسلحة احملليـة األخـر  مـن الـدواع  اهلامـة للتشـرد يف املنـاط  احلضـرية والريفيـة          

شــد  مــن قيــود صــارمة   500 000علــ  حــد ســواء. وباإلضــافة إىل ذلــ   عــاىن حــوايل   
نتيجــة للزيــادة  مفروضــة علــ  تنقلــهم للحصــول علــ  اخلــدما  األساســية واملســاعدة  وذلــ  

  وأغلبــها مــن 20١4احلــادة يف اهلجمــا  املرتكبــة ضــد اهلياكــل األساســية املدنيــة طيلــة عــام   
اجلـيش   - يف املائـة( والقـوا  املسـلحة الثوريـة لكولومبيـا      52جان  جـيش التحريـر الـوطي )   

 يف املائة(. 22الشعيب )

ــن    - 2١٩ ــم املتحــدة م ــ  األم ــال وا   ٣4٣وحتقق ــد األطف ــة لتجني ــل   حال ــن قب ســتددامهم م
مقاطعة ويف بوغوتا. وور  املعهـد الكولـوميب لرعايـة األسـرة فصـل       22اجلماعا  املسلحة يف 

طف   هر. معظمهـم مـن اجلماعـا  املسـلحة. وقـد جنـد  القـوا  املسـلحة الثوريـة           2٧٧
طفـ  جنـدهم جـيش التحريـر      52طفـ   منـهم    ١٩8اجليش الشعيب ما جمموعـ    - لكولومبيا
وجند  األطفال املتبقيني اجلماعا  ال  نشأ  يف فترة ما بعـد التسـريح وغةهـا مـن     الوطي  

تقريـرا   ٣6اجلماعا  املسلحة. وباإلضافة إىل ذل   أصدر مكت  أمني املظامل ما ال يقل عـن  
 مقاطعة. 20بشأن املداطر املتصلة بالتجنيد يف 
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اجلـيش   - لثوريـة لكولومبيـا    أعلن  القـوا  املسـلحة ا  20١5شباط/فرباير  ١2ويف  - 220
سنة. ويف حني أحيط علما بـ ل  التطـور اإلجيـايب      ١٧الشعيب أهنا قد رفع  سن التجنيد إىل 

تـن  علـ     ١٩٩١أود أن أذكر بأن اتفاقية حقوق الطفل ال  صدق  عليها كولومبيا يف عام 
ختيـار  املتعلـ    أن املقصود بالطفل كل إنسـان مل يتجـاوز الثامنـة عشـرة  وأن بروتوكوهلـا اال     

  حيظـر علـ  اجلماعـا     2005باشتراك األطفال يف الزناعا  املسلحة  املصـدق عليـ  يف عـام    
املسلحة جتنيـد األطفـال دون سـن الثامنـة عشـرة  ويـن  علـ  أنـ  ينبغـ  للدولـة الطـرف منـ              

 جتنيد األطفال واستددامهم هب ا الشكل.

طفـ   معظمهـم يف حـوادث ألغـام      60وقد قتل ما ال يقل عـن تسـعة أطفـال وشـوه      - 22١
أرضية. ووق  األطفال  معظمهم من الفتيا   أيضا ضحايا ألعمـال عنـ  جنسـ  ُنسـب  إىل     
مجاعــا  مســلحة  مبــا يف ذلــ  اجلماعــا  الــ  نشــأ  يف فتــرة مــا بعــد التســريح  ويف بعــ    

واالنتـهاك   احلاال  إىل أفراد القوا  املسلحة الوطنية. وعـ وة علـ  ذلـ   اسـتمر االسـتغ ل     
اجلنسيني للفتيا  عل  أيد  أفراد القوا  املسلحة يف منـاط  التعـدين. وتلقـ  األمـم املتحـدة      
تقارير عن احتجاز ر رة أشدا  يف بوليفار متهمني ببي  فتيا  ألغـرا  االسـتغ ل اجلنسـ     

 إىل مجاعا  مسلحة وعمال مناجم.

خـ ل تبـادل إلطـ ق النـار       حالة مبلغ عنها عـن مـدار  تضـرر     ١2وكان هناك  - 222
ــن         ــن املتفجــرا   فضــ  ع ــراد وللفــا  احلــر. م ــام مضــادة لألف حالــة اســتددام   ١١وألغ

اسـطوانة   ٧6عسكر  من جان  أطراف الزناع. ويف أيار/مايو  عثر  القوا  املسلحة عل  
ــا     ــة لكولومبي ــوا  املســلحة الثوري ــها الق ــاز خزنت ــدار  يف     - غ اجلــيش الشــعيب يف إحــد  امل

اوكا  وكان  جاهزة ل ستددام يف القتال  مما عر  حياة الت مي  للدطـر. وباإلضـافة إىل   ك
ذلــ   فــإن وجــود وحــدا  القــوا  املســلحة بــالقر. مــن املــدار  أو أمامهــا أرنــاء ســاعا     
الدراسة يعّر  املبـاين املدرسـية واألطفـال للدطـر. وخـ ل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير  تعـر           

اجلــيش الشــعيب وجــيش   - لتهديــد مــن القــوا  املســلحة الثوريــة لكولومبيــا  املدرســون أيضــا ل
التحرير الوطي ومجاعـا  الـدفاع الـ ايت يف كولومبيـا/لو  أورابنيـو  ولـو  راسـتروخو          

  عل  أيد  مجاعا  مسلحة جمهولة.نيوُقتل ر رة معلم

القـــانون وعلـــ  الـــرغم مـــن احلظـــر الـــ   فرضـــ  القـــانون الـــوطي حلمايـــة الطفـــل )  - 22٣
زال إشراك األطفال يف األنشـطة املدنيـة    (  ما2٩  الفقرة 4١  املادة 2006لعام  ١0٩8 رقم

العسكرية ال  تنظمها القوا  املسلحة مستمرا يف عدة بقاع من البلـد. ففـ  متوز/يوليـ  مـث       
مدنيـة  دعـ  إىل املشـاركة فيهـا أكثـر       - قام  القوا  املسـلحة يف كاوكـا بأنشـطة عسـكرية    

شد ق واضـطل  بالنشـاط التروحيـ  لألطفـال الفريـ  املعـي بالعمليـا  النفسـية يف          500من 
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القوا  املسلحة. وكان  جلنة حقوق الطفل قد أعربـ  يف السـاب  عـن شـواغلها فيمـا يتعلـ        
العسكرية ال  تنظمها القوا  املسـلحة داخـل املـدار  ويف اجملتمـ  احمللـ .       - باألنشطة املدنية

ــره ــراهقني  الصــادر يف كــانون األول/ديســمرب        ويف تقري ــال وامل ــد األطف ــ  جتني األخــة عــن من
  طلـــ  مكتـــ  أمـــني املظـــامل أيضـــا إىل وزارة الـــدفاع والقـــوا  املســـلحة والشـــرطة 20١4

االمتنــاع عــن القيــام حبمــ   مبشــاركة األطفــال. وإنــي أكــرر اإلعــرا. عــن تلــ  الشــواغل    
عن إشراك األطفـال يف أ  أنشـطة عسـكرية قـد تعرضـهم      وأدعو القوا  املسلحة إىل االمتناع 

 خلطر استهدافهم من قبل اجلماعا  املسلحة.

ــام   - 224 ــ  ع ــا  املســلحة       5 6٩4  انفصــل ١٩٩٩ومن ــن اجلماع ــل ع ــ  األق ــ  عل طف
ــة واملســاعدة       ــة األســرة. وفيمــا يتعلــ  باحلماي ــوميب لرعاي ــام  املعهــد الكول واســتفادوا مــن برن

األطفال املنفصلني عن اجلماعا  املسلحة عل  النحو املنصـو  عليـ  يف القـانون    املقدمتني إىل 
الــوطي حلمايــة الطفــل وقــانون الضــحايا  ينبغــ  أن ُيمــنح مجيــ  األطفــال  بوصــفهم ضــحايا    
احلماية عل  قدم املساواة  بصرف النظر عن اجلماعـة الـ  جنـدهتم أو اسـتددمتهم. إال أنـ  يف      

طفـال الـ ين انفصـلوا عـن اجلماعـا  املسـلحة  وال سـيما املرتبطـون         بع  احلاال   أحيـل األ 
باجلماعــا  الــ  نشــأ  يف فتــرة مــا بعــد التســريح  إىل مكتــ  املــدع  العــام حملاكمتــهم دون   

 االستفادة من برام  احلماية واملساعدة ال  يوفرها املعهد.

ل  مبـا يف ذلـ  يف   حالـة إدانـة بتجنيـد األطفـا     ١٩٣  كانـ  هنـاك   ١٩٩٩ومن  عام  - 225
ومن جانـ  وحـدة حقـوق اإلنسـان التابعـة للمـدع         2005إطار قانون العدالة والس م لعام 

العــام  وكــ ل  احملــاكم اإلقليميــة واحملليــة. ويف حزيران/يونيــ   اعتمــد مشــروع قــانون جديــد   
حلمايــة ضــحايا العنــ  اجلنســ  واجلنســاين يف حــاال  الــزناع. وأرحــ  بتلــ  اخلطــوة اهلامــة   

 املتد ة ملواءمة التشريعا  الوطنية م  املعاية الدولية.
 

