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  من األجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

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

  األطفال والنـزاع املسلح    
  

  تقرير األمني العام    
  

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

، الــذي طلــب اجمللــس إيلَّ فيــه أن أقــدم  )٢٠١١ (١٩٩٨، عمــال بقــرار جملــس األمــن  ٢٠١١
ــه    ــذ قراراتــ ــن تنفيــ ــرا عــ ، )٢٠٠١ (١٣٧٩ ، و)٢٠٠٠ (١٣١٤ ، و)١٩٩٩ (١٢٦١تقريــ

، )٢٠٠٩ (١٨٨٢ ، و    )٢٠٠٥ (١٦١٢، و         )٢٠٠٤ (١٥٣٩ ، و    )٢٠٠٣ (١٤٦٠ و
  .ىل بياناته الرئاسية املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلح، باإلضافة إ)٢٠١١ (١٩٩٨ و
ويتــضمن هــذا التقريــر معلومــات عــن االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال،      - ٢
خدامهم، وممارســة العنــف اجلنــسي    ســيما قيــام أطــراف النـــزاع بتجنيــد األطفــال واســت       وال
 وشـن اهلجمـات علـى املـدارس         األطفال، وقتل األطفال وتشويههم، واختطاف األطفـال،       ضد

واملستــشفيات، واحليلولــة دون وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل األطفــال، يف انتــهاٍك للقــانون 
ويقدم التقرير أيـضا وصـفا للتقـدم الـذي أحرزتـه            ). انظر الفرع الثاين  (الدويل الواجب التطبيق    

ـــزاع فيمــا جتريــه مــن حــوار وتنفــذه مــن خطــط عمــل بغيــة وقــف جت     نيــد األطفــال أطــراف الن
واســتخدامهم، وممارســة العنــف اجلنــسي ضــد األطفــال، وقتــل األطفــال وتــشويههم، وكــذلك 

انظــر الفــرع (فيمــا يتعلــق بتــسريح األطفــال املــرتبطني بــالقوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة  
وعالوة على ذلك، يتضمن التقرير معلومات حمدثة بشأن تنفيذ طلبات حمـددة جمللـس              ). الثالث
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وخيتــتم التقريــر بــإيراد ). انظــر الفــرع الرابــع( )٢٠١١ (١٩٩٨ يف ســياق متابعــة القــرار األمــن
 حالـة قطريـة، منــها   ٢٣ويغطـي هـذا التقريـر    ). انظـر الفـرع اخلـامس   (جمموعـة مـن التوصـيات    

ــة مدرجــة يف جــدول أعمــال جملــس األمــن و   ١٦ ــه أو تتعلــق   ٧ حال  حــاالت غــري مدرجــة في
اجلمهوريــة العربيــة (لتــان قطريتــان جديــدتان إىل التقريــر وأضــيفت حا. حبــاالت قطريــة أخــرى

  ).هاييت وبوروندي( منه حالتان أخريان ُحذفت، يف حني )السورية وليبيا
 أن يتضمن هـذا     ،)٢٠١١ (١٩٩٨ من قراره    ٣الفقرة  ، مبوجب   طلب جملس األمن  يو  - ٣

 الـدويل، بـشن هجمـات    التقرير يف املرفقني أطراف الرتاعات اليت تقوم، على حنو خيل بالقـانون  
أو املستشفيات، أو شن هجمات متكررة على األشـخاص املـشمولني           /متكررة على املدارس و   

أو املستـشفيات أو التهديـد بـشن هجمـات علـيهم؛ باإلضـافة              /باحلماية فيما يتصل باملـدارس و     
ل، إىل األطراف اليت تقوم بتجنيد األطفال واستخدامهم، وممارسة العنف اجلنـسي ضـد األطفـا              

  .وقتل األطفال وتشويههم
وتطلَّب إعداد هذا التقرير إجـراء مـشاورات واسـعة داخـل األمـم املتحـدة، وال سـيما                     - ٤

ــة للرصــد         ــرق العمــل القطري ــر، وف ــسلح يف املق ـــزاع امل ــال والن ــة باألطف ــة العمــل املعني مــع فرق
لقطريـة، وكـذلك    واإلبالغ، وبعثات حفظ السالم والبعثات السياسية، وأفرقة األمـم املتحـدة ا           

ويعمل أيضا مكتـب ممـثليت اخلاصـة املعنيـة     . مع الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية املعنية  
باألطفال والرتاع املسلح عمال حثيثا يف املقر مـع مجيـع إدارات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا ذات                   

  .الصلة، وكذلك مع املمثلني اخلاصني
ادث املــذكورة يف هــذا التقريــر إىل املعلومــات الــيت  وتــستند التقــارير واحلــاالت واحلــو   - ٥

أمـا األوضـاع الـيت تعـوق فيهـا عوامـل مثـل غيـاب                . تسىن مجعها وفحصها والتأكـد مـن دقتـها        
األمن أو تقييد الوصول إىل أماكن معينة القدرة على احلصول على املعلومات أو التحقـق منـها       

  .ظبصورة مستقلة، فقد مت تناوهلا مقترنة هبذا التحف
ــة باألطفــال   )٢٠٠٥( ١٦١٢وعمــال بقــرار جملــس األمــن    - ٦ ، فــإن ممــثليت اخلاصــة املعني

والنـزاع املسلح تسترشد عند تعيني احلاالت اليت تدخل يف نطـاق واليتـها مبـا يتـضمنه القـانون                   
. اإلنساين الدويل والفقه القانوين الدويل من معايري حيتكم إليها يف حتديد وجود النــزاع املـسلح          

تؤدي ممثليت اخلاصـة واليتـها متبعـة إزاء هـذه املـسألة هنجـا عمليـا وتعاونيـا يؤكـد علـى البعـد              و
اإلنساين من أجل كفالة محاية واسـعة وفعالـة لألطفـال املعرضـني لـويالت النــزاع واملتـضررين                   

ــها يف أوضــاع تبعــث علــى القلــق   ــا هلــا،    . من ــة مــا توصــيفا قانوني وال تــشكل اإلشــارة إىل حال
  .)١( تابع لدولة يف مركزه القانوين اإلشارة إىل طرف غريتؤثر وال

__________ 
 مـن بروتوكوهلـا   ١؛ واملـادة  ١٩٤٩ف لعـام     مـن اتفاقيـات جنيـ      ٢انظر، على سـبيل املثـال، املـادة املـشتركة              )١(  

، شـرح التفاقيـات جنيـف لعـام     )حمـرر  (J. Pictet؛ وجلنة الصليب األمحر الدوليـة،  ١٩٧٧اإلضايف الثاين لعام 
، دائــرة االســتئناف باحملكمــة IT-94؛ و املــدعي العــام ضــد دوســكو تــاديتش، القــضية رقــم  )١٩٥٨ (١٩٤٩

 ).١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢(قة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الساب
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لنــزاعات  معلومات عن االنتهاكات اجلسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف ا             -ثانيا   
  املسلحة واالستجابة هلا

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

  نستانأفغا    
 حالة مـن حـاالت جتنيـد القـصر يف أفغانـستان، تعـزى               ٣١٦، أبلغ عن    ٢٠١١يف عام     - ٧

أغلبيتها إىل مجاعات مسلحة أبرزها قوات طالبان، مبا يف ذلك جبهة تـورا بـورا، ومجاعـة سـنة                   
. شـــبكة حقـــاين واحلـــزب اإلســـالمي الـــدعوة الـــسلفية، وشـــبكة لطيـــف منـــصور، وكـــذلك  

ة بتجنيد األطفال واسـتخدامهم لتنفيـذ هجمـات انتحاريـة وزرع        قامت اجلماعات املسلح   وقد
 طفـال، مـن بينـهم    ١١، قُتـل  ٢٠١١ويف عـام    . أجهزة متفجرة مرجتلة، وكذلك لنقـل البـضائع       

ومحل بعض األطفال حزمـا     . طفلة يف الثامنة من عمرها، أثناء قيامهم بتنفيذ هجمات انتحارية         
 تقريـر عـن قيـام مجاعـات مـسلحة،           ٢٠قـل عـن     وورد ما ال ي   . من املتفجرات من دون علمهم    

وذكـرت  . مبا فيها حركة طالبان، بتجنيد األطفال األفغانيني عرب احلدود للذهاب إىل باكستان            
ــستان      ــدريب، وُيعــادون إىل أفغان تقــارير أن األطفــال كــانوا يؤخــذون إىل باكــستان لتلقــي الت

  .لتنفيذ عمليات عسكرية
حوظ يف تنفيذ خطة العمل، ال يزال يتعني االضـطالع          وعلى الرغم من إحراز تقدم مل       - ٨

مبعاجلة كاملة لقيام وحدات الشرطة الوطنية األفغانية واجليش الـوطين األفغـاين، علـى حنـو خيـل        
بالقانون األفغاين، باستخدام األطفال يف نقاط التفتيش، ويشمل ذلك عملهم كـسعاة ومعـّدي              

 الـشرقية واجلنوبيـة عمومـا، يف الـشرطة احملليـة      وجـرى أيـضا جتنيـد األطفـال، يف املنـاطق         . شاي
  .األفغانية، بسبل من بينها التخويف

وظل التحقق من مجيـع التقـارير املتعلقـة بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يـشكل حتـديا                     - ٩
  .خطريا بسبب الرتاع املستمر والقيود األمنية

هم مـن الـصبيان،     مجـيع ( حوادث احتجاز أطفـال      ٢٠٤، جرى توثيق    ٢٠١١ويف عام     - ١٠
ويف عـدة حـاالت،     . لدعمهم املزعوم للجماعات املسلحة   )  سنوات ١٠ هومن بينهم صيب عمر   

قامـت القــوات العـسكرية الدوليــة باحتجـاز األطفــال يف بدايـة األمــر، حيـث نقلــوا إىل مديريــة      
 زينولــئن كــان العــدد الــدقيق لألطفــال احملتجــ. األمــن الوطنيــة، مث إىل مراكــز تأهيــل األحــداث

مرافق االحتجاز التابعـة للقـوات العـسكرية الدوليـة غـري معـروف، فـال تـزال هنـاك شـواغل                  يف
بشأن مدة االحتجاز والتسليم إىل الـسلطات الوطنيـة، وال سـيما األطفـال احملتجـزون يف مرفـق             

  .لالحتجاز باروان
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ومــن خــالل مقــابالت مباشــرة مــع احملتجــزين القــصر، وثقــت األمــم املتحــدة حــوادث   - ١١
ــة       ــصدمات الكهربائيـ ــضرب والـ ــات الـ ــا يف ذلـــك عمليـ ــاز، مبـ ــالل االحتجـ ــة خـ ــوء معاملـ سـ

وعلى سـبيل املثـال، تلقـت األمـم املتحـدة تقريـرا جـرى التحقـق                . والتهديدات بالعنف اجلنسي  
 سنة، قامت القوات العسكرية الدولية بإلقـاء القـبض   ١٦من صحة ما ورد فيه عن صيب عمره  

زعوم بطالبان، ونقلته إىل مركز احتجاز تابع ملديرية األمـن الوطنيـة            عليه واحتجازه الرتباطه امل   
ومل تـرد تقـارير     . ٢٠١١ينـاير   /يف مقاطعة قندهار، حيث تعـرض لالغتـصاب يف كـانون الثـاين            

  .عن إساءة معاملة األطفال الذي حتتجزهم القوات العسكرية الدولية
 ١ ٣٢٥أو جــرح مــا جمموعــه ووثقــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ مقتــل    - ١٢

وقــد جنــم ثالثــون يف املائــة مــن اإلصــابات يف صــفوف . طفــال خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير
األطفــال عـــن أجهــزة متفجـــرة مرجتلــة زرعتـــها اجلماعــات املـــسلحة، ممــا أســـفر عــن مقتـــل       

ــرح   ١٢٣ ــال وجـ ــرين٢٦٢طفـ ــات     .  آخـ ــتخدام اهلجمـ ــضا اسـ ــوادث أيـ ــذه احلـ ــشمل هـ وتـ
بيل املثـال، أدى هجـوم انتحـاري    ، علـى سـ   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ ففـي . االنتحارية

ويف هجـوم آخـر وقـع       .  طفال ٢٨يقل عن    ال منطقة حممد أغا، مقاطعة لوكر، إىل جرح ما        يف
، قامـت اجلماعـة املـسلحة لـشكر جهنكـوي العلمـي، الـيت        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦يف  

 طفـال   ١٢أطفال وجرح مـا ال يقـل عـن           ١٠ل عن   تتخذ من باكستان مقرا هلا، بقتل ما ال يق        
ــل   ــين يف كاب ــى احتفــال دي ــضا يقعــون ضــحايا هلجمــات     وال. يف هجــوم عل ــزال األطفــال أي ي

وقد نسب معظم احلوادث إىل قوات طالبان، مبا يف ذلـك جبهـة             . بالصواريخ واملدفعية واهلاون  
كة حقـاين، واحلـزب     تورا بـورا، ومجاعـة سـنة الـدعوة الـسلفية، وشـبكة لطيـف منـصور، وشـب                  

وقـد قتـل أو جـرح مـا جمموعـه           .  آخـرين  ١٥٩ طفال وجرح    ٤٣اإلسالمي، مما أسفر عن قتل      
  . طفال يف نريان متقاطعة بني اجليش الوطين األفغاين واجلماعات املسلحة١٢٩
وتضاعف عدد اإلصابات يف صفوف األطفال من جراء الـضربات اجلويـة الـيت نفـذهتا                  - ١٣

ــة ل  ــة والقــوات العــسكرية      القــوات املوالي ــوطين األفغاني ــا يف ذلــك قــوات األمــن ال لحكومــة، مب
 آخـرون  ٦٨ أطفال وجـرح    ١١٠الدولية، مقارنة بالفترة املشمولة بالتقرير السابق، حيث قتل         

  .٢٠١١يف عام 
 إصابة عـن األلغـام وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات             ٤٣١وعالوة على ذلك، جنمت       - ١٤

ــسابقة   ــرتاع ال ــود ال ــن عق ــة      .م ــت أغلبي ــضررا وكان ــاطق ت ــر املن ــشرقية أكث ــة ال ــت املنطق  وكان
  . سنة١٥ و ٨اإلصابات من الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بني 

ــام   - ١٥ ــف      ٢٠١١ويف ع ــسلحة مبمارســة العن ــام العناصــر امل ــارير عــن قي ، تواصــل ورود تق
ــصبيان   ــات وال ــع حــوادث انطــوت علــى ضــلوع ع    . اجلنــسي ضــد البن ــغ عــن أرب ــد أبل ر ناصــوق
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ويف حالـة واحـدة     . الشرطة الوطنية األفغانية، من بينها حادثتان جرى التحقق مـن صـحتهما            من
 سـنوات، حكـم املـدعي العـام العـسكري اإلقليمـي علـى               ٩حملاولة اغتصاب بنت تبلغ من العمـر        

 صـبيا حمتجـزا   ٧٦ومـن أصـل   . نواتضابط يف الشرطة الوطنيـة األفغانيـة بالـسجن ملـدة سـت سـ        
 صــبيان ١٠ل األحــداث بتــهم تتعلــق بــاألمن الــوطين جــرت مقابلتــهم، أفــاد        مراكــز تأهيــ  يف

وتواصـل  . بتعرضهم للعنف اجلنسي أو تلقيهم هتديدات بالعنف اجلنسي عند إلقاء القبض علـيهم         
  .أيضا ورود تقارير عن قيام عناصر اجلماعات املسلحة باالعتداء اجلنسي على الصبيان

رير، وثقــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ      وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتق     - ١٦
حادثــة هلجمــات علــى املــدارس واملستــشفيات يف املنــاطق الوســطى والــشمالية واجلنوبيــة  ١٨٥

، )٥١(الشرقية والشرقية، مبا يف ذلـك هجمـات بـأجهزة متفجـرة مرجتلـة وهجمـات انتحاريـة               
غــالق قــسري للمــدارس ، وإ)٣٤(، وختويــف عــاملني يف جمــال التعلــيم )٣٥(وحــرق مــدارس 

 وأعمـال  ،)٧(، واختطاف عاملني يف جمـال التعلـيم       )٢٥(، وقتل عاملني يف جمال التعليم       )٣٢(
وقـد نـسبت أغلبيـة هـذه األحـداث املبلـغ عنـها إىل مجاعـات مـسلحة، مبـا يف ذلـك                        ). ١(هنب  

 يف عـام    وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه أفيـد عـن قيـام طالبـان              . حركة طالبان املعارضـة لتعلـيم البنـات       
وعلــى الــرغم مــن أن األمــم .  بإصــدار توجيــه حيــرم اهلجمــات علــى املــدارس واملعلمــني٢٠١١

املتحــدة مل تــتمكن مــن تأكيــد ذلــك، أشــارت الروايــات إىل أن عناصــر طالبــان علــى مــستوى  
ــى املــدارس    ــا باهلجمــات عل ــددوا علن ــك، وثقــت  . املقاطعــات ن ــة ٣١وباإلضــافة إىل ذل  حادث

ــسبت    اســتخدام عــسكري للمــدا  ــالتقرير، ن ــشمولة ب ــرة امل ــها إىل  ٢٠رس خــالل الفت ــة من  حال
  . حالة إىل قوات موالية للحكومة١١ مجاعات مسلحة و

 حادثـة هجـوم ضـد املرافـق الـصحية           ٥٨وتلقت األمم املتحدة أيضا تقارير عن وقوع          - ١٧
ــسوبة إىل مجاعــات مــسلحة مل يتــسن حت   . واملــوظفني العــاملني فيهــا  ــد ومشلــت احلــوادث املن دي

ــة، وا   ــل واالختطــاف واهلجمــات االنتحاري ــها القت لتخويــف، واســتخدام ســيارة إســعاف   هويت
  .هجوم انتحاري يف
 حادثـة اختطـاف أطفـال نفـذهتا مجاعـات           ٣١وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وثقت        - ١٨

ــسلحة ــن أجــل        . م ــد، واالختطــاف م ــصبيان ونفــذت هبــدف التجني ــع احلــاالت ب ــق مجي وتتعل
. فديــة، واالنتقــام، وختويــف مــن يــشتبه بارتبــاطهم بــالقوات املواليــة للحكومــة  احلــصول علــى 

وتشري مخس من هذه احلوادث إىل وجود صلة للجماعات املسلحة اليت تتمركـز يف باكـستان،            
  .وتنطوي على نقل األطفال عرب احلدود بني أفغانستان وباكستان
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  مجهورية أفريقيا الوسطى    
الغ عن قيام اجلماعتني املسلحتني مؤمتر الوطنيني من أجـل العـدل            ال يزال يتواصل اإلب     - ١٩

والسالم واحتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع بتجنيد األطفال واسـتخدامهم، وخـصوصا             
وشوهد أطفـال يقـاتلون يف صـفوف مـؤمتر الـوطنيني مـن أجـل العـدل والـسالم                  . يف مشال البلد  

ــة مـــن أجـــل التج  ــتباكات املـــسلحة الـــيت وقعـــت  مـــع خـــالل واحتـــاد القـــوى الدميقراطيـ االشـ
وأفيد أيـضا   .  يف مقاطعيت فاكاغا وكوتو العليا     ٢٠١١أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /أيلول يف

ــرياو          ــة يف ب ــصرة العدال ــا الوســطى لن ــال يف صــفوف حركــة حمــرري أفريقي ــشاهدة أطف عــن م
مقاطعـة  (طى يف كـابو  ، ويف صفوف اجلبهة الدميقراطيـة لـشعب أفريقيـا الوسـ       )مقاطعة فاكاغا (

 قليــل مــن األطفــال يف اخنــراطهم ووفقــا للمعلومــات الــواردة، اســتمر عــدد ).  غريبيــزي-نانــا 
ــة     يف ــة والدميقراطي ــادة اجلمهوري ــشعيب إلع ــة   . صــفوف اجلــيش ال ــة الوطني ــضا اجلبه وقامــت أي

ارير ومـن بـني املقـاتلني الـذين أفـادت التقـ           . ٢٠١١التشادية لإلصالح بتجنيد األطفال يف عـام        
ــة لإلصــالح والــذين يبلــغ عــددهم     ــا يف اجلبهــة الوطني  مقاتــل يف عــام ١ ٧٠٠بانــضوائهم فعلي

  . يف املائة، مبن فيهم األطفال من البلدان اجملاورة١٥، قدر أن نسبة األطفال تبلغ ٢٠١١
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وقعـت هجمـات علـى البلـدات والقـرى، وكـذلك                     - ٢٠

ــسالم و احتــاد القــوى       اشــتباكات مــسلحة   ــوطنيني مــن أجــل العــدل وال ــؤمتر ال ــا م شــارك فيه
ــشرقي          ــشمال ال ــها يف ال ــة وكــان أغلب ــرب للمقاوم ــع وجــيش ال ــن أجــل التجم ــة م الدميقراطي

ومن بني مـا جمموعـه      . واجلنوب الشرقي من البلد، وأسفرت عن قتل مدنيني، من بينهم أطفال          
 يف مواجهـات مـسلحة بـني       ٦٣، قتـل    )نتـا  ب ٢٥  صـبيا و   ٦٣ (٢٠١١ طفال قتلـوا يف عـام        ٨٨

  .مؤمتر الوطنيني من أجل العدل والسالم و احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع
وال تــزال حــوادث االغتــصاب وغريهــا مــن أشــكال العنــف اجلنــسي اخلطــرية تــشكل      - ٢١

 وعلــى ســبيل املثــال، قــام. ، علــى الــرغم مــن نقــص اإلبــالغ عنــها٢٠١١مــصدر قلــق يف عــام 
فربايـر بـاهلجوم علـى قـريتني        /اط شـب  ٢١متمردو مـؤمتر الـوطنيني مـن أجـل العـدل والـسالم يف               

  . سنة١٣مقاطعة كوتو العليا واغتصبوا بنتا عمرها  يف
وواصلت اهلجمات على املدارس وقيام اجلماعات املسلحة باسـتخدام املـدارس تأثريهـا               - ٢٢

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، جـرى          . سـطى السليب يف نظام التعليم يف مجهورية أفريقيـا الو        
ــدمريها خــال   ١٢اســتخدام  ــا أو ت ــوطنيني     مدرســة أو اهلجــوم عليه ــؤمتر ال ــني م ــات ب ل مواجه

أجل العدل والسالم و احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع، وكذلك خـالل هجمـات                من
مقاطعـة  ( ويف بلدة بريـا   .  طفل ١ ٥٠٠اجلبهة الوطنية لإلصالح، مما أدى إىل تضرر ما جمموعه          

، قامــت مجاعــات مــسلحة خمتلفــة باســتهداف املعلمــني واالعتــداء علــيهم بــشكل   )كوتــو العليــا
  .منافسة مباشر ألن املدارس كانت يف مناطق واقعة حتت سيطرة مجاعات مسلحة
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وظلت إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية املساعدات حمـدودة يف مشـال البلـد وجنوبـه                 - ٢٣
يــا، ومبومــو ومبومــو العليــا،   بــانغورا، وكوتــو العل-رقي، وخاصــة يف مقاطعــات بــامينغوي الــش
مـؤمتر الـوطنيني    (سلحة احملليـة     غريبيزي، وفاكاغـا، وذلـك نتيجـة ألنـشطة اجلماعـات املـ             - ونانا
اجلبهـة الوطنيـة    (واألجنبيـة   ) أجل العدل والسالم و احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع          من

 طفل قد حرموا يف املناطق املتضررة من املساعدة اإلنسانية          ٤٠ ٠٠٠ويقدر أن حنو    ). حلإلصال
ــالتقرير بــسبب انعــدام األمــن علــى نطــاق واســع يف هــذه املقاطعــات     . خــالل الفتــرة املــشمولة ب

وتعقــدت إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية مــن جــراء انعــدام وضــوح التسلــسل القيــادي،    
  .)مقاطعة أُوهام(الوسطى يف كابو ع اجلبهة الدميقراطية لشعب أفريقيا وخاصة يف العالقة م

  
  تشاد    

، وكـذلك تـسريح اجلـيش       ٢٠١١أسهم حتسن عام يف احلالـة األمنيـة يف البلـد يف عـام                 - ٢٤
، يف حتقيق اخنفـاض كـبري       ٢٠١١الوطين التشادي وإعادة إدماجه خالل النصف الثاين من عام          

ــغ عنــ   ــشاد يف عــدد احلــاالت املبل ــد األطفــال يف ت ومل يــسجل وجــود أطفــال خــالل   . ها لتجني
ــل            ــوزارة العم ــي ل ــد اإلقليم ــام الوف ــيت ق ــشادي، ال ــوطين الت ــة اجلــيش ال ــادة هيكل ــات إع عملي

وعلـى الـرغم   . برصـدها يف موسـورو  ) اليونيـسيف ( األمم املتحدة للطفولـة     منظمةاالجتماعي و 
ال كمبــدأ مــن مبــادئ الــسياسة، مثــة مــن أن اجلــيش الــوطين التــشادي توقــف عــن جتنيــد األطفــ

وال تـزال هنـاك مـزاعم بوجـود      . شواغل من احتمال استمرار ارتباط عدد قليل من األطفال به         
. يف صـفوف اجلـيش الـوطين التـشادي يف مواقـع خمتلفـة             القـصر   مخسة من الالجئني الـسودانيني      

  . التشاديوتنفي احلكومة أي إمكانية ملشاركة األطفال الالجئني يف اجليش الوطين
وقد اخنفض وجود حركة العدل واملساواة يف خميمات الالجئني يف شرق تـشاد بـشكل       - ٢٥

غـري أنـه    . ٢٠١١ملحوظ، ومل يبلغ عن حاالت جديدة لقيام احلركـة بتجنيـد األطفـال يف عـام                 
ال ميكن استبعاد احتمال قيام القوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة مبحـاوالت إلعـادة جتنيـد                 

الالجـئني الـسودانيني، وهـو مـا يتطلـب اضـطالع فـرق العمـل القطريـة للرصـد                    مـن بـني     ال  أطف
الدميقراطيـة   ويزعم أيضا أن مثة أطفاال ال يزالـون مـرتبطني باجلبهـة           .  له واإلبالغ بعمليات رصد  

  .والسودان الشعبية، اليت تنتشر قواهتا يف املنطقة احلدودية بني تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
، ومنــذ إنــشاء قــوة الرصــد التــشادية الــسودانية املــشتركة، حتقــق  ٢٠١١وخــالل عــام   - ٢٦

حكومـة تـشاد بكامـل املـسؤولية عـن محايـة            قد اضـطلعت    و. اخنفاض كبري يف احلوادث األمنية    
ستراتيجية مـشتركة بـني األمـم     عت الصيغة النهائية ال   وضوالعاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية،      

وقامــت املفــرزة األمنيــة املتكاملــة بتوســيع منطقــة  . يف جمــال محايــة املــدنينياملتحــدة واحلكومــة 
. اجلنـــويب واجلنـــويب الـــشرقيعملياهتـــا مـــن شـــرق البلـــد مـــن أجـــل تـــوفري التغطيـــة يف اجلـــزء   

وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة وشــركاءها اضــطروا إىل اســتخدام حراســة مــسلحة    أن غــري
  . يف شرق تشاد وجنوهباحلماية حتركاهتم
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  كوت ديفوار    
 مرتبطـة بـشكل مباشـر       ٢٠١١كانت األزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات يف مطلـع عـام                 - ٢٧

وقـد أدى انتـهاء األعمـال العدائيـة     . بارتفاع معدل ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  
غـري أنـه تواصـل ارتكـاب بعـض االنتـهاكات            . إىل اخنفاض الحق يف عدد االنتهاكات املسجلة      

  .طفال بعد انتهاء القتال، وال سيما يف الغربضد األ
وجرى توثيق حاالت لتجنيد األطفال واسـتخدامهم خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،           - ٢٨

وخالل الفترة الـيت سـبقت      . وبلغت هذه احلاالت ذروهتا خالل األزمة اليت أعقبت االنتخابات        
 يف إشــراك األطفــال يف أنــشطة  ، لــوحظ اجتــاه يــدعو إىل القلــق يتمثــل  ٢٠١٠انتخابــات عــام 

ــا عرضــهم للعنــف و     ــسياسية، وهــو م ــة واملظــاهرات ال ــة  أّدتاحلمــالت االنتخابي  بيانــات علني
ــاير /ويف وقــت الحــق، بــني كــانون الثــاين  .  إىل تفاقمــهومحــالت جتنيــد اســتهدفت الــشباب  ين

ا الوطنيـون  ، انضم العديد من الشبان إىل خمتلف اجلماعات املسلحة، مبا فيهـ   ٢٠١١مايو  /وأيار
  .الشباب وفرقة الكوماندوز اخلفية

بــالغ مــن صــحة ســبع وثالثــني حالــة   وقــد حتققــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإل   - ٢٩
وشـارك  .  جمموع احلاالت أعلى مـن ذلـك       حاالت التجنيد واالستخدام، رغم أنه يعتقد أنَّ       من

وشـوهد  .  كـال اجلـانبني    األطفال والشباب يف مجاعات الدفاع عـن الـنفس الـيت أنـشأها أنـصار              
أطفال حيرسون مراكز تفتيش بالتعاون مع الـوطنيني الـشباب وعناصـر مـن القـوات اجلمهوريـة          

وقـد سـرحت    . ٢٠١١أبريل  /يناير إىل نيسان  /الفترة املمتدة من كانون الثاين    لكوت ديفوار يف    
عـادة إدمـاجهم    غالبية األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة خالل األزمة على الرغم مـن أن إ            

رمسيا ال تزال تشكل حتديا يف ظل عدم وجود برنـامج وطـين لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة             
، ٢٠١١مـايو   / العدائيـة يف أيـار     ومنـذ هنايـة األعمـال     . اإلدماج خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       

  .يبلغ عن أي حاالت جديدة لتجنيد األطفال واستخدامهم مل
طفـال وتـشويههم يف الـنريان املتقاطعـة والقـصف ذروهتـا خـالل               وبلغت أعمال قتل األ     - ٣٠

، وذلــك يف أبيــدجان ويف الغــرب بــشكل  ٢٠١١مــايو /ينــاير وأيــار/الفتــرة بــني كــانون الثــاين 
 مــن حــاالت قتــل األطفــال ٤٢ مــا جمموعــه ٢٠١١وســجلت األمــم املتحــدة يف عــام . رئيــسي

رغم مـن أنـه يـرجح أن يكـون          حاالت تشويه األطفال على يد عناصـر مـسلحة، بـال           من ٦٦ و
، نــسبت بعــض احلــاالت إىل عناصــر  ويف أبيــدجان. العــدد الفعلــي للحــاالت أعلــى مــن ذلــك  

وأبلغ أيضا عن حاالت تـشويه لألطفـال مـن جـراء خملفـات احلـرب             . قوات الدفاع واألمن   من
  .املتفجرات من
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كل وظــل انتــشار االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي ضــد األطفــال يــش      - ٣١
 مـن حـاالت   ٢٧١وسجلت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ ما جمموعه     . مصدر قلق بالغ  

وقــد قامــت اجلماعــات املــسلحة .  صــبيان٦  بنتــا و٢٦٥العنــف اجلنــسي، تــضرر مــن جرائهــا 
وعلـى سـبيل املثـال، قـام ثالثـة عناصـر مـن القـوات                .  يف املائة من هـذه احلـاالت       ٢٤بارتكاب  

ــو  ــة لكــوت ديف ــصاب مجــاعي حتــت هتد اجلمهوري ــا   ار باغت ــاة عمره ــسالح لفت ــد ال  ســنة ١٦ي
ــع يف حــي كــارفور يف دويكــوي يف     يف ــا الواق ــارس / آذار٢٨مرتهل ــة  . ٢٠١١م وكانــت احلال

التمتــع حبريــة التنقــل واإلفــالت  خطــرية للغايــة يف الغــرب حيــث واصــلت اجلماعــات املــسلحة  
  .)٢(أو االنتقام/ من الوصم وويتردد الضحايا عموما يف تقدمي شكوى خوفا. العقاب من
أو هنـب   /وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغ عن قيام اجلماعات املسلحة بتخريب و            - ٣٢
 طفــل ٦٧ ٥٠٠ حرمــان مــا يقــدر بـــ   مدرســة، ممــا أدى إىل٤٧٧أو اســتخدام مــا جمموعــه /و

ة  منــها كمخــازن لألســلح٣ مدرســة، ٢٣ومــن بــني هــذه احلــاالت، اســتخدمت . التعلــيم مــن
وقـد نـسبت    . وباإلضافة إىل ذلك، تعرضـت سـبعة مرافـق طبيـة للـهجوم            . كمقابر مجاعية  ٤ و

ــد        ــوار، وال ســيما يف غــرب البل ــة لكــوت ديف ــوات اجلمهوري ــا إىل الق ــذه احلــوادث عموم . ه
وباإلضافة إىل ذلك، أفـادت تقـارير عـن حالـة واحـدة السـتخدام املـدارس ألغـراض عـسكرية                     

من جانب مرتزقـة ليـربيني وعناصـر مواليـة لغبـاغبو، مبـا يف ذلـك                 حي يوبوغون يف أبيدجان      يف
  .الوطنيني الشبابمجاعة 
أغــسطس، صــدقت احلكومــة علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق  /ويف آب  - ٣٣

ــسلحة     ــات امل ــال يف املنازع ــتراك األطف ــشأن اش ــل ب ــشروع    . الطف ــضا م ــة أي ووضــعت احلكوم
انتظــار موافقــة وزارة يف وال تــزال هــذه الوثيقــة . جلنــسايناســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة العنــف ا

  .األسرة واملرأة والطفل
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وثّقــت اجلهــات الفاعلــة املعنيــة حبمايــة األطفـــال            - ٣٤

 حالـة   ٢٦٦أن  وأُبلـغ بـ   ).  بنتـاً  ١٣ صبياً و    ٢٥٩تشمل  (حالة جتنيد واستخدام لألطفال      ٢٧٢
ــال وحــالتني يف       ــة يف حمافظــة أوريينت ــة، وأربع ــشمالية وكيفــو اجلنوبي ــها حــدثت يف كيفــو ال من

وُزعم أن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية تتحمل املسؤولية عـن العـدد             . مانييما
. ااألكــرب مــن هــذه احلــاالت، تليهــا مجاعــات مــاي مــاي والقــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــد   

__________ 
 يف قائمـة املـسؤولني عـن أمنـاط االغتـصاب            ةعن األطراف يف كوت ديفوار املدرج      على معلومات    لالطالع   )٢(  

وغريه من أشكال العنف اجلنسي خالل الفترة املشمولة بالتقرير، انظر تقرير األمني العام عن العنف اجلنـسي             
  .)S/2012/33(املرتبط بالرتاعات 
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وتشمل اجلهات املرتكبة املزعومة األخرى اجلماعة املـسلحة األوغنديـة املعروفـة باسـم القـوات                
وُنـسبت  . اجلـيش الـوطين لتحريـر أوغنـدا، والقـوات اجلمهوريـة االحتاديـة           /الدميقراطية املتحالفـة  

حــاالت أخــرى تتعلــق بتجنيــد األطفــال إىل جمموعــات جديــدة للــدفاع احمللــي ووحــدات غــري   
ــشعب   ُمندجمــة ــدفاع عــن ال ــوطين لل ــة للمــؤمتر ال واســُتخدم معظــم األطفــال كمــرافقني،   .  تابع

 عامــا حــني ١٧ و ١١وكانــت أعمــار معظــم األطفــال تتــراوح بــني  . أو محــالني/وطبــاخني، و
  . طفال دون العاشرة من العمر١٢جتنيدهم؛ بينما كان 

ــشويه تتع ١٤، مت توثيــق عــشر حــاالت قتــل و   ٢٠١١ويف عــام   - ٣٥ ــة ت . لــق بأطفــال  حال
ست حاالت قتـل    (معظمها  ارتكبت  وُزعم أن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية        

وُنسبت ثالث حاالت تشويه إىل الشرطة الوطنيـة الكونغوليـة، وحالـة            ). وتسع حاالت تشويه  
قتــل واحــدة إىل جمموعــة مــاي مــاي، ونــسبت احلــاالت املتبقيــة إىل عناصــر مــسلحة مل يتــسن    

  . ويتهاحتديد ه
وارتكبت مجيع األطراف أعمال عنف جنسي ضد األطفال، وظـل األمـر مـصدر قلـق                  - ٣٦

. معظم احلـاالت املوثقـة    اليت ارتكبت   وكانت قوات األمن احلكومية هي      . ٢٠١١يف عام   بالغ  
ومشلــت ). صبياناغتــصاب لــمبــا يف ذلــك ثــالث حــاالت ( حــاالت اغتــصاب ١٠٨ومت توثيــق 

 حالــة وقعــت يف ٢٢ت يف كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة، و   حالــة وقعــ٨٦هــذه احلــاالت 
 حالــة إىل القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   ٦٧وُنــسبت . حمافظــة أوريينتــال

