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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة اخلامسة والستون    الدورة الرابعة والستون

      من جدول األعمال) أ (٦٥ البند
          تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  األطفال والنـزاع املسلح    
  

  تقرير األمني العام    
  

  مقدمة  -أوال   
ديسمرب /األول يناير إىل كانون/يقدم هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاين  -  ١

اجمللس  يــإل اليت طلب) ٢٠٠٩ (١٨٨٢جملس األمن  من قرار ١٩، عمال بالفقرة ٢٠٠٩
 ١٣١٤  ، و)١٩٩٩ (١٢٦١ه ـــرار، وقراراتـــذ ذلك القـــرا عن تنفيــــم تقريمبوجبها أن أقدِّ

 ١٦١٢  و ،)٢٠٠٤ (١٥٣٩  ، و)٢٠٠٣ (١٤٦٠  ، و)٢٠٠١ (١٣٧٩  و ،)٢٠٠٠(
  .زاع املسلحـ، باإلضافة إىل بياناته الرئاسية بشأن األطفال والن)٢٠٠٥(
ــر     - ٢ ــاين (ويتــضمن اجلــزء األول مــن التقري ــه األطــراف   ) الفــرع الث ــا اختذت معلومــات عّم

املدرجة يف املرفَقَْين مـن تـدابري لوضـع حـد جلميـع االنتـهاكات وأشـكال اإليـذاء املرتكبـة حبـق                       
، بوصفها مؤشرات عن التقـدم احملـرز يف متابعـة تنفيـذ توصـيات               زاعات املسلحة ـاألطفال يف الن  

ويتــضمن اجلــزء الثــاين  . زاع املــسلحـالفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن املعــين باألطفــال والنــ   
معلومـات مـستكملة عـن تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ الـيت أنـشأها اجمللـس يف               ) الفرع الثالـث  (

علــى املعلومــات ) الفــرع الرابــع(لثالــث مــن التقريــر  ويركــز اجلــزء ا). ٢٠٠٥ (١٦١٢قــراره 
سـيما جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم،         املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة حبـق األطفـال، وال        

  وقتــل األطفــال وتــشويههم، واغتــصاب األطفــال وممارســة العنــف اجلنــسي علــيهم، واختطــاف 
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وصـول  لزاع املـسلح  ـمنـع أطـراف النـ   األطفال، وشن اهلجمات على املـدارس واملستـشفيات، و   
وحيدد هـذا الفـرع مـن    . ألطفال يف انتهاٍك للقانون الدويل الساري  إىل ا  اإلنسانية   )١(املساعدات

أمناطهـا، ويقـدم تقييمـاً للتقـدم احملـرز           التقرير، حيثما كان ذلك ممكنا، اجتاهات االنتهاكات أو       
  .لتدهور الوضع أو
أعـرب عنـه أعـضاء الفريـق العامـل املعـين            ا   ملـ  مراعـاةً وبناء على طلـب جملـس األمـن، و          - ٣

معلومـات  ) الفـرع اخلـامس  (، يقدم اجلزء الرابـع مـن التقريـر           من آراء  زاع املسلح ـباألطفال والن 
عــن املعــايري املطّبقــة واإلجــراءات املتبعــة يف إدراج أطــراف الــرتاع املــسلح يف مرفَقَــْي تقريــري    

  .، فيتضمن طائفة من التوصيات)الفرع السادس(أما اجلزء األخري . رفعها منهما أو
، تـضمني مرفَقَـْي     )٢٠٠٩ (١٨٨٢ مـن قـراره      ٣مبوجب الفقـرة    يطلب جملس األمن    و  - ٤

شارك، زاع املـسلح الـيت تـ   ـهذا التقرير، إىل جانب التجنيد واالسـتخدام، تلـك األطـراف يف النـ       
واألنـــواع غتــصاب  الو اأ/األطفـــال ووتــشويه  قتـــل  يف ،يف انتــهاك للقــانون الـــدويل الــساري   

 ويتسم النـهج املّتبـع هـذا العـام        .املوّجه ضد األطفال، بشكل منطي    من العنف اجلنسي    األخرى  
بعض يف حتديــد األطــراف الــالزم إدراجهــا يف القــوائم الرتكاهبــا هــذه االنتــهاكات اإلضــافية بــ  

إلدراج وشـروطه   ، نظرا لضيق الوقت املتاح ألفرقة العمـل القطريـة للتكيـف مـع معـايري ا                القيود
  ).٢٠٠٩ (١٨٨٢عمال بالقرار 

سـيما   عة داخـل األمـم املتحـدة، وال       وتطلَّب إعداد هذا التقرير إجراء مـشاورات موسّـ          - ٥
زاع املسلح يف املقر، وأفرقة العمـل القطريـة املعنيـة بالرصـد           ـمع فرقة العمل املعنية باألطفال والن     

ية، وأفرقة األمـم املتحـدة القطريـة، وكـذلك          واإلبالغ، وبعثات حفظ السالم والبعثات السياس     
  .مع الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية املعنية باألمر

ــذا التقريـــر إىل      - ٦ ــواردة يف هـ ــوادث الـ ــارير واحلـــاالت واحلـ وتـــشري اإلحـــاالت إىل التقـ
نيـة  ويف احلاالت الـيت تتعرقـل فيهـا إمكا        . املعلومات اليت يتم مجعها وفحصها والتأكد من دقتها       

احلصول على معلومات أو التحقق بصورة مستقلة من صحة املعلومـات الـواردة بفعـل عوامـل                 
 . مثل انعدام األمن أو القيود املفروضة على الوصول إليها، فإهنا توصف على هذا النحو

__________ 
: زاع املسلح على وجـه اخلـصوص      ـيشمل القانون الدويل الساري فيما يتعلق حبقوق األطفال ومحايتهم يف الن            )١(  

ا يف الربوتوكولني اإلضـافيني هلـذه االتفاقيـات لعـام            وااللتزامات املنصوص عليه   ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام    
مـايو  / أيـار  ٢٥، والربوتوكـول االختيـاري املكمـل هلـا املـؤرخ            ١٩٨٩؛ واتفاقية حقـوق الطفـل لعـام         ١٩٧٧
، والربوتوكول الثاين املعدَّل والربوتوكول اخلامس التفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة                 ٢٠٠٠

 املتعلقـة حبظـر   ١٨٢مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم   معينة ميكن اعتبارها    
 املتعلقــة حبظــر ١٩٩٧أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوريــة للقــضاء عليهــا، واتفاقيــة عــام     

  .ئر العنقوديةواتفاقية الذخااستعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، 
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، تسترشد ممثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال         )٢٠٠٥ (١٦١٢وعمال بقرار جملس األمن       - ٧
 عند حتديد احلاالت اليت تدخل يف نطاق واليتـها، باملعـايري املنـصوص عليهـا يف       زاع املسلح ـوالن

واعتمـدت ممـثليت   . القانون اإلنساين الدويل والفقه القانوين الدويل لتحديد وجـود نـزاع مـسلح       
ــا إزاء هــذه املــسألة، مــع التأكيــد علــى اجلوانــب       ــا وتعاوني ــها هنجــا عملي اخلاصــة يف أداء واليت

زاع واملتــضررين منــه ـضــني للنــســبيل ضــمان محايــة واســعة وفعالــة لألطفــال املعّراإلنــسانية، يف 
كمـا أن   توصـيفا قانونيـا،      واإلشارة إىل حالة تـدعو إىل القلـق ال تعـدُّ          . احلاالت املثرية للقلق   يف

  .)٢(اإلشارة إىل طرف من غري الدول ال تؤثر يف وضعه القانوين
  

 املدرجة يف املرفقني من تدابري لوضع حـد         معلومات عّما اختذته األطراف     -ثانيا   
ــال يف       ــق األطفــ ــة حبــ ــذاء املرتكبــ ــكال اإليــ ــهاكات وأشــ ــع االنتــ جلميــ

  املسلح زاعـالن
يعــرض هــذا الفــرع التــدابري واملبــادرات احملــددة الــيت اختــذهتا األطــراف خــالل الفتــرة       - ٨

اب االغتــصاب وقــف جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، واالمتنــاع عــن ارتكــ  لاملــشمولة بــالتقرير 
أو عـن قتـل األطفـال وتـشويههم، وكـذلك           /وغريه من أشكال العنف اجلنسي حبـق األطفـال و         

زاع املـسلح، الـيت كانـت       ـللتصدي لالنتهاكات اجلسيمة األخرى املرتكبة حبق األطفال أثناء الن        
ــدويل          ــانون ال ــا مبوجــب الق ــع التزاماهت ــشيا م ــك مت ــرفقني، وذل ــراف يف امل ــببا يف إدراج األط س

جمموعــات كــل وتــستند هــذه التــدابري إىل اســتعراض    . )٣(التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة  و
االســتنتاجات ذات الــصلة الــيت توّصــل إليهــا الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن والتوصــيات     

وتتـــألف مـــن . زاع املـــسلحـالـــواردة يف تقـــاريري القطريـــة عـــن حالـــة األطفـــال املتـــأثرين بالنـــ
ل أساســا لتقيــيم املوجهــة إىل األطــراف، والــيت تــشكِّ لبالغــة األمهيــة يــة االتوصــيات ذات األولو

  :وهي تشمل ما يلي. أحرزته األطراف من تقدم ما
الدخول يف حوار مع أفرقة العمل القطرية بشأن الرصـد واإلبـالغ، علـى حنـو                  )أ(  

ــه    مــــا ــه جملــــس األمــــن يف قراراتــ ــا إليــ  ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩دعــ
 مــن أجــل إعــداد وتنفيــذ خطــط عمــل لوضــع حــد لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم، ،)٢٠٠٩(

__________ 
 مـن الربوتوكـول   ١، واملـادة  ١٩٤٩ مـن اتفاقيـات جنيـف لعـام     ٢انظر، علـى سـبيل املثـال، املـادة املـشتركة         )٢(  

ــة، و   ١٩٧٧اإلضــايف الثــاين لعــام   ــة الــصليب األمحــر الدولي شــرح ، )حمــرر (J. Pictet هلــذه االتفاقيــات؛ جلن
، دائـرة   IT-94، القـضية رقـم      سـكو تـاديتش   ود املدعي العام ضـد    ؛ و )١٩٥٨ (١٩٤٩ لعام   تفاقيات جنيف ال

  ).١٩٩٥أكتوبر / األولتشرين ٢(االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
للحصول على مزيد من املعلومات الشاملة، انظر تقارير األمني العـام القطريـة احملـددة عـن األطفـال والنــزاع                      )٣(  

  .من وفريقه العامل املعين باألطفال والنـزاع املسلحاملسلح، املقدمة إىل جملس األ
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وقتــل األطفــال وتــشويههم، واغتــصاب األطفــال وممارســة أشــكال العنــف اجلنــسي األخــرى      
  حبقهم؛

اإلفراج عن مجيع األطفال من صفوفها دون قيـد أو شـرط عـن طريـق عمليـة                    )ب(  
  شيا مع املعايري الدولية؛زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج متـرمسية لن
التصدي إلفـالت اجلنـاة مـن العقـاب عـن طريـق التحقيـق مـع املـسؤولني عـن                       )ج(  

  عليهم؛ ارتكاب جرائم خطرية حبق األطفال، أو احلكم بإدانتهم أو فرض العقوبات
ــيت جتــرِّ      )د(   ــة ال ــشريعات الوطني ــاذ الت ــال أو ممارســة   إصــالح أو إنف ــد األطف م جتني

قهــم أو ارتكــاب أي مــن االنتــهاكات اخلطــرية األخــرى حبقهــم، متــشيا مــع  العنــف اجلنــسي حب
  الدويل؛ القانون

أو منـــع /اختـــاذ أي تـــدابري حمـــددة أخـــرى ملنـــع قتـــل األطفـــال وتـــشويههم و    )هـ(  
  .ومكافحة االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي حبق األطفال

  
  احلوار وخطط العمل  -ألف   

ط عمـل لوضـع حـد لتجنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم          عت األمم املتحـدة خطـ     وقّ  - ٩
وإحلاقهم باجلماعات والقوات املسلحة، وكذلك لكفالـة إفـراج القـوات واجلماعـات املـسلحة               
عنهم، وذلك مع جبهة مورو اإلسالمية للتحرير؛ واجليش الشعيب لتحرير الـسودان؛ وحكومـة              

 / تــشرين الثــاين٢٠يوليــه ، و / متــوز٣٠نيبــال واحلــزب الــشيوعي املوحــد النيبــايل املــاوي، يف  
وبـاالقتران مـع خطـة عمـل جبهـة          . ، على التوايل  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦نوفمرب، و   

مورو اإلسالمية للتحرير، جيري وضـع الـصيغة النهائيـة ألمـر عـام إضـايف بغـرض تعميمـه علـى                      
يـد األطفـال يف صـفوف       مجيع قادة اجلبهات األمامية إلعـادة تأكيـد الـسياسة القاضـية بعـدم جتن              

 القوات املسلحة اإلسـالمية لبانغـسامورو، ويـنص هـذا األمـر            -جبهة مورو اإلسالمية للتحرير     
يف مجلة أمور على العقوبات املنطبقـة يف حـاالت عـدم االمتثـال وعلـى إنـشاء وحـدات حلمايـة          

. سامورو القـوات املـسلحة اإلسـالمية لبانغـ        -األطفال داخـل جبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر            
 لتسريح وإعادة تأهيـل وإعـادة إدمـاج األطفـال الـذين             ٢٠١٠ يف عام    ومن املقرر تنفيذ برنامجٍ   

 القــوات املــسلحة اإلســالمية  -قــد ُيعثــر علــيهم يف صــفوف جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر   
عــت حبــضور ممــثليت  قِّوأمــا خطــة عمــل اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان، الــيت   . لبانغــسامورو

زاع املسلح، فستضع جدوال زمنيـا لإلفـراج عـن األطفـال، وحتـدد              ـاملعنية باألطفال والن  اخلاصة  
تدابري وقائية مستمرة ملنع جتنيد األطفال وإعادة إحلاقهم باجلماعات والقـوات املـسلحة، ومتـنح               
لألمم املتحدة فرص دخـول الثكنـات العـسكرية للجـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان بغيـة رصـد                     
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ويف نيبـال، أدى توقيـع خطـة العمـل، حبـضور ممـثليت اخلاصـة، إىل إهنـاء                   . حقق منـه  االمتثال والت 
ر خـالل عمليـة التحقـق الـيت قادهتـا       فردا واإلفراج عنهم بعد أن ثبـت أهنـم قـصّ           ١ ٨٤٣خدمة  

 من خيارات إعـادة     ةر الذين أُهنيت خدمتهم طائف    وستتاح للقصّ . ٢٠٠٧األمم املتحدة يف عام     
 طفـال،   ١ ١٣٠جمموعـه    وهناك ما .  احلكومة مبساعدة من األمم املتحدة     التأهيل، ستوفرها هلم  

لون العدد املتبقي من األطفال، الذين مل يتقدموا لالستفادة مـن هـذه اخليـارات، نظـرا لفـرار                   ميثِّ
 أولئـك وسيحـصل   . مواقـع التجميـع   العديد منهم يف مناسبات سابقة أو خوفهم من العودة إىل           

بـهم يف جمتمعـاهتم احملليـة لتقـدمي املـساعدة           اء اخلدمة، وسـيجري تعقُّ    األطفال على إشعارات بإهن   
  .واحلماية هلم

 للجـيش   لبـشأن خطـة عمـ      بعد أن اكتملت املفاوضات يف مجهورية أفريقيا الوسطى       و  - ١٠
ــة         ــة واللجن ــع احلكوم ــة جــاهزة لتوقي ــة وصــارت اخلط ــة والدميقراطي ــادة اجلمهوري ــشعيب إلع ال

، أوقــف وزيــر الــدفاع ٢٠٠٨أكتــوبر / املتحــدة منــذ تــشرين األولالتوجيهيــة الوطنيــة واألمــم
ي تقريـري، إىل    زاع األخـرى املدرجـة يف مرفقَـ       ـ النـ  فالعملية، طالباً تضمني خطـة العمـل أطـرا        

  .جانب اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية
دد مـن   زاع يف حـاالت عـ     ـواحلوار جارٍ أيضا بشأن إعداد خطط عمل مـع أطـراف النـ              - ١١

. م مـشروع خطـة عمـل إىل احلكومـة         دِّقـ ففي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،      . البلدان األخرى 
وأعــرب وزيــر الــدفاع ورئــيس أركــان القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــن    

.  رمسيـا يف املناقـشات  داستعدادمها للتعاون مع األمم املتحـدة، رغـم أن احلكومـة مل تـشارك بعـ         
أيضا مناقشة مشروع خطة عمل مع اللجنة العاملة املعنية بآلية الرصد واإلبـالغ التابعـة         وجتري  

، وافقت احلكومة علـى اختـاذ اخلطـوات         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ويف  . حلكومة ميامنار 
تعـيني نقطـة اتـصال مـن مكتـب رئـيس شـؤون األمـن                : التالية احملددة يف مـشروع خطـة العمـل        

ــادة   العـــسكري، باإلضـــافة  إىل ممـــثلني مـــن وزارة اخلارجيـــة ووزارة الرعايـــة االجتماعيـــة وإعـ
ل التحقـق مـن الـسن    التوطني؛ والتعاون مع األمم املتحدة لتعزيز نظم تسجيل املواليد اليت تـسهِّ          

أثناء عمليات التجنيد؛ وتوفري التدريب يف جمال التوعية حبقوق الطفل ومحايتـه يف مجيـع مراكـز          
؛ وإصـدار توجيهـات إىل مجيـع املراكـز العـسكرية بـشأن          نييب العـسكري  التجنيد ومدارس تـدر   

ر، تنص على تطبيق تـدابري تأديبيـة حبـق القـائمني علـى التجنيـد وخمـالفي هـذه                    حظر جتنيد القصّ  
التوجيهات؛ وتيـسري التنقـل داخـل البلـد بنـاء علـى طلبـات حمـددة مـن جانـب األمـم املتحـدة،                         

يق فيمـا بـني احملافظـات؛ وتـسهيل الزيـارات الـيت تقـوم هبـا                 بالتنسيق مع الواليـات وجلـان التنـس       
وينبغـي التعجيـل بالوفـاء هبـذه     . األمم املتحدة إىل مراكز التجنيـد واملواقـع العـسكرية احلكوميـة          

  .السرعة االلتزامات اإلجيابية إزاء مشروع خطة العمل وإمتام إنفاذها على وجه
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امات مهمة بالـشروع يف مفاوضـات مـع         وقد وردت من عدة أطراف يف السودان التز         - ١٢
ووافقــت قيــادة القــوات املــسلحة . األمــم املتحــدة لوضــع خطــط عمــل واإلفــراج عــن األطفــال

السودانية على النظر يف اعتماد خطة عمل تشمل أيضا مجاعـات امليليـشيات املواليـة للحكومـة                  
اجلنــاح (ســم فــصيل أبــو القا/ووردت أيــضا التزامــات مــن جــيش حتريــر الــسودان  . يف دارفــور

، )جنـاح الـسالم   (فصيل اإلرادة احلرة، وحركة العدل واملـساواة        /، وجيش حترير السودان   )األم
فـصيل مـيين مينـاوي      /ووافـق جـيش حتريـر الـسودان       . ومجيعها من موقعي اتفـاق سـالم دارفـور        

علــى الــسماح لألمــم املتحــدة بــشكل مــستمر بالوصــول دومنــا عــائق إىل املعــسكرات ومنــاطق  
  .٢٠٠٧ن أجل التحقق، امتثاال خلطة العمل اليت وقعها يف عام التجميع م

 / تــشرين األول١٨نــت احلكومــة نقطــة اتــصال رفيعــة املــستوى يف ويف أفغانــستان، عّي  - ١٣
 موأعقـب ذلـك التـزا     .  للتعامل مع فرقة العمل القطرية املعنية بالرصـد واإلبـالغ          ٢٠٠٩أكتوبر  

زاع ـيهية مشتركة بني الوزارات معنية باألطفـال والنـ        ديسمرب بإنشاء جلنة توج   /يف كانون األول  
ومـن  . زاعـاملسلح، هبدف وضع خطة عمل ملعاجلة القضايا اليت تـؤثر يف األطفـال يف سـياق النـ                 

ويف تـشاد،  . ٢٠١٠املتوخى أن تبـدأ اللجنـة التوجيهيـة احلكوميـة عملـها رمسيـا يف أوائـل عـام                  
سياسـة والتـزام ثـابتني إزاء جتنيـد       لى انتهاج   ، ع ٢٠٠٩يوليه  /، منذ متوز  دللفتئت احلكومة ت   ما

األطفـال، وهــي تـشارك يف مناقــشات مـع األمــم املتحـدة، مــن خـالل مستــشار وزيـر دفاعهــا،       
ويف الـصومال، اضـطلعت منظمـة األمـم املتحـدة           . بشأن العملية املفضية إىل وضـع خطـة عمـل         

يف إعداد خطـة عمـل تـشمل تـدابري          مبساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية     ) اليونيسيف(للطفولة  
  .لفرز قواهتا، باإلضافة إىل إنشاء آليات لدرء جتنيد مزيد من األطفال

ــدوثاالي بوليكــال يف         - ١٤ ــل ماكــال في ــع خطــة عمــل مــع تامي ويف ســري النكــا، مت توقي
ــانون األول ــذها  ٢٠٠٨ديـــسمرب /كـ ــة تنفيـ ــاذ خطـــوات مـــستقلة لكفالـ ومت يف . ، وجيـــري اختـ

 إنــشاء فرقــة عمــل تتــألف مــن ممثــل احلكومــة، وإدارة ٢٠٠٩ينــاير /نون الثــاينباتيكــالوا يف كــا
الشرطة، واجليش السريالنكي، وإدارة مراقبة حسن السلوك، والسلطة الوطنية حلمايـة الطفـل،             

وجتتمع فرقة العمل مرة كل شـهر لرصـد التقـدم احملـرز ومعاجلـة املـسائل املتـصلة                   . واليونيسيف
تقــدمي ُتعــىن ب ،العمــل وحــدة لرعايــة الطفــل فرقــة إىل ذلــك، أنــشأت وباإلضــافة . خبطــة العمــل

احلصول على ما يلزم مـن معلومـات وتوجيـه ودعـم لكفالـة      اليت تسعى إىل املساعدة إىل األسر   
ــراج عــن أبنائهــ  ــسلطات ويف     . ااإلف ــسكان يف ال ــادة ثقــة ال وســاهم ذلــك إىل حــد كــبري يف زي

 هنـاك سـوى مخـسة أطفـال منتـسبني إىل اجلماعـة              ومل يعـد  . اإلبالغ عن حاالت جتنيد األطفال    
  .٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول
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زال غـري قـادر علـى إقامـة االتـصال            بيد أن فريق األمم املتحدة القطـري يف ميامنـار مـا             - ١٥
 تقريـري، نظـرا   ْيقَـ درجـة يف مرفَ احلكوميـة امل وإجراء حوار رمسي مع اجلماعـات املـسلحة غـري     

ويف الفلــبني، مل تعــط احلكومــة  . جملــال للوصــول إىل تلــك اجلماعــات امل تفــسح احلكومــة ألن 
موافقتها لألمم املتحدة لالتصال بشكل مباشر مع جـيش الـشعب اجلديـد لغـرض إعـداد خطـة                   

ــل ــن    . عم ــضا ع ــة أي ــت احلكوم ــا، أعرب ــن إجــراء   ويف كولومبي ــا م ــراف   قلقه ــع األط حــوار م
  .الصدد  يف هذاة اخلاصيتمرا مع ممثلزال احلوار مست الكولومبية املدرجة يف تقريري، وما

بـشأن محايـة الطفـل أيـضا إىل         الـدائر   وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أفـضى احلـوار              - ١٦
 يف شـكل التزامـات مـن جانـب األطـراف يف             ، وذلـك  حترك الوضع بشكل إجيايب بعض الـشيء      

لــس األمــن حبــق األطفــال، عمــال بقــرار جم املرتكــب كافحــة العنــف اجلنــسي  مبكــوت ديفــوار 
بـشأن مـشروع خطـة عمـل وطنيـة          مـع احلكومـة     وجتري حاليـا مـشاورات      ). ٢٠٠٩ (١٨٨٢

ــدفاع واألمــن التابعــة للقــوات     . بــشأن العنــف اجلنــسي  وعــالوة علــى ذلــك، وقعــت قــوات ال
يناير، برنـامج عمـل للتـصدي للعنـف اجلنـسي حبـق األطفـال يف                / كانون الثاين  ١٩اجلديدة، يف   

الربنـامج كتـدبري مؤقـت ريثمـا يـتم وضـع       صلح ومـن املتوقـع أن يـ   . ااملنـاطق اخلاضـعة لـسيطرهت   
فربايـر، أنـشأ رئـيس أركـان قـوات الـدفاع واألمـن التابعـة         / شـباط ٢٠ويف  . خطة عمـل وطنيـة    

 عـضوا لإلشـراف علــى   ١٤يتـألف مـن   ) فريـق العمـل واملتابعـة   (للقـوات اجلديـدة فريقـا عـامال     
أن تقـدم  ، وطلـب إىل األمـم املتحـدة    تهعة لـسيطر تنفيـذ برنـامج العمـل يف مجيـع املنـاطق اخلاضـ      

 كــانون ٣٠ويف تطــور مماثــل، يف ). ٢٠٠٩ (١٨٨٢قــرار البــشأن جملــسه إحاطــة شــاملة إىل 
ة يف غــرب كــوت ديفــوار بالتعــاون ينــاير، التزمــت أيــضا قيــادة مجاعــات امليليــشيا العاملــ/الثــاين
جــه إىل ممثلــي اخلــاص يف  الغ مواألمــم املتحــدة علــى منــع العنــف اجلنــسي، مــن خــالل بــ   مــع

  .ديفوار كوت
  

اإلفـــراج عـــن األطفـــال عـــن طريـــق عمليـــة رمسيـــة لـــرتع الـــسالح والتـــسريح     -باء   
  اإلدماج وإعادة

ــدي،   - ١٧ ــبحريات الكــربى     ةاســتجابويف بورون ــة ال ــوثني اخلاصــني إىل منطق  إلعــالن املبع
 تبـذهلا األمـم املتحـدة        وجهود الـدعوة املـستمرة الـيت       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٧الصادر يف   

واملديريــة الــسياسية، باإلضــافة إىل املبــادرة اإلقليميــة، مت تعــيني مثــاين نقــاط اتــصال مــن قــوات    
األطفـال مبقـاتلي    فـك ارتبـاط      املسؤولية عن تيسري     يلالتحرير الوطنية التابعة ألغاثون رواسا لتو     

املناقـشات اجلاريـة بـشأن      ذلك ما شجع علـى إحـراز تقـدم حقيقـي يف             . قوات التحرير الوطنية  
مـع  بـالغ األمهيـة     بنجـاح   الـيت تكللـت     اإلفراج عن األطفال املرتبطني بقـوات التحريـر الوطنيـة،           

 يف مـنطقيت  ،أبريـل / نيـسان ٢ طفـال، يف   ١١٢مـن   املكونـة   اإلفراج الرمسي عن اجملموعـة األوىل       
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ألطفـال، البـالغ   أبريـل، أفـرج عمـن تبقـى مـن ا     / نيـسان ١٠ويف . التجميع يف روبريا وروغـازي   
. عــة لقــوات التحريــر الوطنيــة    طفــال، مــن مخــس منــاطق للتجميــع املــسبق تاب     ٢٢٨عــددهم 

قـوات التحريـر   عـن   طفال مرتبطا مبنشقني مزعـومني       ٤٠يونيه، أُفرج أيضا عن     /حزيران ٨ ويف
ومت حىت اآلن مل مشل مجيع األطفـال مـع         . الوطنية وذلك يف منطقيت التجميع يف راندا وبوراماتا       

  .بوروندي أسرهم، وليس هناك أي أطفال يعرف أهنم مرتبطون باجلماعات املسلحة يف
ــالتقرير      - ١٨ ــرة املــشمولة ب ــة، شــهدت الفت ــة الكونغــو الدميقراطي ــّر  ويف مجهوري خــرج أو ف

اإلدمـاج  ”القوات واجلماعات املسلحة، خـالل عمليـة        من   فتاة،   ٩٧ طفال، مبن فيهم     ٢ ٦٧٢
 ٢ ٠٣٢ ارتبـاط    خرج طفال،   ٢ ٦٧٢ومن بني   . ال وجنوب كيفو  ذت يف مش   اليت نفّ  “السريع
املؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب، والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وفـصائلها                   من  طفال  

الفرعية، وقوات أباكونغوزي املقاتلة التابعة للقوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا، والتجمـع مـن               
قـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، وفـصيل سـوكي التـابع              أجل الوحـدة والدميقراطيـة التـابع لل       

للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا، وقوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري، واجلبهـة الـشعبية مـن                  
أجــل العدالــة يف الكونغــو، وجــيش الــرب للمقاومــة، ومجاعــات املــاي مــاي يف مشــال وجنــوب 

ــة ال    ــة الوطني ــتالف املقاوم ــا يف ذلــك ائ ــو، مب ــاوم كيف ــة، ومق ــاي مــاي الوطنيــ وكونغولي ن، و امل
لمقاومة الوطنيـة الكونغوليـة مـن أجـل كونغـو حـر وذي سـيادة، ومغـول              املاي ماي ل  وائتالف  

املـاي مـاي    زوري، وغريها مـن مجاعـات       ـنيورواملاي ماي، وكسينديو املاي ماي، وماي ماي        
مـن وحـدات   طفـال   ٦٤٠خرج من بقي من األطفال وعددهم     و.  األصغر حجما  ،غري املسماة 

القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية اليت مت إدماجهـا حـديثا، وذلـك عقـب اكتمـال            
وحصل مجيع هؤالء األطفـال علـى الرعايـة املؤقتـة يف مراكـز العبـور والتوجيـه               . عملية اإلدماج 

  .مجع مشلهم مع أسرهميتسىن أو يف أسر بديلة ريثما 
اجليش الـشعيب لتحريـر   بـ مـن األطفـال املـرتبطني       ٧٣٩سجيل  ويف مشال السودان، مت تـ       - ١٩

جنـاح  /السودان، وحركة اجلبهـة الـشرقية، وحركـة العـدل واملـساواة، وجـيش حتريـر الـسودان                 
ــك          الــسالم، واجلماعــات املــسلحة األخــرى املتحالفــة مــع القــوات املــسلحة الــسودانية، وذل

ماج منذ توقيع اتفاقات السالم الثالثـة       لالستفادة من عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلد       
يـستفيدون   مـن هـؤالء األطفـال        ٦٣٨مـا جمموعـه     ظـل   و. يف السودان، وقد أفرج عنهم مجيعـا      

من أنشطة إعادة اإلدماج الشاملة يف تسع واليـات يف خمتلـف أحنـاء مشـال الـبالد خـالل الفتـرة                      
بـاجليش الـشعيب   ل املـرتبطني  من األطفا ٥٦ويف جنوب السودان، مت تسريح  . املشمولة بالتقرير 

 طفـال لالسـتفادة مـن التـسريح        ٣٥، ومت تـسجيل     ٢٠٠٩أغـسطس   /لتحرير الـسودان منـذ آب     
مايــة الطفــل يف مقــر اجلــيش حلوحــدة أول إنــشاء وتلــك مثــرة . ٢٠١٠املتوقــع إجــراؤه يف عــام 

 الشعيب لتحرير السودان، اليت تتـألف مـن مخـسة ضـباط مـن اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان،                     
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وتتوىل تنفيـذ بعثـات مـشتركة مـع األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق يف ثكنـات اجلـيش الـشعيب                        
بالتعــاون اجليــد اجلــاري بــني جلــنيت نــزع  مثــة اعتــراف وعــالوة علــى ذلــك، . لتحريــر الــسودان

 يف سـبيل إعـادة إدمـاج األطفـال          السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج لـشمال الـسودان وجنوبـه          
ويف دارفور، صدر مرسـوم مـن       ). أبوجا، وجنوب كردفان، والنيل األزرق     (املناطق الثالث  يف

حكومة الوحـدة الوطنيـة إىل جلنـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج لـشمال الـسودان                      
يقضي بتنسيق أنشطة نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف دارفـور، بالتعـاون مـع جلنـة              

للـسلطة اإلقليميـة االنتقاليـة لـدارفور، وسـاعد ذلـك        التابعـة   ر  تنفيذ الترتيبـات األمنيـة يف دارفـو       
وهنـاك  . اجلهود املبذولـة لإلفـراج عـن األطفـال املـرتبطني جبماعـات مـسلحة وإعـادة إدمـاجهم          

اجهم، الـذي متـت املوافقـة عليـه         زع سـالح األطفـال وتـسرحيهم وإعـادة إدمـ          ـبرنامج دارفور لن  
اليونيــسيف دور الوكالــة الرائــدة يف منظومــة األمــم  ، وتتــوىل فيــه ٢٠٠٩يوليــه /أوائــل متــوز يف

مـسلحة، تـشمل    مجاعـات   املتحدة، وهو يستند إىل خطة تنفيذية مت وضعها بالتعاون مـع سـت              
فـــصيل أبـــو القاســـم /الـــسودانفـــصيل اإلرادة احلـــرة، وجـــيش حتريـــر /جـــيش حتريـــر الـــسودان

فـصيل مـيين   /ريـر الـسودان  ، وجـيش حت )جناح الـسالم  (، وحركة العدل واملساواة     )األم اجلناح(
. جناح السالم، وحركة القـوة الـشعبية للحقـوق والدميقراطيـة          /ميناوي، وجيش حترير السودان   

 طفـال مـن جـيش       ٣٨٧ومت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير نـزع سـالح وتـسريح مـا جمموعـه                   
  ).ألماجلناح ا(فصيل أبو القاسم /فصيل اإلرادة احلرة وجيش حترير السودان/حترير السودان

خطة عمل رمسية مع جيش إعادة اجلمهورية والدميقراطية، عمـدت          عدم وجود   ورغم    - ٢٠
األمــم املتحــدة مبعيــة شــركاء يف جمــال محايــة األطفــال إىل وضــع خطــة طــوارئ للمــساعدة يف    

امللحقــني بتــسريح مجيــع األطفــال املــسلحة اإلفــراج عــن األطفــال، عقــب التــزام هــذه اجلماعــة  
 تنفيذ هذه اخلطة، حدد جيش إعادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة عـدة مواقـع               ويف إطار . صفوفهاب

لتجميع األطفال، وقدم قوائم أولية تضم األطفال املرتبطني باجلماعة لكـي تتحقـق منـها األمـم                 
، مبـن   طفـال مـسّرحا    ٦٥٢دمت املساعدة ملا عدده     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُ    . املتحدة
 فتـاة، مـن صـفوف       ٣٩ طفال، مـن بينـهم       ٤٧٤شمال الغريب، مت تسريح     ويف ال .  فتاة ٥٢فيهم  

وتلقّى مجيـع األطفـال الرعايـة الفوريـة يف مراكـز الرعايـة              . جيش إعادة اجلمهورية والدميقراطية   
عـدد  هويـة  حتديـد  وجـرى   . مت مجـع مشلـهم مـع أسـرهم بنجـاح          واملؤقتة أو لدى أسـر حاضـنة،        

باحتــاد املاضــي  فتــاة، كـانوا مــرتبطني يف  ١٣ينــهم  طفـال، مــن ب ١٧٤بلــغ  إضـايف مــن األطفــال 
 طريــق ندمت هلــم املــساعدة عــالقـوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع يف الــشمال الـشرقي، وقُــ  

  .اآلليات اجملتمعية حلماية الطفل
 إىل التحقق من وجـود أطفـال يف صـفوف          منها سعياًقامت وزارة الدفاع،    ويف تشاد،     - ٢١

