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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثانية والستون  الدورة الثانية والستون

 األعمال جدول من )أ( ٦٦ البند
   ومحايتها الطفل حقوق تعزيز

  املسلحة والصراعات األطفال  
  العام األمني تقرير  

 مقدمة - أوال 
 الــذي ،(S/PRST/2006/48) األمــن جمللــس الرئاســي بالبيــان عمــال مقــدم التقريــر هــذا - ١

 ١٦١٢ القـرارات  تنفيـذ  يف التقدم من مزيد إحراز عن تقريرا أقدم أن إيل اجمللس مبوجبه طلب
 لطلــــــــب ووفقـــــــا  ).٢٠٠٤( ١٥٣٩ و )٢٠٠٣( ١٤٦٠ و )٢٠٠١( ١٣٧٩ و )٢٠٠٥(

 يف اسـتخدامهم  أو األطفـال  لتجنيـد  حـد  لوضـع  االمتثال عن معلومات التقرير يتضمن اجمللس،
 الـيت  اجلـسيمة  االنتهاكات من ذلك وغري طبقنامل الدويل للقانون انتهاك يف سلحةامل الصراعات
 معلومـات  أيضا التقرير ويتضمن .)١(املسلحة الصراعات جراء املتضررين األطفال حبق ترتكب

 وتنفيـذ  وضـع  يف احملـرز  التقـدم  عن ومعلومات واإلبالغ؛ الرصد آلية تنفيذ يف احملرز التقدم عن

__________ 
يشمل القانون الدويل الساري املفعول فيمـا يتعلـق حبقـوق األطفـال ومحايتـهم يف الـصراعات املـسلحة، علـى           )١( 

 وااللتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكولني اإلضـافيني هلـذه          ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام    : وجه اخلصوص 
، والربوتوكـول االختيـاري املكمـل هلـا املـؤرخ         ١٩٨٩؛ واتفاقية حقوق الطفـل لعـام        ١٩٧٧االتفاقيات لعام   

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

 واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ واتفاقية أوتاوا املتعلقة حبظر اسـتعمال وتكـديس    أشكال عمل األطفال  
 .وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام
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 ومعلومـات  ؛)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ٧ الفقرة يف إليها ملشارا( العمل خطط
 .السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات يف األطفال محاية مسألة تعميم عن
ــرارات وعمـــال - ٢  ١٥٣٩ و ؛)٢٠٠٣( ١٤٦٠ و ؛)٢٠٠١( ١٣٧٩ األمـــن جملـــس بقـ
 أو األطفـال  نيـد لتج حـد  لوضـع  االمتثـال  مـدى  التقرير يتناول )٢٠٠٥( ١٦١٢ و ،)٢٠٠٤(

 وتــشويههم، األطفــال قتــل ذلــك يف مبــا اجلــسيمة، االنتــهاكات مــن ذلــك وغــري اســتخدامهم،
 املــساعدة وصــول ومنــع االختطــاف وعمليــات اجلنــسية، االعتــداءات مــن وغــريه واالغتــصاب
 الــصراع أطــراف جانــب مــن املستــشفياتو املــدارس علــى واهلجمــات األطفــال؛ إىل اإلنــسانية
 .املسلّح

 املتحـدة،  األمـم  داخـل  موسـعة  مـشاورات  إجـراء  التقريـر  هذا إعداد عملية مشلت وقد - ٣
 القطريــة العمــل فرقــةأو املقــر، يف املــسلح الــصراعو باألطفــال املعنيــة العمــل فرقــة مــع ســيما ال

 األمـم  وأفرقـة  السياسية والبعثات السالم حفظ وبعثات ،املتحدة لألمم التابعة واإلبالغ للرصد
 فرقـة أ وتعـد  .احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  املعنيـة  األعـضاء  الـدول  مـع  وكـذلك  طريـة الق املتحدة
ــة العمــل ــالغ للرصــد القطري ــة واإلب ــم التابع ــات ،املتحــدة لألم ــسالم حفــظ وبعث ــات ال  والبعث

 .التقرير هذا يف الواردة للمعلومات األساسي املصدر ،القطرية املتحدة األمم وأفرقة ،السياسية
 التقريــر هــذا يف ذلــك إىل ومــا حــوادث أو حــاالت أو تقــارير إىل رةإشــا أي وتتعلــق - ٤

 فيهـا  تعـذر  الـيت  احلـاالت  ويف .الدقـة  ألغـراض  منها والتحقق وفحصها مجعها جرى مبعلومات
 األمـن  انعـدام  قبيـل  من عوامل بسبب ،مستقل بشكل منها التحقق أو املعلومات على احلصول

 .النحو هذا على ،يهاإل سيشار إليها الوصول على قيود فرض أو
 حتديـد  يف اخلاصـة،  ممثليت شدتاستر فقد )٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس بقرار وعمال - ٥

 املنــصوص مـسلح  صـراع  وجـود  يف الفــصل عـايري مب اواليتـه  نطـاق  ضــمن تـدخل  الـيت  احلـاالت 
 يف اخلاصـة  ممـثليت  اتبعـت  وقـد  .)٢(الدوليـة  القضائية والسوابق الدويل اإلنساين القانون يف عليها
ــها تنفيــذ ــا هنجــا واليت ــا عملي  اإلنــساين البعــد تأكيــد مــع املــسألة هــذه مــع التعامــل يف وتعاوني

ــة علــى والتركيــز ــة واســعة محايــة كفال  يف منــه واملتــضررين للــصراع املعرضــني لألطفــال وفعال
 اإلشـارة  أن كمـا  قانونيـا  حكمـا  تعـد  ال للقلـق  مـثرية  حالة إىل واإلشارة .للقلق املثرية احلاالت

 .القانوين وضعه يف يؤثر ال الدول غري من طرف إىل
__________ 

 مـن الربوتوكـول   ١ واملادة ،١٩٤٩ املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام ٢انظر على سبيل املثال املادة    )٢( 
، التعليــق علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،  بيكيــت. ج)طبعــة( لتلــك االتفاقيــات؛ و١٩٧٧لعــام اإلضــايف الثــاين 

، يف احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة        ستئناف  دائرة اال ،  IT-94،  قضية تاديتش ؛ و ٢٠الصفحة  ) ١٩٥٨(
 ).١٩٩٥أكتوبر / األولتشرين ٢
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 للقلق مثرية شاملة مسائل - ثانيا 
 كولومبيـا،  يف احلـال  هـو  كمـا  الـداخلي،  بالتـشرد  وثيقـا  ارتباطـا  األطفـال  جتنيد يرتبط - ٦

 جتنيـد  لتجنـب  املنـاطق  بعـض  يف األسـر  أمـام  املتـاح  الوحيـد  الـسبيل  غالبـا  التـشرد  يـصبح  حيث
 الالجـئني  خميمات أن إىل الدالئل تشري أخرى، جهة ومن .املسلحة اعاتاجلم قبل من أطفاهلم

 جتمعـات  وجـود  بـسبب  كمقاتلني األطفال لتجنيد أوليا مصدرا غالبا تشكل داخليا واملشردين
 عنـصرا  يـشكل  املخيمـات  هـذه  حـول  األمن نقص إن ويقال .فيها الضعفاء األطفال من مواتية
 التقـارير  بعـض  أفـادت  ،بالتقرير املشمولة الفترة وخالل .األطفال جتنيد إمكانية من يزيد مهما
 .النكـا  سـري  يف داخليـا  املـشردين  خميمات من أطفال وجتنيد باختطاف قام كارونا فصيل بأن
 حمافظـة  يف داخليـا  املشردين خميمات من أطفال جتنيد جرى ،الدميقراطية الكونغو مجهورية ويف
 أعمـال  انـدالع  خـالل  نكونـدا  نلـورا  املتمـردين  لزعيم واليةامل القوات جانب من الشالية كيفو
 .مؤخرا العنف

 الالجـئني  خميمات من األطفال جنيدلت احلدود عرب املسلحة اجلماعات حركة تزال الو - ٧
 ســودانية مــسلحة مجاعــات تقــوم ،التــشادية الــسودانية احلــدود طــول فعلــى .القلــق علــى تبعــث

 تقـــوم بينمـــا تـــشاد؛ شـــرق يف الـــسودانيني الالجـــئني خميمـــات مـــن أطفـــال بتجنيـــد وتـــشادية
 ومنـذ  .دارفـور  يف التـشاديني  الالجئني خميمات من أطفال بتجنيد السودانية املتمردة اجلماعات
ــاين كــانون ــاير/الث ــضا حــدثت ٢٠٠٧ ين ــد يف طفــرة أي  الكونغــوليني األطفــال واســتخدام جتني

 القـوات  جانـب  من ،رواندا يف لالجئنيا وجتمعات خميمات من ،الشمالية كيفو يف والروانديني
 مجهوريـة  بـني  احلـدود  علـى  الواقعـة  املنـاطق  مـن  األوغنـديني  ولألطفـال  نكوندا؛ نلورال املوالية

ــة الكونغــو ــدا الدميقراطي  مــن كــل جانــب مــن الــضعفاء األطفــال نقــل عمليــات عــدوُت .وأوغن
 أشـكال  أسـوأ  مـن  واحدة املسلحة الصراعات خالل احلدود عرب املتمردة واجلماعات احلكومة
  .األطفال يف االجتار

 القـائم  والعنـف  اجلنـسي  العنف من خمتلفة شكالأل الفتيان، وأحيانا الفتيات، تتعرضو - ٨
 الـدويل  القـانون  وحيظـر  .املـسلحة  الـصراعات  خـالل  االغتـصاب  ذلك يف مبا اجلنس، نوع على

ــة أطــراف جانــب مــن ســواء األطفــال ضــد اجلنــسي العنــف أعمــال ارتكــاب  غــري أو حكومي
 اجلماعـات  تـستخدم و .اإلنـسان  حلقـوق  انتـهاكا  األعمـال  هـذه  تعـد  كما الصراع يف حكومية
 عمـدا  وأسـرهن  الفتيـات  إلذالل احلـرب  أسـاليب  من كأسلوب االغتصاب دارفور يف املسلحة

 الكونغـو  مجهوريـة  يف سـيما  ال ،الكربى البحريات منطقة ويف .ديارهم مغادرة على وإجبارهم
 مــن مرّوعــة مــستويات إىل اإلنــسان حلقــوق الــسامية املفوضــة أشــارت وبورونــدي قراطيــةالدمي

 مـن  املائـة  يف ستون تشمل ،املثال سبيل علىو .اجلنس نوع على القائم العنفو اجلنسي العنف
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 تتــراوح ضــحايا الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة بــشمال كيــسنجاين يف جلتُســ الــيت احلــاالت
 االغتــصاب أعمــال مرتكبــو حيــاكم أن الــضروري فمــن لــذا، .امــاع ١٧ و ١١ بــني أعمــارهم
 حنـو  على ،الضحايا على املدى بعيدة مدمرة آثارا تترك اليت اجلنسي العنف أشكال من وغريها
 فـتح ب الدوليـة  اجلنائيـة  حملكمـة ا عـن  الـصادر  األخـري  القرار ويعد .هممجرائ جسامة مع يتناسب
 اجلنــسية اجلــرائم مــن وغــريه االغتــصاب مــزاعم شأنبــ الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف التحقيــق
 لتحقيـق  مهمـة  خطـوة  ،املتمـردة  والقـوات  احلكومـة  بـني  املـسلحة  الـصراعات  إطـار  يف املرتكبة
 .الغاية تلك
 ارتبــاطهم عــن مــزاعم بــسبب حمتجــزين ألطفــال حــاالت متزايــد بــشكل نواجــه كمــا - ٩

 يف املثـال  سـبيل  علـى  احلـال  هـو  كمـا  الدوليـة،  للمعـايري  انتـهاكا  يـشكل  مما ،مسلحة جبماعات
 ويتعــرض .كولومبيــاو الفلــبنيو العــراقو الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــةو بورونــديو إســرائيل
 الطعـام  مـن  وحرمـان  قسرية واستجوابات وتعذيب معاملة لسوء احملتجزين األطفال من العديد

ــة أيــضا األطفــال ويفتقــر .والتعلــيم ــةقانو مــساعدة علــى احلــصول إلمكاني ــة ني  ،ومالئمــة فوري
 األطفـــال هـــؤالء بعـــض ميـــستخد معينـــة حـــاالت ويف .البـــالغني عـــن فـــصلهم غالبـــا يــتم  وال

 .اإلكــراه حتــت ذلــك يكــون مــا غالبــاو ،احلكوميــة العــسكرية للعمليــات ربينخمــو كمرشــدين
 الـيت  الـدعوة  جهـود  بـسبب  األطفـال  بعـض  سـراح  إطـالق  مت ،بالتقرير املشمولة الفترة وخالل
 ذلـك  ومـع  الدميقراطيـة؛  الكونغـو  ومجهورية بوروندي يف حدث كما املتحدة، األمم اهب قامت

ــزال ال ــد يـ ــن العديـ ــال مـ ــز يف األطفـ ــاز مراكـ ــسجون االحتجـ ــة والـ ــز احملليـ ــق ومراكـ  التحقيـ
 .التوقيف ومعسكرات

ــرية تزايــدت وقــد - ١٠  واملدرســني املــدارس أطفــال علــى واملتعمــدة املنتظمــة اهلجمــات وت
 مـن  مزيـدا  يتطلـب  ممـا  ،الـصراع  حـاالت  بعـض  يف ،الـسابق  التقرير تقدمي منذ درسيةامل واملباين
 املتمـردون  زال مـا  ،أفغانـستان  ويف .بـشأهنا  إجـراءات  هواختـاذ  الـدويل  اجملتمـع  قبل من االهتمام
 .الدراسـة  مـن  ومـنعهن  الفتيـات  إلرهاب حماولة يف ،الفتيات مدارس سيما ال ،املدارس حيرقون
 بغــداد يف اســيم ال ،طائفيــة قتــل وعمليــات عنــف جلــرائم أيــضا التالميــذ عــرضيت ،العــراق ويف

 االختطـاف  مـن  األطفال وخوف املدارس وإغالق املدرسني قتل عمليات وأسهمت .واملوصل
 .الدراسة على املواظبة معدالت يف شديد نقص حدوث يف
 أصـبح  فقد ،عليمالت على األطفال حصول بتأمني املستمر تايالند حكومة تعهد وبرغم - ١١
 العنيفـة  اهلجمـات  بـسبب  الـبالد  مـن  اجلنوبية املناطق يف املدارس منه تعاين الذي الدراسة تعطّل
 للقلــق املــثرية األمــور مــن ،املــسلحة العناصــر جانــب مــن واملدرســني واألطفــال املــدارس علــى

 علــى هجــوم يف آخــرون ســبعة رحوُجــ تالميــذ ثالثــة تــلقُ ،٢٠٠٧ مــارس/آذار ففــي .املتزايــد
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 النـار  تطلقـ أُ عنـدما  ابتدائيـة  مدرسـة  يف تالميـذ  مخسة أصيب كما ؛سنجال يف داخلية مدرسة
 مائـة  علـى  يزيـد  مـا  حـرق وأُ مدرسا نوسبعو ثالثة اآلن حىت قتلو .نراثيوات يف حافلتهم على

 مـان ار إقلـيم  يف فقـط  ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  شـهر  يف مدرسـة  ةعـشر  إحـدى  بينها من مدرسة
 مجيــع أمــام مفتوحــة تعليميــةال املرافــق إلبقــاء الراميــة احلكومــة جهــود وتــستحق .يــاال مبحافظــة
 .اإلشادة املنطقة يف األطفال

 فـالت إل حـد  لوضـع  مهمـة  سـوابق  عدة حدثت السابق بتقريري املشمولة الفترة ومنذ - ١٢
ــرائم مـــرتكيب ــة مـــن األطفـــال ضـــد اجلـ ــيما ال ،العقوبـ ــرائم سـ ــة اجلـ ــال بتجنيـــد املتعلقـ  األطفـ
 الــسوابق هــذه وتــشمل .املــسلحة اجلماعــات أو احلكوميــة القــوات جانــب مــن همخدامواســت
 احتـاد  وزعـيم  مؤسـس  دييلـو  اجنـ لوبا لتومـاس  الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمة وجهتها اليت التهم تأكيد

 وســوق يــدنجت بــشأن الدميقراطيــة الكونغــو جبمهوريــة إيتــوري إقلــيم يف الكونغــوليني الــوطنيني
 ،القتاليـــة األعمـــال يف الفعليـــة للمـــشاركة واســـتخدامهم عـــشرة مـــسةاخلا ســـن دون أطفـــال

 جـيش  أعـضاء  كبـار  مـن  مخـسة  ضـد  الدولية اجلنائية احملكمة اأصدرهت اليت االعتقال ومذكرات
 بارتكـاب  هتمـة  ٣٣ إليـه  وجهـت  الـذي  كـوين  جوزيـف  احلركـة  رئـيس  منـهم  للمقاومـة  الرب
 يف واسـتخدامهم  لألطفـال  اإلجبـاري  يـد التجن بينـها  مـن  اإلنـسانية  ضـد  وجـرائم  حـرب  جرائم

 الليـبريي  الـرئيس  هـو  سابق دولة رئيس ميثل األوىل وللمرة ،ذلك على عالوة .القتالية األعمال
 تتعلــق هتمــة ١١ ويواجــه الهــاي يف سرياليونلــ اصــةاخل كمــةاحمل أمــام للمحاكمــة تيلــر تــشارلز
 أو قـوات  صـفوف  يف طفـال أ سـوق  أو جتنيـد  بينـها  مـن  ،اإلنـسانية  ضـد  وجـرائم  حرب جبرائم

 الـيت  األحكـام  وتشكل .القتالية األعمال يف الفعالة املشاركة يف واستخدامهم مسلحة مجاعات
 بوربـور  وسـانتيكي  كامـارا  بـازي  وبرميـا  تامبـا  ألكـس  ضـد  لسرياليون اخلاصة احملكمة أصدرهتا

 الــدفاع قــوات ميليــشيا مـن  كونــديوا أليــو وإدانـة  املــسلحة؛ للقــوات الثـوري  اجمللــس مــن كـانو 
 ضـد  اجلـرائم  هـذه  مثل بأن مهمة رسالة كمقاتلني، واستخدامهم األطفال جتنيد بسبب املدين،
 إىل سـيقدمون  املمارسات هذه مثل يف الضالعني األشخاص وأن ،فيها التهاون يتم لن األطفال
 اختـاذ  يف الفور على أيضا الوطنية السلطات تبدأ أن ينبغي ،الدولية اجلهود جانب وإىل .العدالة

 .األطفال حبق اجلسيمة اجلرائم مرتكيب ملقاضاة املناسبة الوطنية يةالقانون اإلجراءات
ــب - ١٣ ــى وتترت ــشوائية األســلحة اســتخدام عل ــل ،الع ــذخائر اســتخدام مث ــة ال  يف العنقودي

 حـىت  ،األطفـال  سيما ال املدنيني يف خطرية آثار ،املدنيني جتمع مناطق على تشن اليت اهلجمات
 األطفــال زال مــا ،املثــال ســبيل علــى لبنــان جنــوب ففــي .طويلــة بفتــرة الــصراعات انتــهاء بعــد

 الـيت و تنفجـر  مل الـيت  العنقوديـة  الـذخائر  من الكبرية الكميات بسبب والقتل لإلصابة يتعرضون
 قانونـا  ملـزم  دويل صـك  وضـع  الـضروري  ومـن  .٢٠٠٦ عـام  يف جـرى  الـذي  صراعالـ  خلّفها
 .للمدنيني أضرارا تسبب اليت لعنقوديةا الذخائر استخدام حلظر
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 أقـل  اتركيـز  املـسلحة  باجلماعات املرتبطني األطفال إدماج إعادة عمليات نحتُم وقد - ١٤
 .الـصراع  انتـهاء  بعـد  مـا  حـاالت  يف التـسريح و الـسالح  نـزع  لعمليـات  ُمـنح  الذي التركيز من

 يف األطفـال  هـؤالء  إدمـاج  إعـادة  على أيضا تعتمد البلدان معظم يف االنتعاش فرص ألن ونظرا
ــى اجملتمــع ــاجح حنــو عل ــإن ،ن ــود ف ــاء جه ــسالم بن ــاجل أن جيــب ال ــسأليت تع ــة م ــال محاي  األطف

 وجيـب  .وتنفيـذها  الـسالم  بناء عملياتل األويل التخطيط إطار يف ،جهمادمإ إعادة واحتياجات
ــرامج كــونت أن ــةو االنتعــاش ب  التــسريحو الــسالح نــزع بــربامج املرتبطــةو املــدى بعيــدة التنمي

 األطفـال  هـؤالء  إدمـاج  إعادة عملية تكون أن أجل من احمللي اجملتمع من نابعة اإلدماج وإعادة
 .وناجحة مستدامة اجملتمع يف
 

 وغـري  واسـتخدامهم  األطفـال  لتجنيـد  حـد  لوضع االمتثال عن معلومات - ثالثا 
 الصدد هذا يف احملرز التقدم عنو ضدهم املرتكبة االنتهاكات من ذلك
ــدم - ١٥ ــذا يقـ ــر هـ ــات التقريـ ــن معلومـ ــورات عـ ــيت التطـ ــهدهتا الـ ــرة شـ ــن الفتـ ــشرين مـ  تـ

ــوبر/األول  وفريقــه األمــن جملــس إىل أيــضا وأحيلــت .٢٠٠٧ أغــسطس/آب إىل ٢٠٠٦ أكت
 األطفـال  عـن  تقـارير  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة خالل املسلح، والصراع باألطفال املعين العامل

ــسلحة والــــصراعات ــدا يف املــ ــديو أوغنــ ــشاد بورونــ ــةومج وتــ ــو هوريــ ــة الكونغــ  الدميقراطيــ
  .ونيبال ديفوار وكوت والصومال والسودان النكا وسري
 الـواردتني  قـائمتني ال يف أمساؤهـا  املدرجـة  األطـراف  أحرزتـه  الذي التقدم تقييم وجرى - ١٦

ــرفقني ــاين األول امل ــ والث ــذكورة التقريــر، ذاهل ــنت يف وامل ــري م -A/61/529( ٢٠٠٦ لعــام تقري

S/2006/826(، كمقـاتلني،  واسـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  عـن  توقفـت  قـد  كانـت  إذا مـا  ملعرفة 
 تقيـيم  أيـضا  وجيـري  .همضـد  أخـرى  خطـرية  انتـهاكات  ارتكـاب  عن كفّت قد كانت إذا وما

 للرصـد  القطريـة  العمـل  فرقـة  مـع  حتاورهـا  مدى ملعرفة املذكورة األطراف أحرزته الذي التقدم
 جملـس  إليـه  دعـا  مـا  حـد  على( املتحدة لألمم القطرية األفرقة أو املتحدة مملأل التابعة واإلبالغ
 أو احلـوار  هـذا  خـالل  مـن  األطـراف،  هـذه  كانت إذا وما ،))٢٠٠٤( ١٥٣٩ قراره يف األمن
 خــالل مــن أو اإلدمــاج، وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع كــربامج أخــرى عمليــات ســياق يف

ــع  األطفــال الســتخدام حــد وضــع إىل هتــدف عمــل خطــط أعــّدت قــد ســالم، اتفاقــات توقي
  .صفوفها من األطفال مجيع سّرحتو نفذهتا،و كمقاتلني

 تـدابري  وتتخـذ  العمـل  خطـط  يف احملـددة  للـشروط  تامـا  امتثـاال  متتثـل  الـيت  األطراف أما - ١٧
 ترضــي معاجلــةً إليهــا املنــسوبة األخــرى اخلطــرية االنتــهاكات مجيــع ملعاجلــة منــها التحقــق ميكــن
 املتحـدة  لألمـم  القطريـة  األفرقـة  أو املتحـدة  لألمـم  التابعـة  واإلبالغ للرصد القطرية العمل أفرقة
 مـن  أمسائهـا  شـطب  إمكـان  يف فسُينظر املقر، يف املسلح والصراع باألطفال املعنية العمل وفرقة
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 ضــرورة األشــكال مــن شــكل بــأي القائمــة مــن االســم شــطب ُيبطــل وال .نيتاملــرفق قــائمتنيال
 األطـراف  رصـد  املتحدة لألمم القطري الفريق أو واإلبالغ للرصد القطرية العمل قةفر مواصلة

 يف قامـت،  أمساؤهـا  املـشطوبة  األطـراف  أنّ ثبـت  افـإذ  .سـابقا  فيهـا  مدرجة أمساؤها كانت اليت
 مــن املتحــدة األمــم منعــت أهنــا أو كمقــاتلني، اســتخدامهم أو األطفــال بتجنيــد الحــق، وقــت
 وأُخطـر  املـرفقتني  القـائمتني  يف أمسائهـا  إدراج أعيـد  عوائـق،  أي دونوب مستمر بشكل التحقق
 .الشأن هذا يف إليه دعا ملا امتثاهلا بعدم األمن جملس
 ديفـوار،  كـوت  يف الـصراع  أطـراف  مـع  ُحققـت  الـيت  بالـذكر  ةديراجل اتجنازاإل منو - ١٨
 وقـد  .األخـري  قريربـالت  املـشمولة  الفتـرة  منـذ  األطفـال  لتجنيـد  جديدة حاالت أّي تسجيل عدم
 للقـوات  واألمـن  الـدفاع  قـوات  اآلن تدعى باتت اليت( اجلديدة للقوات املسلحة القوات كفّت

 الكــبري الغــرب حتريــر جبهــة وهــي ديفــوار، كــوت يف األربــع املــسلحة وامليليــشيات )اجلديــدة
 ينالـوط  واالحتاد وي لشعب الوطين والتحالف ديفوار كوت غرب لتحرير اإليفوارية واحلركة
 هويـات  علـى  للتعـرف  ملموسـة  تـدابري  واختذت األطفال جتنيد عن الكبري، الغرب يف للمقاومة
 بتوقيـع  قيامهـا  منـذ  وذلـك  تأهيلـهم،  إعـادة  أجـل  مـن  عنـهم  واإلفراج بقواهتا امللحقني األطفال
 .التوايل على ٢٠٠٦ سبتمرب/وأيلول ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين يف العمل خطط

 
 احلـاالت  معاجلـة  يف احملـرز  والتقـدم  األمـن  جملـس  لشروط االمتثال عن معلومات - ألف 

 أعماله جدول يف املدرجة
 أفغانستان يف التطورات

 عووقـ  وتواصـل  أفغانـستان  يف األمـين  الوضـع  دهورتـ  ،بالتقرير املشمولة الفترة خالل  - ١٩
 األمـن  اتوقـو  طالبـان،  فـيهم  مبـن  للحكومـة،  املناهـضة  العناصـر  بـني  للـصراع  ضحايا األطفال
ــة ــة، الوطني ــذي التحــالف أي والدولي ــوده ال ــات تق ــذلكو املتحــدة الوالي ــوات ك ــة الق  الدولي

 والنظـام  اإلدارة ضعف أسهم وقد .األطلسي مشال حلف منظمة تقودها اليت األمنية للمساعدة
 فيهـا  ينـشط  الـيت  للمنـاطق  األفغانيـة  األمن قوات توفرها اليت التغطية نقص إىل إضافة القضائي،

ــوفري نقــص يف املتمــردون، ــة ت ــال احلماي ــأثرين لألطف ــصراع املت ــد .بال ــداءات أوقعــت وق  االعت
 ذلـك  يف مبـا  املـسلحة،  العناصـر  وسـائر  طالبـان  أيـدي  على للقوة املفرط واالستخدام العشوائية
 القـوات  ضـد  املرجتلـة  املتفجـرة  واألجهـزة  االنتحاريـة  والعمليـات  املفخخـة  السيارات استخدام
 هـذه  مـن  العديـد  ارُتكـب و .األطفـال  بـني  واجلرحـى  القتلى من كبرية أعدادا الدولية،و الوطنية

ــداءات ــاطق يف االعت ــة من ــسكان كثيف ــات جبــوار أو ال ــرة ويف .ســكانية جتمع ــن الفت  كــانون م
 يقـل  ال مـا  املتمـردون  هبـا  يقـوم  الـيت  العنـف  أعمـال  أوقعـت  ،٢٠٠٧ يوليه/متوز إىل يناير/الثاين
 أفغانـستان  إىل املـساعدة  لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  بعثـة  وثّقـت  املدنيني وفصف يف قتيال ٩٥٠ عن
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 ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيران ١٥ ويف .األطفال من جرحيا ١٩ و قتيال ٤٩ األقل على بينهم من أنّ
 تــوزع كانــت أوُرزغــان مقاطعــة يف األمنيــة للمــساعدة الدوليــة للقــوات تابعــة قافلــة تعرضــت
ــوى ــاه احلل ــى واملي ــال عل ــةاملن أطف ــل إىل أّدى انتحــاري هلجــوم ،طق ــات ٤ مقت  صــبيان ٧ و بن
 .عاما ١٥ والـ أعوام ٨ الـ بني أعمارهم تراوحت

 مبـا  املتمـردين،  تـستهدف  الـيت  كريةالعس للعمليات ضحايا يقعون أيضا األطفال وبات - ٢٠
 القـصف  فعمليـات  .الدوليـة  العـسكرية  القـوات  هبـا  تقوم اليت اجلوي القصف عمليات ذلك يف
ــ ــذه وياجل ــا ختطــئ ه ــدافها أحيان ــاطق فتــصيب أه ــة املن ــاة ديووتــ املدني ــال حبي  ففــي .األطف
 كابيـسا  مقاطعـة  علـى  جـوي  قـصف  يف أطفال ٤ بينهم مدنيني ٩ قُتل ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٩

 بينـهم  مـدنيا  ٢١ مبقتـل  أفيـد  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٨ ويف .العـسكرية  التحـالف  قـوات  به قامت
 لعمليـات  مـساندةً  ُنفّـذت  كانـت  جـوي  قصف عمليات جراء هلمند مقاطعة يف وأطفال ساءن

 املـدنيني  حبمايـة  املعنيـة  العمـل  حلقـة  يف القوات هذه وأقرت .األمنية للمساعدة الدولية القوات
 وأبلغـت  العمليـات،  أثنـاء  ُترتكـب  أخطـاء  بـأن  ٢٠٠٧ أغـسطس /آب يف كابل يف عقدت اليت
 .األدىن احلد إىل املدنيني بني الضحايا عدد للتقلي عملياهتا ضبط تواصل بأهنا املتحدة األمم
 قتلــى وقــوع أيــضا املنفجــرة غــري الــذخائر ســّببت ،بــالتقرير املــشمولة الفتــرة وخــالل - ٢١

 ٢٩٥ وقـع  ،٢٠٠٧ يوليـه /ومتـوز  ٢٠٠٦ أغسطس/آب بني الفترة يفو .األطفال بني وجرحى
 منـهم  قُتـل  الـذين  الطفـ األ صـفوف  يف إصـابات  أوقعـت  منفجـرة  غـري  وذخـائر  لغـام أل انفجارا

  .اإلمجايل احلوادث عدد من املائة يف ٦٠ من أكثر تشكل وهي .٥٩ عن يقل ال ما

 وسـائر  طالبـان  اسـتخدام  عـن  تردهـا  الـيت  التقـارير  بـسبب  قلقة املتحدة األمم تزال وال - ٢٢
 فقــد .األحيــان بعــض يف بــشرية وكــدروع االعتــداءات، تنفيــذ أجــل مــن ألطفــالا املتمــردين
 الـيت  ةنـشط األ تنفيـذ  يف واسـتخدامهم  األطفـال  بتجنيـد  تقـوم  طالبـان  أنّ مفادهـا  قاريرت وردت
 وثّقـت  وقـد  مـا،  نوعـا  العهـد  حديثـة  ظـاهرة  وهـذه  .مـثال  االنتحاريـة  لعمليـات كا هبـا،  تضطلع
 مــن النــوع هــذا لتنفيــذ أطفــال فيهــا اســُتخدم الــيت البــارزة احلــاالت مــن عــددا املتحــدة األمــم

 سـنة  ١٥ والــ  ١٢ الــ  بـني  عمـره  يقـدَّر  طفـل  حـاول  ،٢٠٠٧ فربايـر /باطشـ  ففـي  .االعتداءات
 احلــراس وأحــد نفــسه فقتــل خوســت مبقاطعــة خوســت مدينــة يف الــشرطة خمــافر أحــد دخــول
 وهـو  انتحاريـة  سـترة  مرتـديا  عامـا  ١٤ عمـره  صـيب  ُضـبط  ذلك، إىل إضافة .مدنيني ٤ وجرح