 اهلند  

تواصل جتنيد واستددام األطفال ال ين ال تتجاوز أعمارهم س  سنوا  مـن جانـ     - 226
اجلماعا  املسلحة  مبا يف ذل  مجاعا  الناكسالي . واسـتنادا إىل مـا ذكرتـ  وزارة الشـؤون     

يف واليـا  بيهـار وتشاتيسـغاره وجارخانـد وأوديشـا      الداخلية  جند  مجاعـا  الناكسـالي    
ــني      ــارهم ب ــراو  أعم ــ ين تت ــا  ال ــان والفتي ســنة يف وحــدا  خاصــة    ١2 ســنوا  و 6الفتي

لألطفال. واستدد م هؤالء األطفـال كمدـربين  وجـر  تدريبـهم علـ  القتـال بأسـلحة بدائيـة         
عامـا إىل   ١2لـون عنـد سـن    كالعص . وأفيد بأن األطفال املرتبطني جبماعـا  الناكسـالي  ُينق   

ــلحة واســــتددام األجهــــزة         ــون تــــدريبا يف اســــتعمال األســ ــدا  حمــــددة حيــــ  يتلقــ وحــ
 املرجتلة. املتفجرة
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ويف مح   التجنيـد الـ  تقـوم هبـا مجاعـا  الناكسـالي  مسـتهد فة  اجملتمعـا  احملليـة           - 22٧
املثـل  أفيـد بـأن األطفـال     الفقةة  ُيجَبـر الوالـدان علـ  تقـدمي أطفاهلمـا حتـ  هتديـد العنـ . وب        

يتعرضــون للتهديــد بقتــل أفــراد أســرهم إن هــم هربــوا أو ســلموا أنفســهم لقــوا  األمــن. ويف   
آ./أغسطس  يف مقاطعـة الخيسـارا   أفيـد بـأن مجاعـا  الناكسـالي  طلبـ  األطفـال مـن          

سـنوا    ١0فتـاة وفـ   تتـراو  أعمـارهم بـني       ١00األسر  مما أد  إىل انضمام ما يصـل إىل  
ســنة  إىل اجلماعــة. ويف غــر. ســينغبوم  أفــاد  التقــارير بــأن قــوا  األمــن احلكوميــة    ١5 و

طفـ  تتـراو  أعمـارهم بـني      ١١ألق  القب  علـ  أحـد عناصـر اجلماعـا  املسـلحة لتجنيـد       
فتيــا   وهــم يف طــريقهم إىل لــيم تــدري . وزعــم القــائم    5ســنة  بينــهم  ١٣ ســنوا  و ٩

  حتديـدا. ووفقـا ملـا ذكرتـ  احلكومـة  وبنـاء علـ  إفـادا  عـدة          بالتجنيد أن قائده طلـ  فتيـا  
نساء كن مرتبطا  جبماعا  الناكسـالي  يف السـاب   فـإن العنـ  اجلنسـ  ممارسـة معتـادة يف        
املعسـكرا . وأرــر العنــ  واســتددام املــدار  كمراكـز للتجنيــد علــ  حصــول األطفــال علــ    

 التعليم يف مناط  الناكسالي .

م املتحـدة أيضـا تقـارير عـن جتنيـد أطفـال واسـتددامهم يف واليـ  أسـام          وتلق  األمـ  - 228
ومـانيبور. وتفيـد التقـارير بـأن األطفـال يقعـون حتـ  إغـراء االنضـمام إىل اجلماعـا  املسـلحة            
نظرا ل فتقار إىل البدائل املعيشية  ولكنهم خيتطفون وجيندون قسـرا كـ ل   بعـدة سـبل منـها      

د بالعن . وال تزال هناك شواغل بشأن ادعاءا  احتجـاز األطفـال   إكراه أفراد األسرة والتهدي
 يف الواليا  املتضررة من العن   مبا يف ذل  ارتباطهم املزعوم باجلماعا  املسلحة.

ويساورين القل  إزاء تقـارير احلكومـة الـ  تفيـد باسـتددام األطفـال كـدروع بشـرية          - 22٩
 . وتفيد التقارير بـأن الفتـرة قيـد االسـتعرا  قـد      ويف أدوار قتالية من قبل مجاعا  الناكسالي

مـن أفـراد    48مـدنيا و   8٩شهد  زيادة يف عن  مجاعا  الناكسالي   مما أسفر عـن مقتـل   
ــن يف  ــال       42٩األم ــل األطف ــا اســتمر  الشــواغل إزاء قت ــ  األول وحــده. كم ــة يف الرب حادر

  ُزعـم أن اجلبهـة الدميقراطيـة    وتشويههم يف الواليا  الشمالية الشرقية. ففـ  واليـة أسـام مـث     
مـدنيا  مبـن فـيهم مـا ال يقـل       ٧5كـانون األول/ديسـمرب حنـو     2٣الوطنية لبودوالنـد قتلـ  يف   

 طف   يف أرب  هجما  منسقة عل  ما يبدو. ١8 عن
 

 نيجةيا  

ــم مجاعـــة          - 2٣0 ــة عمومـــا باسـ ــاد  املعروفـ ــنة للـــدعوة واجلهـ ــة أهـــل السـ ــل  مجاعـ واصـ
ا علــ  الســكان املــدنيني وكثفتــها يف الواليــا  الشــمالية الشــرقية   حــرام  شــن هجماهتــ  بوكــو

الث ث يف نيجةيـا )أدامـاوا وبورنـو ويـويب(. ونظمـ  أيضـا هجمـا  علـ  أهـداف بـارزة يف           
ــة.      أجــزاء أخــر  مــن البلــد  منــها واليــا  كــانو وغــوميب وبوشــ   وإقلــيم العاصــمة االحتادي
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ر والفـر الـ  تسـتهدف املسـؤولني احلكـوميني      واستهل  اجلماعة أسالي  القتـال هبجمـا  الكـ   
وقوا  األمن ومراكز االحتجاز والشدصـيا  الدينيـة  وبصـورة متزايـدة املـدار  واألطفـال        
وتطور  إىل هجما  السيطرة واالستي ء  مما فر  قبضتها علـ  رقـ  كـبةة مـن األراضـ .      

معظمهـم مـن النسـاء    وأسفر  وتةة اهلجما  وكثافتها عن تشريد أكثر من مليـون شـد     
واألطفــــال. ومنــــ  حزيران/يونيــــ   زاد  قــــوا  األمــــن النيجةيــــة عملياهتــــا ضــــد مجاعــــة  

األخـر    حرام  بالتعاون م  فرقة العمل املدنيـة املشـتركة ومجاعـا  االقتصـا  األهليـة      بوكو
املواليــة للحكومــة. واتســ  نطــاق أنشــطة مجاعــة بوكــو حــرام تــدرجييا حيــ  جتــاوز  حــدود  

إىل الكــامةون وتشــاد والنيجــر  مــا أد  إىل اســتجابة إقليميــة ملواجهــة التهديــد الــ    نيجةيــا 
 متثل  اجلماعة.

ويف كانون األول/ديسمرب  قام  األمم املتحدة يف نيجةيـا رمسيـا بإنشـاء فرقـة عمـل       - 2٣١
ــة ضــد       ــهاكا  املرتكب ــة باألطفــال املتضــررين مــن الزناعــا  املســلحة لرصــد االنت ــة معني قطري

ــاب        األ ــنو  السـ ــر  السـ ــرام يف تقريـ ــو حـ ــة بوكـ ــد إدرا  مجاعـ ــها بعـ ــ غ عنـ ــال واإلبـ  طفـ
(A/68/878-S/2014/339  وال يــزال التحقــ  مــن احلــوادث صــعبا بســب  االفتقــار الشــديد إىل .)

 سبل الوصول إىل املناط  املتضررة.

وورد عدد متزايد من التقارير عن قيام مجاعـة بوكـو حـرام بتجنيـد الفتيـان والفتيـا         - 2٣2
واســتددامهم يف أدوار الــدعم ويف القتــال. واســتددم األطفــال أيضــا كــدروع بشــرية حلمايــة   
عناصر بوكو حرام. ومن االجتاها  األخر  املثةة للقلـ  الشـديد الـ  جـر  م حظتـها منـ        

زايــد مــن الفتيــا  ال ئــ  يســتددمن يف الــتفجةا  االنتحاريــة يف املراكــز متوز/يوليــ  العــدد املت
احلضرية املأهولة بالسكان. فف  متوز/يوليـ  مـث   أبلـغ عـن أربـ  مراهقـا  اضـطلعن بسلسـلة         
من اهلجما  االنتحارية الـ  تعـز  إىل مجاعـة بوكـو حـرام يف كـانو. وأبلـغ عـن فتـاة عمرهـا           

   يف إحد  نقاط التفتيش يف والية كاتسينا أرناء محلـها حـزام   سنة من والية أداماوا أنق ١٣
متفجــرا . وتلقــ  األمــم املتحــدة أيضــا تقــارير عــن أطفــال انضــموا إىل فرقــة العمــل املدنيــة    
املشتركة وغةها من مجاعا  االقتصا  األهلية  طوعا أو قسـرا  ومت اسـتددامهم يف حراسـة    

ية واملشــاركة يف الــدوريا  املســلحة. وأفيــد بــأن  نقــاط التفتــيش ومجــ  املعلومــا  االســتدبار 
بع  املدنيني  مبن فيهم األطفال  ال ين انضموا طوعا إىل جان  معـني يف بعـ  األحيـان قـد     

 فعلوا ذل  بغية جتن  الش  يف أهنم مرتبطون م  اجلان  اآلخر أو متعاطفون مع .