أوامر إىل قادة القـوات املـسلحة وقـوات    بتوجيه ، اإلفراج عنهميسري اجليش الوطين التشادي وت 
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ــام األمـــم املتحـــدة وجلنـــة    لـــصليب األمحـــر الدوليـــة للوصـــول إىل  ااألمـــن إلفـــساح اجملـــال أمـ
ومسحت احلكومة أيضا بإجراء زيـارات حتقـق مـشتركة    . املعسكرات ألغراض الرصد والتحقق 

يف العـسكرية   ثكنـات العـسكرية ومراكـز التـدريب         وبادرت بإجرائهـا مـع األمـم املتحـدة إىل ال          
 زيــارات ٢٠٠٩أغــسطس /وأجريــت أيــضا يف آب. شي، وكونــدول، وموســورو، ومونغــويــأب

مشتركة إىل مقر القوات الربية، والدرك الوطين، واحلرس الـوطين واملتنقـل يف تـشاد، واملديريـة                 
شطة التحقـق هـذه، وثّقـت       ونتيجـة ألنـ   . الوطنية ألمـن خـدمات الدولـة ومؤسـساهتا يف جنامينـا           

اجلبهـة مـن أجـل    :  طفال مـن اجلماعـات املـسلحة التاليـة       ٢٤٠جمموعه   اليونيسيف اإلفراج عما  
مــن أجــل التغــيري؛ واحلركــة الوطنيــة مــن أجــل اإلصــالح؛  املوحــدة إنقــاذ اجلمهوريــة؛ واجلبهــة 

وريـة؛ واحتـاد    وجتمع القوى من أجل التغـيري؛ واجمللـس الـدميقراطي والثـوري؛ واحتـاد القـوى الث                
القوى من أجل الدميقراطية والتنمية؛ واحتاد القوى الدميقراطية من أجل التغـيري؛ واحتـاد القـوى                

  .الدميقراطية؛ واجلبهة الشعبية من أجل النهضة الوطنية؛ واالحتاد من أجل التغيري الدميقراطي
، ٢٠٠٩نـوفمرب  /زاع يف سري النكا، اعتبارا من شـهر تـشرين الثـاين   ـوعقب انتهاء الن   - ٢٢

عمليـة  عـن طريـق    فتـاة،  ١٩٩، مبـن فـيهم   )٤( طفـال مستـسلما  ٥٦٠ما جمموعـه   هوية  مت حتديد   
 طفال، كـان    ٥٦٠ومن بني   . فرز املقاتلني السابقني يف صفوف جبهة منور تاميل إيالم للتحرير         

ومت فـصل األطفـال عــن   .  أطفـال يرتبطـون سـابقا حبركـة تاميـل ماكــال فيـدوثاالي بوليكـال       ٦
ستــسلمني الكبــار، وجــرى نقلــهم إىل مراكــز إعــادة تأهيــل خمصــصة لألطفــال، وفقــا لقــانون  امل

.  املتعلـق بإعـادة إدمـاج األطفـال الـذين يغـادرون اجلماعـات املـسلحة         ١٥٨٠/٥الطوارئ رقم   
ويف مركز بونثوتام التعاوين للتدريب يف فافونيا، الذي أنـشئ كمركـز إلعـادة تأهيـل األطفـال                   

آخـرون  أطفال  ، تلقى األطفال دورات يف التدريب املهين، بينما استأنف          ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز 
. ٢٠٠٩أكتـوبر   /تعليمهم النظامي يف كلية رامتاالنـا اهلندوسـية، الـيت أنـشئت يف تـشرين األول               

  .األطفال جمموعات صغرية منهوية زال جيري حتديد  زالت عملية الفرز مستمرة، وما وما
ــار، مت اإلفــ   - ٢٣ ــود  ٨٧راج عــن ويف ميامن ــن اجلن ــة     م ــات حكومي ــق آلي ــال عــن طري األطف
، وفقـا للتقـارير الرمسيـة الـيت     ٢٠٠٩ديـسمرب  /يناير إىل كانون األول  /الفترة من كانون الثاين    يف

وأُحرز تقدم فيما يتعلـق بتلـك التقـارير، حيـث صـارت تتـضمن اآلن               . أتاحتها وزارة اخلارجية  
م، ممــا يــساعد األمــم املتحــدة يف التحقــق مــن  عنــاوين األطفــال وتفاصــيل أخــرى لالتــصال هبــ 

وباإلضافة إىل ذلك، ففـي إطـار آليـة الـشكاوى للقـضاء             . همب أسر تعقُّعن األطفال و  اإلفراج  
على السخرة، املنصوص عليها يف التفاهم التكميلي املربم مع منظمة العمل الدولية، مت التحقـق               

__________ 
ــم      )٤(   ــسريالنكي رق ــانون الطــوارئ ال ــنص ق ــؤرخ ١٥٨٠/٥ي ــانون األول١٥ امل ــسمرب / ك ــى أن ٢٠٠٨دي  عل

هو الطفل الذي يترك مجاعة مسلحة، وحتدد حكومة سري النكا هويتـه وتتحقـق منـها منظمـة         “ املستسلم”
  .األمم املتحدة للطفولة
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ومجـع مشلـهم مـع أسـرهم يف     إهناء خدمتهم   جمندا دون السن القانونية مت ٤٤من أن ما جمموعه     
ودعت اللجنة العاملة احلكومية املعنية بآلية الرصد واإلبالغ أيـضا األمـم املتحـدة              . ٢٠٠٩عام  

مثانيــة أطفــال مــن مــدارس التــدريب العــسكري األساســي ومراكــز    إهنــاء خدمــة لتــشهد علــى 
ليونيــسيف وشــركاؤها يف وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــدمت ا . تجنيــد واملعــسكراتال

 لـوزارة    من اجلنود األطفال السابقني، دعمـاً      ٥٤جمال محاية الطفل خدمات إعادة اإلدماج إىل        
  .الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني

ويف كولومبيا، يواصل املعهد الكولوميب لرعايـة األسـرة تنفيـذ بـرامج إعـادة اإلدمـاج،                   - ٢٤
ــذين   وإعــادة إعمــال احلقــوق، وإ  ــالء االهتمــام النفــسي لألطفــال ال فــصلوا عــن اجلماعــات  اني

، ٢٠٠٩ديـسمرب   /ينـاير وكـانون األول    /ويف الفترة ما بني كانون الثاين     . املسلحة غري املشروعة  
 طفـال مـن القـوات املـسلحة     ٢١٨بينت املعلومات الواردة من املعهد أنه مت تسريح ما جمموعـه            

 طفال مـن جـيش التحريـر الـوطين، وطفـل واحـد         ٧٤ وجيش الشعب،    -الثورية يف كولومبيا    
 طفــال مــن ٢٢وباإلضــافة إىل ذلــك، أفــاد املعهــد أنــه مت تــسريح . مــن اجلــيش الــشعيب للتحريــر

مجاعات مسلحة غري مـشروعة أخـرى، تعتربهـا احلكومـة مجاعـات إجراميـة ضـالعة يف االجتـار                    
ا أنـشطة تـدخل يف عـداد        ميـارس أساسـ   ويف حـني أن العديـد مـن تلـك اجلماعـات             . باملخدرات

  .السابقة املنظمات شبه العسكريةعلى منوال ، تعمل اجلماعات األخرى اجلرائم العامة
  

ني ــق التحقيـق مـع املـسؤول    ـــ ن طري ـــ ن العقـاب ع   ـــ اة م ــــ ـالت اجلن ــدي إلف ــالتص  -جيم   
 احلكـــم بإدانتـــهم أو فـــرض  املرتكبـــة حبـــق األطفـــال أوجلـــسيمةعـــن اجلـــرائم ا

  عليهم العقوبات
يف العديد من احلاالت القطرية اليت يشملها هـذا التقريـر، ال يـزال اإلفـالت شـبه التـام                      - ٢٥

طـرح حتـدياً كـبرياً أمـام        يمن العقاب على اجلرائم اجلسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يـثري القلـق و               
ات  هبـا بعـض احلكومـ      قامـت وعلى الرغم مـن املبـادرات وااللتزامـات العديـدة            .محاية األطفال 

، ٢٠٠٩ مـن العقــاب باسـتخدام آليـات املــساءلة الوطنيـة يف عــام     مـن أجـل التــصدي لإلفـالت   
 التحقيقات واالعتقاالت واحملاكمات ضـد أفـراد القـوات املـسلحة     إجراءيف ذلك عن طريق    مبا

إلفـالت مـن العقـاب      ال يـزال ا   ما ترتب على بعض منها من إدانـات،         وأو اجلماعات املسلحة،    
 الرتكـاهبم   ي تقريـر  يال عدد حماكمات أطراف الرتاع املدرجة أمساؤهم يف مرفق        وال يز  .سائداً

 التـصدي أن العوامـل الـيت تقـوض        بـ وتوحي املعلومات الـواردة      .انتهاكات ضد األطفال ضئيالً   
اهلياكـل األساسـية القانونيـة    ضـعف   اإلرادة الـسياسية و   االفتقار إىل إلفالت من العقاب تشمل     ل

ويف  . إلجـراء التحقيقـات واحملاكمـات       الالزمـة   املوارد واخلـربات   انعداموفضال عن   والقضائية،  
 . عرقلة متعمدة لـسري العدالـة وعـدم تركيـز علـى مبـدأ مـسؤولية القيـادة             توجدبعض احلاالت،   



A/64/742
S/2010/181

 

12 10-31126 
 

وفـضال  عليهـا علـى الـصعيد الـوطين،         احلفاظ  وجيب أن تتضافر اجلهود إلرساء سيادة القانون و       
 الدوليـة   القواعـد واملعـايري    يتـسق مـع      علـى حنـو   ئم ضد األطفال    كفالة مساءلة مرتكيب اجلرا   عن  

  .ملا لذلك من أثر رادع حاسمحلقوق اإلنسان 

  يف كاتانغــا العليــا قائــدلعــسكريةويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أدانــت احملكمــة ا  - ٢٦
ــاي   ــة م ــسانية يف       -مجاع ــة ارتكــاب جــرائم ضــد اإلن ــا بتهم ــو موتانغ ــاي، جــدعون كيونغ  م

، وشــكلت شــهدها البلــد وكانــت تلــك أكــرب حماكمــة هلــذه اجلــرائم     .٢٠٠٩مــارس /آذار ٥
 حقـوق  جتـاوزات  سابقة هامة ألولئك الذين عانوا مـن  ة العسكريالةإدانته من جانب نظام العد   

ــران٣ويف . اإلنــسان ــه، أصــدرت حمكمــة كيزانغــاين العــسكرية حكمــاً علــى أربعــة     / حزي يوني
الـسجن املؤبـد وعلـى عـضو مـن هـذه اجلماعـة بالـسجن ملـدة             ب مـاي    -مـاي   أعضاء يف مجاعـة     

امـرأة،   ٣٠ عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وال سيما بتهمة اغتصاب أكثر من            ٣٠
ويف كيفو اجلنوبية، أديـن سـتة عناصـر مـن القـوات املـسلحة جلمهوريـة                  .فتيات ٨ نمن ضمنه 

ي ضـد األطفـال خـالل الفتـرة املـشمولة      الكونغو الدميقراطية بتهمة ارتكاب جرائم عنف جنـس  
مـن املهـم    اجلهود الـيت تبـذهلا احملـاكم العـسكرية،      بوعلى الرغم من ضرورة االعتراف       .بالتقرير

إىل أن اختصاص هذه احملـاكم ينبغـي أن يقتـصر علـى اجلـرائم العـسكرية الـيت يرتكبـها           اإلشارة  
 ال بــد أن تــدرج يف نطــاق   األفــراد العــسكريون، باســتثناء انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت      

وحيثمـا متـارس احملـاكم العـسكرية واليتـها القـضائية، جيـب            .اختصاص احملاكم اجلنائيـة العاديـة     
  . تقوم بذلك وفقاً للمعايري الدولية بشأن احملاكمة ومعايري احملاكمة العادلة أن
ائيـة الدوليـة    وأسفر التعـاون بـني حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واحملكمـة اجلن                 - ٢٧

عن اعتقال جرمان كاتانغا، قائد قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري، ومـاتيو نغودجولـو شـوي،        
وهو الـرئيس الـسابق جلبهـة القـوميني ودعـاة االنـدماج وعقيـد يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة                      

كـاب  ارتاهتامات ب ووجهت إىل هذين الشخصني     .  القضاء ىلإ، وإحالتهما   الكونغو الدميقراطية 
شـن  جرائم حرب وجرائم ضد اإلنـسانية، مبـا فيهـا اسـتخدام األطفـال يف األعمـال العدائيـة، و                   

واســتؤنفت .  القتــل واالغتــصاب واالســترقاق اجلنــسي وفــضال عــناهلجمــات علــى املــدنيني،  
  . ٢٠١٠يناير /حماكمتهما يف كانون الثاين

ــق مــع     و  - ٢٨ ــة للتحقي ــرغم مــن تلــك اخلطــوات اإلجيابي ــهكعلــى ال ــسان منت  ي حقــوق اإلن
  مــرتكبنيتعــيني مثــة مــا يــدعو للقلــق نظــراً ل    ومقاضــاهتم يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   

 ترفيـع   فقـد مت   .ضد األطفال يف مناصـب حكوميـة أو عـسكرية رفيعـة           جلرائم جسيمة    معروفني
 بيويــو إىل رتبــة عقيــد يف القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى   ري بــي-جــان 

بتهمـة خطـف أطفـال       ٢٠٠٦مـارس   /الرغم من إصدار حمكمـة عـسكرية حكمـاً عليـه يف آذار            
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، بوسـكو نتاغانـدا، وهـو     مت ترفيـع  واحتجازهم بصورة غري قانونية ألغـراض التجنيـد، يف حـني            
ــدو   ــشيا مودونـ ــد يف ميليـ ــو    ، ٤٠قائـ ــة الكونغـ ــسلحة جلمهوريـ ــوات املـ ــواء يف القـ ــة لـ إىل رتبـ
احملكمــة صــدر عــن  الــذي األمــر علــى الــرغم مــن ،٢٠٠٩ينــاير /ينالدميقراطيــة يف كــانون الثــا

ارتكابـه جرميـة حـرب لقيامـه بتجنيـد األطفـال اجلنـود        تهمة ببإلقاء القبض عليه   اجلنائية الدولية   
صـدر   العدائية؛ وفـرَّ مـن الـسجن نـدايامباجي نيانغـارا كيبانغـا الـذي                 األعمالواستخدامهم يف   

 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢٧يف  بالـسجن املؤبـد غيابيـاً     عليـه   مـاً   احملكمة العسكرية يف غوما حك    عن  
ــادة القــوات      قدامــه علــى  إل ــه أصــبح يف هيكــل قي ــد أن خطــف ثــالث فتيــات واغتــصاهبن، وأفي

   .املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية
ــر شــعب ويف ســريالنكا، اعتقــل مــسؤول يف جبهــة     - ٢٩ ــل يف باتيكــالوا يف  منــور حتري  تامي

األطفال واستخدامهم، ولكن أفرج عنه بعد أسـبوع        قيامه بتجنيد     بسبب ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ــة     ــه أي هتم ــه إلي ــدون أن توج ــة ب ــه      .بكفال ــراج عن ــل عقــب اإلف ــسؤول قت ــذا امل ــد أن ه  .وأفي

ــشاهبة    ومل ــاءات مـ ــا يتعلـــق بادعـ ــافية يف مـ ــراءات إضـ ــة أي إجـ بعـــض  إال أن .تتخـــذ احلكومـ
ــاذ خ   ــد باخت ــسؤولني تعه ــاءات  االدطــوات ملعاجلــة امل ــةع ــسؤول    ب املتعلق ــارايت، امل ــا ب ــام إينيي قي

ــر تاميــل  يف جبهــة نحــرفامل بتجنيــد األطفــال وإعــادة   ،“القائــد” باســم املعــروف، منــور حتري
 ممـثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال         موفـد  ، وذلك خالل البعثة اليت قام هبـا       جتنيدهم يف قضاء أمبارا   
  .ديسمرب/اير يف كانون األولباتريك كام) املتقاعد(والرتاع املسلح اللواء 

 للشكاوى اليت قدمتها منظمة العمل الدولية بـشأن قيـام ضـباط             ويف ميامنار، واستجابةً    - ٣٠
مــن قبيــل  جنــدياً ٢٦علــى يف جــيش تامتــاداو كيــي بتجنيــد القــصر، فرضــت عقوبــات إداريــة   

 إىل ذلـك،    وباإلضـافة  .أو ختفيض سنوات األقدميـة     وخصم مبلغ من األجور،   التوبيخ الشديد،   
 احملـاكم   أصـدرت مت تسريح ضابط من القوات العسكرية واحلكم علية بالسجن لسنة واحـدة و            

   .أشهر مع األشغال الشاقة لثالثةبالسجن حكماً العسكرية على جنديني 
ويف كولومبيا، أفاد تقرير للنائـب العـام أن وحـدة حقـوق اإلنـسان تلقـت مـا جمموعـه                    - ٣١
فتـرة املمتـدة    شخـصاً، وذلـك يف ال    ١٣  طفـالً، وقـد أديـن      ٦٣٣  قضية جتنيد تـضرر فيهـا      ١٥٦

ــاين  ــاير/مــن كــانون الث أكــدت األمــم املتحــدة يف   كمــا .٢٠٠٩أغــسطس / إىل آب٢٠٠٨ ين
 املعلومــات الــواردة مــن وحــدة العــدل والــسالم الــيت تــشري إىل   ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول

ــرو       أن ــنفس باش ــن ال ــدفاع ع ــات ال ــن جمموع ــسرحني م ــراد امل ــشهاداهتم بــشأن  األف ا اإلدالء ب
ومـن أصـل تلـك       . قـضية  ١ ٠٩٣ قضية جتنيد أطفال، وأهنوا اإلدالء بشهاداهتم بـشأن          ١ ٤٣٧

  . حىت تارخيهتصدر أحكام باإلدانة  هتمة ولكن مل ٩٠القضايا، وجهت 
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 احملليــة أخــرياً  ي، أصــدرت حمكمــة كــافر  ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٣ويف نيبــال، يف   - ٣٢
اينـا سـونووار، وهـي فتـاة تبلـغ مـن العمـر              واملتعلقـة مب  اليت سبق اإلبالغ عنها     حكماً يف القضية    

 عاماً، تعرضت للتعذيب وقتلت علـى يـد أفـراد مـن جـيش النيبـايل امللكـي الـسابق يف عـام             ١٥
 بتزويــدها بالوثــائق املقدمــة أمــام احملكمــة إىل اجلــيش النيبــايل  أمــراً احملكمــةصــدرت وأ.٢٠٠٤

الفـور بـالوقف التلقـائي للرائـد نرياجنـان باسـنيت، وهـو أحـد اجلنـود                  العسكرية وباشرت علـى     
وكان اجليش النيبايل قد أوفـد الرائـد باسـنيت للخدمـة             .األربعة املتهمني بقتل اآلنسة سونووار    

وبنـاًء علـى توصـية إدارة عمليـات          .بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد          مع
لعامـة لألمـم املتحـدة، وبـالنظر إىل خطـورة االدعـاءات، أعيـد الرائـد                 حفظ السالم يف األمانـة ا     

الرائـد  ولـدى كتابـة هـذا التقريـر، ال يـزال       .ديـسمرب / كـانون األول ١٢باسنيت إىل الـوطن يف      
 تقـدمت بـه الـشرطة        الـذي  رمسـي الطلـب   ال حمتجزاً لدى اجليش النيبايل على الرغم من         باسنيت

ــه  ــة العتقال ــارضــباط وأدىل  .النيبالي ــدفاع ببيانــات تطعــن يف    كب ــر ال ــايل ووزي  مــن اجلــيش النيب
 الضابط لن يسلم إىل الـشرطة        هذا اختصاص احملكمة بشأن البت يف هذه القضية وتشري إىل أن         

   . الوطنإعادته إىلتنجز حمكمة عسكرية للتحري حتقيقاً يف ظروف  إىل أن
، من مجلـة أمـور، إقـدام        ويف أفغانستان، أجري عدد من التحقيقات يف حوادث مشلت          - ٣٣

وصدر أمر بإجراء حتقيق أشرف عليـه حلـف          .القوات العسكرية على قتل األطفال وتشويههم     
ومل تعــرف  . طفــال٤٠ًقتــل فيهــا ، والنــاتو يف األحــداث الــيت رافقــت الغــارة اجلويــة يف كنــدر  

ــة حتقيقــات     ــة األفغاني ــة والــشرطة الوطني ــة األفغاني  بــشأن معلومــات عــن إجــراء القــوات الوطني
وتتحمل حركة طالبان أو اجلماعات املسلحة املتمـردة األخـرى          . االنتهاكات املتعلقة باألطفال  

  . من االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال العظمىاملسؤولية عن األغلبية 
  

إصالح أو تنفيذ التشريعات الوطنية الـيت جتـرِّم جتنيـد األطفـال والعنـف اجلنـسي            -دال   
   ضدهم  املرتكبةمة األخرىأو االنتهاكات اجلسي

ــام   - ٣٤ ــشريعية     ٢٠٠٩ويف ع ــصوص الت ــن الن ــدد م ــد ع ــة ، اعتم ــدة اهلام ــدلت اجلدي  أو ع
القوانني السارية ملنع جتنيد األطفال واالنتهاكات اجلسيمة األخرى ضدهم وحظرها وجترميهـا،            

بعـض  جـاح   بالن وتكلل أيـضاً   .على حنو يتسق مع صكوك التزام الدول يف إطار القانون الدويل          
 يف اخلطـط واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة       يتـه اجلهود إلدماج األهـداف املتعلقـة حبقـوق الطفـل ومحا          

  . الوطنية، على غرار خطة العمل الوطنية للطفل يف كوت ديفوار
 ، زاد عــــدد البلــــدان الــــيت صــــدقت علــــى ٢٠٠٩ديــــسمرب / كــــانون األول٣١ويف   - ٣٥

  املـسلحة  الرتاعـات طفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف          الربوتوكـول االختياري التفاقية حقوق ال    
وال تزال ممثليت اخلاصـة تـدعو الـدول األعـضاء إىل التـصديق علـى هـذا الـصك                     . بلداً ١٣١إىل  
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وتـضم   . أكرب قدر ممكن من الشرعية والقوة عليه       إضفاءالدويل اهلام أو االنضمام إليه من أجل        
ى هـــذا الربوتوكـــول االختيـــاري باكـــستان، مل تـــصدق علـــوذا التقريـــر هبـــالبلـــدان املـــشمولة 

  . ومجهورية أفريقيا الوسطى، والصومال، وكوت ديفوار، ولبنان، وميامنار، وهاييت
، أصدرت حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف    - ٣٦

 ١٩٥٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املرسـوم املـؤرخ      حـل حمـل   قانوناً جديداً بشأن محاية الطفل،      
حيظر على القـوات املـسلحة والـشرطة واجلماعـات املـسلحة مبوجـب              و .بشأن جناح األحداث  

هــذا القــانون، وللمــرة األوىل، جتنيــد األطفــال حتــت ســن الثامنــة عــشرة واســتخدامهم، وميكــن 
وحيـدد هـذا القـانون أيـضاً سـن الرشـد             . عامـاً  ٢٠ و   ١٠يعاقب بالسجن ملدة تتـراوح بـني         أن

  .  عاماً ويدعو إىل إنشاء حماكم خاصة ووحدات شرطة خاصة حلماية األطفال١٨ـ ية بالقانون
 يف ٢٠٠٩القــانون املتعلــق بــاجليش الــشعيب لتحريــر الــسودان لعــام  ويف الــسودان، أقــر  - ٣٧
عاماً هي الـسن الـدنيا لاللتحـاق بقـوات اجلـيش             ١٨وهو حيدد صراحة بأن     ،  فرباير/شباط ١٠

ــسودا   ــر ال ــشعيب لتحري ــك،  .نال ــن وباإلضــافة إىل ذل ــسودان  أعل ــوب ال ــة جن ــيس حكوم يف   رئ
 قــانون الطفــل يف جنــوب الــسودان، وهــو أول قــانون علــى بــدء نفــاذ ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٩

م هــذا القــانون جتنيــد األطفــال اجلنــود واســتخدامهم،   وجيــرِّ. اإلطــالق يعتــرف حبقــوق الطفــل 
ال اآلخر على التقـدم البـارز الـذي أحـرز           واملث .تعذيب األطفال ومعاملتهم القاسية   وفضال عن   

ــة علــى القــانون االحتــادي للطفــل يف   هــويف هــذا الــصدد   كــانون ٢٩ تــصديق اجلمعيــة الوطني
 مــع املعــايري متفقــةوجيعــل هــذا القــانون اجلديــد التــشريعات الــسودانية  .٢٠٠٩ديــسمرب /األول

وحيظـر هـذا    .ان التابعـان هلـا  والربوتوكـوالن االختياريـ   الدولية، مبـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل            
القــانون جتنيــد األطفــال يف القــوات أو اجلماعــات املــسلحة، ويكفــل الــدعم لتــسريح األطفــال   
اجلنود واألطفال ضحايا الرتاع وإعادة دجمهم وإعادة تأهيلهم؛ ويلغي عقوبـة اإلعـدام ضـد أي                

   .شخص دون الثامنة عشرة
ــن    - ٣٨ ــات املـ ــانون العقوبـ ــر قـ ــدي، حيظـ ــة يف  ويف بورونـ ــة الوطنيـ ــه اجلمعيـ ــذي أقرتـ  قح الـ
 جتنيــد األطفــال يف قــوات الــدفاع الــوطين، وحيــدد هــذا القــانون أن   ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٢٢
 عامـاً، ويقـدم البـدائل       ١٥عاماً هي السن الدنيا للتجنيد، ويرفع سن املسؤولية اجلنائية إىل            ١٨

ــال،         ــهاكات ضــد األطف ــرتكيب االنت ــام ضــد م ــزز األحك ــسجن ويع ــن ال ــف  ع ــيما العن وال س
  . اجلنسي

ــال يف         - ٣٩ ــد األطفــ ــع جتنيــ ــانون منــ ــاذ قــ ــدء نفــ ــرى بــ ــة األخــ ــورات اهلامــ ــن التطــ ومــ
ويقيد هذا القانون تقـدمي الواليـات        .يف الواليات املتحدة األمريكية    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٣

ــل واملــساعدات      ــصلة بالــدفاع إىل  األخــرىاملتحــدة التــدريب العــسكري والتموي بلــدان ال املت
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 املعــروف بأهنــا تقــوم بتجنيــد األطفــال أو اســتخدامهم يف القــوات املــسلحة التابعــة للحكومــة    
  . املنظمات شبه العسكرية اليت تدعمها احلكومة، أو امليليشيات، يف انتهاك للقانون الدويل أو
 وزارة شــؤون املــرأة والطفــل والرعايــة االجتماعيــة مــشروع قــانون أعــدتويف نيبــال،   - ٤٠

وق الطفل وتعزيزها، سوف يشمل من بني أحكام أخرى، جتـرمي جتنيـد األطفـال يف                حلماية حق 
 . ومت تأجيل هذه العملية نظراً إىل تغري احلكومة. القوات واجلماعات املسلحة

  
ــشويههم و     -هاء    ــع قتــل األطفــال وت ــدابري أخــرى ملن ــع ومكافحــة االغتــصاب  /ت أو من

  ل واألشكال األخرى من العنف اجلنسي ضد األطفا
، اعتمــدت حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة رمسيــاً  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١يف   - ٤١

االســتراتيجية الــشاملة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــيت جــرى 
إعدادها بالتشاور مع الوزارات املعنية، واملنظمـات غـري احلكوميـة، ووكـاالت األمـم املتحـدة،                 

 لتنفيـذ  خطـة    فيمـا بعـد   وأعـدت    .مة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة        وبعثة منظ 
عناصــر االســتراتيجية الــشاملة باعتبارهــا خطــة عمــل ذات أولويــة للتــصدي للعنــف اجلنــسي،     

فيه العنف ضد األطفال، يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وأدجمـت يف االسـتراتيجية                مبا
وعلـى حنـو مماثـل يف الـسودان، أعـدت وزارة           .اً ملكافحة العنـف اجلنـساين     الوطنية األوسع نطاق  

العدل يف حكومـة الوحـدة الوطنيـة خطـة عمـل ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة والطفـل علـى حنـو               
 ).٢٠٠٩ (١٨٨٨، و   )٢٠٠٩(١٨٨٢، و   )٢٠٠٨ (١٨٢٠يتسق مع قرارات جملـس األمـن        

، سـن القـوانني  االت مخـسة رئيـسية هـي     وحتدد خطة العمل األهداف واألنشطة الرئيسية يف جمـ        
  . والصحة، واحلماية االجتماعية، والتوعية، والتصدي لإلفالت من العقاب

، وقعـــت حكومـــة الفلـــبني وأفرقـــة جبهـــة مـــورو  ٢٠٠٩أكتـــوبر /ويف تـــشرين األول  - ٤٢
د مـن    يؤك “اتفاقاً بشأن العنصر املعين حبماية املدنيني لفريق الرصد الدويل        ”اإلسالمية للتحرير   

التزاماهتمــا يف إطــار القــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان مــن أجــل عــدم   جديــد
 أو اهلجوم عليهم عمـداً أو جتنـب األعمـال الـيت سـوف تـسبب أضـراراً                   املقاتلنياستهداف غري   
ــة للمــدنيني  ــدنيني       .تبعي ــة لنجــاة امل ــاً حلفــظ املرافــق احليوي ــضاً أحكام ــشمل هــذا االتفــاق أي وي

ولتنفيــذ هــذا االتفــاق، اتفــق   . املــدارس واملستــشفيات ومواقــع توزيــع مــواد اإلغاثــة  يــلقب مــن
الطرفان على إصدار أو إعادة إصدار األوامر إىل الوحـدات العـسكرية أو قـوات األمـن التابعـة                   

) مبا فيها املنظمات شـبه العـسكرية، وامليليـشيات املرتبطـة هبـا، ووحـدات الـشرطة         (منهما   لكل
ويف أفغانـستان، أجـرت القـوة الدوليـة          .هتا على حنو يتسق مع واجباهتا والتزاماهتـا       إلجراء عمليا 

أدى إىل إصـدار توجيـه تكتيكـي         استعراضاً يف أفغانستان   والقوات األمريكية  للمساعدة األمنية 
، ســـيجري حتليـــل واســـتعراض شـــامالن    ٢٠١٠ويف عـــام  .٢٠٠٩يوليـــه /جديـــد يف متـــوز 
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للقوة الدولية للمساعدة األمنيـة مـن أجـل كفالـة اسـتيفاء املعـايري          ت التشغيلية املوحدة    الإلجراء
 . الدولية حلماية الطفل

  
 معلومات بشأن التقدم احملرز يف إنشاء آلية الرصد واإلبالغ   - ثالثا  

 األخــري، أيــد فريــق األمــم املتحــدة يعقــب إدراج تنظــيم القاعــدة يف العــراق يف تقريــر  - ٤٣
 تبـدأ ومل   .٢٠٠٩مـارس   / للرصـد واإلبـالغ يف آذار      ة عمل قطري  ةقالقطري يف العراق إنشاء فر    

؛ إال أنـه مت تنظـيم تـدريب للـشركاء           امليدانيـة ربة  لالفتقـار إىل اخلـ     بعد نظـراً     نشاطها العمل   فرقة
ويف كولومبيـا،    .طوال العام هبدف حتسني اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل والتحقق منـها           

هـذه   إثر موافقة احلكومـة علـى   ٢٠٠٩ ايرين/اً يف كانون الثاينأنشئت فرقة العمل القطرية رمسي  
  ). ٢٠٠٥( ١٦١٢ وفقاً لقرار جملس األمن العملية
، أنشئت أربع فـرق عمـل إقليميـة للرصـد واإلبـالغ يف منـاطق شـرق                  ٢٠٠٩ويف عام     - ٤٤

عـــدد املـــوظفني مـــن وزاد أعـــضاء فرقـــة العمـــل أيـــضاً   .وجنـــوب شـــرق وغـــرب أفغانـــستان 
، أنــشئت وحــدة حلمايــة ٢٠٠٩مــارس /ويف آذار .نــشطة آليــة الرصــد واإلبــالغاملخصــصني أل

أفغانستان، وهي تتألف من مستـشار يف جمـال          الطفل يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل       
 . الوجـود امليـداين    لزيـادة محاية الطفل وموظف للرصد واإلبالغ على الرغم من احلاجـة امللحـة             

مـن أجـل    ن محاية الطفل يف أربعة مـن املكاتـب اإلقليميـة الثمانيـة للبعثـة            ومت تعيني منسقني بشأ   
ويف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وبقيـادة قـسم محايـة             .العمل مع فرق العمل اإلقليمية    

الطفــل يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومنظمــة اليونيــسيف،  
 فرقــة، وهــي تــضطلع بــدور فــروع )٢٠٠٥ (١٦١٢ عمــالً بــالقرار أنــشئت عــدة أفرقــة عاملــة

 . يف امليدان لكفالـة اإلبـالغ املنـتظم بـشأن االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل                  ةالعمل القطري 
لرصـد اجلماعـات املـسلحة واإلبـالغ عنـها           ا يف نيبال نطاق عمله    ة العمل القطري  ة فرق تووسع

  . ةال سيما يف منطقة تاراي والتالل الشرقي
ونظراً إىل وجود عمليتني متمايزتني حلفظ الـسالم يف الـسودان، مت التوصـل إىل اتفـاق                   - ٤٥

ــا رئيــسا للرصــد واإلبــالغ يــشارك يف رئاســته ة عمــل قطريــفرقــةإلنــشاء   بعــثيت العمليــة ي نائب
بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان مــع و ،املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور

والقـصد مـن هـذا الترتيـب الفريـد الـذي يقـوم علـى ثالثـة                   .مثل القطري ملنظمـة اليونيـسيف     امل
 تيسري التنـسيق وتلبيـة احلاجـات علـى النحـو املـبني يف تقريـري عـن األطفـال                     اركنيرؤساء مش 

، الذي حدد أمهية دور املمـثلني اخلاصـني         )A/59/695-S/2005/72 (٢٠٠٥والرتاع املسلح لعام    
وعالوة على ذلك، وتيسرياً للمزيد مـن الرصـد لالنتـهاكات، سـوف تعـزز                .عيف أي حالة نزا   
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العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور قـدراهتا احلاليـة علـى األرض عـن              
  .طريق إنشاء وجود ميداين حلماية الطفل يف واليات دارفور الثالث

نـسي ضـد األطفـال يف كـل أرجـاء البلـد           ويف كوت ديفوار، أسفر استمرار العنـف اجل         - ٤٦
 االنتـهاكات   تلـك مـن أجـل رصـد        عن احلاجة إىل إعادة تنشيط فرقة العمل القطريـة وتعزيزهـا          

  . الصدد حالياًهذاهود يف تبذل جو .واإلبالغ عنها على الفور
  

ــال يف        -رابعاً    ــد األطفــ ــة ضــ ــسيمة املرتكبــ ــهاكات اجلــ ــن االنتــ ــات عــ معلومــ
  املسلحة الرتاعات

معلومات عن االنتهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف احلـاالت املدرجـة                  - ألف  
  يف جدول أعمال جملس األمن

  التطورات يف أفغانستان    
رغم أنه ال يزال من الصعب احلصول على وثائق مفصلة، تشري املعلومـات املتاحـة إىل                  - ٤٧

ضــة املــسلحة يف مجيــع أحنــاء جتنيــد عــدد مــن األطفــال أو اســتخدامهم مــن قبــل مجاعــات املعار 
 وجبهـة تـورا بـورا ومجاعـة     اإلسـالمي البلد، مبا يف ذلك حركة طالبان وشبكة حقاين واحلـزب   

 سـنة نفـذوا     ١٤ و   ١٣ُوثقت حاالت ألطفال ال تتجـاوز أعمـارهم         قد  و. سنة الدعوة السلفية  
ــة  يــق توثبــصورة أكــرب بعــزز ذلــك توقــد . و اســتخدموا لزراعــة متفجــرات أهجمــات انتحاري

