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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة احلادية والسبعون  الدورة السبعون

   من جدول األعمال 68البند 
      تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

 األطفال والزناع املسلح  
  

 تقرير األمني العام    
  

 مقدمة - أوال 
ــا      - ١ ــرة مــن  ــا ون ال  ــلل يرطــن الفت ــر  ال ــاير  ك  ــا ون األول /ُيقــد م اــلا التقري  /ين

ــر العــو  علــ   (20١5) 2225  عمــب رقــرار جملــس األمــن  20١5ديســم   . ويلقــن التقري
العاملية األخرية فيما يتعلق رأثر الزناع املسـلح علـ  األطفـال  ويقـدم معلومـات عـن       االجتااات 

. ويــورد التقريــر األ  ــطة  20١5اال تــها ات اجلســيمة الــك ارُت بــف لــد األطفــال   عــام   
الرئيسية املعطلع هبا تنفيلا لقرارات جملس األمن الصـادرة   اـلا الصـدد واتـتنتاجات فريقـ       

ألطفال والزناع املسلح. ووفقا لقرارات اجمللس  يتعمن الا التقرير   مرفقاتـ   العامل املعين را
قائمة راألطراف العالعة   جتنيد األطفال واتـتددامهم  و  اارتـة العنـجل اجلنسـن لـدام      

أو املست ــفيات  و  االعتــدا ات علــ   /وقتلــهم وت ــويههم  و  ات مــات علــ  املــدار  و  
 أو هتديدام راالعتدا  عليهم  و  اختطاف األطفال. (١)يةاألفراد امل مولني راحلما

__________ 

راحلمايـة     ك أن األشـدا  امل ـمولني   (20١4) 2١43و  (20١١) ١998ي ري جملـس األمـن   قراريـ      (١) 
 ام املدرتون وتائر املوظفني   جمال التعليم  والطبب  واملرل .

http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
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وقد قامف األمـم املتحـدة رفحـي  يـع املعلومـات الـواردة   اـلا التقريـر ومرفقاتـ            - 2
احلــاالت الــك يتعــلر فيهــا احلصــول علــ  املعلومــات أو التحقــق    ورــالتحقق مــن دقتــها. أمــا 

األمــن أو تقييــد  م ا يــة الوبــول  ك ا عــدام  رصــورة مســتقلة مــن بــحتها رســب  معوقــات 
أما ن معينة  فريد رياهنا مع ذ ر األتباب. و  تياق عمليـة  عـداد التقريـر ومرفقاتـ   أتجريـف      

  داخل األمم املتحدة    املقر و  امليدان  ومع الدول األععا  املعنية. واتعة النطاقم اورات 
  ات بعـف اـ لك اصابـة املعنيـة راألطفـال      (2005) ١6١2وعمب رقرار جملـس األمـن    - 3

والـزناع املســلح    دديــد احلــاالت الــك تنـدرال    طــاق واليتــها  هن ــا ررا ماتيــا   ا  اــل    
تـع  املسألة ر زت في  عل  املبادئ اإل سـا ية اتادفـة  ك  فالـة محايـة األطفـال علـ   طـاق وا       

ورصــورة فعالــة. وال ت ــ ل اإلشــارة  ك حالــة مــا توبــيفا قا و يــا تــا  وال  ــس اإلشــارة  ك   
 طرف من  ري الدول مبر ز  القا و .

  
 آلثار الزناع املسلح عل  األطفالالتصدل  -ثا يا  
 االجتااات والتطورات -ألجل  

محايـة األطفـال املتعـررين مـن الـزناع املسـلح       الك تواجـ   اتتمرت التحديات اصطرية  - 4
أثـر   ك  اوولـع حـد تـ    ات  منـع   ـوب الزناعـ    اجلمـاعن ف لنا  ويؤدل. 20١5طوال عام 

وخيم عل  األطفال  وي   الا التقرير  يادة حدة اال تها ات اجلسـيمة   عـدد مـن حـاالت     
القــا ونا اإل ســا  رالــزناع  الــزناع املســلح. وتــرتبا تلــك اال تــها ات مباشــرةر رــا درا  أطــراف

 الدويل والقا ون الدويل حلقوق اإل سان.  
وتـــؤثر الزناعـــات املســـلحة الـــك يطـــول أمـــداا تـــأثريا شـــديدا علـــ  األطفـــال. ففـــن   - 5

اجلمهوريــة العرريــة الســورية  أدع الــزناع الــدائر فيهــا منــل تــس تــنوات  ك مقتــل أ  ــر مــن  
مقتـل   20١5و  أفرا سـتان  ُتـ  ل   عـام    شدي  من رينهم آالف األطفال.  250 000

اإلبـارات    رتوثيـق   2009األمم املتحدة   عام  ردأتعدد من األطفال او األعل  منل أن 
بفوف املد يني را تظـام. و  الصـومال  مـا  الـف احلالـة  فوفـة راملدـاطر  فقـد ارتفـع عـدد           

ت نيـد عـدة   ر  20١4قار ـة مـع عـام      املائة رامل 50اال تها ات املس لة لد األطفال رنسبة 
مئات من األطفال واتتددامهم وتعرلـهم للقتـل والت ـو . و  أ  ـر األم لـة  ثـارة للقلـق          
جنـوب السـودان  وقـع األطفــال لـحايا جلميـع اال تـها ات اجلســيمة السـتة  وال تـيما أثنــا          

 ات مات العس رية الوح ية الك ُشن ف عل  قوات املعارلة.
دققـف األمـم املتحـدة    ال ـديد  فقـد   اليمن فقد شهد تصعيدا للزناع م ريا للقلـق  وأما  - 6