اعــة بوكــو حــرام  وازداد يــد  مجأواســتمر قتــل املــدنيني  مبــن فــيهم األطفــال  علــ    - 2٣٣
شدصـا ُقتلـوا يف    ٧ ٣80زيادة حادة خ ل الفترة قيد االستعرا . ويقدر أن ما ال يقـل عـن   

ــة ) 255 ــو  و  5 08٣حادر ــاوا  و  8٩٣ شدصــا يف بورن شدصــا يف  5١٧ شدصــا يف أدام
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شدصـا يف واليـا  أخـر (. وال تتـوفر بيانـا  عـن سـن الضـحايا ووضـعهم            88٧ يويب  و
زال العدد الـدقي  لألطفـال الـ ين قتلـوا وجرحـوا غـة معـروف. وتعـر  األطفـال           وبالتايل ما

للقتــل والتشــوي  خــ ل غــارا  مجاعــة بوكــو حــرام علــ  القــر   يف إطــار هجمــا  حمــددة      
األهداف يف األماكن العامة  ويف اشتباكا  بني بوكو حـرام وقـوا  األمـن النيجةيـة ونتيجـة      

ــ  مج   ــة. وقتل ــتفجةا  االنتحاري ــدار . وســجل      لل ــال أيضــا يف امل ــة بوكــو حــرام األطف اع
طفــ  باملــدار  بــني كــانون الثاين/ينــاير  ٣١4الســلطا  التعليميــة يف مشــل شــرق البلــد مقتــل  

طف  باملرحلـة الثانويـة    5٩. ويف شباط/فرباير  تعر  20١4وكانون األول/ديسمرب  20١2
م ليلـ  يف بـوين يـاد   يـويب. ويف     إلط ق النار أو للحـرق حـ  املـو  يف املهجـ  أرنـاء هجـو      

مـن أطفـال    4٧تشرين الثاين/نوفمرب  قام انتحار  مقن  يف ز  مدرس  بقتل مـا ال يقـل عـن    
ــدار  وجــر    ــن      ١١٧امل ــ غ ع ــ   مت اإلب ــويب. وباإلضــافة إىل ذل آخــرين يف بوتيســكوم  ي

يويب )مخـس(   حادرة من اهلجما  االنتحارية يف واليا  بورنو )تس (  وكانو )ياين(  و 26
ــأن     )اوغــوميب  ــد ب ــة )واحــدة(. وأفي ــيم العاصــمة االحتادي ــان(  وباوتشــ  )واحــدة(  ويف إقل رنت

ــ    ــة مشلــ ــا  االنتحاريــ ــن     45اهلجمــ ــل عــ ــا ال يقــ ــل مــ ــا وأد  إىل مقتــ ــرا انتحاريــ مفجــ
 شد  يف املسجد الكبة يف كانو. 200شدصا  مبن فيهم أكثر من  688

عن انتهاكا  أخر  مرتكبـة ضـد املـدنيني  مبـن فـيهم      وورد  ادعاءا  مثةة للقل   - 2٣4
األطفــال  مــن قبــل القــوا  املســلحة احلكوميــة وفرقــة العمــل املدنيــة املشــتركة ومجاعــا            
االقتصــــا  األهليــــة  مبــــا يف ذلــــ  عمليــــا  القتــــل خــــار  نطــــاق القضــــاء واالحتجــــاز   

 والتع ي . التعسف 

ني ال ين اعتقد  أهنم يقدمون منـاه   واستهدف  مجاعة بوكو حرام املدار  واملعلم - 2٣5
ــة”دراســية  ــل املدرســون     “غربي ــدمة  وُقت ــه  والت ــهجوم والن ــدار  لل ــ  امل . وتعرضــ  مراف

مدرسـة   ٣٣8والط . وهددوا واختطفوا. ووفقا للسـلطا  التعليميـة  مت تـدمة مـا جمموعـ       
 فقـــرة. ويـــرد يف ال20١4 و 20١2معلمـــا علـــ  األقـــل بـــني عـــام    ١٩6وإت فهـــا  وقتـــل 

أعـــ ه عـــدد مـــن احلـــوادث احملـــددة الـــ  مت فيهـــا اســـتهداف األطفـــال وقتلـــهم. وأد   2٣0
التهديدا  املستمرة يف مجيـ  الواليـا  الشـمالية الشـرقية الـث ث إىل ا فـا  فـر  احلصـول         
عل  التعليم وإغ ق املدار  ومغادرة املعلمني وسـح  األطفـال مـن املـدار . وتلقـ  األمـم       

ر عـن مراكـز صـحية هنبـ  ودمـر  أيضـا. وا فضـ  إمكانيـة وصـول العـاملني           املتحدة تقاري
 الصحيني يف جمال شلل األطفال ا فاضا متزايدا  ويعز  ذل  إىل تزايد انعدام األمن.

ــ  عــام   - 2٣6   أفــاد  التقــارير بــأن مجاعــة بوكــو حــرام هــ  املســؤولة عــن         200٩ومن
من منازهلن أو مدارسهن وأرنـاء سـفرهن    من الشابا  والفتيا  500اختطاف ما ال يقل عن 
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فتــاة مــن مدارســهن يف شــيبكو   2٧6علــ  الطــرق يف الواليــا  املتضــررة. وشــكل اختطــاف 
ــو  يف نيســان/أبريل   ــن     20١4بورن ــ  م ــة اختطــاف تنســ  إىل اجلماعــة. ومتكن   أكــرب عملي

بتمرب لتطفة. واستمر االب غ عن احلـوادث واختطـ  يف أيلول/سـ    2٧6من أصل  5٧الفرار 
زال مكــان  شــابة وفتــاة مــن القــر  خــ ل اهلجمــا  يف واليــة أدامــاوا. ومــا   ١00أكثــر مــن 

وجــود فتيــا  شــيبوك واملدتطفــا  األخريــا  جمهــوال. ووفقــا لروايــا  اهلاربــا   تعرضــ    
املدتطفا  للتحول من دين إىل آخـر بـالقوة  ولإليـ اء البـدين والنفسـ   والسـدرة  والـزوا         

ل  بوكو حرام. وتشمل دواف  االختطـاف الـ  ذكرهتـا اجلماعـة االنتقـام مـن       باإلكراه إىل مقات
احلكومة علـ  احتجـاز األقـار. ومعاقبـة ت ميـ  املـدار  الـ ين حيضـرون املـدرا  الـ  تقـدم            

 التعليم عل  النمط الغريب.
ــاين/      - 2٣٧ ــا يف كــانون الث ــزناع املســلح نيجةي ــال وال ــة باألطف ــثل  اخلاصــة املعني  وزار  مم
لتقييم أرر الزناع عل  األطفال  ودعم بـدء تنفيـ  آليـة الرصـد واإلبـ غ  والعمـل        20١5 يناير

مــ  احلكومــة  مبــا يف ذلــ  مشــاركتها شــواغلها بشــأن االدعــاءا  املتعلقــة باالنتــهاكا  الــ    
ترتكبها القوا  احلكومية وفرقة العمل املدنية املشتركة ومجاعا  أمن أهلية. وخـ ل الزيـارة    

مثلة اخلاصة بسلطا  مدنية وعسكرية عل  أعل  املسـتويا  أعربـ  عـن اسـتعدادها     التق  امل
للتعاون م  آلية الرصد واإلب غ من خ ل إنشاء جلنـة مشـتركة بـني الـوزارا  علـ  املسـتو        
االحتــاد  وجلــان علــ  مســتو  الواليــا  بشــأن األطفــال يف الواليــا  الــث ث املتضــررة. ويف  

  أصــدر وزيــر العــدل تعميمــا كــرر فيــ  التأكيــد علــ  حظــر جتنيــد   20١5كــانون الثاين/ينــاير 
األطفال واستددامهم. وردا عل  الضرر ال   حل  بعدد من املـدار  مـن الـزناع ويف أعقـا.     

ال  هتدف إىل تـوفة   “مبادرة املدار  اآلمنة”اختطاف فتيا  شيبوك  أطلق  احلكومة أيضا 
 اف  تعليمية آمنة يف الواليا  املتضررة الث ث.مر ١0التوجي  والتعليم التعويض  وإنشاء 

وإن هتديد مجاعة بوكو حرام االستقرار اإلقليم  دف  البلدان اجملاورة إىل الـرد بالقيـام    - 2٣8
بعمليا  مشتركة وتنسي  جهودها من خ ل فرقة عمـل مشـتركة متعـددة اجلنسـيا   مؤلفـة      

رها جملس السـلم واألمـن التـاب  ل حتـاد     من قوا  من بلدان حو  حبةة تشاد وبنن  أذن بنش
. ونظـــرا  لألعــداد الكـــبةة مـــن األطفــال الـــ ين جنـــدهتم   20١5آذار/مـــار   ٣األفريقــ  يف  

خطفتهم مجاعة بوكو حرام  فإن ما يدعو إىل القل  الشـديد الضـرر اجلسـيم الـ   سـيلح        أو
ــا  ال     ــاء العمليـ ــة يف أرنـ ــرتبطني باجلماعـ ــال املـ ــاملدتطفني أو باألطفـ ــانون  بـ ــكرية. ويف كـ عسـ

األول/ديســمرب  أبلغــ  قــوا  األمــن الكامةونيــة عــن تفكيــ  مدرســة للت ميــ  بــالقر. مــن  
سـنة يف   ١٧سـنوا  و   4فـ  تتـراو  أعمـارهم بـني      84احلدود م  نيجةيا  حي  عثر عل  



 
A/69/926 

S/2015/409 

 

62/76 15-06098 

 