 بـالكف  بعـد  اجملموعـات  هـذه  مـن  ّيأ تتعّهـد  ومل .خوسـت  مقاطعـة  حـاكم  الغتيال طريقه يف
  .املمارسة هذه عن
 املـــدارس اســـتهداف يف للحكومـــة املناهـــضة العناصـــر مـــن وغريهـــا طالبـــان ومـــضت - ٢٣
 الطلبـة  يتلقاهـا  اليت والتهديدات املدارس هلا تتعرض اليت األمنية احلوادث فتئت وما ،ااعتداءاهتب
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 ٢٠٠٦ أغـــسطس/آب وبـــني .بـــالغ لـــقق مـــصدر املتحـــدة األمـــم توثّقهـــا والـــيت واملدّرســـون
 هــذه توأســفر .موثّقــا اعتــداء ١٣٣ عــن يقــل ال ملــا املــدارس تعرضــت ،٢٠٠٧ يوليــه/ومتــوز

 اجلنوبيـة  املقاطعـات  يف وذلـك  األقـل،  علـى  الطلبـة  بـني  عنـها  ُمبلّغ وفيات ١٠ عن االعتداءات
 ١٠٠ عـن  يقـل  ال مـا  بوقـوع  ٢٠٠٧ عـام  مـن  األوىل الـستة  األشهر يف وأفيد .أساسي بشكل
 مـدارس  واسـُتهدفت  متعّمـدة،  العتـداءات  ومدّرسـات  طالبـات  وتعّرضـت  .اجلنـوب  يف اعتداء
 تلميـذتني  فقـتال  النـار  مـسلحان  أطلـق  ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ١٢ ويف .خـاص  بـشكل  البنات
 ســعيد كــاالي منطقــة يف للبنــات ميــادين كــاالي مدرســة يغــادرن كــن أخريــات ســتا وجرحــا
 مــن حاليــا مقفلــة مدرســة ٣٨٤ هنــاك التربيــة، وزارة إىل واســتنادا .لوغــار مقاطعــة يف حبيــب
 .اجلنوبية وزابول وأوُرزغان وقندهار هلمند مقاطعات تضمها اليت مدرسة ٧٢١ الـ أصل

 
 بوروندي يف التطورات

 املـستمر  والتـوتر  الـسياسي  الصعيد على االستقرار بعدم بالتقرير املشمولة الفترة متيزت - ٢٤
 رئــيس انفــرد الــيت الوزاريــة التعــديالت أعقــاب يف الــسياسية املعارضــة أحــزابو احلكومــة بــني

 إطـالق  وقـف  اتفـاق  تنفيـذ  بتعثر أيضا متيزتو .٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٣ يف بإجرائها اجلمهورية
 الوطنيـة،  التحريـر  قـوات  املـسماة  املسلحة املتمردة واجلماعة احلكومة وقّعته الذي الشامل النار
 التحريـر  بقـوات  ُيلَحقـون  األطفال يزال وال .٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٧ يف رواسا أغاثون فصيل
 فـصيل  أي ،الوطنيـة  لتحريـر ا قـوات  فـصيلي  اسـتمرار  البـالغ  القلـق  دواعـي  مـن  وكـان  .الوطنية
 جتنيـد  يف واملنـشق،  حجمـا  األصـغر  )بغاتـايري  املعـروف ( بوسـكو  جـان  وفصيل رواسا أغاثون
 )بغاتـايري  املعـروف ( الوطنيـة  التحريـر  قـوات  عن ملنشقا بوسكو جان فصيل أنّ غري .األطفال

ــد ــلّ ق ــرة يفو .اآلن ُح ــن الفت ــشرين م ــوبر/األول ت ــوز إىل ٢٠٠٦ أكت ــه/مت ــد ،٢٠٠٧ يولي  أفي
 اتفــاق توقيــع تلــت الــيت األشــهر يف ُجّنــدوا ٦٠ مأصــله مــن البلــد، أحنــاء يف طفــال ٨٥ بتجنيــد
 التحريـر  قـوات  يـد  علـى  األطفال جتنيد يف ئةاملفاج الزيادة إنّ وقيل .الشامل النار إطالق وقف
 أخـرى  مفاوضـات  أجريت إذا املساومة على القوات هذه قدرة تعزيز إىل ترمي كانت الوطنية
 األطفـال  تـسريح  مـرحليت  خـالل  أعلـى  ماليـة  مبستحقات املطالبة من ومتكينها السالم، إلحالل
 غاشاسـا  بلـدات  مـن  تلميـذا  ٤٨ أعـاله  إلـيهم  املـشار  ٦٠ الـ األطفال ويضم .إدماجهم وإعادة

 معظـم  عـن  أُفـرج  قـد  وكـان  .ونغـوزي  بـوروري  مبقـاطعيت  وغاشـيكانوا  ومارانغـارا  وروموجني
 وقـف  اتفـاق  تنفيـذ  تعثّـر  بـسبب  الوطنيـة  التحريـر  قـوات  صـفوف  مـن  فـروا  أو األطفـال  هؤالء
 عـن  النـاجم  األطفـال  بتـسريح  الـصلة  ذات املالية املستحقات توزيع وتأخر الشامل النار إطالق
 طفـال  ٢٦ عـن  ،٢٠٠٧ مـارس /آذار يف سياقه، يف أُفرج إجيايب تطور إىل اإلشارة وجتدر .ذلك
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 رانـدا،  يف الـسابق  التـسريح  خمـيم  يف حمتجـزين  كـانوا  سـنة  ١٨ و ١٤ الــ  بـني  أعمارهم تتراوح
 .اخلاص ممثلي زيارة قبل احمللية وجمتمعاهتم بأسرهم والتحقوا

 الفتــرة خــالل أُحــرز تقــدما أنّ غــري .للقلــق تــدعو مــسألة الاألطفــ احتجــاز فتــئ ومــا - ٢٥
 بقــوات ارتبــاطهم بــسبب احملتجــزين األطفــال بعــض عــن اإلفــراج يف ومتثــل بــالتقرير املــشمولة
 أفيــد ،٢٠٠٧ يوليــه/متــوز إىل ٢٠٠٦ أكتــوبر/األول تــشرين مــن الفتــرة ويف .الوطنيــة التحريــر
 بوجومبـورا  حمـافظيت  يف سـيما  وال مـسلحة،  جمموعات يف باالخنراط امتهم طفال ٤٩ باحتجاز
 علـى  املائـة  يف ٣٥ قـدرها  زيـادة  العـدد  هـذا  وميثـل  .خـاص  بـشكل  الريفيـة  وبوجومبـورا  مريي

 األطفــال مــن العديــد وكــان .األخــري بــالتقرير املــشمولة الفتــرة منــذ املماثلــة االحتجــاز حـاالت 
 ويف .قانونيـة  مساعدة على ولصاحل دون أو حماكمة دون أشهر لعدة السجن أودع قد املعنيني
 بـسبب  مبيمبـا  سـجن  يف حمتجـزين  كانوا طفال ٦٥ من أكثر سراح أُطلق ،٢٠٠٧ مارس/آذار

 .الوطنية التحرير بقوات السابق ارتباطهم
ــار، إطــالق لوقــف ونتيجــة - ٢٦ ــسبة اخنفــض الن ــة يف ٣٠ بن ــةً املائ ــالفترة مقارن  املــشمولة ب

 القــوات فــرادأ بـني  املــسلحة االشــتباكات يف واملـشوهني  ىالقتلــ األطفــال عـددُ  األخــري بـالتقرير 
 ٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول  مـن  الفتـرة  يف الوطنيـة  لتحريرا وقوات )ةالوطني الدفاع قوات( املسلحة

 قــوات أيــدي علــى طفــال ٤٠ جمموعــه مــا تــشويه أو بقتــل وأفيــد .٢٠٠٧ أغــسطس/آب إىل
 بانفجــار قُتلــوا الــضحايا مــن املائــة يف ٨٠ أنّ علمــا ،الوطنيــة لتحريــرا وقــوات ةالوطنيــ الــدفاع
ــل ــة قناب ــات خــالل يدوي ــهب عملي ــسمرب/األول كــانون ١١ ويف .الن ــل ،٢٠٠٦ دي  مخــسة قت
 قنبلـة  ةالوطنيـ  الـدفاع  قـوات  مـن  جنود ثالثة ألقى عندما غيتيغا مقاطعة يف طابا بلدة يف أطفال
 .مرتهلم على يدوية

 األخـرى  اجلنـسي  العنـف  وأعمـال  تـصاب االغ عمليـات  أيـضا  البالغ القلق دواعي ومن - ٢٧
 .األمنيـة  األجهـزة  عناصـر  وبعـض  الوطنيـة  التحرير قوات من عناصر األطفال ضد ميارسها اليت
 مثلــت احلــاالت، هــذه مــن ٣٠ مــن أكثــر بوقــوع بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل أفيــد فقــد

 تــابع جنــدي صباغتــ ،٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين كــانون ٦ ويف .ضحاياالــ مــن املائــة يف ٨٠البنــات
 ويف .بوجومبـورا  مبقاطعـة  موغونغومانـا،  يف عمرها من الرابعة يف طفلة الوطنية التحرير لقوات
 مــن عــشرة الــسادسة يف فتــاة الوطنيــة لتحريــرا قــوات مــن عناصــر اغتــصب فربايــر،/شــباط ١٩
 .ماكامبا مقاطعة يف الك - زاننيا بلدة يف العمر

 
 طىالوس أفريقيا مجهورية يف التطورات  

 احتــاد املــسماة املتمــردين جمموعــة يــد علــى األطفــال جتنيــد حــاالت مــن بالعديــد أفيــد - ٢٨
 أفريقيــا مجهوريــة شــرق مشــال مــن أجــزاء علــى تــسيطر التجمــع، أجــل مــن الدميقراطيــة القــوى
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 مواقـع  علـى  التجمـع  أجل من الدميقراطية القوى احتاد شّنها اليت االعتداءات وخالل .الوسطى
 يف بــــرياو يف الفرنــــسي واجلــــيش للحكومــــة التابعــــة الوســــطى ألفريقيــــا ةاملــــسلح القــــوات

 طلبــة كــانوا الــذين املتمــردين بعــض هويــة علــى التعــّرف جــرى ،٢٠٠٧ مــارس/آذار ٤ و ٣
 األطفـال  مـن  العديـد  االعتـداءات  هـذه  يف قُتـل  وقد .احلكومية الثانوية برياو مدرسة يف نيسابق

ــا، املــشاركني ــد فيه ــا ١٧ و ١٢ بــني أعمــارهم تراوحــت وق ــك، إىل إضــافة .عام  دمــرت ذل
 مدرسـتني  جزئيـا  التجمـع  أجـل  من الدميقراطية القوى واحتاد الوسطى ألفريقيا املسلحة القوات

 .االعتداء أعقاب يف ثالث أصل من
ــ يونيـــه،/حزيـــران ١٦ ويف - ٢٩  القـــوى احتـــاد بـــني األطـــراف ثالثيـــة عمـــل خطـــة تُوقعَّـ

ــة ــة مــةوحكو التجمــع أجــل مــن الدميقراطي ــا مجهوري  املتحــدة األمــم منظمــةو الوســطى أفريقي
 املمارسـات  هـذه  إهنـاء و واسـتخدامهم  القـصَّر  جتنيـد  من احلد’’ أجل من )اليونيسيف( للطفولة
 حـوايل  مـن  أوىل دفعـة  عـن  ذلـك  أعقاب يف وأُفرج ،‘‘إدماجهم وإعادة تسرحيهم على والعمل
 ٤٥٠ مـن  أكثـر  ُسرِّح مايو،/اروأي يلأبر/نيسان يف أسبق وقت ويف .رمزية كبادرة طفل ٢٠٠
 فتيانـا  منـهم  املائـة  يف ٧٥ نـسبة  تكانـ  التجمـع  أجل من الدميقراطية القوى باحتاد ملحقا طفال

 األطفـال  هـؤالء  مجيـع  إدمـاج  أعيد احلني، ذلك منذو .عاما ١٧ و ١٣ بني أعمارهم تراوحت
 عمليـات  يف املـذكورين  طفـال األ مـن  املائـة  يف ٧٥ زهـاء  وشارك .احمللية وجمتمعاهتم أسرهم يف

 اآلخـر  بعـضهم  التحـق  حني يف وسنة، أشهر تسعة بني تراوحت طويلة لفترة ومعارك عسكرية
 ثـالث  لفتـرة  التجمـع  أجـل  مـن  الدميقراطيـة  القوى احتاد يف الحقا واخنرط مسلحة مبجموعات

 بـشكل  اواسـُتخدمو  العاشـرة  سـن  األطفـال  هـؤالء  مـن  املائة يف ١٠ عمر يتجاوز ومل .سنوات
 أجـل  مـن  الدميقراطيـة  القوى احتاد هبا قام اليت العمليات خالل اللوجسيت الدعم لتقدمي أساسي
 أطفـال  عـن  أُفـرج  ،٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلول حىت إنه ويقال .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عامي يف التجمع
 جمتمعـاهتم  إىل وأعيـدوا  طفل، ٥٠٠ و ٤٥٠ بني عددهم يتراوح الذين الباقية األخرية اجملموعة

 مـن  الدميقراطيـة  القـوى  واحتـاد  واليونيـسيف  احلكومة بني املشتركة الرصد هيئة أنّ رغم ،ليةاحمل
 .بعد ذلك من تتحقق مل ،األطراف الثالثية العمل خطة مبوجب ُشكلت اليت التجمع أجل
ــران ويف - ٣٠ ــه/حزي ــضا أكّــدت ،٢٠٠٧ يوني ــة أي ــا أنّ لليونيــسيف تابعــة بعث  ٤٠٠ بــني م
 جلبهـة وبا الدميقراطيـة  إلعـادة  الـشعيب  بـاجليش  ونملحق فتيات، بينهم من ،تقريبا طفل ٥٠٠ و

 الــشمالية املنطقــة يف ناشــطتان متمــردين جمموعتــا ومهــا الوســطى، ألفريقيــا الــشعبية الدميقراطيــة
 منـاطق  يف قـسرا  األطفـال  جتنيـد  إىل متزايـد  بـشكل  اجملموعتـان  هاتـان  وتعمـد  .البلد من الغربية
 إلعــادة الــشعيب اجلــيش طلــب ،٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران يف جمــددا مث رسمــا/آذار ويف .نفوذمهــا

 .صـفوفه  مـن  املقـاتلني  األطفـال  تسريحل املساعدة املتحدة لألمم القطري الفريق من الدميقراطية
 امللحقـني  تـسريح لو األطفـال  جتنيـد  ملنع الذكر اآلنف اجليش مع جارٍ رمسي غري حوارا أنّ ومع
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 مـن  الغربيـة  الـشمالية  املنطقة يف األمن انعدام فإن جمتمعاهتم، يف إدماجهم وإعادة منهم بصفوفه
 .معه رمسية مفاوضات إجراء يعيق البلد
 القـرى  علـى  الوسـطى  ألفريقيـا  املـسلحة  القوات تشّنها اليت االنتقامية العمليات وأدت - ٣١
 وباتانغــافو وكــابو بــوغيال - بيمــال مثــل منــاطق يف املتمــردين مبــساعدة قيامهــا يف ُيــشتبه الــيت

 وخباصـــة املـــدنيني، الـــسكان صـــفوف يف واســـعة تـــشريد عمليـــات إىل بانـــدورو، - وكاغـــا
 بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .بينـهم  واجلرحـى  القتلى من كبرية أعداد ووقوع األطفال،
 مـــسكنا ١ ٣٨٩ هنـــب أو إحـــراق أو تـــدمري املتحـــدة األمـــم وشـــركاء اليونيـــسيف ســـجلت
 - كاغـا  مـنطقيت  يف كلـي،  أو جزئـي  بـشكل  الصحية، للرعاية مراكز ٣ و مدارس ٧ و تقريبا

 - كاغـا  مـنطقيت  يف الـصحية  للرعايـة  ومركـز  ومدرستني مساكن ٢٠٣ و ووانداغو، باندورو
 .وديكوا باندورو

 - باتانغـــافو ‘‘مثلـــث’’ منــاطق  يف املتمـــردين جملموعـــات الكثيــف  احلـــضور وبــسبب  - ٣٢
 املبلـغ  اجلـنس  نوع أساس على القائم العنفو اجلنسي نفالع أعمال شهدت وانداغو، - كابو
 إىل واسـتنادا  .٢٠٠٦ عـام  عنـها  املبلـغ  احلـاالت  بعـدد  مقارنـة  املائة يف ٧٥ نسبته ارتفاعا عنها

 وفتياهتـــا البلـــد مـــن الـــشمالية املنطقـــة نـــساء مـــن املائـــة يف ١٥ نـــسبة تعرضـــت اليونيـــسيف،
 وبوكامغـاي  باتانغـافو  فتيـات  مـن  العديـد  بـأن  أيـضا  املتحـدة  األمـم  شـركاء  وأفـاد  .لالغتصاب

 نقـاط  جتيـاز با هلن السماح لقاء اجلنس ممارسة على وُيجَبرن املتمردين من الزواج على ُيرغَمن
 .هذه املتمردين جمموعات تقيمها اليت العديدة التفتيش

 
 ديفوار كوت يف التطورات  

 الــرئيس بــني ٢٠٠٧ مــارس/آذار ٤ يف الــسياسي واغــادوغو اتفــاق توقيــع أعقــاب يف - ٣٣
 الفاصـلة  “الثقـة  منطقـة ” أزيلـت  سـورو،  ومغيِّـ  اجلديـدة،  للقـوات  العام واألمني غباغبو لوران
 الــذي األمــر احلكومــة، لــسلطة اخلاضــع واجلنــوب املتمــردون عليــه يــسيطر الــذي الــشمال بــني

 .جديدا زمخا السالم عملية أعطى
 اجملموعـات  قيـام  عـن  موثّقـة  أدلـة  إىل ،بالتقرير املشمولة الفترة خالل التوصل، يتم ومل - ٣٤

 األطفـال  إحلـاق  رصـد  من املتحدة األمم ومتكنت .واستخدامهم األطفال بتجنيد فعليا املسلحة
 قـوات  مـع  عليهـا  املتفـق  العمـل  خطط تطبيق من كجزء وذلك ،منتظما رصدا املقاتلة بالقوات
 الكــبري الغــرب حتريــر جبهــة هــي مــسلحة ميليــشيات وأربــع اجلديــدة للقــوات واألمــن الــدفاع
 الـوطين  واالحتاد وي لشعب الوطين والتحالف ديفوار كوت غرب لتحرير اإليفوارية واحلركة
 خبطــة التزامهــا اجلديــدة للقــوات واألمــن الــدفاع قــوات وجــددت .الكــبري الغــرب يف للمقاومـة 
ــة العمــل ــال إلحلــاق حــد وضــع إىل الرامي ــي .صــفوفها يف األطف ــانون ٢٦ فف ــ ك ــاير/اينالث  ين
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 تطبيــق إلمتــام دعمهــا فيهــا تطلــب رســالة اليونيــسيف إىل املــذكورة القــوات وّجهــت ،٢٠٠٧
 أطفـال  ِمـن  بقـي  َمـن  هويـة  علـى  التعـرف  إلجنـاز  فوريـة  إجـراءات  باختاذ وأتبعتها العمل، خطة

 اخلـاص  ممثلـي  إىل القـوات  هـذه  قـّدمت  ،٢٠٠٧ أغـسطس /آب ١٤ ويف .صفوفها يف ملحقني
 يتـضّمن  العمـل،  خطـة  تطبيق كمالإل اختذهتا اليت اإلجراءات عن مفصال ريراتق ديفوار لكوت
 .فتاة ٢٧ بينهم من طفال ٨٥ أمساء
 مــع وثيقــا تعاونــا العــام هــذا األربــع امليليــشيات جمموعــات تعاونــت مماثــل، حنــو وعلـى  - ٣٥

 حــديثا املنــشأ املتكاملــة القيــادة ومركــز واليونيــسيف ديفــوار كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة
 نــزع عمليــة يف والتــسريح الــسالح نــزع مــرحليت عــن واغــادوغو، اتفــاق مبوجــب واملــسؤول،

 احملليـة  اجملتمعـات  يف اإلدمـاج  إلعـادة  الـوطين  الربنامج ومع اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح
 الـيت  التعهـدات  تنفيـذ  أجل من وذلك اإلدماج، إعادة برامج على يشرف الذي التأهيل وإعادة
ــه ــة مبوجــب اقطعت ــل خط ــيت العم ــشمل وال ــيني ت ــشيات تع ــسقنيمل امليلي ــسان ويف .ن ــل/ني  أبري
 وتولوبلـو  غيغلـو  يف بقـواهتم  امللحقـني  األطفال هوية على التعرف عملية املنسقون بدأ ،٢٠٠٧

ــوليكني ــاي وبل ــانغولو ودويكــوي وزاغــين وت ــك أدىو .وب ــى التعــرف إىل ذل ــة عل  ٢٠٤ هوي
 بـــرامج عـــرب حاليـــا املـــساعدة يتلقـــى ومجـــيعهم جيلهم،وتـــس ،فتـــاة ٨٤ بينـــهم مـــن ،أطفـــال

 .اليونيسيف
 األربـع  امليليـشيات  جمموعـات و اجلديـدة  للقوات واألمن الدفاع قوات أنّ ثبت بعدماو - ٣٦
 املــذكورة للخطــط امتثاهلــا برصــد املتحــدة ألمــمل الــسماح وتواصــل العمــل خطــط طبقــت قــد

 أنّ بيـد  .العـام  هلـذا  بتقريـري  املـرفقتني  متنيالقـائ  مـن  سُتـشطَب  أمساءهـا  فـإن  عوائق، أي بدون
 حتقـق،  جلنـة  مـن  بـدعم  ستواصـل،  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  واإلبـالغ  للرصد القطرية العمل فرقة
ــة العمــل خلطــط اجملموعــات هــذه امتثــال رصــد  جتنيــد ملنــع اجلهــود بــذل يف اســتمرارها لكفال

ــز وتكثيــف واســتخدامهم، األطفــال ــ تأهيــل إعــادة علــى التركي ــه أُفــرج نَم ــهم عن  وإعــادة من
 .همإدماج
 مـصرعهم  يالقـون  األطفـال  زال مـا  ،عنها املبلَّغ األطفال قتل حاالت عدد تدين ورغم - ٣٧

 يــتم مــا ونــادرا للتحقيــق، القتــل أعمــال مــن الكــثري خيــضع الو .الــدائر لــصراعل مباشــرةً نتيجــةً
 يتعــذر عناصــر أو احمللــي اجملتمــع مــن أفــرادا يكونــون قــد الــذين مرتكبيهــا هويــة عــن الكــشف
 أعمــال مــن وغــريه االغتــصاب حــوادث أنّ كمــا .املــسلحة اجملموعــات ملختلــف تابعــة ضــبطها
 ثقافـة  بسبب وخصوصا ،مروِّع بشكل مرتفعة تزال ال األطفال هلا يتعرض اليت اخلطرية العنف

 ديـدة اجل للقـوات  واألمـن  الـدفاع  وقـوات  احلكومة تأخرت وقد .السائدة العقاب من اإلفالت
 .األفعال تلك مرتكيب ملالحقة وسريعة صارمة حتقيقات أّي إجراء عن
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 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف التطورات  
 األمـر  األطفـال،  جتنيـد  حاالت عدد يف اخنفاض ُسّجل بالتقرير، املشمولة الفترة خالل - ٣٨
 األطفـال  سـالح  نـزع  برنـامج  تطبيـق  يف احملـرز  التقـدم  منـها  عـدة  عوامـل  إىل عزوه ميكن الذي

 أعمـاال  تـشهد  الـيت  املنـاطق  عدد واخنفاض اجليوش، دمج عمليةو إدماجهم، وإعادة وتسرحيهم
 هـذا  ورغـم  .جتنيـدهم  ملكافحـة  الـضغوط  ممارسـة  علـى  األطفـال  محايـة  شبكات ومثابرة قتالية،
-A/61/529( ٢٠٠٦ عــــامل تقريــــري يف املدرجــــة الــــصراع أطــــراف مــــضت العــــام، االجتــــاه

S/2006/826( ــد يف ــال جتنيـ ــتخدامهم األطفـ ــافهم واسـ ــا .واختطـ ــود زال ومـ ــال وجـ  يف األطفـ
 الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  للقـوات  التابعـة  املدجمـة  وغـري  املدجمـة  األلويـة  صفوف
 وجـود  بالوثـائق  أُثبـت  اجلنوبية، كيفو ويف .كيفو وحمافظيت إيتوري مقاطعة يف سيما وال كثيفا
 والثــامن الثالــث املــدجمني اللــواءين صــفوف يف فتيــات، بينــهم مــن فــال،ط ٢٥ عــن يقــل ال مــا

 ،٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٤ ويف .الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  املسلحة للقوات التابعني
ــة األعمــال أعقــاب يف ــاين تــشرين يف الــشمالية كيفــو شــهدهتا الــيت القتالي ــوفمرب/الث  ،٢٠٠٦ ن

 القائــد قــوات بــدمج يقــضي نكونــدا لــوران املتمــردين ائــدق مــع اتفــاق إىل احلكومــة توصــلت
 الـدمج  عمليـة  وأّدت .الدميقراطيـة  الكونغـو  جلمهوريـة  حةاملـسل  القـوات  وحـدات  مـع  املذكور

 املدجمـة  اجلديـدة  األلويـة  صـفوف  يف األطفـال  مـن  العديـد  وجـود  إىل الواقـع،  األمر حبكم ،هذه
 ضـد  القتاليـة  األعمـال  يف واسـتخدامهم  قراطيـة الدمي الكونغو جلمهورية املسلحة للقوات التابعة
 املواليـة  والقـوات  نكوندا متّرد الذكر، اآلنف االتفاق ورغم .رواندا لتحرير الدميقراطية القوات

 جلمهوريــة املــسلحة القــوات مــع القتــال أعمــال واســتؤنفت ٢٠٠٧ أغــسطس/آب هنايــة يف لــه
 والقـوات  نكونـدا  يـد  علـى  األطفـال  نيـد جت بتزايـد  احلـني  ذلـك  منـذ  وأفيد .الدميقراطية الكونغو
 عناصـر  هبـا  قامـت  الـيت  احملـاوالت  بـسبب  املنطقـة  يف مـدارس  عدة أيضا أُقفلتو .معه املتحالفة

 .قسرا الطلبة بتجنيد لنكوندا تابعة
 يف وكـذلك  الـشمالية  كيفو يف تنفَّذ اليت التجنيد أنشطة تزايد إىل أيضا التقارير وتشري - ٣٩

 الـيت  باالسـتراتيجية  مـرتبط  التزايـد  اهـذ  أنّ ويبـدو  .وأثناءهـا  الـدمج  عمليـة  بلق وأوغندا ارواند
 زيـادة و دجمهـا  يفتـرض  الـيت  القوات عدد رفع يف واملتمثلة نكوندا للوران املوالون القادة ينفذها
 يمـا  اتومجاعـ  روانـدا  لتحرير الدميقراطية القوات ضد قتالية بعمليات القيام قبل قواهتم عديد

 اجلماعـات  عـن  فُصلوا الذين أو بالفرار الذوا الذين األطفال وأشار .الشمالية كيفو يف ماي -
 ويف ماسيـسي،  منطقـة  يف بوهـامبوي  يف العائـدين  مـستوطنات  يف التجنيد استمرار إىل املسلحة
 مدينـة  ويف روانـدا،  يف وموتـورا  بيومبـا  مـدينيت  ويف روانـدا،  يف لالجـئني  وبيومبـا  كيزيبا خميمي
 ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٩ ويف .وأوغنـدا  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية بني احلدود لىع بوناغانا
 أوغنـديني  أطفـال  مخـسة  مع قسرا ُجنِّد أنه عاما ١٦ العمر من يبلغ يأوغند فىت ذكر ،٢٠٠٧
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 إمـرة  حتـت  نيعمـال  نذيلـ ال جانفييـه،  والرائد “إريك” أول الرقيب قبل من بوناغانا يف آخرين
 أطفـال  مـع  جتنيـده،  عقب الفىت، أُخذ و .نكوندا للوران املوالية ٨٣٦ الكتيبة من صدام العقيد
 املــسلحة للقــوات التــابع “تــشاريل” لــواء يف لــدجمهم موشــاكي إىل حــديثا نيجمنــد نيآخــر

 ليـا كونغو طفـال  ١٣ كـان  ،٢٠٠٧ أغـسطس /آب ٣٠ وحـىت  .الدميقراطيـة  الكونغو جلمهورية
 والـستة  روانـدا  يف منـهم  ١١ ُجّنـد  روانـديا  طفال ١٧ و ادروان يف الالجئني خميمات يف ُجّندوا

ــة يف اآلخــرون ــة، الكونغــو مجهوري ــةواألل عــن فُــصلوا قــد الدميقراطي  للقــوات التابعــة املدجمــة ي
 رابطـة  باسـم  معروفـة  مجاعـة  كانـت  ذلـك،  إىل إضـافة  .الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة
 علـى  أهنـا  يتـردد  )Association des jeunes refugiés congolais( الكونغـوليني  الالجـئني  شـباب 
 بابشـ و أطفـال  جتنيـد  علـى  ٢٠٠٦ يوليـه /متـوز  شـهر  منـذ  بنـشاط  تعمـل  نكوندا، بلوران صلة

 .لالجئني كيبويي خميم يف العرقية التوتسي جمموعة إىل منتمني كونغوليني
 تقيـيم  زيـارة  الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضية أجرت ،٢٠٠٧ مايو/أيار يفو - ٤٠

 عـن  التقـارير  صـحة  مـن  للتحقق رواندا يف الالجئني ملخيمات الرواندية السلطات مع مشتركة
 بـأحوال  توعيـة ال تعزيـز  مثل ،الحتياجاهتم واالستجابة حلمايتهم آليات تصميملو األطفال نيدجت

 اقبـة مر وحتـسني  بـشؤوهنم،  االهتمـام  يف احملليـة  الـسلطات  مـشاركة  مـستوى  رفـع  عرب الالجئني
 .وحماكمتـهم  األطفـال  جتنيـد  قـضايا  يف املتـهمني  إدانـة  وكفالـة  املخيمـات،  من األطفال خروج

 يف كيزيبــــا خمــــيم مــــن أطفــــال ٨ جتنيــــد أعقــــاب يف حتقيقــــا الروانديــــة احلكومــــة وأجــــرت
 التحقيـق  يـتمخض  ومل .قيـل  مـا  حـد  علـى  اجلنوبيـة  كيفو إىل إلرساهلم ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٤
 .بعد نتيجة أي عن
 املـشمولة  بـالفترة  مقارنـة  اجملّندين األطفال عدد اخنفاض من الرغم وعلى إيتوري، يفو - ٤١

 إيتـوري  يف الوطنيـة  املقاومـة  وجبهـة  االنـدماج  ودعـاة  القـوميني  جبهة تزال ال السابق، بالتقرير
 الــسالح نــزع عمليــة مــن الثالثــة املرحلــة خــالل خــاص، وبــشكل .األطفــال جتنيــد يف ماضــيتني
 القـوات  إن قيـل  ،٢٠٠٧ أغـسطس /آب ٤ يف بـدأت  اليت إيتوري يف التأهيل وإعادة والتسريح
 احملـاربني  مـن  ٢ ٩٠٠ تـسريح  ورغـم  .هبـا  طفـال  ٤٠ من أكثر إحلاق عادتأ كرمي لبيتر املوالية

 وجبهـة  االنـدماج  ودعـاة  القـوميني  جبهـة  أنّ ُيقـدَّر  ،٢٠٠٧ أغـسطس /آب ١٦ حـىت  السابقني
 مــن عنــصر، ١ ٥٠٠ لــديها يــزال ال الكونغوليــة الثوريــة واحلركــة يإيتــور يف الوطنيــة املقاومــة
ــهم ــسلموا مل أطفــال، بين ــدماج ودعــاة القــوميني جبهــة وقامــت .يست ــضا االن ــةب أي  فــصل عرقل

 .السالح نزع عملية خالل فعلي بشكل األطفال
 يف ماضـية  واجلنوبيـة  الـشمالية  كيفـو  يف ناشطة تزال ال اليت ماي - ماي مجاعات وإن - ٤٢

 للكتيبـة  الـسابق  القائد باندا، عبدو العقيد يد على همجتنيد عن تقارير وترد .األطفال استخدام
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 .اجلنوبيـة  كيفـو  يف روزيـزي  سهلب لوباريكا يف واملنتشرة ماي - ماي ماعاتجل التابعة ١٢١
ــسمرب/األول كــانون ويف ــد جمموعــة أفرجــت ،٢٠٠٦ دي  يف أطفــال ١٠٧ عــن املــذكور العقي

 بوجـود  الـشمالية،  كيفـو  بينجـي،  يف أفيـد  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ويف .لـوبرييزي  يف الدمج مركز
 حتـت  ماي، - ماي اتجلماع التابعة )Baleine( بالني جمموعة يف ،فتيات بينهم من ،طفال ٣٠
 - مـاي  اتمجاعـ  أيـدي  علـى  األطفـال  جتنيـد  تـصاعد  ذلك، إىل إضافة .جاكسون العقيد إمرة
 أغـسطس /آب ففـي  .الـشمالية  كيفو يف مؤخرا الرتاع هدهاش اليت التطورات بسبب أيضا ماي