مبقــدار تســة ألــعاف راملقار ــة مــع الســنة  20١5مــن  يــادة عــدد األطفــال اجملنــدين   عــام 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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تـتة  مبقـدار  عدد األطفال الـلين تعرلـوا للقتـل أو الت ـو      واا  اد األمر تو ا  يادة السارقة. 
 .20١6سها. واتتمرت ال  االجتااات املديفة   مطلع عام   الفترة  ف ألعاف

 ذ ارتبطــف  20١5و ا ــف ات مــات علــ  املــدار  واملست ــفيات تــائدة   عــام     - ٧
ــد اتــتددام   ــاراترتزاي ــة رالســ ان. و ــان      الر ــاطق املأاول ــة واألتــلحة املتف ــرة   املن اجلوي

  اصصــو  مــن االلتحــاق اتــدف مــن ا مــات اجملموعــات املســلحة منــع الفتيــات علــ  وجــ 
املـدار  واملست ـفيات. وينبرـن للـدول     مبها ـة  أيعا قامف رالتعليم  مع أن القوات احل ومية 

األععا  أن تنظر  عند االقتعا     ترـيري تياتـاهتا  و جرا اهتـا العسـ رية  وت ـريعاهتا  رريـة       
 محاية املدار  واملست فيات.  

. فقـد  رـال  ر ة   الزناعـات املسـلحة مصـدر قلـق       رة اجلهات الفاعلة امل ات  ل و - 8
أتفرت العمليات اجلوية عـ  احلـدود الـك  فـلهتا قـوات التحـالجل الـدويل أو الـدول األععـا           
 ل عل  حدة  وال تـيما   املنـاطق املأاولـة  عـن ريئـات شـديدة التعقيـد فيمـا يتعلـق  مايـة           

ن  بـارة مرافـق طبيـة وتعليميـة     األطفال.  ما أتـفرت عمليـات القصـجل اجلـول الع ـوائن عـ      
وأتــواق مزدمحــة  اــا أدع  ك خســائر   األرواف رــني األطفــال. وطرحــف اجلهــات الفاعلــة   

امل ار ة   األعمال العدائية دديات أمام الربد واإلرـب  وأمـام اجلهـود الـك تبـلتا      العديدة 
 األطفال.دف منع تقوط لحايا من األمم املتحدة للتوابل مع أطراف الزناع هب

ــرار  - 9 ــاف      (20١5) 2225و  الق ــق   ا  اختط ــال  القل ــن ر ــن ع ــس األم ــرب جمل   أع
األطفال   حاالت الزناع املسلح  وطل  أن ُتدَرال   الا التقرير أطراف الزناعـات املسـلحة   

ومــا تــزال عمليــات االختطــاف ترت ــ  علــ   الــك تندــرط   اارتــات اختطــاف األطفــال.  
 طاق واتع من قبل حر ة ال باب ورو و حرام وتنظيم الدولـة اإلتـبمية   العـراق وال ـام     

 وجيش الرب للمقاومة   لافة  ك تزايد عدداا ر  رة   أفرا ستان وجنوب السودان.  
اال تـها  اجلنسـيني   أخطر حـاالت االتـتربل و  رـ الفتـرة امل ـمولة رـالتقرير     قد  يزتو - ١0

الــك ارت بــها حفظــة الســبم واملــد يون التــارعون لامــم املتحــدة والقــوات الدوليــة  ــري التارعــة  
لامم املتحدة. و    ألمر فظيع جدار أن يرت   االتتربل واال تها  اجلنسيني من او م لـجل  

مـوظفن األمـم    االدعـا ات املوجهـة لـد   الرد رقوة علـ   أبب  ماية املد يني. وقد شرعف   
االتــتربل االت املتحــدة  رنــا  علــ  توبــيات فريــق االتــتعرار املســتقل اصــارجن املعــين  ــ 

ــها  اجلنســيني   ــراد   واال ت ــها أف ــك يرت ب ــس الســبم   ال ــوات حف ــة ق ــا  الدولي ــة أفريقي    هوري
قـد أيـد     (20١6) 22٧2الوتط . و ـان مـن دواعـن ارتيـاحن أن جملـس األمـن    قـرار         

عنـدما ي ـون    هاقرارل القالن رإعادة أل وحدة عسـ رية أو وحـدة شـرطة م ـ لة  ك وطنـ     
انا  دليل موثوق عل  اارتة تلك الوحدة االتتربلا واال تها  اجلنسيني علـ   طـاق واتـع    

http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)


 
A/70/836 

S/2016/360 

 

4/61 16-06499 

 

ك األمم املتحدة القيام جبمـع وحفـس األدلـة علـ  وقـوع تلـك         َ لاأو ر  ل منه ن   ما طا
احلوادث   عمليات حفس السبم. و  ل تلك التدارري خطـوات اامـة    فالـة  خعـاع مـن      

 يرت   تلك األعمال الفظيعة للمسا لة.
وقد أتحر  تقدم رـالر م مـن ال ـوا ل اجلـادة املتعلقـة  مايـة األطفـال املتعـررين مـن           - ١١

قويـا. وقـد جتلـ  االلتـزام      “أطفال ال جنـود ”الزناع املسلح. وما  ال الزخم اللل ولَّدت  محلة 
  أفرا سـتان و هوريـة ال و رـو     روجـ  خـا   املستمر من جا ـ  احل ومـات ططـا عملـها     

ار. وقــد قــام الســودان  واــو البلــد الوحيــد امل ــار    احلملــة دون التــزام    الدميقراطيــة وميا ــ
رتوقيع خطة عمل إلهنا  ومنع جتنيد األطفـال واتـتددامهم مـن     20١6مار  /خطن    آذار

قبل قوات  األمنية. وتـرد   الفـروع املدصصـة للبلـدان مـن اـلا التقريـر معلومـات عـن التقـدم           
  ومنظمـة  ة اصابـ كعمل اـ ل تمة وان األخرية من عمر احلملة  تاحملر . و  لو  السنة القاد

 ااألمم املتحـدة للطفولـة )اليو يسـيجل( وتـائر اجلهـات بـاحبة املصـلحة  علـ   يـادة جهوداـ          
 دعمار لتنفيل خطا العمل القائمة مع القوات احل ومية.  