أكـد أن  وقـد ت  احلكومـة بـزعم اهتامـات ذات صـلة بـاألمن الـوطين،              حتتجـزهم   حاالت ألطفـال    
 هبم حلمل متفجرات أو تدربوا على شـن هجمـات           غُررعددا من هؤالء األطفال احملتجزين قد       

وكـشف طفـالن    . ةكوماحلانتحاري ضد قوات األمن الوطنية والدولية أو مسؤويل         ذات طابع   
وتأكـدت  .  ونقال إىل باكستان حيث خـضعوا لتـدريبات عـسكرية          غانستانأفأهنما اختطفا من    

. عمليــات عــسكرية يف أفغانــستانتنفيــذ أيــضا عــدة حــاالت ألطفــال باكــستانيني اســتخدموا ل 
  . الشرطة الوطنية األفغانيةباألطفال أيضا يزال يرتبط  الو

 طفـل يف أعمـال   ١ ٠٠٠وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قُتـل أو أصـيب أكثـر مـن                - ٤٨
 وقعـوا ضـحايا، مـن بـني أمـور أخـرى، لألجهـزة املتفجـرة املرجتلـة            حيـث  عنف مرتبطة بالرتاع  

 تلــكو. والغــارات اجلويــة واهلجمــات الــصاروخية وحــوادث األلغــام والقــذائف غــري املنفجــرة  
زيادة ملحوظـة عـن العـام املاضـي، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل منـو التمـرد وانتـشاره، مـع وقـوع                          

وال تزال املنطقـة اجلنوبيـة   . ولية عن الغالبية العظمى من احلوادث على اجلماعات املسلحة        املسؤ
ــستان  ــدهار  (يف أفغان ــان وقن ــد وأوروزغ ــن      ) هلمن ــدد م ــى ع ــث يوجــد أعل ــا، حي ــر تقلب األكث

جنــوب شــرق  منطقــة ليهــا مباشــرة  تاإلصــابات يف صــفوف املــدنيني، مبــن فــيهم األطفــال،      
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 طفــال علــى ١٢٨وقُتــل مــا جمموعــه ). ونــار ونانغارهــارك(شــرق منطقــة و) وغزنــهخوســت (
ــان     ــا يف ذلــك حركــة طالب ــدي مجاعــات املعارضــة املــسلحة، مب ــسببت . ٢٠٠٩ يف عــام ،أي وت

 بــني بلــغ عنــهايف اإلصــابات امل لــةجتاهلجمــات االنتحاريــة واالغتيــاالت واألجهــزة املتفجــرة املر
د زرعهـم املتفجـرات أو اسـتخدامها        طفـال علـى األقـل قتلـوا عنـ         أاألطفال، مبا يف ذلـك مخـسة        
يف آخـرون    ١٩٩أصـيب    طفـال و   ٥٥وعـالوة علـى ذلـك، قُتـل       . ضد أهداف موالية للحكومـة    

هم غلبــأ، ٢٠٠٩ديـسمرب  /ينــاير إىل كـانون األول /حـوادث ألغـام، يف الفتـرة مــن كـانون الثـاين     
دودا ويف حــني ال يــزال عــدد حــوادث الغــارات اجلويــة املميتــة حمــ  . مــن الــصبية)  طفــال٢٠٥(

 طفــال يف ١٣١عمومــا، تــسبب القــصف اجلــوي مــن قبــل القــوات العــسكرية الدوليــة يف وفــاة 
  . ٢٠٠٩ عام
ــال،         - ٤٩ ــك ضــد األطف ــا يف ذل ــسي، مب ــشري املعلومــات املتاحــة إىل ممارســة العنــف اجلن وت

ة باشـا   ممارسـة رقـص   علـى   الغلمـان   إرغـام   ومـن مـدعاة القلـق أيـضا         . كظاهرة واسـعة االنتـشار    
وقــد أثــر املنــاخ العــام لإلفــالت مــن العقــاب  . ياجنــس واالعتــداء علــيهم) Bacha Bazi(بــازي 
عن العنـف اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي ضـد           السلطات   سيادة القانون سلبا على إبالغ       وانعدام

 واملعنـون  ٢٠٠٩يوليـه  /الـصادر يف متـوز   لتقرير  لووفقا  . األطفال ومقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم    
، يـشمل اجلنـاة أيـضا    نبعثة األمم املتحدة ومفوضـية حقـوق اإلنـسا      ته  أعد الذي   الصمت عنف 

 ني املنتخـب   املـسؤولني   أو ني احلكـومي  ني املـسؤول  مـن قبيـل   يرتبط هبـم،    من   و نيالسلطة احمللي ذوي  
  .  األقوياء، وأعضاء اجلماعات املسلحة غري الشرعية والعصابات اإلجراميةوالقادة
قــسرا إغالقهــا وق املــدارس أو املعــدات املدرســية  زاد منــذ تقريــري األخــري حــر قــد و  - ٥٠

اهلجمــات أو االقتتــال أو انفجــارات  شــن واســتخدام املرافــق املدرســية واألضــرار النامجــة عــن   
األجهزة املتفجرة املرجتلة يف حميط املباين املدرسية أو اهلجمات العسكرية والتهديدات املوجهـة              

 حادثــة يف الفتــرة مــن كــانون  ٦١٣مــا جمموعــه ومت تــسجيل . ضــد التالميــذ واهليئــة التعليميــة 
. ٢٠٠٨ حادثـة أبلغـت يف عـام         ٣٤٨ مقارنـة مـع      ٢٠٠٩نـوفمرب   /يناير إىل تشرين الثاين   /الثاين

هذه احلوادث إىل حد كبري، ولكن ارتكبتها أيـضا          وقد ارتكبت اجلماعات املعارضة للحكومة    
ــة املعارضــة لتعلــ     ــات احمللي ــاتالعناصــر احملافظــة يف بعــض اجملتمع ــذه   . يم البن ــل ه ــشرت مث وانت

احلوادث يف مجيع أحناء البلـد مـع زيـادة ملحوظـة يف حمـيط كـابول وورداك ولوغـار وخوسـت               
ثري قلقـا   تـ  يف املنطقة اجلنوبية     الةزال احل توال  . ويف مقاطعات لغمان وكونار ونانغارهار الشرقية     

ة الـيت كانـت تعتـرب يف      بالغا يف حني انتشرت اهلجمـات بـصورة أكـرب علـى املقاطعـات الـشمالي               
للمـدارس املغلقـة   تـثري اجلـزع   وتشري التقارير إىل أرقـام      . السابق آمنة نسبيا مثل ختار وبدخشان     

). يف املائـة   ٨٠أكثـر مـن     (أو يف زابـول     ) يف املائـة   ٧٠أكثـر مـن     (يف بعض املناطق مثال هلمند      
ــن        ــل ع ــا ال يق ــل م ــالتقرير، قُت ــشمولة ب ــرة امل ــذا وت٢٣وخــالل الفت ــرض  تلمي ــذا ٣٤٢ع  تلمي
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 معلمـا وعـامال يف جمـال التعلـيم     ٢٤ بينمـا لقـي   احلـوادث،  تلكإلصابات خطرية أو طفيفة من    
  .يف مجيع أحناء البالدشخصا جبروح  ٤١حتفهم وأصيب 

 أيــضا هجمــات مــستمرة علــى العــاملني يف جمــال الــصحة واملرافــق الــصحية،  وحــدثت  - ٥١
صها، مـا يعـين فعليـا حرمـان مئـات اآلالف مـن               خـدماهتم أو تقليـ     وقـف أجـرب العديـد علـى        مما

األطفال األفغان من الرعاية الصحية األساسية، ال سيما يف قنـدهار ومنـروز وكونـار وخوسـت        
، فقـد تـضاعف   ٢٠٠٨ حادثـة يف عـام    ٣١وبينما أبلغ عـن     .  وننغهار وقندوز  وورداكوهلمند  

، وتـشمل اختطـاف     ٢٠٠٩ حادثـة يف عـام       ١١٥عدد احلوادث ثالث مرات تقريبا ليـصل إىل         
ــدات الشخــصية مــن اجلماعــات املــسلحة،        ــا، والتهدي ــداء عليه ــها واالعت ــة وقتل الطــواقم الطبي

املتفجـرات داخـل     واحلرق والنهب واإلغالق اجلربي فضال عـن اسـتخدام اجلماعـات املـسلحة            
ــا  ــصحية وحوهل ــق ال ــل اجلماعــات      . املراف ــصحي مــن قب ــاملني يف اجملــال ال وكــان اختطــاف الع

.  والدعم، أكثر االنتهاكات املبلغ عنها إىل حـد بعيـد          ات التحصين وة، مبا يف ذلك موظف    املسلح
وُنــدد أيــضا بعمليــات التفتــيش الــيت تقــوم هبــا القــوات العــسكرية الوطنيــة والدوليــة يف املرافــق    

  .  انتهاكا خطريا للمعايري الدولية ذلكالصحية، فضال عن احتالل املرافق الصحية باعتبار
 تـؤثر سـلبا علـى تنفيـذ         اجلهات املاحنة للمعونـة   تزال زيادة احلوادث اليت تستهدف      وال    - ٥٢

.  كبرية يف قنـدوز وقنـدهار وهـريات     مستوياتالربامج اإلنسانية يف مجيع أحناء البلد مع بلوغها         
 حادثـة تعـزى إىل اجلماعـات املـسلحة، مبـا يف ذلـك              ١٦٣ مـا جمموعـه      ٢٠٠٩وسجل يف عـام     

القوافــل /معــات وكــاالت املــساعدات اإلنــسانية وكمــائن املركبــات  ضــد جماملعقــدةاهلجمــات 
  . موظفي املعونةاملوجهة إىل والعديد من التهديدات 

ــة مــا يقــرب مــن     احتجــزت وقــد   - ٥٣ ــة لألمــن والقــوات العــسكرية الدولي ــة الوطني املديري
عومـة مـع   طفال يف أحناء البلد، بتـهم تتعلـق بـاألمن القـومي، مبـا يف ذلـك مـشاركتهم املز           ١١٠

ــة طالبــان ومجاعــات مــسلحة أخــرى     ــاطهم هبــا حرك وال يــزال الوصــول إىل مرافــق   .  أو ارتب
القـوات املواليـة للحكومـة      احتجـزهتم   االحتجاز صعبا، وال تزال املعلومات عن األطفال الـذين          

وقــد مت توثيــق اســتخدام الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة وإدارة األمــن الــوطين تقنيــات         . حمــدودة
، مبــا يف ذلــك اســتخدام الــصدمات الكهربائيــة اجلرمبــولالعترافــات القــسرية اســية اســتجواب ق
  .والضرب

  
  التطورات يف بوروندي    

حتققــت األمــم املتحــدة مــن إطــالق ســراح مجيــع األطفــال املــرتبطني بقــوات التحريــر      - ٥٤
ــة    ــة رمسيـ ــالل عمليـ ــن خـ ــة مـ ــالوطنيـ ــرتع لـ ــادة  السالح والـ ــسريح وإعـ ــاج اإلتـ ــرت دمـ يف جـ
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كما تأكد أن قـوات التحريـر الوطنيـة قـد            .)٥(، وُجمع مشلهم مع أسرهم    ٢٠٠٩ هيوني/حزيران
، أي حـاالت جديـدة مزعومـة عـن جتنيـد            هيونيـ /منذ حزيران ،  ، ومل تسجل  التجنيدتوقفت عن   

ــواردةوســيتم، علــى أســاس  . تلــك اجملموعــةاألطفــال أو اســتخدامهم مــن قبــل   ، املعلومــات ال
وسـوف تواصـل فرقـة      . لقـوائم املرفقـة بتقريـري هـذا العـام          مـن ا   ةجبهة التحريـر الوطنيـ    شطب  

لضمان بذل جهـود    التابعة هلا   قوات واجلماعات املنشقة املزعومة     الالعمل القطرية رصد امتثال     
  .مستمرة ملنع جتنيد األطفال أو إعادة جتنيدهم

رة ثري قلقــا بالغــا يف الفتــتــالعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال ممارســة زال تــومــع ذلــك، ال   - ٥٥
ولوحظــت زيــادة فيمــا يتعلــق بعــدد حــاالت االغتــصاب الــيت يرتكبــها         . املــشمولة بــالتقرير 

يف حــني أن احلــاالت الــيت يرتكبــها أفــراد قــوات األمــن والــدفاع قــد اخنفــضت منــذ    املــدنيون،
نـوفمرب، ارتكـب أفـراد مـن        /ينـاير حـىت تـشرين الثـاين       /ففي الفترة من كـانون الثـاين      . هيولي/متوز

 وأفـراد  ، حـاالت ٧أربع حاالت اغتصاب، وقوات الـدفاع الـوطين        ية البوروندية الشرطة الوطن 
 حالـة   ٤٢ويعـد هـذا اخنفاضـا ملحوظـا مقارنـة مبـا جمموعـه               .  حاالت ٤ قوات التحرير الوطنية  

  .٢٠٠٨تعزى إىل هذه اجلهات الفاعلة يف عام 
ماعــات القتاليــة جلة قلــق مــن التقــارير املتعلقــة باألنــشطينتــابين الوباإلضــافة إىل ذلــك،   - ٥٦

. الـشك تزرع  اخلوف و تنشر  الشباب اليت يزعم أن هلا عالقة مع بعض األحزاب السياسية اليت            
تقــارير عــن تــورط أعــضاء يف جنــاح يف بورونــدي وقــد تلقــى مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل 

 طيـة قـوات الـدفاع عـن الدميقرا      /الشباب حبزب اجمللس الوطين من أجل الدفاع عـن الدميقراطيـة          
 يف الـــدوريات اجملتمعيـــة وحراســـة املبـــاين ومرافقـــة املـــسؤولني )Imbonerakureاالمبونرياكـــو (

  .زعم أهنا بتصريح من السلطاتبإجراءات االعتقال أثناء العموميني ومسؤويل الشرطة 
  

  التطورات يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
، مع التعبئة النشطة لعدد كـبري       ٢٠٠٩زال جتنيد األطفال يشكل قلقا بالغا يف عام         يما    - ٥٧

ــد، ال ســيما يف         ــع أحنــاء البل ــنفس يف مجي ــدفاع عــن ال ــشيات ال ــال يف صــفوف ميلي ــن األطف م
وتـشري التقـديرات إىل أن األطفـال يـشكلون          . مامبريي وأوهام بندي وأوهـام     - مقاطعات نانا 

أفريقيـا  وهنـاك خمـاوف مـن أن حكومـة مجهوريـة            . لـدفاع عـن الـنفس     اميليـشيات   إمجايل  ثلث  
ــا الوســطى      كقــواتالوســطى تــدعم هــذه امليليــشيات، وتــستخدمها القــوات املــسلحة ألفريقي

لألطفـال املـسلحني املـرتبطني هبـذه        العلين  وجود  الد  ايدزاوقد الحظت األمم املتحدة     . مساعدة
القــوى احتــاد قــوم أيــضا يو. نــامي/امليليــشيات علــى طــول الطــرق الرئيــسية يف بوكارانغــا وبــوار 

__________ 
  . أعاله١٧انظر الفقرة  عدد األطفال الذين أفرجت عنهم قوات التحرير الوطنيةطالع على جمموع لال  )٥(  
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راطية من أجـل التجمـع واتفاقيـة الـوطنيني مـن أجـل العدالـة والـسالم، الـيت انـشقت عـن                        الدميق
، بتجنيد األطفال واستخدامهم يف اخلطوط األماميـة يف منطقـة فاكاغـا مـن مشـال شـرق                   االحتاد

 طفـل موجـودين يف اجلـيش الـشعيب          ٣٠٠ و   ٢٠٠وال يزال ما بـني      . مجهورية أفريقيا الوسطى  
والقــوات الدميقراطيــة الــشعبية يف أفريقيــا الوســطى وحركــة  )٦(دميقراطيــةإلعــادة اجلمهوريــة وال

ــة     ــن أجــل العدال ــا الوســطى م ــن      . حمــرري أفريقي ــرب م ــا يق ــدر أن م ــك، يق ــى ذل وعــالوة عل
غريبيـزي ومنـاطق أوهـام       - يف نانـا   أفراد الزاراغينـا التـشادية املتواجـدين      بطفل يرتبطون    ١٠٠
مهوريـة أفريقيـا الوسـطى والـسودان وتـشاد والكـامريون          جلأفـراد الزاراغينـا     ينتـسب   و. الشرقية

ومايل وأوغندا، ويتألفون أحيانا من عناصر مـن اجلماعـات املتمـردة األفريقيـة الوسـطى أو مـن               
  .القوات املسلحة التشادية واألفريقية الوسطى

وكــان الوضــع يف املنطقــة اجلنوبيــة الــشرقية مــثريا لالنزعــاج بوجــه خــاص، وذلــك يف     - ٥٨
اب تكرار عمليات التوغل ووجود جـيش الـرب للمقاومـة يف قـرى أوبـو وبـامبويت وزمييـو                    أعق

ويواصل جيش الرب للمقاومـة اختطـاف األطفـال    .  العليا ودجيما ومبوكي، يف مقاطعة مبومو    
وقـد  . حمـالني كوجتنيدهم قسرا واستخدامهم كمقاتلني وجواسيس ورقيق يف ممارسة اجلنس و         

ال وأمهــات شــابات مــن أفريقيــا الوســطى ممــن هربــوا إىل مراكــز    ورد مــا جمموعــه مثانيــة أطفــ 
ــة األمــم املتحــدة    يف اســتقبال  ــهم حتــت رعاي ــدو إىل وطن ــة وأعي ــة الكونغــو الدميقراطي . مجهوري

مبومـو   -  طفال آخرين من أفريقيا الوسطى إىل جمتمعـاهتم يف هـوت           ٢٣ووصل ما ال يقل عن      
  . رااجلو يف و جنوب السودانأ/بأنفسهم من مجهورية الكونغو الدميقراطية و

وتــشكل حــوادث االغتــصاب والعنــف اجلنــسي الــيت ترتكبــها العناصــر املــسلحة ضــد     - ٥٩
 حـاالت عنـف جنـسي ارتكبـت ضـد           ١٠٨وأكدت األمـم املتحـدة      . األطفال مصدر قلق بالغ   

ة األطفال يف الشمال الغريب يف الفترة املشمولة بالتقرير، وكان من بـني اجلنـاة مجاعـات متمـرد                 
  . وقطاع طرق مسلحني

  
  التطورات يف تشاد    

 تشاد، من قبـل اجلـيش الـوطين         ياستمر جتنيد األطفال واستخدامهم، ال سيما يف شرق         - ٦٠
وكــان مجيــع األطفــال اجملنــدين مــن  . ٢٠٠٩التــشادي واجلماعــات املــسلحة املختلفــة يف عــام  

لعديـد ممـن تقـل أعمـارهم         عامـا، مـع ا     ١٧ و   ١٤الصبية، وخباصة الذين تتراوح أعمارهم بـني        
 احلكومــة التــشادية بأنــه ال توجــد سياســة لتجنيــد األطفــال، ولكــن  توصــرح.  عامــا١٢عــن 

__________ 
انظر الفقـرة    جمموع عدد األطفال املفرج عنهم من اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية          لالطالع على     )٦(  

  . أعاله٢٠
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وخـالل الفتـرة    . املسؤولني احلكوميني يقرون يف مناسبات عدة بوجود األطفـال بـني صـفوفهم            
وطين تجنيـد أطفـال مـن قبـل اجلـيش الـ      ل حالـة  ٢٦املشمولة بالتقرير، وثقت بعثة األمم املتحدة  

مــن هــؤالء األطفــال الجــئني،  طفــال  ١٥ووفقــا ملفوضــية شــؤون الالجــئني، كــان   . التــشادي
 من قبل اجلـيش الـوطين التـشادي الـذي وعـد األطفـال               ٢٠٠٩مارس  /وجرى جتنيدهم يف آذار   

لكــل منــهم مقابــل )  دوالر أمريكــي٩٠٠مــا يعــادل ( فرنــك أفريقــي ٤٠٠ ٠٠٠مبلــغ بــدفع 
 طفـــال مـــرتبطني حـــىت اآلن بـــاجليش الـــوطين ١٩وال يـــزال . االنـــضمام إىل القـــوات املـــسلحة

  .التشادي
وأشــارت أيــضا التقــارير املتتابعــة واملثبتــة بأدلــة إىل جتنيــد األطفــال الــسودانيني بــصورة   - ٦١

نشطة من خميمات الالجئني من قبـل حركـة العـدل واملـساواة، ويف كـثري مـن احلـاالت بتواطـؤ            
 طفال، مـع اسـتخدام بعـضهم    ١٧ومت جتنيد ما ال يقل عن  . نياملخيمات احمللي زعماء  كامل من   

كمقاتلني يف اشتباكات بـني حركـة العـدل واملـساواة والقـوات املـسلحة الـسودانية يف جنـوب                    
عن اختفـاء أطفـال يف      أيضا   تقريرا   ٥٦، تلقت بعثة األمم املتحدة      ٢٠٠٩طوال عام   و. دارفور

 طفـال   ١٦ضا وعريبا لالجـئني، وتأكـد أن        شي وفارشانا وغوز بي   يظروف مريبة من خميمات أب    
  طفــال٤٠ الـــويــشتبه أيــضا يف جتنيــد . منــهم قــد مت جتنيــدهم مــن قبــل حركــة العــدل واملــساواة

  .الباقني
 طفـال بـني صـفوف مقـاتلي احتـاد القـوى الثوريـة الـذين أسـرهتم                   ٨٤وتبني ما جمموعه      - ٦٢

مـايو، رغـم أن املقـابالت مـع        /ريـا أقوات احلكومـة يف أعقـاب اشـتباكات وقعـت يف أم دام يف               
 األطفـال والكبـار تـشري إىل أن عـدد األطفـال الـذين شـاركوا يف املعركـة كـانوا أعلـى                  املقاتلني
 فرار طـوعي ضـخمة مـن مجاعـات املعارضـة       اتيونيه، وقعت عملي  /وابتداء من حزيران  . بكثري

هـم مـن احلركـة      ماعات، معظم هذه اجل  سابق يف    و عض ٥ ٠٠٠وقام حوايل   . التشادية املسلحة 
الوطنية، وهـي ائـتالف مكـون مـن احتـاد القـوى مـن أجـل جتديـد الدميقراطيـة والتنميـة بزعامـة                       
عيسى موسى تامبوليه، واحلركة الوطنية من أجل اإلصالح بزعامة حممد أمحـد حامـد، وجبهـة         
خـــالص اجلمهوريـــة بزعامـــة أمحـــد حـــسب اهللا صـــبيان، فـــضال عـــن غريهـــا مـــن اجلماعـــات  

 طفـال   ١٥٥ وحددت هوية . لتخلي عن السالح واالنضمام إىل القوات احلكومية      با )٧(املسلحة
وليس هناك أطفـال آخـرين مـرتبطني هبـذه          .  سراحهم وإطالق نزع سالحهم،     مت من بني الذين  
  .اجلماعات

__________ 
، وغريهـا مـن    اإلصـالح احلركـة الوطنيـة مـن أجـل         جمموع عدد األطفال املفرج عنهم من قبـل         الطالع على   ل  )٧(  

  . أعاله٢١انظر الفقرة  اجلماعات املسلحة
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وثبت أن خطر األلغام مـنخفض نـسبيا داخـل منطقـة عمليـات بعثـة األمـم املتحـدة يف                       - ٦٣
 ببـث ف مـن احتمـال قيـام مجاعـات املعارضـة التـشادية املـسلحة              ولكن هناك خماو  . شرق تشاد 

نامجـة عـن     إصـابة جديـدة      ٣٦، حددت وحدة مكافحة األلغام      ٢٠٠٩ويف عام   . ألغام جديدة 
مــن خملفــات احلــرب مــن املتفجــرات يف منــاطق وادي فــريا وكــاداي وســالمات وســيال،  /ألغــام

 عامـا  ١٥ و  ٣اوح أعمـارهم بـني      ويـشكل األطفـال الـذين تتـر       .  جرحيـا  ١٧ قتيال و    ١٩بينهم  
  . جرحيا١٧ قتيال و ١١أكرب جمموعة إصابات مع وقوع 

وتتعرض النساء والفتيات يف شرق تشاد خلطر االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف                   - ٦٤
امليليــشيا واجلماعــات املــسلحة واجلــيش الــوطين التــشادي، وقــد ُســجلت  علــى أيــدي اجلنــسي 

وجود بيانات ومعلومات شاملة، ال توجـد أدلـة كافيـة تـشري     ولكن نظرا لعدم    . بعض احلاالت 
  . لرتاع يف تشادلإىل أن العنف اجلنسي ضد األطفال مسة منهجية 

خــرية يف اهلجمــات ضــد وقــد أجــرب انعــدام األمــن الــسائد يف شــرق تــشاد واملوجــة األ   - ٦٥
 بعـض املنـاطق      اإلغاثة اإلنسانية بعض وكاالت االغاثة علـى تعليـق العمليـات يف            ومواردعمال  

وأصــبح خطــف . غاثــةاألطفــال يف حاجــة إىل دعــم جهــود اإليف شــرق البلــد، ممــا يتــرك آالف 
  .العاملني يف اجملال اإلنساين اجتاها جديدا ومثريا للقلق يف شرق تشاد

  
  التطورات يف كوت ديفوار    

 ديفـوار   يف كـوت  يواصل املوظفون املعنيـون حبمايـة األطفـال يف عمليـة األمـم املتحـدة                  - ٦٦
امليليـشيات اللتزامـات   مجاعـات   رصد امتثـال قـوات الـدفاع واألمـن التابعـة للقـوات اجلديـدة و               

 عن طريـق القيـام بزيـارات        همتجنيد األطفال اجلنود واستخدام   املتعلقة ب عمل  الكل منها خبطط    
ز منتظمة للتحقق مـن نقـاط التفتـيش واملنـاطق احمليطـة باملخيمـات أو املواقـع العـسكرية ومراكـ                    

امليليـشيات علـى    مجاعـات   واتفقـت قيـادة قـوات الـدفاع واألمـن و          . الشرطة واملراكز اجلمركية  
 مـع عمليـة األمـم املتحـدة حبيـث ميكـن التحقيـق فـورا يف أي                   “البـاب املفتـوح   ”سياسة  انتهاج  

وخــالل الفتــرة . مــزاعم باســتخدام األطفــال اجلنــود مــع تعاوهنــا الكامــل والوصــول غــري املقيــد 
لتقرير، مل تكــن هنــاك أدلــة مؤكــدة علـى اســتخدام األطفــال اجلنــود مــن قبــل هــذه  املـشمولة بــا 
  .األطراف

مـدعاة  وال يزال انتشار االغتصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال                      - ٦٧
القلق يف كوت ديفوار مع عدم إحراز حتسن كبري باملقارنة مـع الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             ألشد  
كثر خطـورة يف األجـزاء الـشمالية مـن البلـد الـيت تـسيطر عليهـا قـوات                 أوضع  ويعترب ال . السابق

. الــدفاع واألمــن، بــل ويتفــاقم مــن جــراء اســتمرار إفــالت مــرتكيب تلــك اجلــرائم مــن العقــاب  
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الواقعــة حتــت ســيطرة امليليــشيات املواليــة     مــن البلــد  وهنــاك قلــق مماثــل يف األجــزاء الغربيــة     
  . للحكومة

، ٢٠٠٩ حـاالت قتـل األطفـال وتـشويههم زيـادة ملحوظـة يف عـام                 وازداد أيضا عدد    - ٦٨
. ويرتبط باالنتهاكات اخلطـرية األخـرى مـن قبيـل االختطـاف أو االغتـصاب والعنـف اجلنـسي                  

عناصــر قــوات الــدفاع واألمــن، فقــد بوصــفهم ورغــم أنــه مت يف حــاالت عديــدة حتديــد اجلنــاة  
 مـستغلني  اهلويـة يف كـثري مـن األحيـان،           أفـراد أو مجاعـات، جمهولـة      ة االنتـهاكات    ارتكب غالبي 

وهـي أن   وال يزال اجلناة جمهولني لعدد من األسـباب؛         . لقدرة على إقامة العدل   لاحلايل  االفتقار  
هتامـات بـسبب   االيترددون يف توجيه كما أهنم الضحايا يف معظم احلاالت ال يعرفون املعتدي،       

يت تنطــوي علــى عناصــر قــوات الــدفاع  اخلــوف مــن االنتقــام أو الثــأر، وخباصــة يف احلــاالت الــ 
الـيت  و وثقافة اإلفالت من العقاب العامة الواسعة النطـاق          إقامة العدل؛ سوء  فضال عن    ؛واألمن

  .غالبا ما تؤدي إىل عدم اإلبالغ عن كثري من احلاالت
  

  التطورات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 ٢٠٠٩الكونغـو الدميقراطيـة، يف عـام        وثقت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة               - ٦٩

 يف املائـة    ٧٧وجـرت نـسبة     ). فتـاة  ٥٢مبـا يف ذلـك      ( من األطفال اجملندين حـديثا       ٨٤٨ وجود
 يف  ٧ يف املائة يف مقاطعة كيفـو اجلنوبيـة، و           ١٠من هذا التجنيد يف مقاطعة كيفو الشمالية، و         

 يف املائـة يف كـل مـن مانييمـا           ١قية، و   ة الـشر  اطعـ  يف املائة يف املق    ٤ كاتانغا، و مقاطعة  املائة يف   
ويــشمل اجلنــاة القــوات املــسلحة الوطنيــة والقــوات املــسلحة جلمهوريــة   .)٨(وكاســاي الــشرقية

، واملقــــاومني ) يف املائــــة٢٦(، وفــــصائل املــــاي مــــاي ) يف املائــــة٢٤(الكونغــــو الدميقراطيــــة 
ــوطنيني ــة٣١(الكونغــوليني  ال ــدا  ، وخمتلــف فــصائل القــوات الد ) يف املائ ــر روان ــة لتحري ميقراطي

وعـالوة علـى ذلـك، نـسب        ).  يف املائـة   ٩(الشعب  ، واملؤمتر الوطين للدفاع عن      )يف املائة  ١٠(
ومل تقــم .  حالــة جتنيــد جديــدة لألطفــال إىل قــوات املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري ١٥أكثــر مــن 

  .جبهة القوميني ودعاة االندماج بعمليات جتنيد جديدة
. مـن حـاالت جتنيـد األطفـال للقـوات املـسلحة           جديدة   حالة   ٤٧٣ه  ويعزى ما جمموع    - ٧٠

ونتج تزايد وجود أطفال داخل صفوف القوات املسلحة الوطنية باملقارنـة مـع الفتـرة املـشمولة          
القـوات  صـفوف  بالتقرير السابق عن عملية املسار السريع الـيت أدجمـت اجلماعـات املـسلحة يف              

ويبـدو أن األطفـال اجملنـدين       . ة يف كاتانغـا وكاسـاي     املسلحة، فضال عن عمليات جتنيـد جديـد       

__________ 
جممـوع عـدد األطفـال املفـرج عنـهم مـن القـوات واجلماعـات املـسلحة يف مجهوريـة الكونغـو                       لالطالع على     )٨(  

  . أعاله١٨انظر الفقرة  الدميقراطية
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ــاطعتني  يف  ــاتني املق ــوا  ه ــد ُنقل ــاء ق ــل      أثن ــن قبي ــع م ــة إىل مراكــز التجمي ــد العام محــالت التجني
وتـشري الوثـائق اخلاصـة      . يف كاتانغا أو كيتونا يف الكونغو الـسفلى للتـدريب العـسكري            كامينا

العليـا   نشرهم يف أويلـي       وبعد ئاسي جندهم قبل   طفال يف مركز كامينا إىل أن احلرس الر        ٦٤ بـ
صريح يف  الـ رفض  للـ وتعرضت اجلهات املعنية حبماية األطفال لعوائق عدة و       ). املقاطعة الشرقية (

بعض األحيان من قبل القـوات املـسلحة، للوصـول إىل تلـك املواقـع وحتديـد األطفـال إلطـالق                     
ماعـات املـسلحة املتبقيـة، وخباصـة مـن          مـن اجل  فـروا   وأفاد العديد من األطفال الذين      . سراحهم

القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، احتجــازهم مــن قبــل عناصــر القــوات املــسلحة، وأحيانــا   
  .فترات طويلة من الزمنل

 حالــة جديــدة مــن حــاالت  ٢٣٨ويف األشــهر األربعــة األوىل مــن الــسنة، مت تــسجيل    - ٧١
اع عـن الـشعب يف كيفـو الـشمالية قبـل انتفـاء       جتنيد األطفال من قبل قوات املؤمتر الوطين للـدف   

 موجة جديـدة مـن جتنيـد األطفـال وإعـادة            ُعزيتومع ذلك،   .  رمسيا وجود جناحها العسكري  
، إىل  يةشمال الـ  ، ال سـيما يف إقلـيم ماسيـسي، كيفـو          ٢٠٠٩جتنيدهم يف النصف الثاين مـن عـام         

وأفيــد أنــه قــد مت جتنيــد . لحةالــسابقة املدجمــة داخــل القــوات املــسالــوطين عناصــر قــوات املــؤمتر 
 من قبل عناصر قوات املؤمتر السابقني الـيت تعمـل اآلن بـصفتها القـوات            طفال ١٥٤جمموعه   ما

  . املسلحة
ــرة      و  - ٧٢ ــشويههم خــالل الفت ــل األطفــال وت ــة لقت ــد اجتاهــات أو أمنــاط معين مل ميكــن حتدي

ونــسبت تــسع . تــشويه حالــة ١٢ حالــة قتــل و ٢٣ومــع ذلــك، مت توثيــق . املــشمولة بــالتقرير
ــدا، وســتة     ــر روان ــة لتحري ــل إىل القــوات الدميقراطي القــوات املــسلحة،  حــاالت إىل حــاالت قت

إىل كل من الشرطة الوطنية وائتالف الوطنيني املقـاومني الكونغـوليني، وحالـة واحـدة      وحالتان  
وأفيـد  . التحـا   حتديد هوية اجلماعة يف ثالث     ميكنومل  . إىل جبهة املقاومة الوطنية يف إيتوري     

أن القوات املسلحة والقوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا ارتكبـت أربـع حـاالت مـن التـشويه،                    
  . من قبل مسلحني جمهولنيوثالث حاالتحالة من قبل الشرطة الوطنية، ارتكبت و

وال يزال العنف اجلنـسي ضـد األطفـال ظـاهرة واسـعة االنتـشار رغـم إحـراز اخنفـاض                       - ٧٣
ــالتقرير الــسابق طفيــف مقارنــة مــع ا  ويف املقاطعــة الــشرقية ومنطقــة كيفــو،  . لفتــرة املــشمولة ب

 حالـة مت اإلبـالغ عـن ارتكاهبـا ضـد األطفـال إىل قـوات         ٢ ٣٦٠ حالة مـن أصـل       ٤٤٧نسبت  
ــة، و٣٨األمــن واجلماعــات املــسلحة، ويــزعم أن القــوات املــسلحة ارتكبــت     الــشرطة أن  حال

ت من املـاي مـاي والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر            عدة جمموعا بأن   حالة، و  ٣٠ارتكبت  الوطنية  
روانــدا وقــوات املقاومــة الوطنيــة يف إيتــوري وجبهــة القــوميني ودعــاة االنــدماج وجــيش الــرب 

  .  حالة٣٧٩ ارتكبوا  يرتدون الزي العسكريدد هويتهموأشخاص مل حتللمقاومة 
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ــسمرب /ويف كــانون األول  - ٧٤ ــدة مــن اختطــاف األ   ٢٠٠٨دي ــسبت موجــة جدي ــال ، ُن طف
واســتمرت . باملقاطعــة الــشرقية إىل جــيش الــرب للمقاومــة    العليــا وقتلــهم يف منطقــة أويلــي   

ضــد املــدنيني، مبــا يف ذلــك عمليــات القتــل واخلطــف والنــهب، الــيت    هــذه اجلماعــة هجمــات 
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،       . ٢٠٠٩تسببت يف تشريد أعداد كبرية من السكان يف عام          