 روتـسهورو  إقلـيم  يف نياميليمـا  يف طفـال  ٥٠ مـن  أكثـر  ماي - ماي مجاعات جّندت ،٢٠٠٧
 يف ألطفـال  مـاي  - مـاي  مجاعـات  باحتجـاز  أيـضا  تقـارير  وأفـادت  .الـشمالية  كيفـو  يف الواقع

 .ومانييما كاتانغا مقاطعيت
ــرة خــاللو - ٤٣ ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــجِّل ب ــل حــوادث عــدد يف اخنفــاض ُس ــال قت  األطف

ــشويههم ــة وت ــسنة مقارن ــسابقة بال ــد .ال ــال أنّ بي ــون ال األطف ــون يزال ــهجماتل ضــحايا يقع  ل
 جلمهوريـة  املـسلحة  للقـوات  التابعـة  املدجمـة  وغـري  املدجمة الوحدات بني حتصل اليت والصدامات

 يف روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  والقـوات  يتـوري، إ يف املسلحة واجملموعات الدميقراطية الكونغو
 يف ،قامـت  راسـتا  فـصيل /روانـدا  لتحرير الدميقراطية القوات إن قيلو .واجلنوبية الشمالية كيفو
 عـن  يقـل  ال مـا  وجـرح  ،أطفـال  ٨ بينـهم  مـن  ،شخصا ١٧ بقتل ،٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٧-٢٦
 .اجلنوبية كيفو يف هامباوشي وموهونغو نيالبوز قرى يف ،طفال ٢١ بينهم من ،شخصا ٢٨
 يف مبـا  اجلنـسي،  العنـف  ملكافحـة  احلكومة اختذهتا اليت املبادرات مجيع من الرغم علىو - ٤٤
ــانونني اعتمــاد ذلــك ــيني ق ــشأن هبــذا وطن ــه/متــوز ٢٠ يف ال  حــوادث عــدد يظــل ،٢٠٠٦ يولي

 تـشرين  بـني  الفتـرة  يففـ  .للغايـة  مرتفعـاً  األطفال ضد اجلنسي العنف أعمال وسائر االغتصاب
 هويــة علــى بــالتعرف املتحــدة األمــم شــركاء قــام ،٢٠٠٧ هيوليــ/ومتــوز ٢٠٠٦ أكتــوبر/األول
 الـشرقية  املنطقـة  يف ،األطفال من املائة يف ٣٧ منهم ،جنسي عنف أعمال من ناجيا ١٠ ٣٨١
 املـشمولة  الفتـرة  منـذ  املائـة  يف ٤ قـدره  ارتفاعـا  ذلـك  وميثـل  الدميقراطية؛ الكونغو مجهورية من
 اجلنوبيــة كيفـو  يف ُســجل ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيــران يف املنتهيـة  الــسنة فتـرة  ويف .الــسابق تقريربـال 

 اجلنـسي  العنـف  أعمـال  وسـائر  االغتـصاب  ضـحايا  مـن  طفـل  ١ ٤٠٠ عـن  يقـل  ال مـا  وحدها
 تابعـة  عناصـر  األساسـيني  اجلنـاة  بـني  مـن  وكـان  وشركائها، املتحدة األمم من املساعدة وتلقوا
 تابعــة مــسلحة وعناصــر الــشرطة مــن أفــرادو الدميقراطيــة الكونغــو هوريــةجلم املــسلحة للقــوات
 .رواندا لتحرير الدميقراطية للقوات

 املنطقـة  يف املـسلحة  واجلماعـات  القـوات  عـن  فُـصل  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة وخالل - ٤٥
 .فتـاة  ٦٢٩ بينـهم  مـن  ،طفـال  ٤ ١٨٢ جمموعـه  مـا  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية من الشرقية
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ــوري، ويف ــهم مــن ،طفــال ٢ ٤٧٢ فُــصل إيت ــاة ٥٦٤ بين ــة احلركــة ميليــشيات عــن ،فت  الثوري
ــة ــة املقاومــة وجبهــة الكونغولي ــوري يف الوطني ــدماج، ودعــاة القــوميني وجبهــة إيت  وفُــصل االن

 كيفــو ويف الــشرقية؛ احملافظــة يف النائيــة أوبيينغــا منطقــة يف مــاي - مــاي قــوات عــن فتيــان ١٠
 نكونـدا  للـوران  املواليـة  املدجمـة  األلوية عن ،فتاة ٥٢ بينهم من ،طفال ١ ٣٧٤ فُصل الشمالية،
 ؛األول املقــام يف مــاي - مــاي وميليــشيات الدميقراطيــة الكونغــو جلمهوريــة املــسلحة والقــوات

ــة، كيفــو ويف ــاة ١٣ بينــهم مــن ،طفــال ٣٣٦ فُــصل اجلنوبي  مــاي - مــاي ميليــشيات عــن ،فت
 .األول املقام يف انكوند للوران املوالية والقوات

 
 هاييت يف التطورات

 اجمللــس يقــر ،)٢٠٠٧( ١٧٨٠ األمــن جملــس لقــرار وفقــا أنــه بالــذكر اجلــدير مــن - ٤٦
 ويطلـب  هـاييت؛  يف املـسلح  العنـف  مـن  املتـضررين  األطفـال  ضد املرتكبة اجلسيمة باالنتهاكات

 العـسكرية  يـات العمل وعقـب  ).٢٠٠٥( ١٦١٢ قـراره  يف الـوارد  النحـو  على محايتهم مواصلة
 كـانون  منـذ  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم وبعثة اهلايتية الوطنية الشرطة أجرهتا اليت

 الكيانـات  وتفكيـك  العـصابات  زعمـاء  مـن  عدد على القبض وكذلك ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول
 سـيتيه  ثـل م املسلح العنف من املتضررة املناطق يف سيما وال ،األمنية األحوال حتسنت املسلحة،

 .)Port-au-Prince( بـرنس  - أو - بـور  يــــ ف )Martissant( ومارتيسان )Cite Soleil( ّيــــسول
 انتماءاهتـا  ودرجـة  ودوافعهـا  وأنـشطتها  التنظيميـة  هياكلـها  يف املـسلحة  الكيانـات  هذه وختتلف
 بطبيعتـها  إجراميـة  الواقـع  يف تعـد  اجلماعـات  هـذه  أن من الرغم وعلى للبعثة، ووفقا .السياسية
 والظـروف  الوقت إىل استنادا والسياسية اإلجرامية بني تتحول قد ودوافعها طابعها فإن ،حاليا

  .واألمن السالم على خطرا تشكل وقد احملددة،
 مـن  هأنـ  إال .ةخطـري  عدُت املسلحة الكيانات لتأثري اخلاضعة املناطق يف األطفال حالة إن - ٤٧

 مــن الكــبري العــدد بــسبب معينــة ألطــراف االنتــهاكات نعــ املطلقــة املــسؤولية حتميــل الــصعب
 لكـن  .ىأخـر  عـن  مجاعـة  هوية متييز وصعوبة اجلماعات، وجتزؤ ،فيها الضالعة الفاعلة العناصر

 أمساؤهـا  الـواردة  األطـراف  بـأن  موثوقـة  معلومـات  لديها القطري، الصعيد على املتحدة، مماأل
 .واستغالهلم األطفال جتنيد يف تشارك أدناه
 يف األطفـال  باسـتخدام  مؤكـدة  تقـارير  هنـاك  كانـت  بالتقرير، املشمولة الفترة لوخال - ٤٨

 وأعمــال وإخفائهــا، ونقلــها األســلحة ومحــل واهلجــوم، واالســتطالع، الرســائل، نقــل أعمــال
 فربايــر/شــباط ففــي .مباشــر بــشكل األطفــال فئــة اســُتهدفت فقــد ذلــك، عــن وفــضال .اخلطــف
 بيلـوين  عليهـا  يـسيطر  الـيت  )Base de Bois-Neuf( نـوف  بوا دو باز مجاعة استخدمت ،٢٠٠٧

 إلشـعال  أعـوام،  ١٠و ٨ بـني  مـا  العمر من يبلغان صبيني سويلّ سيتيه يف )Belony Pierre( بيري
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 ويف .البعثـة  قـوات  تشغله الذي )”Blue House“( “رقزاأل البيت” من بالقرب للغاز خزانات
 Base de( بوسـطُن  دو بـاز  مجاعـة  أن دةــــ املتح ماألم مصادر الحظت ذلك،ــــك سويلّ سيتيه

Boston( جـون  إيفـيرت  عليهـا  يـسيطر  اليت )Evens Jeune(  متنوعـة  مهـام  يف أطفـاال  اسـتخدمت 
 القـبض  اهلايتيـة  الوطنيـة  الـشرطة  ألقـت  ،٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  ١١ ويف .أعـاله  املـبني  النحو على
 غـران  يف وذلـك  اجلماعـات،  إحـدى  يف عـضويته  يف اشـُتبه  عامـا،  ١٧ العمـر  من يبلغ فىت على
 Base( لـــــ غالي بـاز  مجاعـة  لـسيطرة  ختضع ةــــمنطق وهي ،مارتيسان ،)Grand Ravine( رافني

Galil(  بـيري  ويلكـيرت  يرأسـها  الـيت )Wilkens Pierre( يهماشـ  - يت أرميـه  مجاعـة و )Armee Ti-

Machet.( يفايغون ويف )Gonaives(، مـن  يبلـغ  فىت على القبض تيةاهلاي نيةالوط الشرطة ألقت 
 Winter( إتــيَّّن وينتــر عليهــا طرييـس  الــيت )Raboteau( رابوتــو جبماعـة  مــرتبط عامــا ١٦ العمـر 

Etienne( ويلفورت رديناندوِف )Ferdinand Wilfort( سالحه وصادرت.  
 مـن  أطفـال  ٨ وأُصـيب  فتـاة،  بينـهم  مـن  طفـال  ١٢ قُتـل  بـالتقرير،  املشمولة الفترة ويف - ٤٩
 وأُصـيب  أطفـال  ٤ قُتـل  يف،ايغونـ  ويف .ومارتيسان سويلّ سيتيه يف فتيات ٤ و فتيان ٤ نهمبي
 ،٢٠٠٦ ديــسمرب /األول كــانون  ويف .مــسلحة  كيانــات هبــا  قامــت  متعمــدة  هجمــات يف ٥

ــار أُطلقــت ــو يف الن ــى رابوت ــات ٣ عل ــغ فتي ــا ١٦ و ١٤ و ١٣ أعمــارهن تبل  نفــس ويف .عام
 وهـي  النار فيها أُضرمت مث ناري بعيار عاما ١٣ العمر من بلغت فتاة أُصيبت رابوتو، يف الشهر

 يبلـغ  صـبيني  رأسا قُطع ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ٥و يوليه/متوز ١٩ ويف احلياة؛ قيد على تزل مل
 ومرييباليـــــه )Ouanaminthe( أُوانامينـــــت مـــــنطقيت يف وذلـــــك أعـــــوام، ١٠ أحـــــدمها عمـــــر

)Mirebalais( قواعـد  املـدارس  سويلّ سيتيه يف املسلحة الكيانات استخدمت كما .التوايل على 
 ومطلـــع ينـــاير/الثـــاين كـــانون أواخـــر يف البعثـــة قـــوات مـــع املـــسلحة املواجهـــات خـــالل هلـــا

 .٢٠٠٧ فرباير/شباط
 .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  يف أطفـال  اختطـاف  حالـة  ١١٩ مـن  يقرب ما هناك وكان - ٥٠

 عـدد  عـن  أُبلـغ  فقـد  ،٢٠٠٦ عـام  بـرنس  - أو - بـور  يف وقـع  احلـاالت  هـذه  معظم أن ورغم
 بعـض  املختطفـون  اسـتهدف  ،٢٠٠٦ خريف ويف .٢٠٠٧ عام األقاليم يف احلاالت من متزايد
 ديـسمرب /األول كـانون  ١٤ و ١٣ يـومي  تـدهورا  احلالـة  وشهدت .اخلصوص وجه على الطلبة
 انتقـاهلم  عنـد  عامـا،  ١٥ و ١٣ بـني  أعمـارهم  تتـراوح  الطلبة من ٣٠ اخُتطف عندما ،٢٠٠٦

 .سويلّ سيتيه من بالقرب للمدارس حافالت يف

 )Carrefour Feuilles( فُـيّ  وكـارفور  مارتيـسان  سـويلّ،  سـيتيه  يف اجلماعـات  تزال وال - ٥١
 ضـد  اجلنـسي  العنـف  أعمـال  مـن  وغـريه  مجـاعي  اغتـصاب  عمليـات  واسـع  نطاق على ترتكب
 يعـد  عنـها  املبلـغ  احلـاالت  دعـد  فـإن  ،واجملمعة الرمسية البيانات لنقص ونتيجة .والنساء الفتيات
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 األمـم  شـركاء  ألحـد  ووفقـا  .هـاييت  يف الفتيـات  ضـد  اجلنـسي  للعنـف  أكرب ظاهرة على مؤشرا
 أكتـوبر /األول تـشرين  من الفترة يف ألطفال اغتصاب حالة ١٠٠ من يقرب ما ُسجل املتحدة،
 مـن  لـغ تب طفلـة  اغتـصاب  احلـاالت  تلك بني من وكان .٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون إىل ٢٠٠٦
 كمـا  .٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٩ يف سويلّ سيتيه من مسلحني يد على أعوام ثالثة العمر
 أقـدموا  إيفـيرت  مجاعـة  من أعضاء أن ُزعم اغتصاب حالتا ٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون يف تُسجل
 قيـام  عـن  أُبلـغ  ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  إىل ينـاير /الثـاين  كـانون  مـن  الفتـرة  ويف .ارتكاهبما على

 عمليـات  ضـحايا  منـهم  ١٠ كـان  طفـال،  ٥٤ اغتـصاب ب وإجراميـة  مسلحة كيانات يف أعضاء
 علـى  نـوف  بـوا  جلماعـة  نوتـابع  نومـسلح  أقـدم  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٧ ويف .مجـاعي  اغتصاب
 غـران  يف مـسلحني  ٦ أقدم ،٢٠٠٧ مايو/أيار ١٠ ويف ؛عاما ١٥ العمر من تبلغ فتاة اغتصاب
  .عاما ١٧ العمر من تبلغ فتاة اغتصاب على غاليل باز مجاعة عليها تسيطر اليت رافني

 
 العراق يف التطورات

 عـن  معلومات على احلصول متزايد بشكل الصعب من جتعل السائدة األمنية احلالة إن - ٥٢
 طائفـة  مـن  عليهـا  احلـصول  جيري املتاحة املعلومات ومعظم .األطفال ضد املرتكبة االنتهاكات

 مـن  ويظـل  .كـاف  بـشكل  منـها  التحقـق  ميكـن  مـا  نـادرا  ولكـن  ة،املختلفـ  املـصادر  مـن  واسعة
ــالاأل أن ذلــك رغــم الواضــح ــراق طف ــانون ينيالع ــاة أشــد يع ــدائر العنــف مــن املعان ــشري .ال  وت

 نـصف  مـن  يقـرب  ما أن إىل العراقية والسلطات املتحدة األمم شركاء من الواردة اإلحصاءات
 املائـة  يف ٣٨ بـني  مـا  يـشكلون  األطفـال  وأن األطفال؛ من هم جمموعهم يف العراقيني الالجئني

 .داخليا املشردين من املائة يف ٤٠ إىل
 غـري  املـسلحة  اجلماعات قبل من كمقاتلني األطفال جتنيد على ؤشراتامل بعض وهناك - ٥٣

 مـن  التقـارير  بـه  أفـادت  مـا  مؤخرا املثارة الشواغل ومن .املتمردين منظمات مثل للدولة التابعة
 املرتبطـة  واجلماعـات  القاعـدة  وتنظـيم  املتمـردين  جلماعـات  التابعـة  امليليـشيات  هتتبعـ  جديد هنج
ــه، ــل ب ــال اســتخدام يف يتمث ــه يف األطف ــات يف التموي ــتفجريات عملي ــة ال ــتخدام االنتحاري  باس

 مــن طفــالن فيــه اســُتخدم حادثــا التقــارير وصــفت ،٢٠٠٧ مــارس/آذار ٢١ ففــي .الــسيارات
 اجلنـسيات  املتعـددة  للقـوة  تابعـة  تفتـيش  نقطـة  عـرب  متفجرة دموا حتمل سيارة مرور تيسري أجل
 فُجـرت  مث ومـن  .بغـداد  شـرقي  مشـال  يف األعظميـة  مبنطقـة  الـشعب  حـي  يف وذلـك  العراق، يف

ــسيارة ــها، والطفــالن ال  وإصــابة الطفــالن، بينــهم مــن أشــخاص ٥ مقتــل عــن أســفر ممــا داخل
 القـوة  نـت اوك .العـراق  يف نـسيات اجل املتعـددة  القـوة  باسـم  متحدث احلادث وأكد .آخرين ٧

 زرع يف األطفــال يــستخدمون األنبــار حمافظــة يف املتمــردين أن أعلنــت قــد اجلنــسيات املتعــددة
ــل ــى القناب ــة االســتطالع يف والعمــل الطــرق جوانــب عل ــتفجري ألفرق  مــارس/آذار ٢١ ويف .ال



A/62/609
S/2007/757

 

20 07-65602 
 

ــادت ،٢٠٠٧ ــارير أف ــأن التق ــغ صــبيا ب ــا ١٤ العمــر مــن يبل ــستقل عام  ســترته فجــر دراجــة ي
 رجــال مـن  ٣ مقتـل  عـن  أسـفر  ممـا  حديثـة،  وسـط  العراقيـة  للـشرطة  دوريـة  مـستهدفا  املفخخـة 
 زيـادة  وكـذلك  ،“األمنيـة  بغـداد  خطـة ” إطـار  يف املـستمرة  األمنيـة  للعمليات ونتيجة .الشرطة
 مـا  أعمـارهم  تتـراوح  الـذين  األطفال عدد كبري بقدر زاد املتمردين، قبل من األطفال استخدام

 يف طفــل ٣٠٠ مــن أقــل مــن اجلنــسيات املتعــددة القــوة لــدى احملتجــزين عامــا ١٧ و ١٢ بــني
 مــع ،٢٠٠٧ أغــسطس/آب يف طفــل ٨٠٠ مــن يقــرب مــا إىل ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون
 تعليميـة ال ربامجالـ  األطفـال  هلـؤالء  وتَوفَّر .نوعامل نومتمرد أهنم ُيزعم طفال ٣٠ حوايل وجود

 .هينامل تدريبالو
ــ وأودى - ٥٤ ــذي الطــائفي فالعن ــه ال ــات أججت ــشيات املتمــردين عملي  والعــصابات وامليلي

 فـيهم  مبـن  ،املـدنيني  مـن  كـبرية  أعـداد  حبيـاة  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة طوال ةختلفامل اإلجرامية
 علــى وذلــك األطفــال، مــن لــضحاياا عــدد عــن موثوقــة أرقــام اآلن حــىت توجــد وال .األطفــال
 مـن  العديـد  األطفـال  ويـشكل  .وتـشويههم  األطفـال  قتل عن يومية شبه تقارير تلقي من الرغم
 مـا  كـثريا  الـيت  بالقنابل اهلجمات أو السكنية لألحياء اهلاون بقذائف العشوائي القصف ضحايا
ــة عمليــات شــكل يف تكــون  هلجمــات ونتيجــة .مفخخــة ســيارات باســتخدام مــدمرة انتحاري

 بغـداد  بغـريب  العـدل  حـي  يف درسـتهم م يف أطفـال  ٥ قُتـل  اهلـاون،  قـذائف  باستخدام املتمردين
 ؛٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٣ يـوم  سعد بين خان يف أطفال ٣و ؛٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٢٨ يوم

 متمـردون  قتـل  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٢ ويف .٢٠٠٧ أغسطس/آب ٧ يوم سامراء يف وطفالن
 نقطـة  يف وذلـك  أطفـال،  ٤ بينـهم  مـن  أفراد ٦ من أسرة العراقي اجليش زّي يرتدون مسلحون
 مقتـل  عـن  عفـر تلّ مشـال  القبـة  يف شـاحنة  تفجـري  أسـفر  ،٢٠٠٧ أغـسطس  ٦ ويف .زائفة تفتيش
 .طفال ١٢ بينهم من شخصا ٢٨
 العمليــات خــالل مــدنيني إصــابة أو مقتــل عــن تقــارير ورود املــألوف مــن وأصــبح - ٥٥

 اهلجمــات وأ املنــازل تفتــيش مثــل العــراق يف اجلنــسيات املتعــددة القــوة جتريهــا الــيت العــسكرية
 طفـالن  بينـهم  مـن  األقـل،  علـى  مـدنيا  ١٢ مقتـل  ُزعـم  ،٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٢ ففي .اجلوية
 أعقبتـها  اجلنـسيات  املتعـددة  والقـوة  املتمردين بني النارية باألسلحة معركة يف أطفال، أربعة إىل

 يـوم  فلوجـة ال يف أطفـال  ٣ وقُتل .الرمادي على اجلنسيات املتعددة القوة شنتها جوية هجمات
 علـى  النار أطلقت العراق يف اجلنسيات املتعددة القوة أن ُزعم حيث ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢

 مـن  أكـرب  عـدد  بوقـوع  التقـارير  وأفـادت  .بلـة نق يزرعـون  أهنـم  ُيعتقـد  كـان  األفـراد  من جمموعة
 .الضحايا أعمار تأكدت ما نادرا ولكن العسكرية، للعمليات ضحايا املدنيني من بكثري ذلك
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 علــى اهلجــوم عقــب الطــائفي العنــف انــدالع منــذ العــراق يف التعليمــي النظــام وتــضرر - ٥٦
 الـذي  اهلجـوم  ذلـك  ومنـذ  .٢٠٠٦ فربايـر /شـباط  ٢٢ يـوم  سامراء يف العسكري اإلمام ضريح
 .واملعلمـني  واألطفـال  املـدارس  علـى  املتكـررة  اهلجمـات  مـن  املزيـد  ُسجلت املاضي، العام وقع

 األطفـال  مـن  األقـل  علـى  املائـة  يف ٣٠ أن )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمة وتقدر
ــذهبون ال العــراقيني ــا مدارســهم إىل ي  يف متثــل خــاص بوجــه للقلــق مــثري حــادث ووقــع .حالي

ــتهداف ــردين اسـ ــد املـــسلحني املتمـ ــة املتعمـ ــود مدرسـ ــةا اخللـ ــريب للبنـــات لثانويـ ــداد غـ  يف بغـ
 .أخريـات  ٢١ وإصـابة  الطالبـات  مـن  ٥ لمقتـ  عـن  أسـفر  ممـا  ،٢٠٠٧ ينـاير /الثاين كانون ٢٨
ــدارس، إحــدى اســتهدف آخــر هجــوم ويف ــسلحون متمــردون دخــل امل ــة مدرســة م  يف ثانوي

 واخُتطــف .االمتحانــات يــؤدون األوالد كــان حيــث ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ١٨ يــوم الــسيدية
 تطـورات  ويف ذلـك،  عـن  وفـضال  .عامـا  ١٩ و ١٧ بـني  ما أعمارهم تتراوح طالبا ٣٠ حوايل

 األوىل، بالدرجــة ديــاىل حمافظــة يف تكــرارا، متطرفــون قــام أفغانــستان، يف تقــع حــوادث اثــلمت
 ويف ببغــداد؛  غريــب أبــو يف ٢٠٠٧ مــايو/أيــار  ١٥ يفو املــدارس؛ مبــاين تــدمري أو بــإحراق

 يكــون أن حيتمــل حيــث منــها، بــالقرب أو بعقوبــة يف ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ٢١ و ٢٠ و ٦
 .الفتيات تعليم أو العلماين عليمالت على اهلجوم هو املقصود

 والقــوة املتمــردين بــني القتــال لالخــ “التبعيــة األضــرار” مــن املــدارس أصــبحت كمــا - ٥٧
 شـنته  اهجومـ  بـأن  التقـارير  أفـادت  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٨ ففـي  .العـراق  يف اجلنـسيات  املتعددة
 قريــة يف تمــردينم كــوهنم يف يــشتبه مــن علــى اجلنــسيات املتعــددة للقــوة تابعــة عموديــة طــائرة

 الطـائرة  أن احملليـة  الـشرطة  وأفادت .أطفال ٦ وإصابة مقتل عن أسفر دياىل، حافظةمب الندوات
 .النار بإطالق ردت امعند املدرسة وأصابت األرض من النار عليها أُطلقت العمودية

 تواجــه الــيت للتحــديات التــصدي الطفــل، رعايــة جلنــة خــالل مــن احلكومــة، وبــدأت - ٥٨
ــال ــراق يف األطف ــة وقامــت .الع ــيني اللجن ــة بتع ــة جلن ــأن أوصــت فرعي ــع ب ــة توق ــى احلكوم  عل

 .املـسلحة  املنازعـات  يف األطفـال  اشـتراك  بـشأن  الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول
 إىل املتحـدة  لألمـم  التابعـة  عنيـة امل الوكـاالت  ومجيـع  الـدويل  اجملتمـع  مـرارا  احلكومـة  دعت كما
 يف األطفــال رفــاه ومحايــة تــأمني أجــل مــن املبذولــة اجلهــود تعزيــز يف عدةواملــسا الــدعم تــوفري
 .العراق

 
 لبنان يف التطورات  

 أبلـغ  فقـد  .صـفوفها  يف ألطفـال  النظاميـة  املـسلحة  القـوات  جتنيـد  عـن  تقارير توجد ال - ٥٩
 مباسـ  رعـد،  حممـد  الربملـاين  والنائب لبنان حكومة باسم السنيورة، فؤاد الوزراء رئيس من كل

 لبنـان  أن ،٢٠٠٧ أبريـل /نيسان ١٢ بتاريخ بريوت إىل زيارهتا خالل اخلاصة ممثليت اهللا، حزب
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ــصدق ــى سي ــاري الربوتوكــول عل ــة االختي ــوق التفاقي ــل حق ــشأن الطف ــال اشــتراك ب  يف األطف
 .السياسية التعبئة أو املسلح العنف يف األطفال يستخدم ولن املسلحة، املنازعات

 أنفـسهم  وجـدوا  األسـر،  وأفـراد  األطفـال  مـن  آالف عدة ضمنهم من مدنيون، وكان - ٦٠
 الـذي  لبنـان،  مشـال  الواقـع  الفلـسطينيني  لالجـئني  البـارد  هنـر  خميم يف دار الذي القتال خضم يف

 القتـال  أسـفر  فقـد  التقـديرات  وحبـسب  .٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلول ٢ إىل مايو/أيار ٢٠ من استمر
 وجـرح  فلـسطينيا  مدنيا ٤٠ مقتل عن املسلحة املتطرفة اإلسالم فتح ومجاعة اللبناين اجليش بني

 فلــسطينية ومجاعــات فـصائل  اســتخدام عـن  تقــارير ومثــة .أطفـال  ضــمنهم مـن  ٢٠٠ مــن أكثـر 
  .الفلسطينيني الالجئني خميمات يف فلسطينيني ألطفال مسلحة
 عالـصرا  خـالل  ةالعنقوديـ  للقنابـل  املـسبوق  وغـري  الواسع إسرائيل استخدام أسفر وقد - ٦١
 الـذخائر  مـن  مليـون  حبـوايل  خطـرية  درجـة  إىل لبنـان  جنـوب  تلـوث  عن ٢٠٠٦ عام دار الذي

 خطـرا  التهديـدات  أشـد  أحد يشكل األمر هذا يزال وال .املنفجرة غري العامة والذخائر الفرعية
 ٢٠٠٦ أغـسطس /آب ١٤ يف القتـال  أعمال وقف تاريخ ومنذ .لبنان جنوب يف األطفال على
 آخـرون  وسـتون  سـتة  وأصيب مصرعهم، أطفال أربعة لقي ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣١ ولغاية
 ،٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٥ و ٢٤ يـومي  ويف .املنفجـرة  غـري  الـذخائر  بـسبب  جبروح
 اجلــسر، وقعقعيــة حناويــه مــن عامــا، ١٥ و ١٣ بــني أعمــارهم تتــراوح أطفــال مخــسة أصــيب
 حـىت  إسـرائيل  تقـدم  ومل .يلعبـون  كـانوا  بينمـا  منفجرة غري عنقودية بلاقن انفجار جراء جبروح
 الــيت العنقوديــة القنابــل كميــة حيــث مــن القــصف، عــن إليهــا احلاجــة تــشتد الــيت البيانــات اآلن

 .عليها أُلقيت الذي واملواقع وأنواعها أُلقيت
 

 ميامنار يف التطورات  
 هـود اجل بعض ،للقّصر العسكري التجنيد مبنع يةاملعن جلنتها خالل من احلكومة، بذلت - ٦٢

 منـع  إلدراج مـؤخرا  ُبـذلت  الـيت  اجلهـود  فيهـا  مبـا  واسـتخدامهم،  األطفـال  جتنيـد  مـسألة  ملعاجلة
 يـنص  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .االجتـار  ملكافحـة  الوطنيـة  عملها خطة يف كمقاتلني األطفال جتنيد
 قـوم ي ،)كيـي  تامتـادو ( احلكوميـة  املـسلحة  القـوات  يف االخنـراط  أن على املكتوب ميامنار قانون

 مـن  موثوقـة  تقـارير  لكـن  .عامـا  ١٨ هـو  لتجنيـد ا لـسن  األدىن احلـد  وأن التطوع، على جملهمب
 القــوات تلــك يف قــسري بــشكل طفــالاأل جتنيــد حمــاوالت أن إىل تــشري املتحــدة األمــم شــركاء

 مـن  أو التجنيـد،  بلغـه  الـذي  املـدى  مـن  بانتظـام  التحقق مبكان الصعوبة ومن .مستمرة تزال ال
 أن كمـا  .دخوهلا على املفروضة القيود بسبب وذلك املعسكرات، يف جودينوامل األطفال عدد
 معلومـات  تزويـر  يف احمللـي  الـصعيد  على التواطؤ جانب إىل أصلية، ميالد شهادات وجود عدم

 .األطفال جتنيد من التحقق صعوبة على أبقيا املوجودة، التسجيل
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 دوري بــشكل احلكومــة مــن القطــري املتحـدة  األمــم فريــق يتلقــى ،٢٠٠٥ عــام ومنـذ  - ٦٣
 اخلدمـة  مـن  تـسرحيهم  جيـري  أطفـال  عـن  معلومات وتشمل اللجنة، أنشطة عن املعلومات آخر

 الـذين  اجملنِّـدين  ضـد  تأديبيـة  تـدابري  احلكومـة  فـرض  عن معلومات مؤخرا تلقى قدو العسكرية،
 املكتوبـة  اتاملعلومـ  مـن  التحقـق  الفريـق  بإمكان ليس ولكن .القّصر جتنيد يف سياساهتا انتهكوا

 للتفاعـل  سـعى  أنـه  رغـم  املـذنبني،  ضـد  املتخذة التأديبية اإلجراءات بشأن احلكومة قدمتها اليت
 .املناسبات من العديد يف يالعمل ستوىامل على
 والـسكرتري  بالنيابـة  الـوزراء  برئيس تاجتمع يتال ةاخلاص يتملمثل األخرية البعثة وخالل - ٦٤

ــة جمللــس األول ــة،وال للــسالم الدول ــشاء يف التعــاون علــى احلكومــة وافقــت تنمي ــة إن  رصــد آلي
 بتعـيني  وذلـك  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملس قرار إطار يف الطفل حقوق النتهاكات وإبالغ
 احلكومـة  مـستوى  علـى  منسقاً التوطني، وإعادة واإلغاثة االجتماعية الرعاية لوزارة العام املدير

 تفاصـيل  تقـدمي  علـى  أيـضا  احلكومة ووافقت .)٢٠٠٥( ١٦١٢ القرار بتنفيذ املتعلقة للمسائل
 الـذين  األطفـال  بأمسـاء  وقائمة ،أطفاال جندوا الذين اجليش يف اجملنِّدين ضد املتخذة التدابري عن

 تلقـى  قـد  الفريـق  وكـان  .املتابعـة  سـبيل  علـى  صـحتها  مـن  بـالتحقق  الفريق يقوم لكي ،ُسرٍّحوا
 .ُسرِّحوا الذين األطفال بأمساء قائمة التقرير، كتابة وقت احلكومة، من لتوه
ــدأ حيــث مــن احلكومــة وافقــت كمــا - ٦٥  الفريــق مــع عمــل خطــة يف املــشاركة علــى املب

 إدمـاج  إلعـادة  فرعيـة  جلنة إنشاء األمر هذا وسيشمل .الدولية املعايري تلّبي اليونيسيف ومنظمة
 يف مبـا  ،األطفـال  يـد جتن حوادث عن الشكاوى لتقدمي شفافة وطريقة السابقني؛ اجلنود األطفال
 والتحـريض  األطفـال  جتنيـد  يف املـساعدة  عـن  املـسؤولة  األطـراف  ضـد  تأديبية تدابري اختاذ ذلك
 إذا ممـا  للتحقـق  التجنيـد  مراكـز  إىل بانتظـام  واليونيـسيف  الفريـق  دخـول  إمكانيـة  إتاحةو عليه؛
 احلكوميــة املــسلحة القــوات ملــسؤويل منــتظم تــدريب وتــوفري ال؛ أم أطفــال فيهــا يوجــد كــان