 حـاالت إىل الـشرطة الوطنيـة الكونغوليـة،     ١٠، و  املختلفـة  حالة إىل مجاعات ماي ماي    ١٧ و
روانــدا، وحالتــان إىل جبهــة املقاومــة الوطنيــة يف  حــاالت إىل القــوات الدميقراطيــة لتحريــر ٤و 

وُزعم أن اثـنيت عـشرة حالـة اغتـصاب ضـد أطفـال              . اجلبهة الشعبية للعدالة يف الكونغو    /إيتوري
كيفـو الـشمالية، يف الفتـرة       يف  واليكـايل،   /وقعت خالل حـوادث اغتـصاب مجـاعي يف موتونغـو          

وُزعــم أن مرتكبيهــا . ٢٠١١ه يونيــ/ حزيــران٢٣ إىل ٢٢يونيــه ومــن / حزيــران١٠ إىل ٨مــن 
ــو حــر وذي ســيادة     ــوطنيني مــن أجــل كونغ وتراوحــت أعمــار معظــم  . ينتمــون إىل حتــالف ال

  .)٣( عاما، وكان مخسة منهم دون سن السادسة١٧ و ٨األطفال الضحايا بني 
، حيــث وقــع ٢٠١١وارتفــع عــدد اهلجمــات ضــد املــدارس واملراكــز الــصحية يف عــام   - ٣٧
ــدارس  ٥٣ ــا ضــد امل ــل       حادث ــال، مقاب ــة أوريينت ــو وحمافظ ــاطعيت كيف ــصحية يف مق ــز ال  واملراك
 حالـة  ٢١وكانت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا مـسؤولة عـن    . ٢٠١٠حادثا يف عام     ٢٣

__________ 
لالطالع على معلومات بشأن األطراف اليت أدرجت بوصفها مسؤولة عن أمناط اغتـصاب وأشـكال أخـرى                   )٣(  

من العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، انظـر تقريـر األمـني العـام             
 ).S/2012/33(عن العنف اجلنسي املرتبط بالرتاعات 
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وكانـت مجاعـات مـاي مـاي        . ٢٠١١تدمري وهنب استهدفت مدارس ومراكز صـحية يف عـام           
اجلـيش الـوطين لتحريـر      /ة املتحالفـة  مسؤولة عن ست حاالت، بينما كانـت القـوات الدميقراطيـ          

وكانـت القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            . أوغندا مـسؤولة عـن حالـة واحـدة        
ــادثتني           ــن ح ــب، وع ــات هن ــى عملي ــسي عل ــشكل رئي ــدة حــوادث انطــوت ب ــن ع ــسؤولة ع م

  .استخدمت فيهما مدارس
ة الكونغـو الدميقراطيـة   وتواصلت عرقلة إيصال املساعدات اإلنسانية إىل شرق مجهوريـ     - ٣٨

فعلى سبيل املثال، قُتل مخسة عاملني يف جمال األنـشطة اإلنـسانية يف كيفـو               . ٢٠١١طوال عام   
أكتوبر خالل هجوم نفذته عناصر ُزعم أهنا تنتمي إىل مجاعـات مـاي   /اجلنوبية يف تشرين األول   

 وكانـت املنـاطق     .وأُبلغ أيضا عن حاالت اختطـاف عـاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية              . ماي
األكثر تضررا هي غوما وماسيسي وروتشورو يف كيفو الشمالية وبوكـافو، ومنطقـة أوفـريا يف             

وأدى الفــراغ األمــين الــذي أعقــب عمليــة إعــادة االنتــشار املؤقتــة الــيت نفــذهتا  . كيفــو اجلنوبيــة
اجلماعـات  القوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف سـياق عمليـة التنظـيم إىل قيـام                    

املسلحة، مبا فيها القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، ومجاعات ماي مـاي املختلفـة، باسـتغالل               
الوضــع إلعــادة تــشكيل مواقعهــا يف املنــاطق الــيت جــرى إخالؤهــا، األمــر الــذي عرقــل إيــصال   

  . املساعدات اإلنسانية
 ٢٠٠٩ينــاير /ثــاينوبعــد ثــالث ســنوات مــن اعتمــاد قــانون محايــة الطفــل يف كــانون ال  - ٣٩

وجترمي جتنيد األطفال، مل تتم مقاضاة وإدانة أي من مرتكيب أعمال جتنيد واسـتخدام األطفـال،                
ــهم     ــد من ــات العدي ــم أن هوي ــستوى     -رغ ــو امل ــسؤولون رفيع ــيهم م ــن ف ــة -مب ــدا معروف . جي

ــدا، وبــودوان نغــارويي،      فمرتكبــو هــذه األفعــال، مثــل بوســكو نتاغانــدا، وإينوســانت زميورين
زالوا ضمن هيكل قيادة القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وحـصل بعـضهم                 ما

ومثـة آخـرون حوكمـوا وصـدرت أحكـام بإدانتـهم            . بيويـو جوزويـه   مثـل   اآلخر على ترقيـات،     
كيونغـو موتانغـا، امللقـب      زعـيم املـاي مـاي       فعلى سـبيل املثـال، فـإن        . زالوا طليقي السراح   وما

 بتـهم ارتكـاب جـرائم ضـد     ٢٠٠٩مـارس   /ه حكـم باإلعـدام يف آذار      باسم جيدون، صدر عليـ    
 ٢٠١١ســبتمرب /اإلنــسانية، وجتنيــد األطفــال واســتخدامهم، ولكنــه فــر مــن الــسجن يف أيلــول  

وعلى الرغم من جهود الدعوة، مل تتخذ قيـادة القـوات           . واستأنف أنشطته يف كاتانغا الشمالية    
 يف كيفـو اجلنوبيـة أي       “أماين ليو ”ؤولة عن عملية    املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية املس    

لتلــك القــوات يف خطــوات للتحقيــق يف عمليــات هنــب عــشر مــدارس ارتكبتــها عناصــر تابعــة   
  .٢٠١١سبتمرب /أغسطس وأيلول/آبشهري 
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وحدث تطور إجيايب متثل يف توقيف ومقاضاة عدد مـن املـشتبه فـيهم التـابعني للقـوات                    - ٤٠
غو الدميقراطية والشرطة الوطنية الكونغوليـة الـذين ُزعـم أهنـم ارتكبـوا              املسلحة جلمهورية الكون  

 عنــصرا ينتمــون إىل القــوات املــسلحة    ٤٤فقــد اعُتقــل  : أعمــال عنــف جنــسي ضــد أطفــال    
ــورطهم يف       ــزعم ت ــة ب ــة الكونغولي ــشرطة الوطني ــة وال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة ٧٧جلمهوري  حال

ومتـت تربئـة اثـنني منـهم لعـدم       . را منـهم   عنـص  ١٨، وحوكم   ٢٠١١اغتصاب ارُتكبت يف عام     
  .  منهم وأُلزموا بدفع تعويض مايل للضحايا١٦كفاية األدلة، وُسجن 

  
  العراق     

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت اجلماعـات املـسلحة، مبـا فيهـا تنظـيم القاعـدة                   - ٤١
ــة العــراق اإلســالمية، تنفيــذ هجمــات عنيفــة اســتهد     فت قــوات األمــن يف العــراق وتنظــيم دول

وكانت احملافظـات األكثـر تـضررا هـي بغـداد وكركـوك ونينـوى               . واملباين احلكومية، واملدنيني  
ديـسمرب،  /ينـاير إىل كـانون األول   /ويف الفترة مـن كـانون الثـاين       . ودياىل واألنبار وصالح الدين   

 العمـل    حادثا حتققـت منـها فرقـة       ١١٧ حادثا ميس باألطفال، ومنها      ٣٤١أُبلغ عن ما جمموعه     
  . القطرية للرصد واإلبالغ

، واصـلت اجلماعـات املـسلحة مثـل تنظـيم القاعـدة وتنظـيم دولـة            ٢٠١١عـام   وطوال    - ٤٢
وبـسبب  . القتـال العراق اإلسالمية جتنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم ليـشاركوا يف أعمـال      

نـــدهم الـــسياق األمـــين، يظـــل مـــن الـــصعب التحقـــق مـــن العـــدد الـــدقيق لألطفـــال الـــذين جت   
ومع ذلك، جرى توثيق حوادث وقعت يف حمافظات األنبـار          . وتستخدمهم اجلماعات املسلحة  

ــط    ــوى وواسـ ــوك ونينـ ــاىل وكركـ ــداد وديـ ــل وبغـ ــسس   . وبابـ ــال للتجـ ــُتخدم األطفـ ــد اسـ وقـ
واالســتطالع، ونقــل اإلمــدادات واملعــدات العــسكرية، وتــصوير اهلجمــات بالفيــديو ألغــراض   

ة املرجتلــة، واملــشاركة فعليــا يف هجمــات ضــد قــوات األمــن  الدعايــة، وزرع األجهــزة املتفجــر
وأُبلــغ أيــضا عــن مــشاهدة أطفــال حيرســون نقــاط التفتــيش التابعــة جملــالس الــصحوة  . واملــدنيني

وجتـدر اإلشـارة إىل أن      . وذلك بشكل رئيسي يف حمافظات دياىل وبابل وصالح الدين واألنبار         
، الـذي أدرج    “طيـور اجلنـة   ”ق، املعـروف باسـم      جناح الشباب التابع لتنظيم القاعـدة يف العـرا        

يف تقريري السابق املتعلـق بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم، مل يعـد لـه أي نـشاط خـالل الفتـرة             
  .املشمولة هبذا التقرير

 طفــال، مــن ٢٩٤وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مت توجيــه لــوائح اهتــام رمسيــة إىل    - ٤٣
 مـن   ٤ أو إدانتـهم بتـهم تتعلـق باإلرهـاب مبوجـب املـادة               بينهم عدد غري معـروف مـن البنـات،        

 ارتفاعـا  ٢٠١١وشهدت األشهر الثالثة األخرية مـن عـام       ). ٢٠٠٥(قانون مكافحة اإلرهاب    
حادا يف نسبة األطفال املوقوفني يف مرافـق االحتجـاز رهـن احملاكمـة الـذين وجهـت إلـيهم هتـم               

  .تعلق باإلرهاببزعم ارتباطهم جبماعات مسلحة وارتكاهبم جرائم ت
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 طفـال آخـر جبـروح نتيجـة السـتمرار        ٢٦٥ طفـال وأصـيب      ١٤٦وقُتل ما ال يقل عـن         - ٤٤
ووقــع معظــم هــذه احلــوادث يف حمافظــات بغــداد ونينــوى وكركــوك   . ٢٠١١العنــف يف عــام 
ــة     ومــا. وصــالح الــدين زالــت إمكانيــة التحقــق مــن احلــوادث حمــدودة بــسبب املخــاطر األمني

  .د املستقلةاملرتبطة بأنشطة الرص
السبب الرئيسي حلاالت قتل وتشويه األطفال إىل اهلجمـات العـشوائية، مبـا يف              وُيعزى    - ٤٥

.  النـار  إطـالق ذلك اهلجمات االنتحارية، وكذلك عمليات اإلعدام املستهدفة وحوادث تبادل          
 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظهرت يف العراق ممارسات جديدة تتمثل يف تنفيـذ هجمـات              

 منــها ١٤الــيت وقــع ( هجومــا مــن هــذه اهلجمــات ٢٠، أدى وقــوع ٢٠١١ويف عــام . معقــدة
ــشرين األول   يف ــن ت ــرة م ــانون األول /الفت ــوبر إىل ك ــسمرب /أكت ــل)  وحــدها٢٠١١دي   إىل مقت

  . طفال آخر٣٣ طفال وجرح ٢٠ما ال يقل عن 
لــة العــراق وتــسببت اجلماعــات املــسلحة، مبــا يف ذلــك تنظــيم القاعــدة يف العــراق ودو    - ٤٦

فعلى سبيل املثال، أعلن تنظيم دولة العـراق        . اإلسالمية، يف وقوع الغالبية العظمى من الضحايا      
 بـالقرب مـن مطعـم يف        ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٥اإلسالمية مسؤوليته عن التفجري الذي وقـع يف         

.  شخــصا، مــن بينــهم مخــس بنــات وأربعــة صــبيان  ١٤مدينــة كركــوك أدى إىل قتــل وجــرح  
يم القاعـدة يف العـراق مـسؤوليته عـن سلـسلة مـن اهلجمـات املنـسقة الـيت وقعـت يف                       وأعلن تنظ 
، مشلــت اعتــداًء جبهــاز متفجــر مرجتــل منقــول يف ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢٢بغــداد يف 

  . طفال آخر٢٨ أطفال وجرح ٧مركبة استهدف مبىن حكوميا يف الرصافة وأدى إىل مقتل 
ــالتق    - ٤٧ ــشمولة بـ ــرة املـ ــهدت الفتـ ــتطفني،   وشـ ــال املخـ ــدد األطفـ ــبرية يف عـ ــادة كـ   رير زيـ

ورغـم تعـذر التحقـق مـن دوافـع معظـم       .  بنـات ١٠ صـبيا و    ٢٧اختطاف  حاالت  إذ مت توثيق    
احلوادث، إال أنـه ُيـشتبه يف وجـود صـلة قويـة بـني حـاالت اختطـاف األطفـال ومتويـل أنـشطة                         

، ٢٠١١يونيـه   /ثال، يف حزيران  فعلى سبيل امل  . اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة يف العراق      
 عامـا  ١١اختطف جناة زعموا أهنم أعضاء يف تنظيم دولة العـراق اإلسـالمية صـبيا يبلـغ عمـره           

  .وأُطلق سراح الصيب يف وقت الحق بعد دفع فدية. بالقرب من مرتله يف كركوك
ــة الــيت ُزرعــت يف املــدارس واملرافــق الطب      - ٤٨ ــة وكــذلك أثــرت األجهــزة املتفجــرة املرجتل ي
بالقرب منها، وإطالق النار العشوائي واهلجمات املوجهـة ضـد العـاملني يف قطـاعي التعلـيم                  أو

وأُبلـغ يف   . والصحة، تأثريا سلبيا على الوصول إىل املدارس واالسـتفادة مـن اخلـدمات الـصحية              
ــام  ــوع  ٢٠١١عـ ــن وقـ ــدارس و  ٥٤ عـ ــرارا مبـ ــق أضـ ــا أحلـ ــرارا  ٤٠  حادثـ ــق أضـ ــا أحلـ  حادثـ

وأّدت حـوادث خمتلفـة مشلـت       . ٢٠١٠ذلك يف احلالتني زيادة مقارنة بعـام        مبستشفيات، وميثل   
إطالق النار املباشر واسـتخدام أجهـزة متفجـرة مرجتلـة، معظمهـا يف بغـداد وكركـوك ونينـوى          
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 موظفـــا يف قطـــاع ١٧ موظفـــا يف قطـــاع التعلـــيم و ٢٧وصـــالح الـــدين واألنبـــار، إىل مقتـــل 
عـاملني طبـيني، وهجمـات علـى املرافـق الـصحية            ومثة وقائع أخـرى تتعلـق باختطـاف         . الصحة

وتتحمــل اجلماعــات املــسلحة، مبــا يف ذلــك تنظــيم القاعــدة يف  . ســيارات اإلســعاف املدنيــة أو
  .العراق وتنظيم دولة العراق اإلسالمية املسؤولية عن مجيع احلاالت اليت أُبلغ عنها

احلكومـة العراقيـة علـى      ، بذلت األمم املتحدة جهودا مطردة لتشجيع        ٢٠١١ويف عام     - ٤٩
ــرتاع املــسلح      ــؤثر علــى األطفــال يف ســياق ال ــة ملعاجلــة القــضايا الــيت ت وعقــب . اســتحداث آلي

ينـاير بـني وزارة اخلارجيـة والرئيــسني املـشتركني لفرقـة العمــل      /اجتمـاع ُعقـد يف كـانون الثــاين   
ة مـشتركة   القطرية للرصد واإلبالغ، تعهدت وزارة شؤون حقوق اإلنسان بإنشاء جلنـة وزاريـ            

ــشؤون        ــيم، والعمــل وال ــة، والتعل ــدفاع، والتربي ــة، وال ــثلني عــن وزارات الداخلي ــألف مــن مم تت
، طلبت الوزارة من جملـس الـوزراء املوافقـة          ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩االجتماعية، ويف   

 كـانون   ٣١حـىت   ومل ُيـشر إىل حـدوث أي تقـدم علـى هـذا الـصعيد                . على إنشاء هـذه اللجنـة     
  .٢٠١١مرب ديس/األول

  
  لبنان    

وعلـى الـرغم مـن اهلـدوء العـام          . أُدرجت احلالة يف لبنان يف تقـاريري الـسنوية الـسابقة            - ٥٠
، فقـد وقعـت   ٢٠٠٦الذي ساد على طول اخلط األزرق منـذ وقـف األعمـال العدائيـة يف عـام          

حـوادث عنــف متفرقـة أضــّرت باألطفــال، ومشـل ذلــك مقتــل أطفـال وإصــابتهم بتــشوهات يف     
، توجــه متظــاهرون فلــسطينيون يف اجتــاه  ٢٠١١مــايو / أيــار١٥ففــي .  عنــف متفرقــةحــوادث

اخلط األزرق يف جنوب لبنـان، األمـر الـذي أثـار ردا مـسلحا مـن قـوات األمـن اإلسـرائيلية يف                        
ونــتج عــن ذلــك ســبع خــسائر بــشرية بــني املــدنيني، مــن بينــهم صــبيان  . منطقــة مــارون الــرأس

ن ا شخــصا جبــروح مــن بينــهم أربعــة صــبيان وبنتــ      ١١١ عامــا، وإصــابة  ١٧ و ١٦عمرمهــا 
  . يتجاوز أصغرهم السادسة من العمر مل

أبريـل  /ويف ما يتصل بالوضـع يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، شـهد لبنـان بـني نيـسان                     - ٥١
.  الجئ سوري، نصفهم مـن األطفـال       ٦ ٢٠٠ تدفق أكثر من     ٢٠١١ديسمرب  /وكانون األول 

ملتزايــدة علــى اجلانــب الــسوري مــن احلــدود، وزرع األلغــام علــى وأدت املنــاورات العــسكرية ا
طول احلدود اللبنانية، إىل جعل دخول لبنان عرب نقاط العبور غري الرمسيـة أمـرا حمفوفـا مبخـاطر              
ــة الــيت       ــدة، وســاهم ذلــك يف نــشر االضــطراب بــني الــسكان املــشردين واجملتمعــات احمللي متزاي

 عاما جبروح نامجـة عـن طلقـات ناريـة           ١٦ و   ١٤عمرمها  وأُصيب صبّيان لبنانيان    . استضافتهم
وأصـيب أيـضا طفـل لبنـاين     . أُطلقت من اجلانب السوري يف املنطقة الـشمالية مـن وادي خالـد         

يف حمــاذاة احلــدود اللبنانيــة علــى ُزرع  عامــا بتــشوهات نتيجــة لغــم أرضــي ١٣يبلــغ مــن العمــر 
  .اجلانب السوري
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 اشــتباكان عنيفــان علــى ٢٠١١صــيدا، وقــع يف عــام ويف خمــيم عــني احللــوة يف قــضاء   - ٥٢
األقل، يف حادثني منفصلني، بـني فـصائل سياسـية، وأدى ذلـك إىل مقتـل طفـل واحـد وإحلـاق                

  .وأدت هذه احلوادث أيضا إىل تعطيل الدراسة يف املدارس. جروح بالغة بطفلني آخرين
  

  ليبيا    
ت األمـم املتحـدة تقـارير كـثرية         ، تلقـ  ٢٠١١فربايـر   /منذ بدء الرتاع يف منتصف شباط       - ٥٣

وبـسبب  . طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       يف ليبيا   تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة ضد األطفال       
ر الوصول إىل السكان املتضررين، خصوصا يف سرت ومـصراتة، وغيـاب الرصـد              القتال، وتعذُّ 

لـيت تعـرض هلـا األطفـال،        واإلبالغ املنتظمني، مل يتـسّن التوثيـق املنـتظم لالنتـهاكات اجلـسيمة ا             
ونتيجــة لــذلك، ورغــم تــسجيل مــا جمموعــه      . يف ذلــك اخلــسائر البــشرية بــني األطفــال     مبــا

 حالة تشويه أطفال وقع معظمها يف مـصراتة، وتاورغـاء، وبـين          ٢٤٧حالة قتل أطفال و      ١٢٩
 ،) صــبيا٣٧ بنتــا و ١٦( حــادث قتــل أطفــال ٥٣التحقــق مــن جــرى وليــد، وطــرابلس، فقــد 

، وقع معظمها يف بنغـازي، وطـرابلس، ومـصراتة،          ) صبيا ٧٨ بنتا و    ١٨( تشويه    حادث ٩٦ و
وتعــود األســباب الرئيــسية للوفيــات واإلصــابات إىل . والربيقــة، وتاورغــاء، وأجــدابيا، ونفوســة

طـالق  إ، وتبـادل    )وال سـيما يف مـصراتة     (عمليات القصف اليت نفذهتا قوات احلكومـة الـسابقة          
ــة ا   ــوات احلكوم ــني ق ــار ب ــسابقة ومجاعــات املعارضــة  الن ــصف    . ل ــني منت ــال، ب ــى ســبيل املث فعل

كــان  ، طفــال٢٤، ُنقــل إىل مستــشفى الربيقــة  ٢٠١١أغــسطس /فربايــر ومنتــصف آب/شــباط
وذكـر بعـض    . بطلقات ناريـة وأصـيب تـسعة جبـروح مـن جـراء انفجـارات              قد قُتلوا   منهم   ١٥

ب حـاالت القتـل والتـشويه الـيت         العاملني يف القطاع الطيب يف مصراتة وبنغازي وزلينت أن أسبا         
وأدى أيــضا . أُبلــغ عنــها مشلــت، باإلضــافة إىل القــصف، ارتبــاط الــصبيان باجلماعــات املــسلحة

وكـان  . تلوث املناطق باملتفجرات اليت خلفتها احلرب إىل عدد كبري من اخلـسائر بـني األطفـال               
صوصا مـع عــودة  أكثـر املنـاطق تـضررا أجـدابيا، ونـالوت، وزنتـان، وسـرت، وبـين وليـد، وخـ          

  .السكان املشردين إىل ديارهم
وأُبلــغ أيــضا عــن ســقوط خــسائر بــشرية بــني األطفــال يف ســياق العمليــات العــسكرية    - ٥٤

النـاتو  وذكـرت جلنـة التحقيـق املعنيـة بليبيـا أن      . يف ليبيـا ) النـاتو (ملنظمة حلـف مشـال األطلـسي     
ادي سـقوط خـسائر بـشرية بـني         أدار محلة اتسمت بدقة متناهية تبّين بوضوح عزمـه علـى تفـ            ”

ــة مــا ال يقــل عــن    ). ٨١٢، الفقــرة A/HRC/19/68 (“املــدنيني ومــع ذلــك، فقــد وثّقــت اللجن
ــات  ١٠ ــن األوفي ــاجر، وطــرابلس،      م ــسي يف م ــات حلــف مشــال األطل ــال يف ســياق عملي طف

فعلى سبيل املثال، وجدت اللجنة أن ما ال يقل عن سبعة أطفال قد قتلـوا يف                . وزلينت، وسرت 
وباإلضافة إىل ذلـك، مجعـت األمـم        . ٢٠١١أغسطس  / آب ٨رة جوية ُشّنت على ماجر يف       غا

 حالـة إصـابة     ١١، وكـذلك    )ثالثـة صـبيان ومثـاين بنـات       ( حالة وفاة    ١١املتحدة معلومات عن    
  .يف الربيقةالناتو ذات صلة بعمليات ) أربعة صبيان وسبع بنات(
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ــا بالغــات كــثري     - ٥٥ ــرتاع يف ليبي ــة    ووردت يف ســياق ال ــة، مشلــت جلن ة مــن جهــات خمتلف
القوات املسلحة واجلماعات املـسلحة، ولكـن عوائـق       صفوف  التحقيق، تفيد بوجود أطفال يف      

الرصد واإلبالغ املذكورة أعـاله منعـت األمـم املتحـدة مـن التحقـق مـن مجيـع احلـوادث املبلـغ                       
، أثناء القتـال، بتجنيـد   ووجدت اللجنة أدلة قوية تشري إىل قيام القوات احلكومية السابقة   . عنها

وأعربــت اللجنــة أيــضا عــن قلــق شــديد إزاء البالغــات الــيت تفيــد بــأن . األطفــال واســتخدامهم
ألوية املعارضة املرتبطة باجمللس الوطين االنتقايل، أو ما يعـرف          /أطفاال يشكلون جزءا من قوات    

بع عشرة حالـة     التحقق من س   ٢٠١١ومت يف عام    .  يف جبال نفوسة   “الثوار”أيضا باسم قوات    
تتعلــق بتجنيــد صــبيان، وال ميثــل ذلــك إال جــزءاً مــن النطــاق الفعلــي للمــشكلة حــسبما قدرتــه  

البالغات إىل أن األطفال املـرتبطني بـالقوات احلكوميـة الـسابقة             بعض   وأشار. روايات الشهود 
  .الكبارقد تلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا يف القتال إىل جانب املقاتلني 

ــة املعارضــة        ووردت  - ٥٦ ــوات وألوي ــال ضــمن ق ــة عــن وجــود أطف ــات حمقق ــضا معلوم  أي
وشـوهد أطفـال يتلقـون تـدريبات عـسكرية،          . املرتبطة بـاجمللس الـوطين االنتقـايل خـالل الـرتاع          

ويف . وحيملون أسلحة، ويرتدون الزي الرمسي، ويؤدون خمتلف املهـام لـدعم العمليـات القتاليـة              
ون حراســة نقــاط التفتــيش وتــوفري األمــن، وهــو أمــر  ، شــوهد أطفــال يتولــ٢٠١١أواخــر عــام 

، أُبلـغ بـأن اجمللـس الـوطين االنتقـايل قـد أصـدر               ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠ويف  . زال يـثري القلـق     ما
ومل تـستطع األمـم املتحـدة    . توجيهات إىل مجيع قوات اجلبهة يطلب فيهـا عـدم جتنيـد األطفـال       

 يتتعمل احلكومة الليبية احلالية مـع مكتـب ممـثل         و. تأكيد هذا النبأ لغاية وقت كتابة هذا التقرير       
ــةاخلاصــ ــا     ة املعني ــذين م ــال ال ــسلح ملعاجلــة مــسألة األطف ــرتاع امل ــال وال ــرتبطني    باألطف ــوا م زال
  .األلوية ببعض
زالت توجد دواعٍ للقلق إزاء احتجاز أطفال الرتباطهم املزعوم بالقوات املـسلحة          وما  - ٥٧

نة التحقيق أربع حـاالت تتعلـق بـصبية احُتجـزوا يف ألويـة إىل               ووثّقت جل . التابعة للنظام السابق  
وباإلضافة إىل ذلـك، وثّقـت      . جانب أشخاص راشدين، الرتباطهم بالقوات احلكومية السابقة      

األمم املتحدة مخس حاالت منفصلة تتعلق باختطـاف واحتجـاز صـبيان تتـراوح أعمـارهم بـني              
ــابعون لقــوات  .  عامــا١٧ و ١٥ ــراد ت ــصبيان،    ألو/وكــان أف ــة املعارضــة قــد أخــذوا أولئــك ال ي

تاورغــاء، مــن خميمــات املــشردين داخليــا إىل قواعــد عــسكرية أو منــشآت  ســكان املنــتمني إىل 
ومخـسة  ) أربع حـاالت (واستمر احتجازهم فترة تراوحت بني يوم واحد      . أمنية للتحقيق معهم  

زهم لـسوء معاملـة وألعمـال    وأبلغ مجيع الصبيان أهنم تعرضوا أثناء احتجـا  ). حالة واحدة (أيام  
  .تعد مبثابة تعذيب
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 توثيق سبعة وعشرين هجوما علـى مـدارس وأربـع هجمـات علـى               ٢٠١١ومت يف عام      - ٥٨
ولألسـباب  . مستشفيات، وال سيما يف زلينت، وأجدابيا، ومصراتة، ونالوت، وزنتـان، وسـرت      

وُنـسب  .  وقعـت  املذكورة أعاله، ال يعرب هذا الرقم سوى عـن جـزء مـن مجيـع األحـداث الـيت                  
ــة املعارضــة    وُنــسب . معظــم هــذه األحــداث إىل القــوات احلكوميــة الــسابقة وإىل قــوات وألوي

ــد إىل   ــادث واحـ ــاتوحـ ــدارس     . النـ ــى مـ ــار علـ ــالق نـ ــوادث إطـ ــات حـ ــذه اهلجمـ ومشلـــت هـ
ومستــشفيات، وحــوادث قــصف، وغــارات جويــة، وأجهــزة متفجــرة مرجتلــة، وهنــب اللــوازم   

وأدى ذلك إىل تدمري جزئي أو كلي للمرافـق الـصحية           . للمرافقالطبية، واستخدام العسكريني    
وخـالل عمليـة قـصف جـوي، ضـربت قـوات حلـف              . والتعليمية، وإىل عرقلة تـوفري اخلـدمات      

، بنـــاًء علـــى تقيـــيم   ٢٠١١أغـــسطس /مشـــال األطلـــسي معهـــد الـــصحة يف تيجـــي، يف آب    
  .كومية السابقةاستخبارايت يفيد بأنه موقع لتخزين الصواريخ والذخرية للقوات احل

واالشــتباكات املتفرقــة  ، بــات اســتمرار وجــود األلويــة املــسلحة٢٠١١ويف هنايــة عــام   - ٥٩
ويف .  يشكل حتديا للسلطات الليبية يف جهودها الرامية الحتـواء الوضـع األمـين العـام          هابينفيما  

تفجـرات  لالرتبـاط هبـذه األلويـة، والتـشريد، والتعـرض للم          معرضني  األطفال  ظل  هذا السياق،   
  . اليت خلفتها احلرب، واالنتشار الواسع النطاق لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

  
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، أوغنــدا، و(جــيش الــرب للمقاومــة، ومنطقــة وســط أفريقيــا      

  )، وجنوب السودانالدميقراطيةومجهورية الكونغو 
قبـل جـيش الـرب للمقاومـة يف         ظلت االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضـد األطفـال مـن             - ٦٠

وواصـلت اجملموعـة املـسلحة أعماهلـا يف     . ٢٠١١منطقة وسط أفريقيا مصدر قلق بـالغ يف عـام       
ورغــم عــدم . مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وجنــوب الــسودان

، فــإن أوغنــدا واصــلت العمليــات    ٢٠٠٦اإلبــالغ عــن أي انتــهاكات يف أوغنــدا منــذ عــام      
  .العسكرية ضد جيش الرب للمقاومة يف املنطقة

 طفـال   ١٠١ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، أُبلغ عن اختطاف جـيش الـرب للمقاومـة                - ٦١
، ومعظمهــم يف مقاطعــات مبومــو، ومبومــو العليــا،     ٢٠١١يف عــام )  بنتــا٣٨ صــبيا و ٦٣(

ة مــن احلــاالت  حالــ٤٣وحتققــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ مــن   . وكوتــو العليــا
ــذكورة ــتثناء واحــدة     . امل ــات باس ــات املختطف ــع البن ــن مجي ــرج ع ــة  . وأُف ــدت إىل مجهوري وأعي

الكونغــو الدميقراطيــة بنــت كونغوليــة كانــت قــد فــّرت مــن جــيش الــرب للمقاومــة يف كــانون   
؛ ومت مل مشـل     ٢٠١١ينـاير   /، وعادت للعيش مع عائلتها يف كانون الثاين       ٢٠١٠ديسمرب  /األول

ومت توثيـق أربعـة وعـشرين    . ن وأربع بنات مع أسرهم يف مجهورية أفريقيا الوسـطى         مخسة صبيا 
، األمـر الـذي أدى إىل مقتـل    ٢٠١١جيش الـرب للمقاومـة علـى املـدنيني يف عـام           شّنه  هجوما  
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 ٢٢ ٥٢٣، ُشّرد أكثر مـن      ٢٠١١ويف عام   . وجرح عدد من األطفال يف مبومو ومبومو العليا       
وظــل . وف مــن اهلجمــات الــيت يــشنها جــيش الــرب للمقاومــة مــدنيا نتيجــة للــهجمات أو اخلــ

الوصـــول إىل املـــساعدات اإلنـــسانية حمـــدودا يف املنـــاطق املتـــضررة مـــن أنـــشطة جـــيش الـــرب 
  .للمقاومة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 هجوما شّنه جيش الـرب للمقاومـة        ٢١١ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مت توثيق         - ٦٢
ني حملافظة أوريينتال، اختطف جيش الـرب للمقاومـة         تأويلي التابع منطقيت   ويف   .٢٠١١يف عام   
، ولكنهم جنحوا يف الفرار بعد فتـرات تراوحـت بـني بـضعة       ) صبيا ٦٥ بنتا و    ٥٩( طفال   ١٢٤

وأبلــغ تــسعة وثالثــون طفــال أهنــم قــد اســُتخدموا بــصفة . أيــام إىل بــضعة أشــهر مــن اختطــافهم
وظلــت تــسع مــن .  أهنــم اســُتخدموا ألغــراض العمــل القــسري  طفــال٥١مقــاتلني، بينمــا أبلــغ 

ويف .  خمتطفات لفترة أطـول، وأبلغـن أهنـن قـد اسـُتخدمن قـسرا بـصفة زوجـات                  ٥٩البنات الـ   
وُنـسبت أيـضا إىل جـيش       .  طفال من جـيش الـرب للمقاومـة        ١٨٠، فر ما جمموعه     ٢٠١١عام  

وتواصـلت  . ٢٠١١عـام  الرب للمقاومة ست حاالت قتـل وتـسع حـاالت تـشويه ألطفـال يف             
عرقلة تقدمي املـساعدة اإلنـسانية بـسبب نـشاط جـيش الـرب للمقاومـة، وال سـيما يف فـاراجي                      

 إعادة مثانية أطفال أجانـب إىل بلـداهنم،      ٢٠١١ومت يف عام    . ودونغو التابعتني حملافظة أوريينتال   
ونغـو الدميقراطيـة   من بينهم مخسة من السودان وثالثة من أوغندا، وأعيد أيضا إىل مجهورية الك 

  . طفال كونغوليا من البلدان اجملاورة١٨
ويف جنوب السودان، شّن جيش الـرب للمقاومـة مثـاين هجمـات ضـد املـدنيني أثـرت                     - ٦٣

يف واليــة غــرب االســتوائية وواليــة غــرب حبــر الغــزال، أُبلــغ أن . بــشكل مباشــر علــى األطفــال
 ومت تأكيـد سـت حـاالت قتـل     .٢٠١١ طفـال يف عـام       ١٣جيش الرب للمقاومـة قـد اختطـف         

  ١٢وأبلغــت مثــاين عــشرة بنتــاً تتــراوح أعمــارهن بــني   . أطفــال، منــهم أربعــة توفــوا يف األســر 
حـّراس  ” عاما أنقذهتن مـن جـيش الـرب للمقاومـة قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة و                     ١٧و  

ومـة  وهنـب جـيش الـرب للمقا      .  أهنن تعّرضن لالعتداء اجلنسي خـالل فتـرة اختطـافهن          “الوطن
  .مركزا صحيا يف والية غرب االستوائية

، يف مركــز اســتقبال يقــع يف غولــو، أوغنــدا، تــسع أمهــات ٢٠١١واســُتقبلت يف عــام   - ٦٤
 بنتــا ومثانيــة صــبيان،  ١٢(مــع أطفــاهلن )  عامــا٢١ و ٢٠تتــراوح أعمــارهن بــني  (أوغنــديات 

ــسادسة    وفيمــا بعــد، . ، وكــّن ســابقا مرتبطــات جبــيش الــرب للمقاومــة   )مجــيعهم دون ســن ال
  .مت مل مشل األمهات الشابات وأطفاهلن مع أسرهن

ــار  - ٦٥ ــايو /ويف أي ــة إجــراءات عمــل    ٢٠١١م ــشعبية األوغندي ــدفاع ال ــوات ال ، وضــعت ق
موحدة الستقبال وتسليم األطفال والنساء املنفـصلني عـن جـيش الـرب للمقاومـة يف مجهوريـة                  
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وتـنص إجـراءات العمـل املوحـدة        . الوسطىالكونغو الدميقراطية، والسودان، ومجهورية أفريقيا      
على وجوب التنبيه الفوري للجهات الفاعلة املعنية حبماية األطفال إىل وجود أطفـال حمتجـزين           

 سـاعة،  ٤٨لدى جيش الرب للمقاومة، وأن يتم ذلك يف مجيع األحـوال يف موعـد ال يتجـاوز                  
ة، املوجـودين يف عهـدة    وعلى وجوب تسليم مجيع األطفال املنفصلني عن جيش الرب للمقاوم         