  يـ كر  20١5حضور مدرسني يـزعم أهنـم يرتبطـون جبماعـة بوكـو حـرام. ويف نيسـان/أبريل        
 الفتيان قد وضعوا يف مرف  تديره وزارة الرعاية االجتماعية يف مشال الكامةون.أن هؤالء 

وإين أحـــ  حكومـــة نيجةيـــا علـــ  اختـــاذ مجيـــ  التـــدابة ال زمـــة حلمايـــة األطفـــال   - 2٣٩
املتضررين من احلالة األمنية والتحقي  يف املزاعم بارتكا. انتهاكا  عل  يـد قواهتـا األمنيـة يف    

لعسكرية ضد مجاعة بوكو حرام وتقدمي اجلناة إىل العدالة. كما أدعو البلـدان  سياق العمليا  ا
اإلقليميــة املشــاركة يف العمليــا  العســكرية ضــد مجاعــة بوكــو حــرام ألن تنفــ  عملياهتــا ضــد   
اجلماعــة امتثــاال للقــانون اإلنســاين الــدويل  وقــانون حقــوق اإلنســان وال جــئني  واختــاذ مجيــ   

ن محايـة األطفـال والتقليـل إىل أدىن حـد مـن تـأرة الـزناع علـ  األطفـال.          التدابة ال زمة لضما
وإين أرح  بإدرا  أحكام محاية األطفـال يف مفهـوم عمليـا  فرقـة العمـل املشـتركة املتعـددة        

ينبغ  أن يكـون املـ ذ األخـة  وأنـ  ينبغـ       حريتهم من اجلنسيا . وأكرر أن حرمان األطفال 
بشكل رئيسـ  باعتبـارهم ضـحايا وإحالتـهم إىل اجلهـا  الفاعلـة يف       معاملة األطفال احملتجزين 

 جمال محاية الطفل يف أقر. وق  ممكن.
 

 باكستان  
ــة كــبةة  تســببها بشــكل رئيســ  اجلماعــا       - 240 ال تــزال باكســتان تواجــ  حتــديا  أمني

ني املسلحة واجلماعا  املتطرفة ال  تسـتهدف املـدار  بصـفة خاصـة. ولقـ  مئـا  مـن املـدني        
حتفهم أو أصيبوا يف عشـرا  اهلجمـا . وردا علـ  ذلـ   شـن  احلكومـة هجومـا كـبةا يف         
مشــال وزيرســتان يف حزيران/يونيــ  للحــد مــن قــدرة اجلماعــا  املســلحة علــ  شــن هجــوم يف   
ــالتقرير  يف         ــرة املشــمولة ب ــ  يف الفت ــثةة للقل ــر احلــوادث امل ــن أكث ــد. ويف واحــد م داخــل البل

ــة يف بيشــاور      كــانون األول/ديســمرب  ١6 ــتحم تســعة مســلحون مدرســة اجلــيش احلكومي   اق
وأطلقوا النار علـ  الت ميـ  واملدرسـني عشـوائيا  واسـتددموا أجهـزة متفجـرة مرجتلـة وقنابـل          

فـ   ال تتجـاوز    ١٣2يدوية إلحداث أكرب عدد ممكـن مـن اإلصـابا . وقتـل مـا ال يقـل عـن        
ظفني اآلخـرين. وأصـي  جبـرو  مـا ال يقـل      أعمارهم ياين سنوا   وعدد من املدرسـني واملـو  

شدصا   غالبيتهم العظم  من األطفال. وأعلنـ  حركـة الطالبـان يف باكسـتان عـن       ١٣٣عن 
 مسؤوليتها عن ه ا االعتداء  وقال  إن  عمل انتقام  من اهلجوم اجلار  يف مشال وزيرستان.

طفـال علـ  الـدوام     وعل  الـرغم مـن عـدم تـوفر أرقـام دقيقـة عـن اإلصـابا  بـني األ          - 24١
ومئـا  اهلجمـا  العشـوائية  مبـا يف ذلـ  بواسـطة األجهـزة املتفجـرة          يزال العن  الطـائف   ال

ــ  بلوشســتان          ــ  كان ــدة منــاط   حي ــال يف ع ــة واالنتحــاريني  تلحــ  الضــرر باألطف املرجتل
التقـارير  باختو وا من أكثر األقاليم تضررا . فف  شباط/فرباير مث    يف بيشاور  أفـاد    وخيرب
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بأن تفجةا انتحاريا يف منطقة كوشا ريسالدار املزدمحة بـالقر. مـن سـوق كيسـا خـواين أد       
 شدصا آخر. 48أشدا   معظمهم من النساء واألطفال  وإصابة  ١0إىل مقتل 

ــد التقــارير      وال - 242 ــة. وتفي ــزال اجلماعــا  املســلحة هتــاجم بانتظــام املؤسســا  التعليمي ت
ســيما يف إقلــيم خيــرب بــاختو وا  يف  مدرســة غــة دينيــة  ال 40قــل عــن بــاهلجوم علــ  مــا ال ي

املناط  القبلية اخلاضعة لـإلدارة االحتاديـة ويف إقلـيم بلوشسـتان. ويف كـانون الثاين/ينـاير  علـ         
سبيل املثال  تفيد التقارير بأن انتحاريا فجر نفس  خار  أبوا. مدرسة يف هانغو بـإقليم خيـرب   

إىل مقتل صـيب يف الرابعـة عشـرة مـن عمـره كـان حيـاول منـ  املهـاجم مـن            باختو وا  ما أد 
ــوا. مدرســة يف      دخــول املدرســة. ويف شــباط/فرباير  انفجــر جهــاز متفجــر مرجتــل خــار  أب

ويف أعقـا.   .طفـ  ومـدير املدرسـة    ١٣كراك  يف إقلـيم خيـرب بـاختو وا  مـا أد  إىل إصـابة      
رب علـ  مدرسـة اجلـيش احلكوميـة يف بيشـاور يف      كانون األول/ديسم ١6اهلجوم ال   وق  يف 

باكستان  أغلق  مجي  املؤسسـا  التعليميـة مـن ر رـة إىل أربعـة أسـابي   ممـا أد  إىل توقـ          
 التعليم يف مجي  أحناء باكستان.

واستمر  عناصر منتسـبة إىل حركـة الطالبـان يف باكسـتان وعناصـر مسـلحة أخـر          - 24٣
  ممـا أسـفر عـن    20١4عاملني يف جمـال شـلل األطفـال يف عـام     شن اهلجما  ب  هوادة عل  ال

مقتـل مــا ال يقــل عــن تســعة مــن أولئــ  العــاملني وعــدد مــن رجــال الشــرطة واألمــن املــرافقني  
حلم   مكافحة شلل األطفال. فف  كانون الثاين/يناير مث   أفيـد عـن مقتـل ر رـة أشـدا       

ــة عناصـــر مســـلحة يف    ــتان  يف وجـــر  ارـــنني آخـــرين علـــ  يـــد أربعـ كراتشـــ . ويف بلوشسـ
تشرين الثاين/نوفمرب  أفيد عن مقتل أربعة من العاملني يف جمال شـلل األطفـال  مـن بينـهم      26

ر ث نساء  بـإط ق النـار علـيهم وأصـي  ر رـة أعضـاء آخـرين يف فريـ  التطعـيم ضـد شـلل            
ول/ديسـمرب   كـانون األ  ٩األطفال جبرو  عل  يد مسلحني ارـنني يركبـان دراجـة ناريـة. ويف     

يف فيصل آباد  البنجا.  تفيد التقارير بأن عناصر مسلحة عل  مر دراجة نارية أطلقـوا النـار   
عل  معلم مدرسة متطوع يف محلة التلقيح ضد شلل األطفـال. وأعلـن فصـيل جنـد ا  املنشـ       

 اهلجوم. عن الطالبان عن مسؤوليت  عن
األمـــــم املتحـــــدة والســـــلطا   واســـــتمر التعـــــاون يف جمـــــال محايـــــة الطفـــــل بـــــني  - 244

. فعل  سبيل املثال  وبدعم من األمم املتحـدة  وافقـ  حكومـة    20١4خ ل عام  الباكستانية
بالتيســان علــ  ختصــي  مبلــغ كــبة نســبيا  مــن امليزانيــة إلنشــاء خــدما  حلمايــة    - جيلجيــ 

ــواردة عــن احتجــاز أطفــال        ــ  التقــارير ال ــثة القل ــ  ت ــدعو  الطفــل. ومــن أحــد اجملــاال  ال ب
  20١5ارتباطهم باجلماعا  املسلحة  وبتهم تتعلـ  بـاألمن القـوم . ويف كـانون الثاين/ينـاير      

شـهرا  سـيحاكم    24أقر الربملان الباكستاين تعدي  دستوريا بشأن إنشاء حماكم عسكرية ملـدة  
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ــرب احملــاكم العســكر       ــة. وال تعت ــهمني بارتكــا. أعمــال إرهابي ــدنيون املشــتب  هبــم املت ية فيهــا امل
ــا ال تعتــرف متامــا بالوضــ  اخلــا       تتعلــ  باألمنتــديا  م ءمــة للنظــر يف قضــايا     طفــال ألهن

لألحــداث املدــالفني للقــانون. وإين أحــ  احلكومــة علــ  كفالــة أن يعامــل األطفــال املوقــوفني  
ــاألمن بشــكل رئيســ          ــ  ب ــاطهم جبماعــا  مســلحة أو مبوجــ  هتــم تتعل ــزعم بارتب بســب  ال