 تقـدمي  بقواعـد  للتوعيـة  القـرى،  تشمل عامة، محلة وإطالق األطفال؛ محاية على )كيي تامتادو(
 إىل اإلشـارة  جتـدر  آنفـا،  ذُكـر  مـا  مـوازاة  ويف .التجنيد منع بغية تهاوطريق هاولوائح الشكاوى

 ايـر فرب/شـباط  يف الدوليـة  العمـل  ومنظمـة  احلكومـة  بـني  تكميلـي  تفـاهم  على االتفاق جرى أنه
 العمـل  منظمـة  اقيةاتف مبوجب سخرة، أعمال عن بادعاءات تتعلق شكاوىلل آلية يوفر ٢٠٠٧
 .القصَّر وجتنيد القسري التجنيد تشمل اليت ٢٩ رقم الدولية
 جديـدة  عمليـات  عـن  تقارير أية املتحدة األمم تتلق مل بالتقرير املشمولة الفترة خاللو - ٦٦

 ومهـا  كـاريين،  وجـيش  الـوطين  للتحريـر  كـارن  جـيش  طرف من واستخدامهم األطفال لتجنيد
 إال .التـوايل  علـى  الـوطين  التقـدمي  كاريين وحزب لكاريين، الوطين لالحتاد اناملسلح اجلناحان

 احلـوار  وعلـى  العمليـات  منـاطق  إىل املتحـدة  األمم دخول على احلكومة فرضتها اليت القيود أن
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 كانـت  إذا ممـا  للتحقـق  الراميـة  اجلهـود  قلتعر كاريين، وجيش الوطين للتحرير كارن جيش مع
 للرسـائل  متابعـة  ويف .ال أم واسـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  عمليـات  اأوقفتـ  قـد  اناجلماعت هاتان
 وحـزب  لكـارن  الـوطين  االحتـاد  من األخري بالتقرير املشمولة الفترة يف ةاخلاص يتممثل هاتتلق اليت

 أمثـرت  الطـرفني  هـذين  مـع  حـوارات  إجـراء  ىلإ املتحدة ماألم بادرت الوطين، التقدمي كاريين
ــزام صــكي توقيعهمــا عــن ــسان ٦ يف الت ــل/ني ــسان ١٣ و أبري ــل/ني ــى ٢٠٠٧ أبري ــوايل عل  ،الت

ــع بوقــف يقــضيان ــد ومن ــزم . واســتخدامهم األطفــال جتني ــضا الطــرفني الــصكان هــذان وُيل  أي
 عنـهم،  فراجواإل صفوفهما من األطفال وبتسريح لالنتهاكات، مستقل رصد بإجراء بالسماح
ــة غــري واملنظمــات املتحــدة األمــم منظومــة وكــاالت عمــل تيــسري وكــذلك  تــوفري يف احلكومي
 االنـدماج  إعـادة  يف هلـم  املـساعدة  وتقـدمي  عنهم املفرج لألطفال املالئم والنفسي البدين التأهيل
 قـشات املنا مـن  املزيـد  إجـراء  يتواصـل  احلكومـة،  تـساور  الـيت  شواغلالـ  بسبب أنه بيد .باجملتمع
 .النهائية صيغتها يف هذه العمل خطط بتنفيذ املتعلقة الترتيبات لوضع
 جـيش  - لكـاريين  الـوطين  لالحتـاد  التـابع  الـسالم  جملس فصيل أن إىل تشري تقارير ومثة - ٦٧

 وكـذلك  ال، مـي  يف الالجـئني  خمـيم  مـن  أطفاال جّند االحتاد عن املنشق الوطين، للتحرير كارن
 الفتيـان  مـن  بالعديـد  التغريـر  جـرى  بأنـه  املـصادر  وتـوحي  .احلدوديـة  قاملنـاط  يف تقـع  قـرى  من

 أُجـربوا  أهنـم  إال احتفـاالت،  يف واملـشاركة  ماليـة  مبالغ تقاضيب هلم وعود بتقدمي احلدود لعبور
 أن إىل التقـارير  تشري األطفال، معظم عاد وفيما .املسلحة اجلماعة إىل االنضمام على بعد فيما
 يواصــل الــسالم جملــس كــان إذا مــا معلومــا ولــيس .املفقــودين عــداد يف لــونيزا ال فتيــان أربعــة
 وعـالوة  .التجنيـد  عـن  الواردة التقارير من التحقق من املتحدة األمم تتمكن ومل ال، أم التجنيد
 جتنيـد  علـى  وتقـوم  كاتـشني  اسـتقالل  جـيش  ينتـهجها  جتنيـد  سياسـة  عـن  تقارير مثة ذلك، على

 فتـاة  عـن  تقريـر  مـن  املتحـدة  األمـم  حتققت ،٢٠٠٧ مطلع فيف .“أسرة كل من واحد طفل”
 مـن  قريتـها  إىل عائـدة  كانـت  بينمـا  كاتـشني  اسـتقالل  جـيش  جّنـدها  عامـا  ١٥ العمر من تبلغ

 .اآلن حىت اجليش مع الفتاة تزال وال ،كاتشني والية مييتكيينا، يف مدرسة
 ملتحـدة ا وا واليـة  جيش صفوف يف أطفال تواجد عن عيان لشهود روايات أيضا ومثة - ٦٨
 األطفـال  جتنيـد  وقـف  عـن  ةاخلاص يتملمثل مؤخرا اجليش به صرح ما رغم شان، والية مشال يف
 وافـق  وا واليـة  جـيش  أن إال .ميامنـار  حكومـة  مـع  النـار  إطـالق  وقـف  اتفـاق  على التوقيع منذ
 املــرتبطني األطفــال لفــصل ترمــي عمــل خطــة يف للمــشاركة املناقــشات مــن املزيــد إجــراء علــى
 .إدماجهم وإعادة بقواته
 جتنيــد سياســة إطــار يف ألطفــال اجلنــوب - شــان واليــة جــيش تجنيــدب تقــارير وتفيــد - ٦٩

ــة ــدة إلزامي ــد .جدي ــال وُيجنَّ ــضا األطف ــستخدمون أي ــن وي ــوطين التحــالف جــيش طــرف م  ال
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 أطفـال  تواجـد  عـن  أيـضا  معلومـات  هنـاك و .شان والية مشال يف )كوكانغ( مليامنار الدميقراطي
 أن بيـد  .الدميقراطيـة  لكارن البوذي واجليش لكاريين الوطنية الشعبية التحرير جبهة صفوف يف

 .متعمق رصد إجراء تعرقل اجلماعات هذه اتعملي مناطق دخول على املفروضة القيود
 اجملتمعـات  إىل اإلنـسانية  املساعدات إيصال على احلكومة فرضتها اليت القيود تزال وال - ٧٠
 املتـضررين،  أولئك إىل املعونة تقدمي خطرية درجة إىل تعرقل بالصراع، املتأثرة ناطقامل يف احمللية
ــهم األطفــال ســيما ال ــزعم .من ــدنيني تعــرض وُي ــاطق، هــذه يف امل ــ املن ــيهم نمب ــال، ف  إىل األطف

 الـيت  اهلجمـات  وتـسفر  .املـسلحة  القـوات  يف أفـراد  يـد  على اإلنسان حلقوق منتظمة انتهاكات
 جـيش  مثـل  عرقيـة،  مـسلحة  معارضـة  مجاعـات  ضـد  املنـاطق  هـذه  يف باستمرار احلكومة تشنها
 وهنبـها،  واملـدارس  القـرى  وتـدمري  الكـثريين  مقتـل  عـن  كـاريين،  وجـيش  الوطين للتحرير كارن

ــابر، وتلغـــيم  والتنميـــة الـــوطين التخطـــيط وزيـــر وتعهـــد .الـــسكان مـــن اآلالف وتـــشريد املعـ
ــا، ســو يــو االقتــصادية، ــها اللخــ اخلاصــة ملمــثليت ث  إيــصال احلكومــة تيــسر بــأن األخــرية بعثت
 الرصـد  إطار يف وذلك املتأثرة، املناطق هذه يف اإلنسانية العمليات وتنفيذ اإلنسانية املساعدات
 ).٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس قرار مبوجب واإلبالغ

 الــذين الــسابقني اجلنــود األطفــال مــسألة علــى االنتبــاه املتحــدة األمــم شــركاء وركّــز - ٧١
 احلكوميـة  املـسلحة  القـوات  صـفوف  مـن  فرارهم بسبب السجن يف ميامنار سلطات هبم زجت

ــم علــى املتحــدة واألمــم .)كيــي تامتــادو( ــود بأطفــال تتعلــق حبــاالت أيــضا عل  يف ســابقني جن
 هلـم  اإلفراديـة  احلـاالت  وُتدار اخلدمات بعض فيها إليهم ُتقدَّم اليت املنطقة يف الالجئني خميمات
 األطفـال  علـى  للتعـرف  واملنهجيـة  املالئمـة  اآلليـات  أن بيـد  .حـدة  علـى  حالـة  كـل  أساس على

 عـدد  يف البـتّ  ميكـن  ال وبالتـايل  موجودة غري املنطقة، يف الالجئني خميمات يف السابقني اجلنود
 .قاطعة بصورة احلاالت

 
 نيبال يف التطورات  

 النيبـايل  الشيوعي واحلزب ةالسبع األحزاب حتالف بني املوقع الشامل السالم اتفاق إن - ٧٢
 األســلحة رصــد بــشأن املــستقل االتفــاق وكــذلك ،٢٠٠٦ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف املــاوي -

 كليهمــا الطــرفني علــى حيظــران ،٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون يف املوقّــع وإدارهتــا واجليــوش
 خططـا  أيـضا  ويـضعان  اسـتخدامهم،  أو عامـا  ١٨ عـن  أعمـارهم  تقـل  الـذين  األشـخاص  جتنيد
 مـايو /أيار ٢٥ تاريخ بعد املولودين األشخاص وتسريح املاوّيني، املقاتلني لتسجيل مراحل على

 ٣١ ٠٠٠ مـن  أكثـر  جتميـع  متّ ،٢٠٠٧ ينـاير /الثاين كانون وحبلول .املاوي اجليش من ١٩٨٨
 بـدأت  ،٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  ويف .البلـد  أرجـاء  كافـة  يف موقعا ٢٨ يف وتسجيلهم ماوّي عنصر
 يفـضي  أن وينبغـي  .اآلن حـىت  مـستمرة  تـزال  وال املـاويني،  املقـاتلني  تـسجيل  من نيةالثا املرحلة
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 عامـا  ١٨ عـن  تقـل  أعمـارهم  كانـت  الـذين  األشـخاص  جلميـع  التلقـائي  التسريح إىل التسجيل
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  وأكملـت  .٢٠٠٦ مايو/أيار يف النار إطالق وقف اتفاق على التوقيع عند
 لتحقـق ل النهائيـة  اخلطـوات  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  اليونيسيف مع باالشتراك نيبال يف
 يف لتحقـق ل يـستمر  كمـا  املـاوي،  - النيبـايل  الشيوعي احلزب مع بالتعاون جتّمع مواقع ثالثة يف

ــا ــا يفـــرج ومل .التجمـــع مواقـــع مـــن غريهـ ــة وتقـــوم .اآلن حـــىت األطفـــال عـــن رمسيـ  احلكومـ
 تأهيلـهم،  وإعـادة  عاما ١٨ عن أعمارهم تقل الذين قاتلنيامل عن لإلفراج الالزمة بالتحضريات

 .الشامل السالم اتفاق عليه نص ملا وفقا
 عــن تتحــدث الــيت التقــارير عــدد ملحــوظ بــشكل اخنفــض القــائم، الــصراع وبانتــهاء - ٧٣

 عنــف أعمــال عــن تتحــدث الــيت التقــارير عــدد اخنفــضو .الطفــل حلقــوق جــسيمة انتــهاكات
 النطـاق  الواسـعة  التجنيـد  محـالت  وانتـهت  ،ملحـوظ  بـشكل  ،حلكوميـة ا األمـن  قـوات  ترتكبها

 للرصـد  القطريـة  العمـل  فرقـة  ووثّقـت  .املـاوي  - النيبـايل  الـشيوعي  احلـزب  هبـا  يقـوم  كان اليت
 يف لـه  التابعـة  والفـصائل  احلـزب  هـذا  جّنـدهم  ألطفـال  حالـة  ألـف  مـن  أكثـر  نيبال يف واإلبالغ
 هـؤالء  مـن  الكـثري  وانتـهى  .٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانونو أكتوبر/األول تشرين بني ما الفترة

 غيــاب يف طفــل ٣٠٠ مــن أكثــر عــن وأُفــرج املــاوي، للجــيش تابعــة جتميــع مواقــع يف األطفــال
ــام عــدة قــضائهم بعــد رمســي، توثيــق أو متابعــة ــاير/الثــاين كــانون ومنــذ .املواقــع هــذه يف أي  ين
 هــؤالء مــن اثنــان انفــك وقــد .اوياملــ اجلــيش هبــا قــام جتنيــد حــاالت أربــع توثيــق مت ،٢٠٠٧
 جديــدة اعتقــال حــاالت عــن ُيبلَّــغ مل كمــا .التــاريخ ذلــك منــذ املــاوي، اجلــيش عــن األطفــال
 العمـل  كـان و .)واملعاقبـة  الرقابـة ( بالنظـام  واملخلـة  اإلرهابيـة  األنشطة مكافحة مرسوم مبوجب

 األطفـال  معظـم  عـن  فـرج وأُ .ُيجـدَّد  ومل ،٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول آخر يف انتهى قد املرسوم هبذا
 .الصراع خالل املرسوم مبوجب اعتقلوا الذي
 مـن  النيبـايل  واجلـيش  املـاوي  - النيبايل الشيوعي باحلزب املرتبطة امليليشيات وخرجت - ٧٤

 رابطـة  إىل انـضم  املاويـة  توامليليـشيا  املـاوي  واجلـيش  احلـزب  عناصر من الكثري أن إال اخلدمة،
 أعمـار  وتقـل  ،٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كـانون  يف تأسيـسها  أعيـد  الـيت  املاوية، الشيوعية الشبيبة
 عـن  فـضال  اجتماعيـة،  بـرامج  الرابطـة  وتنفـذ  .عامـا  ١٨ عن الرابطة إىل املنضمني أولئك بعض
 مـرتكيب  معاقبـة  أو القـوانني  إنفاذ تستهدف وهي األمن، قوات تنفذها اليت بتلك شبيهة أنشطة
 التابعـة  الـشبابية  األجنحـة  ويف الرابطـة  صفوف يف طفالاأل وجود ويشكّل .االجتماعية اجلرائم

 والـشباب  لألطفـال  املفـرط  للتـسييس  نظـرا  القلـق  إىل يـدعو  سببا األخرى، السياسية لألحزاب
 يف مــشاركتهم أو والــشباب األطفــال هــؤالء ظهــور أيــضا للقلــق يــدعو وممــا .الــصراع خــالل

 .نيبال يف اسيالسي العمل مسات إحدى متثل اليت العنيفة املظاهرات
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 سـبعة  مقتل عن نيبال، جنوب يف ترياي منطقة شهدهتا اليت االضطراب فترة وأسفرت - ٧٥
 قــوة يــد علــى أطفــال أربعــة قُتــل املظــاهرات خــاللف .بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل أطفــال

 كــانون ويف .املــاوي - النيبــايل الــشيوعي احلــزب يــد علــى واحــد طفــل قُتــل كمــا الــشرطة،
 أقامـه  مـرور  حاجز عند احلزب يد على عاما ١٥ العمر من يبلغ صيب قُتل ،٢٠٠٧ يناير/الثاين

ــة ويف .الــشرقية باملنطقــة ســرياها مقاطعــة يف املاديــسي الــشعب حقــوق منتــدى  منفــصلة، حال
ــاة كانــت ــسبة عامــا ١٧ العمــر مــن تبلــغ فت ــة اجملموعــات حــدىإل منت  للحــزب التابعــة الثقافي

 مواجهـة  خـالل  ٢٠٠٧ مـارس /آذار يف قُتلوا شخصا ٢٧ مجلة من ،ياملاو - النيبايل الشيوعي
 رابطـة  وادعـت  .روتاهـات  مبقاطعـة  اجملـاورة،  والقرى غور قرية يف واملنتدى احلزب بني وقعت
ــشيوعية الــشبيبة ــة ال ــاة أن املاوي  خــالل األطفــال مــن الكــثري وُجــرح .فيهــا عــضوا كانــت الفت

 فربايــر /وشــباط ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون بــني مــا الفتــرة يف جــرت مجاهرييــة اجتماعــات
٢٠٠٧. 

 جـرى  فقـد  الـصراع،  بنهايـة  تضاءل قد عسكرية ألغراض املدارس استخدام أن ورغم - ٧٦
 أكتـوبر /األول تـشرين  بـني  مـا  الفتـرة  يف املـدارس  اسـتخدام  فيهـا  أسيء حادثة ٤٠ عن اإلبالغ
ــران ٢٠٠٦ ــه/وحزي ــث ،٢٠٠٧ يوني ــة ٢٥ وقعــت حي ــها حادث ــة وســط يف من ــة املنطق  الغربي

 لتــدريب املــدارس باحــات حادثــة، ١٣ يف ،املــاوي الــشيوعي احلــزب اســتخدمو .الوســطى
 املاويـة  الـشيوعية  الشبيبة رابطة مثل الشقيقة، واملنظمات احلزب أجرب حادثة ٢٢ ويف كوادره؛
 أو سـية سيا بـرامج  استيعاب على املدارَس ،نيبال لعموم املستقل )الثوري( الوطين الطلبة واحتاد
 التالميـذ  أُجـرب  مدرسـة،  ٢٠٠ مـن  أكثـر  هلـا  تعرضـت  األقـل،  علـى  حـوادث  سـت  ويف ثقافية،
ــشاركة علـــى ــ للحـــزب جتمعـــات يف املـ ــشقيقة هومنظماتـ ــا .الـ ــاتذة تعـــرض كمـ ــدارس أسـ  مـ

 هـذا  مـن  حادثتـان  وارتكبـت  .وسـابتاري  سـرياها  مقـاطعيت  يف سـيما  ال ،والضرب لالختطاف
 حـوادث  سـت  حنـو  ارتكـاب  وُزعـم  الـشبيبة،  ورابطـة  املـاوي  الـشيوعي  احلـزب  يد على القبيل
 .ترياي لتحرير الدميقراطية للجبهة التابعني “سنغ جواىل” و “غويت” فصيلي يد على
 العقـاب  مـن  لإلفـالت  حـد  وضـع ب احلكومـة  بـالتزام  تتعلـق  جديـة  شواغل أيضا وهناك - ٧٧

 إىل التقـارير  مـن  متزايد عدد ريويش .اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات عن املساءلة وكفالة
 التحقيـق  أو بعـده،  أو الـصراع  خـالل  املرتكبـة  اخلطـرية  اجلـرائم  تسجيل ترفض نيبال شرطة أن
 الـسالم  اتفـاق  يف إليـه  املـشار  النحـو  علـى  واملـصاحلة،  احلقيقـة  جلنـة  بـأن  احلكومة وتعتقد .فيها

 .العقاب من اإلفالت مسائل إنشائها عند ستعاجل الشامل،
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 وإسرائيل احملتلة الفلسطينية األرض يف تطوراتال  
 القــدس فيهــا مبــا احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف الفلــسطينيني األطفــال حالــة زالــت مــا - ٧٨

 أحنـاء  يف اإلسـرائيلية  والغارات والتوغالت العسكرية العمليات تواصل ظل يف خطرية الشرقية،
 االقتتـال  حـدة  ازديـاد  عـن  يـسفر  ممـا  اخليـة الد القتـال  أعمـال  تـصاعد  عن فضال ة،احملتل األرض
 جمموعــه مــا قُتــل بــالتقرير، لةاملــشمو الفتــرة وخــالل .املتنــاحرة الفلــسطينية الفــصائل بــني فيمــا
 أيـدي  علـى  قتلـوا  املائة يف ٥٨ بينهم من احملتلة؛ الفلسطينية األرض يف فلسطينيني أطفال ١٠٦
 قـوات  أيـدي  علـى  األطفـال  وفيـات  مـن  ئـة املا يف ٧٤ نـسبة  ووقعت .اإلسرائيلية الدفاع قوات
ــدفاع ــاء غــزة، قطــاع يف اإلســرائيلية ال ــات أثن ــدفعي والقــصف العــسكرية العملي  أغلــب يف امل
 أطفــال مثانيــة قتــل وحــدها، ٢٠٠٦ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٧ إىل ١ مــن الفتــرة ويف .األحــوال
 يف حـانون  بيـت  يف ،“اخلريـف  غيـوم  عملية” اسم عليه أطلق الذي اإلسرائيلي، التوغل خالل
  .غزة قطاع مشايل
 النــدالع نتيجــة فلــسطينيني أطفــال ١٠٦ الـــ بــني مــن املائــة يف ٢٤ جمموعــه مــا وقُتــل - ٧٩

 قـوات  بـني  املـسلحة  تالشـتباكا ا وأسـفرت  .احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف الفصائل بني العنف
 ٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  نونكا ٢٦ يف يونس خان يف األقصى وكتائب الفلسطينية التنفيذية األمن
ــل عــن ــسطيين طفــل مقت ــر/شــباط ٧ ويف .ســنوات مخــس عمــره فل ــويف ،٢٠٠٧ فرباي  صــيب ت

 بـني  املـسلحة  تاالشـتباكا  حاصـرته  عنـدما  أصـابته  جبـروح  متـأثرا  سنوات مثاين عمره فلسطيين
 .لالجئني الربيج خميم يف يةالفلسطين للسلطة الرئاسي واحلرس التنفيذية األمن قوات
 املائـة  يف ٦٤ بينـهم  مـن  نفـسها،  الفترة خالل فلسطينيا طفال ٣٢٣ جمموعه ما جرحو - ٨٠
 قــوات أيــدي علــى املائــة يف ١٠ و الغربيــة، الــضفة يف اإلســرائيلية الــدفاع قــوات أيــدي علــى
 الـضفة  يف اإلسـرائيليني  املـستوطنني  أيـدي  علـى  املائة يف ٧ و غزة، قطاع يف اإلسرائيلية الدفاع
 االكتـراث  لعـدم  نتيجـة  املائـة  يف ٣ و الفـصائل،  بني العنف أعمال خالل املائة يف ٣ و الغربية،

  .املتفجرات مع التعامل يف
 يف واحـد  وطفـل  سـديروت  يف منـهم  أربعـة  يعـيش  إسـرائيليني،  أطفال خبمسة وحلقت - ٨١

 مـسلحون  أطلقهـا  الـيت  القـسام  صواريخ جراء من جروح عسقالن، من بالقرب كرمية كيبوتز
 أضـرار  حلقـت  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  أثنـاء  غزة قطاع من ونفلسطيني
 مـايو /أيـار  يف ،الـصنع  حملية فلسطينية صواريخ جراء من سديروت يف أطفال وروضة مبدرستني

  .٢٠٠٧ أغسطس/وآب يوليه/ومتوز
 حتـديا،  ليـشك  الفلـسطينية  املسلحة اجلماعات أيدي على األطفال جتنيد توثيق ومازال - ٨٢

 وجـود  علـى  يـدل  مـا  هنـاك  لـيس  أنـه  ورغـم  .جيـدة  بـصورة  معروفا ليس الظاهرة هذه ونطاق
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ــد منتظمــة حمــاوالت ــدريب بغــرض األطفــال لتجني ــذ أو الت ــات، تنفي ــراد اتــصل فقــد العملي  أف
 منـهم  لتطلـب  غـزة  يف مدارسـهم  خارج ةبَيبِص األقل على فلسطينية مسلحة مجاعة من ميليشيا

 قـضية  عـن  اإلبـالغ  مت ،٢٠٠٧ أغـسطس /آب ٢ ويف .العـسكري  شـبه  لتـدريب ا إىل االنضمام
 أن الـصيب  مـن  محـاس  طلبت إذ .غزة يف محاس ميليشيات جندته عاما ١٣ العمر من يبلغ صيب
 ويف .إســرائيل مــع واملتــواطئني املخــدرات جتــار عــن معلومــات ومجــع الــشوارع برصــد يقــوم
ــسطس/آب ٣٠ ــاهد ،٢٠٠٧ أغ ــوات جنــود ش ــدفاع ق ــاء إلســرائيليةا ال ــة أثن  ملكافحــة دوري

 املزمـع  مـن  متفجـرين  جهـازين  حيمـل  وهـو  سـنة  ١٦ عمـره  صبيا غزة قطاع مشايل يف اإلرهاب
 الـرئيس  وافـق  ،٢٠٠٧ أبريـل /نيسان ويف .ضدهم موجه بالقنابل انتحاري هجوم يف إطالقهما
ــر عبــاس الفلــسطيين ــة ووزي ــاء عمــر، أبــو آنــذاك اخلارجي ــارة أثن  الــشرق إىل ةاخلاصــ يتممــثل زي
 يف األطفـال  إشـراك  عـدم ب تقـضي  الفلـسطينية  الفـصائل  بـني  سلوك مدونة إحياء على األوسط،
 يف األطفـال  اسـتخدام  ملنـع  عمـل  خطـة  وضـع  يف اليونيـسيف  وإشراك السياسي، العنف أعمال
  .العنف من النوع هذا
 جتنيــد يف ااهمــسع واصــلت شــاباك ةاإلســرائيلي األمــن وكالــة أن أيــضا التقــارير وتفيــد - ٨٣

 ومـن  .عنـهم  اإلفـراج  مبجـرد  أو السجون داخل كمتعاونني الستخدامهم الفلسطينيني األطفال
 املـسائل،  هـذه  عـن  الكـالم  عـن  املعـتقلني  األطفـال  لعـزوف  نتيجة البيانات مجع مبكان الصعوبة
 الـة ح عـن  ٢٠٠٧ عـام  يف التبليـغ  جـرى  أنه غري .املنتظم الرصد وانعدام االعتقال، أثناء خاصة
 اإلسـرائيلية  الـدفاع  قـوات  تواصـل  ذلك، عن وفضال .عاما ١٦ عمره لطفل األقل على واحدة
 وذلـك  إليهـا  اجلنـود  دخـول  قبل حمتملة صراع مناطق دخول على غالبا، رصَّالقُ املدنيني، إرغام
 اإلســرائيلية العليــا احملكمــة أن رغــم ،صــفوفهم يف اخلــسائر مــن احلــد أو املنطقــة تــأمني بغــرض
 اســتخدم حــاالت أربــع توثيــق ٢٠٠٧ عــام يف وجــرى .املمارســة هــذه قانونيــة بعــدم حكمــت
 يف وقعــا منفــصلني حــادثني ففــي .الفلــسطينيني األطفــال مــن أربعــة فيهــا نواإلســرائيلي اجلنــود
 يف نفـذت  “الـساخن  الـشتاء ” اسم عليها أطلق عسكرية عملية أثناء ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٥

 الـسري  علـى  الـسالح  هتديـد  حتـت  سـنة  ١٥ عمـره  وصيب سنة ١١ عمرها فتاة إرغام مت نابلس،
 الطفـالن  وأجـرب  .مـسلحني  تـأوي  أهنـا  يعتقـد  منـازل  دخـول  أثناء اإلسرائيليني اجلنود مقدمة يف

 يف عـسكري  توغـل  أثنـاء  آخـر،  حادث ويف .جلنودا من بدال تفتيش بعمليات القيام على عنوة
 سـنة  ١٥ و ١٤ عمرمهـا  صـبيان  تعرض ،٢٠٠٧ عام أبريل/نيسان ١١ يف لالجئني بالطة خميم

 رمـي  أثنـاء  جيـب  طـراز  مـن  إسـرائيلية  سيارة حمرك غطاء أعلى اجللوس على وأرغما لالعتداء،
 .احلوادث تلك يف بالتحقيق حاليا اإلسرائيلية الدفاع قوات وتقوم .عليها احلجارة الشباب

 املتحـدة  األمـم  سـجلتها  أطفـال،  ١٠ علـى  اشـتملت  اختطاف، حاالت مخس وقعتو - ٨٤
ــاء ــالتقرير املــشمولة الفتــرة أثن  إحــداها تعــزى غــزة، قطــاع يف منــها حــاالت أربــع ووقعــت .ب
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 املـستوطنون  ونفـذ  .اإلسرائيلية الدفاع لقوات حاالت وثالث الفلسطينية، املسلحة للجماعات
 الأطفــ ثالثــةُ طــفخُتا يونيــه،/حزيــران ١٧ ويف .الغربيــة الــضفة يف أخــرى حالــة اإلســرائيليون

 مــسلحني أيــدي علــى غــزة، يف اهلــوى تــل منطقــة يف ســنة، ١٦ و ١١ بــني أعمــارهم تتــراوح
 حتـت  األطفـال  احتجـاز  ومت .محـاس  مـع  بـالتواطؤ  اهتمتهم اليت الوقائي األمن قوات من مقنعني
 .ساعات بضعة بعد سراحهم أطلق مث .واستجواهبم السالح، هتديد
 الـدفاع  قـوات  قبـل  مـن  االحـتالل  أو للهجوم تتعرض واملستشفيات املدارس ومازالت - ٨٥

 األطفـال  مقتـل  عـن  احلـاالت  بعـض  يف يـسفر  مما الفلسطينية، املسلحة اجلماعات أو اإلسرائيلية
 الـــدفاع قـــوات جنــود  فيهـــا هــاجم  األقـــل علــى  حـــوادث ١٠ وهنــاك  .جبـــروح إصــابتهم  أو

 ويف ).ســواء حــد علــى األونــروا ومــدارس الفلــسطينية الــسلطة مــدارس( املــدارس اإلســرائيلية
 ،مدويـة  وقنابـل  للـدموع  مـسيلة  قنابـل  اإلسـرائيليون  اجلنود استخدم اهلجمات، تلك من مخسة
 الـدفاع  قـوات  أطلقت ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ١٨ ويف .املدارس داخل صاعقة قنابل أو

 تــديرها مدرســة يف جبــروح وأصــابتهما ســنة ١٢ و ٧ عمرمهــا تلميــذين علــى النــار اإلســرائيلية
 ٢٠٠٧ مـارس /آذار ٥ يف نفـذت  الغربية، الضفة يف منفصلة واقعة ويف .الهيا بيت يف األونروا
 للبنـات  واألساسـية  للبـنني  األساسـية  اجلـالزون  مدرسـة  اإلسـرائيلية  الـدفاع  قوات جنود اقتحم
 .الـرأس  يف جبـروح  تلميـذين  أصـاب  ممـا  التالميـذ،  علـى  النريان وفتحوا ،األونروا تديرمها اللتني
 مـن  ثـالث  يف يدويـة  قنابـل  واسـتخدمت  ،مـدارس  عـدة  فلـسطينيون  مـسلحون  دهـم  غزة، ويف
 األقـل  علـى  مدرسـية  ممتلكـات  أو مـدارس  بـثالث  حلقـت  أضرار بوقوع أفيدو .املدامهات تلك
  .لاالقت أعمال أثناء
ــةو - ٨٦ ــرة طيل ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــاك كــان ب ــا هن ــراوح م  طفــال ٤١٦ و ٣٦١ بــني يت

ــسطينيا ــت فل ــسجون يف قلنيمع ــز يف أو ال ــال مراك ــرائيلية، االعتق ــن اإلس ــيهم مب ــال ف ــغ أطف  تبل
 االعتقـال  قيـد  األطفـال  أولئـك  مـن  ٢٢ و ١٠ بـني  يتراوح ما هناك كانو .سنة ١٢ أعمارهم
 الـسجناء  أغلبيـة  كانـت  الفتـرة  هـذه  خـالل و .حماكمتهم أو إليهم هتمة أية توجيه دون اإلداري

 أديـن و .بالـسجن  عقوبـة  يقـضني  أو االحتجـاز  قيـد  فتاة ١١ يلحوا يوجد حني يف الصبية، من
 احملـاكم  أمام إليهم التهم ووجهت واستجوبوا اعتقلوا الذين األطفال من املائة يف ٩٠ من أكثر

 املعـتقلني  األطفـال  بعـض  أن تفيـد  تقـارير  ومثـة  .بالـسجن  أحكـام  هـم حبق وصـدرت  العسكرية،
 ويعـد  .اجلنـسي  بالعنف التهديدات ذلك يف مبا النفسي، والتعذيب اجلسدي للضرب يتعرضون