قوات الدفاع الشعبية األوغندية، بغض النظر عن جنسيتهم، إىل اجلهات الفاعلة املعنيـة حبمايـة               
وبالتعــاون مــع األمــم . األطفــال يف أســرع وقــت ممكــن، ويف غــضون ســبعة أيــام كحــد أقــصى 

ــة     ــشعبية األوغنديـ ــدفاع الـ ــوات الـ ــت قـ ــدة، دّربـ ــراءات   ٤٥٠املتحـ ــذ إجـ ــى تنفيـ ــديا علـ  جنـ
ولكفالــة التنفيــذ الكامــل إلجــراءات العمــل املوحــدة، ينبغــي جلميــع القــوات   . املوحــدة لعمــلا

املــشاركة يف عمليــات مكافحــة جــيش الــرب للمقاومــة أن تتلقــى قبــل االنتــشار تــدريبا شــامال 
 ويــتم تــشجيع قــوات الــدفاع الــشعبية األوغنديــة علــى فــرض  .علــى إجــراءات العمــل املوحــدة

فها، لكفالة تسليم مجيع األطفـال، مبـن فـيهم املواطنـون األوغنـديون، إىل             االمتثال التام يف صفو   
اجلهــات الفاعلــة املعنيــة حبمايــة األطفــال، وذلــك ضــمن اإلطــار الــزمين املنــصوص عليــه يف           

  .إجراءات العمل املوحدة
يف املناطق املتضررة مـن أنـشطة     احلكومية  الوجود الضعيف لقوات األمن     واستمر تأثري     - ٦٦

انعـدام األمـن واإلفـالت مـن العقـاب وسـاهم يف تأسـيس               الـذي متثّـل يف      رب للمقاومة   جيش ال 
 يف جنـوب الـسودان،   “حـّراس الـوطن   ”للـدفاع عـن الـنفس، مثـل         غـري نظاميـة     مجاعات حمليـة    

ويف منــاطق وجــود قــوات .  يف مجهوريــة أفريقيــا الوسـطى “ميليـشيات الــدفاع عــن الـنفس  ” و
فعلـى سـبيل   . ن انتهاكات حقوق اإلنسان وقلـة االنـضباط      األمن احلكومية، أثريت خماوف بشأ    

، رهينـة ملـدة ثالثـة      ٢٠١١مـايو   / يف أيـار    عاما، كان قد فرّ    ١٤املثال، ظل صيب يبلغ من العمر       
أشهر لدى جندي من اجليش الشعيب لتحرير السودان طالب بدفع مبلغ مـايل مقابـل اخلـدمات                 

أفريقيـا الوسـطى، أُبلـغ بـأن القـوات املـسلحة            ويف مجهورية   . املقدمة للصيب بعد إطالق سراحه    
  .ألفريقيا الوسطى قد استخدمت األطفال ألغراض متعددة، مبا يف ذلك حلراسة نقاط املراقبة

  
  ميامنار    

 مـن  سـنة  ١٥ دون األطفـال  ذلـك  يف مبا ،القُصَّر بتجنيد املتعلقة الشكاوى عدد استمر  - ٦٧
 يف شـكوى  ٢٤٣ إىل ٢٠١٠ عـام  يف ١٩٤ مـن  ىالـشكاو  عدد ارتفع إذ االزدياد، يف العمر،
ــا ،٢٠١١ عــام ــاد يعكــس مم ــوعي ازدي ــسن ال ــد ب ــدى التجني ــاداو ل ــسلحة  (التامت ــوات امل  ،)الق

 وآليـات  الـسخرة،  بـشأن  الدوليـة  العمـل  منظمـة  آلية ذلك يف مبا موثوقة، تدقيق آليات ووجود
 مـن  اللجنـة  وتلقـت  .القُصَّر يدبتجن املتعلقة الشكاوى لتلقي اجملتمعية واهلياكل الشكاوى تقدمي
 الــسنوات يف تلقتــه ممــا أكثــر الــشكاوى مــن عــدداً ميامنــار يف القُــصَّر األطفــال جتنيــد منــع أجــل



A/66/782
S/2012/261

 

20 12-32081 
 

ــسابقة ــسبب ال ــها ب ــعة محلت ــة النطــاق الواس ــور لتوعي ــد .اجلمه ــة عكــست وق ــى الغالبي  العظم
 واديوأييـــار يـــاجنون منـــاطق يف األطفـــال جتنيـــد ٢٠١١ عـــام يف قـــدمت الـــيت للـــشكاوى
  .ومانداالي

ــاداوت واســتمر  - ٦٨ ــد يف التامت ــال، جتني ــدين معظــم وذكــر األطف ــصَّر اجملن ــذين القُ  متــت ال
 اوزّور أهنـم  أو أعمـارهم،  عـن  يـسألوهم  مل جنـدوهم  الذين بأن سراحهم إطالق بعد مقابلتهم
ــائق ــد مركــز يف لتقــدميها بأعمــارهم املتعلقــة الوث  نــه،أ إىل تــشري التقــارير واســتمرت .التجني
 األطفـال  تـستخدم  التامتـاداو  كانت التامتاداو، إىل رمسيا جتنيدهم مت الذين األطفال إىل باإلضافة
 تقــارير توجــد كاشــني، واليــة ويف .كحمــالني العمــل ذلــك يف مبــا الــسخرة أعمــال يف كــذلك
 أشـخاص  جانـب  إىل كحمـالني  التامتـاداو  تـستخدمهم  أطفـال  عن ٢٠١١ عام أواخر يف حمققة
  .اجلبهة خط على كبار
 بتجنيـد  ميامنـار  يف حكوميـة  غـري  فاعلـة  جهـات  بقيـام  تتعلـق  تقـارير  ورود استمر كما  - ٦٩

 إىل الـــدميقراطي البـــوذي كـــارين جـــيش انقـــسم ،٢٠١٠ عـــام ويف .واســـتخدامهم األطفـــال
 وحتــالف احلــدود، علــى حراســة كقــوة التامتــاداو إىل األفــراد غالبيــة انــضمت حيــث فــصيلني،
 يتعلـق  ما يف ،٢٠١١ عام ويف .الكاريين الوطين التحرير جيش/الوطين كارين احتاد مع الباقون
 الـدميقراطي  البوذي كارين جيش وقوات الدميقراطي البوذي كارين جليش احلدود حرس بقوة

 .التجنيــد عــدم لقــاء مبلــغ يــدفع مل مــا قــسراً، األطفــال جتنيــد عــن تقــارير وردت االنفــصالية،
 كـايني،  واليـة  يف املمارسـة  هـذه  مـن  التحقق من واإلبالغ للرصد القطرية العمل فرقة ومتكنت

 تقـارير  وردت كمـا  .٢٠١١ أغسطس/وآب أبريل/نيسان يف وثاندونغي، تشا ين تا بلدات يف
 بعــد ،٢٠١١ عــام مــن الثــاين النــصف يف كاشــني اســتقالل جــيش بواســطة التجنيــد تزايــد عــن

 عـن  مـزاعم  القطريـة  العمـل  فرقـة  أيـضا  قـت وتل .الشمالية شان ووالية كاشني يف التوتر ازدياد
 التامتـاداو  بواسـطة  كحمـالني  اسـتخدامهم  لتجنـب  كاشـني  استقالل جيش إىل ينضمون أطفال
 سـنة  ١٥ العمـر  مـن  يبلـغ  فـىت  عـن  تقريـراً  القطريـة  العمـل  فرقـة  أكـدت  كما .اجلبهة خط على
  .الشمالية شان والية يف كاشني دفاع جيش جنّده
 بقيــام املتعلقــة التقــارير ازدادت ،٢٠١١ عــام يف شــان واليــة يف عالــرتا تــصاعد ومــع  - ٧٠

 صـفوف  يف أيـضا  األطفـال  بوجـود  التقـارير  وتفيـد  .القُـصَّر  بتجنيـد  شـان  واليـة  جنـوب  جيش
 الــسالم وجبهــة ،لكــاريينا الــوطين التحريــر جلــيش التــابع الــسالم جملــس/الــوطين كــارين احتــاد

 أن إال .املتحـد  وا واليـة  وجيش الكاريين، اجليش/يينالكار التقدمي الوطين احلزبو الكارينية،
 املــسلحة اجملموعــات هبــذه املتعلقــة املعلومــات مــن التحقــق مــن تــتمكن مل القطريــة العمــل فرقــة
  .احلكومة عليها فرضتها اليت السفر قيود بسبب
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 العنــف أعمــال بــسبب طفــال ٤٣ تــشويه أو قتــل مــن القطريــة العمــل فرقــة وحتققــت  - ٧١
ــصلة ــ املت ــا ٢٢ يف الرتاعب ــرة وخــالل .منفــصال حادث ــالتقرير، املــشمولة الفت  األطفــال زال ال ب
 اهلـاون  بقـذائف  واهلجمـات  احلـرب،  خملفـات  مـن  واملتفجرات األرضية، األلغام ضحايا يقعون

  .والتامتاداو احلكومية غري املسلحة اجلماعات بني النار إطالق وتبادل الصاروخية، والقذائف
 يـد  علـى  انتقامية أعمال يف قتلوا ألطفال منها التحقق مت اليت احلاالت نم عدد وهناك  - ٧٢
 القـرى  يف أو احلكوميـة،  غـري  املـسلحة  اجلماعـات  فيهـا  تتواجد ال اليت القرى يف التامتاداو أفراد
 فرقـة  حتققـت  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .احلكوميـة  غري املسلحة اجلماعات إىل منحازة أهنا يعترب اليت

 واحـدة  سـنة  عمـره  طفـل  فيـه  تـويف  حادث من ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين يف ةالقطري العمل
 أن بعـد  مـات،  شـان  واليـة  مشـال  يف هيـسباو  بلـدة  يف قريـة  يف مربح، لضرب تعرضه بعد غرقاً
  .باملاء مليئة حفرة يف ووالديه الطفل الشمالية شان والية جيش من جنود ألقى
 كاشــني واليــة يف ٩ جمموعــه مــا وقــع منــها، قالتحقــ مت الــيت حادثــا ٢٢ الـــ بــني ومــن  - ٧٣
 ويف .طفـال  ٢٢ خالهلـا  شوه أو قتل ،كاشني استقالل جيشو التامتاداو بني الدائر القتال نتيجة

 بامـاو  بلـدة  مـن  العمـر  مـن  عامـا  ١٦ تبلـغ  فتاة على النار أطلقت مثال، ،٢٠١١ يونيه/حزيران
 آخـر،  مثـال  ويف .كاشني استقالل جيشو داوالتامتا بني النار إلطالق تبادل أثناء قتيلة وأرديت

 إلطـالق  تبـادل  يف وقتـل  عمره من الثالثة يف طفل على النار أطلقت ،٢٠١١ أغسطس/آب يف
  .جدته مع باماو بلدة يف قريته من فراره أثناء النار
 احلكوميــة، غــري املــسلحة واجلماعــات التامتــاداو مــن كــل واصــلت ،٢٠١١ عــام يف و  - ٧٤
ــل ــو االحتــاد مث ــر جــيش/الكــاريين طينال ــوطين التحري ــوطين احلــزبو ،الكــاريين ال ــدمي ال  التق

ــوذي كــارين جــيشو الكــاريين، اجلــيش/الكــاريين ــدميقراطي الب ــوطين التقــدمي واحلــزب ،ال  ال
 الــدميقراطي التحــالف جــيشو ،كاشــني اســتقالل جــيشو ،املتحــد وا واليــة جــيشو الكــاريين،
 القـوات،  حركـة  وإعاقة الناس حركة لتقييد لألفراد ضادةامل األلغام استخدام يف ،مليامنار الوطين

  .العمليات مناطق لتحديد أو
 مــن وغريهــا التامتــاداو بقيــام تفيــد الــيت التقــارير مــن عــددا املتحــدة األمــم وتلقــت  - ٧٥

 الفتـرة  خـالل  املستـشفيات  أو املـدارس  علـى  هجمـات  بـشن  احلكوميـة  غري املسلحة اجلماعات
 يف ٢٠١١ مـايو /أيـار  يف القتـال  أثنـاء  أنـه  مـن  القطريـة  العمـل  فرقة ققتوحت .بالتقرير املشمولة
 وجــيش الكــاريين الــدميقراطي البــوذي يشاجلــ وقــوات التامتــاداو قــوات دمــرت كــايني، واليــة
  .كاوكاريك يف مستشفى جزئيا املتحالفة الكاريين الوطين التحرير

 واليــيت مــن املوثقــة لتقــاريرا مــن عــدد كــذلك ورد بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة خــاللو  - ٧٦
 جــراء مــن أضــرار هبــا أحلقــت ومــدارس طويلــة لفتــرات أغلقــت مــدارس عــن وكــايني كاشــني
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 حالـة  مـن  القطريـة  العمـل  فرقـة  حتققـت  ،٢٠١١ أغـسطس /آب ويف .اهلـاون  وقذائف القصف
 أثنــاء أضــرارا املدفعيــة نـريان  هبــا أحلقــت مانـسي  بلــدة يف لــوين كوانـغ  قريــة يف ملدرســة واحـدة 

 فرقــة وثقّــت ،٢٠١١ يوليــه/متــوز ويف .كاشــني اســتقالل جــيشو التامتــاداو بــني للــنريان بــادلت
 واليــة ،يمانــس بلــدة يف مــون هكوانــغ قريــة يف مدرســة فيهــا تعرضــت حادثــة القطريــة العمــل
  .التامتاداو شنته اهلاون بقذائف هجوم بسبب أضرار إىل كاشني،

 فـيهم  مبـن  البلـد،  مـن  عديـدة  منـاطق  يف لضعيفةا الفئات إىل الوصول إمكانية تزال وال  - ٧٧
ــال،  تقييــد يف احلكومــة واســتمرت .ميامنــار يف املتحــدة األمــم وكــاالت علــى تقتــصر األطف
 لتقييـد  الرئيـسي  الـسبب  هـي  األمنيـة  املـشاغل  أن باعتبـار  البلـد،  مـن  خمتلفـة  أجزاء إىل الوصول
 إىل الوصـول  إمكانيـة  تقييـد  ومت .ثةاإلغا وكاالت يف والوطنيني الدوليني العاملني وسفر وجود
 .املختلطـة  اإلدارة ذات املنـاطق  ذلك يف مبا النار، إطالق وقف وعدم النار إطالق وقف مناطق
 ديــسمرب/األول كــانون يف املتحــدة، األمــم بعثــة قامــت عنــدما التقــدم، بعــض إحــراز مت أنــه إال

 حيـث  والـصني  ميامنـار  بـني  دوداحل طول على إليها الوصول يتعذر اليت املناطق بزيارة ،٢٠١١
  .التشرد تسجيل مت
  

  نيبال    
 االنتـهاكات  اخنفضت حني ففي .السابقة السنوية تقاريري يف نيبال يف احلالة أُدرجت  - ٧٨

 األطفـال  يـزال  ال بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  يف ملحوظـاً  اخنفاضـاً  األطفـال  ضد بالرتاع املتصلة
 غالــب يف وجنائيـة  سياسـية  بــدوافع تعمـل  مـسلحة  مجاعـات  وجــود وقـد أدى  .للخطـر  عرضـة 

 زيــادة إىل الــشرقية، والــتالل ،)نيبــال مــن اجلنــويب احلــزام( تــرياي منــاطق يف ســيما ال األحيــان،
  .املناطق تلك يف العام األمن انعدام
 نتيجــة جبــروح طفــال ١١ وأصــيب أطفــال ٤ قتــل بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل  - ٧٩

 احلــاالت عــدد إمجــايل بــني ومــن .البلــد مــن خمتلفــة منــاطق يف تفجــراتامل مــن احلــرب خملفــات
 قبــل زرعـت  الـيت  املتفجــرات مـن  احلـرب  خلفــاتمب اإلصـابات  حـاالت  نــصف ارتـبط  املوثقـة، 
  .جديدة تلوث عمليات عن املتبقية احلاالت جنمت بينما السالم، عملية
 الــشيوعي احلــزب امتثــال ومتابعــة مراقبــة املتحــدة لألمــم التــابع الرصــد فريــق وواصــل  - ٨٠

 مـن  التحقـق  جـرى  الـذين ( املـاوي  اجلـيش  أفـراد  لتـسريح  العمل خلطة املاوي - املوّحد النيبايل
 حكومــة بــني ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ١٦ يف املوقعــة الــصلة، ذات واملهــام )قُــصَّر أهنــم
  .املاوي - املوحد النيبايل الشيوعي احلزبو املتحدة واألمم نيبال
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 األقـل  علـى  واحـدا  موقعا أن إىل منها وحتقق الرصد فريق مجعها اليت املعلومات ريوتش  - ٨١
 جـرى  لـذين  املـدفوعات علـى ا     توزيع عن توقف قد املاوي اجليش جتميع مواقع سبعة أصل من

 مـن  مواقـع  ثالثـة  فـإن  ذلـك،  إىل باإلضـافة  .املـاوي  اجلـيش  قـادة  بواسطة قُصَّر أهنم من التحقق
 مت لــذينل مــشتركة إقامــة ســابقا تــوفر كانــت الــيت املــاوي اجلــيش ميــعلتج مواقــع مخــسة أصــل
 مت الـذين  بـني  صـلة  علـى  لإلبقـاء  تـستخدم  تعـد  مل أهنا أو تفكيكها مت قد قُصَّر أهنم من التحقق
 عـودة  عـن  منـها  التحقـق  مت حـاالت  توجد وال .املاوي اجليش قادة وبني قُصَّر أهنم من التحقق
  .املعسكرات إىل قُصَّر

  
  وإسرائيل احملتلة الفلسطينية األرض    

 حالـة  مـن  يعانون يزالون ال واإلسرائيليون الفلسطينيون األطفال كان ،٢٠١١ عام يف  - ٨٢
 ٤٤٨ وأصــيب )واحــدة وفتــاة فــىت ١٩( فلــسطينياً طفــالً عــشرون قتــل فقــد .الــسائدة الــرتاع

 وقتـل  الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف جبـروح  )فتاة ٥٥ و فىت ٣٩٣(
 حـوادث  يف إسـرائيل  يف اثنـان  صـبيان  وأصيب )واحدة وفتاة فتيان ٤( إسرائيليني أطفال مخسة
  .املاضي العام مع باملقارنة كبرية زيادة ميثل مما بالرتاع، تتعلق
 قــوات يــد علــى فــىت ١٣ قتــل قتلــوا، الــذي العــشرين الفلــسطينيني األطفــال بــني ومــن  - ٨٣
 فيهـا  مبـا  مـسلحة  فلـسطينية  مجاعـات  يـد  علـى  واحـدة  وفتـاة  اثنـان  وصـبيان  ،يةاإلسـرائيل  األمن
 خملفـات  جـراء  مـن  اثنـان  وصـبيان  غـزة،  يف الـشعبية  املقاومـة  وجلـان  القـسام  الـدين  عـز  كتائب
 طفـالً  ٤٤٨ الــ  بـني  ومـن  .إسرائيليني مستوطنني يد على اثنان وصبيان ،املتفجرات من احلرب

 جمموعـه  مـا  وأصـيب  .العمـر  مـن  سـنة  ١٢ دون منهم ٨٩ كان راح،جب أصيبوا الذين فلسطينياً
 يف إسـرائيليني  مـستوطنني  يـد  علـى  طفـالً  ٤١ و ،اإلسـرائيلية  األمـن  قوات يد على طفالً ٣٨٤

 عبــوات تفجـري  بــسبب جمهـولني  جنــاة يـد  علـى  طفــالً ١٥ و الغربيـة،  والــضفة الـشرقية  القـدس 
 يف وســتون تــسعة ووقعــت .جمهولــة لحةمــس فلــسطينية مجاعــات يــد علــى أطفــال ٨ و ناســفة،
 يف ٣١ ووقـع  ،)الـشرقية  القـدس  يف املائة يف ٢٠ فيها مبا( الغربية الضفة يف اإلصابات من املائة
  ).العازلة املنطقة يدعى ما يف املائة يف ١٥ ذلك يف مبا( غزة يف املائة
 لـسطينيون ف أطفـال  فيهـا  قتـل  حـوادث  بـشأن  جدية خماوف برزت الغربية، الضفة ويف  - ٨٤
 نتيجـة  اثنـان  صـبيان  قتـل  ،٢٠١١ عـام  ويف .إسـرائيليني  مـستوطنني  بواسـطة  جبـروح  أصيبوا أو

 يف جبــراح آخــرين فتيــات ٦ و فــىت ٣٥ وأصــيب مــستوطنني، بواســطة النــار بــإطالق هجمــات
 هجمــات شــن أو مركبــات علــى حجــارة إلقــاء مثــل إســرائيليون، مــستوطنون نفــذها حــوادث

  .الفلسطينية الزراعية راضياأل على أو املنازل على
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 فــىت ٦٥ وأصــيب وقتلــوا فلــسطينيني أطفــال ٨ علــى النــار أطلقــت ،٢٠١١ عــام ويف  - ٨٥
 الــيت غــزة يف العازلــة باملنطقــة يــدعى مــا يف اإلســرائيلية األمــن قــوات بواســطة جبــراح وفتاتــان
ــة شــواغل نتيجــة أنــشئت ــدما جبــراح طفــال وثالثــون أربعــة وأصــيب .أمني ــ كــانوا عن  ونجيمع
 كـانوا  عنـدما  أو منـازهلم  يف كـانوا  أو الـسمك،  يـصطادون  كانوا أو خردة، معادن أو أحجاراً
 مـايو /أيـار  ١٥ يف جبـراح  فـىت  وثالثـون  أربعـة  أصـيب  كمـا  .العازلة املنطقة يدعى ما يف يلعبون
 األمـن  قـوات  أطلقتـها  للدموع مسيل وغاز حية بذخرية إيريز معرب عند مظاهرة خالل ٢٠١١
 اإلسـرائيلية  األمـن  قـوات  وجتـري  .احلـدودي  الـسياج  من بالقرب املتظاهرين لتفريق ليةاإلسرائي
  .احلادثة هذه خالل املفرطة القوة باستخدام الالحقة االدعاءات مجيع حول حتقيقاً
 فلــسطينية مجاعــات أطلقتــها قــذائف نتيجــة جبــراح فلــسطينيني أطفــال مثانيــة وأصــيب  - ٨٦

 انفجـرت  متفجـرات  بواسـطة  أو غـزة،  داخـل  وسـقطت  افهاأهـد  إىل تـصل  مل غزة من مسلحة
  .بالسكان مأهولة مناطق يف ختزينها بسبب أو هلجوم اإلعداد أثناء
 وجــرح واحــدة، وفتــاة فتيــان أربعــة إســرائيليني، أطفــال مخــسة قتــل ،٢٠١١ عــام ويف  - ٨٧

 يف رالعمــ مــن واحــدة ســنة يبلــغ طفــل وقتــل .بــالرتاع تتعلــق حــوادث يف جبــراح اثنــان صــبيان
ــادث ــيارة حــ ــالقرب ســ ــن بــ ــل مــ ــسبب اخلليــ ــام بــ ــسطينيني قيــ ــق فلــ ــارة برشــ  ويف .احلجــ

 أســرة علــى هجــوم يف أشــهر ثالثــة العمــر مــن تبلــغ وفتــاة اثنــان صــبيان قتــل مــارس،/آذار ١١
 جنــوب ويف .فلــسطينيني شــابني يــد علــى نــابلس، قــرب ايتامــار مــستوطنة يف تعــيش إســرائيلية
 قذيفـة  سـقطت  عنـدما  سـنة  ١٦ العمر من يبلغ صيب قتل زة،غ مع احلدود من بالقرب إسرائيل
 وأصــيب .أبريــل/نيــسان ١٧ يف مدرســية حافلــة وأصــابت مــسلحة فلــسطينية مجاعــة أطلقتــها
 العمـر،  مـن  سـنوات  تـسع  واآلخـر  واحـدة  سـنة  أحـدمها  عمـر  يبلـغ  آخـران،  إسـرائيليان  صبيان
 بلــدة علــى ســقطت زةغــ قطــاع مــن مــسلحة فلــسطينية مجاعــة أطلقتــها قذيفــة ســقطت عنــدما

  .أغسطس/آب ٢٠ يف عسقالن
 صـيب  قتـل  عندما القسام، الدين عز كتائب قبل من واحدة طفل جتنيد حالة عن وأفيد  - ٨٨

 حيملـها  كـان  متفجـرات  انفجـار  نتيجة أغسطس/آب ١١ يف سنة ١٧ العمر من يبلغ فلسطيين
  .غزة جنوب رفح، يف مراقبة مهام أداء أثناء
 أطفــاالً اإلســرائيلية األمــن قــوات فيهــا اســتخدمت منفــصلة التحــا مخــس عــن وأفيــد  - ٨٩

 ومـسكوبية  سـامل  ومركـزيْ  جميـدو،  سـجن  يف ٢٠١١ عـام  يف عـسكرية  اسـتخباراتية  ألغراض
 سـنة  ١٧ واآلخـر  سـنة  ١٥ أحدمها يبلغ فلسطينيان صبيان احلاالت هذه ومشلت .لالستجواب

 هلمـا  وقـدمت  إسـرائيل  إىل بالـدخول  ماهل ح ومس أموال، هلما وقدمت اعتقال قد كانا العمر من
  .قريتيهما يف جتري أنشطة عن استخباراتية معلومات تقدميهما لقاء حممول هاتف أو سيارة
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 فـىت وفتـاة     ١٣٤ طفال فلسطينيا،    ١٣٥، اعتقل   ٢٠١١ديسمرب  /ويف هناية كانون األول     - ٩٠
سبب انتـهاكات أمنيـة      سنة، يف الـسجون اإلسـرائيلية بـ        ١٧ و   ١٢واحدة، تتراوح أعمارهم بني     

ــة ــام      . مزعوم ــع ع ــة م ــردا باملقارن ــل اخنفاضــا مط ــذا ميث ــه يف   . ٢٠١٠وه ــارة إىل أن وجتــدر اإلش
 طفال كجزء من املرحلة الثانيـة مـن مبادلـة           ٥٥، أطلق سراح    ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٨

العتقال ، أُبلغ عن حالتني من ا     ٢٠١١ويف عام   . سجناء مقابل اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط     
ــة األوىل، أطلــق ســراح الــصيب يف شــباط  . اإلداري  شــهرا يف ١١ بعــد ٢٠١١فربايــر /ففــي احلال

. ٢٠١١ديسمرب  /واعتقل طفل آخر ووضع يف احلجز اإلداري يف كانون األول         . احلجز اإلداري 
 طفال من الضفة الغربية إىل سجون يف داخل إسرائيل وذلك   ٥٩، أفيد عن نقل     ٢٠١١ويف عام   
  . التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية األطفال يف وقت احلربانتهاكاً
 توثيـق  مت أعـاله،  املـذكورة  حالـة  ١٣٥ عـددها  البـالغ  االحتجـاز  حباالت يتعلق ما ويف  - ٩١

 مـن  العمـر،  مـن  سـنة  ١٦ دون منـهم  طفـال  ٦٢ وكان .موثقة شهادات خالل من حالة ١١٦
 ١١٦ الــ  الفتيـان  مجيع وتعرض .العمر من لتاسعةا يف واآلخر العاشرة يف أحدمها طفالن بينهم
ــة إىل ــية معاملـ ــة قاسـ ــطة ومهينـ ــوات بواسـ ــن قـ ــرائيلية األمـ ــشرطة اإلسـ ــرائيلية والـ ــاء اإلسـ  أثنـ

 أيـديهم  يف وثـاق  اسـتخدام  مقابلتـهم  متـت  الـذين  األطفـال  من املائة يف ٩٢ وذكر .احتجازهم
ــهاكاً ــر انتـ ــوات ألوامـ ــن قـ ــرائيلية، األمـ ــر اإلسـ ــة يف ٧٠ وذكـ ــه املائـ ــهم، عـــصب مت بأنـ  أعينـ
 وذكـر  االنفـرادي،  للحـبس  تعرضـوا  املائـة  يف ٧ و للـضرب،  تعرضـوا  بـأهنم  املائـة  يف ٦١ وأفاد
ــة يف ٢١ ــوا أهنــم املائ ــن منع ــذهاب م ــة يف ١٨ وذكــر املرحــاض، إىل ال ــوا أهنــم املائ ــن حرم  م

  .واملاء الطعام على احلصول
 يف الغربيــــة الــــضفة يف اإلســــرائيلي العــــسكري القائــــد أصــــدر إجيــــايب، تطــــور ويف  - ٩٢
 إىل ١٦ مـن  الغربيـة  الـضفة  يف الرشد سن رفع الذي ١٦٧٦ األمر ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧
 حمـاكم  سـياق  يف لألطفـال  املمنوحـة  احلماية مستوى زيادة على التعديل هذا ويعمل .سنة ١٨

 واملهنيـة  الكافيـة  ةبالرعايـ  تتعلـق  جديـدة  أحكـام  بإدخـال  الغربيـة  الضفة يف العسكرية األحداث
ــالغني، عــن األطفــال احملتجــزين وفــصل احملتجــزين، لألطفــال ــدين، وإخطــار الب  وحــضور الوال
  .ذلك إىل وما حمام، وتعيني احملاكمات، الوالدين

 التعليميـة  واملرافق املدارس على اهلجمات من كبري عدد وقوع عن أنباء ورود واستمر  - ٩٣
 اهلجمــات هــذه وأحلقــت .٢٠١١ عــام يف احملتلــة سطينيةالفلــ األرض ويف إســرائيل مــن كــل يف

 إصـابات  حـدوث  إىل احلـاالت،  بعـض  ويف التعلـيم،  انقطـاع  إىل أدت أهنـا  أو باملدارس أضراراً
 احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف حالــة وثالثــني ســت عــن اإلبــالغ ومت .األطفــال لــدى مباشــرة
 مـدارس  علـى  هجمـات  أربع عن اإلبالغ ومت .٢٠١٠ عام يف عنها أبلغ حالة ٢٠ مع باملقارنة

  .٢٠١٠ عام يف واحدة حالة مقابل إسرائيلية،
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 فيهـا  اسـتخدمت  أو مـدارس  على هجمات فيها شنت حالة وعشرين ثالث   عن وأبلغ  - ٩٤
 اإلسـرائيلية  األمـن  قـوات  يـد  على حالة ١٥ منها الغربية، الضفة يف عسكرية ألغراض املدارس

 يف تفتــيش بعمليــات تتعلــق حــاالت مخــس ويف .ســرائيلينيإ مــستوطنني بواســطة حــاالت ٨ و
 مــدارس علــى للــدموع املــسيل الغــاز اإلســرائيلية األمــن قــوات أطلقــت مبظــاهرات، أو القــرى

 حـاالت،  عدة ويف .للدموع املسيل الغاز استنشاق نتيجة الطالب معاناة إىل أدى مما فلسطينية
 .عـسكرية  ألغـراض  املـدارس  فيهـا  تاسـتخدم  أو املدارس على مباشرة هجمات شن عن أبلغ
 حولـت  ،٢٠١١ أبريل/نيسان ويف .املدرسة حرم اإلسرائيليون اجلنود دخل حاالت، سبع ويف

ــوات ــن ق ــة إىل مدرســة اإلســرائيلية األم ــدة عــسكرية ثكن ــابلس يف ســاعات لع ــة ويف .ن  حادث
 قيـام  إىل نـابلس  مـن  بـالقرب  مـستوطنة  يف إسـرائيلية  أسـرة  مـن  أفـراد  مخسة مقتل أدى أخرى،
 مخـسة  فتـرة  وخـالل  .اجملـاورة  عورتـا  قريـة  علـى  للتجوال حظر بفرض اإلسرائيلية األمن قوات
 .واالسـتجواب  لالعتقـال  كمركز املدارس إحدى واستخدم حبث عمليات اجليش أجرى أيام،

 جـسدية  اعتـداءات  مشلـت  هجمـات،  مثـاين  اإلسـرائيليون  املـستوطنون  شـن  ذلـك،  إىل باإلضافة
 أو احلجــارة برشــق مــدارس ومهامجــة مدرســتهم، إىل مــتجهني كــانوا سطينينيفلــ أطفــال علــى

 اإلسـرائيليون  املـستوطنون  أضـرم  واحـدة  حادثـة  ويف .املـدارس  ختريـب  أو الفارغة، الزجاجات
 تلقـت  اهلجمـات،  هـذه  إىل باإلضـافة  ).نـابلس ( حوارة بلدة يف مدرسة يف صالة غرفة يف النار
 عـن  صـادرة  العمـل  بوقـف  أو باهلـدم  أوامـر  الغربيـة  الضفة نم )ج( املنطقة يف تقع مدارس ١٠

  .اإلسرائيلية السلطات
 وتــضررت .غــزة يف مــدارس علــى هجمــات فيهــا شــنت حادثــاً ١٤ عــن اإلبــالغ ومت  - ٩٥
 بواســطة أو املــدارس، مــن بــالقرب كثيــف نــار إطــالق أو النــار إطــالق نتيجــة مــدارس عــشر

 أســـلحة خمـــازن أو مـــسلحة فلـــسطينية تمجاعـــا تـــستهدف كانـــت إســـرائيلية جويـــة غـــارات
 عـن  مسؤولة مسلحة فلسطينية مجاعات وكانت .املدارس حميط يف تقع أهنا يف يشتبه ذخائر أو

 جنــوب علــى أطلقــت الــيت القــذائف أن زعــم عنــدما غــزة، يف مبدرســتني حلقــت الــيت األضــرار
 مـسلحة  نيةفلـسطي  جمموعـة  هامجـت  ذلـك،  إىل باإلضـافة  .قريب مكان يف سقطت قد إسرائيل
ــاً جمهولـــة ــاً الـــصيفية لأللعـــاب مرفقـ ــةل تابعـ  الالجـــئني وتـــشغيل إلغاثـــة املتحـــدة األمـــم وكالـ

  .الهيا بيت يف األدىن الشرق يف الفلسطينيني
ــذائف أو صــواريخ وأحلقــت  - ٩٦ ــن أطلقــت ق ــزة م ــة أضــراراً غ ــق بأربع ــدارس مراف  يف م

 ومركـز  ،٢٠١١ مـارس /آذار يف ولإشـك  منطقـة  يف النهاريـة  للرعايـة  مركـز  فيهـا  مبـا  إسرائيل،
 أشـدود  يف ومدرسـة  ،٢٠١١ أغـسطس /آب يف الـسبع  بئـر  يف ثانويـة  ومدرسة النهارية للرعاية

  .٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين يف
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  الصومال    
 بواسـطة  معظمهـا  األطفـال،  لتجنيـد  حالة ٩٤٨ املتحدة األمم وثقّت ،٢٠١١ عام يف  - ٩٧

ــشباب حركــة ــ حــاالت كــذلك وتوجــد .ال ــد عــن ةموثق ــل مــن واســتخدامهم أطفــال جتني  قب
 احلكومـة  قـوات  جّنـدت  منفـصل،  وبشكل .هلا املوالية وامليليشيات االنتقالية االحتادية احلكومة
 بيهانغـا  معـسكر  من وترحيلهم عليهم التعرف مت قصد، دون من طفالً، ٨٦ االنتقالية االحتادية
 حــني ويف .٢٠١١ أغــسطس/وآب أبريــل/نيــسان شــهري يف أوغنــدا يف العــسكري للتــدريب

 أن يفـاد  املتحـدة،  األمـم  تدعمـه  الذي اإلدماج إعادة برنامج إىل األطفال هؤالء من ١١ انضم
 يزالـون  ال آخـر  عدداً أن ويفاد رمسية، تسريح عملية إجراء دون سراحهم أطلق قد منهم عددا
  .االنتقالية االحتادية احلكومة قوات لدى
 يف الـشباب  حركـة  بواسـطة  شـاملة  جتنيـد  عمليـة  عـن  فيدأ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ويف  - ٩٨

 إىل أشـار  الـذي  األطفـال،  جتنيـد  ضحايا من ضحية بواسطة السفلى جوبا منطقة يف كيسمايو،
 التـدريب  معـسكر  يف يزالـون  ال طفـال  ٨٠ مـن  أكثـر  وأن كيـسمايو  بلـدة  يف مت قـد  التجنيد أن

 مـن  ملقـاتلني  قـسرا  وتـزوجيهن  اتفتيـ  جتنيـد  عـن  تقـارير  وردت كمـا  .منه هرب قد كان الذي
 واملــدارس املــدارس مــن الــشباب حركــة بواســطة عــادة األطفــال جتنيــد ويــتم .الــشباب حركــة
 الالجـئني  وخميمـات  الـصومال  يف داخليا املشردين األشخاص مستوطنات يف سيما وال الدينية،

 العـسكرية  عمليـات ال تـصعيد  نتيجة ٢٠١١ عام يف اإلجباري التجنيد وازداد .اجملاورة كينيا يف
  .الصومال يف
  .اختطاف حالة ١٢٧ عن اإلبالغ مت ،٢٠١١ عام ويف  - ٩٩

 يف الـرتاع  نتيجـة  جبـراح  أطفـال  فيهـا  أصيب حالة ٧ ٧٩٩ سجلت ،٢٠١١ عام ويف - ١٠٠
 الـذين  األطفـال  بـني  للوفيـات  الرئيسي السبب وكان .مقديشو يف الرئيسية الثالثة املستشفيات