درجـة  لـدول امل ا ـري  مـن  مع عـدد مـن اجلماعـات املسـلحة      توابل قولأيعا  وجرع - ١2
لـدول  ا ـري  مـن   شرا  أعـداد  ـبرية مـن اجلماعـات املسـلحة القائمـة        ن أمساؤاا   القائمة. و

علـ  وـو يراعـن    أمر يتسم رالتعقيد  ومن العرورل اتباع هنج متعدد األوج    اـلا الصـدد    
ــات. وي  ــات العملي ــيح ريئ ــار فربــا     ت احلــوار السياتــن ومفاولــات الســبم ووقــجل  طــبق الن

أطــراف الــزناع طصــو  محايــة األطفــال. ومــن األظيــة مب ــان النظــر   مرحلــة   للتوابــل مــع
مب رة من املفاولات   االحتياجات املتعلقة  ماية األطفال   ما مي ـن للعمـل مـع أطـراف     
الزناع ر أن مسائل من قبيل اإلفراال عن األطفال وفصلهم عن  اعـاهتم أن يـوفر أيعـا  قطـة     

ر ف األمـم املتحــدة رقــوة خـبل الفتــرة امل ـمولة رــالتقرير مــع    ا طـبق للمناق ــات. وقـد شــا  
لدول  توا    تياق عمليات السـبم أو خارجـ   مـن  هوريـة     ا  ريمن اجلماعات املسلحة 
ــا الوتــط   ــوب  أفريقي ــبني  والســودان  الســودان وجن ــا  والفل ــايل  و ولومبي ــار  وم . وميا 

 الفروع املدصصة للبلدان من الا التقرير.التقدم احملر    الا ال أن   يت ل    ما
 

 احلد من أثر التطرف املصحوب رالعنجل عل  األطفال - را  
ــ - ١3 ــ        خل  ــة عل ــ  وخيم ــنوات األخــرية  عواق ــالعنجل    الس جل التطــرف املصــحوب ر

األاـداف املباشـرة لاعمـال الـك يقصـد منـها       ي ـ لون    أحيـان  ـ رية     ا وااألطفال اللين 
 تصـوير وط أ   عدد من العحايا من املد يني وترويـع اجملتمعـات  رسـبل منـها     التسب    تق

تو يـع الصـور ومقـاطع     أدعأو  جبارام عل  تنفيـل تف ـريات ا تحاريـة. و      بديناألطفال 
 نـة األطفـال العـالقني   خعـم      ك ولـع  الفيديو العنيفة علـ  وتـائا التوابـل االجتمـاعن     
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أعمــال التطــرف املصــحوب رــالعنجل   ن عن للعــا . ااجلمــ ريالعــمواجهــة   ماعــات زناــل  ال
للقــا ون  االمت ــال    اتــت اراهتا الــدول األععــا  التزامــات ر فالــة وتقــع علــ  عــاتق رريعــة 
اجلهـود  محاية املد يني مـن اـل  اجلماعـات. وقـد أ ـد جملـس األمـن لـرورة رـلل           رريةالدويل 

امت ال تام للقا ون اإل سـا  الـدويل وقـا ون     م افحة التطرف املصحوب رالعنجل  الرامية  ك 
 حقوق اإل سان وقا ون البجئني.

ــل ر   - ١4 ــردود العســ رية لــد اجلماعــات املســلحة     مــن اجلــدير رال ــا أن رعــر ال ــن ان م
لدول الك  ار  التطرف املصحوب رـالعنجل أثـارت دـديات أمـام محايـة األطفـال. ففـن        ا  ري

رعــر احلــاالت  عمــدت امليلي ــيات املتحالفــة مــع الدولــة و اعــات األمــن األاليــة  ك جتنيــد  
األطفـال الـلين   وتعـرر  األطفال واتتددامهم   مهام اإلتـناد أو حـيف   األعمـال القتاليـة.     

 أثـار عم العمليات للقتـل والت ـوي   مـا دمـرت منـا تم ومدارتـهم  اـا        أ فسهم   خ وجدوا
ــرف          ــدع تصــديها للتط ــدول األععــا   ل ــن لل ــدويل. وينبر ــا ون ال ــال للق شــوا ل ر ــأن االمت 

أطفـال مقـيمني   املنـاطق     وجـود قواعد االشـتبا  احتمـال    تراعناملصحوب رالعنجل   فالة أن 
علــ  خطــوط اجلبهــة رعــد    أن ي و ــوا مســتددمني  اصالــعة لســيطرة اجلماعــات املســلحة أو    

 جتنيدام. اختطافهم أو
(  A/70/674و مــا يبَحــس   خطــة عملــن ملنــع التطــرف املصــحوب رــالعنجل )ا ظــر   - ١5

اليتـها      ت بف النهج العس رية واألمنيـة احملعـة فع  20١5ديسم  / ا ون األول 24املؤرخة 
  التصدل للتطـرف املصـحوب رـالعنجل. والتطـرف املصـحوب رـالعنجل ال يظهـر مـن العـدم           