مجي  الظروف  حي  لألطفال االستفادة مـن الوضـ  اخلـا  لألحـداث     باعتبارهم ضحايا. ويف 
 اجلاحنني وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 
 الفلبني  

كومة وجبهة مـورو اإلسـ مية للتحريـر علـ  اتفـاق شـامل       احليف آذار/مار   وقّع   - 245
ــوا          ــ  ق ــة تفكي ــ  بغي ــال بشــأن التطبي ــة انتق ــامورو بشــأن بانغاســامورو يشــمل خط بانغاس

اإلس مية املسلحة التابعـة جلبهـة مـورو اإلسـ مية للتحريـر يف هنايـة األمـر. وتواصـل احلكومـة          
أيضا تعزيز نظام الرصد واإلب غ واالستجابة إلضـفاء الطـاب  املؤسسـ  علـ  مسـألة التصـد        
النتهاكا  حقـوق الطفـل. ويف غضـون ذلـ   فـإن ظهـور فصـائل مسـلحة منشـقة ونزاعـا            

  20١5يـزال يــؤرر علــ  األطفــال. ويف آذار/مــار    ة حمليــة تشــمل عناصــر مســلحة الجمتمعيـ 
يـزال دائـرا بـني احلكومـة وحركـة مقـاتل  بنغسـامورو اإلسـ ميني مـن           كان القتـال العنيـ  ال  

 أجل احلرية ومجاعة أبو سياف.
وي ح  وجود نق  كبة يف اإلبـ غ عـن جتنيـد األطفـال بسـب  خشـية اجملتمعـا          - 246

حمللية من تبادل املعلوما  خوفا من عمليـا  االنتقـام. فقـد حتققـ  األمـم املتحـدة مـن جتنيـد         ا
مــن قبــل اجلــيش الشــعيب اجلديــد   واســتددام ســبعة فتيــان ال تتجــاوز أعمــارهم التســ  ســنوا  

. فعلـ  سـبيل املثـال     20١٣حالة مؤكدة يف عام  20ومجاعة أبو سياف  مما ميثل تراجعا عن 
اخلمســة الــ   جنــدهتم وتســتددمهم مجاعــة أبــو ســياف  اســتددم فــ  يف    مــن بــني األطفــال

شـهرا. وبعـد هروبـ  مـن اجلماعـة  أُطلقـ         ١8التاسعة من العمر كناقل أسـلحة ملـدة تقـار.    
علي  النار وأرد  قتي . وكان  مجاعة أبو سياف قد أعلمـ  أسـرت  سـابقا بـأن الفـ  سـُيقتل       

يش الشــعيب اجلديــد بتجنيــد صــبيني يف اخلامســة عشــرة  إذا غــادر. وأبلــغ والــدان عــن قيــام اجلــ 
يـزال   والسادسة عشرة مـن عمرمهـا. وأجـر  شـرطة البلديـة حتقيقـا   لكـن القـائم بالتجنيـد ال         

 طليقا وصدر أمر بإلقاء القب  علي .
وال تــزال اجملتمعــا  احملليــة ت حــ  أن اجلماعــا  املســلحة  مبــا فيهــا اجلــيش الشــعيب   - 24٧

أبـو سـياف حسـبما تفيـد التقـارير  تتواصـل مـ  املـدنيني  مبـن فـيهم األطفـال              اجلديد ومجاعة
ــة.       ــدعم للمجتمعــا  احمللي ــيم أو تقــدم ال ــد وتقــدم هلــم املــأو  والغــ اء والتعل ألغــرا  التجني
ــز      ــاهلم إىل املراكــ ــلون أطفــ ــبحوا يرســ ــاء أصــ ــأن اآلبــ ــارير بــ ــد التقــ ــ ل   تفيــ ــتجابة لــ واســ

 حلمايتهم. احلضرية
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وز/يولي   ألق  القوا  املسلحة الفلبينية القـب  علـ  فـ  يف الرابعـة عشـرة      مت ٣ويف  - 248
مــن عمـــره وعلـــ  والـــده يف ماغينـــداناو  بــزعم االشـــتباه بـــأن األ. مـــرتبط حبركـــة مقـــاتل    
بنغســامورو اإلســ ميني مــن أجــل احلريــة. وكــان مكــان وجــود األ. والفــ  غــة معــروف يف 

للجنــة اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان يف منطقــة مينــداناو    علــ  الــرغم مــن أن ا20١4هنايــة عــام 
 اإلس مية املتمتعة باحلكم ال ايت قد شرع  يف إجراء حتقي .

ــل     - 24٩ ــن مقت ــم املتحــدة م ــ  األم ــ  وإصــابة   ١٣وحتقق ــرين يف  26طف ــة  22آخ حادر
متوز/يوليـ   قتـل سـبعة أطفـال وجـر  سـتة        28منفصلة. فف  إحد  احلوادث ال  وقعـ  يف  
بـو سـياف عنـدما نصـ  كمـني      أعلـ  يـد مجاعـة     أطفال ال تتجاوز أعمـارهم الـث ث سـنوا    

للمركبة ال  كانوا يستقلوهنا. وأمـ  عشـرة حـوادث عـن عمليـا  شـنتها القـوا  املسـلحة         
الفلبينيــة ضــد حركــة مقــاتل  بنغســامورو اإلســ ميني مــن أجــل احلريــة واهلجمــا  االنتقاميــة.  

فـال )فتاتـان وصـبيان( جبـرو  يف اشـتباكا  مسـلحة يف منطقـة        وقتل صـيب وأصـي  أربعـة أط   
مينداناو اإلس مية املتمتعة بـاحلكم الـ ايت الناشـئة عـن نزاعـا  مشلـ  جبهـة مـورو اإلسـ مية          

   الوطي. للتحرير أو قادة جبهة مورو للتحرير
ة ويف مخس حوادث منفصلة  وقع  اشتباكا  بني القوا  املسلحة الفلبينيـة وحركـ   - 250

مقاتل  بنغسامورو اإلس ميني من أجل احلرية وبني الشرطة الوطنيـة وجـيش الشـع  اجلديـد      
كــانون الثاين/ينــاير    2ممــا أد  إىل إحلــاق أضــرار باملــدار   أعقبــها توقــ  الدراســة. ويف       

استددم  حركـة مقـاتل  بنغسـامورو اإلسـ ميني مـن أجـل احلريـة مدرسـة ابتدائيـة يف مشـال           
ضــرم  النــار يف املدرســة لــد  انســـحاهبا.     ألياهتــا ضــد القــوا  املســـلحة و   كوتابــاتو يف عم 

تزال هناك شواغل أيضا بشأن التهديدا  الـ  وجهتـها مجاعـة أبـو سـياف ضـد املعلمـني.         وال
باإلضــافة إىل ذلــ   حتققــ  األمــم املتحــدة مــن اســتددام ســ  مــدار  ومستشــف  ألغــرا  

رنـاء العمليـا  ضـد حركـة مقـاتل  بنغسـامورو       سـيما أ  عسكرية من قبل القوا  املسلحة  وال
 اإلس ميني من أجل احلرية.

ويف حزيران/يوني   أعاد  قيادة اجلبهة اإلسـ مية لتحريـر مـورو تعـيني فريـ  للعمـل        - 25١
م  األمم املتحدة بشأن خارطة طري  للتعجيل بتنفي  خطة العمـل إلهنـاء ومنـ  جتنيـد األطفـال      

ســيما تعــيني جهــا  تنســي  يف مجيــ    اخلطــوا  اهلامــة  ال واســتددامهم واختــ   عــددا مــن 
قياداهتا يف القواعد واجلبهة  و نف   أوامـر قياديـة حتظـر جتنيـد األطفـال واسـتددامهم  مبـا يف        
ــاة  وتيســة التوجيهــا  بشــأن األدوار واملســؤوليا  املنوطــة      ذلــ  فــر  جــزاءا  علــ  اجلن

ــأفراد قــوا  بانغســامارو املســلحة اإلســ مية إ   ــة إىل   ب زاء خطــة العمــل  وتقــدمي تقــارير مرحلي
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املتحــدة كــل شــهرين. كمــا كفلــ  جبهــة مــورو اإلســ مية للتحريــر خطــة عمــل تتــيح   األمــم
 االضط ع دون عائ  باألنشطة املتعلقة خبطة العمل  مبا يف ذل  عمليا  التحق .

شـبكة جمتمعيـة    ١6ويف شراكة م  وكالة بانغسامورو للتنمية  أنشأ  األمم املتحـدة   - 252
حلماية األطفال يف اجملتمعا  احمللية املتضررة بالزناع يف مينداناو لتعزيـز قـدرة اجملتمعـا  احملليـة     

 عل  من  ومواجهة مجي  أشكال انتهاكا  حقوق الطفل.
واستمر  القوا  املسلحة  من خ ل مكت  حقوق اإلنسان التاب  هلـا  ومتشـيا مـ      - 25٣

ــة إىل حت  ــيا  الراميـ ــبني     التوصـ ــلح يف الفلـ ــزناع املسـ ــن الـ ــررين مـ ــال املتضـ ــة األطفـ ــني محايـ سـ
(S/2013/419 .يف اســتكمال اإلطــار االســتراتيج  حلمايــة األطفــال أرنــاء العمليــا  العســكرية )

باألنشــطة يف وقـد نفــ  بعــ  منــها بالفعــل  مبــا يف ذلـ  املبــادئ التوجيهيــة بشــأن االضــط ع   
 املدار  واملستشفيا .