 جـراء  مـن  الـداخلي  والرتيـف  الـصدر  يف وإصـابات  احلـروق  نوات،سـ  مخس عن أعمارهم تقل
 مــن املتحــدة األمــم حتققــت ذلــك، إىل باإلضــافة .والطلقــات بالــشظايا واإلصــابة االنفجــارات

 يف املثــال، سـبيل  وعلــى .الـرتاع  نتيجــة طفـالً  ٣٦٢ وجــرح طفـالً  ١٨٩ عــن يقـل  ال مــا مقتـل 
 علـى  انتحاريـا  هجوما الشباب حركة شنت بنادير، منطقة مقديشو، يف أكتوبر،/األول تشرين
 كــانوا الــذين األطفــال مئــات وأصــيب .ناســفة عبــوات حتمــل ســيارة باســتخدام التعلــيم وزارة

 طفــالً ١٥ عــن يقــل ال مــا وقتــل دراســية، مــنح علــى للحــصول للتقــدم اخلــارج يف ينتظــرون
   .خطرية جبروح ١٨ وأصيب
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 عـــام يف اجلنـــسي والعنـــف غتـــصاباال مـــن حالـــة ٢٥٢ جمموعـــه عّمـــا اإلبـــالغ ومت - ١٠١
 والعنـــف لالغتـــصاب عرضـــة أكثـــر األطفـــال يـــصبح أن إىل القتـــال اســـتمرار وأدى .٢٠١١
 .مقديـشو  يف سيما ال احملمية، وغري املفتوحة داخليا املشردين مستوطنات يف سيما ال اجلنسي،
 يف املزعــومني رئيــسينيال اجلنــاة معهــا املتحالفــة وامليليــشيا االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة وكانــت
ــاطق مقديــشو ــة واملن  الحظــت ،٢٠١١ ســبتمرب/وأيلــول أغــسطس/آب شــهري ويف .احلدودي

 .جمموعـات  يف الـضحايا  نفـس  باغتـصاب  اجلنـاة  مـن  عـدد  فيـه  قـام  ناشـئاً  اجتاهـا  املتحـدة  األمم
 فتيـات  يتخـذون  الـشباب  حركـة  مقـاتلي  أن وأفيـد  اجلنـسي،  الـرق  من  حاالت عن أيضا وأفيد
 يف اجلنـسي  العنـف  ممارسـة  عـن  كثرياً يبلغ ومل .هلم زوجات سنوات تسع أعمارهن اوزتتج ال

  .انتقامية عمليات من الشديد اخلوف بسبب الشباب حركة عليها تسيطر اليت املناطق
. ، واصلت حركـة الـشباب ومجاعـات امليليـشيات اسـتهداف املـدارس             ٢٠١١ ويف عام    - ١٠٢

. شباب معلمـاً يف منطقـة هـريان ملعارضـته جتنيـد األطفـال             ، قتلت حركة ال   ٢٠١١مايو  /ففي أيار 
، استخدمت حركة الشباب مدرسة يف حي إيلواك، يف منطقة غيدو،           ٢٠١١أغسطس  /ويف آب 

، استخدمت ٢٠١١فرباير /ومنذ شباط.  طفل٥٠٠ألغراض عسكرية، وعطلت تعليم أكثر من  
ت ميليـشيا حركـة الـشباب       ، هامجـ  ٢٠١١ديـسمرب   /ويف كانون األول  . املدرسة على حنو متقطع   

وأفيد عـن  . مدرسة ثانوية يف حي مريكا، منطقة شابيل السفلى، واستخدمتها كمركز للعمليات          
  .استخدامها إغالق مدارس يف مقديشو من قبل قوات احلكومة االحتادية االنتقالية أو

 عدات،املـسا  تقـدمي  وإعاقـة  إنـسانية  مـساعدات  وصول تقييد يف الدائر الرتاع واستمر - ١٠٣
 التــدخالت تعقيــداً، األمــر زاد وممــا .الــشباب حركــة عليهــا تــسيطر الــيت املنــاطق يف ســيما ال

 صعوبات لـ   الفاعلـة  اإلنـسانية  اجلهـات  وتعرضـت  .٢٠١١ عـام  مـن  األخـري  الربع يف العسكرية
ــدة ــة إىل الوصــول يف متزاي ــة املنطق ــرار أعقــاب يف خاصــة الوســطى، اجلنوبي  دخــول حبظــر الق

 وتـشري  .٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين يف الشباب حركة أصدرته قد كانت انيةإنس منظمة ١٦
ــدخول حظــر أن إىل التقــديرات ــر ال ــر علــى أث ــصفهم - شــخص ماليــني ٣,٥ مــن أكث  مــن ن
  .٢٠١١ عام يف اجملاعة من كثرياً تأثرت اليت املناطق على احلظر ويؤثر .األطفال

  
  جنوب السودان     

اسـتخدامهم   حالة من حاالت جتنيـد األطفـال أو          ٣٥٢دة من    لقد حتققت األمم املتح    - ١٠٤
 حالة من بينها مرتبطة باجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان، بينمـا       ٢٥٣وكانت  . ٢٠٠١يف عام   
ــر      ٩٩كانــت  ــاو وبيت ــاو ي ــد ي ــة للقــادة ديفي ــرتبط باجلماعــات املــسلحة املوالي ــة ت ــديت ق حال ات

 طفال لتستلمهم جلنة نـزع الـسالح        ٢٧٢ إضافة إىل ذلك، أطلق سراح    . ايقاتلواك  قوالراحل  
  . والتسريح وإعادة اإلدماج يف جنوب السودان من خمتلف اجلماعات املسلحة
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 مـن   ١٠٤، حتققت فرقة العمل القطرية للرصـد واإلبـالغ مـن مقتـل              ٢٠١١ ويف عام    - ١٠٥
 وأفيـد بـأن  .  حالـة قتـل وتـشويه     ٣٠٦إضـافة إىل ذلـك، أُبلـغ عـن          .  طفال ٧٨األطفال وتشويه   

 طفال أصيبوا خـالل مخـسة اشـتباكات منفـصلة وقعـت بـني         ٣٦ثالثة وثالثني طفال قتلوا وبأن      
احلركــة الدميقراطيــة جلنــوب الــسودان،  (اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان ومجاعــات مــسلحة   

وجــيش حتريــر جنــوب الــسودان، ومجاعــة مــسلحة بقيــادة جوزيــف أولــوين، ومجاعــة مــسلحة   
فرت ضربات جوية قامت هبـا القـوات املـسلحة الـسودانية يف واليـة               وأس). قاابرييل تان قبقيادة  

  . الوحدة عن مقتل ثالثة أطفال وإصابة اثنني
 مدرسـة مـن   ٢١، حتققـت فرقـة العمـل القطريـة أيـضا مـن اسـتخدام            ٢٠١١ ويف عام    - ١٠٦

 ١٠ ٩٣٥جانب اجليش الشعيب لتحرير السودان، مما أدى إىل تعطيل الدراسـة بالنـسبة حلـوايل                
وتعرضــت عــشر مــدارس أخــرى ألضــرار نتيجــة للقتــال الــدائر بــني خمتلــف اجلماعــات  . فــالط

إضافة إىل ذلك، حلقت أضرار بأربع مـدارس ابتدائيـة يف مقـاطعيت أورور وبـور أثنـاء               . املسلحة
. أكتـوبر، علـى التـوايل   /أغسطس وتشرين األول/االقتتال بني القبائل يف والية جونقلي، يف آب 

ديــسمرب / أركــان اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان أمــرا يف كــانون األولوأصــدر نائــب رئــيس
وأخليـت مدرسـتان علـى    . جلميع قادة اجليش بإخالء كل املدارس املستخدمة مـن قـواهتم فـورا         

  . إثر صدور هذا األمر
، مــن بينــهم ٢٠١١ مــن األطفــال يف اجملمــوع اختطفــوا خــالل عــام ٦٠٢ وأفيــد بــأن - ١٠٧
وقد وقعت معظم حاالت االختطاف يف سياق الـرتاع         .  األمم املتحدة   حالة حتققت منها   ٣٥٦

  . القبلي يف والية جونقلي
 حالـــة تقييـــد إمكانيـــة إيـــصال املـــساعدات ٣٤، أُبلـــغ عـــن وقـــوع ٢٠١١ ويف عـــام - ١٠٨

ــهب      ــضييق أو النـ ــسانية للتـ ــساعدة اإلنـ ــات املـ ــاملون يف منظمـ ــرض العـ ــسانية، حيـــث تعـ اإلنـ
 حــوادث هنــب أو حتويــل ٨فقــد أُبلــغ عــن : ز التفتــيش العــسكريةاعُتــرض ســبيلهم يف مراكــ أو

 مبـان للعـاملني يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية      ١٠املعونة عـن وجهتـها األصـلية؛ وجـرى اقتحـام         
بغرض االسـتيالء علـى املعـدات واإلمـدادات، ممـا أخـر االسـتجابة اإلنـسانية يف منـاطق معينـة؛                      

 يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية للعنـف، انتـهت حالتـان               حالة تعرض فيها العاملون    ١٦وأُبلغ عن   
 األعمال العدائية يف املناطق احلدوديـة بـني جنـوب الـسودان والـسودان               توال زال . منها بالوفاة 

والطرق امللغومـة يف واليـة الوحـدة والـرتاع القبلـي يف جـونقلي حتـد مـن إمكانيـة الوصـول إىل                        
 وتعرقـل وصـول املـساعدة اإلنـسانية إىل الـسكان            املناطق اليت يبلـغ فيهـا عـن وقـوع انتـهاكات           

  .املتضررين
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  السودان     
  دارفور     

 حالـة جتنيـد     ٤٥، قامت فرقة العمل القطرية للرصـد واإلبـالغ بتوثيـق            ٢٠١١ يف عام    - ١٠٩
ــل اخنفاضــا كــبريا عــن احلــاالت الـــ       ــا ميث ــال واســتغالهلم، وهــو م ــام  ١١٥ أطف ــسجلة يف ع  امل

 حاالت مـن قبـل قـوات الـشرطة الـسودانية؛ و             ٧، ارتكبت   ٤٥ ـومن بني احلاالت ال   . ٢٠١٠
  االحتيـاطي؛   حاالت من قبـل شـرطة املركـزي   ٥ حاالت من قبل قوات خمابرات احلدود؛ و   ٥
 حـــاالت مـــن قبـــل جـــيش حتريـــر  ٥ حالـــة مـــن قبـــل ميليـــشيات مواليـــة للحكومـــة؛ و  ١٤و 

عيب؛ وحالـة واحـدة مـن        حاالت من قبل قـوات الـدفاع الـش         ٣فصيل عبد الواحد؛ و     /السودان
 فـصيل مـيين   -قبل القوات املسلحة السودانية؛ وحالـة واحـدة مـن قبـل جـيش حتريـر الـسودان           

 حــاالت مــن قبــل مجاعــات  ٣مينــاوي؛ وحالــة واحــدة مــن قبــل حركــة العــدل واملــساواة؛ و    
ــد هويتــها    ــسلحة مل يتــسن حتدي ــسجلة لتجنيــد األطفــال       . م ــم احلــوادث امل ــد وقعــت معظ وق

وظلــت عمليــة مجــع املعلومــات يف منــاطق  . يف منــاطق خاضــعة لــسيطرة احلكومــة واســتغالهلم 
تكن تقع حتت السيطرة الكاملة للقوات احلكومية، من قبيـل أجـزاء مـن جبـل مـرة واملنـاطق          مل

ــك          ــى تل ــود املفروضــة عل ــسبب القي ــشكل حتــديا ب ــان، ت ــوب ومشــال كردف ــع جن ــة م احلدودي
   .ت املسلحة مبنع احلصول عليهااملعلومات وقيام كل من احلكومة واجلماعا

ــة مــن    - ١١٠ ــة العمــل القطري ــد حتققــت فرق ــشويه أطفــال و   ٥٤ وق ــة ت ــل   ١٧حال ــة قت حال
 حـاالت   ٥ حـاالت تعـزى إىل تقـاطع نـريان و            ٧على   ١٧ واشتملت حاالت القتل الـ   . أطفال

ات  حـاالت تعـزى إىل خملفـ   ٥تعزى إىل ضربات جوية قامت هبا القوات املسلحة الـسودانية و       
 طفـال لطلقـات ناريـة       ٢٣، تعـرض    ٥٤ ومـن بـني حـاالت التـشويه الــ         . احلرب من املتفجـرات   

  .  منهم مبخلفات احلرب من املتفجرات٣١وأصيب 
 حالة اغتـصاب فتيـات تتـراوح        ٥٩، حتققت فرقة العمل القطرية من       ٢٠١١ ويف عام    - ١١١

 املـسجلة يف    ٢٢  الــ   سنة، وهو مـا يـشكل زيـادة عـن احلـاالت            ١٧ سنوات و    ٦أعمارهن بني   
وكـان مـن    . وأُبلغ عن بعض هذه احلاالت للشرطة أو للقوات املسلحة السودانية         . ٢٠١٠عام  

بني اجلناة املزعومني أفراد من القـوات املـسلحة الـسودانية، ورجـال مـسلحون مل يتـسن حتديـد                    
هويتــهم، ومــسلحون مــن الرحــل، وميليــشيات مواليــة للحكومــة، وأفــراد مــن قــوات الــشرطة   

وقـد أثـر احلـد مـن إمكانيـة        . االحتيـاطي  السودانية، وقوات الـدفاع الـشعيب، وشـرطة املركـزي         
الوصــول إىل املنــاطق اخلاضــعة لــسيطرة اجلماعــات املــسلحة واخلــوف مــن وصــمة العــار علــى    

  . عملية توثيق حاالت العنف اجلنسي
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انية قامـت بـه      وأُبلغ عن حادث واحد لنهب مدرسة، ُزعم أن القوات املسلحة السود           - ١١٢
ــاير /يف مشــال دارفــور يف كــانون الثــاين  كمــا أُبلــغ عــن هنــب مستــشفى يف جنــوب   . ٢٠١١ين

  . دارفور من قبل عناصر مسلحة جمهولة
عرقَـل بـشدة يف بعـض    ، ظلت إمكانية إيصال املـساعدات اإلنـسانية تُ  ٢٠١١ وطيلة عام  - ١١٣

اجلماعات املسلحة، فضال عـن القيـود   مناطق دارفور بسبب القتال الدائر بني القوات احلكومية و 
وأدى فرض القيود علـى املـساعدات ومنـع وصـوهلا إىل تـأخري أو               . األمنية املفروضة من احلكومة   

  . ٢٠١١أبريل /منع إيصال األدوية األساسية واللقاح لألطفال يف دارفور يف نيسان
  

  ) أبيي والنيل األزرق وجنوب كردفان(ثالث مناطق     
حـاالت جتنيـد األطفـال واسـتغالهلم إىل حـد كـبري يف أبيـي والنيـل األزرق         لقد زادت    - ١١٤

 حالـة يف    ٥٢، حيث بلغ عدد احلـاالت الـيت مت التحقـق منـها              ٢٠١١وجنوب كردفان يف عام     
 حالـة جتنيـد   ٤١ويف جنوب كردفان وأبيي، مت التحقـق مـن         . ٢٠١٠ حاالت يف عام     ٨مقابل  

وكــان مــن بــني اجلنــاة أفــراد تــابعون للجــيش   .  ســنة١٧ و ١٤لفتيــان تتــراوح أعمــارهم بــني  
؛ )٢(قطــاع الــشمال  - ؛ واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسودان)١٢(الــشعيب لتحريــر الــسودان 

؛ ومجاعـات مـسلحة مل يتـسن    )٥(؛ وقـوات الـدفاع الـشعيب    )٥(والقـوات املـسلحة الـسودانية    
نيـــد لفتيـــان تتـــراوح  حالـــة جت١١ويف النيـــل األزرق، مت التحقـــق مـــن ). ١٧(حتديـــد هويتـــها 

واحلركـة  ) ١٠( سنة، وقد نسبت إىل اجليش الشعيب لتحرير السودان          ١٧ و   ١٤أعمارهم بني   
وتلقت فرقة العمل القطريـة عـددا مـن املـزاعم     ). ١(قطاع الشمال    - الشعبية لتحرير السودان  

 - ذات املصداقية بوقوع حاالت اختطـاف أطفـال علـى يـد احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان           
  . قطاع الشمال هبدف جتنيدهم قسرا

، ارتفــع عــدد حــاالت القتــل ٢٠١١يونيــه /أبريــل إىل حزيــران/ ويف الفتــرة مــن نيــسان- ١١٥
 طفـال يف  ٣٤ طفـال وتـشويه   ٢٩فقد أُبلغ عن قتل مـا ال يقـل عـن          . والتشويه باستئناف الرتاع  

 قُتـل طفـالن وأصـيب    ومـن بـني هـؤالء،   . جنوب كردفان وأبيي خالل الفترة املشمولة بالتقرير 
وتعــرض بــاقي األطفــال . ثالثــة أطفــال يف حــوادث ناجتــة عــن خملفــات احلــرب مــن املتفجــرات 

للقتل أو اإلصابة نتيجة نريان متقاطعة بني القـوات املـسلحة الـسودانية وقـوات الـدفاع الـشعيب                   
سلحة قطـاع الـشمال، أو نتيجـة مـا قامـت بـه القـوات املـ                 - واحلركة الشعبية لتحرير السودان   

إضـافة إىل ذلـك، قُتـل طفـل يف الـسابعة مـن              . السودانية من رمـي بالقنابـل ومـن قـصف جـوي           
 سنة من العمر بفعل القـصف اجلـوي الـذي قامـت بـه      ١٦ و  ١٤عمره وأصيب طفالن يبلغان     

وقد حـال دون التحقـق مـن هـذه احلـوادث تعـذر              . القوات املسلحة السودانية يف النيل األزرق     
  . قوعهاكن واالوصول إىل أم
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 وظل رصد حـاالت العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال يف جنـوب كردفـان وأبيـي والنيـل              - ١١٦
وقد مت التحقق من حـادث اغتـصاب فتـاة يف الرابعـة عـشرة مـن عمرهـا                   . األزرق يشكل حتديا  

وتلقـت فرقـة العمـل    . على يد أربعـة عناصـر تابعـة لقـوات الـدفاع الـشعيب يف جنـوب كردفـان         
 حالة إضافية لالغتصاب استهدفت هبا عناصر مسلحة مل يتـسن           ٢٠حنو  القطرية مزاعم بوقوع    

   .حتديد هويتها فتيات ونساء النوبة، مبا يف ذلك حادث أدى إىل وفاة إحدى الفتيات
 واستمر استخدام املدارس واملستشفيات ألغراض عـسكرية يف بلـدة الـربام يف جنـوب         - ١١٧

إضــافة إىل ذلــك، . ٢٠١١يونيــه /د حزيــرانكردفــان علــى يــد القــوات املــسلحة الــسودانية بعــ 
 مدرســـة يف جنـــوب كردفـــان منـــذ انـــدالع القتـــال يف   ١٢توقـــف تـــشغيل مـــا ال يقـــل عـــن  

ــران ــه /حزي ــسمرب /ويف كــانون األول. ٢٠١١يوني ــيم حــوايل    ٢٠١١دي ــد انقطــع تعل ، كــان ق
 من أطفال املدارس بسبب تعرض املدارس ألضرار أو استخدامها من قبل القـوات              ١٣٧ ٩٠٠

ويف النيـل  . ملسلحة أو إقامـة املـشردين داخليـا هبـا أو تلوثهـا مبخلفـات احلـرب مـن املتفجـرات                ا
 عــدد األطفــال الــذين تعــذر علــيهم االلتحــاق مبدارســهم نظــرا ٣٥ ٣٣٥األزرق، يقــدر بنحــو 

 مدرســة نتيجــة للقتــال الــدائر بــني القــوات املــسلحة الــسودانية واحلركــة   ١٥٦لوقــف تــشغيل 
  . قطاع الشمال يف بلدات باو وغيسان والكرمك - سودانالشعبية لتحرير ال

 وقد تدهورت إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية يف جنـوب كردفـان وأبيـي والنيـل             - ١١٨
 نظرا حلالة انعدام األمن وملا فرضته احلكومة من قيود على التنقـل ومـن   ٢٠١١األزرق يف عام    

حمـدود يف إيـصال املـساعدات اإلنـسانية يف         وعلـى الـرغم مـن مـنح حـق           . تدابري إداريـة جديـدة    
ــاطق         ــى املن ــصر عل ــإن ذلــك احلــق كــان يقت ــل األزرق، ف ــان والني ــوب كردف ــاطق جن بعــض من

إضــافة إىل ذلــك، مل يكــن مــسموحا ألي مــن املــوظفني الــدوليني . اخلاضــعة لــسيطرة احلكومــة
ألزرق منـذ مطلـع   العاملني يف جمال املـساعدة اإلنـسانية بالـدخول إىل جنـوب كردفـان والنيـل ا         

ويف غــضون ذلــك، ظلــت أبيــي مفتوحــة للعــاملني يف جمــال       . ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول
   .املساعدة اإلنسانية عن طريق جنوب السودان فقط

  
  اجلمهورية العربية السورية     

 تلقت األمم املتحدة تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة ضد األطفـال يف اجلمهوريـة               - ١١٩
. ٢٠١٢ وطيلـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، حـىت عـام              ٢٠١١مـارس   /ة منـذ آذار   العربية السوري 

ــة           ــثليت اخلاصــة املعني ــم املتحــدة، أرســلت مم ــها األم ــت من ــات حتقق ــة إىل معلوم ــة للحاج وتلبي
باألطفــال والــرتاع املــسلح بعثــة تقنيــة إىل املنطقــة إلجــراء مقــابالت مــع الــضحايا والــشهود يف  

ويف كـل احلـاالت     . ٢٠١٢مـارس   /ملستشفيات يف املنطقـة يف آذار     خميمات الالجئني والقرى وا   
املــسجلة تقريبــا، كــان األطفــال مــن بــني ضــحايا العمليــات العــسكرية الــيت تقــوم هبــا القــوات    
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احلكومية، مبا فيها القوات املسلحة السورية وقوات املخابرات وميليشيات الـشبيحة يف نزاعهـا              
ووقـع أطفـال ال تتجـاوز أعمـارهم       . ش الـسوري احلـر    اجلاري مـع املعارضـة، مبـا يف ذلـك اجلـي           

تسع سنوات ضحية القتل والتشويه واالعتقال التعسفي واالحتجاز والتعـذيب وسـوء املعاملـة،       
وجـرى بانتظـام اقتحـام املـدارس        . مبا يف ذلك العنف اجلنسي، كما اسـتخدموا كـأدرع بـشرية           

علومات الـواردة مـن البعثـة التقنيـة     وتتفق امل. واستخدامها كقواعد عسكرية ومراكز لالحتجاز    
  . مع استنتاجات جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية

 وأشارت مقـابالت أجريـت مـع أفـراد سـابقني يف القـوات املـسلحة الـسورية وقـوات                     - ١٢٠
احلكوميـة يف حـال   املخابرات إىل أن املدنيني، مبـن فـيهم األطفـال، اسـتهدفوا مـن قبـل القـوات          

إقامتهم يف القرى اليت كان يعتقد وجود أفراد من اجليش السوري احلـر أو غـريه مـن مجاعـات                    
املعارضـة املــسلحة فيـه أو حيــث كـان خيتبــئ الفـارون مــن اجلـيش، أو يف حــال شـوهدوا وهــم       

 ففي إحدى احلاالت، ذكر أحد أفـراد القـوات املـسلحة الـسورية        . يفرون من البلد طلبا للجوء    
، تلقـى أمـرا     ٢٠١١ديـسمرب   /أنه خالل االحتجاجات الـيت وقعـت يف تلكلـخ يف كـانون األول             

مــن قائــده بــإطالق النــار دون متييــز، مــع أن اجلنــود كــانوا يــدركون وجــود نــساء وأطفــال يف   
وأثنــاء فــض املظــاهرات بالــسالح، رأى الــشاهد ثــالث فتيــات تتــراوح        . صــفوف احملــتجني 

ويف حـادث   .  بني من قتلوا على يد القوات املسلحة السورية         سنة من  ١٣ و   ١٠أعمارهن بني   
، شـهد فـرد سـابق مـن أفـراد قـوات        ٢٠١١آخر مشابه وقع يف حلب يف الربع الرابع مـن عـام             

  . املخابرات قتل مخسة أطفال يف مدرسة ثانوية خالل املظاهرات
هـا للفتـرة    ، وعلى الرغم من جتاوز    ٢٠١٢ واستمرت االنتهاكات اجلسيمة خالل عام       - ١٢١

وقــد وصــفت إفــادات . املــشمولة بــالتقرير، فــإن جــسامتها تــستدعي إدراجهــا يف هــذا التقريــر  
لــشهود حادثــا علــى درجــة خاصــة مــن اخلطــورة وقــع يف قريــة عــني الروز يف جبــل الزاويــة يف 

، أحاطــت القــوات املــسلحة الــسورية، إىل جانــب ٢٠١٢مــارس / آذار٩ففــي . حمافظــة إدلــب
ودخلـت  . يليـشيات الـشبيحة، بالقريـة لـشن هجـوم عليهـا دام أربعـة أيـام                قوات املخـابرات وم   

ــوم األول وقتلــت    ــة يف الي ــة القري ــراوح   ١١القــوات احلكومي ــان تت ــة فتي ــيهم ثالث  مــدنيا، مبــن ف
 ١٤ شخـصا، مـن بينـهم فََتيـان يبلغـان مـن العمـر        ٣٤واعتقـل  .  سـنة ١٧ و   ١٥أعمارهم بـني    

 استجواهبم بشأن االشـتباه يف وجـود هـاربني مـن             سنوات، بغرض  ٩ سنة، وفتاة عمرها     ١٦ و
ويف هنايــة املطــاف، تركــت القريــة وهــي حمروقــة، وكــان قــد أصــيب أربعــة مــن أصــل  . اجلــيش

  . سنة ١٦ و ١٤ بطلق ناري وحبروق، مبن فيهم فَتيان يبلغان من العمر ٣٤ احملتجزين الـ
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 األطفـال دون سـن الثامنـة      وليس هناك أي دليل على أن القوات احلكومية جتند رمسيا          - ١٢٢
غري أن القوات املسلحة السورية وميليـشيات الـشبيحة املرتبطـة هبـا اسـتخدمت أطفـاال                 . عشرة

 سنوات يف ثـالث مناسـبات منفـصلة علـى األقـل أثنـاء الفتـرة املـشمولة                   ٨ال تتجاوز أعمارهم    
، ٢٠١٢مـارس  /ويف احلادث املـذكور أعـاله الـذي وقـع يف قريـة عـني الروز يف آذار              . بالتقرير

 سـنوات   ٨ذكر أحـد الـشهود أن العـشرات مـن الفتيـان والفتيـات ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني                       
ووردت تقــارير تفيــد بــأن هــؤالء األطفــال اســتخدموا .  ســنة، انتزعــوا قــسرا مــن بيــوهتم١٣ و

الحقا من قبل اجلنود أو أفراد امليليشيات كأدرع بشرية، حيث وضعوا أمام نافـذات حـافالت        
  . قل أفرادا عسكريني أثناء شنهم هجمات على القريةكانت ُت
 ومجعــت األمــم املتحــدة عــشرات الروايــات لــشهود عيــان أفــادوا بتعــرض طفلــني          - ١٢٣

، وكــذلك شــهادات أفــراد ســابقني يف احتجازمهــا ســنة للتعــذيب أثنــاء ١٤يتجــاوز عمرمهــا  ال
وشـاركت أيـضا    . اهدتهالقوات املسلحة الـسورية أرغمـوا علـى ممارسـة التعـذيب أو علـى مـش                

ميليشيات الشبيحة يف احتجاز األطفال وتعذيبهم، ال سيما خـالل العمليـات العـسكرية، وهـو         
وأفــاد معظــم . مــا كــان يــتم يف كــثري مــن األحيــان يف زنزانــات مؤقتــة لالحتجــاز يف املــدارس   

األطفال من ضـحايا التعـذيب تعرضـهم للـضرب ولتعـصيب األعـني وإرغـامهم علـى البقـاء يف                     
ــاهتم مــن نــدوب مــن جــراء احلــرق      أ ــة ومعان ــة ثقيل وضــاع جمهــدة وضــرهبم بكــابالت كهربائي

. بالسجائر، وتعرضهم يف إحدى احلـاالت املـسجلة لـصدمات كهربائيـة يف األعـضاء التناسـلية                 
 سـنة يهلـك مـن جـراء تعرضـه      ١٥وقال شاهد واحد علـى األقـل أنـه شـاهد فـىت ينـاهز عمـره                

يتعرضـون لالحتجـاز والتعـذيب حيـث كـان يفتـرض انتمـاء              وكـان األطفـال     . للضرب املتكرر 
إخوهتم أو آبائهم للمعارضة أو اجليش السوري احلر، أو كان يشتبه يف ارتباطهم هـم أنفـسهم                 

ــسوري احلــر   ــاجليش ال ــار  . ب ــبات، يف أي ــايو /ويف إحــدى املناس ــره   ٢٠١١م ــىت عم ، احتجــز ف
الـشغور وتعـرض للـضرب املتكـرر        سنة من قبل قوات املخابرات يف مبىن البلدية يف جـسر             ١٥

 طفـال آخـرين   ٢٠وذكر الفىت وجود مـا ال يقـل عـن          . بكابالت كهربائية ثقيلة أثناء استجوابه    
  . قيد االحتجاز يف نفس السن أو يصغرونه سنا

 وتلقت األمم املتحدة بعض املـزاعم الـيت تتـسم باملـصداقية والـيت تفيـد جتنيـد األطفـال                     - ١٢٤
عارضــة املــسلحة، مبــا فيهــا اجلــيش الــسوري احلــر ومجاعــات مــسلحة     واســتغالهلم مــن قبــل امل 

أخرى، وإن كانت الـسياسة املعلنـة للجـيش الـسوري احلـر تقـضي بعـدم جتنيـد أي طفـل دون                       
وأفادت مصادر خمتلفة بأن فتيانا يرتبطون بـاجليش الـسوري احلـر حيملـون              . سن السابعة عشرة  

رت ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع وقــد ذكَّــ. بنــادق ويرتــدون أزيــاء عــسكرية مموهــة
  . املسلح مجيع األطراف بالتزاماهتا مبوجب قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
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ــوات        - ١٢٥ ــل الق ــن قب ــدارس م ــد اســتخدام امل ــات تفي ــم املتحــدة عــدة رواي  وســجلت األم
شن هجمـات عـسكرية     املسلحة الـسورية وقـوات املخـابرات وميليـشيات الـشبيحة كقواعـد لـ              

ــال         ــار واألطفـ ــذيب الكبـ ــز لتعـ ــة ومراكـ ــع للقناصـ ــاز ومواقـ ــز احتجـ ــة ومراكـ ــد مؤقتـ وقواعـ
وذكــر عــدة شــهود أن قــوات املخــابرات وميليــشيات الــشبيحة أقامــت مــرابض   . واســتجواهبم

وأشـارت روايـات أيـضا إىل أنـه يف     . للبنادق على سطوح املدارس يف فترة التحاق التالميـذ هبـا      
ناسبات تعرض أطفال للقتل أو اإلصابة علـى يـد القـوات احلكوميـة أثنـاء العمليـات             عدد من امل  

العسكرية اليت كانت تتم على ساحات املدارس، وأن مدارس تعرضت للنـهب واحلـرق بـدافع                
  . االنتقام من قبل القوات احلكومية ردا على احتجاجات التالميذ

ة قـصفت مستـشفيات باملدفعيـة الثقيلـة          وأشارت تقارير أيضا إىل أن القوات احلكوميـ        - ١٢٦
وإىل جانب تنفيذ العمليات العسكرية الـيت حتـول دون وصـول            . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

املــدنيني إىل املستــشفيات، أشــارت تقــارير أيــضا إىل أن أشخاصــا مــصابني، مبــن فــيهم أطفــال   
ال انتقاميـة مـن احلكومـة       وذويهم، كانوا خيشون طلب العـالج الطـيب خمافـة أن يتعرضـوا ألعمـ              

ــاطهم باملعارضــة   ــتباه يف ارتب ــف      . لالش ــد ختوي ــضا تفي ــارير أي ــوال، وردت تق ــس املن ــى نف وعل
العاملني يف اجملال الطيب وهتديدهم من قبل القوات احلكوميـة لتقـدميهم املـساعدة الطبيـة ألفـراد                  

   .من املعارضة أو لالشتباه يف قيامهم بذلك
  

ــه   -باء    ــال يف احلــاالت غــري    معلومــات عــن االنت ــة ضــد األطف اكات اجلــسيمة املرتكب
   املدرجة على جدول أعمال جملس األمن أو يف حاالت أخرى

  كولومبيا     
وتــأثر . ٢٠١١ ظــل الــرتاع املــسلح يــشكل حتــديات كــبرية حلمايــة األطفــال يف عــام    - ١٢٧

  . صليةبشكل غري متناسب األطفال املنحدرون من أصول أفريقية واملنتمون للشعوب األ
 وتواصــل علــى نطــاق واســع وبــصورة منهجيــة جتنيــد األطفــال واســتغالهلم مــن قبــل    - ١٢٨

وعلــى الــرغم مــن أن مــدى . ٢٠١١يف كولومبيــا يف عــام غــري احلكوميــة اجلماعــات املــسلحة 
 مقاطعـة  ٢٩ حالـة جتنيـد واسـتغالل يف    ٣٠٠ذلك ونطاقه يظالن غري معروفني، فقد أبلـغ عـن       

ونظــام اإلنــذار املبكــر يف مكتــب أمــني .  مقاطعــة٣٢ البــالغ عــددها مــن أصــل مقاطعــات البلــد
املظامل املعـين حبقـوق اإلنـسان، الـذي يرصـد االحتمـاالت الوشـيكة لوقـوع انتـهاكات حلقـوق                    

ــدد      ــد حـ ــك، قـ ــر ذلـ ــذر خبطـ ــدنيني وينـ ــد املـ ــسان ضـ ــر يف  ٥٠اإلنـ ــة خطـ ــة ١٦ حالـ  مقاطعـ
  .  خطر تتصل بتجنيد األطفال حالة٢٠، مبا يف ذلك ٢٠١١يف عام ) جمالس بلدية ١٠٤(
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 اجلـيش الـشعيب وجـيش التحريـر         - وقد واصلت القوات املسلحة الثوريـة الكولومبيـة          - ١٢٩
مـايو يف أنتيوكيـا مـثال، جـرى يف مناسـبتني            /ففي شـهر أيـار    . الوطين جتنيد األطفال واستغالهلم   

ــة    ١٥مــستقلتني جتنيــد  ــة الكولومبي   اجلــيش الــشعيب - طفــال مــن قبــل القــوات املــسلحة الثوري
 يف  ٢٠١١يونيـه   /مـايو وحزيـران   /ويف شهري أيـار   .  طفال من قبل جيش التحرير الوطين      ١٣و  

.  اجلـيش الـشعيب    -ميتا، جرى جتنيد مخسة أطفال من قبل القوات املسلحة الثورية الكولومبيـة             
ــة  كمــا واصــلت اجلماعــات املــسلحة    ــسريح اجلماعــة شــب   غــري احلكومي ــرزت عقــب ت ــيت ب  هال

ويف . اليت تدعى قوات الدفاع الذايت املوحدة الكولومبية جتنيـد األطفـال واسـتغالهلم            العسكرية  
 طفـال مـن قبـل العديـد         ١٣ يف أنتيوكيا مثال، جرى جتنيد مـا ال يقـل عـن              ٢٠١١فرباير  /شباط

ويف تقريـر  . من هذه اجلماعات، مبا فيها لوس بايساس ولوس راسـتروخوس ولـوس أورابنيـوس        
غــري كتــب أمــني املظــامل إىل تزايــد قــوة هــذه اجلماعــات املــسلحة   ، أشــار م٢٠١١صــدر عــام 
   .، على إثر عملية إعادة هيكلتها وتوسعها ودجمها يف خمتلف مناطق البلداحلكومية
، وردت تقارير تتعلق باستخدام األطفـال ألغـراض اسـتخباراتية مـن             ٢٠١١ ويف عام    - ١٣٠

 بقــي أطفــال انفــصلوا عــن اجلماعــات ويف مناســبات متعــددة،.  الــوطين الكولــوميبشقبــل اجلــي
 سـاعة، مبـا يـشكل انتـهاكا للقـانون      ٣٦يف مباٍن عسكرية لفترة تتجاوز غري احلكومية   املسلحة  

ــدفاع الــــوطين    ــراهقني وللتوجيهــــات الــــصادرة عــــن وزارة الــ ــال واملــ ويف . اخلــــاص باألطفــ
ان قـد فـر      يف بوتومايو مثال، احتجز فىت يف اخلامسة عشرة من العمـر كـ             ٢٠١١أغسطس  /آب