قـد  و. مـن قبـل جـيش الـرب للمقاومـة     ) صبية ٥٣  صبيا و٧٧( طفال   ١٣٠أبلغ عن اختطاف    
.  طفــال تعرضــوا للعنــف اجلنــسي ١٤طــف معظمهــم لغــرض التجنيــد، وأفــادت التقــارير أن  ُخ

اثـنني يف مجهوريـة أفريقيـا       طفلـني   ويزعم أنه مت جتنيـد سـبعة مـن هـؤالء األطفـال يف الـسودان و                
  .الوسطى

  
  التطورات يف هاييت     

 بـشكل  ،٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين   ١٢ر الذي ضرب هاييت يف       الزلزال املدمِّ  ادلقد ز   - ٧٥
 بيئـات   نألنظـراً   ،  لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني   األطفال    احتماالت وخماطر تعرض    من ،كبري

يف مـرت،   ُدأصـبحت ضـعيفة أو أهنـا         ، والكنـائس  ، واملـدارس  ،أسر األطفـال  كاحلماية التقليدية   
منفـصلني   أو   أو يف عداد املفقـودين،    ،   أيتاماً  األطفال أصبح آالف و. نظاماألمن وال ظل اختالل   

 بــاخلطف،طــرية خ هتديــدات يواجــه املزيــد مــن األطفــال  فيمــا ،رهم عــن أَســبأشــكال أخــرى
تبلـغ   لليونيـسيف،  ووفقـاً . جراميـة اإلعناصـر  بال االرتبـاط  و، واالسـتغالل اجلنـسي     هبـم،  جتارالوا

ائـة مـن هـؤالء دون الرابعـة       يف امل  ٤٠علمـاً أن    ،   سـنة  ١٨ أقـل مـن   نصف سـكان هـاييت      أعمار  
 إيـالء  كفالـة  يـشمل  مبـا  ،وال بـد مـن بـذل جهـود متـضافرة حلمايـة األطفـال         .  من العمـر   عشرة

املطـارات  يف   و  اجلمهوريـة الدومينيكيـة    األولوية لتعزيـز األمـن واملراقبـة علـى طـول احلـدود مـع              
منــة لألطفــال املنفــصلني عــن اآلمــاكن واأل ب،والتعقــ التــسجيل الــسريع إنــشاء ُنظــمالدوليــة، و
 الـدعم املـادي والنفـسي       وفري وتـ  ة هلـم،  رعايـ ال مقدِّميرهم أو    مشل األطفال مع أسَ    ّمـذويهم، ول 
ــلمــدعلــى األ ــك، .  الطوي ــى ذل ــلوعــالوة عل ــة الــ  متث ــالفرار مــن  يت العناصــر اإلجرامي  الذت ب
ــسج ــداًوال ــى أمــن   خطــرياًن هتدي ــال، وال ســيما  عل ــى األطف ــد صــعيدعل عــصابات يف  هم جتني

ــةإ ــشاركو. جرامي ــال،     ت ــى األطف ــداء عل ــق يف حــاالت االعت ــة يف التحقي ــة هــاييت بكثاف   حكوم
  . سليمالذن اإل  دون عرب احلدودلهمنقو

 الـيت تعمـل   الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة        بذلتـها  اجلهـود الـيت       أفـضت  قبل وقـوع الزلـزال،    و  - ٧٦
ــة األمــم املتحــد   تفكيــك عــدد مــن  إىل  ة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت بالتعــاون الوثيــق مــع بعث

 األطفـال  عمليـات خطـف  ل كـبري  تراجـع ، مما أدى إىل    ٢٠٠٩ هناية عام    قربطف  اخل عصابات
يف عـام  )  صـبيان ٦ و صـبية  ١٥(فقـط   حالة ٢١ إىل ٢٠٠٨ حالة يف عام ٨٩من املبلَّغ عنها،  

ــادة عــصاب    وكــان . ٢٠٠٩ ــى عناصــر مــسلحة وق ــاء القــبض عل ــاتإلق ــات نيورط مت  يف عملي
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 علـى  الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة     ات قـدر  تعزيـز ، و ة األمنيـ  الـة حتـسن احل  فضالً عن    ، أطفال خطف
 ووفقـاً .  عـدد األطفـال املخـتطفني      احلد مـن   يف   أسهمتالعوامل اليت   من   طف، اخل حاالتحل  

 األطفــال عرضــةمــا زال ، هــذه طــف عمليــات اخلصللمعلومــات الــيت مجعتــها البعثــة فيمــا خيــ  
ــدارس، ويف طــريقهم    طــفللخ ــشكل خــاص يف حمــيط امل ــها  ىل املدإ ب ــودة من ــدى الع . رســة ول

ــا ــوحظ أن كمـ ــوايت لـ ــات اللـ ــاً    الفتيـ ــن عمومـ ــن للخطـــف يتعرضـ ــسي  ل يتعرضـ ــداء اجلنـ العتـ
  . واالغتصاب أثناء األسر

 قتل األطفال وتشويههم يف سياق العنف املسلح يف هاييت نـادرة نـسبياً            كانت أعمال   و  - ٧٧
 العاملـة    شرطة األمم املتحدة    اليت مجعتها  حصاءاتاإلأظهرت  و. ة املشمولة بالتقرير  خالل الفتر 
علــى مــدى العــامني املاضــيني، مــن  تعرضــوا للقتــل يف عــدد األطفــال الــذين اً اخنفاضــمــع البعثــة

  . ٢٠٠٩ حالة يف عام ٢١ إىل ٢٠٠٨حالة يف عام  ٣٨
ناصـر مـسلحة يف سـياق انعـدام          ع ترتكبـها طفـال   أ اغتـصاب    ما زال يبلَّغ عـن أعمـال      و  - ٧٨

 ووفقــاً.  الغربيــةاملقاطعــة يف املنــاطق احلــضرية يف ويقــع أغلبــهااألمــن واإلفــالت مــن العقــاب،  
 ن فـيهم  ، مبـ   طفـالً  ١٦٢  تعـرض  ، العاملة مـع البعثـة     للمعلومات اليت تلقتها شرطة األمم املتحدة     

ــراوح أعمــارهم بــني  صــبيان ٣ ــصاب ١٨ و ســنتني تت ــيف ، ســنة، لالغت ــنرة  الفت  كــانون ١ م
ــاين ــاير /الث ــسمرب /كــانون األول ٩ إىلين ــاً. ٢٠٠٩دي ــوطين ملناهــضة العنــف   ل ووفق ــدى ال لمنت

لعنــف اجلنــسي والعنــف كافحــة االتنــسيق الرئيــسية مل الــذي يــشكل آليــة املرتكــب ضــد املــرأة،
قاطعــة  يف املاملوثَّقــة حالــة مــن حــاالت العنــف اجلنــسي  ٢٩١ ومــن أصــل يف هــاييت، اجلنــساين

عمليـــة  ١٨٦ ية، ارُتكبـــتشرقالـــ يـــةنوباملقاطعـــة اجل وية،شرقالـــ يةشمالاملقاطعـــة الـــ، وربيـــةالغ
،  االغتـصاب  اخنفـاض عمليـات   مـن   ما يبدو   أنه على رغم    ب وأفيد أيضاً .  ضد األطفال  اغتصاب

 املنـاطق  جـوار  يف  االغتـصاب حـاالت فـإن  ضـد األطفـال بـشكل عـام،     اليت ترتكبها العصابات    
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتوثيق حاالت االغتـصاب         .  قد تزايدت  سلحلعنف امل با أثرةاملت

  . عدد كبري من احلاالتال يبلَّغ عن   فإنه ما زالوالعنف اجلنسي،
ــن اجلــ   - ٧٩ ــة ديروم ــارة إىل باملالحظ ــسالح  ” أن اإلش ــات املدججــة بال  كــنمل ت “اجلماع

 إىل  ،ن ذلـك  عـ  عوضـاً  وتـشري البعثـة،    .تنطبق على احلالـة األمنيـة يف هـاييت قبـل وقـوع الزلـزال              
 وسـييت   ،ل إيـر  يـ بوالعنف املـسلح، مثـل مارتيـسان،        أثرة بـ   يف املنـاطق املتـ     ‘جراميةإلالعصابات ا ’

 ، جيــداًمنظمــة تنظيمــاًهــي  مــن حــوايل مخــسة أشــخاص، وماعــات هــذه اجلألفوتتــ. ســوالي
، لــة أمــوريف مج األطفــال، تــستخدم وقــد شــوهدت وهــي.  واضــحةإجراميــةدوافع لــحة ومــسلَّ

مـل الـسالح والتـدخل يف       وحلمـن بعمليـات،      األ ى قـو   قيـام  توفري اإلنذار املبكـر لألعـضاء عنـد       ل
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ــسلحة، والعمــل كجواســيس   ــذ و ،املواجهــات امل ــق املتعمــدة، تنفي ــدمري املمتلكــات  احلرائ  أو ت
  .  للمجموعات األخرىدماتاخل خمتلف تقدمياخلاصة والعامة، و

  احتجــازجــزين منــذ الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق، مــع  عــدد األطفــال احملتوتزايــد  - ٨٠
. ٢٠٠٨يف عـام    ) صـبية  ٣٠ ن فـيهم  مب ( طفالً ٢٩٧ مقارنةً بـ  ٢٠٠٩ يف هناية عام     طفالً ٣٢٨

ــتم  و ــزال ي ــالغ عــن ال ي ــضلوع يف  اعتقــال األطفــال  اإلب ــشطة بتهمــة ال ــة وإ أن ، مــسلحةجرامي
ــا  ويف املقاطعــة الغربيــة، كــان  . لقتــل وا، واالغتــصابكــاخلطف، اجلــرائم اخلطــرية  يــشمل مب
 بارتكـاب   مـتَّهمني )  منهم فتيات  ئةا يف امل  ١٤ ( املعتقلني ئة من األطفال  ا يف امل  ٥٦يقرب من    ما

ــشطة  بجــرائم مرتبطــة  ــال يـُـ   إأن ــسعة أطف ــة ومــسلحة، باإلضــافة إىل ت ــاطهمشتبه يف جرامي  ارتب
 قبـل احملاكمـة      لألطفـال  لوَّ املطـ  جـز وظـل احل  . رامية يف غوناييف  إجعصابات ضالعة يف أنشطة     ب

 مــصدر قلــق بـالغ خــالل الفتــرة   يـشكل  لألطفــالكافيـة  مرافـق احتجــاز منفــصلة و تــوفروعـدم  
  . املشمولة بالتقرير

  
  التطورات يف العراق    

ــة اجملتمعــفــراد، وأؤســسة العــسكرية وامل، مــصادر الــشرطةأفــادت  - ٨١  طوســائو، ات احمللي
 اجلماعـات املـسلحة     جانـب  جتنيـد األطفـال مـن        واصـلة ، عـن م    وشركاء األمم املتحدة   ،اإلعالم

تعرضـوا  أن األطفـال    بـ وأفيـد   . االنتحـاري الـتفجري     عمليـات  ، مبا يف ذلـك    إرهابيةأعمال  تنفيذ  ل
عــض األطفــال وكــان ب. اليــةاملوافز احلــ عــن طريــق  اإلغــراء أوأو ألســاليب اإلكــراه،، للخــداع
وبـصرف النظـر عـن تنظـيم القاعـدة          . يـات الفتمـن   نتحاري  ات التفجري اال   يف عملي  نياملستخدم
ــد أن  ،يف العــراق  يف قــد اســتخدمتهم  يف صــفوفها، وأطفــاالً تــضم تمــردةعــدة مجاعــات م أفي

 مـسؤوليته عـن اهلجمـات        قـد أعلـن    وكان تنظيم القاعـدة يف العـراق      . رتاعأنشطة ذات صلة بال   
، ٢٠٠٩ عـام  يف العـراق  مـن  ، ومنـاطق أخـرى   وصـالح الـدين   ، وكركوك ،اإلرهابية يف نينوى  

 ة القـو  الـيت وفرهتـا    املعلومـات     وأفـادت  . لشركاء األمم املتحـدة     وفقاً يت اسُتخدم فيها األطفال   ال
 أربـع حـاالت ألطفـال تتـراوح أعمـارهم بـني             ، عـن   يف كركـوك    يف العراق،  تعددة اجلنسيات امل

دويـة   قنابـل ي إللقـاء  انتحـاري أو  ات تفجريعمليلتنفيذ  تمردون املاستخدمهم سنة،  ١٦ و   ١٤
  . ٢٠٠٩مايو /أبريل وأيار/على قوات األمن يف كركوك يف نيسان

 حادثة عنـف،    ١٤٢  ُوثِّقت ،٢٠٠٩أبريل  /ومنذ تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ يف نيسان        - ٨٢
 مـا أمكـن تأكيـد   حيثو احلوادث، تلك من ١٠يف و. حاجبر فيها  أطفال مقتل أو إصابة   عن غأبِل

 يف   بالـشاحنات   مـزدوج  يف تفجـري  و.  طفـالً  ٢٢٣ جمموعـه     ما  قُتل أو أصيب جبراح    املعلومات،
ــوى  ــة (نين ــة  خقري ــة يف منطق ــةزن ــلأغــسطس، قُ/ آب١٠ يف ،)برطل ــدنيا١٧٧ً  أو أصــيبت   م
عـن مقتـل     خارج مـسجد يف املوصـل         لقنبلة  انفجار ضخم  وأسفر.  طفالً ٧٦ مبن فيهم ،  جبراح



A/64/742
S/2010/181

 

30 10-31126 
 

 لإلصــابات يف صــفوفري  العــدد الكــب وُيعــزى. طفــال٨٧ً مبــن فــيهم،  شخــصا٢٣٦ً أو إصــابة
 ، األســواقيــشملمــاكن عامــة، مبـا  أاألطفـال إىل أن العديــد مـن اهلجمــات بالقنابــل وقعـت يف    

  .أن يتجمَّعواطفال لأل  حيلواملساجد حيثخارج و
ــوحي   - ٨٣ ــارزة  وت ــىاهلجمــات الب ــوات األمــن  عل ــة وق  اجتــاه  بظهــور املؤســسات احلكومي

وقـوع عـدد     تلـك اهلجمـات أسـفرت أيـضاً عـن         لكن  . املتمردين لدى  حريب جديدين  وتكتيك
، أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٥ تفجريات بغـداد يف      قد أصابت و. ألطفالكبري من اإلصابات بني ا    

  مركـز   مـن  طفـاالً أ  وزارة العدل ومبىن جملـس حمافظـة بغـداد، حافلـة تقـلّ             تستهدف اليت كانت 
، طفــالً داخــل احلافلــة ٢٤  و إىل وزارة العــدل، ممــا أســفر عــن مقتــل الــسائق لنهاريــةلرعايــة ال

ــالأ ٦ جــرح باإلضــافة إىل ة العــراق اإلســالمية مــسؤوليتها  وأعلنــت مجاعــة دولــ .  آخــرينطف
  . التفجريات عن
 ضـلوعهم  أطفـال لالشـتباه يف       ١١٠ على ما جمموعه     وألقت السلطات العراقية القبض     - ٨٤

 شـركاء األمـم املتحـدة       أفـاد و.  يف نـشاط إرهـايب     بتهمة الـضلوع   إلدانتهميف أنشطة إرهابية أو     
 أتـوا و سـنة،    ١٨  و ١٥ بـني     أعمـار غالبيتـهم     تتـراوح   الـذين  من هؤالء األطفـال   طفالً   ٢٥أن  ب

قـد أديـن    يف أنـشطة إرهابيـة، و  ضلوع بالمتهمون ،عادة تأهيل األحداث يف نينوى   إل مرافق من
 القبض علـى    قاءبإل  قيام قوات األمن العراقية    ىلإخرى  أ تقارير   تشريو. منهم منذ ذلك احلني    ٤
 بــدعوى اإلرهــاب ، األحــداث يف بغــدادالحتجــاز يف مركــز مراهقــاً ذكــراً، واحتجــازهم ٦٢

  جلمـع املعلومـات عـن األطفـال        املبذولـة  ظلـت اجلهـود   و.  مكافحة اإلرهـاب   تشريعات مبوجب
ــ أيــضاً ادعــاءاتمثــةو.  حــىت اآلن دون جــدوى املتــبقني٢٣ الـــ  كــبرية مــن اًأعــدادبــأن  وحي ت

  . تجزون يف تكريت والبصرةاألطفال حم
  

  التطورات يف لبنان    
ــأخل اًنظــر  - ٨٥ ــدة  لت ــذي تواصــل مل ــل مخــسة أشــهر  ري ال ــة قب ــشكيل حكوم ــدةت ــد  جدي  بع
ــاتالنا ــة لعــام تخاب ــسية األمــم املتحــدة  ، واجهــت ٢٠٠٩  الربملاني ــصعوبات الرئي  مــع بعــض ال

الـيت ميكـن الركـون      دقيقـة   ال مجع األدلـة      وما زال  . الطفل مسائل محاية  مناقشة يف   حكومة لبنان 
 آليــات تــوفر بــسبب عــدم يطــرح إشــكاليةاجلماعــات املــسلحة ب األطفــال بــشأن ارتبــاط إليهــا
 ضـلوع  بـشأن منـاط الناشـئة     األ آليـة الرصـد واإلبـالغ لتتبـع          مل يتم بعد إنشاء   و. ستقلةامل الرصد

 ممثلـي هـا   أجرالـيت  الزيـارة ا علـى أثـر   احلكومـة  ا وافقـت عليهـ  يت ال،األطفال يف العنف السياسي   
  .٢٠٠٦لبنان يف عام إىل اخلاص 

ــشريكة مــم املتحــدة واجل أل اتــشعرو  - ٨٦ ــة هــات ال ــة الطفــل و حب املعني  حقــوق وكــاالتماي
 واجهـات لشباب واألطفـال، ومـشاركتهم النـشطة يف امل        ل التسييس املستمر   بالقلق إزاء  اإلنسان
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يف املاضـي،   و. ارك اجلـيش اللبنـاين فيهـا      يـش  ما   كثرياًاليت   السياسية،    املعارضة املسلحة بني قوى  
 حمتجـزين وكان بعـض هـؤالء األطفـال        . رهابإلطفال بتهم ا  أأدى ذلك إىل إلقاء القبض على       

 تـهم  حماكم طفـالً ١٢ مـا جمموعـه    وينتظـر حاليـاً  .المإلسفتح اجبماعة بسبب ارتباطهم املزعوم    
معـايري الدوليـة حلمايـة    هما ال ميتثـل لل    علمـاً أن أيـاً منـ        أو احملاكم العـسكرية،     العديل اجمللسأمام  

  .  محاية كافية لألطفالان بالتايلوفريالطفل، وال 
 ٢٠٠٦وجود الذخائر العنقودية اليت استخدمتها إسرائيل خـالل حـرب عـام          وما زال     - ٨٧

ويتعـرض  .  على السكان املدنيني الذين يعيشون بالقرب مـن املنـاطق امللوثـة         كبرياً  خطراً يشكل
بعـد  و. الذخائر العنقودية غـري املنفجـرة     ب املرتبطة   سيمة خلطر احلوادث اجل   وجه خاص باألطفال  
بعمليـات   البيانـات املتعلقـة   حكومـة إسـرائيل     نقلـت   كررة من جانب األمم املتحـدة،       تطلبات م 

ملكافحـة   اللبنانيـة    يئـة ن اهل ا مكَّـ   مم ،٢٠٠٩مايو  /يف أيار  اليونيفيل   ة إىل عنقوديال القصف بالقنابل 
 معروفة سـابقاً  من حتديد مواقع قصف مل تكن       مركز تنسيق إجراءات مكافحة األلغام      وم  األلغا
 هــذه البيانــات غــري كاملــة، ويــدعو إىل  ويعتــرب اجلــيش اللبنــاين أن.  يف إزالــة األلغــامشروعوالــ

وأسـفر   يف جنـوب لبنـان،       أغلبها ، منفصالً ادثاً ح ٣٠ قع، و ٢٠٠٩ويف عام   .  منها تقدمي املزيد 
منـذ  و. رابعـة عـشرة    سـن ال   حتـت أربعـة أطفـال       بـني اجلرحـى    وكـان . قتل شخص  م عنأحدها  
   . طفال٩٦ً بني قتيل وجريح، بينهم مدنياً ٢٧٦إصابة  ُسجلت، ٢٠٠٦ هيولي/متوز
  

  التطورات يف ميامنار    
  مرتبطـة  القطريـة للرصـد واإلبـالغ تواجـه حتـديات      األمـم املتحـدة  فرقة عمـل  ما زالت     - ٨٨
 مـن أجـل   ومدارسه وخميماته،) تامتاداو كيي (جتنيد جيش ميامنار الوطينوصول إىل وحدات   بال

عانـت مـن صـعوبات كـبرية يف          العمـل القطريـة       كمـا أن فرقـة     .تنفيذ عمليات الرصد والتحقق   
 غـري  ت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وكانـ      من غري الـدول   اجلماعات املسلحة  إىلوصول  ال

 جانـب  مـن هـذه اجلماعـات بـسبب القيـود املفروضـة مـن                العديـد  ب  اتصاالت جراء على إ  ةقادر
 جتنيــد واســتخدام األطفــال يف مجيــع بــشأن تقــارير وعلــى الــرغم مــن تــوفر، وبالتــايل. احلكومــة

ــماعــاتاجل ــا ال ــن      واردة أمساؤه ــتمكن م ــم املتحــدة مل ت ــإن األم ــسابق، ف ــري ال إجــراء  يف تقري
مـا يتعلـق     معلومـات جديـدة يف       حلـصول علـى أي    مل تتمكن مـن ا    كما   بشكل كامل،    حتقيقاهتا

ن يجبهـة التحريـر الـشعبية الوطنيـة الكارينيـة، واحتـاد كـار             واالت جـيش اسـتقالل كاتـشني،        حب
، اجلنـوب  -جـيش واليـة شـان     و جملس السالم التابع جليش التحرير الوطين لكارين،         -الوطين  

  . وجيش والية وا املتحدة
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 جتنيد واسـتخدام  استمرارمل الدولية إىل    منظمة الع  واردة من  معلومات جديدة    تشريو  - ٨٩
وردت تقـارير   و. )٩(رة املـشمولة بـالتقرير    خـالل الفتـ   الـوطين   ميامنـار    جـيش    جانباألطفال من   

صـدر   أقـد  جيش ميامنار الـوطين   أن   تشري إىل  أيياروادي،   وفرقة) الشمال(من والية شان    أخرياً  
ــراً إىل رؤســاء اجملــالس  ــةقرال أم ــسالم ل وي ــةل ــة ظــيم تنب والتنمي ــة عــسكرية إلزامي  دورات تدريبي

ــة الــيت للميليــشيات   تلــك يف قــد يكــون ناشــئاً  اجتــاه ومثــة. “Pyithusit”عــرف باســم   ُتالقروي
، غــري الــذين يــشكلون املعــيلني الرئيــسيني لألســرة  ، الــذكور الكبــار مــن حيــثنطقــتني معــاً،امل
. م عوضـاً عنـهم     أطفـاهل  نهـم يرسـلو    العـسكرية، و   دورات التدريبية  ال املشاركة يف  على   رينقاد
 متّـوا األطفـال الـذين أ    ُيجنَّـد    أييـاروادي،    فرقـة  يف بعـض احلـاالت يف         تفيد أيضاً بأنـه     تقارير مثةو

 فرقـة   ومـا زالـت    .جـيش ميامنـار الـوطين       صـفوف   يف وي للميليـشيات  القـر العسكري  التدريب  
  .  التقاريرتلك  صحةالعمل القطرية حتاول التحقق من

جـيش   يف اً ُجنِّـد  قاصـر  اً صـبي  يفيـد بـأن    تقرير   من صحة العمل الدولية   وحتققت منظمة     - ٩٠
كـم عليـه     زميل له وحُ   رمية قتل جبوقد أدين   ،  عدائيةوشارك مباشرة يف األعمال ال    ميامنار الوطين   

 حنـو عاجـل   علـى  الـة  هـذه احل  منظمة العمل الدولية احلكم بعد، وقد أثارت     ينفَّذ ومل. باإلعدام
  . ومستقبله،  القانونمبوجب ومعاملته، نيده جتخيص ما فيمع السلطات احلكومية

 ة الدميقراطيـ   لكـارين   البـوذي  اجلـيش  إىل أن    الـواردة  تشري املعلومات يف والية كايني،    و  - ٩١
. ٢٠٠٩ يف عـام     ُجنِّـدوا  مـن األطفـال قـد        عديـد الأفيد أن   وكثَّف جهوده على صعيد التجنيد،      

 علـى حنـو نـشط    يقـوم بالتجنيـد   ة الدميقراطيـ  لكـارين  البـوذي اجلـيش  التقـارير إىل أن      كما تشري 
 جـيش ميامنـار الـوطين،     قيـادة   ب حـرس احلـدود      لتـشكيل  جنـدي    ٦ ٨٠٠  مؤلفة من   حصة لتلبية

 مـن غـري      حكومة ميامنار وبعض اجلماعـات املـسلحة       ه متفق عليها بني   أن ُيزعم   كجزء من خطة  
ديرها يـ شـركات   ساب   حلـ  ونيعملـ  مـسلَّحون،  هم العديد من األطفال، ومجـيع     شوهدو. الدول
ا اجلـيش   ديرهيـ   يت الـ   املكـوس   بوابـات  وبوجـه خـاص علـى     ،  ة الدميقراطيـ   لكارين  البوذي اجليش
  علـى األقـل     طفـالً  ٥٠أن  بـ  ونالـسكان احملليـ   يقـدِّر    بلدات والية كـايني،      إحدىيف  و. املذكور

 العمـل  ةفرقـ  حتققـت و.  وحـدها هتملـد ب يف ة الدميقراطيـ  لكـارين   البوذي ساب اجليش يعملون حل 
 فتـاة  مبن فـيهم  سنة، ١٦ و ١٠ تتراوح أعمارهم بني  ،ألطفاللأربع حاالت جتنيد    من  القطرية  

  . حمالنيك واحدة، وقد اسُتخدموا
ــة وردت وأشــارت   - ٩٢ ــة العمــل  عــن طريــق  ٢٠٠٩مــارس / يف آذارمعلومــات موثوق  فرق

ف الـدميقراطي الـوطين    يش التحـال   معيشية تقيم يف املناطق اخلاضعة جلـ       القطرية إىل أن كل أسرة    
اً علـى   واحـد  طفـالً  ، يتوجَّـب أن تـوفر     أكثـر مـن طفـل واحـد       ، ولديها   )جيش كوكانغ (مليامنار  

__________ 
  . أعاله٢٣هم جيش ميامنار الوطين، انظر الفقرة لالطالع على جمموع عدد األطفال الذين أفرج عن  )٩(  
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 الـذين   ن فـيهم  ، مبـ  جينَّد الصبيان والفتيات علـى الـسواء       للتقارير،   ووفقاً. للجيش املذكور  األقل
صبيان، فتقـوم يف    يفوق عـدد الفتيـات فيهـا عـدد الـ           األسر اليت    أما.  سنة ١٥تقل أعمارهم عن    

 حيرسـون نقـاط     وهـم كـذلك بعـض األطفـال اجلنـود         شـوهد   و. فتياهتـا إرسال  ب احلاالت،   معظم
 منـذ   لكـن . ٢٠٠٩أغـسطس   / كوكـانغ يف آب    خالل املواجهات اليت وقعت يف والية     التفتيش  

 ولـيس  ، تـشري إىل تفكـك اجلماعـة   دالئـل  بـرزت هزمية جيش كوكانغ بعد ذلك بوقت قـصري،     
  . نديناجمل باألطفال  حلّما الذي واضحاً
للحــزب التقــدمي الــوطين اللجنــة التنفيذيــة أصــدرت ، ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ١٨يف و  - ٩٣

، ٢٠٠٩فربايـر   /رسـل إىل ممثلـي اخلـاص يف شـباط          بيـان أُ   عـالوة علـى   ،  ة صـحفي  الكاريين نشرة 
اطق رصد قواعدها العسكرية ومنـ    ل عدة دعت األمم املتحدة يف مناسبات       أهنا الضوء على    يلقي

لتحقـق مـن االمتثـال، وأعربـت عـن          ل واملـستقل    إمكانية الوصـول املفتـوح     وعرضت   ،العمليات
 واليـة دسـتور   مـن    )٥ (٢٩ للمـادة    أنـه، وفقـاً   ب نوَّهـت و. استعدادها للحوار مع األمم املتحـدة     

 ت وناشـد  ،كـاريين المجيع األطفال دون الـسن القانونيـة مـن التجنيـد يف اجلـيش               ُيعفى  كارين،  
 احتــاد كــارين  أصــدرأبريــل،/ نيــسان٢٥يف و.  اســم اجلماعــة مــن مرفقــات التقريــرُيحــذفأن 

مــم ألا عــدم تقييــد وصــولكومــة ميامنــار فــضالً عــن مناشــدته حالــوطين نــشرة صــحفية مماثلــة، 
 جتنيــد بــشأن واردةالتحقيق يف أي ادعــاءات  كمــا تعهَّــدت اجلماعتــان بــ .املتحــدة إىل مناطقــه

  يفســنة ١٤  بــالغ مــن العمــر صــيب وجــوددأكَّــتولة بــالتقرير، خــالل الفتــرة املــشمو. األطفــال
احلــزب   صــفوف ســنة يف١٧ وجــود صــيب بــالغ مــن العمــر  احتــاد كــارين الــوطين، و صــفوف

   .التقدمي الوطين الكاريين
ــا زال  - ٩٤ ــوم ــشردون القروي ــاًون وامل ــال، يف   داخلي ــيهم األطف ــى طــول  امل، مبــن ف ــع عل واق

آلثـار املترتبـة   ل نظـراً هتديدات خطرية على حيـاهتم  ، يعانون من امناراملناطق احلدودية الشرقية ملي   
، جــيش التحريــر الــوطين لكــارين  يتحمــل كــل مــنو. علــى اســتخدام األلغــام املــضادة لألفــراد 

 األلغــام يف بــثة عــن ي املــسؤولة، الدميقراطيــ لكــارين البــوذيواجلــيش وجــيش ميامنــار الــوطين،
 للتــشويه ســنة ١٣ صــبيني اثــنني يبلغــان مــن العمــر  لتعــرض جلت حالتــانوُســ. منــاطق كــارين

  احملـدود  نطـاق ل ل ، نظـراً  وجتدر املالحظة أنـه   . بسبب األلغام األرضية يف الفترة املشمولة بالتقرير      
املنـاطق الـيت يـشملها      الوصـول إىل املنـاطق املتنـازع عليهـا و           تـوفر إمكانيـة    مع البيانات وعدم  جل

  .  بعد عنهايبلَّغ مل اليت اإلصاباتهناك املزيد من قد يكون فوقف إطالق النار يف البلد، 
أغـسطس، والتـوتر الـذي جنـم عنـها،          /ومنذ املواجهات اليت وقعت يف كوكانغ يف آب         - ٩٥

ــة       ــة إىل املنطق ــة يف وا الطــرق املؤدي ــة وا، أغلقــت ســلطات املقاطعــات احمللي ــداده إىل والي وامت
. سبب تزايـد أفـراد جـيش واليـة وا املتحــدة    الـشمالية الغربيـة القريبـة مـن احلـدود مـع الــصني بـ       
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 مـن   فـالً  ط ١ ٤٥٠ يـستفيد منـها حنـو        الـيت  الغـذاء مقابـل التعلـيم         ُعلقت بـرامج    لذلك، ونتيجةً
  .تلك املنطقة يف يف اجملتمعات احملليةمدرسة  ٤٦
  

 التطورات يف نيبال    

)١٠(سـتخدام ا ية حـاالت لتجنيـد أو  أمل ُيبلغ خالل الفترة املشمولة بالتقرير عن   - ٩٦
قتـل   وأ 

 - نــسي مــن قبــل احلــزب الــشيوعي النيبــايل املوحــداجلعنــف تعرضــهم للتــشويه األطفــال أو  وأ
غري أن التقارير تشري إىل أن الكثري مـن األطفـال ينخرطـون يف أجنحـة الـشباب التابعـة        .املاوي

النيبـايل  لألحزاب السياسية الرئيسية، مثل عصبة الشباب الـشيوعي املنتـسبة للحـزب الـشيوعي               
 املاركـسي اللينـيين املوحـد       -  املاوي وقوة الشبيبة املنتسبة للحـزب الـشيوعي النيبـايل          - املوحد

تلــك خاليــا  االحتكاكــات بــني اســتمرتو. وفــرع تــاروم دال املنتــسب حلــزب املــؤمتر النيبــايل 
 نوالغربية الوسطى أسفرت عـ     األجنحة الشبابية مع نشوب صدامات عنيفة يف املناطق الشرقية        

وأبلغـت فرقـة العمـل القطريـة أن عـددا كـبريا مـن             .وقوع إصابات يف صفوف مجيع األطـراف      
 نظمهـا   ١٤، منـها    ٢٠٠٩ من أعمال االحتجاج واملظاهرات يف عـام         ٤٢األطفال شاركوا يف    

فيها عصبة الـشباب الـشيوعي       املاوي ومنظماته الشقيقة، مبا    - احلزب الشيوعي النيبايل املوحد   
وعلــى الــرغم مــن أن مجيــع األحــزاب  .الثــوري - الــوطين املــستقل لعمــوم نيبــالواحتــاد الطلبــة 

عليهـا  والسياسية تتحمل املسؤولية عن األنشطة اليت تقوم هبا أجنحة الشبيبة التابعـة لكـل منـها                 
القيام هبذه األنـشطة ضـمن احلـدود القانونيـة، فـإن مـسؤولية خاصـة تقـع علـى عـاتق                   أن تكفل   

 املاوي للوفاء بالتزاماته املتعلقة بإهناء أنشطة العنف اليت تقـوم           - املوحد احلزب الشيوعي النيبايل  
فقد أدت االحتجاجات إىل اإلغـالق املتكـرر         وعالوة على ذلك،   .هبا عصبة الشباب الشيوعي   

ة ل تتعلـق بسلـس    ٣٦ حالة منفصلة من حاالت إغالق املدارس، منـها          ١٢٠أُبلغ عن   : للمدارس
 املـاوي   - ملظاهرات اليت نظمها احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد          االحتجاجات، واملسريات وا  

 .ومنظماته الشقيقة

 حـاالت وفـاة     ٧ من الضحايا، مبا يف ذلـك        ٦٤، جرى توثيق سقوط     ٢٠٠٩ويف عام     - ٩٧
األلغـام،  وتـسببها    إصابة جبروح بالغـة مـن جـراء املتفجـرات الـيت تنفجـر بفعـل الـضحية                    ٢٨ و
ة وغريها من األجهزة املتفجرة مـن قبيـل القنابـل اليدويـة وغريهـا مـن               املرجتل األجهزة املتفجرة و

وادعـت مجاعـة    . أعـوام ١٠  و٥ومشلت معظم احلوادث أطفاال تتراوح أعمارهم بـني   .القنابل
الـيت تتخـذ مـن تـاراي مقـرا هلـا،       ) Tarai Rastriya Mukti Sena(تـاراي راسـترييا مـوكيت سـينا     

__________ 
الطالع على املزيد من املعلومات عن خطة العمل اليت وقعها كل من األمم املتحدة، وحكومة نيبـال واحلـزب                   ل  )١٠(  

نظــر، ا املــاوي، وجممــوع عــدد األطفــال الــذين أُطلــق ســراحهم نتيجــة لــذلك         - الــشيوعي النيبــايل املوحــد  
  .أعاله ٩ الفقرة
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ــسؤوليتها عــن إحــدى حــاالت تفجــريا    ــة  م ــزة املتفجــرة املرجتل ــالث حــاالت   .ت األجه ويف ث
مجاعــات مــسلحة أخــرى تتخــذ مــن تــاراي مقــرا هلــا، مبــا فيهــا منــور حتريــر     حــددت أخــرى، 
أهنا هـي الـيت ارتكبـت       على  وجيش الدفاع النيبايل واجليش املاديسي الثوري العظيم،         ماديسي،