الــزناع دو ــا أمــل    إطالــة أمــد فمــن العــرورل دديــد ومعاجلــة أتــبار  اجللريــة ودوافعــ    
التوبل  ك حل  واملظا  السياتية  وعزل اجملتمعات احمللية  وا عـدام احل ـم الرشـيد  والفقـر      

االقتصـادية. وُيطلـ  مـن  ـل دولـة ععـو علـ          - م فر  التعليم والفر  االجتماعيـة وا عدا
ــدويل   ــل  ا ــاذ     ــة واجملتمــع ال ــة  حــدة  ومــن املنظمــات اإلقليمي ــها تعبئ  جــرا ات رســبل من

ــدرة علــ    املــوارد   وتعزيــز البيئــات الــك تــوفر احلمايــة لاطفــال. ومــن       الت يــجل  ورنــا  الق
مة اتتددام الدعاية را تظام   وتائا التوابل االجتمـاعن لت نيـد   التحديات اجلديدة واملتفاق
ــد        األطفــال وال ــباب. و ــع جتني ــة  ك من ــ امج الرامي ــز ال ــدول األععــا  علــ  تعزي أحــا ال

 األطفال من خبل وتائا التوابل االجتماعن.  
طـــون وينبرـــن  يـــب  األولويـــة إلعـــادة اإلدمـــاال الفعلـــن لاطفـــال الـــلين  ـــا وا يرتب  - ١6

راجلماعات الك  ار  التطرف املصحوب رالعنجل.  ري أ     ريا ما يـتم التعامـل مـع األطفـال     
 تهديـد أمـين   رـالعنجل   ورصورة منه ية   الدول األععـا  الـك تتصـدع للتطـرف املصـحوب     

حرمـان األطفـال    ن الرتبـاطهم املزعـوم. و   ا مـة    ما يتعرلون لبحت ـا  أو احمل  عحايا ال
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من حريتهم رعد ا فصاتم ال يتعارر مع مصاحل الطفل الفعل  فحس  رل أيعـا مـع املصـاحل    
الفعل  للم تمع   ل. ويزيد الا النهج من تعقد اجلهود الرامية  ك  عادة  دمـاال األطفـال    

 ية.   ظرا أل   يفصلهم عن أترام  ومي ن أن يؤدل أيعا  ك   و  مظا    اجملتمعات احملل
 

 رسب  الزناع املسلح النا حوناألطفال  - جيم 
ــزناع املســلح  مــا فتــ    - ١٧ ــزنوف ال ــؤدل  ك ال ــد مــن     ي القســرل  مــع عــدد ال ينفــك يتزاي

 4.8فــن اجلمهوريــة العرريــة الســورية  فــر أ  ــر مــن  ف  األشــدا  الفــارين   ــا عــن احلمايــة 
منـل ردايـة الـزناع     النـا حني  مبيـني شـدي   عـداد     6.5مبيني شدي مـن البلـد وأبـبح    

ــر مــن     ــا  أبــبح أ   ــا مــن األطفــال. و   ي ريي ــون شــدي   عــداد   ١.8 صــفهم تقريب ملي
ديسم   مبن فيهم ما يزيد عـن مليـون طفـل  وأبـبح أ  ـر      /  حيف هناية  ا ون األولالنا حني

  20١5الج    البلدان اجملاورة. و  جنوب السودان  رقن حيف هنايـة عـام    200 000من 
مايـة  حلمن املد يني  معظمهم من النسا  واألطفـال    مواقـع األمـم املتحـدة      200 000وو 

ــزال     ــا ي ــزة  م ــد يني. و    ــداد   44 4٧9امل ــب   ع ــا حنيطف ــال    الن  تي ــة لتصــاعد األعم
 .  20١4العدائية   عام 

سب  الـزناع   رالنا حني ال  األرقام  سبة لئيلة جدا من جمموع عدد األطفال   ل و - ١8
هم  ري مصحورني رأترام أو مبقدمن الرعايـة تـم أو منفصـلني عنـهم أثنـا       ماللين  ان معظو

الـك  سـيمة  اجلب تـها ات  ل. ويتعرر اؤال  األطفال ألخطار شديدة و ا وا لـحايا   زوحهم
ا انـ جتـدر اإلشـارة   وا  ليها. وأوقعف داخل املديمات وما حوتا أو   املناطق األخرع الك جل

أطـراف   ـان   والسـودان    السودان وجنوب  اجلمهورية العررية السورية أ     تياقات  ك 
رت نيــد األطفــال  وارت ــاب جــرائم   نمــووقيوالبجــئني والنــا حني لــعجل يســترلون الــزناع 

 أخرع  مبا   ذلك العنجل اجلنسن واالختطاف.
وتقــع علــ  عــاتق دول األبــل والعبــور واملقصــد املســؤولية عــن  فالــة تــوفري احلمايــة  - ١9

ــال   ــبة لاطف ــا حني املنات ــاواة        الن ــة املس ــها  فال ــاقم لــعفهم  رســبل من ــة دون تف واحليلول
عـدم   ن االجتمـاعن. و  - احلصول عل  الرعاية الصحية والتعليم العايل اجلودة والدعم النفسن

وق واحتياجات األطفال املتعررين من الزناعـات املسـلحة لـن يـؤدل  ال  ك      يب  األولوية حلق
  يادة ت لفة  عادة رنا  اجملتمع رعد  حبل السبم.