 اجلــيش الــشعيب وســلَّم نفــسه للجــيش الــوطين      -مــن القــوات املــسلحة الثوريــة الكولومبيــة     
كما واصل اجليش الـوطين الكولـوميب اسـتخدام         .  ساعة ٧٢الكولوميب، يف مبان عسكرية ملدة      

وعنــدما تــتم هــذه األنــشطة يف املنــاطق املتــضررة مــن   . عــسكرية - األطفــال يف أنــشطة مدنيــة
غــري ا تعــرض األطفــال للخطــر وجتعلــهم عرضــة النتقــام أفــراد اجلماعــات املــسلحة الــرتاع، فإهنــ
  . احلكومية
 وظل األطفال يتعرضون هلجمات، مبا فيها اهلجمات العشوائية اليت تـشنها اجلماعـات        - ١٣١

أو بــني تلــك غــري احلكوميــة املــسلحة، أو نتيجــة لتقــاطع الــنريان فيمــا بــني اجلماعــات املــسلحة  
، أثناء هجمـات خمتلفـة      ٢٠١١فرباير  /يناير وشباط /ويف كانون الثاين  . وات األمن اجلماعات وق 

 اجلـيش الـشعيب وغريهـا مـن اجلماعـات املـسلحة       -شنتها القوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة       
ضد قادة اجملتمع احمللي والسلطات احمللية، قُتل ثالثة أوالد وبنت واحدة مـن بـني               غري احلكومية   

 ســنة ١١ يف نــارينيو، قُتــل طفــل عمــره    ٢٠١١يونيــه /ويف حزيــران. القــادةأقــارب أولئــك  
 اجلـيش الـشعيب     -وأصيب ثالثـة أطفـال يف هجـوم شـنته القـوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة                   

ــشرطة  ــى الـ ــانون األول. علـ ــسمرب /ويف كـ ــن    ٢٠١١ديـ ــل عـ ــا ال يقـ ــيب مـ ــال٣٢، أصـ    طفـ
  . ن املتفجرات أطفال بألغام مضادة لألفراد وخملفات احلرب م٧و 
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 ويف ظل عدم اإلبـالغ بالقـدر الكـايف، اسـتمر وقـوع الفتيـات ضـحية حلـوادث عنـف             - ١٣٢
وكـثريا مـا كـان يطلـب مـن الفتيـات           . غـري احلكوميـة   جنسي تعزى ألفراد اجلماعـات املـسلحة        

إقامـة عالقـات جنـسية مـع بـالغني وهـّن يف سـن              غـري احلكوميـة     املرتبطات باجلماعات املسلحة    
، أفـــادت فتـــاة يف ٢٠١١ســـبتمرب /ويف أيلـــول. يـــرغمن علـــى اإلجهـــاض إذا محلـــنمبكـــرة، و

 اجلـيش الـشعيب     -السادسة عشرة من العمر انفصلت عن القوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة              
بأهنا خضعت خلمس عمليات إجهاض قسري خالل األربع سـنوات الـيت كانـت علـى ارتبـاط                  

 يف نارينيو، تعرضـت فتـاة حامـل    ٢٠١١ديسمرب /األولويف كانون . فيها باجلماعة يف أنتيوكيا  
يف السابعة عشرة من العمر وفتاة من الشعوب األصلية يف الثانية عـشرة مـن العمـر لالغتـصاب            

 يف ٢٠١١نـوفمرب  /ويف تـشرين الثـاين  . أثناء جمزرة قام هبا أفراد مـن مجاعـة لـوس راسـتروخوس        
انية عشرة من العمر لالغتـصاب والتعـذيب        بوتومايو، تعرضت فتاة من الشعوب األصلية يف الث       
ويف . مل يتـسن حتديـد هويتـها      غـري حكوميـة     والقتل علـى يـد أفـراد ينتمـون إىل مجاعـة مـسلحة               

 سنة من العمـر وأرغمـت علـى تنظيـف           ١٧ يف نارينيو، اغتصبت فتاة تبلغ       ٢٠١١مارس  /آذار
الحــق أمــام مكــان عــام وهــي عاريــة، وعــذبت وأرغمــت علــى أكــل الــرباز، وقتلــت يف وقــت  

ووردت أيـضا   . اجملتمع احمللي، وذلك على يد أفراد مـن مجاعـة لـوس راسـتروخوس فيمـا يقـال                 
  . تقارير عن حاالت ارتكاب العنف اجلنسي ضد األطفال، ضلع فيها أفراد من قوات األمن

علــى غـري احلكوميــة   واسـتمر اإلبــالغ عـن اهلجمــات الــيت تـشنها اجلماعــات املــسلحة    - ١٣٣
د حلقت أضرار باملدارس نتيجة لألعمال العدائيـة وكـذلك بـسبب األلغـام املـضادة           فق. املدارس

غـري  وإضافة إىل ذلك، استهدفت اجلماعات املـسلحة        . لألفراد وخملفات احلرب من املتفجرات    
. ملنعهم جهود التجنيد، كما استهدفت التالميذ بغرض جتنيدهم واسـتغالهلم         احلكومية املعلمني   

هتديــدات مــن  معلمــا  ١٥ يف أراوكــا ونــوريت دي ســانتاندير، تلقــى    ٢٠١١مــايو /ويف أيــار
 اجلــيش الــشعيب وجــيش التحريــر الــوطين وغريمهــا مــن  -القــوات املــسلحة الثوريــة الكولومبيــة 

معلمـا   ٤٤ يف كوردوبـا، تلقـى       ٢٠١١أغـسطس   /ويف آب . غري احلكوميـة  اجلماعات املسلحة   
واضــطرت هــذه . لتــشرد طلبــا للحمايــة  مــن هــؤالء إىل ا١٨وجلــأ مــا ال يقــل عــن  . هتديــدات

  .  من األطفال إىل عدم االلتحاق باملدارس١ ١٦٠التهديدات 
 وأبلــغ عــن اســتخدام اجلــيش الــوطين الكولــوميب املــدارس ألغــراض عــسكرية يف عــدة  - ١٣٤

مقاطعــات، مبــا فيهــا أنتيوكيــا وأراوكــا وكاوكــا وكوردوبــا وهــويال ونــارينيو ونــوريت دي         
 يف كاوكا، استخدم أفراد مـن اجلـيش       ٢٠١١أغسطس  /ويف آب . ل كاوكا سانتاندير وبايل دي  

  . الوطين الكولوميب مدرسة ملدة سبعة أيام، مما أدى إىل وقف الدروس
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 وتقّيــدت إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية بــسبب الــرتاع املــسلح، وهــو مــا أثــر  - ١٣٥
ل مـن مقاطعـات     وتـضرر بـشكل خـاص كـ       . بشكل خـاص علـى األطفـال والـشعوب األصـلية          

وكاكيتــا وشــوكو وغوافيــاري وهــويال وميتــا وكوردوبــا ونــارينيو  أنتيوكيــا وأراوكــا وكاوكــا 
ــوريت دي ســانتاندير  ــسانية واخلــدمات      . ون ــساعدات اإلن ــة امل ــات احمللي ــق بعــض اجملتمع ومل تتل

 األساسية نتيجة للمواجهات املسلحة وإنشاء مراكز تفتيش مسلحة غـري قانونيـة وزرع األلغـام              
  . بشكل مكثف

.  وكانت املعلومات بشأن اختطاف األطفال حمـدودة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       - ١٣٦
، اختطفت فتاة من الشعوب األصلية يف الرابعة عـشرة مـن العمـر، وهـي          ٢٠١١مايو  /ويف أيار 

س أخت ألحد القادة اجملتمعيني، وُعذِّبت ملدة أربعة أيام، وذلك علـى يـد أفـراد مـن مجاعـة لـو                    
، ٢٠١١أغـسطس  /يوليـه وآب /ويف نارينيو أيـضا، يف متـوز  . راستروخوس يف نارينيو فيما يقال    

 ســـنة إىل القـــوات املـــسلحة الثوريـــة  ١٦ و ١٣نـــسب اختطـــاف فتـــاتني تبلغـــان مـــن العمـــر  
 اجلــيش الــشعيب، وتفيــد التقــارير بــأن ذلــك جــاء ردا علــى عالقتــهما بــأفراد مــن  -الكولومبيــة 

  .الشرطة الوطنية
  

  هلندا    
، أشـارت تقـارير إىل قيـام مجاعـات ماويـة مـسلحة، تعـرف أيـضا                  ٢٠١١خالل عـام     - ١٣٧

، بتجنيد أطفال واستخدامهم، ال سيما يف والية تشاتيسغره وبعـض املنـاطق             “النكسااليت” ـب
، صــرح وزيــر الدولــة لــشؤون منــاء  ٢٠١١ديــسمرب /ويف كــانون األول. يف الواليــات اجملــاورة

لربملان أن اجلماعات املسلحة املاوية تقوم بتجنيد األطفال وتلقينـهم مبادئهـا،            املرأة والطفل يف ا   
 ذلـك   رابـ باعت) بال داسـتاس، وبـال سـنغام، وبـال مـانش          (وتشكل فرقا ومجعيات من األطفال      

 تقريـر اللجنـة الوطنيـة حلمايـة حقـوق الطفـل لعـام            رأيويـدعم هـذا الـ     . جزءا من التعبئة العامـة    
أن األطفــال جيــري جتنيــدهم مــن جانــب اجلماعــات املاويــة املــسلحة، ، الــذي أشــار إىل ٢٠١٠

وذلــك عــن طريــق عــدة ســبل مــن بينــها التخويــف واخلطــف، وهــم ُيــستخدمون يف أدوار           
وأشــار التقريــر أيــضا إىل جتنيــد  . مــساعدة، تــشمل البــصاصني والرســل واحلمــالني والطبــاخني  

 أصـدرته احملكمـة اهلنديـة العليـا       ويف احلكـم الـذي    . األطفال من جانب ميليشيا سـلوى جـودوم       
، أمـرت احملكمـة واليـة تشاتيـسغره باختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة ملنــع         ٢٠١١يوليـه  / متـوز ٥يف 

 ولكـن ال يقتـصر عليهـا، تـسعى بـأي شـكل إىل            ،عمل أي مجاعـة، مبـا يـشمل سـلوى جـودوم           
  .انتطبيق القانون بأيديها، أو تعمل بشكل غري دستوري أو تنتهك حقوق اإلنس
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، اســتمر اإلبــالغ عــن حــوادث هجمــات ضــد املــدارس شــنتها   ٢٠١١وخــالل عــام  - ١٣٨
 فيمـا بـني عـام       ،وأشارت إحـصاءات وزارة الـشؤون الداخليـة إىل أنـه          . مجاعات ماوية مسلحة  

، يا مـبىن مدرسـ    ٢٥٨، دمـرت مجاعـات ماويـة مـسلحة          ٢٠١١نـوفمرب   / وتشرين الثاين  ٢٠٠٦
 مدرســة فيمــا بــني ٢١ركانــد، وبيهــار، ُدمــرت منــها  معظمهــا يف واليــات تشاتيــسغره، وجها

ــاين  ــاين /كــانون الث ــشرين الث ــاير وت ــوفمرب /ين ــة أن عــدد   . ٢٠١١ن ــبني اإلحــصاءات احلكومي وت
ويف مـرتني علـى     . ٢٠٠٩ قـد اخنفـض بـشكل مطـرد منـذ عـام              يةبـاين املدرسـ   املاهلجمات ضـد    

يـة تشاتيـسغره، وكـان آخرهـا        األقل، أمرت احملكمة العليا قوات األمن بـإخالء املـدارس يف وال           
، أقــرت ٢٠١١ينــاير /ويف كــانون الثــاين. ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨يف أمرهــا املــؤرخ 

ويـستمر اإلبـالغ عـن اسـتخدام        .  مدرسـة  ٣١حكومة تشاتيسغره بـأن قـوات األمـن تـستخدم           
  .٢٠١١قوات األمن للمدارس يف واليات شىت يف عام 

وبنـاء علـى توصـيات مـن أصـحاب          . عـال الناكـسااليت   وأدانت حكومة اهلند بقوة أف     - ١٣٩
املصلحة املعنيني، مبا يف ذلـك اللجنـة الوطنيـة حلمايـة حقـوق الطفـل، اضـطلعت حكومـة اهلنـد              

 ملعاجلة مسألة محايـة األطفـال يف منـاطق االضـطرابات املدنيـة، مبـا يـشمل               اجلوانب بنهج متعدد 
سني اإلدارة احملليـة، بالتنـسيق مـع سـلطات          تركيز اجلهود يف جمال التنميـة وبنـاء القـدرات، وحتـ           

وبينما مل تنفـذ بعـض توصـيات اللجنـة الوطنيـة، فقـد شـرعت حكومـة                  . حكومة الوالية املعنية  
 منـاطق يف واليـات أنـدهرا،        ١٠، يف   “بـال بانـدهو   ” يف خمطط جترييب     ٢٠١٠اهلند خالل عام    

لبيــة احتياجــات األطفــال وبــراديش، وأســام، وبيهــار، وتشاتيــسغره، وماهاراســترا، مــن أجــل ت 
بشكل شامل، بـالتركيز علـى جوانـب احلمايـة والتعلـيم والـصحة والتغذيـة والـصرف الـصحي                    

، بـدأ املـشروع يف تـسع    ٢٠١١ويف عـام  . والسالمة، بسبل من بينها املـشاركة اجملتمعيـة احملليـة      
ملــة ، أعلــن رئــيس الــوزراء عــن إطــالق خطــة العمــل املتكا٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول. منــاطق
 منطقــة متــضررة مــن الناكــسااليت، هبــدف تنفيــذ مــشاريع البنيــة األساســية العامــة  ٦٠لفائــدة 

  .وحتسني اخلدمات
  

  باكستان    
ــام   - ١٤٠ ــسلحة      ٢٠١١خــالل ع ــشنها مجاعــات م ــشهد هجمــات ت ــزال باكــستان ت ، ال ت

أو مرتبطـــة هبـــا، /متـــأثرة بطالبـــان والقاعـــدة وهـــي مجاعـــات  و،باســـتخدام أســـاليب إرهابيـــة
، واســتهدفت اهلجمــات مواقــع حكوميــة “حركــة الطالبــان يف باكــستان”ذلــك مجاعــة  يف امبــ

بــاختوخنوا، ومنــاطق قبليــة خاضــعة لــإلدارة  - ومــدارس ومــدنيني مــن بينــهم أطفــال، يف خيــرب
  .، ومراكز حضريةاالحتادية
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ــام   - ١٤١ ــن جانــب مجاعــات     ١١، وقعــت ٢٠١١وخــالل ع ــال م ــة الســتخدام أطف  حادث
 فتيان، بعضهم صغار جدا يبلـغ       ١٠ االضطالع هبجمات انتحارية، من بينهم       مسلحة من أجل  

ــرهم  ــا   ١٣عمـ ــاة عمرهـ ــا، وفتـ ــوام٩ عامـ ــت     .  أعـ ــيت وقعـ ــوادث، الـ ــذه احلـ ــدى هـ ويف إحـ
لقي القبض على آخر يف هجمة انتحارية مزدوجة علـى          ، قُتل فىت وأُ   ٢٠١١أبريل  /نيسان ٣ يف

 شخـصا  ٥٠ جنـوب البنجـاب، أدى إىل مقتـل    غازي خـان، يف    أحد املقامات الصوفية يف ديرا    
 عامـا، بأنـه جـرى تدريبـه ملـدة شـهرين       ١٤وأفاد أحد النـاجني، ويبلـغ    .  شخصا ١٢٠وإصابة  

أغــسطس / آب١٩ويف حادثــة أخــرى وقعــت يف . معــسكرات طالبــان يف مشــال وزيرســتان يف
داي ، اسُتخدم فـىت يف هجمـة إرهابيـة خـالل صـالة اجلمعـة يف مـسجد يف منطقـة غونـ                      ٢٠١١

  . شخص١٠٠ لى شخصا وإصابة ما يزيد ع٤٨التابعة لوكالة خيرب، مما أدى إىل مقتل 
ــام  - ١٤٢ ــة،    ٢٠١١وخـــالل عـ ــات غـــري متييزيـ ــحايا هلجمـ ــون ضـ ــال يقعـ ــزال األطفـ ، ال يـ
وتـشري  . ذلك من خـالل األجهـزة التفجرييـة االرجتاليـة واهلجمـات التفجرييـة االنتحاريـة              يف مبا

ــا جممو  ــارير إىل أن م ــه التق ــالتقرير      ٥٧ع ــشمولة ب ــرة امل ــصرعهم خــالل الفت ــوا م ــد لق ــال ق  طف
ــن ــة       مـ ــة االرجتاليـ ــزة التفجرييـ ــرة، واألجهـ ــرب املتفجـ ــات احلـ ــام، وخملفـ ــراء األلغـ ، )٣٨(جـ

ويف إحـدى احلـوادث،   ). ٤( واهلجمـات املوجهـة     ،)٤(، والقـصف    )١١(وانفجارات القنابـل    
بلـة يف بـازار خـارج بيـشاور إىل مقتـل            ، أدى انفجار قن   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٥ يف   تاليت وقع 

 عامـا، وإصـابة أربعـة أطفـال آخـرين، وقـد أعلنـت               ١١سبعة أشخاص، من بينهم فتاة عمرهـا        
ــادث   ــسؤوليتها عــــن احلــ ــستان مــ ــان يف باكــ ــة الطالبــ ــرى، وقعــــت  . حركــ ــة أخــ ويف حادثــ

، تعرضت حافلة مدرسية يف خيـرب بـاختوخنوا إىل هجـوم، يـدعى              ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١٣ يف
  .نه من جانب حركة طالبان يف باكستان، مما أدى إىل مقتل أربعة أطفالأ

وال تــزال إصــابات األطفــال مــن جــراء األلغــام واألجهــزة املتفجــرة األخــرى تــشكل     - ١٤٣
ــرا ــام    أمـ ــشديد خـــالل عـ ــق الـ ــا علـــى القلـ ــابات  . ٢٠١١باعثـ ــم اإلصـ ــن معظـ ــغ عـ ــد أبلـ   وقـ

 طفـال   ٣٠إلدارة االحتاديـة، وقـد مشلـت مقتـل          باختوخنوا واملناطق القبلية اخلاضعة لـ      - يف خيرب 
  ). فتاة٢٠  فىت و٢٩( طفال ٤٩، وإصابة ) فتيات٥  فىت و٢٥(

وطــوال العــام، ال تــزال املــدارس تتعــرض لالســتهداف املباشــر مــن جانــب اجلماعــات  - ١٤٤
ــوع       ــة، ممــا أدى إىل وق ــة االرجتالي ــل واألجهــزة التفجريي املــسلحة مــن خــالل اهلجمــات بالقناب

حادثة تدمري جزئي أو كامل ملرافق املدارس يف املناطق القبلية اخلاضعة لـإلدارة االحتاديـة                ١٥٢
ووفقـا ملديريـة التعلـيم يف املنـاطق القبليـة اخلاضـعة لـإلدارة االحتاديـة، بلـغ                   . باختوخنوا -وخيرب  

درسـة،   م ٧٣جمموع املدارس اليت حلقهـا الـضرر يف املنـاطق القبليـة اخلاضـعة لـإلدارة االحتاديـة                   
 كــانون ٢٠ويف هجمــة مزدوجــة حــدثت يف . بــاختوخنوا -ووقعــت بــاقي احلــوادث يف خيــرب 
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باختوخنوا، جرى تفجري مدرسة ابتدائيـة       -، يف منطقة تشارسادا، خيرب      ٢٠١١ديسمرب  /األول
ويف وكالـة حممـد اجملـاورة، أعلنـت حركـة طالبـان             . حكومية للفتيات ومدرسة ابتدائية للفتيـان     

ــس  يف ــام        باكــستان م ــن أجــل االنتق ــذا م ــارير إىل أن ه ــشري التق ــذا اهلجــوم، وت ــن ه ؤوليتها ع
  .العمليات العسكرية يف املنطقة واعتراضا على التعليم العلماين وتعليم الفتيات من

، جـرى   ٢٠١١أغـسطس   / آب ٣١وفيما يتعلق باختطاف األطفال، فقد أُبلـغ أنـه يف            - ١٤٥
وار علـى امتـداد احلـدود مـع أفغانـستان علـى              فـىت مـن وكالـة بـاج        ٢٧اختطاف ما ال يقل عن      

ومتكــن فتيــان آخــران مــن اهلــرب، . أيــدي فــصائل مــسلحة تابعــة حلركــة الطالبــان يف باكــستان
عتقـد أن األطفـال     وُي. يتـرك مـا ال يقـل عـن مثانيـة أطفـال لـدى حركـة طالبـان يف باكـستان                      مبا

  .املتبقني موجودون يف مقاطعة كونار اجملاورة يف أفغانستان
، أطلــق حــاكم خيــرب بــاختوخنوا سياســة حلمايــة  ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١٠ويف  - ١٤٦

األطفال يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، لتنفيذ خطـة خلـدمات احلمايـة ووحـدات                
وورد إىل برنــامج . محايــة الطفــل يف مجيــع وكــاالت املنــاطق القبليــة اخلاضــعة لــإلدارة االحتاديــة

عــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، املوجــود يف ماالكانــد، لألطفــال الــذين احتجــزهتم   ســاباون إل
 حالــة جديــدة يف عــام  ٢٩قــوات األمــن الباكــستانية الدعــاء ارتبــاطهم باجلماعــات املــسلحة،   

عيــد إدمــاج  وأُ؛ طفــال١٧٠، مبــا يــصل مبجمــوع عــدد األطفــال يف مركــز ســاباون إىل ٢٠١١
  .نتافتا طفل منهم مع أسرهم، منهم ١٠٢

  
  الفلبني    

لوحظت زيادة يف عدد احلاالت املـسجلة لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن جانـب                  - ١٤٧
).  طفـــال٢٤ (٢٠١٠، مقارنـــة بعـــام ) طفـــال٥٤ (٢٠١١اجلماعـــات املـــسلحة خـــالل عـــام 

.  فتـــاة٢١  فـــىت و٣٣ حادثـــة مشلـــت ٢٦ووثقـــت فرقـــة العمـــل القطريـــة للرصـــد واإلبـــالغ  
ققـت فرقـة العمــل القطريـة مـن حـادثتني مشلتـا فتـيني وأربـع فتيــات         ضـمن هـذا الـرقم، حت    ومـن 

وجبهـة مـورو    .  عاما، وتعزيان إىل اجليش الشعيب اجلديد      ١٧  عاما و  ١٤تتراوح أعمارهم بني    
ــسلحني          ــانوا م ــان، ك ــبعة فتي ــشمالن س ــادثتني مؤكــدتني، ت ــر ضــالعة يف ح اإلســالمية للتحري

 إمكانيـة للوصـول إىل املنـاطق        اة ليس لديها حاليـ    ومع أن األمم املتحد   . ويؤدون مهام عسكرية  
مورو اإلســالمية للتحريــر، وهــي فــصيل منــشق عــن جبهــة مــورو  االواقعــة حتــت حركــة بانغــس

 تقـارير بـأن اجلماعـة     القطريـة وورد إىل فرقة العمل   . “كاتو”اإلسالمية للتحرير، بقيادة القائد     
ث، مشلــت ســت فتيــان تتــراوح وقــد وقعــت أربــع حــواد. املــسلحة تــضم بــني صــفوفها أطفــاال

وتـــشري التقـــارير إىل .  عامـــا، تعـــزى إىل مجاعـــة أبـــو ســـياف١٧  عامـــا و١٣أعمـــارهم بـــني 
مجاعة أبو سياف قد استخدمت األطفال باعتبارهم مقاتلني ضـد أهـداف القـوات املـسلحة                 أن

  .الفلبينية، ولكن تعذر التحقق من هذه احلاالت نظرا لشواغل أمنية
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أو تـصنيفهم بـشكل     / حاالت الرتباط األطفال بـاجليش الـشعيب اجلديـد و          عزى عدة وُت - ١٤٨
خاطئ على أهنم من مقـاتلي اجلـيش الـشعيب اجلديـد، إىل القـوات املـسلحة الفلبينيـة والوحـدات                 

وحتققــت فرقــة . اجلغرافيــة املدنيــة بــالقوات املــسلحة، واجلماعــات شــبه العــسكرية املرتبطــة هبمــا
 فىت وسبع فتيـات تتـراوح أعمـارهم         ١٢ مشلت ما ال يقل عن       العمل القطرية من ست حاالت،    

ومثــة اهتامــات أيــضا بأنــه جــرى اســتخدام األطفــال ألغــراض   .  عامــا١٧  أعــوام و١٠مــا بــني 
 ذلـك جـزءا   اراالستخبارات العسكرية من جانب القوات املسلحة والوحدات املتصلة هبا، باعتب         

وكانت أيضا مثـة تقـارير حبـدوث        ). باياهنان(ني  من تنفيذ اخلطة اجلديدة للسالم واألمن الداخلي      
 عامـا   ١٣أربع حاالت احتجاز من جانـب القـوات املـسلحة والوحـدات، مشلـت فتـيني يبلغـان                   

  . عاما، يف إطار عمليات مكافحة التمرد١٤  أعوام و٦ عاما، وفتاتني تبلغان ١٧ و
حايا للـــتفجريات وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، ال يـــزال األطفـــال يقعـــون ضـــ  - ١٤٩

. بالقنابل، وإطالق النار، وخملفات احلرب املتفجـرة واهلجمـات بـاألجهزة التفجرييـة االرجتاليـة              
وبــالرغم مــن حــدوث مواجهــات أقــل بــني قــوات األمــن احلكوميــة وجبهــة مــورو اإلســالمية     

د للتحرير، ال يزال القتال مع اجلماعـات املـسلحة األخـرى، مبـا يف ذلـك اجلـيش الـشعيب اجلديـ                  
 تغــري مقارنــة بــالفترة املــشمولة بــالتقرير  دونومجاعــة أبــو ســياف، وامليليــشيات اخلاصــة، نــسبيا

ــة قتــل وتــشويه لألطفــال، مبــا يــشري إىل  ٤٤، ســجلت ٢٠١١ويف عــام . الــسابق ــادة   حادث زي
ــابات األطفـــال  يف ــارير إىل مقتـــل  . عـــدد إصـ  فـــىت ١٦ طفـــال مـــن بينـــهم  ٢٦وأشـــارت التقـ
ومــن بــني هــذه احلــوادث، .  فتــاة٢٠  فــىت و٢١ طفــال منــهم ٤١ فتيــات، وإىل تــشويه ١٠ و

تورط يف تسع منها القـوات املـسلحة والوحـدات اجلغرافيـة املدنيـة بـالقوات املـسلحة، وتـورط                    
مخس منها جبهة مورو اإلسـالمية للتحريـر ويف ثـالث منـها مجاعـة أبـو سـياف ويف واحـدة                    يف

. ليــشيات خاصــة ومــرتكبني غــري معــروفني  حادثــة إىل مي٢٧وتعــزى . اجلــيش الــشعيب اجلديــد
املهم مالحظة أن االنتهاكات اليت يدعى ارتكاهبا من جانـب مجاعـات مـسلحة، ال سـيما                  ومن

فر ا يصعب بشكل أكرب التحقـق منـها، حيـث ال يتـو            ،مجاعة أبو سياف واجليش الشعيب اجلديد     
وقد قيـدت األمـم املتحـدة       . مإال القليل من املصادر األولية ممن عندهم استعداد للتقدم مبا لديه          

  .إمكانية الوصول إىل املناطق املعنية نظرا لدواع أمنية
وطرأت زيادة كبرية يف احلـوادث الـيت تـؤثر علـى املـدارس واملستـشفيات خـالل عـام                     - ١٥٠

عــزى  وُت-  حادثــة٥٢وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير جــرى تــسجيل مــا جمموعــه  . ٢٠١١
 منــها، إىل القــوات املــسلحة والوحــدات اجلغرافيــة املدنيــة ١٦حادثــة، جــرى التحقــق مــن  ٢٧

بالقوات املسلحة املرتبطة هبا، مبا يـشمل حادثـة واحـدة لالسـتخدام العـسكري ملركـز صـحي،                   
 حادثـة اسـتخدام عـسكري    ١٤ وحادثة واحدة حلرق مدرسة أثناء عملية شن ضـربة جويـة، و    

  .للمدارس يف إطار عمليات مكافحة التمرد
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عــزى بــاقي احلــوادث املــسجلة للــهجوم علــى املــدارس واملستــشفيات إىل جبهــة مــورو    وُت - ١٥١
، ومـرتكبني غـري     )٣(، ومجاعـة أبـو سـياف        )٤(، واجلـيش الـشعيب اجلديـد        )٦(اإلسالمية للتحريـر    

وخــالل املــصادمات الــيت وقعــت بــني جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر والفــصيل  ). ١٢(معــروفني 
، حتققـت فرقـة العمـل     ٢٠١١أغـسطس   /مورو اإلسـالمية للتحريـر يف آب      ااملنشق عنه حركة بانغس   

وقد . القطرية من أنه جرى استخدام مدرستني، وتعرضت مدرسة أخرى لتدمري جزئي أثناء القتال            
لوحظت أيضا زيادة يف األجهزة التفجريية االرجتالية اليت زرعها اجليش الـشعيب اجلديـد ومرتكبـون                

  . تستهدف وحدات القوات املسلحة وهيضي املدارس وفيها،آخرون غري معروفني قرب أرا
 حادثــة اختطــاف أطفــال، مشلــت    ١٣وطــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ُســجلت      - ١٥٢
ولـوحظ  .  عامـا  ١٧  أعـوام و   ٤ فتيـات تتـراوح أعمـارهم مـا بـني            ٨  فـىت و   ١٢يقل عن    ال ما

ــة لتمويــل اجلماعــات املــسلحة يف امل     ــالرتاع  وجــود منــط للخطــف مقابــل فدي ــاطق املتــضررة ب ن
ــدناو يف ــالث حــوادث         . مين ــة يف ث ــة املرتكب ــا هــي اجله ــو ســياف بأهن ــة أب ــد حــددت مجاع وق

ــر يف إحــدى       ــان وحــددت جبهــة مــورو اإلســالمية للتحري ــة فتي اختطــاف أطفــال، مشلــت ثالث
وجـرى تـسجيل تـسع حـوادث أخـرى،      . احلوادث، اليت مشلـت فتـاة يبلـغ عمرهـا سـبعة أعـوام          

ل عن سبعة فتيان ومخس فتيات، باتبـاع نفـس أسـلوب العمـل، ولكـن ال يـزال                   تشمل ما ال يق   
  .مرتكبوها غري معروفني

  
  سري النكا    

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اسـتقر الوضـع األمـين يف البلـد، مـع االنتقـال تـدرجييا                  - ١٥٣
ال ال يـزال يـشكل   إال أن تقدمي املـساعدة إىل أكثـر األسـر ضـعفا يف الـشم        . عاش املبكر تنإىل اال 
. وال يــزال مثـة وجــود عــسكري كثيـف، وحتتــاج اإلدارة املدنيــة إىل املزيـد مــن التــدعيم   . حتـديا 

ــة    ــذ االلتزامــات . وصــرحت احلكومــة أن هــذا األمــر سيــشكل أولوي  وكــذلك ،وسيــسهم تنفي
توصيات جلنة الـدروس املـستفادة واملـصاحلة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باألطفـال، إسـهاما إجيابيـا                       

  .جهود ما بعد الرتاع يف
ومل يبلغ عن أي حاالت جديـدة لتجنيـد األطفـال مـن جانـب مجاعـات مـسلحة منـذ                     - ١٥٤

ــشرين األول ــوبر /ت ــه   ،طفــال ١ ٣٧٣إال أن مــصري . ٢٠٠٩أكت ــا جمموع ــني م ــن ب  ٦ ٩٠٥ م
أطفال جندهتم مجاعة منور تاميل إيالم للتحرير، ال يزال غري معـروف، وال يـزال غـري معـروف                   

، وقـد جـرى   )مكان مخسة فتيان جندهتم من قبل مجاعة تاميل ماكال فيدوثاالي بوليكال أيضا  
وعملت حكومة سري النكا بنشاط علـى متابعـة هـذه           . يتتتبع ثالثة منهم إىل قوات إينيا هبارا      

وقد اضطلعت اهليئة الوطنية حلماية الطفل بتحقيق مستقل وأصـدرت توصـيات إىل             . االهتامات
 تــسعى شــعبة التحقيقــات اجلنائيــة يف الــشرطة إىل حتقيقهــا، وحــىت اآلن حكومــة ســري النكــا،

  .تبدأ أي إجراءات للمالحقة القضائية مل
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، كانـت هنـاك ثالثـة مراكـز إلعـادة التأهيـل تقـوم بعملـها، وتقـدم                ٢٠٠٨ومنذ عـام     - ١٥٥
ملـرتبطني  التعليم والرعاية والدعم النفسي واالجتماعي واملساعدة يف مجع الـشمل إىل األطفـال ا         

وحـىت  . يتاالي بوليكـال، وإينيـا هبـارا      نجبماعيت منور تاميل إيـالم للتحريـر وتاميـل ماكـال فيـدو            
ــد أمت   ــه، فقـ ــني   ٥٩٤تارخيـ ــارهم بـ ــراوح أعمـ ــال تتـ ــهم  ١٨  و١٢ طفـ ــا، منـ ــىت ٣٦٤ عامـ  فـ

إال أن برناجمـا للتوعيـة اجملتمعيـة        . فتاة، برامج إعادة التأهيل ومت مجع مشلهم مع أسرهم         ٢٣٠ و
جري مؤخرا كشف أن عددا من األطفال الذين كـانوا مـن قبـل مـرتبطني جبماعـات مـسلحة                    أُ

ــا        ــا عام ــك اجتاه ــضمن ذل ــاج، ويت ــادة اإلدم ــرامج إلع ــدخلوا يف ب ــل يف مل ي ــالغ  يتمث ــة اإلب قل
وتعمل فرقة العمل القطريـة مـع احلكومـة فيمـا يتعلـق باحلاجـة إىل الوقـوف علـى                    . الفتيات عن

  .اج احملتملة هلؤالء األفراداحتياجات إعادة اإلدم
ــة   ٢٠٠٩ديــسمرب /ويف كــانون األول - ١٥٦ ــا ومفــوض املراقب ، أنــشأ وكيــل حكومــة فافوني

، بشكل مشترك وحدة تتبع األسر ومجـع الـشمل، مـن أجـل              )املقاطعة الشمالية (ورعاية الطفل   
وقـت  ويف  . األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفـصلني عنـهم، وذلـك بـدعم مـن اليونيـسيف               

 طلبــا للتتبــع فيمــا يتعلــق باألطفــال، الــذين جــرى جتنيــد    ٧٣٦كتابــة التقريــر، جــرى تــسجيل  
ــر     ــل إيــالم للتحري ــد أســر وحــىت تارخيــه، جــرى حت . معظمهــم مــن جانــب مجاعــة منــور تامي  دي

  . منهم مع أفراد أسرهم٤٢طفال أو أحيلوا إىل الوحدة للتتبع والتحقق، ومت مجع مشل  ١٣٩
سري النكا تقدما يف إخالء مبـاين املـدارس خـالل الفتـرة املـشمولة               وحققت حكومة    - ١٥٧

إال أنــه توجــد . بــالتقرير، بــإخالء أربــع مــن ضــمن مخــس مــدارس مــسجلة يف تقريــري املاضــي 
ــش    ــة كيلويوتشتـ ــاهري، مقاطعـ ــة يف بونـ ــيش     يمدرسـ ــب جـ ــن جانـ ــستخدمة مـ ــزال مـ ، ال تـ

. ٢٠١٢مـايو  / حبلـول أيـار  وأشارت احلكومة إىل أن املدرسـة سـيجري إخالؤهـا         . النكا سري
 مدرســة إضــافية يف مقاطعــات   ١٤ولكــن ال يــزال يــساورين القلــق مــن اســتمرار اســتخدام       

ــالرغم   يموليتيفـــو، وكيلينوتشتـــش ، وجافنـــا، مـــن جانـــب قـــوات األمـــن يف ســـري النكـــا، بـ
  .ني املدنيعودة السكانهذه األماكن ليست مفتوحة ل أن من
  

  ايلنداملقاطعات احلدودية اجلنوبية من ت    
فر أرقام حمددة، ال يزال األطفـال يقعـون ضـحايا هلجمـات تـشنها              ابالرغم من عدم تو    - ١٥٨

اجلماعات املسلحة ضد املسؤولني احلكوميني، وقوات األمن واملدنيني يف املقاطعـات احلدوديـة             
، علــى ٢٠١١فربايــر / شــباط٣ففــي . اين، ونــاراثيوات، وســونغالفطــيــاال، و: اجلنوبيــة األربــع

املثـال، وردت أنبــاء بـأن مهــامجني مـسلحني قــد فتحـوا النــار علـى جمموعــة مـن املــدنيني       سـبيل  
اين، ممـا أدى إىل مقتـل مخـسة أشـخاص وإصـابة أربعـة آخـرين،         فطـ منطقة باناري، مقاطعـة      يف