 .هذه اجلرائم

يف الكــثري مــن مقاطعــات الــشديد للقلــق تــدعو وال يــزال األمــن العــام يــشكل مــسألة    - ٩٨
قــدرة فرقــة العمــل القطريــة علــى رصــد املعلومــات املتعلقــة باالنتــهاكات  ذلــك تــاراي ويعــوق 

 حـاالت الختطـاف   ١٠مـع ذلـك، فقـد جـرى توثيـق       .اجلـسيمة ضـد األطفـال والتحقـق منـها     
طفـال  شف أن بعـض األ كتُـ او .األطفال من قبـل مجاعـات تـاراي املـسلحة وعـصابات إجراميـة      

عملوا مـع مجاعـات تـاراي املـسلحة كـسعاة كمـا جـرى اسـتخدامهم، يف بعـض احلـاالت، يف                       
 .عمليات التهريب عرب احلدود

  
 التطورات يف األراضي الفلسطينية احملتلة    

عمليـة الرصـاص    ”كانت آثار العمليات العسكرية اإلسـرائيلية الـيت أُطلـق عليهـا اسـم                 - ٩٩
ــر “ املــسكوب ــنت يف الفت ــيت ُش ــسمرب / كــانون األول٢٧ة مــن وال  كــانون ١٨ إىل ٢٠٠٨دي

وال يـزال   . يف مجيـع أحنـاء قطـاع غـزة    ٢٠٠٩، ال تزال ماثلة يف أواخر عـام  ٢٠٠٩يناير /الثاين
اآلالف من سكان غزة، مبن فيهم األطفال، يعيشون يف أمـاكن إقامـة بديلـة أو مؤقتـة كمـا أن                     

اهلياكــل األساســية احليويــة لــشبكات امليــاه الكـثري مــن املــدارس، واملرافــق الــصحية وأجــزاء مــن  
ي تفرضـه  ذوقـد جعـل احلـصار املـستمر الـ      .والصرف الصحي مل تتم إعادة تأهيلها أو صـيانتها 

 من الـصعب القيـام هبـذه العمليـات     ،إسرائيل وما ينجم عنه من عدم توفر املواد الالزمة يف غزة  
 .للصيانة وإعادة التأهيل

ــه    - ١٠٠ ــا جمموع ــل م ــسطينيا، وأصــيب    ط٣٧٤وقُت ــال فل ــرة   ٢ ٠٨٦ف  جبــروح خــالل الفت
لإلصــابة جبــروح  ١ ٨١٥  علــى األقــل للقتــل و٣٥٠املــشمولة بــالتقرير، مبــا يف ذلــك تعــرض  

وقـد أكـد    . اليت شنتها القوات اإلسرائيلية“الرصاص املسكوب”غزة وحدها خالل عملية  يف
يف إسـرائيل واألراضـي الفلـسطينية       الفريق العامل املعين باالنتهاكات اجلسيمة حلقـوق األطفـال          

 حالة تعرض فيها أطفال فلسطينيني للقتل حينما كانوا حيملـون الـسالح ويتـصرفون               ١٢احملتلة  
وأكد الفريق العامـل أيـضا حالـة جتنيـد اجلماعـة       .“عملية الرصاص املسكوب”كمقاتلني أثناء 

عتقَـد أن العـدد الفعلـي    وُي . عامـا ١٦املسلحة كتائب عز الـدين القـسام لطفـل يبلـغ مـن العمـر       
أو /للحــاالت أكــرب مــن ذلــك وأُبلــغ أن هنــاك حــوادث أخــرى ألطفــال جــرى تدريبــهم و          

بيـد أن أفـراد اجملتمعـات احملليـة      .اسـتخدامهم مـن قبـل اجلماعـات الفلـسطينية املتـشددة يف غـزة       
 .ميتنعون عن تقدمي معلومات عن هذه املمارسة
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واردة بــشأن ســبعة أطفــال فلــسطينيني اســتخدمهم   وأكــد الفريــق العامــل التقــارير الــ   - ١٠١
عمليــة الرصــاص  ”اجلنــود اإلســرائيليني كــدروع بــشرية يف ثالثــة حــوادث منفــصلة خــالل        

 احلـوادث، علـى   يف تلكوجيري مكتب املدعي العام العسكري اإلسرائيلي حتقيقا  .“املسكوب
الرغم من عدم معرفة األمم املتحدة بالعمليـة الفعليـة اجلاريـة حاليـا أو بنتـائج التحقيقـات حـىت                     

، وجه احملامي العسكري لشؤون العمليـات هتمـا جنائيـة إىل    ٢٠١٠مارس / آذار١١ويف  .اآلن
يين يبلـغ مـن     برتبة رقيب إلصدارمها أمـرا لطفـل فلـسط         اثنني من أفراد قوات الدفاع اإلسرائيلية     

وبدأ التحقيـق اجلنـائي يف    .العمر تسعة أعوام بفتح أكياس وحقائب يشتبه بأهنا أفخاخ متفجرة
، بعد نـشر تقريـر ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال والـرتاع                ٢٠٠٩يونيه  /هذه القضية يف حزيران   

اب جـرائم   هتام بشأن احلادث أمام احملكمة العـسكرية اجلزئيـة بارتكـ          ة اال حوقُدمت الئ  .املسلح
 .االستخدام املفرط للسلطة الذي يعرض احلياة أو الصحة للخطر والسلوك غري الالئق

 طفال مـصرعهم وأُصـيب      ٢٤، لقي   ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين  اهلجوم  ومنذ انتهاء    - ١٠٢
 طفــال جبــروح يف حــوادث إطــالق النــار مــن البنــادق والــدبابات اإلســرائيلية يف املنطقــة     ٢٧١

زة نتيجة للذخائر غري املنفجرة ويف حوادث تتعلـق باملـستوطنني يف الـضفة الغربيـة     الفاصلة يف غ 
ولقي طفل إسرائيلي مصرعه خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، وأُصـيب ثالثـة     .والقدس الشرقية

ومتكـن الفريـق العامـل مـن      .أطفـال إسـرائيليني جبـروح يف حـادثني منفـصلني يف الـضفة الغربيـة       
 أطفـال  ٦، جنـم عنـها إصـابة    ٢٠٠٩حوادث لقتال بني الفصائل خالل عـام  التحقق من ثالث   

ماعــة جنــد أنــصار اهللا، وقــتال يف جبوُيــزعم أن الطفلــني كانــا يرتبطــان  .جبــروح ووفــاة طفلــني
صدامات مسلحة نشبت بني أفراد قوات األمن التابعة حلمـاس وأفـراد مـن مجاعـة جنـد أنـصار                    

 .زةاهللا يف مدينة رفح الواقعة جنويب غ

ومل ُيصب أي مـن األطفـال بـأذى مـن جـراء اهلجمـات بالـصواريخ الـيت أُطلقـت مـن              - ١٠٣
ومـع ذلـك، فمـن املعلـوم أن          . املتامخـة   احمللية اإلسـرائيلية يف املنـاطق      قطاع غزة باجتاه اجملتمعات   

اهلجمــات أو التهديــد هبــا تتــسبب يف معانــاة األطفــال اإلســرائيليني املقــيمني هنــاك، واألطفــال   
 .فلسطينيني يف غزة، من مستويات عالية من القلق لفترة طويلةال

، وثــق الفريــق العامــل حــاالت مخــسة أطفــال علــى األقــل مــن الــذين ٢٠٠٩ويف عــام  - ١٠٤
طُلــب إلــيهم أن يــصبحوا خمــربين للمخــابرات اإلســرائيلية حينمــا كــانوا خيــضعون الســتجواب   

الرقم الفعلي أعلى من ذلـك بكـثري، ولكـن    وُيشتبه يف أن  .عنيف من قبل السلطات اإلسرائيلية
ــاة األطفــال املعنــيني للخطــر،      ال تــسعى ملــا كــان اإلدالء بالــشاهدة يف هــذا الــشأن يعــرض حي

 .لحصول على معلومات بشأن هذه املمارسةسعياً حثيثا لاملتحدة  األمم
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ــذين ألقــت الــسلطات العــسكرية اإل     و- ١٠٥ ية ســرائيلارتفــع عــدد األطفــال الفلــسطينيني ال
عمليـة الرصـاص   ” عقـب بدايـة      ٢٠٠٩رتفاعـا حـادا يف بدايـة عـام          االقبض عليهم واحتجزهتم    

شكل مطـرد مـذاك، علـى الـرغم مـن اسـتمرار ممارسـته               بـ  مباشـرة، ولكنـه اخنفـض        “املسكوب
، احتجــاز ٢٠٠٩ديــسمرب /وجــرى حــيت كــانون األول .بــشكل منــهجي وعلــى نطــاق واســع

 األطفـال صـغار الـسن، ممـن     تتعلق بارتفـاع عـدد  يدة شدومثة خماوف  . أطفال٣٠٥جمموعه  ما
 طفــال مــن هــذه ٤٢ عامــا الــذين جيــري احتجــازهم، وكــان ١٥ و ١٢عمــارهم بــني أتتــراوح 

 ٣٠ مقارنــة مــع ٢٠٠٩ديــسمرب /الفئــة العمريــة رهــن االحتجــاز اإلســرائيلي يف كــانون األول 
 تقريـرا عـن   ٨٧زيد عن  وقد وثقت األمم املتحدة ما ي     . ٢٠٠٨ديسمرب  /منهم يف كانون األول   

سوء املعاملة والتعذيب اليت تعرض هلا األطفال الفلسطينيني خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبـا              
عتـداء اجلنـسي علـى األطفـال النتـزاع       غتـصاب واال   تقارير عن حاالت التهديـد باال      ٦ك  يف ذل 

وتـشدد الـسلطات    .ونإعترافات منهم أو يف بعض احلاالت إكراه األطفال احملتجزين على التعا
اإلسرائيلية على أن وكالة األمـن اإلسـرائيلية تعمـل وفـق االلتـزام الـصارم حبكـم احملكمـة العليـا                      

، الــذي يــنص علــى أن التحقيقــات جيــب أن تكــون خاليــة مــن    )H.C.J 5100/94(اإلســرائيلية 
وسـائل  ”خدام ، وحيظـر متامـا اسـت   ملـة مهينـة  التعذيب واملعاملة الالإنسانية القاسية ومـن أي معا   

وتـشدد الـسلطات اإلسـرائيلية أيـضا علـى أنـه ينبغـي              أثنـاء االسـتجواب    “أو غري إنسانية  قاسية  
اإلشارة بصفة خاصة إىل التزام إسـرائيل بـالتحقيق يف أي مـزاعم، بغـض النظـر عـن مـصدرها،                   

يل وباهتمام إسرائيل بضرورة تقدمي املزيد مـن املعلومـات ليتـسىن للـسلطات املختـصة يف إسـرائ                 
 .قتضاءيق وتقدمي الرد اإلجيايب، حسب االالتحق

أصـدر القائـد العـسكري اإلسـرائيلي يف الـضفة الغربيـة،         ،٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٩ويف   - ١٠٦
ــه ئأٌنــش) ١٦٤٤األمــر العــسكري رقــم  (ا اللــواء غــادي شــامين، أمــرا عــسكريا جديــد    مبوجب
 األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل     وقد استقبلت جلنة .حمكمة عسكرية لألحداث يف الضفة الغربية

 هـذه احملاولـة إلدراج معـايري قـضاء األحـداث            ٢٠١٠ينـاير   /يف دورهتا املعقودة يف كانون الثاين     
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١ومنذ دخول األمر حيـز التنفيـذ يف         . يف نظام احملاكم العسكرية بالقلق    

 قـضايا األحـداث يف       الـذين يفـصلون يف     ، الحظ حمـامون أن قـضاة احملكمـة العـسكرية          ،٢٠٠٩
ومــع ذلــك، وعلــى  الــضفة الغربيــة يواصــلون أيــضا الفــصل يف القــضايا الــيت تــشمل الراشــدين  

بـشكل   عامـا  ١٦العكس مما كان سائدا يف السابق، ُيحاكم األطفال ممن تقـل أعمـارههم عـن          
يؤخـذون إىل   زالـوا     علـى حـدة، ولكنـهم مـا        إىل احملكمة كالً  ويؤتى هبم   عن الراشدين   منفصل  

 .حتجاز مشتركة مع الراشديناكمة من مرافق احمل

 مــن ٥بأضــرار، مبــا فيهــا   ٢٦٠ أكثــر مــن  مدرســة وأُصــيب١٨ويف غــزة، ُدمــرت   - ١٠٧
 . الـيت شـنتها القـوات اإلسـرائيلية    “عملية الرصاص املـسكوب ”مدارس تديرها األونروا خالل    
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املدرســة واســتخدمت قتحمــت قــوات الــدفاع اإلســرائيلية جممــع مبــاين   اويف بعــض احلــاالت، 
عدم وجـود املـواد الالزمـة إلعـادة البنـاء       لقد أجرب .املدارس مبثابة مراكز الستجواب احملتجزين

ليمية نتيجـة للحـصار      باإلضافة إىل حاالت النقص املزمن يف اللوازم التع        ،وإعادة تأهيل املدارس  
 وغالبـا يف  ، الفتـرتني نظـام بالف من الطالب على التعلم يف مدارس مكتظة تعمـل        املتواصل، اآل 

عـدد  سـوى  صـيانة   بنـاء أو وإىل هـذا الوقـت مل تـتم إعـادة      ظل ظروف غري آمنـة وغـري صـحية    
 فــإن التمييــز ،وباإلضــافة إىل ذلــك .قليــل جــدا مــن املــدارس املــدمرة أو الــيت أُصــيبت بأضــرار  

 ة الغربيـة  يف الـضف  ) ج(واإلمهال من قبل السلطات اإلسـرائيلية يف القـدس الـشرقية ويف املنطقـة               
ــسيطر عليهــا   ــيم    إالــيت ت ــضا حــق األطفــال يف التعل ــد يعرضــان للخطــر أي ــستخدم  ســرائيل ق وُت

منشآت غري مالئمة، مبا فيها اخليام، واألكواخ ومنشآت من األمسنت اخلـام كمـدارس بـسبب                
 البنـاء الالزمـة لتوسـيع وحتـسني املـدارس احلاليـة             حبات اليت تكتنف احلصول على تصاري     الصعو
ــة مــن ســكان املنطقــة    وبنــاء  يف الــضفة الغربيــة، أمــا يف  ) ج(مــدارس جديــدة الســتيعاب الطلب
عــداد كــبرية مــن األطفــال الفلــسطينيني مــن القبــول يف  أ الــشرقية، فُيحــَرم يف كــل عــام القــدس

قـص  سـرائيلية ويعـزى ذلـك إىل ن   ا بلديـة القـدس ووزارة التعلـيم اإل      املدارس البلديـة الـيت تـديره      
 .فصل ١ ٠٠٠ لذي يزيد عنالفصول الدراسية ا

ــة     أو دمــر قــد تــضرر    و- ١٠٨ مــا يقــرب مــن نــصف املرافــق الــصحية يف غــزة خــالل عملي
نظــام الرعايــة الــصحية يف غــزة يف الوقــت الــراهن تلبيــة   وال يــستطيع  “الرصــاص املــسكوب”

ونتيجة لـذلك، يتحـتم علـى بعـض املرضـى       .احتياجات الرعاية الصحية لألطفال بشكل كاف
ــاس الا ــزة  لتمـ ــارج غـ ــالج خـ ــصر، واألردن     -عـ ــشرقية، ومـ ــدس الـ ــة، والقـ ــضفة الغربيـ يف الـ

ويف حــني جــرت املوافقــة خــالل  .املــساعدات الطبيــةالتماســا لطائفــة واســعة مــن  - وإســرائيل
ــال   ــشمولة ب ــرة امل ــى تالفت ــى      ١ ٤٠٧قرير عل ــال عل ــة حلــصول األطف ــات املقدم ــن الطلب ــا م طلب

 أطفـال وهـم ينتظـرون       ٩ فقـد تـويف    ،طلبـا  ١ ٦٤٨ها  املساعدة الطبية خارج غزة والبالغ عدد     
يـضا زيـادة يف عـدد    أ حـدثت  ٢٠٠٩ويف عـام   .إصـدار التـصاريح الالزمـة للـسفر خـارج غـزة      

ــا يف  يحــاالت االســتجواب يف معــرب إ  ــز، مب ــادرين غــ   ري ــا زذلــك اســتجواب األطفــال املغ ة طلب
 .الطيب للعالج

ل املرتفـع حلـاالت العنـف املوجـه     ، تسجيل اسـتمرار املعـد  ٢٠٠٩وجرى خالل عام      - ١٠٩
ــستوطنني    ــال مــن قبــل امل ــسطينيون يتعرضــون إلطــالق النــار       .لألطف وال يــزال األطفــال الفل

 .والضرب والتهديد أثناء سريهم حنو املـدارس، أو رعـيهم حليوانـاهتم أو لعبـهم خـارج منـازهلم                  
، ٢٠٠٩عـام   للعنـف منـذ      ووفقا ملـا أفـادت بـه التقـارير، فقـد كُـشف عـن ظهـور منـط جديـد                    

ويتمثـــل يف قيـــام املـــستوطنني مبهامجـــة الفلـــسطينيني وممتلكـــاهتم ردا علـــى تفكيـــك الـــسلطات 
، مما يـثري خمـاوف إضـافية فيمـا يتعلـق            “غري املأذون هبا  ”اإلسرائيلية املراكز االستيطانية املتقدمة     
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 األقل مـن  حادثني على وقد وثق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .حبماية األطفال الفلسطينيني
وُيعتقـد أن هنـاك الكـثري مـن      . طفال هلجـوم مـن قبـل املـستوطنني    ١١ النوع، تعرض فيهما اهذ

وهـذا يؤكـد احلاجـة إىل إنفـاذ سـيادة       .ومل تـتم حماسـبة اجلنـاة أبـدا     .احلوادث اليت مل يبلغ عنـها 
 العنـف   القانون بقدر أكـرب مـن قبـل احلكومـة اإلسـرائيلية يف مواجهـة املـستوطنني الـضالعني يف                   

 .عندما يلقى القبض عليهم
  

  التطورات يف الصومال    
جتنيـد األطفـال    باتـساع نطـاق     كانت هنـاك أدلـة متزايـدة خـالل العـام املاضـي تتعلـق                 - ١١٠

وقد أكد البحث الذي أجرته األمـم املتحـدة يف    واستخدامهم من قبل مجيع األطراف املتحاربة     
وأفـادت التقـارير    .أكثـر منهجيـة وأوسـع نطاقـا    أن جتنيد األطفال أصبح  ٢٠٠٩يونيه /حزيران

ــة  ــديها  حــزب اإلســالم  أن مجاع ــردة ل ــشري     ٣٠املتم ــال، وت ــد األطف  شخــصا مكرســني لتجني
وعلـى الـرغم مـن      .  جنـدي مـن األطفـال يف اخلدمـة         ٥٠٠التقديرات إىل أن اجلماعة لديها حنو       

لتقـارير أيـضا أهنـا جتنـد        النشاط املكثف حلركـة الـشباب يف املنـاطق الوسـطى واجلنوبيـة، تفيـد ا               
، وتــدرب األطفــال يف بــاي، وبــاكول، وغالغــادود، صومالوأرض الــاألطفــال يف بونــت النــد 

فــادت التقــارير بقيــام أ وحــده، ٢٠٠٩مــارس /ويف آذار .وهريانــئن ومقديــشو وراســكيامبوين
  الواقعــة علــى حــدود منطقــة بــاي،،غالــدوماويف قاعــدة  . طفــل٦٠٠حركــة الــشباب بتجنيــد 

ويف  .تجـاوز التاسـعة مـن العمـر    يطفـل، بعـضهم ال    ١ ٨٠٠قيام حركة الـشباب بتجنيـد   ُزعم 
ال يزيـد عمـر بعـضهم       ،   تقوم حركـة الـشباب بتـدريب فتيـان         ،املعسكر التدرييب يف راشيامبوين   

 .مرة كل ستة أشهر العمليات طلبة لينضموا إىل وحداتال من ٢٧٠ يتخرجو ، سنة١٢عن 

االت جتنيــد الفتيــات الــيت تعتــرب بــصفة عامــة غــري مقبولــة   وعلــى الــرغم مــن نــدرة حــ  - ١١١
 لعمـا أاجتماعيا، فثمة حاالت موثقة لفتيات يعملن لدى مجاعات مسلحة، وال سـيما للقيـام ب           

فجــرات، وألغــراض لوجــستية، وجلمــع توتــستخدم الفتيــات أيــضا لنقــل امل .الطهــي والتنظيــف
ويقع معـسكر   .يبا على استخدام األسلحةاملعلومات االستخباراتية، على الرغم من تلقيهن تدر

 فتاة بالقرب من كيسمايو، حيـث تـتعلم الفتيـات أسـاليب           ١٢٠حركة الشباب لتدريب زهاء     
وتفيـد التقـارير أيـضا     .مجع املعلومات االستخباراتية، وكيفية نقل املتفجرات، وقيادة املركبات

 .اببأن الفتيات جيري جتنيدهن ألغراض تزوجيهن باملقاتلني الشب

وأفادت التقارير أن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة احلاليـة تقـوم أيـضا بتجنيـد األطفـال                    - ١١٢
 .يـد مـن قبـل القـوات احلكوميـة أقـل منهجيـة             لى الرغم مما يقال بأن منط التجن      واستخدامهم، ع 

ُزعم أن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، وبـصفة خاصـة             ،٢٠٠٩وخالل األشهر األوىل من عام      
ألعضاء السابقني يف مجاعة املعارضة، التحالف من أجل إعادة حترير جيبويت الـصومالية، تقـوم        ا
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 يف املائـة ممـن تقـل أعمـارهم          ٥٠ من اجملندين اجلدد من بينهم ما نـسبته          ٣ ٠٠٠بتدريب زهاء   
 املستقلة، حينما كانـت طرفـا يف احلكومـة االنتقاليـة     KM60وكان لدى ميليشيا  . عاما١٨عن 
وقـد زادت تلـك    . طفـال يف صـفوفها  ٥٠نـضمامها إىل حـزب اإلسـالم، حنـو     اشقاقها ونـ اقبـل  

 .نضمام امليليشيا إىل حزب اإلسالما حاليا بسبب األعداد

ــشباب         - ١١٣ ــد ال ــساين عــن خمــاوف إزاء جتني ــة يف اجملــال اإلن ــات العامل ــت اجله ــد أعرب وق
ــا   ىل جانــب إ، للقتــال جــئني مبــا يف ذلــك مــن خمــيم داداب لال ،والفتيــان مــن مشــال شــرق كيني

وقــد نفــت كــل مــن احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة    .احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف الــصومال 
وأشار وزير الدفاع يف كينيا وغـريه   .وحكومة كينيا التقارير الصحفية اليت نشرت هذه املزاعم

امج للتــدريب،  إىل وجــود برنــ٢٠٠٩نــوفمرب /مــن أعــضاء الربملــان يف منتــصف تــشرين الثــاين  
نــضمام إىل اجلــيش والــشرطة التــابعني  دعــوا بأنــه خمــصص للمجنــدين الــصوماليني لال اولكنــهم 

ومل يعترف أي مـن املـسؤولني الكينـيني أو الـصوماليني بعمليـات               .للحكومة االحتادية االنتقالية  
 .نون اللجـوء جتنيد يف خميمات الالجئني الكائنة يف كينيا، مبا يتعارض مع املبـادئ األساسـية لقـا        

، أعلنـت جلنـة الـدفاع والعالقـات اخلارجيـة بالربملـان الكـيين        ٢٠٠٩أكتـوبر  /ويف تشرين األول  
وأعـرب فريـق األمـم     .أهنا سـتنظر يف املـسألة ومـن املتوقـع أن تقـدم تقريـرا للربملـان هبـذا الـشأن         

ومـة علـى   على أعلى املستويات، وحث احلك املتحدة القطري يف كينيا حلكومة كينيا عن القلق    
ويواصـل كـل مـن اليونيـسيف وفريـق       .مضاعفة جهودها لكفالة محاية مجيع األطفـال يف كينيـا  

 .األمم املتحدة القطري رصد هذه املسألة عن كثب

 إصـابة  طفال خالل العام يف الرتاع و      ٢٨٠وأبلغ القائمون بالرصد عن مقتل أكثر من         - ١١٤
ــر مــن   ري إىل أن جممــوع عــدد الــضحايا مــن   غــري أن التقــديرات تــش .  طفــال جبــروح ٥٥٠أكث

وقد قوضت املخاوف األمنية بشكل خطري جهود مـراقيب محايـة    .األطفال أكرب من ذلك بكثري
األطفال للحصول على معلومات مباشرة واالتصال املباشر مع األطفال من ضحايا العنـف، ال              

 يتعرض األطفـال لإلصـابة      أن ، يف الصراع احلايل   ،ومن املعتاد  .سيما يف النصف الثاين من العام     
لنريان املتقاطعة، أو اهلجمات بقـذائف اهلـاون، وإطـالق القنابـل            اجبروح أو أن يقتلوا من جراء       

وقــد أثــريت خمــاوف كــبرية إزاء قــصف املنــاطق املدنيــة مــن قبــل احلكومــة االحتاديــة     .اليدويــة
ــة األخــري      ــة االحتــاد األفريقــي خــالل األشــهر األربع ــوات بعث ــة وق  ،٢٠٠٩ة مــن عــام  االنتقالي

 ،والطابع العشوائي لردها على إطالق النار عنـد تعرضـها هلجـوم مـن قبـل اجلماعـات املـسلحة                   
وال يـزال    . ومن بينـهم عـدد كـبري مـن األطفـال           ،مما أسفر عن سقوط مئات القتلى من املدنيني       

الــيت هــي يف الغالــب مــن ، األطفــال أيــضا يــسقطون ضــحايا للمتفجــرات مــن خملفــات احلــرب 
أيـضا  وبـل   ،ائف غري املنفجرة والقنابل اليدوية وقـذائف اهلـاون الـيت خلفهـا الـرتاع األخـري             القذ

من جراء األلغام األرضية أو قطع الذخائر املتبقية من السنوات السابقة مـن القتـال بـني القبائـل                   
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ومنــذ أن بــدأت األمــم املتحــدة املراقبــة املنتظمــة يف النــصف الثــاين مــن     .والرتاعــات احلدوديــة
 حالــة وفــاة مــن جــراء  ١٤ طفــال مــن الــضحايا، مــن بينــهم  ٤٩، ُســجل ســقوط ٢٠٠٩ عــام
 .احلوادث تلك

، يف  ٢٠٠٩لقد ظلت البالغات املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي ضـد األطفـال خـالل عـام                    - ١١٥
سـتغالل حيـدث بوجـه      ا، ولكـن ذلـك      ٢٠٠٨مقارنـة بعـام      املستويات نفسها اليت كانت عليها    

بلـد، ولـيس هنـاك دليـل علـى أنـه يـستخدم كتكتيـك حـريب مـن جانـب                   عام يف مجيع منـاطق ال     
وقــد اخنفــض منــذ تقريــري األخــري عــدد حــاالت العنــف اجلنــسي املبلــغ عنــها  .أطــراف الــرتاع

ل مـن واحـد يف      أن أقـ   تأكد و ،املقترفة من قبل أفراد يرتدون الزي العسكري وحيملون السالح        
مــن جانــب القــوات ارُتكبــت  حالــة ٤١٥دها غتــصاب املوثقــة البــالغ عــداملائـة مــن حــاالت اال 

 .املسلحة املرتبطة باحلكومة أو املرتبطة جبماعات مناهضة للحكومة

درســـة يف مقديـــشو، ويف الوقـــت نفـــسه  م٦٠، أُغلـــق أكثـــر مـــن ٢٠٠٩ويف عـــام   - ١١٦
مــرت مــدارس وتــضررت  وُد.  مــدارس بــشكل مؤقــت ١٠سلحة أكثــر مــن حتلــت قــوات مــ ا

صيبوا جبروح، أثناء تبادل إطـالق النـار بـني قـوات احلكومـة االحتاديـة                أأخرى، وقُتل الطلبة أو     
ويف حـاالت أخـرى، هـدد اجلنـود الطلبـة       .االنتقاليـة واجلماعـات املـسلحة املناهـضة للحكومـة     

وتعرضـت املستـشفيات أيـضا للقـصف بقـذائف اهلـاون        .واملدرسـني، ودمـروا املرافـق املدرسـية    
ل دائم، وتضررت بسبب عدم وجود ما يكفي من القـوى           أسفر عن إغالقها مؤقتا أو بشك      مما

ال الطـيب هتديـدات     اجملـ وتلقى العاملون يف     . واإلمدادات من األدوية واملعدات األخرى     ،العاملة
هتمـوا بعـالج جنـود احلكومـة     ا مستشفى ميدينا، مقديشو، الـذين   مبن فيهم العاملون يف    ،بالقتل
 . الدعم من أعداء اإلسالميوتلق

إمكانية وصول املساعدات اإلنـسانية بـشكل         تدهورت إىل حد كبري خالل العام      وقد - ١١٧
نـسانية يف الـصومال     غاثـة اإل  دة لألعمال العدائية ضد أعمال اإل     وقد عرضت املوجة اجلدي    .عام

وسـحبت وكـاالت األمـم املتحـدة مجيـع املـوظفني           .حياة األطفال الصوماليني إىل خطر جسيم     
ختــذ ذلــك اإلجــراء يف او لــوطنيني مــن وســط وجنــوب الــصومال الــدوليني ومعظــم موظفيهــا ا

مـايو،  /ستيالء فصائل مـن حركـة الـشباب علـى مكتـب اليونيـسيف يف جـوهر يف أيـار           اأعقاب  
وقـد أثـرت عمليـات هنـب وتـدمري       .يوليـه /ومكاتب األمـم املتحـدة يف بايـدوا وواجيـد يف متـوز     

ب اليونيسيف يف جوهر تـأثريا كـبريا علـى       يف مكت  اإلمدادات اإلنسانية واملعدات املنقذة للحياة    
هتمــت حركــة الــشباب كــل مــن األطفــال وألضــعف اقــدرة اليونيــسيف علــى تقــدمي اخلــدمات 

بـاألمم   واألمـن  الـسالمة  تحـدة اإلمنـائي، واملكتـب الـسياسي للـصومال، إدارة     برنـامج األمـم امل  
ام يف الـصومال بالعمـل ضـد    املتحدة، ومؤخرا، برنامج األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـ        
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 أعلنـت حركـة الـشباب عـن     ٢٠٠٩أكتـوبر  /ويف تشرين األول .أمروا باملغادرة فوراواإلسالم 
سـيما يف املنـاطق اخلاضـعة    حظر مجيـع منظمـات اإلغاثـة الدوليـة مـن العمـل يف الـصومال، وال          

. مكاتبــهاوأبلــغ الكــثري مــن املنظمــات الــشريكة عــن التعــرض للتهديــدات واقتحــام  .الــسيطرهت
  .ولذلك، يعمل موظفوها يف ظل هتديد مستمر حلياهتم

  
   السودان يف التطورات    

 اجلــيش جانــب مــن ألطفــالل نــشط جتنيــد عــن تقــارير توجــد ال أنــه مــن الــرغم علــى - ١١٨
 مـــصدرا يـــشكل زاليـــ ال اجملموعـــة مـــن األطفـــال تـــسريح أن إال الـــسودان، تحريـــرل الـــشعيب
ــام لقــد .)١١(للقلــق ــذين لاألطفــا بعــض ق ــِق مــن ســابقا تــسرحيهم مت ال ــة لَب  الــسالح نــزع جلن

 تحريــرل الــشعيب جــيشلل طواعيــة امنــضمالاب الــسودان جنــوب يف اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح
 يشاجلـ  أن مـن  الـرغم  وعلـي  .اجلـيش  لـصاحل  واحملليـة  العـسكرية  املهـام  تنفيذ أجل من السودان
 بعـض  أن إال ،رواتبـه  كـشوفات  عـن  الاألطفـ  إلبعـاد  جهـودا  بذل قد السودان تحريرل الشعيب

ــال ــذينا األطف ــت ل ــم أجري ــابالت معه ــم واذكــر مق ــون ال أهن ــات يتقاضــون يزال ــة مرتب  إلعال
 املتحـدة  األمـم  منظمـة  قبـل  مـن  الوحـدة  ةواليـ ل املـشتركة  امليدانيـة  الزيارات وكشفت .أسرهم
 الـشعيب  اجليشبـ  لطفـل ا محاية وحدةو السودان، يف املتحدة األمم وبعثة ،)اليونيسيف( للطفولة

 وزارةو الـسودان،  جنـوب  يف اإلدمـاج  وإعـادة  والتسريح السالح نزع جلنةو ،السودان تحريرل
ــة ــة التنمي ــال بعــض أن ،٢٠٠٩ أغــسطس/آب يف االجتماعي ــذين األطف ــسرحيهم مت ال  ومجــع ت
 الــشعيب لجــيشل جديــد مــن وانــضما واراب واليــة يف املــدارس دِخلــواوأُ، أســرهم مــع مشلــهم

 جــاهزة رواتبــهم أنبــ الــشعيب يشاجلــ ضــباط هــمبلغأ نأ بعــد الوحــدة واليــةب الــسودان رتحريــل
 فيهـا  ونصلحيـ  ألهنم ،إليها ونعودي أو العسكرية، الثكنات يف أيضا األطفال وميكث .الستالمل

 الـشعيب  يشاجلـ  قدمـه ي يذالـ  املدرسـي  التعلـيم  بعـض  علـى  صلونحيـ  كمـا  واملـأوى  الغذاء على
 قلقـه  عـن  الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  يشاجلـ  أعـرب  فقـد  أخـرى،  ناحيـة  منو .السودان تحريرل

 لديـه  لـيس  وأنـه  عنـهم،  املفـرج  ألطفـال ل ُتقـدَّم  الـيت  دمـاج اإل إعـادة  خدمات كفاية عدم بشأن
 تـوفري  عـدم  وُيعـزى  .األطفال هؤالء إىل اخلدمات تلك بنفسه قدمُي أن وهو ضئيل خيار سوى
 .أخـرى  قيـود  مجلـة  يف واملـوارد  اتالقـدر  تـوفُّر  عدم إىل ،املتحدة األمم لَبِق من اخلدمات هذه
 سـراح  إلطالق الدعوة تواصل أن املتحدة لألمم متزايد حنو على الصعب من جعل األمر هذاو

 يشاجلــ قيــام عــن تقــارير هنــاك كانــت ســبق، مــا إىل باإلضــافةو .إدمــاجهمو األطفــال هــؤالء
__________ 

لالطالع على املزيـد مـن املعلومـات بـشأن خطـة العمـل املوقعـة بـني األمـم املتحـدة واجلـيش الـشعيب لتحريـر                   )١١(  
ولالطالع على جممـوع عـدد األطفـال الـذين أفرجـت عنـهم تلـك اجملموعـة                  .  أعاله ٩السودان، انظر الفقرة    

  .  أعاله١٩انظر أيضا الفقرة 
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 األزرق، النيـل  والية يف السابقني األطفال وداجلن من ٣٣ جتنيد إعادةب السودان لتحرير الشعيب
 املتحـدة  األمـم  وبعثـة  ،اليونيسيف وتتابع .جتنيدهم إعادة األطفال هؤالء من ٢٣ رَسأُ أكدتو
 علـى  األمـر  هـذا  الـسودان،  لشمال اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع وجلنة السودان، يف

   .الكرمك مدينة يف دانالسو لتحرير الشعيب يشاجل قوات مع األولوية سبيل
ــور، يفو - ١١٩ ــزال ال دارفـ ــاط يـ ــال ارتبـ ــ األطفـ ــسودانية القواتبـ ــسلحة الـ ــوات ،املـ  والقـ