وأود أن أري عل  التقدم ال   أحرزت  جبهة مورو اإلس مية للتحريـر  وأحثهـا علـ      - 254
حتديــد مجيــ  األطفــال املــرتبطني بقــوا  بانغســامارو املســلحة اإلســ مية  لضــمان فصــلهم          

للتحريـر علــ  مواصــلة  خلطــة العمـل. وأشــج  حكومـة الفلــبني وجبهــة مـورو اإلســ مية     وفقـا 
املشاركة املستمرة من أجل ضـمان أـا  عمليـة السـ م  الـ  تقـ  األمـم املتحـدة علـ  أهبـة           

 االستعداد لدعمها.
 

 تايلند  
استمر العن  املسلح يف جنـو. تايلنـد  إذ شـن  اجلماعـا  املسـلحة هجمـا  ضـد         - 255

  20١4كوميـة. ويف عـام   أهداف مدنيـة  واشـتبك  يف معـارك متقطعـة مـ  قـوا  األمـن احل       
 بدأ  حمادرا  الس م بني احلكومة واجلماعا  املسلحة  بتيسة من ماليزيا.

تقـــارير عـــن جتنيـــد واســـتددام األطفـــال مـــن قبـــل   وال تـــزال األمـــم املتحـــدة تتلقـــ - 256
ــأن األطفــال يتلقــون تــدريبا  عســكرية وُيســتددمون     اجلماعــا  املســلحة. وتفيــد التقــارير ب

ربين ومقــاتلني. فعلــ  ســبيل املثــال  يــ كر أن صــبيا يف الرابعــة عشــر مــن عمــره كمــراقبني ولــ
يــزعم أنــ  مــرتبط جبماعــة مســلحة قــد قتــل خــ ل معركــة مــ  قــوا  الــدفاع املــدين يف إقلــيم    
ناراريوا  يف آ./أغسطس. وال تزال هناك شواغل بشأن ارتبـاط األطفـال بشـكل غـة رمسـ       

ألمـن لطـرق النقـل واملعلمـني واملـدار . كمـا يسـتمر ورود        ماعا  الدفاع املدين ال  توفر اجب
 تقارير تفيد باالحتجاز اإلدار  لألطفال بسب  ارتباطهم املزعوم باجلماعا  املسلحة.

حادرة وقعـ  يف باتـاين ويـاال ونـاراريوا  أد       5٧وتلق  األمم املتحدة تقارير عن  - 25٧
هجمــا  بــإط ق النــار وباســتددام . ومشلــ  هــ ه احلــوادث 65طفــ  وتشــوي   2٣إىل قتــل 
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ــان تتــراو      ٣األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة. ففــ    شــباط/فرباير مــث   أفيــد عــن مقتــل ر رــة فتي
ســـنة بطلقـــا  ناريــة أرنـــاء هجـــوم شــنت  عناصـــر مســـلحة    ١١ســنوا  و   6أعمــارهم بـــني  

 أسرهتم. عل 
ــاملني يف جمـــ     - 258 ــني والعـ ــتهداف املعلمـ ــلحة اسـ ــا  املسـ ــل  اجلماعـ ــيم  وواصـ ال التعلـ

باســتددام هتديــدا  وأعمــال وحشــية يف معظــم األحيــان. وأفــاد  وزارة التعلــيم مبقتــل ســتة   
  بينمــا أصــي  ر رــة معلمــني  20١4طــ . يف عــام  ١0معلمــني وعامــل يف جمــال التعلــيم و  

طالبــا جبــرو . ويف مثــال يــدعو إىل القلــ   أطلــ  متمــردون يف  ١5وعامــل يف جمــال التعلــيم و 
النــار علــ  معلمــة كانــ  تســتقل دراجــة ناريــة يف طريقهــا إىل عملــها يف مدرســة   آذار/مــار 

تــابينغ تينغــ  اجملتمعيــة. وتفيــد التقــارير بــأن املعتــدين صــبوا الــبزنين علــ  جســدها بعــد ذلــ      
ــول:       ــ  يق ــ  منشــور يف مكــان قري ــر عل ــا. وعث ــل    ”وأحرقوه ــا ملقت ــ ا اهلجــوم انتقام ــأيت ه ي

   .“أبرياء أشدا 
م  ذل  االجتاه  يف تشرين الثاين/نوفمرب  عثـر علـ  الفتـا  هتـدد املعلمـني يف      ومتشيا  - 25٩

عدة أجزاء من ياال. وتعّر  اجلنود ورجال الشرطة الـ ين يـوفرون احلراسـة األمنيـة للمعلمـني      
عضوا مـن مجاعـة    ١8يف املنطقة املتضررة إىل إط ق نار أيضا. ويف تشرين الثاين/نوفمرب  شن 

مفرزة حراسة أمنية  وقتلـوا أربعـة جنـود وأصـابوا ارـنني آخـرين جبـرو .         مسلحة هجوما عل 
ويف تشــرين األول/أكتــوبر  أحرقــ  يــاين مــدار  يف إقليمــ  باتــاين ونــاراريوا  أرنــاء الليــل.   

تعلن أ  مجاعة عن مسؤوليتها عن ه ا اهلجوم. إال أن  وفقا لبع  التقـارير  كـان انتقامـا     ومل
يــادة اجلبهــة الثوريــة الوطنيــة علــ  هجمــا  شــنها اجلــيش امللكــ   قامــ  بــ  مجاعــة مســلحة بق

التايلند . وألق  احلكومة القب  عل  يانية أشـدا  يف تشـرين األول/أكتـوبر  الـ ين تفيـد      
 التقارير بأهنم اعترفوا بشن اهلجوم.  

وذلـ   ويف أيار/مايو وآ./أغسطس  هومج  ر رة مستشفيا  يف باتاين وسـونغ     - 260
ــ  تصــاعد أعمــال العنــ  يف عــام  األوىل لمــرة ل . ويف إحــد  اهلجمــا   انفجــر   2004 من

دراجة نارية مركونة وأشـعل  الـنةان يف املنـاط  اجملـاورة خـ ل عمليـة الـتفجة يف مستشـف          
 خوك فو  مما أد  إىل إصابة فتاة يف الثالثة من العمر جبرو  خطةة.

رحبـ  ببـدء احلـوار بـني احلكومـة وفريـ         ويف تقرير  السنويني السابقني  كن  قـد  - 26١
األمـم املتحـدة القطـر  بشـأن إمكانيـة الوصـول إىل األقـاليم احلدوديـة اجلنوبيـة إلجـراء عمليــة           
حتق  مستقل واإلب غ عن االنتهاكا  املزعومة ضد األطفـال. ويسـاورين القلـ  بأنـ  مل حيـرز      

   وأحــ  مــن جديــد بقــوة  بعــد تقــدم يف مســألة إمكانيــة الوصــول ألغــرا  الرصــد والتحقــ  
 احلكومة عل  تيسة إمكانية الوصول بشكل مستقل.
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 التوصيا  -رابعا  
يســاورين بــالغ القلــ  إزاء ازديــاد االنتــهاكا  اجلســيمة الــواردة يف هــ ا التقريــر    - 262

وأدعو مجي  األطراف إىل وض  حد عل  الفور ل نتهاكا  اجلسـيمة ضـد األطفـال واختـاذ     
 .الرامية إىل من  ارتكاهبامجي  التدابة 

ــهاكا  اجلســيمة  وإين أحــ       - 26٣ ومتثــل املســاءلة عنصــرا  أساســيا  ملنــ  ارتكــا. االنت
 يف صميم االستجابا  الوطنية والدولية ل نتهاكا . هاالدول األعضاء عل  وضع

وأدعو الدول األعضاء إىل كفالـة أن متتثـل اسـتجابتها لألخطـار الـ  هتـدد السـلم         - 264
ألمــن الــدوليني امتثــاال تامــا للقــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون ال جــئني وقــانون حقــوق    وا

اإلنسان. وينبغـ  للـدول األعضـاء كفالـة أن تشـمل االسـتجابا  تـدابة لففـة حمـددة مـن           
 أجل محاية األطفال.

وأح  بقوة مجي  األطراف املدرجة يف مرفقا  ه ا التقرير الـ  مل تـدخل بعـد يف     - 265
ار م  األمم املتحدة ل تفاق عل  تنفيـ  التـدابة الراميـة إىل إهنـاء االنتـهاكا  اجلسـيمة       حو

 ومساعدة الضحايا  عل  أن تفعل ذل .
وأدعـــو الـــدول األعضـــاء إىل أن تتـــيح ســـبل الوصـــول املســـتقلة لألمـــم املتحـــدة   - 266

 ألطفال.ألغرا  الرصد واإلب غ فيما يتعل  باالنتهاكا  اجلسيمة املرتكبة ضد ا
وأدعو أيضا الـدول األعضـاء إىل تيسـة االتصـال بـني األمـم املتحـدة واجلماعـا           - 26٧

املسلحة من غة الدول إلجراء حوار ومتابعة خطط العمل إلهناء االنتـهاكا . وال ينطـو    
ــ  الوضــ  السياســ  أو القــانوين لتلــ  اجلماعــا        هــ ا احلــوار علــ  أ  حكــم مســب  عل

 .املسلحة من غة الدول
ــة أو        - 268 ــن احلري ــال م ــان األطف ــدائل حلرم ــ  النظــر يف ب ــدول األعضــاء عل وأحــ  ال

مقاضــاهتم الرتبــاطهم الفعلــ  أو املزعــوم باجلماعــا  املســلحة أو يف إطــار تــدابة مكافحــة   
اء كفالـــة أن تتماشـــ  اإلجـــراءا    اإلرهـــا.. ويف احلـــد األدىن  ينبغـــ  للـــدول األعضـــ    

 ية لقضاء األحداث ومبدأ مصاحل الطفل الفضل .احملاكما  م  املعاية الدول أو
ــة حتــديا         - 26٩ ــا  املتطرف ــ  اجلماع ــن جان ــال واســتددامهم م ــد األطف ويشــكل جتني

جديدة فيما يتعلـ  حبمايتـهم وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم. وأشـج  الـدول األعضـاء          
دة تأهيـل األطفـال الـ ين    عل  إبراز ومعاجلة احلاجة إىل الوقاية واختاذ التدابة املناسـبة إلعـا  
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مت جتنيدهم واستددامهم  مبا يف ذل  برام  التعليم والتدري  املهي  امتثـاال ملبـدأ املصـاحل    
 الفضل  للطفل واحترام وض  الطفل باعتباره ضحية يف املقام األول.