ــغ     ــىت يبل ــهم ف ــن بين ــا١٢م ــت يف   .  عام ــة أخــرى وقع ــول١٦ويف حادث ــبتمرب / أيل ، ٢٠١١س
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 دقيقـة، يف منـاطق عامـة خمتلفـة          ٣٠بني كل منها واألخرى     انفجرت ثالث قنابل بفاصل زمين      
يف منطقة سونغاي كولـوك، مقاطعـة نـارثيوات، وتـشري التقـارير إىل أن هـذه احلادثـة قـد أدت                      

.  آخـــرين١١٥إىل مقتـــل مخـــسة مـــدنيني، مـــن بينـــهم فتـــاة تبلـــغ ثالثـــة أعـــوام، وإىل إصـــابة  
ــاء بقيـــام مهـــامجني ٢٠١١فربايـــر /شـــباط ١ ويف  مـــسلحني بإعـــدام أفـــراد أســـرة  ، وردت أنبـ
  . أعوام٧ عاما وفىت يبلغ ١٥منطقة رويسو، مقاطعة ياال، من بينهم فتاة تبلغ  يف

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وردت أنباء بوقوع هجمـات موجهـة ضـد املـدارس              - ١٥٩
 القلـق أيـضا   ومما يـثري . واملعلمني والطلبة؛ على ما يبدو ألهنم ينظر إليهم كرمز لسلطة احلكومة     

 بعض املدارس يف املقاطعات احلدودية اجلنوبيـة لتـوفري           حرم ممارسة وجود اجلنود احلكوميني يف    
ــة ــول٢٨ويف . احلماي ــام   ٢٠١١ســبتمرب / أيل ــادت عــدة مــصادر بقي ــة  ١٨، أف ــردا مــن مجاع  ف

. مسلحة يرتدون زيا موحدا مبهامجة مدرسة بان الموه يف منطقـة رويـسو، مقاطعـة نـاراثيوات                
ارت األنباء إىل أن املسلحني قد أطلقوا النـار علـى اجلنـود الـذين كـانوا ينتظـرون املعلمـني                     وأش

. الصــطحاهبم إىل منــازهلم، ممــا أدى إىل مقتــل طفــل يبلــغ ســبعة أعــوام يف تبــادل إلطــالق النــار
، يـدعى إصـابة ثالثـة طـالب عنـد انفجـار             ٢٠١١يوليـه   / متوز ١٩ثة أخرى وقعت يف     دحا ويف

  .لى دراجة نارية أمام مدرسة يف منطقة بانانغ ساتا، مقاطعة ياالقنبلة حمملة ع
 معلمـا وموظفـا     ٣١ويدعى أيضا مسؤولية مجاعات مسلحة عن مقتل ما ال يقل عـن              - ١٦٠

وتتبــع مجيــع . ٢٠١١تعليميــا تــابعني للحكومــة يف املقاطعــات احلدوديــة اجلنوبيــة خــالل عــام    
 يتصف بـاهلجوم واهلـرب، واسـتخدام األجهـزة          احلوادث املبلغ عنها نفس أسلوب العمل الذي      

، ُيقــــال إن معلمــــا قــــد قُتــــل  ٢٠١١ينــــاير / الثــــاينكــــانون ١٥ ويف .التفجرييــــة االرجتاليــــة
بتايانوكول مبنطقة موانغ بطلق ناري من سيارة منطلقـة بـسرعة، ويف حادثـة أخـرى،                ديتشا يف
لقنابــل عنــد مــدخل  ، تعــرض مخــسة معلمــني لإلصــابة يف هجــوم با ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٥ يف

  .مدرسة بان المود يف منطقة موانغ، مقاطعة ياال
 عرضـــة وال تـــزال التقـــارير تـــشري إىل أن األطفـــال يف املقاطعـــات احلدوديـــة اجلنوبيـــة - ١٦١

ــة  اجلماعــات املــسلحة الســتهداف ــد   بغي ــدهم، وأن هــؤالء األطفــال يــستخدمون يف العدي جتني
ــن ــتخبارات،    مــ ــع االســ ــشمل مجــ ــيت تــ ــاه  األدوار، الــ ــل االنتبــ ــاليب حتويــ ــوم ، وأســ  واهلجــ

ــق بإشــعال ــشيات     كمــا . احلرائ ــاط لألطفــال مبيلي تلقــت األمــم املتحــدة ادعــاءات بوجــود ارتب
ــشور ــور  ت ــ(رور ب ــدفاع عــن القــرى ومتطوع ــشيات   ).  ال ــارير إىل أن ميلي وأشــارت هــذه التق
لتفتــيش  القيــام بــدوريات يف القــرى والوقــوف يف نقــاط ا   تــشرك األطفــال يفرور بــور تــشور

  .كوهنم من رجال الشرطة وحتديد املشتبه يف
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واختــذت حكومــة تايلنــد إجــراءات إجيابيــة حلمايــة األطفــال يف املقاطعــات احلدوديــة     - ١٦٢
ــة ــسلحة       . اجلنوبي ــع اجلماعــات امل ــال م ــع اشــتراك األطف ــدة ملن ــودا متزاي ــة جه ــذلت احلكوم وب

 املقاطعـات احلدوديـة اجلنوبيـة    إطار التوجيه الذي تقدمـه خطـة تنميـة منـاطق خاصـة تـشمل           يف
ــة      )٢٠١٢-٢٠٠٩(اخلمــس  ــة اجلنوبي ــات احلدودي ــيم يف املقاطع ــة التعل ــة تنمي ، وكــذلك خط

، عـــدلت احلكومـــة ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١٩وينبغـــي مالحظـــة أنـــه يف . )٢٠١٢-٢٠١٠(
 املتعلقة مبيليشيات تشور رور بور كي حتظر صراحة جتنيـد األطفـال دون         ٢٠٠٨لوائحها لعام   

وباإلضافة إىل ذلك، فقـد أبلغـت األمـم املتحـدة بـأن احلكومـة يف سـبيلها إىل إقامـة                     . عاما ١٨
جلنــة فرعيــة معنيــة حبمايــة ومنــاء األطفــال والــشباب مــن أجــل اإلشــراف علــى وضــع الــشباب    

  .املقاطعات احلدودية اجلنوبية واالستجابة هلذا الوضع يف
 باألطفـال  ة املعنيـ ة اخلاصـ يتايلند قد أبلغ ممـثل إال أن الفريق القطري لألمم املتحدة يف ت    - ١٦٣

ــوع ا       ــاءات بوق ــيس بوســعه رصــد أي ادع ــه ل ــسلح بأن ــرتاع امل ــهاكاتالوال ــا نت ــذكورة آنف   امل
ومـن مث فإنـه     . األطفال يف املقاطعات احلدودية اجلنوبيـة أو اإلبـالغ عنـها أو التحقـق منـها                ضد

ــق األمــم املتحــدة القطــ     ــة مبكــان أن ُيمــنح فري ــة الوصــول إىل املقاطعــات  مــن األمهي ري إمكاني
احلدودية اجلنوبية، وهذا أمر ضروري للتحقق بشكل مستقل من االنتـهاكات املـدعى وقوعهـا         

وإنين أشجع حكومة تايلنـد بقـوة       . ضد األطفال يف املنطقة واإلبالغ عنها على النحو املطلوب        
  .ملناطقكي تعزز التعاون مع الفريق القطري لتمكينه من الوصول إىل هذه ا

  
  اليمن    

 وثّقت األمم املتحدة وشـركاؤها ارتبـاط األطفـال بـالقوات املـسلحة اليمنيـة وخمتلـف                  - ١٦٤
وأشــار أفــراد يف القــوات املــسلحة اليمنيــة إىل أن هنــاك أطفــال كــانوا يف  . اجلماعــات املــسلحة

صــفوف احلــرس اجلمهــوري، وشــوهدوا مــسلحني، يف صــنعاء وتعــز، عنــد نقــاط التفتــيش          
ويف مديرييت خنفر وزجنبـار يف حمافظـة أبـني، لـوحظ            . ية التابعة للقوات املسلحة اليمنية    العسكر

ــة        ــة املوالي ــشيات القبلي ــة وامليلي ــل القــوات املــسلحة اليمني ــد األطفــال واســتخدامهم مــن قب جتني
ــشريعة   ــصار ال ــة ضــد أن ــدفعهم أســرهم      /للحكوم ــث ت ــرب، حي ــرة الع ــدة يف جزي تنظــيم القاع

  .سباب ماليةلالخنراط يف اجليش أل
 توثيق جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل الفرقـة األوىل          ٢٠١١ ومت أيضا خالل عام      - ١٦٥

وشوهد أطفـال مرتبطـون بالفرقـة وهـم يقومـون مبهـام             . بقيادة اللواء املنشق علي حمسن    مدّرع  
ل الفرقــة لألمــم املتحــدة إىل أن الكــثري مــن األطفــاتلــك وأشــارت عناصــر يف . أمنيــة يف صــنعاء

وبّينوا أيضا كيـف كانـت الفرقـة تـشجع التجنيـد الطـوعي              . كانوا على صلة باجلماعة املسلحة    
  .لدى املتظاهرين يف ساحة التغيري يف صنعاء
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 ويف صعدة، مشلت محالت التجنيد اليت قامـت هبـا مجاعـة احلـوثي املـسلحة اسـتهداف            - ١٦٦
 تفتيش تابعة جلماعـة احلـوثي       وشوهد جمندون جدد، مبن فيهم أطفال، حيرسون نقاط       . األطفال

ويف مـديرييت خنفـر   . يف صعدة وحياربون اجلماعات القبلية املسلحة يف حمافظـة اجلـوف اجملـاورة     
وزجنبـــار يف حمافظـــة أبـــني، لـــوحظ أن األطفـــال يـــتم جتنيـــدهم يف املـــساجد مـــن قبـــل أنـــصار  

 عامـا إىل  ١٥عمـر  وأفيد عن انضمام ولد يبلـغ مـن ال  . تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب   /الشريعة
تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وقد لقـي حتفـه يف وقـت الحـق خـالل القتـال                   /أنصار الشريعة 

  .٢٠١١يف عام 
، ٢٠١١يف عــام )  بنتــا٢١  ولــدا و١٣٨( طفــال ١٥٩مــا جمموعــه  وأفيــد عــن مقتــل - ١٦٧

ــة  ـــ مقارن ــام  ٧٦ب ــة يف ع ــة أضــعاف إىل    ٢٠١٠ حال ــشوهني أربع ــال امل ــدد األطف ــع ع  ، وارتف
ــدا و٣١٢( ٣٦٣ ــا٥١  ولــ ــن ) بنتــ ــام  ٧٩، مــ ــة يف عــ ــرض   . ٢٠١٠ حالــ ــن تعــ ــد عــ وأفيــ
لالختنـاق جـراء استنـشاقهم الغـاز املـسيل          )  بنات ٣  ولدا و  ٣١٩(متظاهرا من األطفال     ٣٢٢

ــدموع  حالــة ١٤١  حالــة قتــل و ٤٧(ووقــع معظــم حــاالت القتــل والتــشويه يف صــنعاء      . لل
 حالــة ٢١  حالــة قتــل و١٩(، وعــدن )ويه حالــة تــش١١٢  حالــة قتــل و٢٧(، وتعــز )تــشويه
عـن إطـالق النـار علـى املتظـاهرين األطفـال         جنم القتل والتشويه، يف مجلـة أمـور،       وقد. )تشويه

القــرب مــن مواقــع االشــتباكات بــني القــوات احلكوميــة        إىل جانــب املتظــاهرين الكبــار؛ أو  
 القبليـة املـسلحة مـن قبيـل         ، واجلماعـات   مدّرع مبا يف ذلك الفرقة األوىل    (واجلماعات املعارضة   

ويف . ؛ أو القصف العشوائي مـن قبـل القـوات احلكوميـة أو اجلماعـات املـسلحة                )مجاعة األمحر 
 يف املائــة مــن ٧٦حــني اتــسم التحقــق مــن هويــة اجلنــاة بالــصعوبة الــشديدة، فقــد ُنــسب حنــو    

 اجلمهوري وقـوات    احلرس(احلاالت املبلغ عنها اليت تلقتها األمم املتحدة إىل القوات احلكومية           
ويف حمافظـة أبـني قُِتـل    . وامليليـشيات املواليـة للحكومـة يف صـنعاء وتعـز وعـدن          ) األمن املركزي 

مـايو بـني القـوات احلكوميـة        / طفال نتيجة للقتال الذي دار يف أواخر أيـار         ٢٨ طفال وشّوه    ٣١
 طفـال يف    ٢٩  طفال وتشويه  ١٤ وأفيد مبقتل . تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب    /وأنصار الشريعة 

سـيما يف قريـة دمـاج، مـوطن          املناطق اليت تسيطر عليها مجاعة احلوثي مـن حمافظـة صـعدة، وال            
، ٢٠١١يف أواخـر عـام      ) شـيعة (، اليت وقعت حتت حـصار احلـوثيني         )سنية(مجاعة دينية سلفية    

وقتل مثانية وعشرون طفال وتعـرض تـسعة أطفـال للتـشوه            . قبل التوصل إىل اتفاق بني الطرفني     
جــراء األلغــام أو املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مبــن فــيهم   

 أطفال أصيبوا جبراح يف انفجار وقـع يف مـصنع للـذخرية يف حمافظـة أبـني،                  ٤ طفال قتلوا و   ١٨
  .٢٠١١مارس /يف آذار
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  هجمــة علــى٢١١ وُســجلت زيــادة كــبرية يف اهلجمــات علــى املــدارس، مبــا يف ذلــك - ١٦٨
، وتعــز ) مدرســة١٣٠( مدرســة، مبــا يف ذلــك يف صــنعاء  ١٥٠املــدارس أضــرت مبــا جمموعــه  

). مدرســة واحــدة(، وصــعدة )مدرســة واحــدة(، وحجــة ) مــدارس٧(، وأبــني )مدرســة ٧٢(
ومشلـت احلـوادث ضــد املـدارس عمليــات النـهب؛ واالســتخدام العـسكري للمــدارس مـن قبــل       

الفرقــة (واجلماعــات املــسلحة ) مــن املركــزياحلــرس اجلمهــوري وقــوات األ(القــوات املــسلحة 
ــدّرع األوىل  ــرمـ ــة األمحـ ــدا؛   )ومجاعـ ــرق عمـ ــوي؛ واحلـ ــدفعي؛ والقـــصف اجلـ ؛ والقـــصف املـ

 مدرسة، وأفيد بأن معظـم هـذه اهلجمـات          ٧٧ويف صنعاء، هومجت ما ال يقل عن        . والترهيب
مليـات احلـوثي    عوأدت  . ومجاعـة األمحـر   مدّرع  شنتها مجاعات مسلحة من قبيل الفرقة األوىل        

وأُغلقـت مخـسة وأربعـون مدرسـة نتيجـة          . إىل اخنفاض معـدل املواظبـة علـى املدرسـة يف حجـة            
  . ٢٠١١طفل يف عام  ٢٠٠ ٠٠٠ويف اجملموع، تعطلت دراسة حنو . للرتاع املسلح والعنف

 هجومــا علــى املستــشفيات والعــاملني يف ٢٣مــا جمموعــه  ويف اجملمــوع، أفيــد بوقــوع - ١٦٩
، مبا فيها تسعة مرافق للرعاية الـصحية يف صـنعاء ومبقتـل اثـنني مـن الطـاقم الطـيب               القطاع الطيب 

ويف . يف ســاحة التغــيري، فيمــا كانــا يــساعدان اجلرحــى مــن املتظــاهرين حــسبما أفــادت التقريــر 
وُزعـم اسـتخدام ثـالث    . أبني، تعرضت مستشفى الـرازي للقـصف، مـا أدى إىل تـشوه طفلـني      

 ةويف تعـز، أفيـد بتعـرض أربعـ        . امليليشيات القبلية املوالية للحكومة   مستشفيات يف أبني من قبل      
ــورة الــيت اســتخدمها احلــرس اجلمهــوري يف       ــهجوم، مبــا يف ذلــك مستــشفى الث مستــشفيات لل

 مبثابــة قاعــدة للعمليــات العــسكرية فيمــا كــان املرضــى يتلقــون    ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول
، ُزعــم أن  ٢٠١١ديــسمرب /ون الثــاين كــان٣وتعرضــت الحقــا للــهجوم يف   . عالجهــم فيهــا 

ويف صعدة، تعرض مركز الرعايـة الـصحية األوليـة الوحيـد            . اجلماعات املسلحة هي اليت نفذته    
خـالل النـصف األول مـن       مجاعـة احلـوثي     يف مديرية الصفراء التابعـة لـدماج للقـصف مـن قبـل              

  .قت بهإغالقه نتيجة لألضرار اليت حلمما فرض ؛ ٢٠١١نوفمرب /شهر تشرين الثاين
 حادثـة ُمنـع فيهـا األطفـال مـن احلـصول علـى املـساعدات              ٤٦ ويف اجملموع، أُبلغ عن      - ١٧٠

وإضافة إىل حمافظة اجلوف، تعطل إيصال املـساعدات اإلنـسانية بأمـان ودون عوائـق        . اإلنسانية
 تنظـيم القاعـدة يف    /يف حمافظة أبني بسبب القتال الدائر بني القـوات احلكوميـة وأنـصار الـشريعة              

ونتيجة حلـصار فرضـته مجاعـة احلـوثي علـى قريـة دمـاج يف حمافظـة صـعدة مـن                      . جزيرة العرب 
، تعطّــل تــوفري اخلــدمات األساســية،  ٢٠١١ديــسمرب /أكتــوبر إىل كــانون األول/تــشرين األول

ويف غضون ذلك، وضعت مجاعـة احلـوثي شـروطا علـى       . مواطن ١٢ ٠٠٠أدى إىل تضرر     امم
 املناطق اخلاضـعة لـسيطرهتا؛ فانـسحب بعـض الوكـاالت اإلنـسانية              تقدمي املساعدة اإلنسانية يف   

وأُفيـد عـن وقـوع سـت وسـبعني حادثـة أثّـرت علـى         . بالكامل من حمافظة صعدة نتيجـة لـذلك      
  .العاملني يف تقدمي املساعدة اإلنسانية، قام هبا يف معظمها اجلماعات املسلحة ومجاعة احلوثي
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زته أطراف الرتاع بـشأن احلـوار وخطـط         معلومات عن التقدم الذي أحر      -ثالثا   
  العمل وإطالق سراح األطفال

  أفغانستان    
، وقعـت حكومـة أفغانـستان واألمـم املتحـدة خطـة          ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣٠ يف   - ١٧١

عمل ملنع قيام قوات األمن الوطين األفغانية بتجنيد القاصرين، مبا فيها مرفقات متعلقـة بـالعنف                
 التوقيـع ممـثليت اخلاصـة       تشويه يف خمالفة للقـانون الـدويل اإلنـساين، وشـهد          اجلنسي والقتل والت  

وأنشئ فريق عامـل مؤلـف مـن ممثلـي الـوزارات لإلبـالغ عـن                . املعنية باألطفال والرتاع املسلح   
  .٢٠١٢وقُّدم أول تقرير عن االمتثال إىل األمم املتحدة يف مطلع عام . تنفيذ خطة العمل

ــوز  - ١٧٢ ــرادى ال ــال       واختــذت ف ــد األطف ــع جتني ــو من ــة يف التحــرك حن ــادرات إجيابي ارات مب
فمـثال، دّربـت وزارة الداخليـة أكثـر         . ٢٠١١واستخدامهم، ولوحظ إحراز تقـدم خـالل عـام          

محلـة  شـّنت   فـردا مـن أفـراد الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة علـى إجـراءات تقيـيم الـسن و          ١٥٠من  
 حالـة  ١٩لداخليـة أيـضا إجـراء حتقيقـات يف     وبـدأت وزارة ا . توعية وطنية ملنع جتنيد القاصرين  

ويف املنطقـة  . من حاالت جتنيـد القاصـرين املزعومـة يف صـفوف قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة                 
الغربية، أقامت الشرطة الوطنية األفغانية مراكـز لألطفـال يف أربعـة مراكـز جتنيـد يف املقاطعـات        

امتثـاال  و.  التجّنـد ورفـض هـذه احملـاوالت        بدأت التوثيق املنهجي حملاوالت األطفـال الراميـة إىل        
خلطــة العمــل أيــضا، وفــرت وزارتــا الداخليــة والــدفاع لألمــم املتحــدة إمكانيــة الوصــول دون    
عوائق إىل مراكز التجنيد والتدريب التابعة للشرطة الوطنية األفغانية واجلـيش الـوطين األفغـاين،              

. ز تأهيل األحداث يف مجيـع أحنـاء البلـد        وفرت هلا وزارة العدل إمكانية الوصول إىل مراك        كما
وأيـضا، ومتـشيا مـع اإلضــافة امللحقـة خبطـة العمـل، أصــدرت كـل مـن وزارة الداخليــة ووزارة         
الدفاع توجيهات ملنع جتنيد األطفال واالعتداء اجلنسي عليهم يف صفوف قوات األمـن الـوطين        

وأخريا، أعـدت حكومـة     . ناةاألفغانية، أشري فيها خصوصا إىل العقوبات اليت ستفرض على اجل         
ــذ خطــة العمــل       ــيت حــددت الثغــرات وعــززت تنفي ــشريعات ال ــربامج والت ــع ال ــستان مجي . أفغان

  .اجلهد موضع ترحيب باعتباره خطوة حنو االمتثال الكامل خلطة العمل وهذا
 غري أن عدم وجود متابعة منتظمة مـع األمـم املتحـدة بـشأن وضـع اسـتراتيجية شـاملة              - ١٧٣

 الوزارات أدى إىل تأخري التنفيذ الكامل خلطـة العمـل، علـى الـرغم مـن املـشاركة                  مشتركة بني 
  .البناءة من فرادى الوزارات واملبادرات اليت اختذهتا

ــزؤ اجلماعــات املــسلحة إىل عرقلــة       - ١٧٤ ــة الوصــول إىل بعــض املنــاطق وجت  وأدت حمدودي
ــد األطفــال واســتخدامهم   ــشأن جتني ــشيوخ يف  اأحــرز ومــع ذلــك فقــد  . احلــوار ب حلــوار مــع ال

ــا، وال ســيما مــن أجــل إعــادة فــتح املــدارس، والوصــول اآلمــن       ــة جناحــا جزئي اجملتمعــات احمللي
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إىل أن أعلــى جملــس ديــين، وهــو جملــس شــورى أيــضا وجتــدر اإلشــارة . للمــساعدات اإلنــسانية
ــدر فتـــوى يف آذار   ــاء، أصـ ــارس /العلمـ ــال، واهلجمـــات     ٢٠١١مـ ــد األطفـ ــدين فيهـــا جتنيـ  يـ

  .م، والقتل والتشويه يف خمالفة للقانون الدويل اإلنساينالتعلي ضد
  

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
، قـام اجلـيش الـشعيب إلعـادة إرسـاء اجلمهوريـة             ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٩ يف   - ١٧٥

، بتوقيــع ٢٠١٠  و٢٠٠٩طفــل بــني عــامي   ١ ٣٠٠حنــو والدميقراطيــة، الــذي أطلــق ســراح  
ــدة إل     ــم املتحـ ــع األمـ ــل مـ ــة عمـ ــتخدامهم   خطـ ــال واسـ ــد األطفـ ــاء جتنيـ ــشرين ٢٠ويف . هنـ  تـ

نوفمرب، وقع حتالف الوطنيني من أجل العدالـة والـسالم خطـة عمـل أخـرى بـشأن جتنيـد                    /الثاين
ــة باألطفــال والــرتاع املــسلح     . األطفــال واســتخدامهم، وشــهدت توقيعهــا ممــثليت اخلاصــة املعني

ددا قائـد احتـاد القـوى الدميقراطيـة     نـوفمرب، كـرر جمـ   / تشرين الثـاين ٢٠وعالوة على ذلك، ويف  
من أجل التجمع، يف حوار مع ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح وممثلي اخلـاص يف                
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، التزامــه بــإطالق ســراح األطفــال الــذين ال يزالــون يف صــفوف          

ــالتحق      احتــاد ــم املتحــدة ب ــسماح لألم ــد بال ــة، وتعه ــوى الدميقراطي ــال  الق ــن وجــود األطف . ق م
 وقــع احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــع األمــم املتحــدة خطــة عمــل إلهنــاء جتنيــد     ٢٠٠٧ عــام ويف

  .األطفال واستخدامهم
 ومنذ التوقيع على خطط العمـل، أنـشئت جلنتـا تنفيـذ مـع حتـالف الـوطنيني مـن أجـل                       - ١٧٦

. علـى إطـالق سـراح األطفـال       العدالة والسالم واحتاد القوى الدميقراطية على التوايل لإلشراف         
وباءت بالفشل حماوالت االتصال بقيادة اجليش الشعيب إلعادة إرسـاء اجلمهوريـة والدميقراطيـة             

وكذلك مل تتمكن األمم املتحـدة،      . وإنشاء جلنة للتنفيذ بعد إلقاء القبض على قائد هذا اجليش         
  .ش الشعيببسبب القيود األمنية، من التحقق من عدم وجود أطفال يف صفوف اجلي

، أنـشأت حكومـة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى جملـسا وطنيـا               ٢٠١١أبريـل   / ويف نيسان  - ١٧٧
ــل بغيـــة دعـــم وضـــع تـــشريعات وسياســـات           ــشتركا بـــني الـــوزارات بـــشأن محايـــة الطفـ مـ
واستراتيجيات جديدة بشأن محايـة الطفـل وإقرارهـا، فـضال عـن تعزيـز مجـع البيانـات وحتديـد                     

، صـادقت اجلمعيـة   ٢٠١١ويف عـام  . يعـاين منـها األطفـال يف البلـد        نقاط الضعف املختلفة اليت     
ــة حقــوق الطفــل     ــاريني التفاقي ــى الربوتوكــولني االختي ــة عل ــضا  . الوطني ــة أي ووضــعت احلكوم

  .٢٠١١مشروع قانون محاية الطفل الذي كانت صيغته النهائية يف طور اإلعداد يف عام 
 طفل عـن مجاعـات الـدفاع        ٤٠٠ا يقدر بـ     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، انفصل م      - ١٧٨

  . بندي-عن النفس يف مقاطعة أوهام 
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  تشاد    
ــران١٤ يف - ١٧٩ ــ/ حزي ــد     ٢٠١١ هيوني ــا خطــة عمــل لوضــع حــد لتجني ، ُوقّعــت يف جنامين

األطفال واسـتخدامهم مـن قبـل اجلـيش الـوطين التـشادي بـني حكومـة تـشاد واألمـم املتحـدة،                       
ويف خطـة العمـل، التزمـت       . عنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح       وشهدت توقيعها ممـثليت اخلاصـة امل      

احلكومة مبنع جتنيد القاصرين يف اجليش والقوى املرتبطة هبا، من خالل القيام جبملة أمـور منـها          
ــد األطفــال           ــال يف صــفوفه، وجتــرمي جتني ــن وجــود األطف ــالتحقق م ــم املتحــدة ب ــسماح لألم ال

  .الداخلينون واستخدامهم يف الرتاع املسلح مبوجب القا
، وضعت جلنة خرباء مؤلفـة مـن احلكومـة واألمـم املتحـدة              ٢٠١١أغسطس  / ويف آب  - ١٨٠

واجملتمع املـدين خارطـة طريـق لالسترشـاد هبـا يف تنفيـذ خطـة العمـل، فـضال عـن اختـصاصات                    
وال يـزال تنفيـذ خطـة العمــل    . مراكـز االتـصال يف وزاريت العمـل االجتمـاعي والـدفاع الـوطين      

 الرغم من جهود الدعوة اليت يبذهلا كل من فرقة العمل القطرية للرصد واإلبـالغ               حمدودا، على 
ــسلح       ــرتاع املـ ــال والـ ــة باألطفـ ــة املعنيـ ــثليت اخلاصـ ــشاد وممـ ــدويل يف تـ ــع الـ ــو اجملتمـ ويف . وممثلـ

، رّشـحت وزارتـا العمـل االجتمـاعي والـدفاع الـوطين نقـاط اتـصال                 ٢٠١٢  عـام  فرباير/شباط
كفـل، بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة، اإلشـراف علـى عمليـة التنفيـذ                  وزارة كل منهما لكي ت     يف

  .ورصدها
ــام - ١٨١ ــه  ٢٠١١ وخـــالل عـ ــا جمموعـ ــالقوات  ١٦٥، تلقـــى مـ ــرتبطني بـ ــانوا مـ  طفـــال كـ

. واجلماعات املسلحة، وكلـهم أوالد، الـدعم يف اثـنني مـن مراكـز الرعايـة االنتقاليـة يف جنامينـا             
 طفـال   ٥٠، انفصل   ٢٠١١ا عن اجلماعات املسلحة يف       الذين انفصلو  ٥٥ومن بني األطفال الـ     

عــن اجلماعــة التــشادية املــسلحة )  فتــاة١٣مبــن فــيهم ( عامــا ١٧ و ١٤تتــراوح أعمــارهم بــني 
ــسماة  ــشادي       امل ــوطين الت ــصل اجلــيش ال ــشاد، وف ــة يف ت ــة والعدال احلركــة مــن أجــل الدميقراطي

اعــة مــسلحة تتمركــز يف أطفــال عــن حتــالف الــوطنيني مــن أجــل العدالــة والــسالم وهــي مج   ٤
احتـاد  املـسماة   مجهورية أفريقيا الوسطى، وانفصل طفـل واحـد عـن اجلماعـة املـسلحة التـشادية                 

، ولكنـه احتجـز   ٢٠١٠وكان قـد ألقـي القـبض علـى هـذا الطفـل يف عـام             . القوات اجلمهورية 
  . أشهر يف سجن جنامينا قبل أن يسلم إىل املسؤولني عن محاية الطفل١٠ألكثر من 

  
  كولومبيا    

 ١٦١٢ قبلـــت احلكومـــة طوعـــا آليـــة الرصـــد واإلبـــالغ عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن - ١٨٢
ــق األمــم      ) ٢٠٠٥( ــرتاع املــسلح أو فري ــة باألطفــال وال شــريطة أال جتــري ممــثليت اخلاصــة املعني

املتحدة القطـري أو فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ أي حـوار مـع اجلماعـات املـسلحة                       
ــري ــة  غ ــا     القانوني ــة كولومبي ــن حكوم ــسبقة وصــرحية م ــة م ــد موافق ــصال  . إال بع ومل حيــدث ات
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خـالل الفتـرة املـشمولة      احلكوميـة   حوار بني منظومة األمم املتحدة واجلماعات املسلحة غري          أو
بــالتقرير بــشأن إعــداد وتنفيــذ خطــط عمــل مــن أجــل التــصدي لالنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة 

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢راز تقدم يف تنفيذ القرار ا أدى إىل تأخري إحمماألطفال،  ضد
ــة        - ١٨٣ ــة األســرة احلماي ــوميب لرعاي ــد الكول ــر املعه ــالتقرير، وفّ ــشمولة ب ــرة امل  وخــالل الفت

ومـن  . احلكوميـة انفصلوا عن اجلماعـات املـسلحة غـري    )  أوالد٢٠٦  بنتا و٧٦( طفال  ٢٨٢ لـ
 اجلـيش   -وريـة لكولومبيـا      أطفـال عـن القـوات املـسلحة الث         ٢٠٧بني هؤالء األطفـال، انفـصل       

 طفــال عــن اجلماعــات املــسلحة     ٢٤ طفــال عــن جــيش التحريــر الــوطين، و      ٤٤الــشعيب، و 
اليت نشأت بعد حل املنظمات شـبه العـسكرية، الـيت تعتربهـا احلكومـة عـصابات                 احلكومية   غري

اع ، وفّر املعهد أيضا احلماية لثالثـة أطفـال انفـصلوا عـن قـوات الـدف                ٢٠١١ويف عام   . إجرامية
ومل ُيَحـل إىل    . الذايت املوحدة الكولومبية، وجيش التحرير الشعيب، واجلـيش الثـوري الغيفـاري           

احلكوميـة  املعهد بشكل منهجي األطفالُ الذين انفصلوا عن اجلماعـات املـسلحة األخـرى غـري                
اليت تشكلت بعد حل املنظمات شبه العـسكرية؛ فقـد أحيـل بعـضهم إىل مكتـب النائـب العـام                     

وينبغي منح مجيع األطفال، بوصفهم ضحايا، املزايا واحلماية نفـسها، بغـض النظـر               . محملاكمته
  .عن اجملموعة اليت جندهتم أو استخدمتهم

 وواصلت اللجنة املـشتركة بـني القطاعـات املعنيـة مبنـع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم،                   - ١٨٤
طفــال مــن قبــل اجلماعــة  كيانــا حكوميــا، أنــشطتها الراميــة إىل منــع جتنيــد األ ١٧ واملؤلفــة مــن

املــسلحة غــري القانونيــة، مبــا يف ذلــك تــوفري الــدعم يف وضــع خطــط عمــل إقليميــة بــشأن املنــع    
وأنـشئت أيـضا آليـات    . وتناولت اللجنة أيضا منع العنف اجلنـسي املتـصل بالرتاعـات     . والتوعية

 عمـل   وسـوف يتعـزز تـأثري     . تنسيق من أجل منع التجنيـد علـى مـستوى املقاطعـات والبلـديات             
  .اللجنة بتعزيز دورها التنسيقي والقيادي، وكفالة استدامتها املالية، وبزيادة قدرهتا املؤسسية

 وتشمل أنشطة محاية الطفل األخرى اليت اضـطلعت هبـا احلكومـة الكولومبيـة التـدابري                 - ١٨٥
لطات ، الــيت أقرهتــا الــس“االزدهــار للجميــع”الوقائيــة املتخــذة يف إطــار خطــة التنميــة الوطنيــة، 

احملليــة يف ســت مقاطعــات حــىت اآلن؛ وبرنــامج احلمايــة وإعــادة اإلدمــاج الــذي وضــعه املعهــد  
الكولوميب لرعاية األسرة؛ ونظام اإلنذار املبكر ملكتب أمني املظامل، الـذي يعمـل مبـساعدة مـن                 

  .جلنة اإلنذار املبكر املشتركة بني املؤسسات
حالة مـن حـاالت جتنيـد األطفـال،          ١ ٤٤٨أغسطس، ُسّجلت   / آب ٣١ واعتبارا من    - ١٨٦

جرميـة اعتـرف هبـا مرتكبوهـا يف إطـار قـانون العـدل والـسالم             ٢٦ ٠٢٦من أصل مـا جمموعـه       
ديسمرب، صـدرت أول إدانـة يف هـذا اإلطـار القـانوين عـن               /ويف كانون األول  ). ٩٧٥القانون  (

القائــد  يف أنتيوكيــا وتــشوكو، مــن قبــل  ٢٠٠٢ و ١٩٩٧ أطفــال مــا بــني عــامي  ٣٠٩جتنيــد 
  . “ليمانأإل ”السابق لقوات الدفاع الذايت املوحد الكولومبية 
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  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 رغم دخول العام السابع على إدراج احلكومة والقـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو                - ١٨٧

ــهاكات جــسيمة ضــد األطفــال،      ــة يف قــائميت الــيت تــضم األطــراف الــيت ترتكــب انت الدميقراطي
سوى القليل من التقدم حنو وضع خطة عمل وتنفيذها لوقف جتنيد األطفـال             اجلهات  حترز   فلم

فريقـا عـامال   /ومع ذلك، أنشأت وزارات الدفاع والعدل وحقوق اإلنسان جلنـة  . واستخدامهم
مشتركني بني الوزارات ملناقشة وضع خطة عمل ترمي إىل إهنـاء جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم                 

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢حة متاشيا مع قرار جملس األمن من قبل القوات املسل
 ويف حني أُحرز بعض التقدم يف فصل األطفال عن القوات املسلحة من خـالل عمليـة                 - ١٨٨

لتحقـق مـن أعمـار اجملنـدين     اإصالح القطاع األمين، ال يزال هناك قلق حول عدم فعالية آليات          
  .دبسبب تدين مستويات تسجيل املواليويتفاقم الوضع اجلدد، 
ــام - ١٨٩ ــسلحة   ٢٠١١ ويف عــ ــات املــ ــوات واجلماعــ ــن القــ   طفــــال ١ ٢٤٤، انفــــصل عــ

 يف ٢٣(، ويف كيفــو اجلنوبيــة ) يف املائــة٦٩(، يف كيفــو الــشمالية ) بنتــا١٨ ولــدا و ١ ٢٢٦(
 طفـــال ٤٢وبلـــغ عـــدد األطفـــال األجانـــب ).  يف املائـــة٧,٦(أورينتـــال ، ويف مقاطعـــة )املائـــة

وهنــاك ثالثــة عوامــل تفــسر ارتفــاع عــدد حــاالت   ). نــديانطفــال روانــديا وطفــالن أوغ  ٤٠(
ــشمالية وهــي    ــو ال ــة يف كيف ــو    : االنفــصال املوثق ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــات الق عملي