ــة ــاطي شــرطة مثــل احلكومي ــة وامليليــشيات ،احلــدود خمــابرات وقــوات ،املركــزي االحتي  املوالي
 قريربـالت  املـشمولة  الفتـرة  مـع  قارنـة بامل عـداد األ تنـاقص  مـن  الـرغم  علـى  قلق مصدر ،للحكومة
 أُصـِدرت  قـد و ،األطفـال  تجنيدل سياسة احلكومة ىلد تليس هأن على التأكيد وينبغي .السابق

 األطفـال  الرتبـاط  ةحادثـ  ٢٠ عـن  التقارير أفادت،  ٢٠٠٩ عام يفو .الصدد هذا يف توجيهات
 وباإلضـافة  .الـثالث  دارفـور  واليـات  مجيـع  يف،  طفـال  ٦٥ تـشمل  املسلحة، السودانية القواتب

 منـهم ؛  املـسلحة  باجلماعات األطفال من ٣١٥ جمموعه ما ارتباط اليونيسيف وثقت ذلك، إىل
 .دارفـور  جنـوب  يف الطفـ  ٧٧ و ،دارفـور  غرب يف الطف ١٦٦ و دارفور، مشال يف طفال ٧٢
 حتريــر جــيشو منــاوي، مــين فــصيل/الــسودان حتريــر جــيش مــع األطفــال ؤالءهــ لــوحظ وقــد

 ،سلحةاملـ  التـشادية  ملعارضةا مجاعاتو،   املساواةو العدل حركةو الواحد، عبد فصيل/السودان
 أن إال ؛دارفـور  غـرب  واليـة  يف األطفـال  هـؤالء  معظـم  ولـوحظ  .)١٢(جمهولـة  مسلحة وعناصر

   .دارفور وجنوب مشال يف الرصد على قدرةال يف ثرؤت واللوجستية األمنية سائلامل
 عمليـات ب قيامـه و القرى يف هوتوغل ،للمقاومة الرب يشجل تفرقةامل جماتاهل تزال الو - ١٢٠
 الـسودان،  جنوب يف لألطفال هتديدا تشكل تزال وال مدنيني قتلى سقوط يف سببتت ،اخلطف

ــيما ال ــة يف س ــرب والي ــتوائية غ ــذه ونتيجــة .االس ــات، هل ــُخ اهلجم ــن ١٧٧ فِط ــالاأل م  طف
 افـرو  الـذين  األطفـال  عـدد  وارتفـع  .٢٠٠٩ عام يف منهم ١٩ أصيبو ،١٨ لِتوقُ سودانيني،ال
 املـشتركة  العـسكرية  للعمليـات  نتيجة،  ٢٠٠٩ عام يف للمقاومة الرب جيش من نقاذهمإ مت أو
 الدميقراطيـة،  الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  والقـوات  األوغنديـة،  الـشعبية  الدفاع قوات قبل من

ــاير/الثــاين كــانون مــن الفتــرة ويف .الــسودان لتحريــر الــشعيب واجلــيش  /الثــاين تــشرين حــىت ين
، للمقاومـة  الـرب  جـيش  مـن  املتضررين طفالاأل من ١٩٢ جمموعه ما إنقاذ مت،  ٢٠٠٩ نوفمرب

 الفتيـات  مـن  عـشرة  وكانـت  .األوغنـديني  مـن  ٣ و،  اكونغولي ٣٥،  اسوداني ١٥٤ ذلك يف مبا
 مـن  ٩ أعيـد  ،اسـوداني  الطف ١٥٤ ـال بني منو .رضع أطفال لديهن أو حوامل إما ندُع لاليتا

 سـلَّمت  ذلك، إىل باإلضافةو .الوسطى فريقياأ مجهورية من ٦ و يةالدميقراط الكونغو مجهورية

__________ 
ــن اجمل     )١٢(   ــال م ــى جممــوع عــدد األطف ــور،     لالطــالع عل ــك دارف ــا يف ذل ــسودان، مب ــشمال ال ــسلحة ب موعــات امل

  .  أعاله١٩الفقرة  انظر
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 الكونغـو  جلمهوريـة  املـسلحة  القـوات  إىل لينيكونغو أطفال ٩ األوغندية الشعبية الدفاع قوات
ــة ــعأو ،الدميقراطيـ ــصا ٣٧ ديـ ــة إىل شخـ ــا مجهوريـ ــطى أفريقيـ ــنو .الوسـ ــة لكـ ــال غالبيـ  األطفـ
ــة الــشعبية الــدفاع قــوات اختطفتــهم الــذين األوغنــديني  الــسودان جنــوب يف العاملــة األوغندي
 مــــن الــــرغم علــــى الــــسودان يف املتحــــدة مــــماأل إبــــالغ دون أوغنــــدا إىل مباشــــرة أعيــــدوا
   .بذلك مطالبتها
 العـدل  حركـة  هجمـات  يف شـاركوا  الـذين  األطفـال  بقيـة  بشأن رئاسي عفو منح متو - ١٢١

 عنـهم  املقـدم  فاعالد مع متشيا وذلك ،٢٠٠٨ مايو/أيار يف اخلرطومو درمان أم على واملساواة
 أيــة تتخــذ ومل احملتجــزين، األطفــال مجيــع ســراح طلــقوأُ .الطفــل حبمايــة املعنــيني الــشركاء مــن
 إعـادة  خـدمات  من حاليا يستفيدون همو أسرهم إىل األطفال ملِّوُس .ضدهم جنائية جراءاتإ

   .اإلدماج
 إىل ٢٠٠٩ عـام  يف عنـها  غمبلَّـ الُ لاألطفـا  واختطـاف  القتـل  حـاالت  من كثريال يعزى - ١٢٢
 .واملـوريل  الـدينكا و لـو  - نـوير ال قبائـل  بـني  جـونقلي  واليـة  يف الطـائفي  العنـف  أعمـال  تصاعد

 عــن يقــل ال مــا ضــحيتها راح وحــشية جمــازر أربــع هنــاك كانــت ،٢٠٠٩ مــارس/آذار منــذو
 يف طفـال واأل النـساء  اسـتهداف  تزايـد  ويعـد  .واألطفال النساء من معظمهم ،شخص ٢ ٥٠٠

ــصراعات ــع يف حتـــدث الـــيت الطوائـــف بـــني الـ ــاء مجيـ ــسودان جنـــوب أحنـ ــتو الـ ــدا اجهـ  جديـ
  .للقلق وداعيا
 يـة القبل احملليـة  اجملتمعـات  بـني  فيمـا  الـصراع  سـياق  يف أيضا لاطفألا اختطاف ستمروا - ١٢٣

 يجــونقل واليـة  حكومـة  لبَـ ِق مـن  املقدمـة  الرمسيـة  األرقـام  وتـشري  .جـونقلي  واليـة  يف هاوداخلـ 
 املـوريل  مجاعـات  مـن  كـلٍ  جانـب  مـن  اختطـافهم  مت قـد  األطفـال  مـن  ٢٢٧ جمموعه ما أن إىل

/ الثــــاين تــــشرينو ٢٠٠٨ نــــوفمرب/الثــــاين تــــشرين بــــني بيبــــور مقاطعــــة يف لــــو - والنــــوير
 يكـون  قـد  هأنـ  مـن  الرغم على املوريل، إىل االختطاف حاالت معظم نسبُتو .٢٠٠٩ نوفمرب
 .املــوريل علــى مقــصورة االختطــاف عمليــات وليــست نــاةاجل هويــة مــن التأكــد الــصعب مــن
 .بكـثري  أعلـى  يكـون  قد اإلمجايل العدد وأن عنها، غالباإل دون متر احلاالت معظم أنب عتقدوُي

 بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  هنايـة  يفو .األطفال هؤالء عن فراجإلا تأمني يف ضئيل تقدم وحدث
 ومنطقـة  ،االستوائية وشرق وسط ووالييت جونقلي، والية من طفال ٣٠ من يقرب ما إنقاذ مت

   .خاطفيهم من ،ثيوبياإ يف اجملاورة غامبيال
 ضـد  اجلنـسي  والعنـف  االغتـصاب  حـاالت  مرتكبـو  بـأن  زعميُـ  مـا  غالبـا ،  دارفور يفو - ١٢٤

 وفـصائل  الـشرطة  وأفـراد  العـسكريني  ىلإ ونسبتنيو عسكرية بزات يرتدون رجال هم األطفال
 الـشهود  الو علـيهم  اجملـين  قـدم ي ال العمـوم،  يف ،لكنو .تامليليشيا ورجال ةاملسلح اجلماعات
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 دائمـا  وحـده  الرمسـي  لـزي ل ميكـن  الو،  املزعـومني  املـرتكبني  هوية عن املعلومات من القليل إال
 الرمســـي الـــزي يرتـــدون ال آخـــرون مزعومـــون جنـــاة وهنـــاك .املزعـــوم اجلـــاين انتمـــاء إثبـــات
 قلــق مــصدر يــزال ال اجلنــسي العنــف أن إىل االدعــاءات مراراســت شريويــ .هويتــهم تعــرف وال
 العـار  وصـمة  بسبب عنها غبلَُّي ال احلاالت من العديد أن االعتبار يف األخذ مع دارفور يف كبري

 انتـشار  مـن  والنظـام  القانون واهنيار األمن انعدام إىل أدى الذي الصراع مناخ ويزيد .واخلوف
 تلـك  نأ علـى  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خالل مؤكدة أدلة يأ تتوفر مل ولكن اجلنسي، العنف

ــهاكات ــبُت االنتـ ــشكل رتكـ ــهجي بـ ــاء منـ ــى بنـ ــر علـ ــن أوامـ ــادة مـ ــادة أو القيـ ــدانيني القـ  امليـ
   .الصراع طريفل

 سالمالـ  لتحقيـق  الدوحـة  حـوار  عـن  النامجـة  األخرية لتطوراتل تكون أن املتوقع ومن - ١٢٥
   .لألطفال بالنسبة إجيابية آثار شادوت السودان بني العالقات تطبيعلو
  

 املدرجـة  تلـك  غـري  حـاالت  يف األطفـال  ضد اجلسيمة نتهاكاتاال عن معلومات  - باء  
  للقلق املثرية احلاالت من غريها يف أو األمن جملس أعمال جدول على

  
   كولومبيا يف التطورات    

 مــن واســتغالهلم طفــالاأل جتنيــد ملنــع شــاملة سياســة تنفيــذ كولومبيــا حكومــة تواصــل - ١٢٦
 شتركةاملـ  املـستوى  رفيعـة ال لجنـة ال خـالل  مـن  وذلك املشروعة، غري املسلحة اجلماعات جانب
 واالجتماعيـة  ةيسـر ألا والـشبكات  العامـة  الـسياسات  وتنفيـذ  صياغةبـ  قـوم ت اليت القطاعات بني
 والبلـديات  اتاإلدار علـى  التركيـز  مع األطفال، جتنيد خماطر من احلد إىل رميت اليت املؤسسيةو

 إدمـاج  عـادة إل برناجميـة  جهـود  بـذل  أيـضا  احلكومـة  وتواصـل  .خـاص  بوجـه  للمخاطر املعرضة
   .جمتمعاهتم يف املشروعة غري املسلحة اجلماعات نع انفصلوا ذينال األطفال
ــالتقرير، املـــشمولة الفتـــرة خـــاللو - ١٢٧ ــت األطفـــال جتنيـــد اســـتمر بـ  قبـــل مـــن غالهلمواسـ

 الـرغم  وعلـى  .ةمعتـاد و ةومنهجي النطاق واسعة ممارسة،ك املشروعة، غري املسلحة اجلماعات
 الحظـت  ،نيمعـروف  غـري  النزايـ  ال ةاإلقليميـ  تغطيتـها و املمارسـة  لتلـك  احلقيقـي  احلجم أن من

 قبــل مــن األطفــال جتنيــد حــاالت عــن وردت الــيت املعلومــات يف كــبرية زيــادة املتحــدة األمــم
 ،وآراكـــوا ،أنتيوكيـــا مقاطعـــات يف الـــشعيب اجلـــيش - لكولومبيـــا الثوريـــة املـــسلحة القـــوات
 ،وفـــايل، وتوليمـــا ،وبوتومــايو  ،ونـــارينو ،وميتــا  ،وغوافيـــاري ،وشــوكو  وســـيزار، ،وكــاكوا 
 األعمـال  يف األطفـال  اسـتخدم  وقـد  .)١٣(الـوطين  التحرير جيش جانب من وكذلك ؛وفاوبيس

__________ 
 اجليش الشعب ومـن     -لالطالع على جمموع عدد األطفال املسرحني من القوات املسلحة الثورية لكولومبيا              )١٣(  

  . ٢٤جيش التحرير الوطين، انظر الفقرة 
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 املعلومـات  مـع جب يقومـون  ثحبيـ  جواسـيس  مبثابـة  لعمـل لو اآلخرين، األطفال تجنيدلو القتالية،
 املقاومـة  تضـ رََّعو .اللوجـسيت  الـدعم  تقـدمي لو جـنس، لل كرقيـق  لعمـل ل لكذوك ،ةستخباريالا
 كانــت املــدارس أن إىل التقــارير وتــشري .وتاملــ أو للتعــذيب األطفــال بعــض اهلــرب حماولــة وأ
 اتاملراهقـ  تالفتيـا  مـن  الكـثري  رىوي .تجنيدلل اجلماعات هذه تستخدمه الذي رئيسيال وقعامل
 زالـت  ومـا  .املـشروعة  غـري  املـسلحة  اجلماعـات  قبـل  مـن  نجتنيده لتجنب وسيلة هو احلمل أن

 وجـه  علـى و احمللـيني،  الـسكان  تـشريد  يف تـسبب ت ٢٠٠٩ عـام  يف األطفـال  تجنيـد ب التهديدات
 أطفـال  أن إىل تـشري  أدلـة  أيـضا  وهنـاك  .نـارينيو و ،وفاوبيس،  بوتومايو مقاطعات يف اخلصوص
  .متزايد بشكل للتجنيد خيضعون برحوا ما األصليني السكان
 غـري  املـسلحة  اجلماعـات  لبَـ ِق مـن  متبعـة  ممارسـة  أيـضا  األطفال واستخدام جتنيد ويعد - ١٢٨

 .ةاملـسرح  ةالسابق ةكولومبيال املوحدة الذايت الدفاع قوات وحدات من تشكلت اليت املشروعة
 ْعَتــربوَت .عملــها طريقــة أو هاهيكلــ وأ دوافعهــا حيــث مــن متجانــسة ليــست اجلماعــات هــذهو

، مـشروعة  غـري  أنـشطة  يف أساسـا  ضـالعة  إجراميـة  عـصابات  عـات ااجلم هذه مجيع أن احلكومة
 تلـك  مـن  الكـثري  فيـه  رسكِّـ ُت الـذي  الوقـت  يف ،لكـن و .املخدرات وتسويق إنتاج يف سيما الو

 بطريقـة  يعمـل  منـها  اآلخـر  الـبعض  أن إال ،فقـط  ةعامـ ال اإلجراميـة  ألنـشطة ل نفـسها  اجلماعات
ــة ــيت لتلــك مماثل ــا ال ــسكرية شــبه املنظمــات تتبعه ــسابقة الع ــ .ال ــة اجلماعــات تلــك بعضول  بني

 اسـتمرار  دعـم و األراضي على السيطرة ممارسة على قادرة هيو ،القيادة يف سلسلتو عسكرية
 قــوات الــسياسي للتوجــه مماثــل وفكــري سياســي توجــه وهلــا العــسكري، نــوعال مــن عمليــات
 مجاعـة  أعـضاء  مـن  ١٠٨ استـسلم  مـايو، /أيـار  يفو .الـسابقة  الكولومبيـة  املوحدة الذايت الدفاع
ــسلحة ــة م ــهم مــن مــشروعة، غــري جمهول ــوات ،وصــبية صــبيا ١٢ بين ــسلحة للق ــة امل  يف الوطني
   .تشوكو مقاطعة
 القـوات  مـن  أفـراد  أيـدي  علـى  األطفـال  استخدام عن معلومات على احلصول مت قدو - ١٢٩

 واملـراهقني  باألطفـال  اخلـاص  للقـانون  انتـهاك  يف وذلـك  اسـتخبارية،  ألغـراض  يةالوطن املسلحة
 أن إىل التقـارير  وأشـارت  .الـوطين  الـدفاع  وزارة مـن  الصادرة لتوجيهاتلو )١٠٩٨ القانون(

 معلومـات  علـى  احلـصول  مقابـل  يف والـصبية  للـصبيان  كحـافز  الغـذاء  واعرض اجليش من اأفراد
 .كاوكــا ديــل فــايل مبنطقــة الريفيــة املنــاطق يف املــشروعة غــري املــسلحة اجلماعــات جــداوت عــن
ــة املــسلحة القــوات واصــلوت ــة األنــشطة يف األطفــال اســتخدام أيــضا الوطني  والعــسكرية املدني
 صـراحة  يطلـب  واملراهقني األطفال قانون أن من الرغم على لألطفال حمددة برامج على يبقُتو

، النفــسية والعمليــات، العــسكرية األنـشطة  يف )لاألطفــا( اســتخدام عـن  االمتنــاع” ةالدولــ مـن 
 دخـل ،  ٢٠٠٩ عـام  مـن  األول النـصف  يفو. “ماثلـة امل ربامجالـ و العسكريةو املدنية واحلمالت

 إطـار  يف الطالب مع اتصاالت إجراء أجل من ميتا مقاطعة يف الريفية املدارس يشاجل من أفراد
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 جـوالت  يف ونشاركويـ  لـواء، ال قيـادة  فقمرا إىل األطفال خذيؤ ومبقتضاه،  Lanceritos برنامج
 تـتم  عنـدما  األنـشطة،  هـذه  مثـل  أن مـن  قلق هناكو .الغذائية املواد على ونصلحيو ليكوبتر،باهل
 ذلـك  بعـد  لالنتقـام  عرضـة  همعلـ وجت للخطـر  األطفال تعرض قد ،الرتاع من متضررة مناطق يف
   .املشروعة غري املسلحة اجلماعات أعضاء جانب من

 املــسلحة اجلماعــات هبــا تقــوم الــيت العــشوائية لــهجماتل ضــحاياً األطفــال ظــليو - ١٣٠
 سلحةاملــــ ماعــــاتاجل بــــني اشــــتباكات يف حماصــــرين أنفــــسهم جيــــدون أو املــــشروعة، غــــري
 بعــض يفو .الــوطين األمــن وقــوات عةوشراملــ غــري املــسلحة اجلماعــات بــني أو شروعةاملــ غــري

ــد مت احلــاالت، ــال هتدي ــل األطف ــوا أو ،بالقت ــل قُتل ــى بالفع ــدي عل ــسلحة اجلماعــات أي  غــري امل
ــشروعة ــتباه امل ــم يف لالش ــون أهن ــ لجــيشل مخــربينك يعمل ــاو .وطينال ــامج وفق  الرئاســي للربن
ــل ــراءاتل املتكامـ ــة إلجـ ــام، املتعلقـ ــه باأللغـ ــهري بـــني فإنـ ــانون شـ ــاين كـ ــاير/الثـ ــشرين ينـ  وتـ

 املـشروعة،  غـري  املـسلحة  اتاجلماع زرعتها اليت لألفراد املضادة األلغام أسفرت ،أكتوبر/األول
 الـوطين،  التحريـر  وجـيش  الـشعيب  اجلـيش  - لكولومبيـا  الثورية املسلحة القوات رئيسية وبصفة
  . طفال ٢٤ وإصابة، أطفال ٩ مقتل عن

ــات وأكــدت - ١٣١ ــ املعلوم ــف حــاالت حــدوث ةردواال ــسي العن ــيت اجلن  ضــد رتكــبُت ال
 عـن  منتظمـة  معلومـات  وجـود  عـدم  رغمو .املشروعة غري املسلحة اجلماعات قبل من األطفال
 املـشروعة،  غـري  املـسلحة  اجلماعـات  رتكبـها ا الـيت  األطفـال  ضـد  اجلنـسي  العنـف  حـاالت  عدد
 عنـف  إىل ونيتعرضـ  اجلماعـات  هـذه  ويةعـض  إىل املنتـسبني  لاطفـ ألا أن علـى  أدلة هناك أن إال

 العديـد  وجتـرب  ،البـالغني  مـع  جنـسية  عالقـات  إقامة مبكرة سن يف منهم طلبوُي .خطري جنسي
 حــاالت مــن ثــالث توثيــق أيــضا مت وقــد .امــلوح نأصــبح إذا اإلجهــاض علــى الفتيــات مــن

   .٢٠٠٩ عام يف األمن قوات من أفراد ارتكبها اليت اجلنسي والعنف االغتصاب
 ذلـك  حيـدث  احلـاالت  مـن  كـثري  ويف العدائيـة،  لألعمـال  نتيجة املدارس تضررت وقد - ١٣٢
 اجلـيش  - لكولومبيـا  الثورية املسلحة القوات أعضاء زرعهاي اليت ألفرادل املضادة األلغام بسبب
 املـسلحة  القـوات  أعـضاء  قبـل  مـن  املـدارس  احـتالل  اسـتمرار  نمـ  خماوف أيضا وهناك .الشعيب
ــة ــ ةلوشماملــ الفتــرة خــالل كاوكــا مقاطعــة يف الوطني  إنــشاء مت، ذلــك إىل وباإلضــافة .التقريرب
 مقـاطعيت  يف الـصراع  منـاطق  يف مدارس عدة من مقربة على لشرطةل مقار أو عسكرية ثكنات
  .ونارينو بوتومايو
 اجلماعـات  تلـك  بـني  أو املـشروعة،  غـري  املـسلحة  اجلماعـات  بـني  شتباكاتالا وأدت - ١٣٣

 تـشنها  الـيت  اهلجمـات  عـن  فـضال  األرضية، األلغام جودوو الوطنية، املسلحة والقوات املسلحة
 داحلـ  إىل ،اإلنـسانية  األنـشطة  بعثـات  علـى  الشعيب اجليش - امبيلكولو الثورية املسلحة القوات
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 املنـاطق  يف لقرىا إىل املساعدات تلك إيصال منو اإلنسانية املساعدات وصول من كبري بقدرٍ
   .وبوتومايو أراوكا مثل الرتاع من املتضررة
 ملةشــا مبــادرة ووهــ ،٠٠١ رقــم الرئاســي التوجيــه احلكومــة أقــرت مــارس،/آذار يفو - ١٣٤
ــز ــة العــسكرية اجلهــود تنــسيق لتعزي ــاطق يف واالجتماعي ــا، مــن اســتراتيجية من  وذلــك كولومبي
 يفو .لحكومــةل الدميقراطيــة األمنيــة الــسياسة يف تقــررت الــيت العامــة األهــداف مــن كجــزء
 اجلـيش  - الكولومبيـ  الثوريـة  املسلحة لقواتل والعشرين التاسعة قيادةال أعلنت أغسطس،/آب

 هـي  نـارينيو  مبقاطعة ٠٠١ رقم الرئاسي التوجيه إطار ضمن املنفذة املشاريع يعمج بأن الشعيب،
 قــد ممــا الــدويل، التعــاون وكــاالت إىل أيــضا التهديــد هــذا ووجــه .مــشروعة عــسكرية أهــداف
 امـستمر  احلـوار  يـزال  وال .األطفال على ؤثري وبالتايل للخطر، اإلنسانية املساعدة تقدمي يعرض
 الــسياسة هــذه علــى املترتبــة اآلثــار بــشان ةاإلنــساني املــساعدات جمتمــع وأعــضاء احلكومــة بــني
  .تهموسالم عملهم أماكن إىل اإلنساين اجملال يف العاملني وصول بضمان خيتص فيما

  
   اهلند شرق/وسط واليات يف التطورات    

 اجلماعـات  لبَـ ِق مـن  األطفـال  واسـتخدام  جتنيـد  نعـ  تقـارير  املتحـدة  األمـم  تلقـت  لقد - ١٣٥
 املقاطعـات  بعـض  يف اخلـصوص  وجـه  وعلـى  ناكساليت،ال باسم أيضا ةاملعروف ،ةاملسلح ملاويةا
 /األول تـــشرين ٢٠ يف الداخليـــة وزارة عـــن صـــادر لبيـــان ووفقـــا .تشاتيـــسغاره واليـــة يف

ــوبر ــإن ،٢٠٠٩ أكت ــاتامل ف ــة علوم ــن اجملمع ــدخالت م ــد اإىل أشــارت االســتخباراتية امل  لتجني
 ويــشري .تشاتيــسغاره مــن نــوباجل إىل الواقعــة املنــاطق يفناكــسا ال لبِــِق مــن لألطفــال القــسري
 جلماعتـهم  فتيـات  أو فتيـان  مخـسة  تقـدمي  علـى  القرويني ونحيض الناكساليني أن إىل أيضا البيان

 حلقــوق الوطنيــة اللجنــة إليهــا توصــلت الــيت النتــائج مــع أيــضا التقــارير هــذه وتتفــق .املــسلحة
 أن ٢٠٠٨ أغـسطس /آب يف العليـا  احملكمـة  إىل مقـد امل هاتقرير يف توردأ اليت اهلند،ب اإلنسان

 ة،واحـد  ةمراهقـ  صـبية  أو واحد مراهق صيب إرسال على األسر من العديد واأجرب الناكساليني
 األطفـال  مـن  العديـد  أن إىل أخـرى  موثوقـة  تقارير شريوت .مصفوفه إىل لالنضمام ،األقل على
 ونستخدميـ  األطفـال  نبـأ  الناكـساليون  ويـدعي  .املـدارس  مـن  قـسرا  جتنيـدهم  أو هـم خطف ميت
ــ فقــط، خمــربينو عاةسكــ ــ همولكن ــ أيــضا وااعترف ــدريب يتلقــون ألطفــالا أنب  اســتخدام علــى ات

 مــشكلة أن إىل اإلشــارة وجتــدر .األرضــية األلغــام فيهــا مبــا ،والفتاكــة الفتاكــة غــري األســلحة
  .البلد شرق/وسط يف واليات عدة عرب نتشرت الناكساليني

 تـدمري الو إلتـالف ا أجـل  مـن  املـدارس  علـى  منتظمـة  هجمات أيضا الناكساليون ونفذ - ١٣٦
 خـالل  من ذلك تأكد وقد .احمللي اجملتمع أوساط يف اخلوف غرسلو احلكومية لهياكلل عمداملت

 الوطنيــة اللجنــة وكــذلك اهلنــد،ب اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة اللجنــة إليهــا تتوصــل الــيت النتــائج
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ــ عقـــب الطفـــل حقـــوق حلمايـــة  كـــانون يف ،تشاتيـــسغاره واليـــةب، دانتيـــوادا ةعـــطقامل ازيارهتـ
ــاين ــاير/الث ــث ،٢٠٠٩ ين ــادت حي ــ أف ــدارس بعــض أنب ــت امل ــة ظل ــسبب مهجــورة أو مغلق  ب

 فيهـا  قيمت اليت تلك وخاصة،  املدرسية ملباينا على الناكساليون ينفذها اليت املستمرة التفجريات
 واأخلـ  مأهنبـ  جهارخانـد  شـرطة و واليـة ال ومـة حك وأوضـحت  .حلمايـة ا ألغـراض  األمـن  قوات
 بـصدد  أهنمو ة،اليلوبا الناكساليني من املتضررة قاطعاتامل يف مدرسة ٤٣ بني من مدرسة ٢٨

 يف العليـا  احملكمـة  أصـدرت ،  ٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلـول  حبلـول ،  لكنو .إضافية مدرسة ١٣ إخالء
   .ممكن وقت أقرب يف عليميةالت املباين مجيع إخالء إىل األمن قوات ودعي حكما جهارخاند

 هـذه  على لسيطرةبا نفسها وألزمت الناكساليني أفعال ةقوب اهلند حكومة أدانت وقد - ١٣٧
 تتـضمن  حمـددة،  إجـراءات  ،بالواليـة  املعنيـة  الـسلطات  نـب اج إىل احلكومة، واختذت .األنشطة
 إطــار يف دةجديــ مــدارس وإنــشاء ؛اجلمــاهريي واالتــصال اإلعــالم وســائل عــرب ةوعيــتلل بــرامج
 مــدارس وكــذلك القــرى مجيــع يف )أهبيــان شيكــشا ســارفا( شاملالــ االبتــدائي للتعلــيم برناجمهــا

   .ناطقامل مجيع يف املدرسي قبل التعليم ومراكز للطفل املتكاملة التنمية وتعزيز ؛‘أشرم’
  

   باكستان غرب مشال يف لتطوراتا    
 يف كـاظمي،  سـعيد  حامـد  سـيد  ستان،باكـ  يف الدينيـة  للـشؤون  االحتـادي  الـوزير  قال - ١٣٨
 اإلرهابيـة  اجلماعـات  قبـل  مـن  األطفـال  جتنيـد  جيري نهإ ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٨ يف به أدىل بيان

 هــذه إىل النــضمامبا األطفــال غــراءإ وأن االنتحاريــة، اهلجمــات يف مواســتخدامه واملتطرفــة
 الباكـستانية  مـة احلكو ذكـرت  ذلـك،  علـى  عـالوة  .احلكومـة  يواجـه  حتـد  أخطر هو اجملموعات

 تتخــذ اأهنــب مــارس،/آذار ١٩ يف الطفــل حقــوق جلنــة ىلإ طــرفال دولــةال تقريــرل هاتقــدمي لــدى
 إىل باإلضــافة الـدول،  غـري  مـن  الفاعلــة اجلهـات  قبـل  مـن  األطفــال جتنيـد  لوقـف  صـارمة  تـدابري 

 رئيـسي ال صدراملـ  تـشكل  الـيت  املـدارس  وتنظـيم  تبـسيط  بغرض يةمدرس إصالحات يف الشروع
   .املسلحة الرتاعات يف ألطفالا للدخو
ــستان يف املتحــدة األمــم وأكــدت - ١٣٩  باكــستان مــن ألطفــال حــاالت عــدة وجــود أفغان

 ونقلـوا  اختطفـوا  أفغـان  ألطفال نيحالت عن فضال أفغانستان، يف يةالقتال األعمال يف وااستخدم
 مـن  مزيـدا  يـستدعي  وهـذا  .عسكرية لتدريبات هناك خضعوا حيث باكستان، غرب مشال إىل

   .للحدود العابرة قضاياال بشأن االهتمام
  

  الفلبني يف تطوراتال    
 تكـون  قـد  األطفـال  ضـد  اجلـسيمة  االنتـهاكات  عـن  التقارير أن إىل هنا اإلشارة جتدر - ١٤٠

 برصـد  يتعلـق  فيمـا  هائلـة  حتـديات  تواجـه  تـزال  ال القطريـة  العمـل  فرقة أن حيث فقط لإلرشاد
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 عـدد  إىل منـها  التحقـق  مت الـيت  احلوادث من دوداحمل عددال يعزى قدو .الطفل حقوق انتهاكات
، واإلبـالغ  الرصـد  آلليـة  املتـوفرة  البـشرية  املـوارد  مـن  قـدرات ال كفايـة  عـدم  منـها  العوامل، من

 املنــاطق مــن كــبري جــزء يــزال وال .املتــضررة املنــاطق يف واألمــن الــسالمة اعتبــارات عــن فــضال
 حيـث  املتحـدة،  األمـم  مـوظفي  سفربـ  يتعلـق  فيمـا  شديدة قيودل عخيض ينداناومب الغربية اجلنوبية
 متقطـع،  بـشكل  ةيـ احلكوم قـوات الو احلكوميـة  غـري  اجلماعـات  بـني  املـسلحة  املناوشـات  تندلع
 التحقـق  أنـشطة  دعقِّـ ُي الوضـع  هـذا و .االختطافب الفعلي التهديد تهروخط من يزيد وضع وهو

 مـن  احملظـورة  املنـاطق  يف سـيما  الو الطفـل،  قحلقـو  اجلـسيمة  لالنتهاكات االستجابةو والرصد
   .مينداناو جزيرة ىف باسيالنو وسولو انغزامبوا حمافظات
 بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة خــالل فإنــه ،املتحــدة لألمــم الــشريكة املنظمــات سبوحبــ - ١٤١
 اإلسـالمية  مـورو  جبهـة  قبـل  من واستخدامهم األطفال جتنيد عن تقارير مستمرة بصفة وردت

 .التقـارير  ذههـ  مـن  التحقـق  ميكـن  ال هأنـ  مـن  الـرغم  علـى  اجلديـد  الـشعيب  اجليشو )١٤(حريرللت
ــرغم علــىف، ذلــك إىل وباإلضــافة  مجاعــة وحــداتب األطفــال ارتبــاط عــن تقــارير دوور مــن ال

 .األطفــال أولئــك داعــدأل ةدقيقــ اتتقــدير احلــايل الوقــت يف تتــوفر ال أنــه إال ســياف، بــوأ
 القـوات  ِقَبـل  مـن  موااسـتخد  ألطفـال  حـاالت  ست جمموعه ما طريةالق العمل ةفرق توثق وقد

ــة املــسلحة ــدادات لنقــل الفلبيني ــاحُت ألهنــم أو ،االســتخبارات ألغــراض أو، اإلم ــصورة زواجِ  ب
ــري ــة غ ــاطهم قانوني ــوم الرتب ــادات املزع ــردة بالقي ــى املتم ــة عل ــورو جبه ــرلل اإلســالمية م  تحري
 تـهم معامل أسـيئت و أطفـال  ثالثـة  عيـون  ُعـصبت  دة،واحـ  حالة يفو. اجلديد الشعيب يشباجل أو

 حماولـة  يف )IBPA( الفلبـيىن  اجليشبـ  مشاة األربعني ةبيكتوال السابعة ةبيكتال من عناصر يد على
   .للتحرير اإلسالمية مورو جبهة يف معضويته بشأن اعترافات على للحصول
 قتــلم ُســجِّل، ٢٠٠٩ ربديــسم/األول كــانون إىل ينــاير/الثــاين كــانون مــن الفتــرة ويف - ١٤٢
 اسـتخدام  علـى  تنطـوي  الـيت  احلـوادث  يف كـبرية  زيـادة  وحـدثت  .طفال ٤٠ إصابةو طفال ١٢

 سـياف،  أبـو  مجاعـة  قبـل  مـن  سـيما  وال،  بالسكان املأهولة املناطق يف املرجتلة املتفجرة األجهزة
 أن كمـا  .األطفـال  فـيهم  مبـن ،  املـدنيني  الـسكان  بـني  الـضحايا  مـن  مزيـد  سـقوط  يف تـسبب  مما
 مـورو  جبهـة  مـع  شـتباكات الا خـالل  الفلبينية املسلحة القوات لَبِق من اهلاون بقذائف قصفال

  .خطرية جبروح األطفال بعض إصابة يف أيضا تسبب قد للتحرير اإلسالمية
ــد - ١٤٣ ــ وقـ ــ تحتققـ ــة العمـــل ةفرقـ ــدارس علـــى هجمـــات عـــشرة وقـــوع مـــن القطريـ  املـ

، ٢٠٠٩ ديـــسمرب/األول كـــانون إىل ينـــاير/ثـــاينال كـــانون مـــن الفتـــرة خـــالل واملستـــشفيات
__________ 

 بـشأن خطـة العمـل املوقعـة بـني جبهـة مـورو اإلسـالمية                لالطالع على املزيـد مـن املعلومـات        ٩راجع الفقرة     )١٤(  
  .  أعاله١٩للتحرير واألمم املتحدة انظر الفقرة 
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 حــوادث مجيــع جنمــت وقــد .اهلجمــات تلــكل نتيجــة أطفــال أصــيب منــها، عديــدة حــاالت يف
 عـالوة  .للدولـة  ةتابعـ ال غـري  املـسلحة  اجلماعاتو اجليش بني ستمرةامل االشتباكات عن اإلصابة
 اغــزامبوان فظــاتحما يف املــدارس معلمــي بعــض فااختطــ عــن تقــارير ورود فــإن، ذلــك علــى

 الــسكان صـفوف  بـني  اخلـوف  بــث إىل أدى سـياف  أبـو  مجاعـة  مــن أفـراد  أيـدي  علـى  وسـولو 
   .اعصربال املتأثرة املناطق يف لألطفال التعليمية األنشطة وتعطيل املدنيني