وإين أشج  الـدول األعضـاء واملنظمـا  اإلقليميـة والوسـطاء الـدوليني واملبعـورني         - 2٧0
 ني عل  مواصلة إدرا  أحكام محاية الطفل يف مفاوضا  واتفاقا  الس م.اخلاص
وأرحـــ  بقيـــادة ومســـامهة املنظمـــا  اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف جمـــال محايـــة   - 2٧١

األطفــال. وأدعــو املنظمــا  اإلقليميــة ودون اإلقليميــة إىل مواصــلة دمــ  اعتبــارا  محايــة    
ــ  يف جمــال السياســا       ــوم ب ــا تق ــل فيم ــدري     الطف ــم الســ م وت ــا  دع ــيط لعملي والتدط

 املوظفني وتنفي  العمليا .
أدعو مجي  األطـراف إىل احتـرام الطـاب  املـدين للمـدار  ووقـ  اهلجمـا  عليهـا          - 2٧2

 وشن اهلجما  والتهديد بشن اهلجما  ضد الط . واملعلمني.
يف جمـال محايـة   وأدعو اجمللس إىل توسـي  نطـاق األدوا  املتاحـة للجهـا  الفاعلـة       - 2٧٣

الطفل جلم  املعلوما  وإعداد تقارير عن اختطاف األطفال  بوسائل منها إضافة عمليـا   
 االختطاف باعتبارها انتهاكا يؤد  إىل اإلدرا  يف مرفقا  ه ا التقرير.

وأدعو اجمللس إىل مواصلة دعم برنام  األطفال والزناع املسلح عـن طريـ  تعزيـز     - 2٧4
ــا  حفــ  الســ م     األحكــام املتعلقــة حب  ــا  ذا  الصــلة لبعث ــ  الوالي ــة األطفــال يف مجي ماي

التابعة لألمم املتحدة. كما أرحـ  بـإدرا     والبعثا  السياسية اخلاصة وبعثا  بناء الس م
االنتــهاكا  اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال كمعــاية للجــزاءا  يف جلــان جملــس األمــن     

 ب ل . وأشج  عل  القيام
ــي أرحــ  - 2٧5 ــدم احملــرز حــ  اآلن   وإن ــ  حب   باملشــاركة والتق ــا يتعل ــة فيم ــال  ”مل أطف
. وأدعــو مجيــ  الــدول األعضــاء إىل مواصــلة حشــد الــدعم السياســ  واملــايل مــن  “جنــود ال

 ضفاء الطاب  املؤسس  والدائم عل  التقدم احملرز.إأجل كفالة 
اتفاقيــة  أحــ  مــرة أخــر  مجيــ  الــدول األعضــاء الــ  توقــ  وتصــدق بعــد علــ  و - 2٧6

 حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية الث رة  عل  أن تفعل ذل .
  

 امل حظا  - خامسا 
يبني ه ا التقرير بوضو  االنتهاكا  اجلسيمة ال  تعـر  هلـا األطفـال خـ ل الفتـرة       - 2٧٧

ــة  ال       ــزناع. ففــ  عــدة حــاال  قطري ــن ال ــدان املتضــررة م ــالتقرير يف البل ســيما يف  املشــمولة ب
ــو.        ــة الســورية وجن ــة العربي ــا الوســط  واجلمهوري ــة أفريقي ــرائيل/دولة فلســطني ومجهوري إس
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بدرجة مهينـة إلنسـانيتنا املشـتركة. فالوقـائ  املبينـة      األطفال    تضررالسودان والعراق ونيجةيا
 يف مر ه ا التقرير ال حتتا  إىل شر  وينبغ  أن هتز ضمةنا اجلماع .

أن  يتعني عل  األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء     بأ  وق  مض   وإين مقتن  أكثر من - 2٧8
أن تويل األولوية القصـو  لتـوفة احلمايـة لألطفـال املتضـررين مـن الـزناع املسـلح. وينبغـ  أن          

 .إلهنائهانزاعا  والسب  األساس  الدخول يف متثل حمنتهم السب  األساس  لعدم 
ــال و    - 2٧٩ ــل األطف ــن قت ــد املســؤولية ع ــهاكا  خطــةة  وإن حتدي  تشــويههم وارتكــا. انت
هـو احتـرام االلتزامـا  القانونيـة الدوليـة      هنـا  املهـم  وإن كـان  ضدهم يثة مسألة القصد  أخر 

الزناعـا  إىل أن   أطـراف وقـد ذهبـ  بعـ      ذل  من أرر علـ  األطفـال.  كل وما يترت  عل  
ــ  جمــرد نتيجــة غــة م     قصــودة للعمــل اســتهداف األطفــال مل يكــن أبــدا سياســة أو ممارســة وأن

العسـكر . وقـد قـدم  هـ ه احلجـة خـ ل هـ ا العـام علـ  حنـو هـدد نزاهـة آليــة اإلدرا  يف             
 أمر يدعو إىل األس  الشديد. هوالقائمة ال  أنشأها جملس األمن حلماية األطفال. و

زناعا  بأن اجلها  ال  تشـارك يف عمـل عسـكر  يـؤد      المجي  أطراف  أود تنبي و - 280
انتهاكا  جسيمة عديدة ضد األطفـال سـتكون  بغـ  النظـر عـن القصـد  حمـط        ارتكا. إىل 

سيما يف التقـارير املقبلـة املتصـلة باألطفـال والـزناع       األمم املتحدة  الرقابة مستمرة من جان  
ــ          ــة لوق ــد النظــر يف السياســا  واملمارســا  القائم ــدول األعضــاء أن تعي ــ  ال املســلح. وعل

 ال ومنعهـا. وجيـ  أيضـا إخضـاع الـدول األعضـاء للمسـاءلة        االنتهاكا  اجلسيمة ضد األطف
 كما يتعني عليها  بدورها  حماسبة اجلناة.

املنشـود هنـا:   وأهي  جبمي  الـدول األعضـاء أن تبقـ  نصـ  أعينـها اهلـدف احليـو          - 28١
وهــو واجــ  أخ قــ  والتــزام قــانوين. وبالتــايل  جيــ  أن تكفــل لنــا الــدول  - محايــة األطفــال

إمكانية حتديد واتباع مجي  سبل محاية األطفال املتضررين من الزناع املسـلح. وأحـ    األعضاء 
مجيــ  أطــراف الزناعــا  احملــددة يف هــ ا التقريــر علــ  العمــل مــ  ممــثل  اخلاصــة ملنــ  حــدوث    

 انتهاكا  جسيمة ضد األطفال يف املستقبل.
  

 القوائم الواردة يف مرفقا  ه ا التقرير - سادسا 
ــد - 282 ــر.  مل تـ ــ ا التقريـ ــدة يف هـ ــراف جديـ ــط   إن   و ر  أطـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ يف مجهوريـ

املدرجة بالفعل لقيامهـا بتجنيـد    “باالكا -أن  ”ميليشيا  الدفاع احملل  املعروفة باسم مجاعة 
األطفــال واســتددامهم وقتلــهم وتشــويههم  تــدر  حاليــا ملمارســتها العنــ  اجلنســ  ضــد         

ــو الد   ــة الكونغ ــال. ويف مجهوري ــة     األطف ــة  املدرج ــة املتحالف ــوا  الدميقراطي ــإن الق ــة  ف ميقراطي
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بالفعل يف املرف  األول لقيامها بتجنيـد األطفـال واسـتددامهم وبشـن اهلجمـا  علـ  املـدار         
واملستشفيا   تـدر  اآلن لقيامهـا بقتـل األطفـال وتشـويههم. ويف العـراق  تـدر  اآلن دولـة         

لقيامهــا بارتكــا. العنــ  اجلنســ  ضــد األطفــال  العــراق اإلســ مية/تنظيم القاعــدة يف العــراق  
باسم الدولة اإلس مية يف العـراق والشـام  باإلضـافة إىل االنتـهاكا  الث رـة األخـر  املدرجـة        
يف القائمة. ويف اجلمهورية العربية السورية  تدر  ك ل  الدولة اإلسـ مية يف العـراق والشـام    

  عل  املدار  واملستشفيا   أيضا باسـم  الرتكاهبا العن  اجلنس  ضد األطفال وشن هجما
ــدعوة         ــل الســنة لل ــة أه ــدر  اآلن مجاع ــا  ت ــراق والشــام. ويف نيجةي ــة اإلســ مية يف الع الدول
واجلهاد  املعروفة باسم بوكو حرام مرة أخر  لقيامها بتجنيد األطفال واسـتددامهم  بعـد أن   