 إسـرائيل  إىل احملتلـة  الفلـسطينية  األرض مـن  منتظمـة  بـصورة  األطفال الفلسطينيني السجناء نقل
 .الرابعة جنيف التفاقية مباشر انتهاكا
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 أن إىل املتحـدة  األمـم  هيئـات  إحـدى  مـن  بتكليـف  رباءاخل أحد أعدها ورقة وخلصت - ٨٧
 زيـادة  يف يتمثـل  ،الـضارة  املـضاعفة  اإلنسانية وآثاره به، املتصل والنظام اراجلد تداعيات أخطر
 وقـد  .عليـه  املترتـب  والفقـر  به، الصلة ذات احلقوق وانتهاكات القسري الداخلي التشرد تواتر

 بينـــها مـــن بـــالتقرير، املـــشمولة الفتـــرة أثنـــاء مدنيـــة منـــشأة ٣٩٠ جمموعـــه مـــا تـــدمري جـــرى
 علـى  مـشردا  فـردا  ١ ٨٤٢ خلـف  ممـا  الغربيـة،  الـضفة  يف نـشأة م ٢٧٣ و غزة يف منشأة ١١٧
 مــن املتــضررين األشــخاص وأغلبيــة .الغربيــة الــضفة يف ١ ١٢٥ و غــزة يف ٧١٧ منــهم األقــل،
 إمكانيـة  يف كـبريا  تـأثريا  عنـدها  التـأخري  أو التفتـيش  نقـاط  عـرب  املـرور  رفـض  أثر وقد .األطفال
 خطـريا  هتديـدا  يـشكل  ممـا  الطبيـة،  واخلـدمات  يـة الرعا على األطفال، وخباصة املدنيني، حصول
 الفتـرة  يف التبليـغ  مت قـد  أنه اإلنسانية الشؤون منسق مكتب تقارير وتفيد .البدنية صحتهم على
ــشرين مــن ــوبر/األول ت ــا عــن ٢٠٠٧ أغــسطس/آب إىل ٢٠٠٦ أكت ــة ٤٤٢ جمموعــه م  حادث
 هلــا الــسماح عــدم أو بيــةالغر الــضفة يف اإلســرائيلية التفتــيش نقــاط عنــد إســعاف ســيارة تــأخر
 أو املنـازل  مـن  الطـرد  حـاالت  إىل إضافة ي،القسر للتشرد األخرى األسباب بني ومن .باملرور
 والقيــود واألرض، امليــاه اســتخدام علــى املفروضــة والقيــود املــستوطنات، يف التوســع هــدمها،
 .احلركة على املفروضة

 
 الصومال يف التطورات  

 االنتقاليــة االحتاديـة  واحلكومـة  اإلسـالمية  احملـاكم  احتــاد مـن  كـال  أن إىل التقـارير  تـشري  - ٨٨
 تــشرين يف مقديــشو علــى للــسيطرة املــستعر القتــال أثنــاء واســتخدامهم األطفــال بتجنيــد قامــا
 مــن التجنيــد بنيتــه عالنيــة االحتــاد وصــرح .٢٠٠٦ ديــسمرب/األول وكــانون نــوفمرب/الثــاين

ــدارس، ــّين امل ــشيخ وع ــؤاد ال ــدريب عــن والمــسؤ خلــف حممــد ف ــذ ت ــق .التالمي  االحتــاد وأطل
 املـدارس  مـن  عامـا  ١٨ سـن  حتـت  والفتيات للفتيان مكثفة تدريب محلة له احلليفة امليليشياتو
 فـضال  االحتاديـة  احلكومـة  ميليـشيات  أنبـ  التقارير من العديد وأفاد .الفترة تلك يف مقديشو يف
 ينــاير/الثــاين كــانون ويف .ســلحةاأل محــل يف األطفــال تــستخدم العــشائرية امليليــشيات بعــضو

 األطفـال  تـدريب  بنفـسه  وشاهد مقديشو، املتحدة باألمم املستوى رفيع مسؤول زار ،٢٠٠٧
 احلكومـة  إدارة أن بيـد  .عـسكرية  قاعـدة  االحتاديـة  لحكومـة ل توجد حيث بليدوغلي، مطار يف

 بــني مــن األطفــال ســراح إطــالق يف ،٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران منــذ بــدأت، جــوهر يف االحتاديــة
 مــن بــدعم جمتمعــاهتم يف األطفــال هــؤالء إدمــاج إعــادة علــى العمــل حاليــا جيــريو صــفوفها،
 علـى  األسـرة  وشـؤون  املـرأة  تنميـة  وزيـرة  توافق ،٢٠٠٧ عام أغسطس/آب ويف .اليونيسيف

 االحتاديـة،  للحكومـة  التابعـة  املـسلحة  القوات من األطفال لتسريح مناصرة محلة يف بدور القيام
 .املستقبل يف األطفال يدجتن ومنع
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 االحتاديــة احلكومـة  قــوات بـني  الــدائر العنـف  أســفر بـالتقرير،  املــشمولة الفتـرة  وخـالل  - ٨٩
 ميثلــون الــذين الــشباب عناصــر فيهــا مبــا املتمــردين، ومجاعــات جانــب، مــن األثيوبيــة والقــوات

 مـن  احلويـة،  شريةعـ  مـن و الـسابقة  اإلسـالمية  احملـاكم  احتـاد  يف الـسابقني  عناصـر ال مـن  تبقـى  ما
 مـن  بدقـة  التحقـق  ويـصعب  .مقديـشو  يف املـدنيني  صـفوف  يف فادحـة  خـسائر  عن آخر جانب

 تقــديرات لكــن الوصــول، وتعــسر األمــن النعــدام نتيجــة األطفــال صــفوف يف الــضحايا عــدادأ
 وفـاة،  حالـة  ١ ٢٠٠ مـن  أكثـر  شـهدت  وحـدها  مقديـشو  أن إىل تـشري  املتحـدة  األمـم  شركاء
 املائـة  يف ٣٥ بينـهم  مـن  ،٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  منـذ  اجلرحـى  دنينيامل من آالف وعدة
 عنــدما مقديـشو،  يف األمنيــة احلالـة  تــدهورت ،٢٠٠٧ بريـل أ/نيــسان ويف .األطفـال  مــن تقريبـا 
 املتفجـرات  أجهـزة  واسـتخدام  والفر، الكر هجمات شن يف للحكومة املناهضة الفصائل بدأت

 هـذه  وردت .األثيوبيـة  والقـوات  االحتادية احلكومة قوات دض االنتحارية والتفجريات املرجتلة،
 اهلـدف  حمـددة  غـري  صـواريخ  قاذفـات  مـستخدمة  العـشوائي  القصفوب باملثل النار على قواتال

ــا  مقتــل عــن أســفر ممــا باملدينــة الــسكنية املنــاطق يف اهلجمــات تلــك مــن العديــد ووقــع .أحيان
ــال ــاجلروح وإصــابتهم األطف ــسبيا كــبرية أعــدادب ،ب ــر/شــباط ١ ويف .ن  أطلقــت ،٢٠٠٧ فرباي
 عـن  أسـفر  ممـا  تـالكس،  قريـة  يف داخليـا  للمـشردين  مـستوطنة  علـى  اهلـاون  مـدافع  من صواريخ
ــل ــهم مــن أشــخاص ســبعة مقت ــة بين ــه/متــوز ٢٩ ويف أطفــال؛ ثالث ــة أصــيب ،٢٠٠٧ يولي  ثالث

ــراهقني ــروح مــ ــد جبــ ــار عنــ ــة انفجــ ــى قنبلــ ــق جانــــب علــ ــة يف الطريــ ــق؛ مقاطعــ  ويف توفيــ
 طريقهمـا  يف طفلـني  مقتـل  عـن  الطريـق  جانـب  علـى  انفجار أسفر ،٢٠٠٧ أغسطس/آب ٢٦
 .غوبتا مقاطعة يف املدرسة إىل
 فلـم  الصراع أطراف هاتقترفا اليت اجلنسي العنف أعمال وسائر االغتصاب حاالت أما - ٩٠

 يونيـه /وحزيـران  ينـاير /الثـاين  كـانون  بـني  فيمـا  العنـف،  تـصاعد  أن بيـد  .منتظمة بصورة حتدث
 وأعمـال  للـهجمات  عرضـة  أكثـر  داخليـا،  املـشردات  سيما ال والفتيات، النساء جعل ،٢٠٠٧
 معظمهـا  وقـع  قـد و مقديـشو،  مـن  هـروهبن  أثنـاء  لفتيات حاالت عدة ووقعت .اجلنسي العنف
ــى ــق طــول عل ــؤدي الطري ــه إىل امل ــدوا أفغوي ــع ويف .وباي ــها حــاالت أرب ــارير حــددت ،من  التق

 ويف .االحتاديــة احلكومــة يليــشياتمل الرمســي الــزي يرتــدون كــانوا اجلــرائم مقتــريف أن املؤكــدة
 حافلـة  بإيقـاف  االحتاديـة  احلكومـة  ميليشيات قامت ،٢٠٠٧ مايو/أيار يف وقعت أخرى حادثة
 هــذه مرتكبــو فلــت ولقــد .فتيــات مخــسو نــساء مثــاين واغتــصاب تفتــيش، نقطــة عنــد صــغرية

 .اليوم حىت العقاب من االنتهاكات
ــوز ويف - ٩١ ــه/متـ ــادت ،٢٠٠٧ أغـــسطس/وآب يوليـ ــ أفـ ــشن ريراالتقـ ــوات بـ ــة قـ  احلكومـ

 ويف .متطرفـة  عناصـر  عـن  البحـث  بزعم مقديشو يف املدارس على غاراتال من موجة االحتادية
ــوز ٢٦ ــه/مت ــوات اقتحمــت ،يولي ــة ق ــة احلكوم ــدارس إحــدى االحتادي ــالقرب امل ــن ب ــاطع م  تق
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ــو ــة واختطفــت ،٤ مترالكيل ــذا ٢٠ و معلمــني أربع  مستــشفيات، عــدة تعرضــت كمــا .تلمي
ــا ــات أو لغــارات والعرفــات، احليــاة فيهــا مب  أبريــل/نيــسان يف اهلــاون مــدافع صــواريخ هجم

 األخـرية،  اآلونـة  ويف .املرضى إخالء على وأجرب الطبية اخلدمات أعاق مما ،٢٠٠٧ مايو/وأيار
 االحتاديـة  احلكومـة  قـوات  بني االقتتال عن الناجتة اهلاون قذائف ضربت ،أغسطس/آب ١٨ يف

 .مقديـشو  يف )SOS( اإلنقـاذ  مستـشفى  أخرى جهة من واملتمردين جهة من ثيوبيةإلا والقوات
 علــي أمحــد حممــد مدرســة ثيوبيــةإلا القــوات بــاحتالل أيــضا التقــارير تفيــد ذلــك، علــى عــالوة
 .يوليه/متوز إىل أبريل/نيسان من الفترة يف عسكرية ألغراض الثانوية
 ممـا  املنفجـرة  غـري  والـذخائر  لغـام األ انفجـار  حـوادث  تـواتر  ٢٠٠٧ عـام  يف ازداد وقد - ٩٢

ــرة ففــي .األطفــال بــني وإصــابات وفيــات وقــوع عــن أســفر ــاير/الثــاين كــانون مــن الفت  إىل ين
 أدى ممـا  أرضـية،  ألغـام  حـادث  ٢٨ مـن  أكثـر  الصومال جنوب يف وقع ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران

 أو قنابــل انفجــار عــن نامجــا احادثــ ٣٣ ووقــع جبــروح؛ عــشرة وإصــابة أطفــال مثانيــة مقتــل إىل
 اخلطـرية  احلـوادث  ومـن  .جبـروح  ٤٦ وإصابة طفال ٢٥ مقتل إىل أدى مما منفجرة، غري ذخائر
 انفجـرت  حيـث  ٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  ٦ يـوم  مقديشو وسط يف وقع الذي احلادث خاص بوجه
 .أطفال مخسة منهم أشخاص، مثانية مقتل وأدت ،منفجرة غري ذخرية قطعة
 باملنظمـات  الرئيـسية  الطـرق  طـول  علـى  التفتـيش  نقـاط  وتعـدد  األمـن  انعدام أضر وقد - ٩٣

 املـوظفني  جعـل  ممـا  أعم، بصورة الصومال وسط جنوب ويف ا،هلحو ماو مقديشو يف اإلنسانية
 .احلمايـة  أو للمـساعدة  احلاجة أمس يف هي اليت احمللية جملتمعاتا إىل الوصول على قادرين غري
 وسـائط  وممثلـو  اإلنـسان  حقـوق  عـن  واملدافعون اإلنسانية األنشطة جمال يف العاملون كان كما

 مكاتبـهم  وتعرضت البلد، أحناء يف شىت قتل وأعمال أمنية حوادث يف أيضا مستهدفني اإلعالم
ــدمري ممتلكــاهتمو ــار ١٥ ففــي .للت  الــصحة منظمــة مكتــب مــسلحون جماهــ ،٢٠٠٧ مــايو/أي

 يف موظفـان  قُتـل  ،يونيـه /حزيـران  ٢٧ ويف ؛العمليـة  أثنـاء  جبـروح  احلراس أحد فأصابوا العاملية،
 تعــرض أغــسطس،/آب ٤ ويف .الــبريدي مدينــة يف مــسلحني أيــدي علــى الدوليــة الطبيــة اهليئــة
 الـسفلى،  جوبـا  مبنطقـة  ضوبلي، بلدة يف تقييم بعثة يف كانوا دولية حكومية غري منظمة موظفو
 .آخرين شخصني وجرح شخص لمقت عن أسفر ما ن،وجمهول رجال هلم نصبه لكمني

 
 السودان يف التطورات  

 بتقريــري املــشمولة الفتــرة منــذ طفيفــا حتــسنا الــسودان جنــوب يف العــام الوضــع شــهد - ٩٤
 أثنـاء  التاليـة  بااللتزامـات  الـسودان  جنـوب  وحكومة الوطنية الوحدة حكومة وتعّهدت األخري،
 حبريـة  الـسماح  :٢٠٠٧ ينـاير /الثاين كانون يف السودان إىل اخلاصة ممثليت هبا قامت اليت الزيارة
 املـسلحة  للقـوات  العـسكرية  الثكنـات  إىل الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  وبعثة اليونيسيف وصول
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 معهمـا،  املتحالفـة  املـسلحة  واجلماعـات  والقوات السودان، لتحرير الشعيب واجليش السودانية،
 وتنفيـذها  كمقـاتلني  األطفال جتنيد لتجرمي وطنية تشريعات وسن منه؛ والتحقق االمتثال لرصد
 بـــالقوات املـــرتبطني األطفـــال إدمـــاج إلعـــادة كافيـــة مـــوارد وختـــصيص املناســـب؛ الوقـــت يف

 ضـد  اجلنـسيني  واالنتـهاك  بالعنف معنية املتحدة األمم مع مشتركة عمل فرقة وإنشاء املسلحة؛
 .ومحايتهم اإلنسانية املساعدات موظفي سالمة وضمان األطفال؛

 التــدابري بعــض الــسودان جنــوب حكومــة اختــذت االلتزامــات، هــذه متابعــة إطــار ويف - ٩٥
 ملعاجلـة  هياكـل  وإنـشاء  التـدرجيي  التشريعي اإلصالح ذلك يف مبا األطفال، وضع ملعاجلة املهمة

 بـشكل  وااللتـزام  األطفـال،  حبماية املتعلقة الشواغل من وغريمها اجلنسيني واالنتهاك االستغالل
 .إدماجهم وإعادة وتسرحيهم األطفال من سالحال بنـزع جدي
ــوم - ٩٦ ــة وتق ــم بعث ــسودان يف املتحــدة األم ــإجراء ال ــع حــوار ب ــشعيب اجلــيش م ــر ال  لتحري

 ضــد انتــهاكات مــن يرتكــب ملــا حــد وضــع أجــل مــن الــسودانية املــسلحة والقــوات الــسودان
 مجاعـات  مـن  ديثاحـ  املشكلة تلك سيما ال العسكرية، وحداهتا من األطفال وتسريح األطفال،
 الـسودانية  املسلحة القوات قادة من ستون التزم ،٢٠٠٧ يوليه/حزيران ٧ ويف .أخرى مسلّحة
 عـسكرية  للجنـة  عمـل  خطـة  ووضـعوا  األطفـال،  جتنيـد  بإهنـاء  السودان لتحرير الشعيب واجليش
 العنــف ضــروب مــن ذلــك وغــري واالغتــصاب االختطــاف حــاالت ملعاجلــة للمنطقــة، مــشتركة
 أن غــري .الوحــدة وواليــة وجــونقلي، النيــل أعــايل منطقــة يف األطفــال ضــد ملمارســةا اجلنــسي
 املتحـــدة لألمـــم يـــسمحا مل الـــسودان لتحريـــر الـــشعيب واجلـــيش الـــسودانية املـــسلحة القـــوات
 أيـضا  حمـدود  تقـدم  سـوى  حيـرز  ومل .التحقـق  ألغـراض  العـسكرية  الثكنـات  إىل احلـر  بالوصول

 .احملدد الوقت يف إدماجهم وإعادة األطفال تسريح خيص فيما
 لتحريــر الــشعيب اجلــيش مــن األطفــال مئــات ُســّرح بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل - ٩٧

 الـسودانية،  املـسلّحة  القـوات  مـع  متحالفـة  أخـرى  مـسلحة  مجاعـات  من مئات وبضع السودان
 ومشــال جنــوب يف اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع جلــنيت بــني التنــسيق خــالل مــن

 يف الــسودان لتحريــر الــشعيب اجلــيش مــن طفــال ٢٥ ُســّرح ،٢٠٠٧ مــايو/أيــار ويف .الــسودان
 تنظـيم  احلاضـر  الوقـت  يف ويتم .الشمال يف بأُسرهم مشلهم وُجمع السودان، جنوب يف بانتيو،
 صــفوف مــن طفــل ٦٠٠ حلــوايل اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح لــرتع مــستقل برنــامج
 يـزال  ال إحـرازه،  أمكـن  الـذي  التقـدم  هـذا  مـن  الـرغم  وعلـى  .دانالـسو  لتحرير الشعيب اجليش
 إىل املــسرحني األطفــال بعــض ويعــود بــل العــسكرية، الثكنــات يف بــاقني األطفــال آالف هنــاك
 .الكفاءة إىل اإلدماج إعادة آلية افتقار بسبب اجليش



A/62/609 
S/2007/757  
 

07-65602 35 
 

ــد ويتواصــل - ٩٨ ــال جتني ــل مــن واســتخدامهم األطف ــسلّحة اجلماعــات قب ــ امل  مــع ةاملتحالف
 ويف .منـهما  كـلٍّ  إلمـرة  اخلاضـعة  الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  واجليش السودانية املسلّحة القوات
 القـوات  مـع  املتحالفـة  القـوات  أن مؤكـدة  تقـارير  بينـت  ،٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  أواخر

 بينـهم  مـن  طفـال،  ٧٠ حـوايل  جّنـدت  قـد  جـيين  تـانغ  غابرييـل  الرائـد  بقيادة السودانية املسلحة
 عــن وفــضال .مالكــال مقاطعــة يف دارت الــيت القتاليــة األعمــال أثنــاء الــشوارع، أطفــال بعــض
 مجاعـة  وهـي  بيبـور  دفـاع  قـوات  يف األقـل  علـى  آخـر  طفـل  ٣٠٠ وجـود  مـن  التأكـد  مت ذلك،

ــسلحة ــت م ــة كان ــسابق يف متحالف ــع ال ــوات م ــسلحة الق ــسودانية امل ــد .ال ــضا وأُفي  بوجــود أي
ــشيات صــفوف يف طفــال ٤٠ ــة ميلي ــداري قبيل ــة يف تريكاكــا، يف بعملياهتــا تقــوم الــيت ُمن  والي

  .االستوائية وسط
 املـسلحة  االشـتباكات  يف األطفـال  مـن  العديـد  قتـل  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخالل - ٩٩
 أيــضا وهنــاك .الــسودانية املــسلحة والقــوات الــسودان لتحريــر الــشعيب اجلــيش بــني دارت الــيت

 يف احتالهلـا  أو املـدارس  مبهامجـة  الـسودان  لتحريـر  الشعيب اجليش قوات قيام عن متواترة تقارير
 قــوات هامجــت ،٢٠٠٦ أكتــوبر/األول تــشرين ٢٤ ويف .الــسودان جنــوب مــن خمتلفــة مواقــع
 .األطفـال  جتنيـد  ألغراض النيل، أعايل منطقة ناصر، يف مدرسة السودان لتحرير الشعيب اجليش

 .صـبيني  باسـتثناء  مجيعـا  سـبيلهم  أخلـي  نولكـ  مدرسـا،  ٢٤ و صـبيا  ٣٢ جمموعه ما واختطف
 منــع الــسودان لتحريــر الــشعيب واجلــيش الــسودانية املــسلحة القــوات تواصــل ذلــك عــن وفــضال
ــوظفي ــة مـ ــال محايـ ــن األطفـ ــدخول مـ ــاطق إىل الـ ــال يف منـ ــوب مشـ ــة وجنـ ــي، مقاطعـ  يف أبيـ
  .السودان جنوب
 يعـزى  الـسودان،  جنـوب  يف األطفـال  الختطـاف  مؤكّـدة  حاالت سبع هناك ووقعت - ١٠٠
 مـسلحون  رجـال  هـاجم  ،٢٠٠٧ مـارس /آذار ٢٨ ويف .للمقاومـة  الـرب  جـيش  إىل منـها  عدة
 .للمقاومـة  الـرب  جلـيش  ينتمـون  أهنـم  ويـشتبه  االسـتوائية،  غـرب  والية يف ماريدي، قرب قرية

 مكـــان يـــزال وال ســـنة، ١٧ و ســـنة ١٢ بـــني أعمـــارهن تتـــراوح فتيـــات، ســـت واختطفـــت
 .جمهوال وجودهّن

 واالتفــاق دارفــور ســالم لعمليــة احلاليــة املرحلــة يف املــشجعة املؤشــرات بعــض وهنــاك - ١٠١
 ميـدانيا  لألطفـال  اليـومي  الوضـع  أن بيـد  .املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  خمتلطـة  بعثة بشأن
 العــدل وحركــة الــسودانية، املــسلحة القــوات بــأن تفيــد موثوقــة تقــارير ومثــة .خطــريا يــزال ال

 وجــيش مينــاوي، مــيين فــصيل/الــسودان حتريــر وجــيش )احلركــة يف الــسالم حجنــا( واملــساواة
 حتريـر  وجـيش  الواحـد،  عبـد  فـصيل /الـسودان  حتريـر  وجيش القاسم، أبو فصيل/السودان حترير

 واملليـشيات  املتمـردة،  التـشادية  والقـوات  الـشعيب،  الدفاع وقوات الشايف، عبد فصيل/السودان
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 تواصــل االحتياطيـة،  املركزيـة  والــشرطة باجلنجويـد،  روفـة املع الــسودان، حكومـة  مـع  املتحالفـة 
 دون حتــول الــيت والعقبـات  األمــن انعــدام إىل نظـرا  أنــه بيــد .األطفـال  واســتخدام جتنيــد مجيعهـا 
 علـى  التعـرف  عديـدة  حـاالت  يف الـصعب  من كان الفاعلة، املسلحة األطراف وتعدد الوصول
ــة ــرتكبني هوي ــرة وخــالل .االدعــاءات مــن التحقــق أو امل ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــاد ب  بعــض أف

 مـرة،  جبـل  شـرق  يف يقـاتلون  كـانوا  بأهنم معهم مقابالت املتحدة األمم أجرت الذين األطفال
 جبـيش  مـرتبطني  األطفـال  هـؤالء  أن وُيدعى .األقل على سنوات ثالث ملدة دارفور، جنوب يف

 حتريـر  جـيش  أو القاسم، بوأ فصيل السودان حترير جيش أو الشايف، عبد فصيل/السودان حترير
 سـن  يف مـسلحني  أطفـال  وجود تأكد ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ويف .الواحد عبد فصيل/السودان
 جنـوب  تنجـور،  خزان يف ميناوي ميين فصيل/السودان حترير جيش مع العمر من عشرة الثانية
 تحــدةامل األمــم ملــراقيب تــبني ،٢٠٠٧ أبريــل/نيــسان ويف .دارفــور مشــال الفاشــر، مدينــة غــريب
 باملليـشيات  مرتبطـون  أهنـم  يعتقـد  عديـدين  مسلحني أطفال وجود السودان يف األفريقية والبعثة
 وجـود  تأكـد  ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ويف .كـتم  منطقـة  يف السودانية املسلحة القوات مع املتحالفة

 الـسودان  يف األفريقيـة  البعثـة  وأكّـدت  ).الـسالم  جنـاح ( واملـساواة  العـدل  حركة مع صبيا ١٣
 الـدفاع  قـوات  جنـدهتم  عـشرة،  اخلامـسة  سـن  عـن  بعـضهم  أعمـار  تزيـد  ال أطفـال  وجود اأيض

  .دارفور غرب مقجار، يف الشعيب
 جريرهتـا  تقـع  منـها،  التحقـق  مت أطفـال،  لوفيـات  حالـة  ٤٦ وجـود  تأكد دارفور، ويف - ١٠٢
 رأســف ،٢٠٠٦ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٢ ويف .الــسودانية املــسلحة والقــوات اجلنجويــد علــى

 للقــوات تابعــة قتاليتــان ومروحيتــان أنتونــوف طــراز مــن طــائرة نفذتــه الــذي اجلــوي القــصف
 ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ويف مـازا؛  بـري  قـرب  كيـشي،  قريـة  يف طفلـني  مقتل عن السودانية املسلحة

 القـصف  عمليـات  نتيجـة  مـصرعهما  سـنوات  مخس عمره وطفل سنوات أربع عمره طفل لقي
 .دارفور مشال يف لقرى السودان حلكومة التابعة اتالطائر هبا قامت اليت اجلوي
ــزال وال - ١٠٣ ــصاب حــاالت ت ــشار واســعة االغت ــور، يف االنت ــستخدم دارف ــصاب وي  االغت
 بوجــه الفتيــات صــغار اســتهداف حنــو متزايــد جنــوح وجــود مــع احلــرب، وســائل مــن وســيلة
 مـن  وكـان  مؤكـدة  اغتـصاب  حالـة  ٢٣ بوقـوع  أُفيـد  بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل .خاص
 والـشرطة  الـسودانية  املسلحة القوات إىل تنتمي عناصر املرتكبون ويشمل .صبيان الضحايا بني

 مـن  الـرغم  وعلـى  .مينـاوي  مـيين  فـصيل /السودان حترير وجيش واجلنجويد االحتياطية املركزية
ــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل متــت، فقــد دارفــور، يف االغتــصاب مــرتكيب مقاضــاة نــدرة  ،ب

 الـسودانية  املـسلحة  للقـوات  تـابع  وجنـدي  االحتياطية املركزية للشرطة تابعني ضابطني مقاضاة
 .سنة ١٣ بعضهم عمر يتجاوز ال أطفاال الغتصاهبم
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 اإلنــسانية املــساعدة لوكــاالت التابعــة املركبــات اختطــاف تــواتر يعــوق دارفــور، ويف - ١٠٤
 اختطــاف أيــضا ويتزايــد .األطفــال ســيما ال ضــعفا، الفئــات ألشــد واخلــدمات املعونــات تقــدمي
 الـيت  اهلجمـات  أثنـاء  ضـدهم،  والنفـسي  اجلـسدي  العنـف  واسـتخدام  اإلنـسانية  املعونـة  موظفي
 مـن  مخـسة  أن اإلنـسانية  الـشؤون  تنـسيق  مكتب ويفيد .اإلنسانية املساعدة جممعات على تشن

 هــؤالء مــن ٥٣ تعــرض بأذى،كمــا منــهم موظفــا عــشر أحــد وأصــيب قتلــوا، املعونــة مــوظفي
 .اجلسدي للضرب املوظفني
 علـى  ميناوي، ميين فصيل/السودان حترير جيش وقّع ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١١ ويف - ١٠٥
 األطفـال  مجيـع  تـسريح  علـى  الفـصيل  هـذا  ووافـق  .األطفـال  واستخدام جتنيد إلهناء عمل خطة

 سـن  لتحديـد  ةعمليـ  ووضـع  وتـسليمهم؛  معهم، متحالفة أخرى قوات بأية أو بقواته املرتبطني
 هـذه  العمـل  خطـة  مـن  وسيـستفيد  .والنـساء  للفتيات اخلاصة احلماية وتقدمي وتنفيذها؛ اجملندين
 وبعثـة  اليونيـسيف  وُتجـري  .مينـاوي  مـيين  فصيل/السودان حترير جبيش مرتبطني طفل ١ ٨٠٠
 وجـيش  الواحـد،  عبـد  فـصيل /الـسودان  حترير جيش ممثلي مع حوارا السودان يف املتحدة األمم
 عـن  أعربـوا  الـذين  ،)احلـرة  اإلرادة( الـسودان  حتريـر  وجيش الشايف، عبد فصيل/السودان ريرحت

ــهم ــاون يف رغبتـ ــن التعـ ــل مـ ــسريح أجـ ــال تـ ــن األطفـ ــفوف مـ ــواهتم صـ ــد .قـ ــه، بيـ ــىت أنـ  حـ
 .األطفال بتسريح حمددة التزامات أية ُتقطع مل ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٣٠

ــدم بعــض وأحــرز - ١٠٦ ــضا التق ــسودان شــرق يف أي ــن وكجــزء .ال ــاق م  شــرق ســالم اتف
 الــشرقية للجبهــة املــسلحة اجلماعــة بــني ٢٠٠٦ أكتــوبر/األول تــشرين ١٤ يف املوقــع الــسودان
 بينــهم مــن الــسابقني، املقــاتلني مــن ٣ ٧٠٠ تــسريح حاليــا جيــري الوطنيــة، الوحــدة وحكومــة

  .طفال ٢٥٠
 

 أعمـال  جـدول  يف درجةامل غري احلاالت يف احملرز والتقدم االمتثال عن معلومات - باء 
 للقلق مثرية أخرى حاالت يف أو األمن جملس

 
 تشاد يف التطورات  

 بــني أجريـت  الـيت  احملادثـات  إثــر تـشاد  شـرق  يف ملحـوظ  بــشكل القتـال  حـدة  خفـت  - ١٠٧
 األمـين  الوضـع  أن بيـد  .األمطار موسم وبسبب ليبيا، طرابلس، يف املسلحة واملعارضة احلكومة

 أجــل مــن املوحــدة اجلبهــة مقــاتلي إدمــاج يف اإلخفــاق بــسبب والتــوتر التقلــب شــديد يــزال ال
 قائــد بــني ٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كــانون يف الـسالم  اتفــاق إبـرام  إثــر الـوطين  اجلــيش يف التغـيري 
 األمـن  انعـدام  تفـاقم  من أيضا ويزيد .احلكومية القوات وبناء دييب، والرئيس نور حممد اجلبهة،

 الــسودان، مــن اجلنجويــد مقــاتلو يــشنها الــيت احلــدود عــرب ةاملتقطعــ اهلجمــات تــشاد شــرق يف
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 مـن  لألطفـال  القسري التجنيد ظاهرة من االشتباكات عدد اخنفاض حيد ومل .الطائفي والعنف
 إىل التقــارير وتــشري .ســواء حــد علــى الــصراع يف احلكوميــة وغــري احلكوميــة األطــراف جانــب
 معروفـة،  غـري  الفعليـة  األرقـام  أن مـن  لـرغم ا وعلـى  .التـشادي  الـوطين  اجليش يف األطفال جتنيد
ــود األطفــال مــن ٤٠٠ حــوايل يوجــد ــذين اجلن ــراوح ال ــة أعمــار تت ــهم مائ  ســنوات ٨ بــني من

 مـايو /أيـار  ٩ ويف .الوسـطى  مونغو يف للحكومة تابع تدريب مركز يف متمركزين سنة، ١٢ و
ــشاد حكومــة وقعــت ٢٠٠٧ ــود األطفــال لتــسريح اتفــاق علــى واليونيــسيف ت  كامــل يف اجلن
 مراكـز  مـن  الفتيـان،  مـن  مجـيعهم  طفـال،  ٤٢٥ تـسريح  مت ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ٣٠ ويف .البالد

 ونقلـوا  أجنامينـا،  يف الرئيـسي  العـسكري  املخـيم  ويف وموسـورو،  مونغو يف العسكري التدريب
ــا أبيــشي يف انتقاليــة رعايــة مراكــز مخــسة إىل  يف األطفــال مــن اآلالف هنــاك أن بيــد .وأجنامين

 .املسلحة واجلماعات القوات من التسريح انتظار يف يزالون ال تشاد شرق يف خمتلفة مواقع
 اجلماعــات طــرف مــن األطفــال واســتخدام جتنيــد بــأن املتحــدة األمــم مراقبــو وأفــاد - ١٠٨

 والـتغريات  القـادة،  حتديـد  يف الـصعوبات  أن بيـد  واسـع،  نطاق على منتشران التشادية املسلحة
 للجماعــات، الكــبرية األعــداد إىل باإلضــافة والتجمعــات، التحالفــات تــشهدها الــيت املــستمرة