      
   لتايلند اجلنوبية يةاحلدود املقاطعات يف التطورات    

 احلكومـة  اختـذهتا  اليت التدابري بسبب ٢٠٠٩ عام يف التحسن بعض العام الوضع شهد - ١٤٤
 مقـابالت  إىل ةستندملا املعلومات ،لكنو .احمللية اجملتمعات مع وثيق تعاون يف ،امللكية التايلندية
 األطفــال رأســ مــن اوأفــراد ،حكــوميني مــسؤولني مــع الطفــل محايــة جمــال يف الــشركاء أجراهــا

 هنـاك  أن إىل تـشري /دينينيالـ  مـثلني املو ،ىالقـر  وشـيوخ  ،املـدين  اجملتمع من وأعضاء املتضررين،
 اجلنوبيـة  يـة احلدود افظـات احمل يف املـسلحة  اجلماعـات  أنـشطة  يف األطفال إشراكب تتعلق خماوف
ــن ــد م ــام يف تايلن ــشريو .٢٠٠٩ ع ــارير ت ــة تق ــال أن إىل موثوق ــدي األطف ــذ يف أونب ــام تنفي  امله
 بأعمـال  القيـام  ذلـك  شملي وقد العمر، من عشرة الثالثة سن حوايل من سلحةامل لمجموعاتل

 فريـق  أبلـغ  وقـد  .الدولـة  ممتلكـات  وتـدمري ،  اجلـدران  علـى  رسـائل  لكتابة الطالء ورش ،املراقبة
 رصــدال لــه يتــيح مركــز يف لــيس الفريــق بــأن اخلــاص ممثلــي نــد تايليف القطــري املتحــدة األمــم

 املنـاطق  يف األطفـال  ضد جسيمة انتهاكات وقوعب دعاءاتالا من التحقق أو ريراتقال كتابة أو
  .املنطقة يف الفريق ةأنشط إىل استنادا، ند تايلجنوب يف الرتاع من املتضررة
ــة بــشكل مــستمر مــن التزامــات      - ١٤٥ ــة التايلندي ــه احلكومــة امللكي  وجتــدر اإلشــارة مبــا تبذل

 احلـدود  علـى  الواقعـة  املقاطعات يف منائهم وتعزيز األطفال سالمة حلمايةوجهود تتسم باجلدية    
 يف التحقيـق  علـى  احلكومة عزم إىل املاضي العام السنوي تقريري يف شريأُ وقد .لتايلند اجلنوبية

 لألطفـال،  القـانوين  غـري  االحتجاز قبيل من الدولة، سلطات ارتكبتها اليت املزعومة تهاكاتناال
 رتأجـ  بأهنـا  احلكومـة  وأفـادت  .الطوارئ مرسوم فيها مبا لقوانينها، منهجي استعراض إجراءو
 ونظمــت الــصلة، ذات الرمسيــة التحقيــق وآليــات للقــوانني منــهجياً استعراضــاً ٢٠٠٩ عــام يف

 أن إىل تـشري  ةوثوقـ م تقـارير  هنـاك  أن إال .األمـن  ملـوظفي  اإلنـسان  حقـوق  على تدريباً كذلك
ــال ــاطهم احملتجــزين األطف ــوم الرتب ــات املزع ــسلحة باجلماع ــون ال امل ــوقهم يتمتع  مبوجــب حبق
 احلكومـة  تـرب تع حـني  يف ،للقلق مدعاة األمر ذلك يزال وال .األحداثنطقة  مل لنديالتاي القانون
  .قانونية غري بصورة حمتجزون أطفال  اآلنحىت يوجد ال بأنه

 قطـاع  يف والعـاملني  والتالميـذ  واملدرسني املدارس على للهجمات العام االجتاه يشبهو - ١٤٦
ــيم ــام التعلـ ــاه ٢٠٠٩ عـ ــذي االجتـ ــان الـ ــائداً كـ ــا سـ ــادت .٢٠٠٨ معـ ــيم وزارة وأفـ  أن التعلـ
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 قتلـوا  تلميـذاً،  ٣٢ فضال عن  التعليم، قطاع يف وعاملني مدرسني ١٠ وأن أحرقت، مدارس ٩
 يف وعـامالً  مدرسـاً  ١٤أو جـرح     وقتـل  مـدارس،  ٦ أحرقـت  حني يف ؛٢٠٠٩ عام جرحوا أو

   .٢٠٠٨ عام يف طالباً ٣١ فضال عن التعليم، قطاع
  

 النكا سري يف التطورات

 عـام  )١٥(بـشكل كـبري    بتجنيـد  تاميـل  شـعب  حتريـر  منـور  جبهة قيام على أدلة وجدت ال - ١٤٧
 فيناياغـاموريت  سـابقاً  يقودها كان اليت تاميل شعب رحتري منور جبهة تأليف أعيد وقد .٢٠٠٩

 يف الـسابق  املـسؤول  لـسيطرة  حاليـاً  ضعختـ  يوهـ  ،)كارونـا  باسـم  أيـضاً  املعـروف ( موراليتاران
 يفو ).بياليـان  باسـم  أيـضاً  املعـروف ( اكانتاندرانشـ  سيفانيـساتوراي  للتحريـر  المإي تاميل منور
 عـن  أفيـد  ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  إىل ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  مـن  املمتدة الفترة
ــة ٢١ ــد حال ــال، جتني ــرج أطف ــن وأف ــالً، ٧٨ ع ــزال وال طف ــال ٥ ي ــط أطف ــرتبطني فق ــذه م  هب

 صـفوف  يف ليـسوا  األطفـال  أولئـك  بـأن  ليـ تام شـعب  حتريـر  منـور  جبهـة  أعلنت قدو .اجلماعة
 جنـدوا  شخـصاً  ٦٠ يـزال  ال كمـا  .احلاالت تلك من كل يف حتقيقاتُتجري الشرطة   و قواهتا،
  .مرتبطني هبذه اجلماعة عاماً، ١٨ حالياً أعمارهم وتتجاوز ،أطفال وهم
انتـهاء   حـىت  األطفـال  نيدتجب للتحرير إيالم تاميل منور قيام عن التقارير ورود استمرو - ١٤٨
 علـى  ،الة جتنيـد لألطفـال    ح ٣٩٧ من اليونيسيف منظمة وحتققت .٢٠٠٩ مايو/أيار يف الرتاع
 مــايو/أيــار ١٩ إىل ينــاير/الثــاين كــانون ١ مــن املمتــدة الفتــرة يف للتحريــر إيــالم تاميــل منــور يــد

 سـجلت  ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  هنايـة  يف ، وقامـت بتوثيقهـا    فتاة ١٤٧ مشلت و ٢٠٠٩
 ولكـن  كأطفـال  جنـدوا  شخـصاً  ١ ٣٤٥ وكذلك األقل على طفالً ٣٤ أن اليونيسيف منظمة

 تاميـل  منـور  أن ويبـدو  .)١٦(جمهـوالً  وجـودهم  مكـان  يزال ال عاماً، ١٨ حالياً أعمارهمتتجاوز  
   .النكا سري يف عسكرية كمنظمة موجودة تعد مل للتحرير إيالم
 والـرتاع  باألطفـال  املعنيـة  اخلاصـة  ملمـثليت  اخلـاص  املبعـوث  هبـا  قـام  الـيت  البعثـة  وخالل - ١٤٩
 بإعــادة والتهديــدات األطفــال جتنيــد أنبــش التقــارير مــن عــدد ورد النكــا، ســري إىل املــسلح
 شـعب  حتريـر  منـور  ةجبهـ  عـن  منشق جناح يف عضواً كان الذي ( بارايت إينيا يد على جتنيدهم
   .الشرقية باملقاطعة أمبارا منطقة يف )“القائد” باسم إليه ويشار ،كارونا قيادة حتت تاميل،

__________ 
زيد من املعلومات بـشأن خطـة العمـل الـيت وقعهـا كـل مـن جبهـة منـور حتريـر شـعب تاميـل                        لالطالع على امل    )١٥(  

  . أعاله١٤نظر الفقرة  االنكا واألمم املتحدة وحكومة سري
 املرتبطني سـابقاً بنمـور تاميـل        “املستسلمني ”ألطفالاعدد  جمموع  زيد من املعلومات بشأن     على امل لالطالع    )١٦(  

  .أعاله ٢٢انظر الفقرة  إيالم للتحرير
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 قتـل  حـاالت  عـن  أفيـد  ،)النكـا  سـري  مشـال  ( ومواليتيفو كيلينوتشتشي منطقيت   ويف - ١٥٠
ــالً ١٩٩ ــالً ١٤٦ وتــشويه طف ــدة الفتــرة يف طف ــانون ١ مــن املمت  إىل ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين ك
 .األرجـح  علـى  ذلـك  يفوق تلإلصابا الفعلي العدد أن من الرغم على ،٢٠٠٩ مايو/أيار ١٩
 القتلـى  األطفـال  فأغلبيـة  - تـضرراً  العمريـة  الفئـات  أكثر سناً األطفال وأصغر املسنون يشكلو

ــذين أولئــك هــم ــة إىل ينتمــون ال ــراوح الــيت الفئ  قتــل( أعــوام ٥ و صــفر بــني فيهــا األعمــار تت
 أعمـارهم  اوحتتـر  الـذين  سـناً،  األكـرب  األطفـال  تعـرض  مافي ؛)للتشويه ٢٨ تعرضو طفالً ٧١
 التـــشويه وادثحلـــ نـــسبياً غريهـــم مـــن أكثـــر عامـــاً، ١٨ و ١٦ بـــنيو عامـــاً، ١٥ و ١٣ بـــني

ــالً ٤٠( ــةال يف طف ــةا يف ٣٧ و األوىل فئ ــة لفئ ــسواد وأصــيب ).الثاني ــن األعظــم ال ــال م  األطف
 واسـتناداً  .كيلينوتشتـشي  منطقـة    يف املائة يف ٣ أعقبه موالتيفو منطقة   يف )املائة يف ٩٧( جبروح

 القـوات  أطلقتـها  الـيت  املدفعيـة  نـريان  تـسببت  داخليـاً،  املـشردين  مـع  أجريـت  اليت املقابالت إىل
 املدفعيـة  نـريان  توتـسبب  اإلصـابات،  مـن  كبري عدد يف حدوث    زعم كما السريالنكية املسلحة

 أربـع  كانـت و .اإلصـابات  من عدديف حدوث    زعم كما للتحرير إيالم تاميل منور أطلقها اليت
 .قرهبــا أو مستــشفى يف حــصلت وادثحبــ تتــصل جبــروح وإصــابتهم أطفــال قتــلم حــاالت
 غـري  ريةوالـذخ  األلغـام  وجـود  خلطـر  معرضـني  والـشباب  األطفال يزال ال ذلك، إىل وباإلضافة

 فجـــرةنامل غـــري خريةالـــذ إزالـــة اســـتمرار مـــن الـــرغم علـــى النكـــا، ســـري مشـــال يف فجـــرةنامل
   .األلغام ونزع
 إىل الـرتاع  هنايـة  سـبقت  الـيت  األشـهر  يف داخليـاً  املـشردين  مـع  التاملقاب أشارت كما - ١٥١
 علـى  هلـا  تعرضـت  جنـسي  حتـرش و اهلـروب  أثنـاء  اغتـصاب  حـوادث  عـن  أفـادت  تقارير مثة أن

 ضـمنهن  ومـن  للتحريـر،  إيـالم  تاميـل  منـور  يف سـابقاً  الرتـب املهمـة      مـن  النـساء  اخلصوص وجه
 حـاولن  يتالالـ  والفتيـات  النـساء  بعـض  شـعر  وةعنـ  للتحريـر  إيـالم  تاميـل  منـور  وحلـق  .الفتيات

 يـشتبه  سوف السريالنكي اجليش أن علمهم مع اهلروب، عن نلردعه الرتاع مناطق من فرارال
 علـى  ويعاملـهن  للتحرير إيالم تاميل منور  الرتب املهمة يف   من القصري الشعر ذوات بالنساء بأن

 علـى  بناهتـا  العـائالت  بعض تأكره وقد .داخلياً اآلخرين املشردين عن خمتلفة معاملة األرجح
 خمتلـف  أن يبـدو و .للتحريـر  إيـالم  تاميـل  منور يد علي القسري لتجنيدهن جتنباً نبأقارهب الزواج
 الوعـود  قطـع  خـالل  مـن  والفتيات النساء تستغل داخلياً املشردين مواقع داخل الفاعلة اجلهات

  .التهديد ن طريقأو ع الزواج أو املال أو االمتيازات على حلصولبا هلن
 الحتجـــاز مـــدارس تـــسع نكيةالـــسريال املـــسلحة القـــوات تـــستخدم ،اآلن وحـــىت - ١٥٢

 املـدارس  تـزال  وال .الـسابقني  املقاتلني من أهنم على التعرف مت الذين الراشدين “املستسلمني”
 القـوات  ثكنـات  وتقـام  .طفـالً  ٥ ٧٥٣بــ    الـضرر  يلحـق  مما األطفال، لتعليم فقط جزئياً تعمل

احلجــرات الدراســـية   القــوات  هــذه  وتـــستخدم املــدارس،  جممعــات  يف الــسريالنكية  سلحةاملــ 
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 الطبيعيــة  احليــاة يف اإلربــاك مــن عاليــة مبــستويات  يتــسبب ممــا األخــرى، املدرســية املرافــقو
 ،“ملستـسلمني ا” وموقـع  املدرسـة  بـني  الـشائكة  باألسـالك  الفـصل  مـن  الرغم وعلى .للمدارس
 بعـض  لفـت  مناسـبات،  عـدة  ويف .املـدارس  حـول  ومـون حي دونالراشـ  “املستـسلمون ” يشاهد

ــواء ضـــمنها ومـــن اجلهـــات، ــاير )املتقاعـــد( اللـ ــة خـــالل كامـ ــام الـــيت البعثـ ــا قـ ــانون يف هبـ  كـ
إىل  “ملستـسلمني ا” نقـل  ضـرورة  إىل املعنيـة  واملدنية العسكرية السلطات انتباه ،ديسمرب/األول

   .شأنال ذلك يف التعهدات ةاحلكوم وقدمت ميكن، ما بأسرعتلك املنقطة خارج 
 ذلــك يف مبــا الــرتاع، مــن األخــرية املرحلــة عــن جنمــت الــيت الطــوارئ حالــة وطرحــت - ١٥٣
 واجملتمــع الوطنيــة الــسلطات أمــام كــبرياً حتــدياً املــشردين، مــن الكــبرية واألعــداد األمــن انعــدام
 وكـان  .األطفـال  ضـمنهم  ومـن  ،الـرتاع  مـن  املتـضررين  السكان وإغاثة املساعدة لتقدمي الدويل
 وصـول  الـصعب  مـن  يكـن  ومل للغايـة  حمـدوداً  الـرتاع  مـن  مباشرة املتضررة املناطق إىل الوصول
 منـور  واسـتمر  .املعنيـة  احلكوميـة  اهليئـات و بـل  فحـسب  املـشردين  إىل احلمايـة ب املعنية املنظمات

 يف اآلخـرون  ونواملوظفـ  املتحـدة  األمـم  موظفـو  فـيهم  مبـن  املدنيني، مينعون للتحرير إيالم تاميل
  .املعارك أثناء وقتلوا جبروح مدنيون وأصيب .الرتاع منطقة مغادرة من اإلنسانية، املنظمات
 خمتلفـة  منـاطق  يف داخليـاً  للمـشردين  موقعـاً  ٤٠ حنو أنشئ ،٢٠٠٩ مايو/أيار وحبلول - ١٥٤
 ٢٨٠ ٠٠٠ عـددهم  البالغ داخلياً للمشردين التنقل حرية متنح ومل .وشرقها النكا سري مشال
 املتعلقــة املــسائل” بــسبب األشــخاص أولئــك إىل الوصــول إمكانيــة توتقلــص املواقــع هــذه يف

 مواقـع  إىل املركبـات  وصـول  بتقييـد  اخلـصوص  وجـه  على السلطات قامتو .“القومي باألمن
 اإلنــسانية واملــساعدات الغذائيــة غــري اإلعانــات لتوزيــع فافونيــا منطقــة يف داخليــاً املــشردين
 الوصـول  إمكانيـة  حتـسنت و .احلمايـة  برصـد  بالقيـام  يؤذن ومل الوكاالت، تقدمها اليت األخرى

 إتاحـة  يف التـأخري  مـن  الـرغم  علـى  يونيه،/حزيران هناية حبلول كبري بشكل داخلياً املشردين إىل
 يف كــذلك ومنــع .فافونيــا يف مينيــك ملزرعــة التابعــة خيمــاتامل يف املنــاطق بعــض إىل الوصــول
 .داخليـاً  املـشردين  مواقـع  يف والتفتـيش  احملاصـرة  عمليـات  إجـراء  لـدى  الوصـول  األحيان بعض

 املواقـع ” إىل بالوصـول  متامـاً  يـسمح  مل أكتـوبر، /األول وتـشرين  سـبتمرب /أيلول شهري وخالل
 داخليــاً املــشردون احتجــز حيــث وترينكومــايل، جافنــا مــنطقيت يف ســيما ال املغلقــة “االنتقاليــة
 أجــل مــن األصــلية، هممنــاطق يف مينيــك زرعــةمل التابعــة تاملخيمــا مــن ســراحهم أطلــق الــذين

 مـن  داخليـاً  مـشرد  ١٢ ٠٠٠ مـن  أكثر أن إال .التقارير أفادت كما الفرز من للمزيد اخلضوع
 مراكـز  إىل أرسـلوا  أو سـراحهم  أطلـق   املنـاطق اخلمـس    مجيـع  يف االنتقالية املواقع هم تؤوي الذين
   .تقريباً االنتقالية املواقع مجيع حالياً وأغلقت أكتوبر،/األول تشرين هناية حبلول التأهيل
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 قطـاع  خـارج  بالـسفر  الـسماح  أجـل  مـن  العـسكرية  األمنيـة  التصرحيات إللغاء وكان - ١٥٥
 كــــانون ١ يف املــــرور تــــصاريح نظــــام واســــتحداث نــــوفمرب/الثــــاين تــــشرين ١٨ يف جافنــــا
ــاً املــشردين مواقــع يف ديــسمرب/األول  املــساعدة وصــول علــى ايبإجيــ أثــر املنــاطق جبميــع داخلي

ــسانية  وصــول تقييــد املتبقيــة القلــق دواعــي ومــن .تنقلــهم وحريــة داخليــاً املــشردين إىل اإلن
 الـيت  التأهيـل  مراكـز  إىل وصـوهلا  إمكانيـة  مـن  واحلـد  العودة مناطق إىل احلكومية غري املنظمات
 هنايـة  يفو .للتحريـر  مإيـال  تاميـل  بنمـور  مرتبطـون  أهنـم  يف املـشتبه  داخلياً املشردون فيها حيتجز
 مـن  العـاملي  األغذية لربنامج إال التأهيل مراكز إىل بالوصول يسمح مل بالتقرير، املشمولة الفترة
 الدوليــة منظمــةللو األطفــال، رعايــة مراكــز إلدارة اليونيــسيف وملنظمــة األغذيــة، تــوفري أجــل

  .املؤقتة غري املراكز لبناء للهجرة
 كفـاءة  أكثـر  نظـام  اسـتحداث  إىل   باحلاجة يتعلق ما يف طريةخ شواغل هناك تزال وال - ١٥٦

مـن شـأنه أن      بـذويهم  املـصحوبني  غري األطفال أو ذويهم عن فصلواان الذين لألطفال لتسجيل
 األطفــال ملــسألة التــصدي إىل احلاجــة وكــذلك مشلــها، ومجــع األســر عــن املبكــر بحــثال يعــزز
ــذين ــغ ال ــشواغل ومــن .مفقــودون أهنــم ذووهــم أبل ــة ألخــرىا ال ــة ذوي األطفــال رعاي  اإلعاق

 نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  هنايـة  وحبلـول  .ومحايتهم حرجة صحية أوضاعاً يعانون الذين واألطفال
 يف ذويهـم  فقـدوا الذين  و مبذويه صحوبنيامل وغري ذويهم عن فصلواان طفالً ١ ٢٢١ حتديد مت

 ٧٠٤  بــ  عهـد و أقـارهبم  أو أسـرهم  مـع  األطفـال  أولئك من ٥١٧ مشل مجع وأعيد .البلد مشال
 أطفــاهلم عــن فقــد الرقابــة مــوظفي إىل ووالــدة والــداً ١٦٢ أبلــغ كمــا .ســكنية دور إىل منــهم
 الـيت  مشلـها  ومجـع  األسـر  عن البحث وحدة يف أطفاهلا أثر القتفاء طلبات تقدم األسر تزال وال

  .٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون يف فافونيا يف أنشئت
  

 التطورات يف أوغندا 

 ويف .بـالتقرير  املشمولة الفترة طوال أوغندا يف عمليات للمقاومة الرب جيش ينفذ مل - ١٥٧
 ومجهوريــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة إىل اجلماعــة هــذه انتقلــت األخــرية، األربعــة األعــوام
 للمقاومـة  الـرب  جيش مترد قد بدأ و .السودان جنوب إىل وكذلك اجملاورتني، الوسطى أفريقيا

  .حل إىل لتوصلا أجل من أساسياً أوغندا حكومة دور يزال ال لذلك، ا،أوغند يف
 مــع بالتعــاون األوغنديــة، الــشعبية الــدفاع قــوات شــنت ديــسمرب،/األول كــانون ويف - ١٥٨
 مـشتركة  عـسكرية  عمليات ،السودان وجنوب الدميقراطية الكونغو جلمهورية املسلحة القوات

 جـيش  ملالحقـة  الـسودان  وجنـوب  الدميقراطية الكونغو ةمجهوري شرق مشال الواقعة األقاليم يف
 هــذه وشــنت .املنطقــة يف أصــغر جمموعــات يف وتفرقــوا املتمــردون وتــشرذم .للمقاومــة الــرب

ــة هجمــات اجلماعــات  األطفــال وخطــف القتــل، أعمــال مشلــت املــدنيني، علــى عنيفــة انتقامي
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 واختفــائهم ألطفــالا مئــات مقتــل عــن وأســفرت والنــهب، واالغتــصاب ،يالقــسر وجتنيــدهم
 الـشعبية  الـدفاع  قـوات  صـادفت  اهلجمـات،  هـذه  وخـالل  .السكان من كبرية أعداداً وشردت
 حمتجــزين أو للمقاومــة، الــرب جبــيش مــرتبطني أو األماميــة، اخلطــوط يف إمــا أطفــاالً األوغنديــة
 كذلـ  يف مبـا  الـصدد،  ذلـك  يف األطفـال  مايـة حب املتعلقة القلق دواعي من عدد وهناك .كأسرى

 األطفـال،  مايـة حب املعنيـة  وكـاالت ال إىل وتسليمهم األطفال أولئك عن إلفراجاملالئم ل  توقيتال
 األوغنديـة  الـشعبية  الـدفاع  قـوات  جانـب  مـن  همواسـتخدام  احلـدود،  عـرب  الوطن إىل وإعادهتم
 الـدعم  علـى  شـديدة  لـصدمات  تعرضـوا  الـذين  ألطفـال ا حـصول  وعـدم  استخباراتية، ألغراض
 وضـع  إىل احلاجـة  أوغنـدا  حلكومـة  املتحـدة  األمـم  وأكـدت  . فـورا النفـسية  اتواخلـدم  النفـسي 

 حبمايــة املعنيــة اجلهــات الفاعلــةو األوغنديــة الــشعبية الــدفاع قــوات بــني مناســبة بروتوكــوالت
ــة لقــواتا بــنيو األطفــال، ــة احلكومي  إىل الوقــت املناســب  يف الوصــول تكفــل األخــرى، املعني
 وتـسليمهم  األطفـال  هويـة  لتحديـد  األوغندية الشعبية الدفاع اتلقو التابعة العسكرية الثكنات

   .وشركائها املتحدة مماأل إىل ،سراحهم إطالق بعد
 رئيـسياً  عنـصراً  احلـدود  عـرب  للمقاومة الرب جبيش املرتبطني األطفال إعادة وأصبحت - ١٥٩
 للمقاومـة  الرب يشج من املتضررة املناطق يف والنساء األطفال حلماية اإلنسانية االستجابة من

 الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  نالـسودا  وجنـوب  أوغنـدا  حكومـات  بـني  التعاون من واستفادت
 املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .وتنظيمـه  التعـاون  هـذا  تعزيز ويتعني .الدميقراطية الكونغو ومجهورية
ــالتقرير، ــالً ٧١ اســتقبل ب ــاً طف ــرتبطني شــابة وأم ــابقاً م ــرب جبــيش س ــة ال ــزمرا يف للمقاوم  ك
ــدا مشــال يف االســتقبال ــة مــن كجــزء أوغن  الــرب جــيش مــن املتــضررين األطفــال إعــادة عملي
 سـودانياً  طفـالً  هنـاك  بـأن  الحقـاً  التأكيـد  متو .اجملتمع يف إدماجهم وإعادة الوطن إىل للمقاومة
 منـهما  كـل  أعيـد  وقـد  ،٧١ عددهم البالغ واألمهات األطفال هؤالء عداد يف كونغولياً وطفالً
  .األصلي دهبل إىل
  

 التطورات يف اليمن

ــصاعدت - ١٦٠ ــة احلــوثيني مجاعــات بــني االشــتباكات حــدة ت ــة واحلكوم  حمافظــة يف اليمني
 تـشريد  عن أسفر مما ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٢ يف مفتوحة عدائية أعمال إىل وحتولت صعدة
 خطـرية  شـواغل  وأثار اجملاورة واجلوف وحجة عمران ومناطق ةصعد من شخص ٢٥٠ ٠٠٠
 اليونيـسيف  منظمـة  مـن  كـل  وأجـرى  .األطفال فيهم مبن املدنيني السكان حبماية متعلقة أخرى

 وعمـران  صـعدة  يف الـرتاع  مـن  املتـضررة  املنـاطق  يف حتقيقـات  عـدة  مايةباحل املعنيني وشركائها
 األرقـام  متثـل  وال .األطفال ضد املرتكبة اجلسيمة االنتهاكات وحاالت احلوادث لتوثيق وحجة
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 تعـرب  ال وقـد  منـها  والتحقـق  إليهـا  الوصـول  أمكـن  اليت احلاالت من جزء سوى ناهأد املذكورة
  .ميدانياً احلال واقع عن متاماً
 القبليــة املليــشيات مــن إمــا للمقــاتلني، اإلمجــايل العــدد نــصف إىل يــصل مــا أن وأفيــد - ١٦١
 عـشرة  الثامنـة  وند احلـوثيني،  املتمردين من أو الشعيب، اجليش باسم املعروفة للحكومة، املوالية
 بتجنيـدهم  احلوثيـون  املتمـردون  قـام  الـذين  األطفـال  مـن  ٤٠٢ حالـة  توثيـق  مت وقـد  .العمـر  من
 أهنـم  تأكـد  الـذين  األطفـال  حـاالت  عـدد  رفـع  مما بتجنيدهم؛ الشعيب اجليش قام طفالً ٢٨٢ و

 بــني املوقعــة اهلدنــة وتعــد .حالــة ٥٩ إىل اجلماعــات هــذه يــد علــى التجنيــد ألغــراض خطفــوا
 بــاب مــن أنــه إال .إجيابيــاً تطــوراً ٢٠١٠ فربايــر/شــباط ١١ يف احلــوثيني واملتمــردين احلكومــة
ــة ــة األولوي ــشركاء وصــول كفال ــيني ال ــة املعن ــالألا حبماي ــال إىل طف ــرتبطني األطف ــالقوات امل  ب

  .العمل خطط طريق عن عنهم، واإلفراج هويتهم وحتديد املسلحة واجلماعات
 القتلـى  لألطفـال  اإلمجـايل  للعـدد  واضـح  تقـدير  علـى  احلـصول  تعـذر  من الرغم وعلى - ١٦٢
 ١٥٥ و قتلـوا،  ألطفـال  حالـة ١٨٩ جمموعـه  مـا  أحـصي  فقـد  احلـايل،  الـرتاع  خالل اجلرحى أو

 الـذي  املباشـر  القـصف  نتيجـة  احلـاالت  تلـك  من املائة يف ٧١ وحصلت .جرحوا ألطفال حالة
 املائـة  يف ٢٩ حـصل  حني يف ، العسكرية العمليات أثناء مدنية أهداف على الرتاع طرفا به قام
 كمـا  .الـصحية  والرعايـة  األغذية سيما الو اإلنسانية، املساعدات إىل الوصول عدم نتيجة منها
 اآلبـاء  يعـرف  وال .الـرتاع  بدايـة  منـذ  اختفـائهم  بعـد  أسرهم فقدهتم ألطفال حالة ٥٩ عن أفيد

 .التجنيد أو اخلطف أو قتللل تعرضوا قد األطفال هؤالء كان إذا واألقارب واألمهات

 املتـضررة  املنـاطق  يف املـدارس  معظم احلكومة قوات أو احلوثيون املتمردون ويستخدم - ١٦٣
 مــشروعاً عــسكرياً هــدفاً املــدارس هــذه مــن جيعــل ممــا عــسكرية، ألغــراض حاليــاً الــرتاع مــن

ــى للطــرفني ــدمري تعرضــت مدرســة ١٧ أن د تأكــومت .ســواء حــد عل ــز وال بالكامــل، للت  الت
 وزارة واضــطرت .بــالتقرير املــشمولة لفتــرةا خــالل عــسكرية كقواعــد تــستخدم مدرســة ١٦

 وحـرف  صـعدة  يف سـيما  وال الـرتاع،  مـن  املتـضررة  املنـاطق  يف الدراسـي  العام إلغاء إىل التعليم
  .سفيان
 بالكامـــل للتـــدمري إمـــا صـــعدة يف الـــصحية املرافـــق مـــن املائـــة يف ٧٠ حنـــو وتعـــرض - ١٦٤
 صـحية  مراكـز  ٣ و مستـشفيني  تدمري ذلك يف مبا الرتاع، أثناء عسكرية نشآتكم استخدم أو
 ذلـك  وأثـر  .عـسكريتني  كمنـشأتني  صحيني مركزين استخدام جانب إىل صحية ةوحد ١٣ و

  .وبعده الرتاع أثناء الصحية الرعاية من احمللي اجملتمع استفادة على بشدة الوضع
 قلقهــا عــن األخــرى اإلغاثــة ووكــاالت تحــدةامل األمــم أعربــت الــرتاع، بدايــة ومنــذ - ١٦٥

ــشديد ــشأن ال ــدرهتا عــدم ب ــسانية املــساعدة تقــدمي علــى ق ــاً املــشردين إىل اإلن ــسكان داخلي  وال
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 حنــو يعــاينو .واجلــوف ســفيان وحــرف صــعدة حمافظــات يف ســيما وال اآلخــرين، املتــضررين
 وقــوات وثينياحلــ املتمــردين بــني النــار إطــالق تبــادل منــاطق يف احلــصار مــن طفــل ٦٠ ٠٠٠

 أطـراف  مـع  بـذلت  الـيت  اجلهـود  مجيـع  بالفـشل  وبـاءت  .للحكومـة  املوالية امليليشيات/احلكومة
 احلكــوميني للمــسؤولني أتاحــت اهلدنــة أن إال .اإلنــسانية املــساعدة أمــام آمــن ممــر لفــتح الــرتاع

ــسانية املــساعدة جمــال يف والعــاملني ــيم إجــراء اإلن ــسانية لالحتياجــات تقي ــ يف اإلن ــيت اطقاملن  ال
 مبـن  املـدنيني،  السكان إىل اإلنسانية املساعدات وصول وإتاحة ،من قبل  إليها الوصول ميكن مل

   .األطفال فيهم
 البلـد  أرجـاء  مجيع يف السجون يف طفل ١ ٠٠٠ من أكثر احتجاز عن التقارير وتفيد - ١٦٦
 أهنـم  يف مـشتبه  أو رتاعالـ  أثناء املتناحرة القوات لدى أسرى إما األطفال وأولئك .الرتاع نتيجة

ــاتلون ــون أو مقــ ــوثيني موالــ ــدى وليــــست .للحــ ــم لــ ــدة األمــ ــة املتحــ ــول إمكانيــ  إىل للوصــ
 .األطفال أولئك

  
 يف الـرتاع  أطـراف  إلدراج املستخدمة واإلجراءات املعايري عن معلومات  - خامساً 

  منها ورفعها املرفقات
  السلطة  - ألف  

 أن العــام األمــني إىل )٢٠٠٩( ١٨٨٢ قــراره مــن ٣ الفقــرة يف األمــن، جملــس طلــب - ١٦٧
ــدرج ــاريره مرفقــات يف ي ــال عــن تق ــرتاع األطف ــسلح وال ــرتاع يف األطــراف امل ــسلح ال ــيت امل  ال

 األطفــــال وتــــشويه قتــــل عمليــــات يف الــــساري، الــــدويل للقــــانون انتــــهاك يف تــــشارك،
 يف منطـي  بـشكل  األطفال، ضد املوجه اجلنسي العنف من األخرى األشكالو االغتصاب أو/و

 األخــرى واالعتــداءات االنتــهاكات مجيــع االعتبــار يف تؤخــذ أن علــى املــسلح، الــرتاع حــاالت
 للـشروط  وفقـاً  احلـاالت  علـى  سـتنطبق  الفقـرة  ٣ الفقـرة  أن إىل وأشـار  األطفـال،  ضد املرتكبة
  ).٢٠٠١( ١٣٧٩ قراره من ١٦ الفقرة يف الواردة
 أن العـام  األمـني  إىل )٢٠٠١( ١٣٧٩ هقـرار  مـن  ١٦ الفقرة يف األمن، جملس وطلب - ١٦٨
ــره يرفــق ــاألطراف قائمــة بتقري ــهاكاً األطفــال جتنيــد إىل تلجــأ الــيت املــسلحة الرتاعــات يف ب  انت

 جملــس أعمــال جــدول يف املدرجـة  احلــاالت يف وذلــك عليهــا، تـسري  الــيت الدوليــة لاللتزامـات 
   .إليها انتباهه العام األمني يوجه أن ميكن اليت أو األمن
 أن العـام  األمـني  إىل )٢٠٠٩( ١٨٨٢ قـراره  مـن  ١٩ الفقـرة  يف األمـن  جملس وطلب - ١٦٩
 علـى  املدرجـة  املـسلح  الـرتاع  حـاالت  يف بـاألطراف  مرفقـة  قـوائم  ٢٠١٠ لعـام  تقريره يتضمن
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ــن جملــس أعمــال جــدول ــا يف أو األم ــن غريه ــثرية احلــاالت م ــق، امل ــا للقل ــرة وفق ــن ٣ للفق  م
   .القرار ذلك
 تكــون أن ينبغــي ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جملــس قــرار مــن )أ( ٢ الفقــرة مبوجــبو - ١٧٠

   .املناسب الوقت يف وموثوقة ودقيقة موضوعية واإلبالغ الرصد آلية جتمعها اليت املعلومات
  

   املرفقات نطاق  - ءبا  
ــام - ١٧١ ــن، جملــس ق ــرة مبوجــب األم ــن ٣ الفق ــراره م  نطــاق بتوســيع )٢٠٠٩( ١٨٨٢ ق

ــارير مرفقـــات ــام األمـــني تقـ ــانوين غـــري التجنيـــد جانـــب إىل يـــشمل حبيـــث العـ ــال القـ  لألطفـ
 قتــل عمليــات ومنــها الــساري الــدويل للقــانون انتــهاك يف ترتكــب الــيت األعمــال واســتخدامهم