وجي  أن ي ون منـع   ـوب الزناعـات اـدف اجملتمـع الـدويل. فالسـبم املسـتدام اـو            - 20 
زيد من اجلهود للتوبـل  ك  الوحيد للحد من الزنوف املتصل رالزناعات  وينبرن رلل امل السبيل 

من أجل احلد من األتباب اجللرية للزناعات والتدفيجل مـن آثاراـا. و     حلول طويلة األجل 
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 جرا ات عاجلة للتدفيجل من  نة األطفال النا حني حاليـا رسـب     األجل القصري  يتعني ا اذ 
ــدول     ــين أشــ ع ال ــوق األط   الزناعــات املســلحة. و   ــرام حق ــ  احت ــا حني  األععــا  عل ــال الن ف

 صـــــ  أعينـــــهم مصـــــاحل  والبجـــــئني وتزويـــــدام طـــــدمات الـــــدعم الب مـــــة  والـــــعني 
  الفعل . األطفال

  
معلومات عن اال تها ات اجلسيمة املرت بة لد األطفال أثنـا  الزناعـات     -ثال ار  

ــ  األطــراف علــ  مســتوع احلــوار     املســلحة  وعــن  ــلل أحر ت التقــدم ال
اال تــــها ات  خــــرع الراميــــة  ك وقــــجل وخطــــا العمــــل والتــــدارري األ

  األطفال ومنع وقوعها  لد
 

 احلاالت املدرجة عل  جدول أعمال جملس األمن  -ألجل  
 

 أفرا ستان   
تعرر األطفال عل  وو  ري متنات  من اشـتداد الـزناع   أفرا سـتان. وتـ دل عـدد        - 2١ 
ــها األمــم املتحــدة      ــك دققــف من ــني األطفــال ال ــل   ١4ارتفاعــار رنســبة اإلبــارات ر ــة من   املائ

 ك أعل  عدد ت ل حيف اآلن. وش ل األطفال ررع عـدد اإلبـارات        ووبل 20١4 عام
  .20١5بفوف املد يني   عام 

وا دادت حاالت جتنيد واتتددام األطفـال الـك ا التحقـق منـها رـأ  ر مـن العـعجل         - 22 
ــة  ــام  راملقار ـ ــرة امل 20١4رعـ ــق خـــبل الفتـ ــ. وُوثـ ــمولة رـ ــ    ـ ــا جمموعـ ــة  ١١6التقرير مـ حالـ

حالـة جتنيـد    ١3حالـة منـها. وا التحقـق مـن      48التحقق من  فيف  وفتاة واحدة(  وا  ١١5)
األفرا يـة  تـس حـاالت  سـبف  ك ال ـرطة احملليـة         سبف  ك قـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة     

وثــبث حــاالت  ســبف  ك األفرا يــة   األفرا يــة  وتــس حــاالت  ســبف  ك ال ــرطة الوطنيــة 
تعـزع  ك حر ـة طالبـان     اجليش الوطين األفرا . و البية احلاالت الك ا التحقق منـها  ا ـف   

األطفـال   حالـة(. ووابـلف حر ـة طالبـان جتنيـد       ١5حالة( و اعـات مسـلحة أخـرع )    20)
 ــة للقتــال وتنفيــل ات مــات اال تحاريــة. وانــا  قلــق مســتمر ر ــأن مــزاعم تتعلــق رقيــام حر  

و اعات مسلحة أخـرع رت نيـد األطفـال عـ  احلـدود واتـتددام املـدار  الدينيـة            طالبان 
  (.2١  الفقرة  S/2015/336 لت نيد األطفال وتدريبهم عس ريا )ا ظر  أفرا ستان ورا ستان 

ــا ون األول 3١و    - 23  ــرت  / ـ ــم   ذ ـ ــة  ديسـ ــدل أن  ـ ــا وا   2١4و ارة العـ ــيف  ـ فـ
ــاط       ت ــزين    ــوطين وت ــمل االرتب ــاألمن ال ــق ر ــل األحــداث  رتــهم تتعل مرا ــز  عــادة تأاي

 ت زار  ـا وا قـد أوقفـوا حـني      ١66 ك ذلك  ذ رت أن  ة  راجلماعات املسلحة. وراإللافة 
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روان رتهمـة ارت ـاب جـرائم    االحت ـا  الواقـع   رـا     الوا  ت زين   مرفـق    ا وا أطفاال وما
تـنة. ويسـاور  القلـق ر ـأن احت ـا         ١8منهم تقل أعمارام عـن   53ذات بلة راألمن  و 

طويلــــة دون  األطفــــال   مرافــــق خالــــعة للحراتــــة امل ــــددة  صصــــة للبــــالرني لفتــــرات  
ــة  ور ــأن التقــارير الــك تفيــد راتــتمرار الل ــو   ك ولــع األطفــال      مراعــاة األبــول القا و ي

  احلبس اال فرادل.   
طفــــبر  2 829 حـــوادث أدت  ك  بـــارة   ١ 306ودققـــف األمـــم املتحـــدة مــــن     - 24 
ورل  متوتـا عـدد األطفـال الـلين قتلـوا أو أبـيبوا جبـراف         -جرحيا(  2 096  قتيب و  ٧33)

قتــيب  339  املائــة ) 42ُ ســ   اــل  اصســائر الب ــرية   طفــب  ــل أتــبوع. ومــن رــني   53
حر ـة طالبـان واجلماعـات املرتبطـة رتنظـيم       ا(  ك اجلماعات املسـلحة  مبـا فيهـا    جرحي 850 و