 لـشؤون  املتحـدة  األمم مفوضية وتسعى .التجنيد عن املسؤولية تسلسل حتديد العسري من جتعل
 مـن  مئـات  وجـود  ويقدر .تشاد شرق يف هلا التابعني األطفال محاية موظفي زيادة إىل الالجئني
 نــوفمرب/الثــاين تــشرين ويف .والتنميــة الدميقراطيــة أجــل نمــ القــوى احتــاد صــفوف يف األطفــال
 كـان  أبيـشي،  يف واالحتـاد  التشادي الوطين اجليش بني وقعت اليت االشتباكات خالل ،٢٠٠٦
 وعلـى  ذلـك،  عـن  وفـضال  .األطفـال  مـن  علـيهم  قـبض  الـذين  االحتـاد  أعـضاء  مـن  املائة يف ٦٠

 املـسلحة،  واجلماعـات  القـوات  طـرف  مـن  واسـتخدامهن  الفتيـات  جتنيد انتشار عدم من الرغم
 مقاطعـة  غرييـدا،  منطقـة  يف يوجـدن  التغـيري  أجـل  مـن  املوحـدة  باجلبهة يرتبطن فتاة ٥٠ إن قيل

  .دارتاما
 بينــها ومـن  التـشادية،  احلكومـة  تـدعمها  الــيت الـسودانية،  املـسلحة  اجلماعـات  وقامـت  - ١٠٩
 ،)G-19 املنـشق  الفصيل/السودان حترير جيش( السودان حترير وجيش واملساواة، العدل حركة
ــالقرب الواقعــة الالجــئني خميمــات مــن األطفــال آالف واســتخدام بتجنيــد  بــني احلــدود مــن ب
 طفـال  ٣٩ الـسودانيون  املتمردون جّند ،٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ويف .تشاد وشرق السودان

 عـن  وفـضال  .اآلن حـىت  معـروف  غـري  وجـودهم  مكـان  يزال وال برجيينغ، يف لالجئني خميم من
 مـن  قـسرا  دارفـور  يف احلـدود  عرب مناطق إىل ينتمون تشاديني أطفال بتجنيد تقارير تفيد ذلك،
 .اجلنجويد طرف
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 بـشكل  اجلنـود  األطفال باستخدام التشادية النفس عن الدفاع مجاعات قيام عن وأُبلغ - ١١٠
ــتظم ــدات يف منـ ــه بلـ ــورورو، أديـ ــدوري، وموغـ ــة يف ودوغـ ــيال دار مقاطعـ ــ ويف .سـ  انونكـ
 احمليطـة  املنـاطق  يف سنة ١٧ و ١٣ بني أعمارهم تتراوح أطفال تسعة جّند ،٢٠٠٧ يناير/الثاين
  .بيهتا فوز يف جبل، يف الالجئني مبخيم
 وألغـام  منفجـرة  غـري  ذخـائر  انفجـار  جـراء  شوهوا أو األطفال من كبري عدد قتل وقد - ١١١
ــشطة خملفــات مــن أرضــية ــيت العــسكرية األن ــام ويف .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عــامي يف جــرت ال  ع
 غـري  والـذخائر  األرضـية  األلغـام  انفجار ضحايا وقعوا ألطفال حاالت ١٠٧ توثيق مت ،٢٠٠٧
 ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ويف .بـأذى  منـهم  آخـرون  ٨٥ وأصـيب  حتفهم، منهم ٢٢ لقي املنفجرة،

 وأفـضى  بـأديهم،  انفجـرت  عنـدما  زايغـاي،  يف منفجـرة  غـري  بـذخرية  يعبثون أطفال أربعة كان
  .اآلخَرين وتشويه منهم اثنني قتل إىل ذلك
 الـيت  اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  والعنـف  اجلنـسي  العنف حوادث من كبري عدد وهناك - ١١٢

ــراد يقترفهــا ــات، النــساء حبــق املــسلحة اجلماعــات أف  .الالجــئني صــفوف بــني ســيما ال والفتي
ــة األشــهر وخــالل ــة ١٣٩ عــن أُبلــغ ،٢٠٠٧ عــام مــن األوىل الثالث ــ حال  العنــف حــاالت نم
 أنـه  غـري  .الـشرقية  املنطقـة  يف لالجـئني  خميمـا  ١٢ يف اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  والعنف اجلنسي
 علـى  احلـصول  يـصعب  فيهـا،  اخلـوض  حيـّرم  الـيت  املواضـيع  مـن  يظل املوضوع هذا أن إىل نظرا

 يـشكلها  الـيت  والنـسبة  منـه،  النـاجني  وعـدد  اجلنسي العنف ضحايا عدد بشأن شاملة معلومات
 .املسلحة واجلماعات القوات أفراد طرف من احلاالت هذه ارتكاب

 
 كولومبيا يف التطورات  

 برناجميـة  جهودا األسرة، لرعاية الكولوميب املعهد خالل من كولومبيا، حكومة بذلت - ١١٣
 جهـود  مـن  اسـتفاد  تارخيـه،  وحـىت  .احملليـة  جمتمعـاهتم  يف إدمـاجهم  عـادة إلو األطفـال  جتنيد ملنع

 .قانونية غري مسلحة ماعاتجب مرتبطني سبق فيما واكان طفال ٣ ٣٢٦ احلكومة

ــُت )فـــارك( الـــشعيب اجلـــيش - لكولومبيـــا الثوريـــة املـــسلحة القـــوات تـــزال وال - ١١٤  دجنِّـ
ــا كاوكــا مقاطعــات يف حــاالت عــن تقــارير ووردت .األطفــال وتــستخدم  وســوكر وأنتيوكي
 غالبـا  كاوكـا،  مقاطعـة  يف كورينتـو،  ويف .نيوارينـ و وميتا وغوافياري وكونديناماركا وبوليفار

ــا ــوم م ــراد يق ــشعيب اجلــيش أف ــارك( ال ــارات )ف ــاع للمــدارس بزي ــال إلقن ــضمام األطف  إىل باالن
 التحريـر  وجـيش  احلكومـة  بـني  حاليـا  اجلاريـة  احملادثـات  فـرغم  ذلـك،  إىل وباإلضافة .صفوفهم
 أنو األطفـال  جتنيـد  عـن  اجلـيش  هـذا  يكـف  بـأن  الـوطين  الـسالم  جملـس  طلبات ورغم الوطين،
 كـانون  ويف .ألطفـال ا جتنيـد  أيـضا  تواصـل  اجلماعـة  هذه فإن فورا، صفوفه من مجيعا يسرحهم
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 يف عامـا  ١٥ و ١٤ عمرمهـا  فتـاتني  عنـوة  الـوطين  التحريـر  جـيش  جند ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول
 .كروز سانتا - غواشافيز مقاطعة نارينيو،

ــ املــسلحة القــوات واســتخدمت  - ١١٥  أن رغــم االســتخبارات ألغــراض األطفــال ةاحلكومي
 رقـم  التوجيـه  ةالكولومبيـ  الـدفاع  ةراوز توأصـدر  .ذلـك  مـع  تتناىف للحكومة الرمسية ةسالسيا

ــذي ،٢٠٠٧ مــارس/آذار ٦ يف ٣٠٧٤٣ ــ ال ــه تمنع ــراد كــل مبوجب  مــن املــسلحة القــوات أف
 ماعــاتاجل مــن املــسترجعون األطفــال وخباصــة ،االســتخبارات ألنــشطة األطفــال اســتخدام
 كواكــا يف والعــشرين التاســع اللــواء أن أبلغــت العامــة النيابــة أن غــري .القانونيــة غــري املــسلحة
ــال اســتخدم ــسرحا طف ــن م ــشعيب اجلــيش م ــارك( ال ــوات خــربكُم )ف ــسلحة للق  إحــدى يف امل
 مــع يقاتــل كــان بينمــا ،عامــا ١٩ الـــ ســن يف وهــو بعــد فيمــا قُتــل الطفــل هــذا وأن العمليــات،

 األطفــال بــشأن التوجيهيـة  واملبــادئ بــاريس ملبـادئ  انتــهاك يف وذلــك ،)فـارك ( الــشعيب اجلـيش 
 طفلـني  الـوطين  اجلـيش  أرغـم  ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ويف .مسلحة مجاعات أو بقوات املرتبطني
 ويف .اجلـيش  هلـذا  معـدات  محـل  على شوكو، مقاطعة أوراو، يف ،عاما ١١ و أعوام ٨ عمرمها
 أن ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  يف املتحـدة  األمـم  إىل وردت ريرتقـا  تؤكـد  شوكو، مقاطعة بيبيدو،
 تنظيـف  يف اسـتخدامهم  مقابـل  بالغـذاء،  أطفاال زودت املنطقة تلك يف العاملة املسلحة القوات
 مـأذون  غـري  زمنيـة  لفتـرات  هبم حيتفظ أطفال عن غبلُِّت العامة النيابة تزال وال .أسلحتها وصيانة

 .القضائية الشرطة عمل أماكن أو يشاجل كتائب أو الشرطة خمافر يف هبا

 ترتكبـــها الــيت  والتجــاوزات  عنـــها املبلــغ  االنتــهاكات  إزاء متزايـــدة خمــاوف  وهنــاك  - ١١٦
 مثـل  مـن  اجلماعـات،  هـذه  وتشارك .األطفال ضد جديدة منظمة قانونية غري مسلحة مجاعات
 نطــاق علــى ،سراســتروخو أو اجلديـد  اجليــل منظمــة أو الـسوداء  األيــادي أو اءالــسود الـصقور 
 هـذه  احلكومـة  وتعتـرب  .باملخـدرات  باالجتـار  خاص بشكل املتصلة اإلجرامية األنشطة يف واسع

 الـصقور  مجاعـة  أن عـن  أنباء وردت ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران ويف .إجرامية عصابات اجلماعات
 ووردت .بوليفـار  مقاطعـة و كارتاخينـا  يف صـفوفها  إىل االنضمام على أطفاال أرغمت السوداء
ــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل اأيــض ــا مدينــة يف وبوليفــار كاوكــا، دي فــايي مــن ب  كارتاخين

 اجلماعـات  قبـل  مـن  ألطفـال ا واسـتخدام  جتنيـد  حـاالت  عن تقارير ميديلني مدينة يف وأنتيوكيا
 إال تطبــق مل التــسريح عمليــة فــإن ،ذلــك إىل وباإلضــافة .أعــاله إليهــا املــشار األخــرى الــثالث
 يف ذكرمهـا  الـوارد  التسريح عملية عن اخلارجتني القانونيتني غري املسلحتني اعتنياجلم يف جزئيا

 وجبهــة كاســاناري ملقاطعـة  الريفيــة الــدفاع قـوات  ومهــا ،٢٠٠٦ عــام يف قدمتـه  الــذي التقريـر 
 خطــورة وإن .اجلمــاعتني نياتهــ صــفوف يف أطفــال مثــة زال مــا أنــه ويعتقــد بيبينتــا، كاســيك

 جهـود  بـذل  إىل ويـدعو  جـدا  حقيقـي  شيء اجلماعات هذه ترتكبها اكاتانته من عنه غبلَُّي ما
 .األطفال محاية لتعزيز جدية
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 املوحـدة  الـذايت  الـدفاع  قـوات  مـن  املقاتلني تسريح يف إجيابية جهودا احلكومة وبذلت - ١١٧
 املوحــدة الــذايت الــدفاع قــوات مــن طفــال ٦٣ تــسريح مت الرمسيــة، لألرقــام ووفقــا .الكولومبيــة

 يـسلموا  مل األطفـال  هـؤالء  أن غـري  .راشدا ١٧ ٥٨١ مع باملقارنة ،٢٠٠٦ عام يف ومبيةالكول
 مـن  عـددا  أن مـن  خمـاوف  وهنـاك  اجلمـاعي،  التـسريح  عمليـة  شـروط  عليـه  تنص حسبما رمسيا

 تـسريح  جرى أنه األسرة لرعاية الكولوميب املعهد وأبلغ .العملية هذه من يستفيدوا مل األطفال
 .نفسها الفترة خالل فردي ساسأ على آخر طفال ٣٢

 املـشمولة  الفتـرة  خـالل  أنـه  اجلنائيـة  األدلة وعلوم الشرعي للطب الوطين املعهد وأكد - ١١٨
 فتيــات أربــع بينــهم طفــال، ٣٤ وُجــرح فــىت، ٢٤ و فتــاة ١٣ بينــهم طفــال، ٣٧ قُتــل بــالتقرير،

 حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ملفوضـية  ووفقا ،ارتكبتها قد احلكومية األمن قوات أن قيل فىت، ٣٠ و
 تقـارير  ووردت .القـضايا  هـذه  مـن  تـسع  تقـارير  القضائية الشرطة قدمت ،)املفوضية( اإلنسان
 مـارس /آذار ويف .القـانون  نطـاق  خـارج  اإلعدام احلكومية األمن قوات بعض ممارسة عن أيضا

 فـىت  أحـدمها  شخـصني  الـوطين  للجـيش  التـابع  عـشر  الـسادس  اللـواء  مـن  قـوات  قتلت ،٢٠٠٧
 بوصــفهما القتــيلني تقــدمي الحــق وقــت يف مت عيــان، شــهود نقلــه ملــا ووفقــا .عامــا ١٦ مــرهع

 أطفــال خبطــف أيــضا قانونيــة غــري مــسلحة مجاعــات قامــتو .عــصابات حــرب يف مــشاركني
 إفـادات  وردت ،٢٠٠٧ مـايو /أيـار  إىل ٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  ومن .وجرحهم وقتلهم
ــا احتجــاز عــن ــارب م ــال ٤٣ يق ــائن طف ــشرين ويف .كره ــوبر/األول ت ــمُز ،٢٠٠٦ أكت  أن ع

 وقـت  يف وقتلتـها  كاوكـا،  توريبيـو،  يف عامـا  ١٧ عمرهـا  فتـاة  اختطـف  )فارك( الشعيب اجليش
 للخطـف  كاوكـا،  ديل فايي بوينافنتورا، يف فتاة تعرضت ،٢٠٠٧ أبريل/نيسان ٩ ويف الحق؛
 خطـف  ،٢٠٠٧ ينـاير /ينالثـا  كـانون  ٩ ويف .)فـارك ( الـشعيب  اجلـيش  من أفراد يد على والقتل
 .وقتلوه طفال السوداء الصقور مجاعة من أعضاء
ــد - ١١٩ ــأن تقــارير وتفي ــة غــري مــسلحة مجاعــات ب ــراد وبعــض قانوني ــة القــوات أف  احلكومي
 مفوضـية  وأبلغـت  .اجلنسيني واالستغالل العنف أعمال من وغريه االغتصاب يرتكبون زالوا ما

 مـن  وغريهـا  إجبـاري  إجهـاض  أعمـال  واارتكب )اركف( الشعيب اجليش أفراد أن اإلنسان حقوق
 جنـديا  بـأن  يفيـد  املفوضـية  مـن  تقريـر  أيضا وورد .صفوفه يف شابات ضد املهينة املعاملة أنواع
 عمرمهـا  فتـاتني  علـى  ٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٩ يف جنسيا اعتدى ماتيو سان كتيبة من
 .كاكاو ديل فايي مقاطعة فلوريدا، من عاما ١١ و أعوام ٧

ــن التقــارير بعــض ووردت - ١٢٠ ــات قيــام ع ــري مــسلحة مجاع ــتيالء قانونيــة غ  علــى باالس
ــا .مــدارس ــة غــري املــسلحة اجلماعــات تتــرك مــا وغالب  وذخــائر أرضــية ألغامــا وراءهــا القانوني
ــق يف متفجــرة ــيت املراف ــا اســتولت ال ــسحاهبا بعــد عليه ــها ان ــزال وال .من ــدارس إحــدى ت  يف امل
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 مـن  أفـراد  اسـتوىل  آخـر،  جانـب  ومـن  .األرضـية  باأللغام حماطة كالداس، مقاطعة غواكامايال،
 أيـضا  وهـي  الخويـا،  ويف .بوتومـايو  مقاطعـة  كايـسيدو،  بويرتو يف مدرسة على الوطين اجليش

 تفتـيش  نقطـة  مـن  كجـزء  املـدارس،  إحـدى  مـدخل  عنـد  دبابات ُوضعت بوتومايو، مقاطعة يف
 .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول إىل يوليه/متوز من عسكرية،

 
 الفلبني يف التطورات  

 أن بعـــد بــالتقرير  املــشمولة  الفتــرة  خـــالل الفلــبني  يف املــسلحة  الــصدامات  اشــتدت  - ١٢١
 احلكوميـة،  غـري  املـسلحة  اجلماعـات  ضـد  العـسكرية  محالهتـا  الفلبينيـة  املسلحة القوات دتصعَّ

 يف ودخلـت  ملةشـا  حلـرب  إعالهنا على التأكيد احلكومية القوات وكررت .مينداناو يف خاصة
 عـت وقَّ الـوطين  للتحريـر  مـورو  جبهـة  أن ورغـم  .املتمـرد  اجلديـد  الـشعيب  اجلـيش  مع مناوشات

 سـولو،  حمافظة يف املوجودة فصائلها بعض فإن ،١٩٩٦ عام يف احلكومة مع هنائي سالم اتفاق
 وحاربـت  .النطـاق  واسـعة  مواجهـات  عـدة  يف الفلبينية املسلحة القوات قاتلت الفلبني، جنوب
 اإلسـالمية  مـورو  جبهـة  مـن  عناصـر  أيـضا  العسكريون شبه وحلفاؤها الفلبينية املسلحة القوات
 وقـف  علـى  اتفـاق  وجود رغم وماغينداناو كابونسوان وشريف باسيالن حمافظات يف للتحرير
 باسـيالن  يف سـياف  أبـو  مجاعـة  ضد أيضا مستمرة العسكرية احلمالت تزال وال .القتال أعمال
 الطفــل حلقــوق االنتــهاكات هــذه توثيــق علــى القــدرة فــإن الــصراعات، هــذه ورغــم .وســولو
 .ضعيفة تبقى

 مـن  أنـه  يـزعم  طفـال،  ١١ جتنيـد  احلكومـة  سـجلت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة وخالل - ١٢٢
 .سـور  ديـل  أغوسـان  مـن  وثالثـة  مسـر  مـن  وسـبعة  لييت من أحدهم اجلديد، الشعيب اجليش فعل

 انتظـار  يف والتنميـة  االجتماعية الرعاية إدارة كفالة يف يزلن ال فتيات األطفال هؤالء من وثالثة
 القـوات  أن ويـزعم  .أسـرهم  إىل وُسـلِّموا  سـراحهم  فأُطلق األطفال باقي وأما .إدماجهن إعادة

 املتحـدة  األمـم  شـركاء  أن غـري  .العـسكرية  عملياهتـا  خـالل  األطفـال  هـؤالء  اعتقلـت  احلكومية
 دورياتـه  اجلـيش  فيهـا  أجـرى  الـيت  املنـاطق  يف صدفة وجدوا اءأبري مدنيون األطفال أن يزعمون

 هتسياسـ  علـى  التأكيـد  الفلبـيين  شيوعيال احلزب ويكرر .مسلحة مواجهات فيها وقعت اليت أو
 اسـتخدام  ينكـر  ال أنـه  رغـم  مـسلحني،  كمقـاتلني  عامـا  ١٨ الــ  سـن  حتـت  األطفال جتنيد بعدم

ــة غــري مهــام يف األطفــال ــهاك يف قتالي ــا انت ــة يريللمع ــة القانوني ــدعي .الدولي  أن احلــزب هــذا وي
 .حمدودا يبقى االمتثال هذا رصد أن رغم ،ةالسياس هذه منتهكي ضد تتخذ تأديبية إجراءات

 اإلســالمية مــورو جبهــة صــفوف يف أطفــال وجــود احتمــال علــى مؤشــرات وهنــاك - ١٢٣
 احلـصول  يتـأت  مل دة،احملـدو  الوصـول  إلمكانيـات  نظـرا  أنـه،  غـري  .افسيَّ أبو ومجاعة للتحرير
  .بالتقرير املشمولة الفترة خالل واستخدامهم األطفال جتنيد عن جديدة تقارير أية على



A/62/609 
S/2007/757  
 

07-65602 43 
 

ــوا، أطفــال أربعــة أن عــن املتحــدة األمــم شــركاء وأبلــغ - ١٢٤ ــة قُتل ــداناو يف منــهم ثالث  مين
 .وسـولو  الـشمالية  ودافـاو  كاغايـان  حمافظات يف أطفال سبعة وُشوِّه بيكول، منطقة يف وواحد
 هــذه ووقعـت  .عامــا ١٤ و أعـوام  ٩ بــني أعمـارهن  تتــراوح فتيـات  األطفــال مـن  ثالثــة وكـان 

ــات خــالل األحــداث ــسكرية العملي ــات أو الع ــسلحة املواجه ــع امل ــردين م ــصنيف ومت ،املتم  ت
 فتــاة حالــة احلــاالت أبــرز مــنو .جانبيــة أضــرار أو “متمــردون” أهنــم علــى النــاجنيو الــضحايا
ــا ــوام ٩ عمره ــتقُ أع ــدما تل ــتح عن ــود ف ــون جن ــار حكومي ــالقرب الن ــن ب ــا م ــة يف مرتهل  حمافظ

ــتيال ــايل كومبوس ــارس/آذار ٣١ يف ف ــا يف ،٢٠٠٧ م ــزعم م ــه ي ــة أن ــاويري مالحق  اجلــيش ملغ
 يف األطفـال  نـود اجل مـن  واحـدة  هـي  الطفلة أن البداية يف الفلبيين اجليش وأعلن .اجلديد الشعيب
 حلقـوق  الفلبينيـة  اللجنـة  وأعلنـت  اهتامـه،  سـحب  حـق ال وقـت  يف ولكنه اجلديد الشعيب اجليش
 كـانون  ٢٣ يف آخـر  حدث ويف .“النار إطالق تبادل وسط وقعت” الطفلة أن رمسيا اإلنسان
 الفلبـيين  اجلـيش  مـن  ١٧ الــ  الكتيبـة  أفـراد  أصـاب  فـايل،  كاغايان اغاو،ب يف ٢٠٠٧ يناير/الثاين
 .املنطقة يف إنذار سابق دون النار واتحف عندما بالغة جبراح عاما ١٥ و ١٤ عمرمها فتاتني

 يف لالجتمـــــاع الفلـــــبني يف واإلبـــــالغ للرصـــــد القطريـــــة العمـــــل فرقـــــة وُدعيـــــت - ١٢٥
 اإلنـسان  حقـوق  ومنظمـات  املتحـدة  األمـم  وكاالت من مؤلفة وهي ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٦
 لـدى  ةالدائمـ  بعثتـها  طريـق  عـن  الفلـبني،  حكومـة  أكـدت  ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٩ ويف .احمللية
 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  ).٢٠٠٥( ١٦١٢ األمن جملس قرار تنفيذ على موافقتها املتحدة، األمم

ــدرس ــة ت ــة احلكوم ــادئ بعناي ــاريس، مب ــا ب ــد مم ــد ق ــق ميه ــشطة لتحــسني الطري ــة األن  الربناجمي
 .املسلح الصراعو األطفال جمال يف للحكومة

 
 النكا سري يف التطورات  

ــرة خــالل  - ١٢٦ ــد الفت ــن ةاملمت ــشرين ١ م ــوبرأ/ولاأل ت  غــسطسأ/بآ ٣١ ىلإ ٢٠٠٦ كت
 طفـال  ٣٣٩ نعـ  مؤكـدة  تقـارير  )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحـدة  مـم األ منظمـة  تتلق ،٢٠٠٧

 نــسبة وكانـت  للتحريــر، إيـالم  تاميـل  منــور ةمنظمـ  يــد علـى  جتنيـدهم  عــادةإ وأ جتنيـدهم  يجيـر 
 .الـسابقة  ١١ الــ  شـهر األ يف وانـد ُج طفـال  ٦٧٩ مـع  باملقارنة باتيكالوا، من هممن ئةاامل يف ٤١
 تفرجـ أ طفـال  ١٧١ ـبـ  مقارنـة  ،طفـال  ٢٢٦ نعـ  غورتاميـل  ةمنظم أفرجت الفترة، نفس ويف
 مـن  ئـة اامل يف ٧٨ نـسبة  كانـت و .يكيلينوتـش  مـن  غلبـهم أو الـسابقة،  ١١ الــ  شـهر األ يف عنهم
 اجملنـدين  طفـال األ مـر ع متوسـط  وبلـغ  .اتبنـ ال مـن  ئـة اامل يف ٢٢ و بيةصِّال من اجملندين طفالاأل

 قاعـدة  يف نيلاملـسجَّ  ٦ ٢٢١ الــ  األطفـال  بـني  ومـن  .عامـا  ١٦ بـالتقرير  ةاملشمول الفترة خالل
 تـزال  ال طفـال  ١ ٤٦٩ حـاالت  كانت ،٢٠٠١ عام منذ جمنَّدين عتبارهمبا اليونيسيف بيانات
 يف عامــــا ١٨ عــــن تقــــل حينــــذاك عمــــارهمأ كانــــت طفــــال ٣٣٥ مفــــيه نمبــــ ،ةمعلقــــ
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 الفعلـي  العـدد  علـى  مؤشـر  جمـرد  عنـها  غاملبلَّـ  احلـاالت  كـون ت قـد و .٢٠٠٧ سطسغأ/بآ ٣١
 ةمنظمـ  ةلسيطر ةاخلاضع املناطق ىلإ الوصول سبل على روضةفامل لقيودل نظرا اجملندين لألطفال
 باعتبارهــا األطفــال محايــة هيئــة تــهمس مــا نظمــةامل هــذه عينــت قــدو .للتحريــر إيــالم تاميــل منــور

 احلــوار يــزال وال ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ مــناأل جملــس وقـرار  طفــالاأل جتنيــد اياقــضب ىنعــامل احملـاور 
 غـسطس أ/آب ٢٢ حـىت و .مـستمراً  األطفـال  محايـة  هيئة يسمى وما اليونيسيف بني يسبوعألا

 لتوصــيات انتــهاك يف ،ةالتعليميــ املهــارات تنميــة مركــز يف ونمــقيي طفــالأ ةمثانيــ ظــل ،٢٠٠٧
 الترتيـب  صددبـ  اليونيـسيف  كانت التقرير، هذا كتابة حنيو .األمن جمللس التابع العامل الفريق

 .سرهمأ إىل ةثمانيلا طفالاأل هؤالء دةاعإل
 كارونـــا ليفـــص قـــام طفـــال ٢٤٦ نأ مفادهـــا مؤكـــدة تقـــارير اليونيـــسيف تلقـــتو  - ١٢٧

 وانــدُج طفــال ١٥٤ ـبــ مقارنــة بــالتقرير، ةاملــشمول الفتــرة خــالل جتنيــدهم عــادةإ وأ تجنيــدهمب
 ليفـص  فـرج أ وقـد  .باتيكـالوا  من اجملندين طفالاأل معظم وكان .السابقة ١١ الـ هرشاأل خالل

ــا ــن كارونـ ــال ٨٠ عـ ــرة، نفـــس يف طفـ ــة الفتـ ــ مقارنـ ــرجأُ طفـــال ١٤ ـبـ ــهم فـ ــهراأل يف عنـ  شـ
 وكـان  .عامـا  ١٦ كارونـا  ليفـص  مهنـد جي ذينالـ  طفـال األ عمـر  متوسـط  وبلغ .السابقة ١١ الـ

 نيلاملـسجَّ  ٣٨٥ الــ  األطفـال  بني ومن .واحدة فتاة باستثناء ،ةبيالصِّ نم اجملندين طفالاأل مجيع
 غايــــة إىل ةمعلقــــ ٢١٤ حالــــة ظلــــت ،جمنَّــــدين عتبــــارهمبا اليونيــــسيف بيانــــات قاعــــدة يف
 .عاما ١٨ عن حاليا عمارهمأ قلت طفال ١٦٠ مفيه نمب ،٢٠٠٧ غسطسأ/آب ٣١
 وباتيكــالوا  جافنــا يف عنــها املبلّــغ  طفــالاأل اختطــاف حــاالت  غالبيــة توقعــ قــدو  - ١٢٨

 منــور ةمنظمــ ىلإ وتنــسب ،ديــجنالت إطــار يف ســاسباأل االختطــاف عمليــات جتــريو .وفافونيــا
 طفـال األ أن الحـق  وقـت  يف تبـّين  احلـاالت،  بعـض  ويف .كارونـا  وفـصيل  للتحريـر  إيالم تاميل
 يةصـب  ربعـة أ طـف اخُت ،٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٤ ويف .حتفهم لقوا قد طفوااخُت الذين
 املنطقــة يف طفـال ألل مجاعيـة  اختطــاف التحـا  عـدة  مــن جـزء  هـي  ةالــاحل هـذه و .باتيكـالوا  يف
ــزال ال ــسمرب/األول كــانون ١٨ ويف .حــل دون ت ــذلت ٢٢ طــفاخُت ،٢٠٠٦ دي ــى امي ــد عل  ي

 يف توجيهيـا  درسـا  حيـضرون  واناكـ  ابينمـ  نيـدهم جت غـراض أل للتحريـر  إيـالم  تاميـل  منـور  ةمنظم
 افاعـ د ليونيـسيف ا بـه  قامت امل نتيجة يومني غضون يف طفالاأل هؤالء عمجي عن فرجوأُ .أمبارا

 مــارس/ذارآ ١٨ و ٢٠٠٦ ديــسمرب/ولاأل كــانون ٢٢ ويف .تاميــل منــور منظمــة لــدى نــهمع
 ُبـرا تاعو جافنـا  يف النكـا  سري كومةحل التابعة مناأل قوات زهتمااحتج صبيني أن ورد ،٢٠٠٧

 .املفقودين عداد يف الحق وقت يف
ــذ وردتو  - ١٢٩ ــشرين ١ من ــوبرأ/ولاأل ت ــارير ٢٠٠٦ كت ــق مت تق ــها التحق ــن من ــل ع  مقت
 طفـال األ مـن  طفـال  ١١ وفـاة  ذلك ويشمل .القائم الرتاع بسبب طفال ٧٩ وتشويه طفال ٤٦
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 فـصيل  هممنـ  اثـنني  جنـد و للتحريـر  إيـالم  تاميـل  منـور  ةمنظم هممن تسعة جندت الذين اجملندين
ــا  ويف .باتيكــالوا مقاطعــة يف التــشويهو القتــل مليــاتع نــصف مــن أكثــر حــدث وقــد .كارون

 ىلإ يالـسريالنك  اجلـو  سـالح  هبـا  قـام  جـوي  قصف عملية أدت ،٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ٢
 تقــع داخليــاً للمــشردين قريــة وهــي ،بــاداهوثُراي يف آخــرين ةمثانيــ وجــرح طفــالأ ســبعة قتــلم

 ويف .ســنوات ١٠ عــن قـل ي ممنــه واحــدا عـدا  طفــالاأل كـل  عمــر ناوكــ .ارمانَّـ  مــن بـالقرب 
 عنـد  وقع ةحافل انفجار يف اتشوهبت ربعةأ صيبأُو طفالأ ثالثة قُتل ،٢٠٠٧ بريلأ/نيسان ٢

 .للتحرير إيالم تاميل منور ةمنظم ىلإ سبُن أمبارا يف عسكرية تفتيش نقطة
 الـسريالنكي  اجليش نفذها يتلا املدفعي القصف عملياتو اجلوية الضربات وأسفرت  - ١٣٠
 صــابةإو ومقتــل مــدارس تــدمري عــن للتحريــر إيــالم تاميــل منــور ةمنظمــ هاتشــن الــيت جمــاتواهل

 جلـيش ا نفـذه  مـدفعي  قـصف  أصـاب  ،٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٨ ويف .سنيومدرِّ تالميذ
 يقـل  ال مـا  وقُتـل  .باتيكـالوا  ،فاهـاراي  يف تقـع  مدرسة يف داخليا للمشردين اخميم السريالنكي

 بينـهم  جبـروح،  مدنيا ٦٩ عن يقل ال ما صيبأُو قل،األ على طفالن همبين نم مدنيا، ٢٦ عن
 قـصف  أصـاب  ،٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كـانون  ٧ ويف .سنة ١٥ نع أعمارهم لقت طفال ٢١

 سمـدرِّ  مقتـل  عـن  سـفر أ ترينكومـايل  يف مدرسة للتحرير إيالم تاميل منور ةمنظم نفذته مدفعي
 .طفالأ مخسة بينهم شخصا ١٥ وإصابة
 الفتـرة  يف وقعـت  الـيت  الـسريالنكي  اجلـيش  عمليـات  ثنـاء أ املستشفيات تضررت كما  - ١٣١
 صحيالـ  غرامودايـا  مركـز  صـيب أُ ،٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  ١٨ فـي ف .بالتقرير ةاملشمول