 األطفـال  ضـد  املوجـه  اجلنـسي  العنـف  مـن  األخرى واألنواع االغتصاب أو/و األطفال وتشويه
   .منطي بشكل
 مـن  )د( ١٩ القـرار  مبوجـب  املوسـع،  النطـاق  ذلـك  نضم أيضاً، األمن جملس وطلب - ١٧٢
 األطفــال عــن ٢٠١٠ لعــام تقريــره يف يــضمن أن العــام األمــني إىل )٢٠٠٩( ١٨٨٢ قــراره
 يف املـسلح  الرتاع أطراف إلدراج املستخدمة واإلجراءات املعايري عن معلومات املسلح والرتاع
 الفريـق  أعـضاء  مجيـع  عنـها  يعرب اليت اآلراء مراعاة مع منها، ورفعها الدورية تقاريره مرفقات
 وضــع ولــدى .الرمسيــة غــري اإلعالميــة اجللــسات أثنــاء املــسلح والــرتاع باألطفــال املعــين العامــل
 ١٨٨٢ القــرار مــن ٣ بــالفقرة العــام األمــني سيــسترشد والرفــع، لــإلدراج واإلجــراءات املعــايري

 الـساري،  الـدويل  للقـانون  انتهاك يف شاركت، اليت األطراف إدراج اجمللس وطلب ،)٢٠٠٩(
ــواع االغتــصاب أو/و األطفــال وتــشويه قتــل عمليــات يف  اجلنــسي العنــف مــن األخــرى واألن

  .منطي بشكل األطفال ضد املوجه
 املعنيـة  األعمـال  بـأن  الساري الدويل القانون تنتهك اليت األعمال إىل اإلشارة وتوحي - ١٧٣
 بـاألحرى  إمنـا  ،اجلرميـة  فيهـا  ارتكبـت  الـيت  ةللدولـ  الـوطين  القـانون  إطـار  يف جرائم جمرد ليست
 وقـانون  الـدويل  اإلنـساين  القـانون  ذلـك  ويـشمل  الـساري،  الـدويل  للقـانون  انتهاكاً تعد أعماالً
 الــيت اجلنــسي العنــف أو والتــشويه للقتــل املعزولــة احلــوادث تــدرج ولــن .اإلنــسان حقــوق

   .أدناه بنيامل النحو على منط من جزءاً تشكل ال
 - “اجلـرائم ” عن عوضاً االنتهاكات “أمناط” إىل اإلشارة توحي نفسه، الوقت ويف - ١٧٤
 بالـضرورة  يقـصد  مل األمـن  جملـس  بـأن  - اإلنـسانية  ضـد  جرائم أو حرب جرائم كانتأ سواء
 طريـق  عـن  إال بلوغهـا  ميكـن  ال الـيت  الدوليـة،  للجرائم الفعلي االرتكاب إىل اإلدراج عتبة رفع

  .مقاضاة أو حتقيق عملية
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  “النمط” مفهوم :منها والرفع املرفقات يف اإلدراج معايري  - جيم  
 هـذا  اسـتخدام  إىل واسـتناداً  .“الـنمط ” مفهـوم  حول اإلدراج عتبة تتمحور وبالتايل، - ١٧٥
 مـن  ومجاعـة  “نظـام ” و ،“منهجيـة  خطـة ” علـى  “الـنمط ” يـدل  مشاهبة، سياقات يف املفهوم
 واملعـزول  الوحيـد  احلـادث  املنطلـق،  هذا من تبعد،يس “ألعمال متعدد ارتكاب” إنه .الضحايا

 .ومتعمـداً  مقـصوداً  سـلوكاً أن يكـون     ويفتـرض  وحـده،  الفـردي  للعمـل  العـشوائي  السلوك أو
 أنإيـضاح    كـذلك  الـضروري  مـن  سـيكون  منهجيـة،  األعمـال  هـذه  بـأن  اإلثبـات  خـالل  ومن
 العنــف أو هوالتــشوي القتــل تــشملو الــساري الــدويل قــانونال تنتــهك الــيت األعمــال هــذه مجيــع

  .“مرتبطة ببعضها” املنظور، ذلك من وتعترب، نفسه، السياق يف ترتكب اجلنسي
  

  ة لإلدراج يف القائمةدداملعايري احمل  -دال   
 بوصـفه عتبـة لـإلدراج يف القائمـة،          “الـنمط ” الفهم املذكور أعاله ملفهوم      استناداً إىل  - ١٧٦

ىف مــع القــانون الــدويل الــساري وتــشمل القتــل  تكــون اإلشــارة إىل وصــف األعمــال الــيت تتنــا 
القتـل  ينبغـي أن يـشمل   : كما يلي وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي    واالغتصاب   يهوالتشو

ــشويه ــا يلــي والت ــشويه، والتعــذيب   : م ــؤدي إىل اإلصــابة البالغــة  الت ــاةالــذي ي ــل ،  أو الوف والقت
غـــري ذلـــك مـــن غتـــصاب ووينبغـــي أن يـــشمل اال .يتنـــاىف مـــع القـــانون الـــدويل الـــساري  مبـــا

 أشــكال آخــر مــنأو أي شــكل /االســترقاق اجلنــسي والعنــف اجلنــسي االغتــصاب و  أشــكال
  .اجلنسي العنف
دراج يف القائمة والرفـع منـها امتثـاالً         لإل األساس وسيظل جتنيد األطفال واستخدامهم      - ١٧٧

  .للممارسات السابقة وعلى حنو يتسق مع القانون الدويل الساري
  

   للرفع من القائمةددةعايري احملامل  -هاء   
 بـأن هـذا الطـرف     معلومـات   حتقـق األمـم املتحـدة مـن         ن القائمة بـشرط     ميرفع طرف    - ١٧٨
بـسببها يف   ضد األطفـال الـيت أدرج   )١٧( عن ارتكاب مجيع االنتهاكات اجلسيمة املذكورة     كفَّ

  . على األقل دورة إبالغ واحدة ملدةتقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح،
طـرف يف الـرتاع، سـواء كـان دولـة           ال عملية الرفـع مـن القائمـة، يطلـب إىل            ويف إطار  - ١٧٩
 مع األمم املتحدة إلعداد خطة عمـل ملموسـة وحمـددة            يقيم حواراً ، أن   من غري الدول  جهة   أو

ارتكـاب االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال الـيت أدرج              ومنـع    زمنياً وتنفيذها من أجل وقـف     
الطرف بسببها يف تقرير األمني العام عن األطفـال والـرتاع املـسلح، وفقـاً لقـرارات جملـس                   هذا  

__________ 
  .S/2005/72انظر   )١٧(  
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ــشمل خطــة    ).٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢و ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩األمــن  ــي أن ت وينبغ
  : ما يليالعمل

  ؛ ة املعنياتأو منط االنتهاك/وقف االنتهاكات و  )أ(  
لتسلسل القيـادي للقـوة أو اجلماعـة         عن طريق ا   القيادية الرمسية إصدار األوامر     )ب(  
  االلتزام بوقف االنتهاكات واختاذ اإلجراءات التأديبية ضد الفاعلني؛ بتحديد املسلحة 
ــاق علــى    )ج(   ــم املتحــدة مــن أجــل      ســبل الاالتف ــني الطــرف املعــين واألم ــاون ب تع

  التصدي لالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال؛ 
 عـسكرات الطرف، وإىل القواعد وامل    ي خيضع لسيطرة   إىل اإلقليم الذ   دخولال  )د(  

ومرافق التدريب، ومراكز التجنيـد أو املنـشآت األخـرى ذات الـصلة، ملواصـلة رصـد االمتثـال                   
ويتم االتفاق بشكل متبادل على إطار هذا الدخول بني كـل مـن األمـم املتحـدة               . والتحقق منه 

  ؛والطرف
 لكفالــــة ةقــــة بــــاإلجراءات املتخــــذإمكانيــــة التحقــــق مــــن املعلومــــات املتعل  )هـ(  
  الفاعلني؛ مساءلة

  وقاية متفق عليها من أجل التصدي لالنتهاكات؛ للتنفيذ الطرف استراتيجية   )و(  
املـسؤولة   للجماعة   العسكريالتسلسل القيادي   تعيني منسق رفيع املستوى يف        )ز(  

 . استيفاء معايري خطة العملعن

روري مواصـلة رصـد احلالـة واإلبـالغ عنـها فـور رفـع            وجتدر اإلشارة إىل أنه من الـض       - ١٨٠
ــا دام     ــة م ــن القائم ــام   الطــرف م ــساور األمــني الع ــزال ي ــق ال ي ــن  القل ــالم ــذه  احتم ــرار ه  تك

 األمــم املتحــدة دخــول مــن القائمــة  امســهوجيــب أن يكفــل الطــرف الــذي رفــع   .االنتــهاكات
ملــدة أقلــها دورة امــات االمتثــال لاللتزالرصــد والتحقــق مــن   مــن أجــلودون عوائــقباســتمرار 

، وخيطـر   املـرفقني يفعل ذلك، قد يعاد إدراجه يف       وإذا مل   من القائمة،   ه   عقب رفع  واحدةإبالغ  
  . جملس األمن بعدم امتثاله

  
 التوصيات  -سادساً  

أرحــب بتوقيــع اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان واحلــزب الــشيوعي النيبــايل         إنــين  - ١٨١
خطط العمل، وكـذلك    على  مورو اإلسالمية للتحرير     وجبهة املاوي وحكومة نيبال     - املوحد

بالتقدم الذي أحرزته األطراف لإلفراج عن األطفال، والتصدي إلفالت الفـاعلني مـن العقـاب         
احلظـر القـانوين    أو إصالح التشريعات الوطنيـة لتطبيـق        /عن طريق التحقيق واملقاضاة، وتنفيذ و     



A/64/742
S/2010/181

 

62 10-31126 
 

 واختـاذ إجـراءات أخـرى ملنـع قتـل           وبات اجلنائيـة،   ومن ضمنها العق   ضد جتنيد األطفال،  الدويل  
يربزهـا   ضـد األطفـال الـيت        وأشكال العنـف اجلنـسي األخـرى       واالغتصاب   األطفال وتشويههم 

  .هذا التقرير
مرفقـي  يف    املدرجة مواصلة اإلصرار على أن تقوم األطراف     ع جملس األمن على     شجِّوُي - ١٨٢

االغتــصاب  أو/ ومو قتــل األطفــال وتــشويههأ/تقريــري بــسبب جتنيــد األطفــال واســتخدامهم و
إعـداد  بوأشكال العنف اجلنسي األخرى ضد األطفال، مبا يتناىف مـع القـانون الـدويل الـساري،                 

نتـــهاكات والتجـــاوزات، والختـــاذ لوقـــف تلـــك االوذات آجـــال زمنيـــة خطـــط عمـــل حمـــددة 
  .اإلجراءات ضد األطراف اليت ال متتثل هلا

بـسبب  مجيع األطـراف املـذكورة يف تقريـري      مناشدة  ضاً على   شجع جملس األمن أي   وُي - ١٨٣
أو البعثـات   /أن تـشارك مـع بعثـات حفـظ الـسالم و           بـ ارتكاهبا انتهاكات جسيمة ضد األطفال      
هبـدف التـصدي     بالتزامات وإجـراءات حمـددة      التعهد السياسية وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف     

  .سببا يف اإلشارة إليها كانت بة ضد األطفال اليتلالنتهاكات املرتك
االتصال بني األمم املتحدة واجلهـات مـن        إقامة   املعنية الدول األعضاء    تيحوينبغي أن ت   - ١٨٤

غري الدول لكفالة احلماية الواسعة والفعالة لألطفال، مبا يف ذلك ألغراض إعداد خطـط العمـل              
ــال وتــشويههم و         و ارتكــاب  أ/مــن أجــل وقــف جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، وقتــل األطف

بالتزامـات   التعهـد ضـد األطفـال، وكـذلك        أشـكال العنـف اجلنـسي     غري ذلك من    االغتصاب و 
 .لتــصدي جلميــع االنتــهاكات اجلــسيمة األخــرى ضــد األطفــال  مــن أجــل ا حمــددة وإجــراءات

االتــصال املــس بــاملركز يس الغــرض مــن إقامــة هــذا ولــ .كذلــ جملــس األمــن ينبغــي أن يــشجعو
  .اجلهات من غري الدولانوين لتلك السياسي والق

 ممـثليت   عقـد  خطط العمل مع أطراف الـرتاع، ينبغـي أن ت          إبرامونظراً إىل تسارع وترية      - ١٨٥
دارات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وبراجمهـا        إل  اجتماعـاً  اخلاصة املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح        

مـن  وطويـل األجـل     راراً  هيكـل متويـل أكثـر اسـتق       إىل االلتزام بإقامـة     الدول األعضاء   تدعو  وأن  
تـشجع  و.  واملوارد األخـرى الالزمـة السـتيفاء مجيـع عناصـر خطـط العمـل         املوظفنيأجل توفري   

 للحكومـات الوطنيـة واألمـم املتحـدة         موال الكافيـة  على كفالة توافر املوارد واأل    اجلهات املاحنة   
ــالقوات واجلماعــات املــسل   مــن أجــل  والــشركاء  ــذين ارتبطــوا ب ــل األطفــال ال حة وإعــادة تأهي

  .إدماجهم يف اجملتمع
يف   املمعــننيويــشجع جملــس األمــن علــى اختــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات الــصارمة ضــد    - ١٨٦

ارتكــاب بــسبب مـس ســنوات علــى األقـل   خلالــذين أدرجـوا يف تقريــري الــسنوي  االنتـهاكات  
ويف ذلــك الــصدد، يــشجع جملــس األمــن علــى النظــر يف   .االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال
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ــال واســتخدامهم يف   إ ــد األطف ــات دراج جتني ــوالي ــاجلزاءات جلان ــصة ب ــا جلــان    ،ه املخت ــا فيه مب
ــرتاع       ــة باألطفــال وال ــة املعني ــه العامل ــادل املعلومــات بــني أفرقت مكافحــة اإلرهــاب، وتبــسيط تب

علـى   علمـاً بغيـة إحاطـة أولئـك        ة اخلاص يت، وكفالة دعوة ممثل   املختصة باجلزاءات املسلح وجلانه   
 يف إطار قرار جملـس األمـن        يت أعدت املعلومات احملددة الواردة يف تقاريري ال     ب  انتظاماً حنو أكثر 
  .ختاذهااواإلجراءات اليت يتعني ) ٢٠٠٥ (١٦١٢
 علـى إدمـاج     خربائـه جمللـس األمـن، تـشجع أفرقـة         التابعة  ولتيسري عمل جلان اجلزاءات      - ١٨٧

  واألحبـاث، وإدراج املعلومـات     اتتحقيقـ الاملعنيـة ب  اخلربات يف جمال محايـة األطفـال يف أفرقتـها           
ــال    ــد األطفــ ــة ضــ ــهاكات املرتكبــ ــشأن االنتــ ــة بــ ــصورة منهجيــ ــياهتا   بــ ــا وتوصــ  يف تقاريرهــ

  . السريةمرفقاهتا/اهموقوائ
، يـشجع جملـس األمـن علـى النظـر يف            ان جـزاءات  ويف احلاالت اليت ال توجد فيهـا جلـ         - ١٨٨

املمعـنني يف ارتكـاب االنتـهاكات       اهلادفـة ضـد     بواسطتها تطبيق اإلجراءات    يتسىن  الوسائل اليت   
 ضد األطفال، مبا يف ذلك عن طريق قيام فريقه العامل املعين باألطفال والرتاع املـسلح                سيمةاجل

  . باإلحالة املباشرة للمعلومات والتوصيات باختاذ اإلجراءات
جملـس  كمـا يـنص قـرار        ، اسـتحداث معـايري إضـافية لـإلدراج علـى القائمـة            ستدعيوي - ١٨٩

ــة     ،)٢٠٠٩ (١٨٨٢األمــن  ــة وموثوق ــات دقيق ــوفري معلوم ــام بت ــد االهتم ــها ويف  جتدي إىل حين
تنمية القدرة علـى توثيـق احلـوادث واالجتاهـات الـسائدة بـشأن قتـل              واحلاجة إىل   جملس األمن،   

ويف ذلـك الـصدد، حيـث جمتمـع املـاحنني           . األطفال وتشويههم وممارسة العنف اجلنـسي ضـدهم       
عم لوكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها وعملياهتا حلفظ السالم وبعثاهتـا           على تقدمي الد  

  .السياسية، وكذلك إىل احلكومات الوطنية
ــه،   املطروحــة أمــام ويف ضــوء التحــديات احلاليــة   - ١٩٠ رصــد العنــف اجلنــسي واإلبــالغ عن

ــم املتحـــ        ــة لألمـ ــالغ التابعـ ــد واإلبـ ــة للرصـ ــل القطريـ ــة العمـ ــيس فرقـ ــب إىل رئـ ــذل يطلـ دة بـ
ن العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال عـن طريـق             ألتحسني مجع املعلومات والتحقق منها بش      اجلهود
مبوجــب واليــات أخــرى    مــع الكيانــات العاملــة   لتعــاون بــصورة منهجيــة  االتــصال واإقامــة 
يف وفقـاً لطلـب جملـس األمـن         وتبـادل املعلومـات،     صلة باملوضوع لكفالة أوجـه االتـساق         ذات
  ).٢٠٠٩( ١٨٨٨و  )٢٠٠٩ (١٨٨٢ قراريه
ــو - ١٩١ ــة، بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة، ومــن خــالل مــشاركة      شجَُّت ع احلكومــات الوطني

ال ســيما تلــك الــيت تــشارك فيهــا النــساء والفتيــات، علــى و الــشعبية، نظمــاتاجملتمــع املــدين وامل
  الرعايـة   خـدمات  الوقايـة، وتـوفري    وضع استراتيجيات وطنية ملكافحـة العنـف وتنفيـذها تـشمل          

القضائية للناجيـات مـن     /الصحية، والنفسية االجتماعية، واألمن، واحلماية، واخلدمات القانونية      
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ــصارمة      ــات ال ــراء التحقيق ــسي، وإج ــف اجلن ــها العن ــف    يف حين ــرائم العن ــرتكيب ج ومقاضــاة م
 هذه اجلهود بالتنسيق مـع اجلهـود الوطنيـة األخـرى مـن أجـل التـصدي                  متابعةوينبغي   .اجلنسي
  .يناجلنساللعنف 
يف حــاالت قطريـة عديــدة، عـن اســتخدام    ، بـسبب التقــارير الـواردة  ويـساورين القلــق  - ١٩٢

ــة لألطفــال ألغــراض االســتخبارات العــسكرية واســتجواب األطفــال      القــوات املــسلحة الوطني
  امتنـاع وحتـث احلكومـات املعنيـة بـشدة علـى كفالـة       . اجلماعـات املـسلحة  فـصلوا عـن  ان نالـذي 

ــة    قواهتــا املــسلحة الوطن ــة حبماي يــة عــن هــذه املمارســات وتــسليم األطفــال إىل الــسلطات املعني
  .انفصاهلم عن تلك القواتاألطفال بأسرع ما ميكن بعد 

تـسرع  هذا التقريـر، ينبغـي أن       أبرزها  الرتاعات اليت   لبعض  ونظراً إىل األبعاد اإلقليمية      - ١٩٣
وأفرقـة األمـم     ية لألمـم املتحـدة    والبعثات الـسياس  الدول األعضاء املعنية، وبعثات حفظ السالم       

 وضع االستراتيجيات وآليـات التنـسيق املالئمـة لتبـادل املعلومـات والتعـاون             يف املتحدة القطرية 
  .بشأن الشواغل املتعلقة حبماية األطفال عرب احلدود

بـشأن الـسياسة العامـة    إدارة عمليات حفظ الـسالم      الذي نفذته حديثاً   ووفقاً للتوجيه  - ١٩٤
احملــددة املتعلقــة  األحكــام حــث جملــس األمــن علــى كفالــة اســتمرار إدراج  األطفــال، ُيحلمايــة 

ماية الطفـل يف مجيـع عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم ذات الـصلة، وبعثاهتـا الـسياسية                       حب
وينبغـي   . نشر املستـشارين يف جمـال محايـة األطفـال          مبا يف ذلك عن طريق    وبعثاهتا لبناء السالم،    

  بــصورة منهجيــة، لنــشرهميف ذلـك امليزانيــة الالزمــة  الء املستــشارين، مبــاؤ إىل هــتقيـيم احلاجــة 
وينبغـي أن تـنعكس الـشواغل املتعلقـة          .بعثـة سياسـية   كـل   أثناء إعداد كل عملية حفظ سـالم و       

حبماية األطفال يف مجيع صـكوك ختطـيط البعثـات وعملياهتـا، مبـا فيهـا التقيـيم الـتقين، وبعثـات                      
  .ىل جملس األمنلتقارير إ اتقدمياالستعراض و

الـيت وقعـت     بشأن التقارير الواردة عن األعـداد الكـبرية مـن اخلـسائر              ويساورين القلق  - ١٩٥
ر مجيـع أطـراف    ومـن ضـمنهم األطفـال، وأذكِّـ       ، صـفوف املـدنيني    أثناء العمليات العـسكرية يف    

ــدويل، وأحثهــا علــى النظــر يف    بالــرتاع بالتزاماهتــا  ــرام القــانون ال ــة احت ــة  كفال اخلطــوات العملي
  .لتجنيب املدنيني آثار األعمال العدائية

اشتراط االمتثال للقـانون الـدويل فيمـا تقدمـه عمليـات           وينبغي أن يطلب جملس األمن       - ١٩٦
أو بوســائل أخــرى للقــوات الوطنيــة الــيت حفــظ الــسالم مــن دعــم عــن طريــق تــوفري اإلمــدادت 

  .نسانانتهاكات جسيمة ضد حقوق اإلتقوم بارتكاب  رمبا
 من غري الدول على ضمان جتسيد الـشواغل         واجلهات الفاعلة وُتحث الدول األعضاء     - ١٩٧

املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح علـى حنـو متـسق يف عمليـات الـسالم واتفاقـات الـسالم لكـي                     
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يتسىن متابعة هذه املسألة باعتبارها أولوية يف مرحليت توطيـد الـسالم وبنـاء الـسالم بعـد انتـهاء                    
 هـذا وستساعد األمـم املتحـدة علـى كفالـة ذلـك بـأمور منـها تـوفري التوجيـه املالئـم يف                   . الرتاع

  .الصدد للوسطاء واملفاوضني ورؤساء البعثات
 حاالت الرتاع املـسلح إىل      شهدويشجَّع جملس األمن على دعوة مجيع األطراف اليت ت         - ١٩٨

ويـشمل ذلـك محايـة    . التعليميـة مـن اهلجـوم    احترام الصكوك املعيارية الدولية اليت حتمي املرافق        
وينبغــي . املؤســسات التعليميــة فــضال عــن الطــالب واملعلمــني وســائر العــاملني يف جمــال التعلــيم 

 التعليميـة   افـق إيالء اهتمام خاص حلماية حـق الفتيـات يف التعلـيم، يف ظـل تزايـد اسـتهداف املر                  
  .اخلاصة بالفتيات يف بعض البلدان

ل األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى تعزيــز التــدابري الوطنيــة        جَّع الــدوشوُتــ - ١٩٩
والدولية املتخذة ملنع جتنيـد األطفـال يف قـوات أو مجاعـات مـسلحة واسـتخدامهم يف األعمـال                    

وتـشمل تلـك التـدابري، علـى وجـه اخلـصوص، التوقيـع علـى الربوتوكـول االختيـاري                    . العدائية
ألطفـال يف الرتاعـات املـسلحة والتـصديق عليـه؛ وسـن             التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك ا        

تـــشريعات حتظـــر صـــراحة جتنيـــد األطفـــال يف قـــوات أو مجاعـــات مـــسلحة واســـتخدامهم يف  
األعمــال العدائيــة؛ وممارســة الواليــة القــضائية خــارج اإلقلــيم مــن أجــل تعزيــز احلمايــة الدوليــة  

قــوق الطفــل؛ وتقــدمي تقــارير يف لألطفـال مــن التجنيــد؛ واختــاذ تــدابري لتنفيــذ توصـيات جلنــة ح  
  .الوقت املناسب إىل جلنة حقوق الطفل وفقا ألحكام الربوتوكول االختياري

  
  )١٨(القائمتان الواردتان يف مرفقي التقرير  - سابعا  

فأما األول فيحتوي على قائمـة بـاألطراف الـيت جتنـد           .)١٩(يتضمن هذا التقرير مرفقني    - ٢٠٠
أو ترتكب جرميـة االغتـصاب وسـائر        / األطفال أو تشوههم و    األطفال أو تستخدمهم، أو تقتل    

 يف حاالت الـرتاع املـسلح املدرجـة يف جـدول أعمـال              ،أشكال العنف اجلنسي يف حق األطفال     
ــال     ــة يف حـــق األطفـ ــداءات األخـــرى املرتكبـ ــهاكات واالعتـ ــر االنتـ ــع ذكـ . جملـــس األمـــن، مـ

طفال أو تستخدمهم، أو تقتل األطفـال       املرفق الثاين فيتضمن قائمة باألطراف اليت جتند األ        وأما
 ،أو ترتكب جرمية االغتصاب وسـائر أشـكال العنـف اجلنـسي يف حـق األطفـال               /أو تشوههم و  

__________ 
، يـسترشد هـذا التقريـر باملعـايري املتعلقـة بتحديـد وجـود               )٢٠٠٥ (١٦١٢عمال بأحكام قـرار جملـس األمـن           )١٨(  

ا هـو منـصوص عليـه يف القـانون اإلنـساين الـدويل والـسوابق القـضائية الدوليـة؛ وال تعتـرب                       نزاع مسلح حسبم  
 قانونيـــا، وال تـــؤثر اإلشـــارة إىل طـــرف مـــن غـــري الـــدول يف توصـــيفالقلـــق ا تـــستوجباإلشـــارة إىل حالـــة 

  .القانوين مركزه
  . يف املرفقني حسب الترتيب األجبدياألطرافترد أمساء   )١٩(  
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 أو يف احلـاالت األخـرى   ،يف حاالت الرتاع املسلح غري املدرجة يف جدول أعمال جملس األمـن           
  .يف حق األطفاللقلق، مع ذكر االنتهاكات واالعتداءات األخرى املرتكبة لاملستوجبة 

وقـد اتُّبـع هنــج حمـافظ هــذه الـسنة يف حتديـد األطــراف الـيت ينبغــي إدراجهـا يف القائمــة         -٢٠١
بسبب قتل األطفال وتشويههم وارتكاب العنـف اجلنـسي يف حقهـم، وذلـك مـن جـراء نقـص                    
الوقت املتاح لفرق العمـل القطريـة لتـسترشد مبعـايري وشـروط اإلدراج يف القائمـة عمـال بقـرار             

وال جيسد النقص النـسيب يف      . ٢٠٠٩أغسطس  /الصادر يف آب  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢لس األمن   جم
 ونطـاق القيـام هبـا مـن         حاالت العنف اجلنـسي ضـد األطفـال املبلـغ عنـها عمـق تلـك املمارسـة                 

؛ بــل هــو جيــسد التحــديات الــيت تعتــرض عمليــة مجــع املعلومــات عــن العنــف  جانــب األطــراف
  .اجلنسي والتحقق منها

ــد  - ٢٠٢ ــن       وقـ ــل عـ ــدة ال تقـ ــرفقتني ملـ ــائمتني املـ ــة يف القـ ــة مدرجـ ــراف التاليـ ــت األطـ ظلـ
  :سنوات مخس

  مجاعة أبو سياف؛  )أ(  
  جيش التحرير الوطين؛  )ب(  
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، مبـا فيهـا الوحـدات املتكاملـة                )ج(   

ذي كـان خيـضع سـابقا لقيـادة        للتدخل السريع التابعة للمـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب، الـ              
  لوران نكوندا وبوسكو نتاغاندا؛

  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا؛  )د(  
  جبهة القوميني ودعاة االندماج؛  )هـ(  
   اجليش الشعيب؛-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   )و(  
  اجليش الكاريين؛  )ز(  
  جيش التحرير الوطين الكاريين؛  )ح(  
  قاومة؛جيش الرب للم  )ط(  
مـــاي يف كيفـــو الـــشمالية وكيفـــو اجلنوبيـــة، مبـــا يف ذلـــك  - مجاعـــات مـــاي  )ي(  

  الوطنيون املقاومون الكونغوليون؛
 جبهة مورو اإلسالمية للتحرير؛  )ك(  

  اجليش الشعيب اجلديد؛  )ل(  
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  امليليشيات املوالية للحكومة يف دارفور؛  )م(  
  اجليش الشعيب لتحرير السودان؛  )ن(  
   كيي؛تامتاداو  )س(  
  .احلكومية االحتادية االنتقالية يف الصومال  )ع(  
فـالغرض مـن    .  بلـدان بعينـها    كـر ومن اجلـدير باملالحظـة أن املـرفقني ال يأتيـان علـى ذ              - ٢٠٣

القائمتني هو حتديد أطراف الرتاع املسؤولة بعينـها عـن ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة حمـددة يف                   
لدان ال ترد سوى لإلشارة إىل املواقـع أو احلـاالت   ويف هذا الصدد، فإن أمساء الب . حق األطفال 

  .ترتكب فيها األطراف املخالفة االنتهاكات املذكورةاليت 
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  املرفق األول
قائمــة بــاألطراف الــيت جتنــد األطفــال أو تــستخدمهم، أو تقتــل األطفــال       

أو ترتكـــب جرميـــة االغتـــصاب وســـائر أشـــكال العنـــف /تـــشوههم و أو
 يف حـاالت الـرتاع املـسلح املدرجـة يف جـدول           اجلنسي يف حق األطفـال،    

أعمـــال جملـــس األمـــن، مـــع ذكـــر االنتـــهاكات واالعتـــداءات األخـــرى 
  املرتكبة يف حق األطفال

  
 األطراف يف أفغانستان    

  *الشرطة الوطنية األفغانية  - ١
  *شبكة حقاين  - ٢
  *احلزب اإلسالمي  - ٣
  *مجاعة سنة الدعوة السلفية  - ٤
  *قوات طالبان  - ٥
 *جبهة تورا بورا  - ٦
  

  األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
  *اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية  - ١
  *جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم  - ٢
  *ن أجل التجمعاحتاد القوى الدميقراطية م  - ٣
 *القوى الدميقراطية الشعبية ألفريقيا الوسطى  - ٤

  ‡*جيش الرب للمقاومة  - ٥
  *حركة حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة  - ٦
  *ميليشيات الدفاع عن النفس املدعومة من حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى  - ٧

 
  

  .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  *  
 .األطراف اليت تقتل األطفال وتشوههم  ‡  
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  األطراف يف تشاد    
  *اجليش الوطين التشادي  - ١
مجاعـات مـسلحة سـودانية مدعومـة مـن      (السودانية من أجل العـدل واملـساواة        احلركة    - ٢

  *)حكومة تشاد
  

  األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
هـا الوحـدات املتكاملـة للتـدخل     القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛ مبـا في         - ١

الــسريع التابعــة للمــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن الــشعب، الــذي كــان خيــضع ســابقا لقيــادة لــوران  
 ‡*نكوندا وبوسكو نتاغاندا

  ‡*القوات الدميقراطية لتحرير رواندا  - ٢
  ‡*قوات املقاومة الوطنية يف إيتوري  - ٣
  ‡*جبهة القوميني ودعاة االندماج  - ٤
  ‡*ب للمقاومةجيش الر  - ٥
ــون      - مجاعــات مــاي   - ٦ ــا يف ذلــك الوطني ــة، مب ــشمالية وكيفــو اجلنوبي ــو ال مــاي يف كيف

  ‡*املقاومون الكونغوليون
  

  األطراف يف العراق    
  *عدة يف العراقتنظيم القا  - ١
  

  األطراف يف ميامنار    
  *اجليش البوذي الكاريين الدميقراطي  - ١
  *جيش التحرير الوطين الكاريين/ينيجملس سالم االحتاد الوطين الكار  - ٢
  *جيش استقالل كاشني  - ٣
سعى هذا الطـرف إىل وضـع خطـة عمـل مـع األمـم               : *جيش التحرير الوطين الكاريين     - ٤

، غري أن حكومـة     )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩املتحدة متشيا مع قراري جملس األمن       
 
  

  .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  *  
 .األطراف اليت تقتل األطفال وتشوههم  ‡  
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  ميامنار حالت دون قيام األمم املتحدة بذلك
سعى هذا الطرف إىل وضع خطة عمل مع األمم املتحدة متشيا مـع             : *اريينجليش الك ا  - ٥

، غــري أن حكومــة ميامنــار حالــت )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قــراري جملــس األمــن 
  *دون قيام األمم املتحدة بذلك

  *تحرير الشعبية الوطنية الكارينيةجبهة ال  - ٦
  *حالف الدميقراطي الوطين مليامنارجيش الت  - ٧
  *يش والية شان للجنوبج  - ٨
  *تامتاداو كيي  - ٩

  *جيش والية وا املتحد  - ١٠
    

  األطراف يف نيبال    
  * املاوي-ي النيبايل املوحد لشيوعاحلزب ا

  
  األطراف يف الصومال    

 ‡*حركة الشباب  - ١

  *حزب اإلسالم  - ٢
  ‡*احلكومة االحتادية االنتقالية  - ٣
  

  األطراف يف السودان    
  األطراف يف جنوب السودان      

  *اجليش الشعيب لتحرير السودان  - ١  
 ‡ †*جيش الرب للمقاومة  - ٢  

  

 
  

  .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  *  
 .األطراف اليت تقتل األطفال وتشوههم  ‡  

 .راف اليت ترتكب جرمية االغتصاب وسائر أشكال العنف اجلنسي يف حق األطفالاألط  †  
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  األطراف يف دارفور      
  *مجاعات املعارضة التشادية  - ١  
ــوات        - ٢   ــة وقـــ ــة املركزيـــ ــشرطة االحتياطيـــ ــا الـــ ــا فيهـــ ــشرطة، مبـــ ــوات الـــ قـــ

  *احلدودية االستخبارات
  *امليليشيات املوالية للحكومة  - ٣  
  *القوات املسلحة السودانية  - ٤  
  :األطراف املوقعة على اتفاق سالم دارفور  - ٥  
  *)مجناح السال(حركة العدل واملساواة   )أ(    
  *حركة القوة الشعبية من أجل احلقوق والدميقراطية  )ب(    
  *اجلناح األم/فصيل أبو القاسم/جيش حترير السودان   )ج(     
  *فصيل اإلرادة احلرة/جيش حترير السودان  )د(    
  *فصيل ميين ميناوي/جيش حترير السودان  )هـ(    
  *جناح السالم/جيش حترير السودان  )و(    
  :األطراف غري املوقعة على اتفاق سالم دارفور  - ٦  
  *حركة العدل واملساواة  )أ(    
  *فصيل عبد الواحد/جيش حترير السودان  )ب(    
  *فصيل الوحدة/جيش حترير السودان   )ج(     

  

 
  

 .ند األطفال وتستخدمهماألطراف اليت جت  *  
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  املرفق الثاين
ال قائمــة بــاألطراف الــيت جتنــد األطفــال أو تــستخدمهم، أو تقتــل األطفــ      

ترتكـــب جرميـــة االغتـــصاب وســـائر أشـــكال العنـــف  أو/تـــشوههم و أو
ــرتاع املــسلح غــري املدرجــة يف      اجلنــسي يف حــق األطفــال، يف حــاالت ال
جدول أعمال جملـس األمـن، أو يف احلـاالت األخـرى املـثرية للقلـق، مـع         

  ذكر االنتهاكات واالعتداءات األخرى املرتكبة يف حق األطفال
  

  يااألطراف يف كولومب    
  *جيش التحرير الوطين  - ١
  * اجليش الشعيب-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   - ٢
  

  األطراف يف الفلبني    
  *مجاعة أبو سياف  - ١
  *جبهة مورو اإلسالمية للتحرير  - ٢
  *اجليش الشعيب اجلديد  - ٣
  

  النكا األطراف يف سري    
  *)عنصر سابق منشق عن فصيل كارونا، إينييا بارايت(ال فيدوتاالي بوليكال تاميل ماك

  
  األطراف يف أوغندا
  جيش الرب للمقاومة

  

 
  

 .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  *  