 قتـــيب ١٧٧املائـــة )    23من  و الدولـــة اإلتـــبمية   العـــراق وال ـــام واحلـــزب اإلتـــب     
 جرحيــا(  ك قــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفرا يــة وامليلي ــيات املواليــة للح ومــة.   4٧١و 
را  الرـارات   بارة رني األطفـال  ومعظمهـا مـن جـ     55دولية ما جمموع  وُ س   ك القوات ال 

جرحــ (. و  ثلــا  9قتلــ  و  3جرحيــا( والقصــجل عــ  احلــدود )  20 قتــيب و  2١اجلويــة )
 بارة( تعلر عزو اإلبارات  ك طـرف معـني. وظلـف     93٧)  حاالت اإلبارات رني األطفال 

  املائـة(  وات مـات    55االشـتبا ات ال يـة )   األتباب الرئيسية لإلبارات رني األطفال ان 
  املائــة(.  ١3 لفــات احلــرب )   املائــة(  واملتف ــرات مــن  ١9املرجتلــة )رــاألجهزة املتف ــرة 

اجلوية الك شـنتها القـوات      تعاعجل تقريبار عدد اإلبارات النا ة عن الرارات 20١5عام  و 
  األفرا ية والدولية. 

تقريرار عن حوادث عنجل جنسن وقع لحيتها تسـعة فتيـان    ١١م املتحدة وتلقف األم  - 25 
فتيات. وأم ن التحقق من حادث قام في  أفراد من حر ـة طالبـان   املنطقـة ال ـمالية      وتف 

عليـ  جنسـيا. وال تـزال انـا  شـوا ل تتعلـق راملمارتـة ال قافيـة املعروفـة           رت نيد فيف واالعتدا  
(  الـك تنطـول علـ  اتـتربل الفتيـان جنسـيا علـ         “الراقصـون   الرلمـان ”) باتشاابباا  ببراتم 
  قوات الدفاع واألمن الوطنية األفرا ية. الرجال ذول السلطة  مبن فيهم قادة    يد
وتوابــلف التقــارير الــك ا التحقــق منــها الــك تفيــد روقــوع ا مــات علــ  املــدار        - 26 

ارير عن قتل وجرف واختطاف العـاملني   جمـال   امل مولني راحلماية  مبا   ذلك تق واملوظفني 
 حادثـــا  ك حر ـــة طالبـــان  82حادثـــة ا التحقـــق منـــها   ســـ    ١32التعلـــيم. ومـــن رـــني 

حادثـا   ١١الدولة اإلتـبمية   العـراق وال ـام  و     اجلماعات املرتبطة رتنظيم  حادثا  ك ١3و 
 طالبـــان را ســـتان   حر ـــة  ك  اعـــات مســـلحة   دـــدد اويتـــها  وحـــادث واحـــد  ك      

 للح ومـــة  حادثــا  ك قــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفرا يــة وامليلي ــيات املواليــة          23و 
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و ان لظهور اجلماعات املرتبطة رتنظـيم الدولـة اإلتـبمية     وحادثان تعلر عزوظا ألل طرف.
يم وأدع  ك ل علـ  التعلـ    العراق وال ام   املنطقـة ال ـرقية أثـر تـلى علـ   م ا يـة احلصـو        

   طفبر   والية  ن راار. 48 ٧5١مدرتة  وأثر ذلك تلبيا عل  أ  ر من   68  بق 
ــاملني        - 2٧  ــ  املست ــفيات والع ــات عل ــأن ات م ــد ر ــها تفي ــق من ــارير ا التحق ووردت تق

. وأدت تلـك ات مـات  ك   20١4( قد شهدت  يادة ملحوظة مقار ـة رعـام   ١25)  الصحيني 
من العاملني   جمـال الرعايـة الصـحية  مـن رينـهم عـاملون          63عن  ال يقل قتل أو جرف ما 

نـــهم للتدويـــجل واالعتـــدا . وُ ســـ  م 64 وتعـــرر منـــهم   66جمـــال التطعـــيم  واختطـــاف 
اجلماعـات املرتبطـة رتنظـيم الدولـة      حادثـا  ك   ١4حادثا  ك حر ة طالبـان  و   ٧5جمموع   ما

حادثـا  ك   ١9و  ث واحـد  ك حر ـة طالبـان را سـتان      اإلتبمية   العـراق وال ـام  وحـاد   
حادثــا  ك قــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفرا يــة  ١4 اعــات مســلحة   دــدد اويتــها  و 

وامليلي يات املوالية للح ومـة  وحـادث واحـد  ك القـوات الدوليـة. فعلـ  تـبيل امل ـال  أدت          
ــة  فــلهتا   ــ  مست ــف     ــارة جوي ــة عل ــدو      منظ القــوات الدولي ــا  رــب حــدود   قن مــة أطب

  عامب   اجملال الطى.  49جرف  أ تورر  ك مقتل أو /ت رين األول 3
ــار   - 28  ــة ”مــايو /و  تطــور  جيــاق  وق عــف احل ومــة   أي   الــلل “ عــبن املــدار  اآلمن

. ومـع  محاية املرافق التعليمية من خطـر اتـتددامها أل ـرار عسـ رية أثنـا  الـزناع       يهدف  ك 
حادثـا  ك قـوات الـدفاع واألمـن      24اتتددام املـدار   وُ سـ     ذلك  وابل أطراف الزناع 

(  و اعـات مرتبطـة   4املسلحة )حر ـة طالبـان )   حادثا  ك اجلماعات  ١١الوطنية األفرا ية و 
ــام )    ــراق وال ـ ــبمية   العـ ــة اإلتـ ــيم الدولـ ــف ((. و٧رتنظـ ــن    دققـ ــا مـ ــدة أيعـ ــم املتحـ األمـ