 العن  اجلنس  ضدهم. كان  مدرجة سابقا لقيامها بقتل األطفال وتشويههم وممارسة
وأسفر  تغيةا  أخر  يف القائمة عـن تشـت  األطـراف املدرجـة سـابقا يف القائمـة        - 28٣

أو عــن حــدوث تغــيةا  أخــر  يف مشــهد الــزناع املســلح يف حــاال  معنيــة. ففــ  مجهوريــة    
تزال احلالة معقدة وغة مستقرة. فقد اختف  بعـ  الفصـائل الـ  كانـ       أفريقيا الوسط   ال

  يف “ائت ف سيليكا السـاب  واجلماعـا  املسـلحة املرتبطـة بـ      ”باسم  20١4رجة يف عام مد
مظلـة   فيسـتددم اسـم  إلدرا  احلـايل يف القائمـة    ا ألغـرا  حني ظهر  مجاعا  أخـر . أمـا   

. ويف اجلمهوريـة العربيـة السـورية     “ائت ف سيليكا الساب  واجلماعا  املسلحة املرتبطـة بـ   ”
 .درجة حاليام جبهة النصرةإن 

  أعلنـ   20١٣كـانون األول/ديسـمرب    ١2ويف إع ن انفـراد  صـدر يف نـةويب يف     - 284
رفـ  امسهـا مـن املرفـ       إهناء متردها وحتوهلا إىل حـز. سياسـ   ومـن مث   آذار/مار   2٣حركة 

األول. وفيما يتعل  بـاليمن  وبسـب  الطبيعـة املـتغةة باسـتمرار للحالـة فيهـا  مل تطـرأ تغـةا           
 عل  مرفقا  التقرير الساب   إال أن  ميكن إجراء تغيةا  يف السنوا  القادمة.
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 املرف  األول
تشــوههم  أوقائمــة بــاألطراف الــ  جتنــد األطفــال أو تســتددمهم  أو تقتلــهم         

ــال         أو ــ  اجلنســ  ضــد األطف ــة االغتصــا. وســائر أشــكال العن ترتكــ  جرمي
تشارك يف شـن هجمـا  علـ  املـدار  و/أو املستشـفيا  يف حـاال  الـزناع         أو

 *املسلح املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن
 األطراف يف أفغانستان  

 • ()أاألفغانيةالشرطة الوطنية األفغانية  مبا يف ذل  الشرطة احمللية  - ١

 ()أ( ).شبكة حقاين - 2
 ()أ( ).احلز. اإلس م  بزعامة قل  الدين حكمتيار - ٣
قوا  الطالبان  مبا فيها جبهة تورا بورا ومجاعـة سـنة الـدعوة السـلفية وشـبكة لطيـ         - 4

 ()أ( ).( )دمنصور
 

ــة         ــط  ومجهوريـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــا )مجهوريـ ــط أفريقيـ ــة وسـ ــراف يف منطقـ ــو األطـ الكونغـ
 (الدميقراطية وجنو. السودان

 ()أ( ).( ) جيش الر. للمقاومة - ١
 

 األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسط   
 )أ( ).( ) ( )د(ائت ف سيليكا الساب   واجلماعا  املسلحة املرتبطة ب  - ١
 )أ( ).( ) (“أن  باالكا”ميليشيا  الدفاع احمللية املعروفة باسم  - 2
 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية األطراف يف  
 )أ( ).( )د(حتال  القو  الدميقراطية - ١
 • )أ( ) (القوا  املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية - 2
 )أ( ) ( )د(القوا  الدميقراطية لتحرير رواندا - ٣
 )أ( ) ( )د(جبهة املقاومة الوطنية يف إيتور  - 4
الكولونيـــل ”كونغـــو حــرة وذ  ســيادة   مــا  للـــوطنيني مــن أجــل     - حتــال  مــا    - 5

 )أ(“جانفيي 
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 )أ(وعناصر سابقة يف الوطنيني املقاومني الكونغوليني“ الفونتني”ما   -ما   - 6

 )أ( ) (“مورغان”ما  مسبا  -ما   - ٧
 )أ(ما  كاتا كاتانغا -ما   - 8
 )أ( ).(مجاعة ندوما للدفاع عن الكونغو/فصيل شيكا - ٩
 )أ(ما  نياتورا -ما   - ١0
 

 األطراف يف العراق  
 )أ( ).( ) ( )د(تنظيم الدولة اإلس مية يف العراق والشام - ١
 

 األطراف يف مايل  
 )أ( ) (احلركة الوطنية لتحرير أزواد - ١
 )أ( ) (حركة التوحيد واجلهاد يف غر. أفريقيا - 2
 )أ( ) (أنصار الدين - ٣
 

 األطراف يف ميامنار  
 )أ(الدميقراط جيش كارين اخلة   - ١
 )أ(جيش استق ل كاشني - 2
 )أ(جيش التحرير الوطي لكارين - ٣
 )أ(جيش التحرير الوطي لكارين  جملس الس م التاب  ل  - 4
 )أ(اجليش الكاريي - 5
 )أ(جيش والية شان للجنو. - 6
 • )أ(تامتاداو كي   مبا يف ذل  قوا  حر  احلدود املدجمة - ٧
 )أ(املتحد جيش والية وا - 8
 

 األطراف يف الصومال  
 )أ( ).(حركة الشبا. - ١
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 )أ(أهل السنة واجلماعة - 2
 • )أ( ).(اجليش الوطي الصومايل - ٣
 

 األطراف يف جنو. السودان  
 • )أ( ).(يش الشعيب لتحرير السوداناجل - ١
 )أ(اجلنا  املعار  يف اجليش الشعيب لتحرير السودان - 2
 )أ( ).(اجليش األبي  - ٣
 

 األطراف يف السودان  
ــدفاع        - ١ ــوا  ال ــوا  املســلحة الســودانية  وق ــ  الق ــا يف ذل ــة  مب ــن احلكومي ــوا  األم ق

 (أ)الشعيب  وقوا  الشرطة السودانية
 )أ(حركة العدالة واملساواة - 2
 )أ(امليليشيا  املوالية للحكومة - ٣
 )أ(جيش حترير السودان/فصيل عبد الواحد - 4
 )أ(حترير السودان/فصيل ميي مناو جيش  - 5
 )أ(قطاع الشمال -احلركة الشعبية لتحرير السودان  - 6
 

 األطراف يف اجلمهورية العربية السورية  
 )أ( ).(أحرار الشام اإلس م  - ١
 )أ(اجلماعا  املرتبطة باجليش السور  احلر - 2
 ).( ) ( )د(الشبيحةالقوا  احلكومية  مبا يف ذل  اجليش الوطي وميليشيا   - ٣
 )أ( ).(الدولة اإلس مية يف العراق والشام - 4
 )أ( ).(جبهة النصرة - 5
 )أ(وحدا  احلماية الشعبية - 6
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 يف اليمن األطراف  
 )أ(احلوريون/أنصار ا  - ١
 )أ(تنظيم القاعدة يف شب  اجلزيرة العربية/مجاعة أنصار الشريعة - 2
ــا يف   - ٣ ــة  مب ــوا  احلكومي ــة األوىل       الق ــة املدرع ــة  والفرق ــوا  املســلحة اليمني ــ  الق ذل

 • )أ(ألمن اخلاصة واحلر  اجلمهور والشرطة العسكرية  وقوا  ا
 )أ(امليليشيا  املوالية للحكومة  مبا يف ذل  السلفيون واللجان الشعبية - 4
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 املرف  الثاين
تقتلــهم أو تشــوههم  قائمــة بــاألطراف الــ  جتنــد األطفــال أو تســتددمهم  أو        

ــ  اجلنســ     أو ــة االغتصــا. وســائر أشــكال العن ــال     ترتكــ  جرمي ضــد األطف
تشارك يف شـن هجمـا  علـ  املـدار  و/أو املستشـفيا  يف حـاال  الـزناع         أو

 املسلح غة املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن  أو يف حاال  أخر *
 األطراف يف كولومبيا  

 )أ(جيش التحرير الوطي - ١
 )أ(جيش الشع  -القوا  املسلحة الثورية الكولومبية  - 2
 

 األطراف يف نيجةيا  
 )د( ).( )أ(مجاعة أهل السّنة للدعوة واجلهاد  املعروفة أيضا باسم مجاعة بوكو حرام - ١
 

 األطراف يف الفلبني  
 )أ(مجاعة أبو سياف - ١

 )أ(مقاتلو بنغسامورو اإلس ميني من أجل احلرية - 2
 • )أ(جبهة مورو اإلس مية للتحرير - ٣

 )أ(اجليش الشعيب اجلديد - 4

 

 
 

األطراف ال  وض  حتتها خط ه  أطراف ورد  يف املرفقني من  مخس سنوا  عل  األقـل  وهلـ ا اعتـرب      * 
 .أطرافا  ممعنة يف ارتكا. االنتهاكا 

 .األطراف ال  جتند األطفال وتستددمهم )أ( 
 .األطفال وتشوههم األطراف ال  تقتل ).( 
 .األطراف ال  ترتك  جرمية االغتصا. وسائر أشكال العن  اجلنس  ضد األطفال ) ( 
 .األطراف ال  تشارك يف شن هجما  عل  املدار  و/أو املستشفيا  )د( 
 (2004) ١5٣٩وقـــ  هـــ ا الطـــرف خطـــة عمـــل مـــ  األمـــم املتحـــدة وفقـــا  لقـــرار  جملـــس األمـــن             • 

 .(2005) ١6١2و 