الدميقراطيـــة مقابـــل عمليـــات اجلماعـــة املـــسلحة يف املقاطعـــة؛ ونـــسبة احلـــضور العاليـــة نـــسبيا 
ــة؛ وصــعوبة الوصــول إىل الكــ    ــة يف احلماي ــشمالية   لألطــراف الفاعل ــو ال ــع يف كيف ثري مــن املواق

ــة  ــالومقاطع ــه /ويف متــوز. أورينت ــد مجاعــة    ٢٠١١يولي ــا، قائ ــشو مريميب ــرال كرييكي ــّدم اجلن ، ق
ماي كرييكيشو املسلحة العاملة يف كيفـو اجلنوبيـة، تعهـدا خطيـا بفـصل األطفـال عـن                    - ماي

  .صفوف مجاعته املسلحة
 مت جتنيــــدهم ، كــــان قــــد٢٠١١  ومعظــــم األطفــــال الــــذين انفــــصلوا خــــالل عــــام- ١٩٠

مــاي،  - واســتخدامهم مــن قبــل القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، وخمتلــف مجاعــات مــاي
وفـّر معظـم األطفـال واتـصلوا بقواعـد بعثـة            . والقوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة      

ئها للحـصول علـى     أو بشركا الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف      
املساعدة؛ ومت التعرف على هوية بقيـة األطفـال مـن خـالل عمليـات الفـرز الـيت جـرت خـالل                       

ــة  ــسجيل االســتداليل     “تنظــيم”عملي ــة، والت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل  الق
طفـال الـذين أطلـق سـراحهم، مت جتنيـدهم            ١ ٢٤٤البالغ عـددهم    ومعظم  . احليوي، والتدريب 

 وكانوا مرتبطني بالقوات املسلحة ومجاعات مسلحة لفترة تراوحت بـني سـنة         ٢٠١١م  قبل عا 
 حيث زادت فيها األعمـال العدائيـة   ،٢٠١١ إىل ٢٠٠٨لفترة من يف ا ،واحدة وثالث سنوات 



A/66/782
S/2012/261

 

54 12-32081 
 

بني اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة، وكـذلك االشـتباكات بـني اجلماعـات املـسلحة مـن                
ومـن غـري الواضـح      . ني املقـاومني الكونغـولي    ني عـن الـشعب والـوطني      قبيل املؤمتر الوطين للـدفاع    

 يعكــس مــدى ارتبــاط ٢٠١١إذا كــان العــدد القليــل مــن الفتيــات اللــوايت انفــصلن يف عــام  مــا
الفتيـــات بـــالقوات املـــسلحة أو باجلماعـــات املـــسلحة؛ وعـــادة مـــا تتعـــرف اجلهـــات الفاعلـــة   

يلـة مـن انفـصاهلن عـن قـوة مـسلحة أو مجاعـة               حبماية الطفل علـى الفتيـات بعـد فتـرة طو           املعنية
  . مامسلحة

  
 ميامنار    

ــشرين األول - ١٩١ ــداء مــن ت ــوبر / ابت ــة العمــل   ٢٠١٠أكت ــسان املــشاركان لفرق ، شــارك الرئي
، القـوات املـسلحة   خطة عمـل مـع      للتفاوض بشأن   القطرية للرصد واإلبالغ يف سبعة اجتماعات       

 يتعمـل بـني ممـثل     ال خطـة    بشأن مناقشات   تقدا عُ كم. مبا يف ذلك قوات حرس احلدود املتكاملة      
الفتـــرة مـــن  املـــسلحة ووفـــد ميامنـــار يف نيويـــورك خـــالل الرتاعـــات باألطفـــال وة املعنيـــةاخلاصـــ
الكـثري مـن    وقـد أُحـرز     . ال يـزال النقـاش جاريـا       و ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين إىل  سبتمرب  /أيلول

 خطـة عمـل   سـُتوقّع نـه  ة بأمتفائلـ ا ة أهنـ  التقدم يف عمليـة التفـاوض، وذكـرت فرقـة العمـل القطريـ             
ــة العمــل  . ٢٠١٢عــام خــالل  ــإن فرق ــك، ف ــثل  ومــع ذل ــة ومم ــة اخلاصــيتالقطري  باألطفــال ة املعني

. ذلك القيـام بـ  أن يتـسّنى قبـل  عالقـة  ال تزال  املسائل   أيضا أن عددا من      ا املسلحة ذكر  الرتاعاتو
ــك و ــشمل ذل ــل إىل ا  وصــول ي ــة العم ــضررين، وال  فرق ــال املت ــيما يف ألطف ــق س ــسكرية املراف الع

 .الدوليني ألغراض الرصداملوظفني ن متصريح بدخول عدد إضايف والسجون، واحلصول على 

 خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،       احلكومية أي حوار مع اجلهات الفاعلة غري        ُيجرمل  و - ١٩٢
ة املـشمولة بـالتقرير     طـوال الفتـر   املـسألة    هـذه    قـد تابعـا    مع أن الرئيسني املشاركني لفرقة العمل     

ميثــل الوصــول إىل الفئــات الــضعيفة، مبــا يف ذلــك األطفــال،  ال يــزال و.  املــستوياتعلــى أعلــى
يف منـاطق عديـدة مـن      لوكاالت األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات اإلنـسانية الدوليـة        احتدي
رير، حيـث   هنايـة الفتـرة املـشمولة بـالتق       حبلـول   التقـدم   مـن    فقـد أحـرز شـيء     ومـع ذلـك،     . البلد

بـضمان مكتـوب علـى أّنهـا        احلكومة، من حيث املبدأ، على تزويد فرقة العمل القطرية           وافقت
الوصــول إىل اجلماعــات ُســبل ، القــوات املــسلحةعمــل مــع الخطــة سُتــسّهل، مبجــرد أن توقّــع 

فرقــة العمــل قــد بــذلت و. شــروط هــذا الوصــولومل ُيّتفــق بعــد علــى .  غــري احلكوميــةاملــسلحة
جانبـا  باعتبارهـا  محايـة األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة       بـإدراج   احلكومة  ودا إلقناع   جهالقطرية  

وقف إطـالق النـار     املوقّعة على   ماعات  اجلل  حتّوبشأن  أي استراتيجية شاملة للتفاوض     يف  هاما  
رس احلــدود أو لتــسوية الــرتاع مــع جــيش اســتقالل كاشــني، واحتــاد كــارين         حلــقــوات إىل 

جــيش واليــة اجلــيش الكــاريين، و/حلــزب التقــدمي الــوطين الكــاريين جملــس الــسالم، وا/الــوطين
 . اجلنوب- شان
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نــدين دون الــسن  مــن اجمل١٠٩اإلفــراج عــن مــن فرقــة العمــل القطريــة  قــد حتقّقــت و - ١٩٣
فـرج عـن    هـؤالء، أُ  بـني   مـن   و. ٢٠١١يف عـام    القـوات املـسلحة     ، من   مجيعهم صبيان القانونية،  

يف عـام  و. نظمـة العمـل الدوليـة   ملتعلقـة بالـسخرة والتابعـة مل   ا يف إطار آلية تقـدمي الـشكاوى      ٦١
 .املفرج عنهماألطفال على تقدمي قوائم منتظمة بأمساء  احلكومة دأبت، ٢٠١١

ــهم إضــافة إىل  و- ١٩٤ ــذين أُفــرج عن ــا، حــصلاألطفــال ال ــة علــى  ت رمسي ــة العمــل القطري  فرق
لدى الفحص   تفضُرقد  تملني  جمندين جدد حم  طلبا من    ٤١٧مفادها أن   معلومات من احلكومة    

أن سبب بـ  ٢٠١١سبتمرب /أيلولحىت هناية يناير /كانون الثاينتجنيد خالل الفترة من    يف وحدة ال  
لتجنيــد اوحــدات إىل الزيــارات عــدد لكــن، رغــم زيــادة و. املتقــدمني كــانوا دون الثامنــة عــشرة

ما إذا  لعمل القطرية حتديد     على فرقة ا   فما زال يتعذّر  ،   التابعة للقوات املسلحة   ومدارس التدريب 
خـالل مناقـشات غـري رمسيـة، أبـرز جنـود        و. كانت إجراءات الفرز تلك ُتطّبـق علـى حنـو مّتـسق           

الداعيـة إىل إجيـاد    تعليمـات   حيث تكون لل  ضغوط متضاربة،   القوات املسلحة ما يتعرضون له من       
 .خبصوص سن التجنيد على القيود املفروضة األولويةجمندين جدد 

 “هـاربني ” اعتبـارهم  اعتقـال جمنـدين دون الـسن القانونيـة ب          اسـتمر  ذلك،   افة إىل إضو - ١٩٥
قـد   طفـال    ٢٢مـا جمموعـه     بالوثـائق مـن أن      منظمة العمل الدولية    وقد حتققت   . ٢٠١١يف عام   

منـهم  أطلـق سـراح ثالثـة       وقـد   ،  ٢٠١١ هتمة الفرار من اخلدمة يف عـام         ماعتقلوا ووجهت إليه  
 .اخلدمة  منوجرى إعفاؤهم

.  بــشأن منــع جتنيــد القُــّصر٢٠١١تعليمــات عــسكرية جديــدة يف عــام اســتمر إصــدار و - ١٩٦
القـوات   مـن جنـود   ٥١، قد جرى إّمـا حتـذير   ٢٠١١عام  تفيد بأّنه، يف  ثائقواحلكومة  نشرت  و

م، وذلـك   رتبـه خفـض   ، أو   قـوي إلـيهم   تـوبيخ    توجيـه    وأ،  هتمرواتبـهم وبـدال   أو خفض    املسلحة
ومــع ذلــك، الحظــت فرقــة العمــل القطريــة، يف معظــم  . ســتعانة هبــمبــسبب جتنيــد أطفــال أو اال

 .تجنيد القصر ال تتناسب مع اجلرائم املرتكبةمن يدانون ب على املفروضةالعقوبات أن احلاالت، 
  

 نيبال    

 املــسلحة الرتاعــات باألطفــال وة املعنيــة اخلاصــيتمــن مكتــب ممــثلتقنيــة أوفــدت بعثــة  - ١٩٧
كــانون  ١٦ إىل ١٢ يف نيبــال يف الفتــرة مــن لتــابع لألمــم املتحــدةفريــق الرصــد ابالتنــسيق مــع 

 - دعوة احلزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد          البعثة هو وكان الغرض من    . ٢٠١١ديسمرب  /األول
. يف هــذا الــصدد فريــق الرصــد  ومــساعدة علــى حنــو تــام   طــة العمــل  إىل االمتثــال خلاملــاوي 

، وكبار قادة اجلـيش املـاوي،   “براشاندا” البوشبا كمال داهب، رئيس احلزباجتمعت البعثة   و
وقـد وضـعت مـصفوفة المتثـال        .  وأعضاء من حكومـة نيبـال      ،وأعضاء من السلك الدبلوماسي   

 ملـساعدة احلـزب     ون املعنيـون   القـادة املـاوي    أُطلـع عليهـا   طة العمـل، و   خب  املوحد احلزب الشيوعي 
 .التاماالمتثال أمام حتقيق حتديات على مواجهة ما تبقى من 
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رسـالة إىل سـبعة مـن     ه رئيس احلزب الشيوعي املوحـد    ، وجّ التقنيةبعثة  وعقب إيفاد ال   - ١٩٨
، فريـق الرصـد   بعض النتـائج الـيت توصـل إليهـا          بـ اعتـرف التعمـيم     قد  و. املاويفرق اجليش   قادة  
بعـد ذلـك، اختـذ احلـزب الـشيوعي املوحـد        و. خلطة العمل التام   االمتثال   الفرقمن قادة    وطلب

 ني علـى  ؤهلاملـ  وتـشجيع القُـّصر غـري        ، املدفوعات، والكـف عـن تـوفري الـسكن         خطوات لوقف 
ر يف ضـوء مـا سـبق، فقـد تقـرّ        و.  األمم املتحـدة   الذي تتيحه دماج  لتسجيل يف برنامج إعادة اإل    ا

 .التاماالمتثال حقّق أن احلزب الشيوعي املوحد قد 
  

 الفلبني    

خـالل الزيـارة الـيت قامـت        ،   املـسلحة  اعـات الرت باألطفـال و   ة املعني ة اخلاص يتممثلالتقت   - ١٩٩
ملناقـشة تنفيـذ    للتحريـر   قيـادة جبهـة مـورو اإلسـالمية         ب،  ٢٠١١أبريـل   /نيسانهبا إىل الفلبني يف     
بهـة  اجل مع   وقد اّتفق  .٢٠٠٩أغسطس  /، املوقّعة يف آب   بهة واألمم املتحدة  اجلخطة العمل بني    

يف غــضون قيــادة  ٢١ لبــالغ عــددهاقيــادات القواعــد ا تــسجيل األطفــال يف مجيــع علــى إكمــال
اجملموعـة املـسلحة لتحديـد      ب درجـة االرتبـاط      دقة بشأن  معايري أكثر    على أن ُتطّبق  تسعة أشهر،   
 الثامنــة عــشرةتجنيــد أي طفــل حتــت ســن الــرافض لأكــدت اجلبهــة موقفهــا و. هويــة األطفــال

 .ييج اجملتمعنسال من خالل قد ينخرطون بأن األطفال ت اعترفها، ولكناالستعانة هبم أو

ــزال  - ٢٠٠ ــة معلقــ      وال ي ــم املتحــدة واجلبه ــل األم ــة عم ــاق خط ــيع نط ويف حــني أن . اتوس
قـد  ف،  قائمـا اجلبهة على االستمرار يف تنفيذ خطة العمـل ال يـزال       ، مع    من حيث املبدأ   ،تفاقاال

 بعـد عـامني مـن التنفيـذ فتـرة طويلـة مـن               ٢٠١١يوليـه   /متـوز خطة العمل يف    أجل   انتهاء   أعقب
، مـع  الـراهن  حىت الوقت ٢٠١١أغسطس /آبهذه الفترة، من  وقد تزامنت   . ف العمليات توقّ

االشـتباكات املـسلحة    تصاعد  انسحاب جبهة مورو من حمادثات السالم مع حكومة الفلبني، و         
واســـُتؤنفت . املنـــشقة حركـــة بانغـــسامورو و مـــوروجبهـــةو القـــوات املـــسلحة الفلبينيـــةبـــني 

، ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األوليف مــورو م املتحــدة وجبهــة  االتــصاالت املباشــرة بــني األمــ   
تــسجيل األطفــال املــرتبطني إكمــال التحــديات الــيت تواجــه بــشأن حــوار بنــاء أتــاح إجــراء  ممــا
طـة العمـل   خمتديـد  بـشأن  ة  ي إضـاف   وثيقـة  توقيـع إىل  ومن املتوقع أن يؤدي هـذا احلـوار         . اجلبهةب

 .٢٠١٢خالل الربع األول من عام 

اجلبهة الدميقراطية الوطنية للفلبني، واجلبهة السياسية جليش الـشعب اجلديـد،           وافقت  و - ٢٠١
جـراء حمادثـات حـول إمكانيـة وضـع خطـة عمـل         لقاء إل، على عقد٢٠١١أبريل  /نيسان ٧يف  

، ٢٠١٢ينـاير   /كـانون الثـاين   يف  و. مع األمم املتحدة ملنع ووقـف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم           
التـابع   مـع أعـضاء فريـق التفـاوض          ،علـم حكومـة الفلـبني     ، ب تحدة من األمم امل   تقينفريق  اجتمع  

ن أتزال اجلبهة الدميقراطيـة الوطنيـة تنكـر         ال  و. لجبهة الدميقراطية الوطنية إلجراء مناقشة أولية     ل
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. جتنيـد القـصر   متنـع    أن لديها سياسة     يعجيش الشعب اجلديد أي أطفال يف صفوفه، وتدّ       لدى  
 تداخليــة وتعهــدإلجــراء مــشاورات  مــن الوقــت اطنيــة مزيــدطلبــت اجلبهــة الدميقراطيــة الو و

 .ماية بشأن احلمبواصلة احلوار مع األمم املتحدة

التعامـل مـع مجاعـة      بعد مـن     األمم املتحدة    القائمة، مل تتمكن   يةبسبب املخاطر األمن  و - ٢٠٢
 .أبو سياف

يدانيـة يف   هتـا امل  ل زيار  خال ، املسلحة الرتاعات باألطفال و  ة املعني ة اخلاص يتممثلومتكّنت   - ٢٠٣
القـوات املـسلحة     احلـصول علـى التـزام مـن وزارة الـدفاع الـوطين و              مـن ،  ٢٠١١أبريـل   /نيسان
وهتـدف  . الرتاعـات املـسلحة  املتـضررين مـن   وضـع خطـة اسـتراتيجية حلمايـة األطفـال        ب الفلبينية

تابعــة وحــدات شـبه عــسكرية  ب األطفــال بــشأن ارتبـاط  املخــاوف تبديـد هـذه االســتراتيجية إىل  
 اجلغرافيـة للقـوات املـسلحة الـشعبية شـبه العـسكرية،             ات، مبـا يف ذلـك الوحـد       للقوات املسلحة 

الـصعيد  علـى  أفراد القوات املسلحة على وضع إجراءات فـرز     من خالل ضمان تدريب     وذلك  
ــي ــداب ، واحملل ــي انت ــوظفني دول ــسان   ني إىل متخصــصنيم ــوق اإلن ــب حق ــوات   مكت ــابع للق الت
  .املسلحة

  
 لالصوما    

عــات رتا تنفيــذ توصــيات فريــق جملــس األمــن العامــل املعــين باألطفــال وال   أنيف حــني  - ٢٠٤
االلتـزام الـسياسي للحكومـة      فـإن   ،  ٢٠١١احلكومة يف عـام     يف  تغيري  قد أُرجئ بسبب    املسلحة  

وضع حد لالنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال مـن قبـل           ب ٢٠١١يونيه  /اليت كوِّنت بعد حزيران   
، يوليـه /متـوز فـي   ف.  عـدد مـن اخلطـوات اهلامـة        اّتخـذ وقـد   . ة االنتقالية مـشجع   احلكومة االحتادي 

أفـراد قـوات األمـن الـوطين        قيـام    الـذي أكـد أن       ١رقـم   العام  األمر  أصدرت احلكومة االحتادية    
القـوات    انتـهاكا للقـانون الـوطين ولقواعـد سـلوك      عد ي همتجنيد األطفال واستخدام  بالصومايل  
 باألطفـال  ة املعنيـ ة اخلاصـ  يتممـثل بعثة اضـطلعت هبـا      ، وخالل   نوفمرب/ينتشرين الثا يف  و. املسلحة

نقــاط اتــصال عــسكرية ومدنيــة  االحتاديــة مقديــشو، عينــت احلكومــة   إىل  املــسلحةالرتاعــاتو
ل مــع فرقــة العمــل القطريــة، مبــا يف ذلــك وضــع خطــة عمــل للتــصدي لتجنيــد األطفــال   امــللتع

 األطفــال فــرزإجــراءات ضــمان ســتكون و. يــة مــن قبــل قــوات احلكومــة االحتاد همواســتخدام
 من قوات احلكومة االحتاديـة حجـر الزاويـة يف           ةمستمربصفة   هموفصلالتجنيد  خالل عمليات   

حركـة  ومل يتسّن إشـراك  .  احلكومة االحتادية بدعم من األمم املتحدة     ستضعهاخطة العمل اليت    
 .هذه السنةالشباب يف محاية األطفال خالل 
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 جنوب السودان    

 اسـتقالل جنـوب   عقـب ، ٢٠١١سـبتمرب  /أيلـول  فرقة العمل القطرية رمسيا يف      أنشئت - ٢٠٥
ــة األمــم املتحــدة     وقعــتمــشاورات، وإثــر إجــراء . جنــوب الــسودانيف الــسودان وإنــشاء بعث

 خـالل الزيـارة الـيت       ٢٠١٢مـارس   /آذار ١٣حكومة جنوب الـسودان خطـة عمـل جديـدة يف            
علـى تيـسري    الـشعيب   دأب اجليش   و.  املسلحة الرتاعاتألطفال و  با ة املعني ة اخلاص يتممثل  هبا تقام

بغيـة  عـسكرية أو مراكـز التـدريب    الثكنـات  المحاية الطفـل إىل  يف جمال لعناصر الفاعلة   اوصول  
 يف إنشاء وحـدة حلمايـة الطفـل يف مقـر اجلـيش الـشعيب             وعقب  .  فيها ق من وجود أطفال   لتحقّا

لجـيش  سـبع فـرق أخـرى تابعـة ل        يف  يـل   مـن هـذا القب    وحـدات   أنـشئت   ،  ٢٠١٠أغسطس  /آب
 .الشعيب

جمموعات امليليشيات املتمـردة يف جنـوب الـسودان         على  الشعيب العفو   اجليش  عرض  و - ٢٠٦
 ثــالث تقبلــو.  وقبلــت االنــدماج يف اجلــيش الــشعيب خــالل فتــرة زمنيــة معينــة  تإذا استــسلم

ذا هبــ) اتلواك قــايقــوالراحــل  قاتــديت، بيتــر ومتحالفــة مــع ديفيــد ياويــاو(جمموعــات مــسلحة 
 .قبل اإلدماجذه اجملموعات الثالث هباألطفال املرتبطني وقد أُفرج عن . الترتيب

اجليش الشعيب أربعة أوامر عسكرية خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير مـن اجـل      صدرأ و - ٢٠٧
يف هم جتنيــد األطفــال واســتخدامعمليــات فــراج الفــوري عــن مجيــع األطفــال ووقــف مجيــع  اإل
 مـن الفتيـان الـذين       ٣٩٢ عـسكرية أمسـاء      اتونتيجة لـذلك، قـدمت سـبع ثكنـ        . لشعيبيش ا اجل
 .اجليش الشعيبصفوف طلق سراحهم من أُ

برنامج إلطـالق سـراح األطفـال املـرتبطني بـالقوات املـسلحة أو اجلماعـات          ويف إطار    - ٢٠٨
 ســّجلت مفوضــية نــزع الــسالح والتــسريح  ، هموإعــادة إدمــاج املــسلحة يف جنــوب الــسودان 

) ذكور وفتـاة واحـدة  من الـ  ٣٥١( طفال ٣٥٢ما جمموعه وإعادة اإلدماج يف جنوب السودان     
مـن خـالل برنـامج      ) الفتيـان هم من   مجيع (٢٧٢هؤالء، أطلق سراح    بني  من  و. ٢٠١١يف عام   

طفـال مـع    ٥٥ وقـد جـرى ضـّم مشـل      . ٢٠١١ يف عـام     نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
أطفـال كـان قـد       ٢١٠وإضافة إىل ذلك، واصـل      .  إعادة اإلدماج   املساعدة على  وا وتلق أسرهم

 .٢٠١١ تلقي املساعدة خالل عام ٢٠١٠يف عام أُطلق سراحهم 
  

 سري النكا    

واسـتجابة للجهـود الـيت تبـذهلا     بالتجنيـد   نيا هباراهتي   يصيل إ قيام ف  باستمرارفيما يتعلق    - ٢٠٩
عــات رتالعامــل املعــين باألطفــال والحكومــة ســري النكــا لتنفيــذ توصــيات فريــق جملــس األمــن ا

كـانون  سـري النكـا يف      بزيـارة إىل    األمم املتحـدة     مقرمعنية باالمتثال من    بعثة  قامت  املسلحة،  
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لتحديــد جــاّدة  اوجــدت البعثــة أن احلكومــة قــد بــذلت جهــودوقــد . ٢٠١٢عــام ينــاير /الثــاين
بنــاء علــى طلــب و. اراهتيركــة إينيــا هبــحب نيرتبطون ُمــال يزالــأهنــم زعم ُيــمخــسة أطفــال أمــاكن 

مت فيمـا   لّ سُـ  ،وليـة أحلمايـة الطفـل حتقيقـات       أجرت السلطة الوطنية    وزارة الشؤون اخلارجية،    
وإضـافة إىل  . جـراء مزيـد مـن التحقيقـات    بعد إىل شـعبة التحقيقـات اجلنائيـة التابعـة للـشرطة إل         

ضور املـدير   حبـ  وزيـر العـدل حتقيقـات إضـافية          ى، أجـر  ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثـاين   ٧ذلك، يف   
 امباشـر املتصلة اتـصاال  وزارة الشؤون اخلارجية والسلطات احمللية يف  ألمم املتحدة   دارة ا العام إل 

ــا هبــاراهتيب ــة متكّنــت الو. ونفــى الــسيد هبــاراهتي هــذه االهتامــات  . إيني التحقــق مــن أن مــن بعث
 ال تـزال    وأن تلـك التحقيقـات     األسـر والـشهود      ت مبن له صـلة باحلـاالت مـن        اتصلقد  الشرطة  
 الـسيطرة علـى احلـاالت    ميلكأن السيد هباراهتي تفيد ب  أي أدلة    جير احلصول على  مل  و. مستمرة

 . بشأهناواإلبالغاحلالة األمم املتحدة يف سري النكا رصد وستواصل . املذكورة آنفا

الـذين  األطفـال   بقية  جهود للتحقيق يف أماكن وجود      من  تبذله احلكومة   ما  يف ضوء   و - ٢١٠
وبتوصـيات  الـسابقة   امتثاهلمـا بالتعهـدات     هبـاراهتي، و   إينيابفصيل   ون مرتبطني ال يزال أهنم  زعم  ي

املبعـوثني اخلاصـني    توصـيات   عـات املـسلحة و    رتافريـق العامـل املعـين باألطفـال وال         ال خطة عمـل  
 فـصيل إينيـا   حـذفت اسـم  قـد   فاملـسلح يف سـري النكـا،        الرتاع  األطفال و املعين ب  اخلاص   يملمثل

 .القائمة الواردة يف املرفقاتمن هباراهتي 
  

 سودانال    

يف املناقــشات بــني األمــم املتحــدة والقــوات املــسلحة       ٢٠١١أحــرز تقــدم يف عــام    - ٢١١
بـدأت املناقـشات يف أثنـاء الـسنة         قد  و. ذات أجل زمين حمدد   خطة عمل   بشأن وضع   السودانية  

 جتنيـد األطفـال   قـف   مـن أجـل و    وضع خطة عمل    لعبد الواحد   جناح  /مع جيش حترير السودان   
إىل  ا خطيـ  االقيـادة التارخييـة تعهـد     /وإضافة إىل ذلك، قدم جيش حتريـر الـسودان        . همواستخدام

 . يف دارفورهمجتنيد األطفال واستخدامبوقف األمم املتحدة 

سـّجلت مفوضـية نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة            خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،       و - ٢١٢
ــسودان   ــاج يف مشــال ال ــسابقني،    ٢٥٥ اإلدم ــال ال ــود األطف ــن اجلن ــهم   م ــان من ــابا،  ٩٤وك ش

 ني مـرتبط واوقـد كـان  .  مشال دارفور وغرب دارفـور  يت، يف والي   دون سن الثامنة عشرة    ١٦٤ و
جناح مصطفى تـرياب، وحركـة     /جيش حترير السودان  جناح السالم، و  /ركة العدل واملساواة  حب

األمــم القيــادة التارخييــة / الــسودان جــيش حتريــرأطلــع، ومــن جهــة أخــرى. األحــرار واإلصــالح
ــألف     ــة تت ــى قائم ــن املتحــدة عل ــن  ١٢٠م ــرتبطني  م ــال امل ــور   جباألطف ــوب دارف ــه يف جن ماعت

، مجـيعهم مـن الـذكور        طفـال  ٣٥٣أطلـق سـراح     يف النيل األزرق،    و. هم لدى املفوضية  لتسجيل
 ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول   ٣٠خـالل الفتـرة مـن        سـنة،    ١٧  و ١٣بـني   تتراوح أعمـارهم    

 .جرى تسجيلهم لدى املفوضيةاجليش الشعيب وصفوف  من ،٢٠١١أبريل /إىل نيسان
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خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، كانـت هنـاك دالئـل مـشجعة علـى إحـراز تقـدم يف                    و - ٢١٣
يف تقريري السابق، أثريت خماوف بـشأن حكـم اإلعـدام الـصادر ضـد               و. جمال قضاء األحداث  

تابعــة حركــة العــدل واملــساواة علــى قافلــة شــّنته يف هجــوم كوا اّدعــي أّنهــم شــارأربعــة أطفــال 
ــسودان يف  ــة الـــ ــاين  حلكومـــ ــدو ســـ ــام  أفونـــ ــر  (٢٠١٠يف عـــ ، A/65/820-S/2011/250انظـــ

ــران ٢٠يف و. )١٥٠ الفقــرة ــه /حزي ــسودان حكمــا   نقــضت، ٢٠١١يوني ــا يف ال  احملكمــة العلي
 ، حمتجـة بعـدم  بإعادة احملاكمةحمكمة يف نياال، جنوب دارفور، وأمرت أصدرته عقوبة اإلعدام   ب

 .لضمان حماكمة عادلةراسخة إجراءات قانونية ما يلزم من اتباع 

 حـاالت االغتـصاب     ملواجهة احلكومة   أحرزتهسجلت فرقة العمل القطرية تقدما      قد  و - ٢١٤
 مـن اجلنـاة املزعـومني، مبـن فـيهم           ١٦الشرطة وأسفرت عن اعتقال     أجرهتا  حتقيقات  من خالل   

وإضافة إىل ذلـك، وقعـت حكومـة الـسودان وحركـة التحريـر والعدالـة                . ميونمسؤولون حكو 
ــه/متــوز ١٤ بــشأن اعتمــاد وثيقــة الدوحــة للــسالم يف دارفــور يف   ااتفاقــ ثيقــة وتــضمن تو. يولي

يف التــصدي لالنتــهاكات ضــد   تــساعد يف دارفــور والــرتاع أســباب تعــاجل  االدوحــة أحكامــ 
 .األطفال

  
 يمنال    

 جتنيـد   هـا بوقـف    فيه التزام   أعلنت ، أصدرت احلكومة اليمنية بيانا    ٢٠١١مايو  /أياريف   - ٢١٥
  ويف إطـــار متابعــة توصـــيات االســتعراض الـــدوري الــشامل للـــيمن،   .همواســتخدام  األطفــال 

أغـسطس  /آبيف و. نـوفمرب /تـشرين الثـاين  يف ت احلكومة مرسوما بـشأن املـسألة نفـسها          صدرأ
 اعلـى لألمومـة والطفولـة مـن جديـد التزامهمـ           وزير الشؤون القانونية واجمللس األ    أكد  ،  ٢٠١١
اسـتجابة  ذلـك    و ، بالعمل مع األمم املتحدة على وضع حد الستخدام األطفال وجتنيدهم          خطيا
 اثـنني مـن األحـزاب اليمنيـة    إدراج اعـات املـسلحة و    رتاألطفـال وال  عن   ٢٠١٠ عام   ي يف لتقرير

تــشرين مرســوما يف وىل مــدّرع قائــد الفرقــة األعلــي حمــسن املنــشق أصــدر اللــواء و. القائمــةيف 
لتحقق من هـذا    الألمم املتحدة   مل يتسّن   ومع ذلك،   .  طفل ١٠٠لتسريح   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
يف  جملـس التعـاون اخلليجـي   الـذي أبـرم بوسـاطة      تفـاق   االتوقيـع   وعقـب   . ٢٠١١يف عام   األمر  

وأُسـندت  رار  األمـن واالسـتق    وحتقيـق    لـشؤون العـسكرية   ُشـكّلت جلنـة ل    ،  نـوفمرب /تشرين الثـاين  
ــذين ال يــستوفون شــروط اخلدمــة يف القــوات املــسلحة     إليهــا ــل املقــاتلني ال ــة إعــادة تأهي .  والي
 حمـدد وذات أجـل زمـين      العمل مع اللجنة لوضع خطة عمل ملموسـة         يف  بدأت األمم املتحدة    و

 .استخدام األطفال وجتنيدهم يف القوات املسلحة اليمنيةلوقف 
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 مواليـة  تاإلفـراج عـن أطفـال مـن ميليـشيا         بـشأن    ٢٠١١ام  مل حيرز أي تقـدم يف عـ       و - ٢١٦
االســـتعراض الـــدوري اســـتجابة لتوصـــيات و، ٢٠١١نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاينيف و. للحكومــة 
تــشكيل جلنــة إلجــراء حتقيقــات مــستقلة   بفــت احلكومــة وزيــر الــشؤون القانونيــة   ، كلّالــشامل
الـيت  املدنيـة    االضـطرابات    مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبـت خـالل        بشأن  وشفافة  

هـذه التوصـية   ُتنفّـذ  ومـن املتوقـع أن     . بطيئـا كـان   التقدم  ولكن  . ٢٠١١فرباير  /شباطبدأت يف   
وقــد قــام . توقيــع مبــادرة جملــس التعــاون اخلليجــيعقــب إنــشاء حكومــة انتقاليــة جديــدة عنــد 

إىل عي والـدعوة  زيـادة الـو  بمنـذ بـدء االضـطرابات املدنيـة،     اجمللس األعلـى لألمومـة والطفولـة،      
 .استخدام األطفال واستغالهلم، مبا يف ذلك عرب وسائل اإلعالممناهضة 

حــوار مــع مجاعــة احلــوثي املــسلحة إجــراء خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير مل يتــسّن و - ٢١٧
  .هم واستخدامهمجتنيدلوقف االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال، ووضع خطة عمل بشأن 

  
  )٢٠١١ (١٩٩٨ات حمددة يف قرار جملس األمن متابعة لطلب  - ارابع  

  مراسالت مع جلنة اجلزاءات
ها ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح تــقدمالــيت عالميــة اإلحاطــة اإلإثــر  - ٢١٨

زاع يف الصومال، وسـعت جلنـة اجلـزاءات التابعـة جمللـس             ـبشأن حالة األطفال املتضررين من الن     
ــالقرارين األمـــن واملنـــشأة عمـــالً  ــتعلقني بالـــصومال ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ١٩٩٢ (٧٥١ بـ املـ

ــه /متــوز يف  مــن نطــاق معايريهــا لتحديــد اجلــزاءات لتــشمل االنتــهاكات اجلــسيمة    ٢٠١١يولي
املرتكبــة ضــد األطفــال، مبــا فيهــا التجنيــد واالســتخدام والقتــل والتــشويه والعنــف اجلنــسي          

.  والتــشريد القــسري يف الــصومالاتشفيستــواالختطــاف وشــن اهلجمــات علــى املــدارس وامل 
ي اخلاصة املعنية باألطفال والنـزاع املسلح العمل عن كثب مع فريـق اخلـرباء              ـواصلت ممثلت  وقد

  .مهورية الكونغو الدميقراطيةجلنشئ لرصد تنفيذ نظام اجلزاءات الذي أُ
هاكات  ويصبح بذلك عدد جلان اجلزاءات الـيت بـات لـديها اآلن معـايري حمـددة لالنتـ                   - ٢١٩

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وكـوت ديفـوار والـسودان            (اجلسيمة اليت ترتكب ضد األطفال      
 األفـراد أو الكيانـات الـيت    شملع نظم اجلزاءات األخـرى الـيت تـ        شَجوُت.  أربع جلان  )والصومال

ــى تنظــيم القاعــدة        ــال، وال ســيما تلــك املفروضــة عل ــهاكات جــسيمة ضــد األطف ترتكــب انت
  .ن، على إدراج معايري لتحديد االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفالوحركة الطالبا

باالنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ويعــد توســيع نطــاق هيكليــة نظــام اجلــزاءات املتعلقــة   - ٢٢٠
 إىل األطـراف الـيت      اًقويـ حتـذيراً   التهديـد بفـرض اجلـزاءات        جـه يوو. األطفـال خطـوةً هامـة      ضد

االمتثـال جلـدول أعمـال جملـس األمـن بـشأن            زيـادة   أسـهم يف    ترتكب انتهاكات جسيمة، وقد     
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ــال والنــ  ــسلحـاألطف ــضروري مواصــلة . زاع امل ــرض جــزاءات    ومــن ال ــضمان ف ــذل اجلهــود ل  ب
وهلذا الغرض، يشجع الفريق العامـل التـابع جمللـس األمـن املعـين              . مرتكيب هذه االنتهاكات   ضد

حمـددة عـن مـرتكبني حمـتملني إىل جلـان           زاع املسلح على زيادة إرسال معلومـات        ـباألطفال والن 
 . اجلزاءات القائمة حالياً

  
 معنني يف ارتكاب االنتهاكاتاملخيارات لزيادة الضغط على 

 يف ارتكاب انتـهاكات جـسيمة بـصورة غـري مقبولـة             املمعننيارتفاع وتنامي عدد    يعد   - ٢٢١
فـي هـذا التقريـر،      ف. د أمـراً يبعـث علـى القلـق الـشدي          ضد األطفال املدرجني يف مرافق تقريـري      