  تُتددمف فيها املست فيات أل رار عس رية. حوادث ا ١0
وارتفع عدد األطفال املدتطفني   حوادث ا التحقق منها  ك أ  ر مـن ثبثـة أم ـال     - 29 

ــان  ــام  مـــا  ـ فتيـــات  4فـــيف و  ٧4طفـــب ) 92 . واخُتطـــجل مـــا جمموعـــ  20١4عليـــ    عـ
قتـل تـبعة أطفـال    حادثا  من رينـها حـوادث مرتبطـة مب    23   طفب   يعرف جنسهم(  ١4 و

حر ـة طالبـان )قتـل منـهم     طفـب  ك   69اختطـاف   وحادث عنجل جنسن لد طفـل. وُعـزل   
العــراق وال ــام )قتتلــوا اإلتــبمية    أطفــال  ك  اعــات مرتبطــة رتنظــيم الدولــة   3 اثنــان(  و
ــا    ١2  يعــا(  و ــها. وم ــا   طفــبر  ك  اعــات مســلحة   دــدد اويت ــق    ال ان حــادث يتعل

  ة أطفال   يعزع  ك أل طرف. ر ما ي
حادثـا ُمنـع فيهـا وبـول املسـاعدات اإل سـا ية        93وتلقف األمم املتحدة تقـارير عـن    - 30 

حادثـــا ا التحقـــق منـــها(. وتعـــرر العـــاملون   جمـــال املســـاعدة اإل ســـا ية   ٧5  )مـــن رينـــها 
تـس قوافـل    حادثا(  واو ـف  ١4والتهديد والتدويجل ) ( 9)  (  والقتل ١00لبختطاف )
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  املائـة(   ٧8حادثـا )  ٧6الك ا التحقق منها  ُعـزل   للمساعدة اإل سا ية. ومن رني احلوادث 
حــوادث  ك قــوات الــدفاع واألمــن    ١0 ك اجلماعــات املســلحة  مبــا فيهــا حر ــة طالبــان  و  

  أل طرف. حوادث  ك  ٧الوطنية األفرا ية وامليلي يات املوالية للح ومة  وتعلر عزو 
وترح  األمم املتحدة رالتدارري الـك ا ـلهتا احل ومـة للوفـا  رالتزاماهتـا مبوجـ  خطـة         - 3١ 

  ذلـك جتــرن جتنيـد القابـرين مــن قبـل قـوات الــدفاع واألمـن الوطنيـة األفرا يــة          العمـل  مبـا   
فـة  الوطنية املتعلقة رتقدير السن  وافتتاف ثـبث وحـدات جديـدة م ل    و قرار املبادئ التوجيهية 

لل ـرطة الوطنيـة األفرا يـة  ليصـل جمموعهـا  ك تـبع         ماية األطفال   مرا ز الت نيد التارعـة  
األمم املتحدة للمساعدة   أفرا سـتان   وحدات. وعبوة عل  ذلك  منحف و ارة العدل رع ة 

  حق الدخول رب قيود  ك  يع مرا ز  عادة تأايل األحداث. 
ــباط - 32  ــزام   20١6ف ايـــر /و  شـ ــتان. وأثنـــف علـــ  التـ ــة أفرا سـ ــ لك اصابـ    ارت اـ

والتقــدم اتــام احملــر  إلهنــا  ومنــع جتنيــد واتــتددام األطفــال مــن قبــل قــوات    احل ومــة القــول 
و اق ف ال ررات والتحديات الـك يـتعني معاجلتـها. وذ ـرت      الدفاع واألمن الوطنية األفرا ية  

 طاق ا ت ار الوحدات امل لفـة  مايـة األطفـال       تيع أن العنابر احلامسة األظية تتم ل   تو
الصعيد الوطين  وتطبيق املبادئ التوجيهيـة   مرا ز الت نيد التارعة لل رطة الوطنية األفرا ية عل  

طنيـة  الـدفاع واألمـن الو   الوطنية املتعلقـة رتقـدير السـن    يـع مرا ـز الت نيـد التارعـة لقـوات         
واتـتددامهم.   قا ون الطفل يفرر حظـرا عامـا علـ  جتنيـد األطفـال       األفرا ية  و دراال رند  

ريد أ ين أشعر رالقلق   ا  االفتقار  ك آليات الرقارـة علـ  الت نيـد   ال ـرطة احملليـة األفرا يـة        
وال تيما   لو  املزاعم املتعلقة رت نيد األطفـال ر ـ ل  ـري رمسـن. ومـن املهـم أيعـا تـوفري          

األطفـــال وتـــوفري رـــدائل تـــم   ظـــرا ألن الفقـــر اـــو دافـــع للت نيـــد.     دمـــاال رـــرامج إلعـــادة 
رتـهم تتعلـق رـاألمن الـوطين  فـإ ين أحـا احل ومـة         يتعلق  رمـان األطفـال مـن حريتـهم      وفيما

دومــا علــ  وــو يتوافــق مــع محايــة   علــ  النظــر   رــدائل لبحت ــا   و فالــة معاملــة األطفــال  
  حداث.مصاحلهم الفعل  ومع معايري قعا  األ

ــزناع امل    - 33  ــال وال ــرل القطــرل عــن األطف ــرد   تقري ســلح   أفرا ســتان  الصــادر    وي
  دليل  لا  ر أن اال تها ات اجلسيمة السـتة. واعتمـد    (S/2015/336)   20١5  مايو /أيار ١5

املعين راألطفـال والـزناع املسـلح اتـتنتاجات  ر ـأن أفرا سـتان       جمللس األمن  الفريق العامل التارع 
 يـع األطـراف علـ  ا ـاذ اإلجـرا ات الب مـة للتعامـل           و  ين أحـا  20١6ف اير /  شباط