 هـذا  اسـتخدم  لـذي ا الـسريالنكي  جلـيش ا نفـذه  مـدفعي  قـصف  جـراء  مـن  ضـرار أب فاهاراي يف
 فـرق  أن كمـا  .٢٠٠٧ هيوليـ /متـوز  هنايـة  ىلإ ينـاير /الثـاين  ونكـان  مـن  املمتدة الفترة طيلة املركز
 يف للعمـل  وغرفـة  لـوالدة ل ناحـا ج تـستخدم  تـزال  ال النكـا  سري كومةحل التابعة اخلاصة العمل

 ،٢٠٠٧ هيوليـ /متـوز  ١٤ ويف .٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  منـذ  باتيكالوا يف مبستشفى الطارئة احلاالت
 العيــادات وقــسم الــوالدة نــاحجب أضــرارا الــسريالنكي اجلــيش شــنها قــصف عمليــة أحلقــت
 .فافونيا مشال يف يقع مستشفى يف اخلارجية
 مـارس /ذارآ ٢٨ يف عمـل  خطة مشروع للتحرير إيالم تاميل منور ةمنظم تقدم وقد  - ١٣٢
ــه/متــوز ١٩ يف ةمنقحــ ونــسخة ٢٠٠٧ ــة مــع حــوار قــبع ،٢٠٠٧ يولي ــة العمــل فرق  القطري

 بتحديــد للتحريــر إيــالم تاميــل منــور ةمنظمــ زمــالأ وعنيشراملــ ينهــذ نأ إال .واإلبــالغ لرصــدل
 سنالــ ســُترفع حينــها ،٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين كــانون ١ حــىت عامــا ١٧ يف للتجنيــد األدىن الــسن
 مـع  عامـا  ١٨ ىلإ تجنيـد لل دىناأل سنالـ  رفـع  يف التأخري ويتناقض .عاما ١٨ ىلإ تجنيدلل دىناأل

 إيـالم  تاميـل  منـور  ةمنظمـ  أشـارت  التقريـر،  هـذا  كتابة دوعن .الدولية واملعايري ةالسابق االتزاماهت
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 التـزام  يف نعكسيـ  مل ذلـك  نأ غـري  .عامـا  ١٨ ىلإ رفعسـتُ  تجنيـد لل دىناأل سنال نأ ىلإ للتحرير
 ومــن .احلاضـر  الوقـت  يف عامــا ١٨ و ١٧ بـني  أعمـارهم  تتـراوح  الــذين الفتيـان  عـن  فراجبـاإل 
 تاميـل  مـع  التقـدم  مـن  قـل أ قـدر  حتقـق  دعوة،الـ  أنشطة استمرار من الرغم علىو أخرى، ناحية
 أمـام  عّهـد الت عقـاب أ يفو .كارونـا  لفـصيل  الـسياسي  حانـ اجل وهـو  ،بوليغـال  فيدوتاالي ماكال
 سـري  حكومـة  يف املـسؤولني  كبـار  مـن  مؤلفـة  جلنـة  أُنـشئت  ،األمن جمللس التابع العامل الفريق
 قـوات  مـن  عناصـر ال بعض نأب ةلئالقا االدعاءات يف ةمصداقي يوذ مستقل حتقيق جراءإل النكا
 ليفــص أيــدي علــى طفــالألل قــسريلا تجنيــدلوا االختطــاف عمليــات تــدعم ةاحلكوميــ مــناأل

 حاجـة  هنـاك  إال ترحيـب،  موضع كان اللجنة تعيني نأ حني يفو .هافي شاركت وأحيانا كارونا
 نتـهاكات اال ملنـع  فعالـة  تدابري تخذتو االدعاءات هذه يف النكا سري حكومة حتقق كيل ملحة
 ليفـص  أيدي على وجتنيدهم طفالاأل اختطاف ذلك يف مبا طفال،األ ضد رتكبُت اليت ةاجلسيم
 أن احلكومـة  علـى  يـتعني  يـزال  ال كما .احلكومة عليها تسيطر اليت املناطق يف وخاصة كارونا،
 ىلإ نفــسهمأ وســلموا اصــةاخل ةمايــاحل نسويلتمــ الــذين طفــالاأل حالــة ملعاجلــة إجــراءات تتخــذ

 اختـاذ  ىلإ احلاجـة  ذلـك  يف مبـا  وجفنـا،  ليـ باليك سـجين  يف حاليـا  يوجـدون و ،ةاحلكومي لقواتا
 .تأهيلهم إلعادة مناسبة تدابري

 
 وغنداأ يف التطورات  

 عـدم  فـإن  طفـال، ألا لتجنيـد  ةمنهجي وأ ةمتعمد سياسة وغنداأ كومةحل ليست هنأ عم  - ١٣٣
 عناصـر ال بعـض  ىلإ طفالاأل انضمام استمرار ىلإ يؤدي احمللي املستوى على فعالة مراقبة وجود
 تجنيــدل ةحالــ ١٦ هنــاك كانــت بــالتقرير، ةاملــشمول الفتــرة خــاللف .ةاملــسلح القــوات مــن

 الـشعبية  الـدفاع  قـوات  أيـدي  علـى  سـنة  ١٧ و ١٤ بني ما عمارهمأ تتراوح طفالأ واستخدام
 مـن  فـروا  الـذين  طفـال ألا خدماسـتُ  حيـث  بادر ةاطعمق يف االتح ثالث عن بلغأُو .ةوغندياأل

 فربايــر/شــباط يف مســراحه قطــالإ قبــل ةاالســتخباري املعلومــات جلمــع ةللمقاومــ الــرب جــيش
 إعـادة  هياكـل  مـن  تـستفد  مل ةوغنديـ األ يةالـشعب  الـدفاع  قـوات  نإفـ  الصدد، هذا ويف .٢٠٠٧
 وند تيـسو  منطقـة  يف أخـرى  االتحـ  ثـالث  عـن  بلـغ أُو .عليهـا  املتفـق  القائمـة  ةاملدنيـ  اإلدماج
 الـــشعبية الـــدفاع قـــوات مـــع التـــام التعـــاونب جـــرى ولكـــن ،٢٠٠٧ مـــايو/يـــارأ يف اإلقليميـــة

 املتحــدة األمــم مفوضــية واســتلمتهم الحــق وقــت يف طفــالاأل هــؤالء نعــ اإلفــراج ة،وغنديــاأل
 املـساعدة  القـوات  داخـل  طفـال األ اسـتخدام ب خرىاأل عشرال احلاالت وتتعلق .اإلنسان حلقوق

 بيةالـصِّ  صـغار  يـزال  وال .احملليـة  الـدفاع  وحدات يف وخاصة ،ةوغندياأل بيةالشع الدفاع قواتل
 يف مـــوروأ ةقاطعـــمل التـــابعتني الفـــرعيتني وألـــريو أناكـــا بلـــديت يف الوحـــدات هـــذه يف ونلـــمعي

 ورد الـذين  ١ ١٢٨ الــ  طفـال األ عن راجفإلبا تبشر بوادر هناك يستل اآلن حىتو .آكوليالند
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 يف تيـسو  منطقـة  مـن  وأجـزاء  وبادر مكيتُغ يف احمللية الدفاع وحدات يف للعمل معبئتهت متت نهأ
 هـا داأفر بعـض  أُدمـج و حلها مت احمللية الدفاع وحدات نأ احلكومة يعّدتو .٢٠٠٤ عام واخرأ
 ُضـيعت  العمليـة،  هـذه  وخـالل  .يـة وغندألا الشرطة وقوات ةوغندياأل الشعبية الدفاع قوات يف

 فرقـة  أشـارت  وقد .عليها املتفق القائمة ةاملدني اإلدماج عادةإ هياكل من الستفادةا فرصة أيضا
 طفـال األ اجلنـود  سالح نزعو لتسريح الشامل التخطيط أن إىل واإلبالغ لرصدل القطرية العمل
 .وغنـدا أ مشـال  يف مئـ دا سـالم  حـالل إل ساسـيا أ عنصرا يشكل احمللية الدفاع وحداتب نياملرتبط
 وزيـر  مـع  واإلبـالغ  لرصـد ل القطريـة  العمـل  فرقـة  تاجتمعـ  ،٢٠٠٧ غـسطس أ/آب وائلأ ويف

 طفـال األ واسـتخدام  جتنيـد  ملنـع  عمـل  خطـة  علـى  األخـرية  اللمـسات  لوضـع  اخلارجيـة  الشؤون
 يف كمبـاال  يف عمـل  حلقـة  قـدت وُع .)٢٠٠٥( ١٦١٢ مـن األ جملـس  قـرار  طـار إ يف كمقاتلني

 توِّجـت و ،العمـل  فرقـة و احلكومـة  يف ةالرئيـسي  عنيـة امل األطـراف  مع ٢٠٠٧ غسطسأ/آب ٢٤
 .قريب عما احلكومة ستعتمدها عمل خطة مشروع بصدور
 اغتــصاب حالــة ٤٨ وقــوع عــن أنبــاء وردت ،٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون ومنــذ  - ١٣٤
 الـشعبية  الـدفاع  قـوات  مـن  عناصـر  هاتـ ارتكب الفتيـات  ضـد  اجلنـسي  العنـف  أشـكال  من وغريه
 ىلإ مــارس/آذار مــن الفتــرة يف جلتُســ ةحالــ ٣٧ منــها احملليــة، الــدفاع وحــدات وأ ةوغنديــاأل
 قـوات  مـن  عناصـر  وارتكبت .أموروو الريو وغولو مكيتُغ مقاطعات يف ٢٠٠٧ غسطسأ/آب

 وحــدات مــن فــرادأ ارتكــب بينمــا ،ةاألخــري رائماجلــ هــذه مــن ٣٤ ةوغنديــاأل الــشعبية الــدفاع
 نـاطق املو داخليـا  املـشردين  خميمـات  يف احلـاالت  هـذه  معظـم  وحـدث  .منها ثالثا احمللية الدفاع

 الـدفاع  واتلقـ  التـابعني  اجلنـود  أحـد  اختطـف  ،٢٠٠٧ فربايـر /شباط ويف .يندائلعل املخصصة
 كانــت منــهن نيفتــات اغتــصاب ىلإ دىأ ممــا غولــو، مقاطعــة يف فتيــات أربــع ةوغنديــاأل الــشعبية

 الــدفاع وحــدات مــن جنــدي قــام الــشهر، نفــس وىف .عامــا ١٤ و ١٢ بــني تتــراوح نعمــارهأ
 إبـالغ  مـن  الـرغم  وعلـى  .خنقا وقتلها عاما ١٤ عمرها فتاة باغتصاب أمورو مقاطعة يف احمللية

 تعتـرض  الـيت  الـصعوبات  بـسبب  إمـا  اآلن حـىت  أحـدا  الـشرطة  تعتقل مل احلاالت، هبذه الشرطة
 .فيهم املشتبه اختفاء بسبب أو اجلرمية مرتكب هوية حتديد
 يف غولــو قاطعــةمب آســوا بلــدة يف تنيابتــدائي مدرســتني حتتــل عــسكرية قــوات كانــتو  - ١٣٥

 املتحـدة  األمـم  مفوضية تدخل وبفضل .يالعسكر التدريب غراضأل امستخدمهتو آكوليالند
 ،الــري مقاطعــة يفو .٢٠٠٧ غــسطسأ/آب ٢٣ يف تنياملدرســ اجلــيش خلــىأ ،اإلنــسان حلقــوق
 قـوات  هاتلـ حت زالتـ  ال الفرعيـة  أوكوانـغ  مقاطعـة  يف الواقعـة  االبتدائيـة  بـاراليغي  مدرسـة  كانت

 لبنـاء  ختطـط  احلكومـة  فـإن  ة،ياملدرسـ  البنيـة  أصـابت  الـيت  ةفادحـ ال ضـرار ألا بسببو .عسكرية
 .جديدة مدارس
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ــدم نظــراو  - ١٣٦ ــرب جــيش وجــود لع ــة ال ــاأل راضــياأل يف للمقاوم ــرة خــالل ةوغندي  الفت
 .ليهـا إ سبنـ ُت قـد  ةحالـ  يأ واإلبـالغ  للرصـد  القطرية العمل فرقة تسجل مل ،ربالتقري ةاملشمول

 جنــوب يف كوانغبــا - ري جتّمــع منطقــة مــن طفــل يأ عــن للمقاومــة الــرب جــيش يفــرج ملو
 ،٢٠٠٦ غــسطسأ/آب يف عدائيــةال عمــالاأل وقـف  اتفــاق علــى التوقيـع  منــذ ولكــن .الـسودان 

 ىلإ الـسودان  جنـوب  مـن  الفتيـات،  مـن  منـهم  املائـة  يف ١٥ نسبة طفال، ٧٠ من يقرب ما عاد
 قـوات  هتاسـر أ وأ جنـت  إمـا  طفـال األ يـة لباغو .الـري و اوبـادر  مكيـتغُ و غولو يف االستقبال مراكز
 مـن  طفـال أ سـتة  قـل ُن حـني  يف الـسودان؛  لتحريـر  الـشعيب  اجلـيش  وأ ةوغنديـ األ الشعبية الدفاع
 احبنجـ  طفـال األ هـؤالء  إدمـاج  وأُعيـد  .الـسودان  نوبجب جوبا يف الستقبالل تشان توتو مركز
 حاليـا  وتوجـد  .اليونيـسيف  هادعمتـ  الـيت  طفـال األ ةمحايـ  بـرامج  لخـال  من احمللية جمتمعاهتم يف
 تـزال  الو .ةللمقاومـ  الـرب  جـيش  دىلـ  حمتجـزين  يزالـون  ال الذين طفالاأل بقية الستقبال آلية
 همسـر أ نيالـذ  طفـال واأل النـساء  مـن  تبقـى  من مجيع عن فراجإلا ىلإ دعوت القطرية العمل فرقة
 .ةللمقاوم الرب جيش

 
 وغريهـم  الـسالم  حفـظ  أفـراد  قبـل  مـن  لألطفـال  نااجلنـسي  واالنتهاك غاللاالست - جيـم 

 املتحدة األمم موظفي من
 لتقويــة ســبل عــن بحــثال املتحــدة األمــم واصــلت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة خــالل - ١٣٧

 الــسالم حفـظ  أفـراد  قبـل  مـن  اجلنـسيني  واالنتـهاك  االسـتغالل  دون للحيلولـة  يؤسـس امل اإلطـار 
 هـدف  إىل مباشـرة  املبـادرات  بعـض  توجيـه  مـع  ومعاجلتـه،  املتحدة، ألمما ظفيمو من وغريهم
 .األطفال إيذاء دون احليلولة هو حمدد
 ويف كــبري، حنــو علــى امليدانيــة املواقــع تغطيــة علــى املتحــدة األمــم قــدرة ازدادت وقــد - ١٣٨
ــه/متــوز ٣١ ــدعم إدارة أقامــت ،٢٠٠٧ يولي ــداين ال ــسل وحــدات املي ــضباط وكلل  تغطــيل واالن
 حفظـة  ضـد  املقدمـة  الشكاوى تلقي عن مسؤولة الوحدات وهذه .)٣(السالم عمليات من ١٨

 ملنـع  مبـادرات  ووضـع  ومتابعتـها،  ورصـدها  اجلنـسيني،  واالنتـهاك  االسـتغالل ب واملتعلقة السالم
 .السلوك قواعد وإنفاذ املبادرات، تلك وتنفيذ وقوعها،
 تتعلـق  ادعـاء  ٣٧١ تلقـي  عـن  الداخلية ابةالرق خدمات مكتب أبلغ ،٢٠٠٦ عام ويف - ١٣٩

ــهاك االســتغاللب ــها مــن ٣٥٧ كــان .اجلنــسيني واالنت  لألمــم التابعــة الــسالم عمليــات مــن بين
 .الــسابق العــام يف عنــها املبلــغ االدعــاءات عــن املائــة يف مخــسة قــدرها زيــادة ميثــل ممــا املتحــدة،

__________ 
ــوع إىل ا      )٣(  ــى الرجـــــــ ــسالم يرجـــــــ ــات الـــــــ ــة عمليـــــــ ــى قائمـــــــ ــالع علـــــــ : ملوقـــــــــع التـــــــــايل لالطـــــــ

http://www.un.org/Depts/dpko/CDT/about.html. 
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ــ خــدمات مكتــب أبلــغ ،٢٠٠٧ عــام مــن األول النــصف وخــالل ــة ةالرقاب  تلقــي عــن الداخلي
 .املتحــدة لألمــم التابعــة الــسالم عمليــات مــن اجلنــسيني واالنتــهاك االســتغالل عــن ادعــاء ٧٢

ــغ االدعــاءات عــدد يف االخنفــاض يف االجتــاه هــذا وُيعــزى ــها املبل ــأثري إىل عن ــادرات ت ــع مب  املن
 املبلـغ  ءاتاالدعـا  بـني  ومن .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ عامي طوال املتحدة األمم طبقتها اليت واإلنفاذ
 يونيـه /حزيـران  حـىت  حتقيقا ٨٢ أجنز ،٢٠٠٦ عام خالل السالم حفظ عمليات خبصوص عنها

ــت .٢٠٠٧ ــن مخــسة ومشل ــها م ــاال بين ــن أفع ــتغالل م ــهاك االس ــسيني واالنت ــصَّر ضــد اجلن  .قُ
 واحـد  مـدين  ملوظـف  العقـد  جتديد عدم أو اخلدمة من الفصل عن نجزةامل التحقيقات وأسفرت
 .هنماوطأ إىل الشرطة من واحدا وفردا العسكريني ألفرادا من ١٣ وإعادة
 اجلنـسيني  واالنتـهاك  االسـتغالل ب تتعلق ادعاءات عن أُبلغ ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران ويف - ١٤٠
 حلفـظ  املتحـدة  األمـم  عمليـات  يف املتحـدة  لألمـم  التابعة السالم حفظ وحدات إحدى قبل من

 أُبلـغ  وقـد  .وفتيـات  لـشابات  إيـذاء  أفعـال  االدعـاءات  تلـك  ومشلـت  .ديفـوار  كـوت  يف السالم
 مت االدعـاءات،  خلطـورة  ونظـرا  .التحقيـق  عملية وبدأت فورا، الداخلية الرقابة خدمات مكتب
 وكـذلك  امليـداين،  والدعم السالم حفظ عمليات إدارتا وُتبقي .ثكنتها يف املعنية الوحدة حصر
 .الفعلي نظرها قيد املسألة هذه املعنية، العضو الدولة
 مـن  كجـزء  الـضحايا  ملـساعدة  إسـتراتيجية  وجـود  ألمهيـة  العامـة  اجلمعيـة  من وإدراكا - ١٤١

 بـاب  مفتـوح  خمصـصا  عامال فريقا أنشأت فقد اجلنسيني، واالنتهاك لالستغالل شاملة استجابة
 ضـحايا  ودعـم  ملـساعدة  الـشاملة  ستراتيجيةالوا العامة ةالسياس بيان مشروع يف للنظر العضوية

 الوثيقـة  انظـر ( هبا نياملرتبط واألفراد املتحدة األمم يموظف بفعل اجلنسيني االنتهاكو االستغالل
A/60/877، للجمعيـة  والـستني  الثانيـة  الـدورة  خـالل  مداوالته العامل الفريق هذا وبدأ .)املرفق 

 مؤسـسيا  إطـارا  العامـة  اجلمعيـة  تؤيـدها  حينمـا  ،االسـتراتيجية  هذه توفر أن املتوقع ومن .العامة
 حلـاالت  نتيجـة  ُولـدوا  أو لإليـذاء  ضـحايا  وقعـوا  الـذين  لألطفال إليه احلاجة متس دعما منحسي

 جيـوز  األثنـاء،  تلـك  ويف .هبـا  املرتبطـون  واألفـراد  املتحـدة  األمـم  موظفـو  ارتكبـها  الـيت  االنتهاك
 األمـم  عمليـات  تيـسِّره  نفـسيا  اجتماعيـا  ودعمـا  عـاجال  طبيـا  دعمـا  يتلقـوا  أن االنتهاك لضحايا

 الـسالم،  عمليـات  بعـض  ويف .للخـدمات  املقدمـة  احملليـة  اجلهـات  مـع  بالتضامن ميدانيا تحدةامل
 لالغتـصاب  الـسريعة  لالسـتجابة  فريقـا  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  الـسالم  عملية أقامت ليربيا، مثل

 ضـحية  يقعـون  الـذين  واألطفـال  النـساء  ملـساعدة  سريع إجراء اختاذ لضمان اجلنسي، واالعتداء
 علـى  احلـصول  علـى  القـصَّر  بعـض  حملـيني  شـركاء  يضم الذي الفريق ذلك ساعد وقد .لإليذاء
 األمهيـة  حامسـة  أدلة فقدان خماطر تقليل املبادرة تلك من وُيقصد .طبية رعاية وتلقي منآ سكن
 اآلن املاثـل  والتحـدي  .الـصدمات  مـن  ملزيـد  االنتـهاك  مـن  الناجني تعرض وختفيض إتالفها، أو
 .بالغة أمهية ذا االستراتيجية تلك تنفيذ وُيعد .الضحايا لدعم مستدامة مبادرات إجياد هو
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 يف ُعقـــد اجلنـــسيني، واالنتـــهاك لاالســـتغال عـــن املـــستوى رفيـــع مـــؤمتر أســـفر وقـــد - ١٤٢
 الـــسالم حفـــظ عمليـــات إدارة استـــضافته يف واشـــتركت ،٢٠٠٦ ديـــسمرب/األول كـــانون ٤

 املتحــدة األمــم ومنظمــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج اإلنــسانية الــشؤون تنــسيق ومكتــب
 اجلنـسيني  واالنتـهاك  االسـتغالل  علـى  القـضاء ب التـزام  بيـان  إصـدار  عـن  ،)اليونيـسيف ( للطفولة
 لتيـسري  ئمبـاد  عـشرة  احتـوى  هلـا،  تـابعني  غـري  أو املتحدة لألمم تابعون أفراد مايرتكبه اللذين
 .عليهمـا  والقـضاء  اجلنـسيني  واالنتـهاك  سـتغالل اال مبنع املتعلقة القياسية للمعايري السريع التنفيذ
 اجلهـات  مـن  ٣١ و املتحـدة  لألمم التابعة الكيانات من ٤٠ أيد ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ٣١ وحىت
 .اجلنسيني واالنتهاك االستغالل مبكافحة وتعهدت البيان ذلك هلا التابعة غري

 جيـب  فعـال  تـشريعي  إطار ءبإنشا بالتقرير املشمولة الفترة خالل كبري تقدم حتقق وقد - ١٤٣
 ،٢٠٠٧ يوليـه /متـوز  يف أنـه  نالحـظ  أن املـشجع  ومـن  .به االلتزام الوطنية الوحدات فرادأ على

 الـسلوك  قواعـد  علـى  تنقيحـات  بـإدراج  القاضـية  التوصـيات  باإلمجـاع  العامـة  اجلمعية اعتمدت
 وباإلضـافة  .ةاملتحـد  واألمـم  بقـوات  املسامهة البلدان بني التفاهم مذكرة منوذج مشروع ضمن
 تـشدد  التفـاهم  مذكرة على املدخلة التنقيحات فإن ،النظامية الوحدات أفراد مساءلة تقوية إىل
 علـى  اجلنـسيني  واالنتـهاك  االسـتغالل  حاالت يف فورا اجلنائية األدلة مجع إىل احلاجة على أيضا
 .األصلية بلداهنم يف املرتكبني قاضاةمل كافيا يكون حنو
 

ــات - رابعا  ــدم عــن معلوم ــذ يف احملــرز التق ــة تنفي ــالغ الرصــد آلي ــيم واإلب  وتعم
 املتحدة لألمم التابعة السالم حفظ عمليات يف األطفال محاية مراعاة
 أُنـشئت  ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ هقـرار  مـن  ٣ الفقـرة  يف األمـن  جملـس  إليـه  ادع ما حسب - ١٤٤
 املــسلح، لــصراعا حــاالت يف الطفــل حلقــوق اخلطــرية االنتــهاكات عــن واإلبــالغ للرصــد آليــة

 جملـس  أعمال جدول يف درجةوامل ،٢٠٠٦ لعام العام األمني تقرير من األول قرفامل يف الواردة
 ديفـوار  وكـوت  والـصومال  والـسودان  الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة  بوروندي وهي األمن،
 امالعـ  األمـني  تقريـر  مـن  الثاين قرفامل يف مدرجة ،أخرى مسلحة صراعات حاالت ويف ونيبال،
 كمــا .النكــا وســري أوغنــدا وهــي واإلبــالغ، الرصــد آليــة طواعيــة نفــذت ممــن ،٢٠٠٦ لعــام

 قــرارال إطــار يف واإلبــالغ للرصــد آليــة إنــشاء علــى تتعــاون أن علــى ميامنــار حكومــة وافقــت
٢٠٠٥( ١٦١٢.( 
 مــن ملموســة اســتجابة إىل نظــري مفهــوم مــن واإلبــالغ الرصــد انتقــل إنــشائه، ومنــذ - ١٤٥

 منهجيــة معلومــات مجــع إمكانيــة واإلبــالغ الرصــد آليــة إنــشاء أتــاحو .املتحــدة مــماأل منظومــة
 ضــد ترتكــب الــيت الــستة اخلطــرية االنتــهاكات عــن املناســب الوقــت ويف وموضــوعية وموثوقــة
 تقـاريري  يرفـد  ممـا  املعتديـة،  األطـراف  هويـة  حتديد بينها ومن املسلحة، الصراعات يف األطفال
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 املـسلحة  والـصراعات  األطفـال  مبـسألة  املعـين  العامل الفريق يدرسها يتال ،حمددة ببلدان اخلاصة
 بتقــاريري املرفقــة القــوائم يف املعتديــة األطــراف تلــك حتديــد أثبــت وقــد .األمــن جمللــس التــابع
 الفريـق  مثـل  “اإلجـراءات  اختـاذ  عـن  املـسؤولة  اهليئات” مكن كما رادعا، تأثريا له أن السنوية
 إجـراءات  واختـاذ  الـسياسي  الضغط إبقاء من املسلحة والصراعات طفالاأل مبسألة املعين العامل
 أسـهمت  كمـا  .الطفـل  حلقوق متكررة انتهاكات ترتكب أهنا يتبني اليت اعصرال أطراف بشأن

 مبـسألة  الـدويل  الـوعي  زيـادة  يف كـبرية  بـصورة  واإلبـالغ  الرصـد  آلية عملية عن الناجتة التقارير
ــصراعات األطفــال ــرارات ضــمن إدراجهــا خــالل مــن ســيما ال املــسلحة، وال  األمــن جملــس ق

  .املتحدة األمم منتديات من غريه يف أجريت اليت قشاتانوامل
 العامـل  الفريـق  اختـذها  اليت واإلجراءات للتوصيات نتيجة إجيابية تطورات طرأت وقد - ١٤٦
 ناوجلــ مــناأل جملــس انتبــاه اســترعاء بينــها ومــن املــسلحة والــصراعات األطفــال مبــسألة املعــين

 ويف .إليهمـا  املوجهـة  التوصـيات  متابعـة  ضـرورة  إىل ،األمـر  ينطبق حسبما له، التابعة اجلزاءات
 الـسابق  القائـد  احلكومـة  قـدمت  ،األمـر  بدايـة  يف لكـؤ ت عقـب و الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهورية

 جـرائم  ارتكابـه  بتهمـة  للمحاكمـة،  “ونعدجـ ” باسـم  املعـروف  موتانغـا،  كيونغـو  ماي، ملاي
 عـام  مـن  الفتـرة  يف كاتنغا مقاطعة يف طفل ٣٠٠ جتنيد بينها من اإلنسانية، ضد وجرائم ربح

 املعـين  العامـل  الفريـق  مـن  قويـة  توصـيات  عقـب  اإلجـراء  ذلـك  وجاء .٢٠٠٦ عام إىل ٢٠٠٣
 اجلماعــات فــرادأ ضــد مالئمــة قانونيــة إجــراءات باختــاذ املــسلحة والــصراعات األطفــال مبــسألة
 الفريــق طلــب ديفــوار، كــوت ويف .األطفــال ضــد خطــرية جــرائم ارتكــابب املتــهمني املــسلحة
 التابعــة واألمــن الــدفاع قــوات تواصــل أن املــسلحة والــصراعات األطفــال مبــسألة املعــين العامــل
 ذلـك  ومنـذ  .األطفـال  احتجـاز  ممارسـة  بإهنـاء  القيادة عن الصادر ألمرل نشرها اجلديدة اتللقو

 لـسجون ا رصـد ب نتظـام با املتحـدة  األمـم  وتقوم بنجاح، ذكورامل القيادة أمر تنفيذ جرى احلني،
 اجلديـدة  اتللقـو  التابعـة  واألمـن  الـدفاع  قـوات  سيطرةلـ  اخلاضعة املناطق يف االحتجاز رافقوم

  .أطفال احتجاز عدم لضمان
ــذين واحلــوار املباشــر االتــصال أن كمــا - ١٤٧ ــع مــع العامــل الفريــق جيريهمــا الل  ممثلــي مجي

 إىل همتـشجيع  يف دورا العبـ  ،فيهـا  الـسائدة  احلالة يف العامل الفريق ينظر اليت البلدان حكومات
 حبمايــة األكيــدة تعهــداهتم علــى احلــصول ويف العامــل، الفريــق اجتماعــات يف الفعالــة ةشاركاملــ

 القائمـة  سياسـتها  جمـددا  النكـا  سري حكومة وأكدت .املسلح الصراع من املتضررين األطفال
 العامـل  للفريـق  تعهـدها  تأكيـد  وأعـادت  واسـتخدامهم،  األطفـال  جتنيد ءإزا التسامح عدم على

 يف موثـوق و مـستقل  حتقيـق  إلجراء املستوى رفيعي حكوميني مسؤولني من تتألف جلنة بإنشاء
ــة االدعــاءات ــأن القائل ــوات بعــض ب ــة الق ــساعد األمني ــصيل ت ــا ف ــى كارون ــد عل ــال جتني  األطف

 بقـرار  عمـال  عملـها  خطـة  بإجنـاز  تعهـدها  كيـد تأ أوغنـدا  حكومـة  تعـاد أ كمـا  .واستخدامهم
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 ،األوغنديــة الــشعبية الــدفاع قــوات امســي رفــع إىل يــسار لكــي )٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس
 .السنوية تقاريريب لحقنيامل املرفقني من احمللية الدفاع ووحدات

 هدتـش  الـيت  األطـراف  مـع  وبنـاءة  تعاونيـة  باتـصاالت  العامـل  الفريـق  قيام فإن وباملثل، - ١٤٨
 النكـا  وسـري  أوغنـدا  مثـل  األمـن،  جملـس  أعمـال  جـدول  يف مدرجـة  ليـست و صـراع  حاالت

 .)٢٠٠٥( ١٦١٢ قرارالب عمال واإلبالغ الرصد آلية لتنفيذ قبوهلا عن أسفرت قد ،الفلبنيو
 االنتـهاكات  مـرتكيب  علـى  الـضغط  زيادة إىل احلاالت، بعض يف احلاجة، تدعو ولكن - ١٤٩

 الكونغـو  مجهوريـة  يف نكونـدا  لـوران  املتمـرد  اجلنـرال  مثـل  الطفـل،  قحلقو والصارخة املتكررة
 طريـق  عـن  النكـا،  سـري  يف تحريـر لل إيـالم  تاميـل  ومنـور  السودان، يف واجلنجويد الدميقراطية،

 .األطراف تلك ضد موجهة تدابري فرض إىل احلاجة يف جديد من النظر
 آليـة  نطـاق  يوسع بأن ٢٠٠٦ عام يف األمن جملس إىل املقدم تقريري يف أوصيت وقد - ١٥٠
 الـصراعات  مـن  املتـضررين  لألطفـال  واالهتمـام  العنايـة  مـن  القدر نفس إليالء واإلبالغ الرصد
 واإلبـالغ  للرصـد  آليـة  إنـشاء  علـى  يـشجع  الـذي  األمر للقلق، املثرية احلاالت مجيع يف املسلحة

ــع يف ــسان ويف .املــرفقتني القــائمتني يف املدرجــة احلــاالت مجي ــلبأ/ني ــق أدرج ،٢٠٠٧ ري  الفري
 مـن  وبـالرغم  .أعمالـه  جدول يف ميامنار يف املسلح الصراع من املتضررين األطفال حالة العامل
 مـسألة  فـإن  واإلبالغ، الرصد آلية تنفيذ بشأن ميامنار حكومة مع إليه التوصل مت الذي االتفاق
 الـيت  األخـرى  القيود وكذلك اع،صربال املتأثرة املناطق إىل املناسب الوقت يف الوصول إمكانية
 أداء مــن واإلبــالغ الرصــد آليــة تمكنيلــ عليهــا التغلــب جيــب عوامــل هــي احلكومــة، تفرضــها
 تـشاد  مثـل  اجمللس، أعمال جدول يف املدرجة غري حلاالتا ويف .ومستقلة فعالة بصورة مهامها
 إمكانيـة  علـى  ةاملفروضـ  والقيـود  األمـن  انعـدام  مثـل  أهم عوامل هناك فإن وكولومبيا، والفلبني
 كـبريا  حتـديا  تـشكل  املـوارد،  كفايـة  وعدم ذلك من املنع أو البلد من معينة مناطق إىل الوصول