 يف القائمــة تأطرافــاً أدرجــأي باعتبــارهم  - معــنني يف ارتكــاب االنتــهاكاتملُ مــن ا٣٢أُدرج 
 مــن مســبعة منــه - الرتكاهبــا انتــهاكات جــسيمة ضــد أطفــال يف اخلامــسة أو أكثــر مــن العمــر

ــقــوات األمــن احلكوم  ــذهلا بعــض   ويف حــني ُي. ةي ــاجلهود الــيت يب ب عــنني يف ارتكــا املمرحــب ب
ــاذ       ــضروري اختـ ــن الـ ــه مـ ــسيمة، فإنـ ــهاكات جـ ــاب انتـ ــصدي الرتكـ ــهاكات للتـ ــد املاالنتـ زيـ

وضـــمان حماســـبة املمعـــنني يف اإلجـــراءات احلامســـة والفوريـــة لوقـــف هـــذه االنتـــهاكات   مـــن
  .االنتهاكات ارتكاب
نظم بـ ، ميكـن إقامـة صـالت ربـط أخـرى            الأو. وميكن النظر يف عـدد مـن اإلجـراءات         - ٢٢٢

ــد املتعلقــة    . وضــعها جملــس األمــن اجلــزاءات الــيت   وباإلضــافة إىل توســيع نطــاق معــايري التحدي
باالنتــهاكات اخلطــرية الــيت ترتكــب ضــد األطفــال لتــشمل مجيــع نظــم اجلــزاءات ذات الــصلة،   

ــرض اجلــ      ــها ف ــيت جيــوز مبوجب ــسبل ال ــار لل ــالء االعتب ــا   ميكــن إي زاءات يف ســياقات ال توجــد هل
ــ قــد الوقــت الــراهن جلنــة جــزاءات  يف درجــة يف جــدول أعمــال  املصلة الــاالت ذات احلــدأ بتب

إىل مـسألة املُمعـنني يف ارتكـاب        اجمللـس    توجيه اهتمام رفيع املستوى مـن        يكفل ،وثانياً. اجمللس
وضع تدابري ملموسة تشمل إجـراء مـشاورات حمـددة بـشأن املمعـنني يف ارتكـاب              لاالنتهاكات  
باألطفـال  املعنيـة  ي اخلاصـة  ـ بـدعم مـن ممثلتـ   ،خذوثالثاً، ميكن للفريق العامل أن يت    . االنتهاكات

 تــدابري تدرجييــة وإضــافية إلقامــة صــالت ربــط مــع احملــاكم الوطنيــة والدوليــة  ،والنـــزاع املــسلح
معـــنني يف ارتكـــاب االنتـــهاكات الـــذين مل يتخـــذوا خطـــوات ملموســـة لوقـــف  للتـــصدي للُم

 . االنتهاكات اخلطرية
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ــستخدمة وا       ــايري امل ــات عــن املع ــة إلدراج أطــراف يف النــ  معلوم زاع يف ـإلجــراءات املتبع
ها منها متشياً مع شطب التقرير السنوي لألمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح ويقمرفَ

  )٢٠١١ (١٩٩٨قرار جملس األمن 
  تفويض    

، طلــب جملــس األمــن إىل األمــني العــام أن  )٢٠١١ (١٩٩٨ مــن قــراره ٣يف الفقــرة   - ٢٢٣
زاع الـيت تـشارك يف   ـزاع املـسلح أطـراف النـ   ـقاريره السنوية عن األطفال والن  ت يقيدرج يف مرفَ  

 علـــىأو يف هجمـــات متكـــررة /أو املستـــشفيات و/هجمـــات متكـــررة علـــى املـــدارس وشـــن 
زاع، مـع  ـأو املستـشفيات يف حـاالت النـ   /باملدارس و املشمولني باحلماية فيما يتصل     شخاص  األ

ألخــرى الــيت ترتكــب حبــق األطفــال، والحــظ أن هــذه مراعــاة مجيــع االنتــهاكات واإلســاءات ا
ــرة  ــرة       ٣الفق ــا يف الفق ــصوص عليه ــشروط املن ــا لل ــى احلــاالت وفق ــق عل ــراره  ١٦ تنطب ــن ق  م
٢٠٠١( ١٣٧٩(.  
تقريـره  ب، طلب جملس األمن أن يرفق       )٢٠١١ (١٩٩٨من قراره   ) أ (٢٢ويف الفقرة    - ٢٢٤

لـى جـدول أعمـال جملـس األمـن أو يف            قائمة بـاألطراف يف حـاالت النــزاع املـسلح املدرجـة ع            
 مـن قـراره     ٣والفقـرة   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢مـن القـرار     ) أ (١٩غريها من احلـاالت، وفقـا للفقـرة         

٢٠١١ (١٩٩٨ .(  
إىل األمـني   األمن  ، طلب أيضاً جملس     )٢٠١١ (١٩٩٨من قراره   ) د (٢٢ويف الفقرة    - ٢٢٥

زاع املـسلح معلومـات عـن املعـايري     ـ املتعلق باألطفال والنـ ٢٠١٢العام أن يدرج يف تقريره لعام  
واإلجراءات املـستخدمة إلدراج أطـراف النــزاع املـسلح يف مرفقَــْي تقـاريره الدوريـة وشـطبها                   

زاعات ـعرب عنها مجيع أعضاء الفريق العامل املعين باألطفـال والنـ  يمنها، مع مراعاة اآلراء اليت   
 .املسلحة أثناء اإلحاطات اإلعالمية غري الرمسية

  
  منهالشطبائم واويري حمددة لإلدراج يف القمعا

فــق التعليميــة والطبيــة احملــددة مجيــع املرا “املستــشفى” و “املدرســة”يــشمل مفهومــا  - ٢٢٦
شن وأي هجـوم يُـ  . السياق احمللي، مبا يف ذلك املرافق غري الرمسيـة للتعلـيم والرعايـة الـصحية         يف

ل انتـهاكاً للقـانون اإلنـساين    ملـدين يـشكِّ   احتفظـت بطابعهـا ا    الـيت  ستـشفيات املدارس أو   املعلى  
 حىت يف احلاالت اليت قـد ال تـؤدي إىل           ،اهلجمات على املدارس  فإن   إىل ذلك،    ةوإضاف. الدويل
 انقطــاع اخلــدمات التعليميــة جــراء مــن يهم إصــابات يف صــفوف األطفــال، قــد تــؤثر علــوقــوع

  .أو الطبية/و
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دارس واملستـشفيات مواقـع مدنيـة حمميـة     ومبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل، تعـد املـ       - ٢٢٧
وحتقيقـاً ألغـراض    . تستفيد مـن املبـادئ املتعلقـة بـالتمييز والتناسـب واالحتياطـات            فهي  ومن مث   

الـيت  باشـرة   املجمـات   اهلأو املستـشفيات    /اإلدراج يف القائمة، تشمل اهلجمات علـى املـدارس و         
ق الـضرر أو الـدمار هبـذه املرافـق          ينجم عنها إحلا  اليت  عشوائية  الجمات  اهلتشن ضدها وكذلك    

أو يعرض األطفـال للخطـر،      /أو يكون هلا أثر يعيق قدرة أية مدرسة أو مستشفى على العمل و            
وستواصـل فـرق العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ       . يـة امتمتعـة باحل وأعمال هنب هلذه املرافق امل 

 للمــدارس، مــع أهنــا  االســتخدام العــسكريهــارصــد الــشواغل األخــرى واإلبــالغ عنــها، مبــا في
  . تشكل دافعاً لإلدراج يف القائمة ال

ني باحلمايـة ذوي الـصلة      شمول وتشمل التهديدات بشن هجمـات علـى األشـخاص املـ           - ٢٢٨
، سواء أكـان ماديـاً      ضررأو املستشفيات إعالناً عن العزم أو التصميم على إحلاق ال         /باملدارس و 

ــساعدة الت   ــدمي املـ ــق بتقـ ــا يتعلـ ــاً، فيمـ ــة أو معنويـ ــة أو الطبيـ ــراض اإلدراج  . عليميـ ــاً ألغـ وحتقيقـ
  . من الضروري أن تكون هذه التهديدات ذات مصداقية والعواقب مقبولة القائمة، يف

أو املستــشفيات إىل /ن باحلمايــة ذوو الــصلة باملــدارس و شمولو ويــشري األشــخاص املــ - ٢٢٩
املـساعدة  تقـدمي   ن يف   كويـشار أطفال املـدارس واملدرسـني واملـوظفني الطبـيني وإىل أي مـدنيني              

، هلـذه الفتـرة، مـشاركة مباشـرة         التعليمية أو الطبيـة، مـا مل يكـن هـؤالء األشـخاص يـشاركون              
وحتقيقاً ألغراض اإلدراج يف القائمة، من الضروري أن يكون هلـذه اهلجمـات       . املستشفيات يف

 . ة الصحيةأو بتوفري الرعاي/ باحلماية صلة بعمل التدريس ومشمولنياليت تشن ضد أشخاص 

أو املستــــشفيات /علــــى املــــدارس و “املتكــــررة” وتفيــــد اإلشــــارات إىل اهلجمــــات - ٢٣٠
ــ “املتكـــررة”واهلجمـــات أو التهديـــدات  ني باحلمايـــة ذوي الـــصلة شمولضـــد األشـــخاص املـ

ارتكبـت مـرات   قـد  أو املستشفيات بأن هذه اهلجمات أو التهديـد بـشن هجمـات        /باملدارس و 
هـذا األسـاس، احلـوادث الفرديـة واملتفرقـة أو الـسلوك العـشوائي                تـستبعد، علـى      هـي عديدة، و 

  . ألي فرد يتصرف لوحده
 وتـشويههم يف خمالفـة ألحكـام    همجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، وقتلـ    كل من  وما زال    - ٢٣١

 يـشكِّل  القانون الدويل املنطبقة، واالغتصاب ومجيع أشكال العنف اجلنسي املرتكبة ضد األطفال    
 ٢٠١٠ عـام   منها، مبا يتـواءم مـع املمارسـة الـسابقة وتقريـر            شطبراج يف القائمة وال    لإلد اًساأس

  . ، ومتاشياً مع أحكام القانون الدويل السارية)S/2010/181 (زاع املسلحـعن األطفال والن
 )٢٠٠٤( ١٥٣٩ وأي طــرف يــدرج يف القائمــة علــى أســاس قــرارات جملــس األمــن   - ٢٣٢

 منـــها بنـــاء شطبسيـــ) ٢٠١١ (١٩٩٨أو /و) ٢٠٠٩( ١٨٨٢أو /و) ٢٠٠٥( ١٦١٢أو /و
 عــن ٢٠١٠ مــن تقريــري الــسنوي لعــام ١٨٠ إىل ١٧٨علــى شــروط حمــددة يف الفقــرات مــن 

  ). املرجع نفسه(زاع املسلح ـاألطفال والن
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  زيارة فريق جملس األمن العامل إىل أفغانستان
بقيـادة الـرئيس األملـاين،      زاعات املـسلحة،    ـاضطلع الفريق العامل املعـين باألطفـال والنـ          - ٢٣٣

 بنــاًء علــى دعــوة مــن    ٢٠١٢يونيــه  / حزيــران٩ إىل ٤بزيــارة إىل أفغانــستان يف الفتــرة مــن    
عــة بــشأن تنفيــذ خطــة العمــل الــيت  الزيــارة هــو إجــراء متابهــذه وكــان اهلــدف مــن . احلكومــة

 بغيــة ٢٠١١ينــاير /التوقيــع عليهــا بــني حكومــة أفغانــستان واألمــم املتحــدة يف كــانون الثــاين مت
قـوات  ه  رتكبـ ذي ت وضع حـد لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم، باإلضـافة إىل العنـف اجلنـسي الـ                 

وأثناء هذه الزيارة، متكـن الفريـق العامـل مـن إعـداد تقيـيم مباشـر ألثـر                   . األمن الوطين األفغانية  
شن علـى املــدارس واملستــشفيات علـى حيــاة األطفــال األفغـان أثنــاء التحــضري    اهلجمـات الــيت تـُـ 

أجــرى الفريــق العامــل متابعــة فقــد  إىل ذلــك، ةوإضــاف). ٢٠١١ (١٩٩٨رار جملــس األمــن لقــ
واجتمــع الفريــق العامــل مــع كبــار  . ٢٠١١مــايو /م اســتنتاجاته يف أيــاربــشأن التوصــيات وقــّد

املوظفني احلكـوميني وزعمـاء الـدين وممثلـي القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة واألمـم املتحـدة،                 
  . زاعـء اجملتمع املدين واألطفال املتضررين من النباإلضافة إىل شركا

ــستان الرا    - ٢٣٤ ــة أفغان ــن جبهــود حكوم ــذ خطــة العمــل،    ويرحــب جملــس األم ــة إىل تنفي مي
ى أيـضاً   تلقّـ قـد   و. ذلك التزامات احلكومة على املستوى الرفيع لضمان امتثال قواهتا التام          يف مبا

 للمساعدة األمنية فيما يتعلـق بـدعم تنفيـذ خطـة         الفريق العامل تأكيدات من قائد القوة الدولية      
العمل بأنشطتها املتعلقة ببناء القدرات مع قوات األمـن الـوطين األفغانيـة وبالتعـاون مـع عمليـة                   

ــة       ــق بإمكاني ــات تتعل ــالغ، باإلضــافة إىل التزام ــال احملتجــزين   الرصــد واإلب الوصــول إىل األطف
 . الحتجاز لمرفق باروان يف
  

  احملكمة اجلنائية الدوليةاحلكم األول يف 
، أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حكمهــا يف قــضية      ٢٠١٢مــارس / آذار١٤ يف - ٢٣٥

وأُدين الـسيد لوبانغـا الرتكابـه جرميـة حـرب متثلـت يف           . املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو     
يــة لتحريــر جتنيــد األطفــال دون اخلامــسة عــشرة مــن العمــر إلزاميــا أو طوعيــا يف القــوات الوطن 

وكــان هــذا هــو احلكــم األول الــذي . الكونغــو وإشــراكهم بــصورة فعالــة يف األعمــال العدائيــة
  .صدر عن احملكمة بشأن قضية جتنيد األطفال والذي يضع اجتهاداً قضائياً حلاالت مستقبليةي

 اه رأيـاً بـصفت  زاع املسلحـة املعنية باألطفال والن اخلاصيـت ممثلت، قدم ٢٠٠٨ويف عام    - ٢٣٦
املــشاركة ”طلــب منــها تفــسرياً شــامالً لعبــارة  ت للمحكمــة إىل حمكمــة العــدل الدوليــة  ةصــديق

ــة  ــة يف األعمــال العدائي ــالقوات     “بفعالي ــع األطفــال املــرتبطني ب ــة جلمي ــة واحلماي ــضمان العدال ل
فيمـا يتعلـق جبرميـة    ”: بينـت احملكمـة يف حكمهـا مـا يلـي     قـد  و. املسلحة أو اجلماعات املـسلحة    

 األطفال دون سن اخلامسة عشرة يف املـشاركة مـشاركة فعالـة يف األعمـال العدائيـة،                  استخدام
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مـن األنـشطة، مـن أولئـك األطفـال      خلصت دائرة احملكمة إىل أن ذلك يـشمل جمموعـة واسـعة     
وحىت الفتيات والفتيـان الـذين يـشاركون يف عـدد           ) الذين يشاركون مباشرة  (خط املواجهة    يف

ذي مــا إذا كــان الــدعم الــهــو والعامــل احلاســم  .]...[عم املقــاتلني هائــل مــن األدوار الــيت تــد
ز احملكمــة بــني ومتيِّــ. “اله هــدفاً حمــتمبوصــفطــر حقيقــي خلعرضــه يالطفــل إىل املقــاتلني يقدمــه 

الـيت حتـدد وضـع املقـاتلني مبوجـب القـانون اإلنـساين               “املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية    ”
، ومهـا املعيـارين املـستخدمني لتجنيـد         “عـال يف األعمـال العدائيـة      املشاركة بشكل ف  ” الدويل و 

قبلـت  فقـد  وعـالوة علـى ذلـك،    .  األخري تفـسرياً أوسـع نطاقـاً       ه يتعني تفسري  األطفال، علماً بأن  
دائرة احملكمة بالنهج الذي اعتمدته الدائرة التمهيديـة واقترحتـه ممـثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال           

، “التجنيــد”مهــا شــكالن مــن أشــكال   “التطويــع” و “وقلــّسا”: أنوالنـــزاع املــسلح وهــو  
حيــث أهنمــا يــشريان إىل إدمــاج الفــىت والفتــاة دون اخلامــسة عــشرة يف مجاعــة مــسلحة، ســواء  

وتتـيح هــذه التفــسريات اجملــال لزيــادة تــوفري  ). التطويــع(أو طوعــاً ) وقالــّس(أكـان ذلــك قــسراً  
 . ت املسلحة أو اجلماعات املسلحةاحلماية جلميع األطفال املرتبطني بالقوا

  
  التوصيات  - خامساً 

رحب بتوقيع قوات األمـن الـوطين األفغانيـة يف أفغانـستان واجلـيش الـوطين التـشادي                  أُ - ٢٣٧
يف تـــشاد واجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان يف جنـــوب الـــسودان واجلـــيش الـــشعيب إلعـــادة 

الوسطى يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى علـى         اجلمهورية والدميقراطية والقوات املسلحة ألفريقيا      
ــه األ    ــذي أحرزتـ ــدم الـ ــذلك بالتقـ ــل، وكـ ــط العمـ ــال،   خطـ ــراح األطفـ ــالق سـ ــراف يف إطـ طـ

وأحـث بـشدة    . التصدي إلفالت اجلناة من العقاب من خالل عمليات التحقيق واملقاضـاة           ويف
ــيت أُ  ــشويهه      األطــراف ال ــهم وت ــال وقتل ــدها لألطف ــسبب جتني ــسنوي ب ــري ال م درجــت يف تقري

ــام هبجمــات علــ /وممارســة العنــف اجلنــسي ضــدهم و   ــشفيات، والــيت  أو القي ى املــدارس واملست
ضع خطط عمل بأن تفعل ذلك دون إبطاء، جنباً إىل جنب مـع كـل فرقـة علـى حـدة مـن                       ت مل

  .فرق العمل القطرية للرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة
 جمتمــع املــاحنني علــى  فــاوض، أحــثُّعــة واخلاضــعة للت ومــع زيــادة خطــط العمــل املوقّ - ٢٣٨

مبـا يف ذلـك     القيام، على سبيل األولويـة، بـسد فجـوات التمويـل الـالزم لتنفيـذ خطـط العمـل،                    
ألطفـال الـذين ارتبطـوا يف الـسابق     اعـادة إدمـاج   إلحتياجـات  االرصد االمتثال خلطط العمل، و  

 يف ذلـك إعـادة      بقوات مـسلحة أو مجاعـات مـسلحة بـصورة مـستدامة يف األجـل الطويـل، مبـا                  
  .اإلدماج االقتصادي

ع الدول األعضاء املعنية على أن تسمح لألمم املتحـدة بوصـول مـستقل حتقيقـاً                شجِّ وأُ - ٢٣٩
ألغراض رصد االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال واإلبالغ عنها، وتيـسري االتـصال بـني األمـم                
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سـعة وفعالـة لألطفـال، وذلـك         توفري محايـة وا    مبا يكفل املتحدة واجلماعات املسلحة غري الدول      
، )٢٠٠٤ (١٥٣٩أحكـام قـرارات جملـس األمـن          حتقيقاً ألغراض منها وضع خطط عمل وفق      

ــد  )٢٠١١ (١٩٩٨  و)٢٠٠٩ (١٨٨٢ ، و)٢٠٠٥ (١٦١٢و  ــافة إىل التعهــــــــ ، باإلضــــــــ
. انتــهاكات خطــرية ضــد األطفــالمــا يرتكــب مــن بالتزامــات وتــدابري حمــددة للتــصدي جلميــع 

 لــن حتكــم مــسبقاً علــى الوضــع الــسياسي أو القــانوين لتلــك اجلماعــات وعمليــة االتــصال هــذه
  .غري الدولمن املسلحة 
 الـيت تعـد     طـراف  جملس األمن علـى ممارسـة املزيـد مـن الـضغط علـى تلـك األ                 جع ويش - ٢٤٠
درج يف تقـاريري الـسنوية،   يت تـ  املمعنني يف ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة ضـد األطفـال والـ              من

وهـذه التـدابري تـشمل إقامـة صـالت ربـط بـنظم              .  تطبيـق تـدابري حمـددة      وعلى مواصلة النظر يف   
 إجـراء مـشاورات حمـددة       هالس لتدابري ملموسة أخرى، مبا في     اجملجزاءات جملس األمن؛ ووضع     

معنني يف ارتكاب االنتهاكات؛ والتعـاون بـصورة وثيقـة مـع احملـاكم الوطنيـة والدوليـة                  املبشأن  
ــيت مل تتخــذ خطــوات ملموســة لوقــف   ــهاكات اخلطــرية ال لتــصدي للممعــنني   مــن أجــل ا  االنت

  .ارتكاب االنتهاكات يف
 وأحث جملـس األمـن علـى ضـمان مواصـلة إدراج أحكـام حمـددة حلمايـة األطفـال يف                      - ٢٤١

ــصلة   ــات ذات ال ــع الوالي ــات     بمجي ــسالم، باإلضــافة إىل البعث ــم املتحــدة حلفــظ ال ــات األم عملي
 مستـشارين يف جمـال محايـة    إيفـاد  خـالل سـبل منـها    السياسية وبعثات بناء السالم، وذلك مـن     

وينبغـي أيـضاً    . إدارة عمليات حفظ الـسالم حلمايـة األطفـال        اليت تتبعها   لسياسة  لاألطفال وفقاً   
طفــال يف مجيــع احلــاالت الــواردة تلبيــة احلاجــة إىل قــدرات حلمايــة األل ة منهجيــصورة بــعمــلال
وينبغـي  . ا بعثة حلفـظ الـسالم أو بعثـة سياسـية      هل جد يو احلاالت اليت ال  ها  هذا التقرير، مبا في    يف

 هـا التعبري عن شواغل محاية الطفـل يف مجيـع أدوات وعمليـات األمـم املتحـدة للتخطـيط، مبـا في           
  .االستعراض والتقارير املقدمة إىل اجمللسبعثات خمصصات امليزانية والتقييمات التقنية و

 العمليـات  يف أثنـاء ت يف صـفوف األطفـال     وما زالت التقـارير عـن اخلـسائر الـيت وقعـ            - ٢٤٢
العسكرية، مبا يف ذلك استخدام األسلحة املتفجرة وعمليات القصف اجلوي وإرسال طـائرات             

 مبوجـب القـانون الـدويل       اذكـر مجيـع األطـراف بالتزاماهتـ       ل مـصدراً للقلـق، وأُ     بدون طيار تشكِّ  
لتمييـز والتناسـب وواجـب محايـة     حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما مبدأي ا        

األطفال ومنـع االنتـهاكات، بـأن تتخـذ مجيـع االحتياطـات الالزمـة لتجنـب وقـوع خـسائر يف                      
وأحثها بـشدة علـى ضـمان حتقيـق اسـتعراض مـستمر للتوجيهـات التكتيكيـة                 . صفوف املدنيني 

ش والـشرطة   لتوفري محاية أفضل لألطفـال أثنـاء تنفيـذ العمليـات العـسكرية، وتوعيـة أفـراد اجلـي                  
  . األطفال مبوجب القوانني الوطنية والدوليةحقوقبشأن محاية 
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زاع ـ باألطفـال والنـ    ة املعنيـ  ة اخلاص يتمها ممثل نظِّتب باحلملة العاملية للتصديق اليت       وأرحِّ - ٢٤٣
املــسلح ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان لتــشجيع     

ق علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل  ع وتــصّد مل توقّــالــدول األعــضاء الــيت
طــراف األوأدعــو الــدول . بــشأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات املــسلحة علــى أن تفعــل ذلــك

ــة و يف ــسلحة،    يف االتفاقيـ ــات املـ ــال يف املنازعـ ــتراك األطفـ ــشأن اشـ ــاري بـ ــا االختيـ بروتوكوهلـ
 الـصكوك القانونيـة والـسياساتية الوطنيـة حلمايـة األطفـال،              لتعزيز أطـر   تني هام نيا آليت باعتبارمه

إىل تنفيــذ التوصــيات املقدمــة مــن جلنــة حقــوق الطفــل وتقــدمي التقــارير  مبوجــب الربوتوكــول   
  . يف الوقت املناسب االختياري

  
  قوائم مدرجة يف مرفقي التقرير   - سادساً 

ــدة يف ا   - ٢٤٤ ــراف جديـ ــة أطـ ــام ثالثـ ــذا العـ ــ تـــدرج يف مرفقـــي هـ ــدها ـلنـ زاع بـــسبب جتنيـ
 والقـوات املـسلحة     ،الـشمال  -احلركة الشعبية لتحرير الـسودان      : لألطفال، وهي ا  واستخدامه

فـع طرفـان مـن القائمـة بعـد التنفيـذ التـام خلطـة                ُرقـد   و. املنـشقة مـدّرع    والفرقـة األوىل     ،اليمنية
طبت ثالثـة   وشُـ . يتل إينيـا بـارا    ياملـاوي وفـص    -احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد         : ، مها العمل

ات ضـد   انتـهاك ن اجملموعات املسلحة مل تعـد موجـودة ومل ترتكـب أيـة              أل ني من املرفق  طرافأ
جبهـــة القـــوميني ودعـــاة : األطفـــال أثنـــاء الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، وهـــذه اجملموعـــات هـــي

 وحركـــة القـــوة الـــشعبية للحقـــوق    ، وجمموعـــات املعارضـــة املـــسلحة التـــشادية   ،االنـــدماج
ــةوالدميق ــد و. راطي ــشويههم     ق ــال وت ــه األطف ــد لقتل ــوو ،أدرج طــرف واحــد جدي ــوات : ه الق

أو املستـشفيات،   /هجمات على املـدارس و    لشنها  وأدرجت مخسة أطراف    . احلكومية السورية 
ــان : وهــي ــوات الطالب ــدا  ،ق ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــراق ، والق  ، وتنظــيم القاعــدة يف الع

ــة العــراق اإلســالمية  ــة الــسورية  وا،وتنظــيم دول ــه  . لقــوات احلكومي ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن
أو /حـوادث اهلجـوم الـيت وقعـت علـى املـدارس و            أن يدرج يف القائمـة      ذا التقرير إال    هلميكن   ال

ــوز   ــد مت ــشفيات بع ــه /املست ــن    ٢٠١١يولي ــرار جملــس األم ــاً لق ــك وفق ). ٢٠١١ (١٩٩٨، وذل
 ت خلمس سنوات على األقـل، وهلـذا اعتـرب         زاع يف املرفقني  ـورد اثنان وثالثون طرفاً يف الن      وقد

  . من األطراف املمعنة يف ارتكاب االنتهاكات
والغـرض مـن هـذه      . وينبغي اإلشـارة إىل أن املـرفقني ال يـدرجان بلـداناً يف حـد ذاهتـا                  - ٢٤٥

زاع تعـد مـسؤولة عمـا ارتكـب مـن انتـهاكات جـسيمة             ـة يف النـ   عين حتديد أطراف م   هوالقوائم  
لــدان إال لإلشــارة إىل األمــاكن   ذكر أمســاء البويف هــذا الــصدد، ال ُتــ  . لحمــددة ضــد األطفــا  

 . احلاالت اليت ترتكب فيها األطراف املخالفة هذه االنتهاكات أو
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 املرفق األول
يتضمن املرفق األول قائمة باألطراف اليت جتند األطفال أو تـستخدمهم،               

اب وســائر أو ترتكــب جرميــة االغتــص /أو تقتــل األطفــال أو تــشوههم و 
أشكال العنف اجلنسي ضد األطفـال، أو تـشارك يف شـن هجمـات علـى                

أو املستشفيات يف حاالت النـزاع املسلح املدرجـة يف جـدول           /املدارس و 
أعمـــال جملـــس األمـــن، مـــع ذكـــر االنتـــهاكات واالعتـــداءات األخـــرى 

  *املرتكبة يف حق األطفال
  

 األطراف يف أفغانستان

هـذا الطـرف   وضع   - )٤(نية، مبا يف ذلك الشرطة احمللية األفغانية      الشرطة الوطنية األفغا     - ١
 ١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩خطــة عمــل مــع األمــم املتحــدة متاشــياً مــع قــراري جملــس األمــن    

)٢٠٠٥.(  

هــذا الطــرف خطــة عمــل مــع األمــم املتحــدة متاشــياً مــع   وضــع  - )٥()أ(شــبكة حقــاين   - ٢
  .)٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قراري جملس األمن 

  .)ب ()أ(احلزب اإلسالمي لقلب الدين حكمتيار  - ٣
قوات الطالبان، مبا فيها جبهة تورا بورا ومجاعـة سـنة الـدعوة الـسلفية وشـبكة لطيـف                     - ٤

  )د()ب)(أ(منصور
  
ومجهوريـة الكونغـو    أوغنـدا ومجهويـة أفريقيـا الوسـطى         (أفريقيـا   وسـط   طراف يف منطقـة     األ

  )وجنوب السودانالدميقراطية 
  )ج(، )ب(، )أ( للمقاومةجيش الرب

  
__________ 

اعتـربت   وردت يف املـرفقني منـذ مخـس سـنوات علـى األقـل، وهلـذا                  هي أطراف  وضع حتتها خط     األطراف اليت   *  
  . ممعنة يف ارتكاب االنتهاكاتفاًأطرا

 .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  )أ(  

  .األطراف اليت تقتل األطفال وتشوههم  )٥(  
  .نسي يف حق األطفالاألطراف اليت ترتكب جرمية االغتصاب وسائر أشكال العنف اجل  )ج(  
 .أو املستشفيات/األطراف اليت تشارك يف شن هجمات على املدارس و  )د(  
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  طراف يف مجهورية أفريقيا الوسطىاأل
هـذا الطـرف خطـة      وضـع    - )أ(اجليش الـشعيب إلعـادة إرسـاء اجلمهوريـة والدميقراطيـة             - ١

ــن   عمل مع األمم املتحدة متاشياً مع قراري  ١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ جملــــــــــس األمــــــــ
)٢٠٠٥.(  

هذا الطرف خطة عمل مـع األمـم        وضع  . - )أ(جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم       - ٢
  ).٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩األمن  املتحدة متاشياً مع قراري جملس 

  )أ(اجلبهة الدميقراطية لشعب مجهورية أفريقيا الوسطى  - ٣
 )ج)(ب)(أ(جيش الرب للمقاومة  - ٤

  )أ(حركة حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة  - ٥
  )أ(فس املدعومة من حكومة مجهورية أفريقيا الوسطىميليشيات الدفاع عن الن  - ٦
 هــذا الطــرف خطــة عمــل مــع وضــع - )أ(احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع  - ٧

  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩املتحدة متاشياً مع قراري جملس األمن  األمم
  
  ألطراف يف تشادا
  )أ(ون حديثااألفراد املدجممبا يف ذلك اجليش الوطين التشادي،    - ١

  )أ(حركة العدل واملساواة  - ٢
  
  طراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاال
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة، مبـا فيهـا األفـراد املـدجمون حـديثاً مـن              - ١

عات املسلحة، ومنها املؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب الـذي تزعمـه يف الـسابق        اخمتلف اجلم 
  )ج()أ(نتاغاندا دا وكذلك االفراد الذين يتزعمهم حالياً بوسو  لوران خون

  )د)(ج)(أ(القوات الدميقراطية لتحرير رواندا  - ٢
  )ج(، )أ(اجلبهة الشعبية  للعدالة يف الكونغو/جبهة املقاومة الوطنية يف إيتوري  - ٣
  )ج)(أ(جيش الرب للمقاومة  - ٤
ا يف ذلــك ائــتالف املقاومــة الوطنيــة مجاعــات املــاي مــاي يف مشــال وجنــوب كيفــو، مبــ  - ٥

  )ج()أ(الكونغولية
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  األطراف يف العراق
  )د()ب)(أ(تنظيم القاعدة يف العراق  - ١
  )د()ب(تنظيم دولة العراق اإلسالمية   - ٢

  
  األطراف يف ميامنار

  )أ(جيش كارين البوذي الدميقراطي  - ١
  )أ(جيش استقالل كاشني  - ٢
سـعى هـذا الطـرف إىل وضـع      - )أ(ن للتحريـر الـوطين  جيش كـاري /احتاد كارين الوطين   - ٣

 ١٦٢١ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قـــراري جملـــس األمـــن  خطة عمل مع األمم املتحدة متاشياً مع 
  . ، غري أن حكومة ميامنار حالت دون قيام األمم املتحدة بذلك)٢٠٠٥(

ع سـعى هـذا الطـرف إىل وضـ         - )أ(اجلـيش الكـاريين   /احلزب الوطين التقـدمي الكـاريين        - ٤
 ١٦٢١ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩خطــة عمــل مــع األمــم املتحــدة متاشــياً مــع قــراري جملــس األمــن    

  .، غري أن حكومة ميامنار حالت دون قيام األمم املتحدة بذلك)٢٠٠٥(

  )أ(جيش والية شان للجنوب   - ٥
  )أ(تامتاداو كيي، مبا يف ذلك قوات حرس احلدود املدجمة   - ٦
  )أ(جيش والية وا املتحد  - ٧

  
  اف يف الصومالاألطر

  )ب()أ(حركة الشباب   - ١
  )ب()أ(احلكومة االحتادية االنتقالية   - ٢

  
  األطراف يف جنوب السودان

  )ج()ب)(أ(جيش الرب للمقاومة   - ١
 هذا الطرف خطـة عمـل مـع األمـم املتحـدة      وضع - )أ(اجليش الشعيب لتحرير السودان      - ٢

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤(  ١٥٣٩متاشياً مع قراري جملس األمن 
  

  األطراف يف السودان
  )أ(حركة العدل واملساواة   - ١
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  )أ(جناح السالم/احلركة السودانية من أجل العدل واملساواة   - ٢
   )أ(قوات الدفاع الشعيب   - ٣
  )أ(ميليشيات موالية للحكومة   - ٤
  )أ(القوات املسلحة السودانية   - ٥
  )أ(عبد الواحد/جيش حترير السودان   - ٦
  )أ(اإلرادة احلرة/يش حترير السودانج   - ٧
  )أ(القيادة التارخيية/جيش حترير السودان   - ٨
  )أ(ميين ميناوي/جيش حترير السودان   - ٩

  )أ()أبو القاسم (اجلناح األم/جيش حترير السودان   - ١٠
  )أ(جناح السالم/جيش حترير السودان   - ١١
  )أ(الوحدة/جيش حترير السودان   - ١٢
  )أ(شعبية لتحرير السوداناحلركة ال   - ١٣
قــــوات الــــشرطة الــــسودانية، مبــــا يف ذلــــك قــــوات اســــتخبارات احلــــدود وشــــرطة     - ١٤

  )أ(املركزي االحتياطي

  
  سوريةاجلمهورية العربية الاألطراف يف 

ورية وقـــوات االســـتخبارات قـــوات احلكومـــة الـــسورية، مبـــا يف ذلـــك القـــوات املـــسلحة الـــس
  )د()ب(الشبيحة وميليشيا
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  الثايناملرفق 
ــد ا       ــيت جتنـ ــاألطراف الـ ــة بـ ــهم أ قائمـ ــستخدمهم، أو تقتلـ ــال أو تـ  وألطفـ

كب جرمية االغتصاب وسائر أشـكال العنـف اجلنـسي          أو ترت /تشوههم و 
ــدارس و    ــال، أو تــــشارك يف شــــن هجمــــات علــــى املــ أو /ضــــد األطفــ

سلح املدرجـــة يف جـــدول أعمـــال  املستـــشفيات يف حـــاالت النــــزاع املـــ 
األمــن، مــع ذكــر االنتــهاكات واالعتــداءات األخــرى املرتكبــة يف  جملــس

  *حق األطفال
  

  األطراف يف كولومبيا
  )أ(حرير الوطينجيش الت   - ١
  )أ( اجليش الشعيب-جيش التحرير الشعيب والقوات الثورية املسلحة لكولومبيا    - ٢

  األطراف يف الفلبني
 هذا الطرف خطة عمل مع األمم املتحدة متاشـياً مـع قـراري              وضع - )أ(اعة أبو سياف  مج - ١

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩جملس األمن 

  )أ(حريرجبهة مورو اإلسالمية للت   - ٢
  )أ(اجليش الشعيب اجلديد   - ٣
  

  األطراف يف اليمن
  )أ(املتمردون احلوثيون   - ١
  )أ(مدرع املنشقةاألوىل الفرقة    - ٢
  )أ(امليليشيات القبلية املوالية للحكومة   - ٣
   )أ(القوات املسلحة اليمنية   - ٤
  

 

اعتـربت   وردت يف املرفقني منذ مخس سنوات على األقل، وهلذا           هي أطراف األطراف اليت وضع حتتها خط       * 
  .أطرافاً ممعنة يف ارتكاب االنتهاكات

  .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  )أ( 
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