 والـيت  اخلطـرية  األمنيـة  األوضاع فإن املثال، سبيل وعلى .واإلبالغ للرصد قوية آلية إنشاء أمام
 غـري  مـسلحة  تجلماعـا  معينـة  عمليـات  منـاطق  ويف تـشاد  شـرق  يف الـسائدة  هبـا  التنبؤ ميكن ال

 ومـستكملة  دقيقـة  معلومـات  علـى  احلـصول  العـسري  مـن  جتعـل  وكولومبيا، الفلبني يف مشروعة
  .الطفل حقوق انتهاكات عن

 رفيــع مـستوى  علـى  جهــود لبـذل  قطريـة  زيــارات بعـدة  ةالشخـصي  يتممــثل تقامـ  وقـد  - ١٥١
 واألمـم  سلطاتالـ  ةساعدومل املسلحة، الصراعات من املتضررين األطفال مسائل بشأن للدعوة
 العديـد  جرىو .املسلحة الصراعات يف األطفال حالة حتسني يف املدين اجملتمع وشركاء املتحدة
 والــصراعات األطفــال مبــسألة املعــين العامــل الفريــق مــن بتكليــف القطريــة زيــاراتال تلــك مــن

 يف وهريـا ج أمـرا  ةاخلاصـ  يتممـثل  إىل دعواهتـا  تقدمي يف املتمثل احلكومات تعاون وكان .املسلحة
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 الـسودان  إىل بزيارات اخلاصة ممثليت قامت بالتقرير، املشمولة الفترة ويف .األهداف تلك حتقيق
 ولبنـان  ؛)٢٠٠٧ مـارس /آذار( الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة  ؛)٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كانون(

 )٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران ( وميامنار ؛)٢٠٠٧ بريلأ/نيسان( وإسرائيل احملتلة سطينيةالفل واألرض
 نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف( بزيارهتـا  ةاخلاصـ  يتملمـثل  اخلـاص  املستـشار  قام النكا سري حالة يفو

 الثالـث  الفـرع  يف الزيـارات  تلـك  عـن  متخـضت  اليت احملددة للنتائج وصف ورد وقد .)٢٠٠٦
 .املعنية البلدان يف باحلالة املتعلق التقرير هذا من

 املتعلقــة التجربــة عــن الدراســة مــن املــستفادة تــائجالن ٢٠٠٦ لعــام تقريــري أبــرز وقــد - ١٥٢
 حفـظ  ممارسـات  أفـضل ب املعـين  قـسم ال أجراهـا  اليت ،)٤(السالم حفظ عمليات يف الطفل حبماية
 ).٢٠٠٥( ١٦١٢ هقـرار  مـن  )ب( ٢٠ الفقـرة  يف األمـن  جملـس  إليـه  ادعـ  مـا  حـسب  السالم،
 الـذي  الكبري والتأثري األطفال، مايةحب املختصني املستشارين إىل املاسة باحلاجة الدراسة وأقرت
 املتـضررين  األطفـال  حبقوق االهتمام زيادة يف واإلبالغ، الرصد على قدرهتم خالل من حققوه

 جـذبت  الدراسـة  ولكـن  .واألمـن  الـسالم  بـشأن  املتحـدة  األمـم  أعمـال  جدول يف احلروب من
 لكفالـة  القـرارات  ختـاذ ال الوكـاالت  بـني  كةمـشتر  واضحة عملية إىل احلاجة إىل أيضا االهتمام

 قوهتـا  يـا زام مـن  فيديـست  حنـو  علـى  بـدور  الطفـل  محايـة  جمـال  يف العاملـة  اجلهات مجيع تقوم أن
 .النسبية
ــد - ١٥٣ ــسية دروس مخــسة عــن الدراســة متخــضت وق  أن ينبغــي )أ( :وهــي ،مــستفادة رئي

 باألطفــال ةاملعنيــ العــام لألمــني ةاخلاصــ ةاملمثلــ ومكتــب الــسالم، حفــظ عمليــات إدارة راجــعت
 معـا  احلالية واختصاصاهتم األطفال محاية مستشاري مفهوم واليونيسيف املسلحة، والصراعات
 الـسالم  حفـظ  عمليـات  إدارة مقـر  يف متخصـصة  ةقـدر  إلجيـاد  حاجة توجد )ب( وتوضيحها؛

 امليـدان؛  يف األطفـال  محايـة  مستـشاري  إىل اليـومي  التنفيـذي  والـدعم  والتدريب التوجيه لتقدمي
 محايـة  مستـشاري  مـن  املمارسـات  أفـضل  تـستمد  أن الـسالم  حفظ عمليات دارةإل ينبغي )ج(

 ةاخلاصـ  ةاملمثلـ  مكتـب  مـع  بالتـشاور  ،التوجيهـات و الـسياسات  وضـع  يف تـدرجها  أن األطفال
ــام لألمــني ــ الع ــال ةاملعني ــصراعات باألطف ــسلحة، وال ــسيف امل ــن وغريمهــا واليوني ــشركاء؛ م  ال

 البعثــة هيكــل إطــار يف الطفــل محايــة مستــشاري أو وحــدات وقــعم يف النظــر إعــادة ينبغــي )د(
 مـؤهالت  تـستعرض  أن الـسالم  حفـظ  عمليـات  دارةإل ينبغـي  )هــ ( ؛توحيـده  ىلإ الـسعي  رمباو

 العـام  لألمـني  ةاخلاصـ  ةاملمثلـ  مكتب مع بالتشاور اختيارهم، وعملية األطفال محاية مستشاري
 ممارســات أفــضلب املعــين قــسمال ويعمــل .يــسيفواليون املــسلحة، والــصراعات باألطفــال ةاملعنيـ 

__________ 
/ أيـــار(، “تـــأثري مستـــشاري محايـــة الطفـــل يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الـــسالم  ”األمـــم املتحـــدة،  )٤( 

 ).٢٠٠٥ مايو
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 سـيتوىل  الطفـل،  حلمايـة  املـستوى  رفيـع  منـسق  توظيـف  علـى  احلاضـر  الوقـت  يف الـسالم  حفظ
 .أعاله املذكورة والتوصيات الدروس متابعة مسؤولية
ــا - ١٥٤ ــي كم ــيني ينبغ ــشاري تع ــة مست ــال محاي ــات يف األطف ــستان يف املوجــودة البعث  أفغان

 تلـك  مـن  كـل  يف اإلنسان حقوق رصد خربة لزيادة ولبنان احملتلة لفلسطينيةا واألرض والعراق
 األفريقــي لالحتــاد املختلطــة البعثــة يف األطفــال محايــة مستــشاري تعــيني ينبغــي كمــا .البعثــات
 تـشاد  يف األورويب واالحتـاد  املتحـدة  لألمـم  اجلوانب متعدد والوجود دارفور يف املتحدة واألمم

 تـوفري  علـى  سيـساعد  كمـا  واإلبالغ، الرصد مهمة ذلك وسيقوي .وسطىال أفريقيا ومجهورية
 املتـضررين  األطفـال  لقـضايا  الـسريعة  واالسـتجابة  للـدعوة  املناسب الوقت ويف دقيقة معلومات

  .تلك الصراع حاالت يف املسلح الصراع من
 لتقــدمي جديــدة توجيهيــة مبــادئ مــؤخرا الطفــل حبقــوق املعنيــة اللجنــة اعتمــدت وقــد - ١٥٥

 يف األطفــال اشــتراك بــشأن الطفــل حقــوق التفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول مبوجــب التقــارير
 آليـة  مـع و ةاخلاص يتممثل مع تتعاون أن على األطراف الدول يشجع الذي املسلحة، الصراعات
 الربوتوكــول تنفيــذ يف ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس قــرار إلطــار وفقــا واإلبــالغ، الرصــد

 .االختياري
 

 العمل خطط وتنفيذ وضع يف احملرز التقدم عن معلومات - اخامس 
 األطــراف فــإن ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩ األمــن جملــس بقــراري عمــالً - ١٥٦
 مـع  الوثيـق  بالتعـاون  وذلـك  زمنية، بأطر وحمددة ملموسة عمل خطط وتنفيذ وضع إىل مدعوة
 املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .القطرية ةاملتحد األمم أفرقة أو/و السالم حلفظ املتحدة األمم بعثات

ــالتقرير،  ثــالث يف مــسلحة ومجاعــات قــوات مــع العمــل خطــط مــستوى علــى تقــدم حــرزأُ ب
 الوسـطى،  أفريقيـا  مجهورية حتديداً وهي األمن، جملس أعمال جدول يف مدرجة قطرية حاالت

 دولجـ  يف مدرجـة  غـري  قطريـة  حـاالت  يف طـرفني  ومـع  وميامنـار؛  ديفوار، وكوت ،السودانو
 وضـع  عـدم  مـن  الـرغم  علـى و تـشاد،  ويف .النكـا  سـري و أوغنـدا  حتديـداً  وهـي  اجمللـس  أعمال
 مـن  األطفـال  اجلنـود  بتـسريح  يقـضي  اليونيـسيف  مـع  اتفاقـاً  احلكومـة  وقعـت  فقـد  عمل، ةخط

  .املسلحة القوات

 أمـور  لعـدة  األطـراف  بامتثـال  عوامـل  عـدة  سـامهت  بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل - ١٥٧
 واسـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  ومنـع  وقـف  إىل هتـدف  اليت العمل خطط يف تهامشارك بينها من
 :املسلحة الصراعات يف
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 وضـغطه  التزامـه  املـسلحة  والـصراعات  باألطفـال  املعـين  العامل الفريق مواصلة )أ( 
  األهداف؛ حمددة لتدابري فرضه احتمال ذلك يف مبا األطراف، على

 واإلبـالغ  للرصـد  القطريـة  العمـل  فرقـة  اختـذهتا  الـيت  الثقـة  بنـاء  تـدابري  عن نتج )ب( 
 اجلنـود  بتـسريح  يتعلـق  فيمـا  هامـة  إجنـازات  حتقيـق  األطـراف  مـع  القطريـة  املتحدة األمم وأفرقة
  .سبيلهم وإخالء املسلحة واجلماعات بالقوات املرتبطني األطفال

 علـى  للـدعوة  يـضا أ سـاحنة  فرصة اخلاصة ممثليت هبا قامت اليت الزيارات وفرت )ج( 
 املتحـدة  األمم وأفرقة واإلبالغ للرصد القطرية العمل فرقة أمام األبواب وفتحت رفيع مستوى
  والسياسية؛ العسكرية السلطات مع متابعة حوارات لبدء القطرية

 مراعـاة  تعمـيم  مواصلة بفضل األطفال محاية أجل من املبذولة هوداجل تعززت )د( 
 محايـة  مستـشاري  طريـق  عـن  الـسالم  حفـظ  بعثات داخل املسلحة والصراعات األطفال قضايا

 .اإلنسان حقوق ومفوضية اليونيسيف بني التعاون وتعزيز األطفال

 احملـرز  التقـدم  وتـرية  فـإن  صراع، حاالت يف األطراف بعض مع تقدم أحرز حني ويف - ١٥٨
 بـه  قـدمت ت الذي العمل خطة مشروع يلزم النكا، سري ففي .أبطأ كانت أخرى أطراف مع

 وهـذا  عاماً، ١٧ عن أعمارهم تقل أطفال جتنيد بعدم اجلماعة للتحرير إيالم تاميل منور منظمة
ــق ال ــع يتواف ــايري م ــة املع ــار، ويف .الدولي ــىو ميامن ــرغم عل ــن ال ــوطين حتــاداال أن م  الكــاريين ال

 مسيهمـا ا إدراجهـا  بعـد  التـزام  صـكي  املتحـدة  األمـم  مع قعاو الوطين التقدمي الكاريين واحلزب
 متحفظـة  بقيـت  ميامنـار  حكومـة  فإن ،٢٠٠٦ لعام األمن جملس إىل السنوي تقريري مرفقي يف

 غـري  مـن  كجهـتني  الطـرفني  مبركـز  مرتبطـة  متنوعة اغلوشل نظراً احلوار مبواصلة السماح بشأن
 فـإن  أوغنـدا،  يف أمـا  .كولومبيـا  يف الـصراع  علـى  النـوع  هـذا  مـن  حـساسيات  وتنطبـق  .الدول
 .النهائية صيغتها يف بعد توضع مل الدولية باملعايري تفي اليت العمل خطة

 
 التوصيات - سادساً 

ـــوصى - ١٥٩ ــأن ُي ــدر إعطــاء يف األمــن جملــس ينظــر ب ــساو ق ــة مــن مت  واالهتمــام الرعاي
 يف املدرجــة القلــق تــثري الــيت احلــاالت كافــة يف املــسلحة بالــصراعات تــضررينامل لألطفــال
 .بتقريري امللحقني املرفقني
 أنــواع جلميــع األمهيــة مــن متــساوياً قــدراً األمــن جملــس يعطــي أنبــ أيــضاً وصــىوُي - ١٦٠

 قتـل  أيضاً وتشمل بل األطفال واستخدام جتنيد على تقتصر ال حبيث اجلسيمة االنتهاكات
ــال ــشويههم األطفـ ــصاب وتـ ــكال واالغتـ ــرى واألشـ ــن األخـ ــسي العنـــف مـ ــري اجلنـ  اخلطـ
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 املــساعدات مــن األطفــال وحرمــان واملستــشفيات املــدارس علــى واالعتــداء واالختطــاف
  .اإلنسانية

 تبديـه،  الـذي  والتعـاون  البلدان بعض تبذهلا اليت باجلهود اإلقرار من الرغم وعلى - ١٦١
 ١٦١٢ األمـن  جملـس  قـرار  إطـار  يف واإلبـالغ  الرصـد  آليـة  لتنفيـذ  الـدعم  تقدمي جيب فإنه

 .للقلق املثرية احلاالت مجيع يف )٢٠٠٥(
 املـسلح  الـصراع  حـاالت  يف األطـراف  دعـوة  مواصـلة  على األمن جملس شجعوي - ١٦٢

 بأطر وحمددة ملموسة عمل خطط إعداد إىل تقريريب امللحقني املرفقني يف أمساؤها املدرجة
 االنتهاكات ووقف واستخدامهم لألطفال جتنيد من هبا اهتموا اليت املمارسات لوقف زمنية

 وتـشويههم  األطفـال  قتـل  ذلـك  يف مبـا  األطفـال،  قحبـ  يرتكبوهنـا  الـيت  األخـرى  واإلساءات
 علـى  واالعتـداء  واالختطـاف  اخلطـري  اجلنـسي  العنـف  من األخرى واألشكال واالغتصاب

 لاللتزامـات  انتـهاك  يف اإلنـسانية،  املساعدات من األطفال وحرمان واملستشفيات املدارس
 احلـاالت  مجيـع  تـشمل  عمـل  خطـط  إلعداد الدعوة نطاق وتوسيع ،عليهم املنطبقة الدولية
 .للقلق املثرية
 األطـراف  ضـد  اهلدف حمددة تدابري فرض يف نظره األمن جملس مبواصلة أرحبو - ١٦٣
 يف األطفــال حــق يف جــسيمة انتــهاكات ارتكــاب تواصــل الــيت املــسلحة الــصراعات يف

ــقال لتوصــيات حتــد يف منهجيــة بــصورة املــسلحة الــصراعات  ألطفــالبا املعــين مــلاالع فري
 مــن طائفــة يف النظــر األمــن جملــس علــى ويــتعني .اجمللــس وقــرارات املــسلحة راعاتوالــص

 املـساعدة  تقـدمي  علـى  وحظـر  األسلحة توريد أو تصدير على حظر فرض فيها مبا التدابري،
 وأحكـام  للحكـم  هياكـل  أي عـن  واسـتبعادهم  القـادة  سـفر  علـى  قيـود  وفرض العسكرية،

 .املعنية األطراف إىل املالية رداملوا تدفق على قيود وفرض ،العام العفو
ــوي - ١٦٤ ــصراعات باألطفــال املعــين العامــل فريقــه مــنح علــى األمــن جملــس عشجَّـُـ  وال

 تلـك  تنفيـذ  ورصـد  اهلـدف  حمـددة  تدابري بفرض اجمللس إىل توصية تقدمي صالحية املسلحة
 حــق يف جــسيمة انتــهاكات ترتكــب الــيت املــسلحة الــصراعات يف األطــراف علــى التــدابري
 .بتقريري امللحقني املرفقني يف املدرجة للقلق املثرية احلاالت مجيع يف األطفال
 بعثــات مجيــع واليــات ضــمن األطفــال حبمايــة معنــيني مستــشارين بتعــيني وُيـــوصى - ١٦٥
 أجـل  مـن  وذلـك  احلـال  يقتـضيه  حسبما املستقبلية املعنية السياسية والبعثات السالم حفظ
 مـن  للـتمكن  املناسـب  الوقـت  ويف دقيقة معلومات وتوفري غواإلبال الرصد عمليات تقوية

 بالــصراعات املتــضررين األطفــال حبمايــة يتعلــق فيمــا فوريــة بــصورة واالســتجابة الــدعوة
 .احلاالت تلك يف املسلحة
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ــة األعــضاء للــدول وينبغــي - ١٦٦ ــة بــصورة العمــل املعني  األشــخاص حماكمــة علــى فعال
ــهاكات وعــن امهمواســتخد األطفــال جتنيــد عــن املــسؤولني  الــيت األخــرى اجلــسيمة االنت
 أن علـى  األمـن  جملس عوُيـشجَّ .الوطنية القضائية األنظمة خالل من وذلك قهمحب ترتكب
 الـصراعات  يف األطفـال  قحبـ  املرتكبـة  االنتـهاكات  قـضايا  الدوليـة  اجلنائية احملكمة إىل حييل

  .عنها سؤولنيامل ومقاضاة فيها للتحقيق اختصاصها ضمن تقع اليت املسلحة
 لـدى  مـساعيها  يف اخلاصـة  ممـثليت  مـع  التنـسيق  املعنية األعضاء الدول على ويتعني - ١٦٧

 املـثرية  للحـاالت  املعرضـني  لألطفـال  وفعالـة  واسـعة  محاية لضمان الدول غري من األطراف
 .للقلق
 ملــساندة تــدابري اختــاذ علــى الطفــل حقــوق اتفاقيــة يف األطــراف الــدول عوتــشجَّ - ١٦٨

 األطفـال  جتنيـد  ملنع املتخذة والدولية الوطنية التدابري وتعزيز الطفل؛ حقوق جلنة وصياتت
 توقيـع  طريـق  عـن  سـيما  وال القتـال،  أعمال يف واستخدامهم مسلحة مجاعات أو قوات يف

 املسلحة الصراعات يف األطفال إشراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري الربتوكول
ــصديق ــه والت ــشريعات وســن ،علي ــد صــراحة حتظــر ت ــوات يف األطفــال جتني  مجاعــات أو ق
 إىل االختيـاري  الربتوكـول  مبوجـب  تقـارير  وتقدمي القتال؛ أعمال يف واستخدامهم مسلحة
 احلمايـة  تعزيـز  هبـدف  اإلقلـيم  حـدود  خـارج  القـضائية  الواليـة  وتطبيق الطفل؛ حقوق جلنة

 .التجنيد من للطفل الدولية
 ودعـم  ملساعدة شاملة إستراتيجية تنفيذ على العمل على اءاألعض الدول حثوُت - ١٦٩
 واألفـراد  املتحـدة  األمم وموظف يرتكبها اليت اجلنسيني واالنتهاك االستغالل جرائم ضحايا
 يولـدون  أو ،اجلنـسي  االسـتغالل  ذلك ضحايا يقعون الذين األطفال ميكن مما هبا نواملرتبط
 .إليه اجةاحل بأمس هم دعم على احلصول من ،له نتيجة
 بـاملوارد  والـشركاء  املتحـدة  واألمم الوطنية احلكومات تزويد املاحنني على ويتعني - ١٧٠

 مـرتبطني  كـانوا  الذين األطفال مجيع وإدماج تأهيل إعادة عمليات لدعم املناسبة واألموال
 تعـزز  صـلة  وذات فعالـة  برناجميـة  أنشطة تنفيذ ذلك يف مبا املسلحة، اجلماعات أو بالقوات

 .واستمراريتها البعيد املدى على األنشطة تلك استدامة ضمان مع اجلهود لكت
 من ومنوه وحبقوقه باإلنسان يلحق ملا الفورية املعاجلة على األعضاء الدول حثوُت - ١٧١
 علـى  األعـضاء  الـدول  شجعتُـ  الغرض، هلذا وحتقيقاً .العنقودية للذخائر نتيجة مروعة آثار

 الــيت العنقوديــة الــذخائر ونقــل وختــزين وإنتـاج  وتطــوير اماســتخد ظــرحي ملــزم صــك إبـرام 
 الـذخائر؛  تلـك  مـن  احلاليـة  املخزونـات  بتدمري ويقضي مقبولة؛ غري أضرارا باملدنيني تلحق
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 الـدعم  وتقـدم  املخاطر، تلك من حتد أنشطة وتنفيذ مبخاطرها والتوعية إزالتها على وينص
 .والشفافية لالمتثال تدابري اذواخت ،التعاون يد هلم متدو للضحايا واملساعدة

 
 )٥(املرفقتان القائمتان - سابعا 

ــضم - ١٧٢ ــذا ي ــر ه ــرفقني التقري ــضمنو .)٦(م ــق يت ــة األول املرف ــاألطراف قائم ــيت ب ــد ال  جتن
 األمـن،  جملـس  أعمـال  جـدول  يف املدرجـة  املـسلح  الـصراع  حاالت يف تستخدمهم أو األطفال

 املرفـق  ويتضمن .األطفال حق يف املرتكبة األخرى اجلسيمة واالعتداءات االنتهاكات ذكر مع
 غـري  املـسلح  الـصراع  حـاالت  يف إمـا  تـستخدمهم  أو األطفـال  جتنـد  اليت باألطراف قائمة الثاين

 ذكـر  مـع  وأيـضاً  للقلـق،  املـثرية  األخـرى  احلاالت يف وأ األمن جملس أعمال جدول يف املدرجة
 .األطفال حق يف ةاملرتكب األخرى اجلسيمة واالعتداءات االنتهاكات

ــن - ١٧٣ ــذكر اجلــدير وم ــرفقني أن بال ــا ال امل ــى يأتي ــدان ذكــر عل ــها بل ــالغرض .بعين ــن ف  م
 انتـهاكات  ارتكـاب  عـن  معينـة  صـراعات  يف املـسؤولة  طـراف األ حتديـد  هـو  املرفقتني القائمتني
 أو املواقـع  إىل لإلشـارة  فقـط  تـرد  البلـدان  أمسـاء  فـإن  لـذلك و .األطفـال  حـق  يف حمـددة  جسيمة
  .املذكورة االنتهاكات املخالفة األطراف فيها ترتكب اليت احلاالت

__________ 
اع ، يـسترشد هـذا التقريـر باملعـايري املتعلقـة بتحديـد وجـود صـر                )٢٠٠٥ (١٦١٢عمالً بقـرار جملـس األمـن         )٥( 

فاإلشـارة إىل حالـة تـثري القلـق         . مسلح حسبما يـرد يف القـانون اإلنـساين الـدويل والـسوابق القـضائية الدوليـة                
 .تعترب حتديداً قانونياً، واإلشارة إىل طرف من غري الدول ال يؤثر على مركز الطرف القانوين ال

 .وردت أمساء األطراف يف املرفقني حسب الترتيب األجبدي )٦( 
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 األول املرفق
 اعصرالـ  حـاالت  يف تـستخدمهم  أو األطفـال  جتنـد  الـيت  باألطراف قائمة  

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

 
 فغانستانأ يف األطراف  

 طالبان قوات 
 الفتـرة  خـالل  مـدارس  ومهامجـة  أطفـال  وتـشويه  قتـل  عـن  أيـضا  مـسؤول  الطـرف  هذا 
 .بالتقرير املشمولة

 
 بوروندي يف األطراف  

 رواسا أغاتون - الوطنية التحرير قوات/اهلوتو شعب حترير حزب 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف األطراف  

 والدميقراطية اجلمهورية عادةإل الشعيب يشاجل - ١
 أخـرى  خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم

 التجمع أجل من الدميقراطية وىالق احتاد - ٢
 الفتـرة  خـالل  مـدارس  ومهامجـة  أطفـال  وتـشويه  قتـل  عـن  أيـضا  مـسؤول  الطـرف  هذا 
 .بالتقرير املشمولة

 الوسطى أفريقيا لشعب الدميقراطية اجلبهة ‐ ٣
 أخـرى  خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 .لتقريربا املشمولة الفترة خالل عليهم
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 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف األطراف  
 الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القوات - ١

 وعـن  واغتـصاهبم  واختطـافهم  وتـشويههم  أطفـال  قتـل  عـن  أيـضا  مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية اعتداءات

 رواندا ريرلتح الدميقراطية اتالقو ‐ ٢
 وعـن  واغتـصاهبم  واختطـافهم  وتـشويههم  أطفـال  قتـل  عـن  أيـضا  مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية اعتداءات

 االندماج ودعاة القوميني جبهة ‐ ٣
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 

 إيتوري يف الوطنية قاومةامل جبهة ‐ ٤
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 

 املندجمـة  غـري  ،وكاتانغـا  ومانييما اجلنوبية وكيفو الشمالية كيفو يف ماي املاي مجاعات ‐ ٥
 الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القوات يف

 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 الكونغولية الثورية احلركة - ٦

 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 لـزعيم  مواليـة  الدميقراطيـة،  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  يف مندجمـة  غـري  ألوية - ٧
 نكوندا لوران تمردينامل

 وعـن  واغتـصاهبم  واختطـافهم  وتـشويههم  أطفـال  قتـل  عـن  أيـضا  ولمسؤ الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية اعتداءات

 
 الصومال يف األطراف  

 السابق اإلسالمية احملاكم احتاد فلول - ١
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل وتشويههم أطفال قتل عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
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 االنتقالية االحتادية احلكومة - ٢
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 بإيـصال  الـسماح  عـدم  وعـن  ومستـشفيات  مـدارس  مهامجـة  وعن عليهم أخرى خطرية جنسية

 .بالتقرير املشمولة الفترة يف األطفال إىل إنسانية مساعدات
 

 ميامنار يف األطراف  
 الدميقراطي الكاريين البوذي يشاجل - ١
 كاريينلا الوطين التحرير جيش/كاريينال الوطين حتاداال سالم جملس - ٢
  كاشني استقالل جيش - ٣
 كاريينلا الوطين التحرير جيش - ٤
 الكاريين اجليش - ٥
 الكارينية الوطنية الشعبية التحرير جبهة  - ٦
 رمليامنا الوطين الدميقراطي التحالف جيش - ٧
 للجنوب شان والية جيش - ٨
 ميامنار جيش - ٩

 بإيـصال  الـسماح  عـدم  وعـن  وتـشويههم  أطفـال  قتـل  عـن  أيـضا  مـسؤول  الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة يف إليهم إنسانية مساعدات

 املتحدة وا والية جيش - ١٠
 

 نيبال يف األطراف  
 املاوي - النيبايل الشيوعي احلزب 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 

 
 السودان جنوب يف األطراف  

 السودان حكومة لسلطة اخلاضعة األطراف - ١
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 جنيي تانغ غابريال اللواء قوات فيها مبا ،السودان جنوب دفاع قوات )أ( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 

 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية نسيةج
 السودانية املسلحة القوات )ب( 
 أخـرى  خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم

 السودان جنوب حكومة لسيطرة اخلاضعة األطراف - ٢
 بيبور دفاع قوات )أ( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 السودان لتحرير الشعيب اجليش )ب( 
 أخـرى  خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم

 
 دارفور يف األطراف  

 السودان حكومة لسيطرة اخلاضعة األطراف - ١
 التشادية املعارضة مجاعات )أ( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 اجلنجويد باسم املعروفةو ،وردارف والية حكومة تدعم اليت ليشياتامل )ب( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 بإيـصال  الـسماح  عـدم  وعـن  ومستـشفيات  مـدارس  مهامجـة  وعن عليهم أخرى خطرية جنسية

 .بالتقرير املشمولة الفترة يف األطفال إىل إنسانية مساعدات
 املركزية االحتياطية الشرطة فيها مبا الشرطة قوات )ج( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية
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 الشعبية الدفاع قوات )د( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 السودانية املسلحة القوات )هـ( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 بإيـصال  الـسماح  عـدم  وعـن  ومستـشفيات  مـدارس  مهامجـة  وعن عليهم أخرى خطرية جنسية

 .ربالتقري املشمولة الفترة يف األطفال إىل إنسانية مساعدات
 دارفور سالم باتفاق قبلت اليت السابقة املتمردة األطراف - ٢

 )السالم جناح( واملساواة العدل حركة )أ( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 القاسم أبو/السودان حترير جيش )ب( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 احلرة اإلرادة فصيل/السودان حترير جيش )ج( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة لخال عليهم أخرى خطرية جنسية

 ميناوي ميين/السودان حترير جيش )د( 
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 دارفور سالم اتفاق رفضت اليت املتمردة األطراف - ٣
 الواحد عبد فصيل/السودان حترير جيش )أ( 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 الشايف عبد صيلف/السودان حترير جيش )ب( 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل أطفال اختطاف عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
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 الثاين املرفق
 اعصرالـ  حـاالت  يف تـستخدمهم  أو األطفـال  جتنـد  الـيت  باألطراف قائمة  

 أخرى حاالت يف أو األمن، جملس أعمال جدول يف املدرجة غري املسلح
 حق يف املرتكبة األخرى واالعتداءات االنتهاكات ذكر مع للقلق، مثرية
 أطفال

 
 أوغندا يف األطراف  

 للمقاومة الرب جيش - ١
 خـرى أ خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم

  الدفاع ووحدات احلكومية املسلحة القوات - ٢
 احمللية الدفاع وحدات )أ( 
 أخـرى  خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول الطرف هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم

 األوغندية الشعيب الدفاع قوات )ب( 
 أخـرى  خطـرية  جنسية اعتداءات وعن أطفال اغتصاب عن أيضا مسؤول طرفال هذا 
 .بالتقرير املشمولة الفترة خالل عليهم

 
 تشاد يف األطراف  

 التشادي الوطين اجليش - ١
 اعتــداءات وعــن واغتــصاهبم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .تقريربال املشمولة الفترة خالل عليهم أخرى خطرية جنسية

 وموغورورو ودوغدور أديه يف الناشطة التشادية الذايت الدفاع مجاعات - ٢
 اجلنجويد باسم املعروفة السودان، حكومة من املدعومة املليشيات - ٣
 تشاد حكومة من املدعومة السودانية املسلحة اجلماعات - ٤

 واملساواة العدل حركة )أ( 
 ١٩ ـال جمموعة فصيل/السودان حترير جيش )ب( 

 والتنمية الدميقراطية أجل من القوى احتاد - ٥
ــداءات وعــن أطفــال اغتــصاب عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا  ــسية اعت  خطــرية جن
 .عليهم أخرى
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 النكا سري يف األطراف  
 كارونا فصيل - ١

 الفتــرة خــالل واختطــافهم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة

 للتحرير إيالم تاميل منور - ٢
 الفتــرة خــالل واختطــافهم وتــشويههم أطفــال قتــل عــن أيــضا مــسؤول الطــرف هــذا 
 .بالتقرير املشمولة

 
 الفلبني يف األطراف  

 سياف أبو مجاعة - ١
 للتحرير اإلسالمية مورو جبهة - ٢
 اجلديد الشعيب اجليش - ٣
 

 كولومبيا يف األطراف  
 الوطين التحرير جيش - ١

 وعـن  واغتـصاهبم  واختطـافهم  وتـشويههم  أطفـال  قتـل  عـن  أيـضا  مسؤول طرفال هذا 
 إىل إنــسانية مــساعدات بإيــصال الــسماح عــدم وعــن علــيهم أخــرى خطــرية جنــسية اعتــداءات
 .بالتقرير املشمولة الفترة يف األطفال

 الشعيب اجليش - لكولومبيا الثورية املسلحة القوات ‐ ٢
 وعـن  واغتـصاهبم  واختطـافهم  وتـشويههم  الأطفـ  قتـل  عـن  أيـضا  مسؤول الطرف هذا 
 إىل إنــسانية مــساعدات بإيــصال الــسماح عــدم وعــن علــيهم أخــرى خطــرية جنــسية اعتــداءات
 .بالتقرير املشمولة الفترة يف األطفال

 التسريح عملية يف تشارك ال مشروعة غري مسلحة مجاعات - ٣
 كاساناري ملقاطعة الريفية الدفاع قوات )أ( 
 بيبينتا يكيكاس جبهة )ب( 

 
 