  مع التوبيات الواردة في .
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  هورية أفريقيا الوتط    
مشلــف  20١5حـدثف تطـورات تياتـية اامـة    هوريــة أفريقيـا الوتـط    عـام          - 34  

مـايو  و جـرا  اتـتفتا  دتـتورل   ت ـرين      /منتدع را رن ر أن املصاحلة الوطنية   أيـار  عقد 
ديسـم . ففـن   /اجلولة األوك مـن اال تدارـات الرئاتـية    ـا ون األول      وفم   وتنظيم /ال ا 
ارق مـن العنـجل رـني عنابـر تارعـة الئـتبف تـيلي ا السـ         تبتم   تف رت موجة جديدة /أيلول

  جـيش  هوريـة أفريقيـا الوتـط        وعنابر تارعة مليلي يات أ ك راال ا وعس ريني تارقني 
 ك جملس األمـن  الـلل    و ا ف تا آثار خطرية عل  األطفال. وورد   تقريرل األخري املقدم 

(   S/2016/133 )   20١5ديسـم   / ك  ـا ون األول  20١١ينـاير  /يرطن الفترة من  ا ون ال ـا  
  ترد مفصل آلثار الزناع املسلح   ذلك البلد.

حالة تتعلـق رت نيـد األطفـال واتـتددامهم  ويعـزع أ  ـر        40ووثقف األمم املتحدة   - 35 
ــة )   مــن  ــرب للمقاوم ــتبف    2١ صــفها  ك جــيش ال ــارع الئ ــر مــن ررعهــا  ك فصــيل ت (  وأ  

ــيلي ا  ــن أجــل الســبم   أفريقيــا الوتــط  )      الســارق  وفصــيل  ت واتــتُددم  (.١3االدــاد م
الفتيات فلقـد اتـُتددمن أيعـار  رقيـق جنسـن.       األطفال  مقاتلني وتعاة و  ين وطهاة. أما 

تـبتم   وثقـف األمـم    /أيلـول  وراإللافة  ك ذلك  عندما ا ـدلعف أعمـال العنـجل   رـا رن       
واحلـواجز جنبـا  ك     دد مـن األطفـال الـلين حيرتـون  قـاط التفتـيش       املتحدة وجود عدد  ري 

والئـتبف   جن  مع أفراد مسلحني أفيد رـأهنم مرتبطـون رعنابـر تارعـة مليلي ـيات أ ـك راال ـا        
تــيلي ا الســارق أو متعــاطفون معهــم. و  حــاالت عديــدة  قــام أفــراد ي ــتب    ا تمــائهم  ك   

ام األطفـال  ـدروع ر ـرية حـني  طبقهـم النـار علـ  قـوات         راال ا راتتدد - ميلي يات أ ك 
ــا     تارعــة لبع ــة األمــم   املتحــدة املت املــة املتعــددة األرعــاد لتحقيــق االتــتقرار    هوريــة أفريقي

القائـد العسـ رل ألحـد فصـائل ائـتبف تـيلي ا السـارق          الوتط . وعـبوة علـ  ذلـك  أقـرد     
طفــب    43الوتــط   روجــود   أفريقيــا  واــو فصــيل احلر ــة الوطنيــة مــن أجــل  هوريــة      

  مزيد من التعاون.  جمموعت . وداورت األمم املتحدة مع  لإلفراال عنهم  ول ن  رفر  ردا  
  حيـــا قتتـــل 20١4وتراجــع عـــدد اإلبـــارات املوثقـــة رـــني األطفـــال مقار ـــة رعـــام   - 36 

العنـجل الـك    طفب رت ويهات  ووقع معظم اإلبارات خـبل أعمـال   ١85وأبي   طفب  62
وتسـب  العنـجل النـاجم     عامـا.  ١6علـ   ثـر قطـع رأ  طفـل عمـر        تبتم  /ا دلعف   أيلول

طفــب جبــروف. و ا ــف عنابــر تارعــة مليلي ــيات    3١طفــب و بــارة  28عــن ذلــك   مقتــل 
تـيلي ا السـارق مسـؤولة عـن      طفـب  وفصـائل ائـتبف     28راال ـا مسـؤولة عـن مقتـل      - أ ك

مـن  لفـات    أطفال  وأدع تبـادل  طـبق النـار واحلـوادث النا ـة عـن املتف ـرات        مقتل  ا ية 
  طفب. 26احلرب  ك مقتل 
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حالـة  ر ـم أن عـدد احلـاالت الـك       ٧0وظل العنجل اجلنسن منت را  حيا ا توثيـق   - 3٧ 
ام . وُتعزع تلك احلـوادث   املقـ  20١4التحقق منها قد اخنفر اخنفالا  بريا مقار ة رعام  ا 

ــا        األول  ك فصــائل  ــن أجــل الســبم   أفريقي ــارق  وال تــيما االدــاد م ــيلي ا الس ــتبف ت ائ
راال ـا و ك أفـراد مسـلحني ينحـدرون      - مليلي ـيات أ ـك   الوتط   و للك  ك عنابر تارعـة  

احلوادث   ري أن ذلك   يـؤد  ك أل دقيـق    من أبل فوال . وأترلرف ال رطة رعدد قليل من 
  مة. أو  ا 

ورالنســبة لنظــامن التعلــيم والرعايــة الصــحية اللــلين يتســمان أبــبر رالعــعجل  وردت   - 38 
ا وما عل  مست ـفيات    ١2 ا وما عل  مدار  و ١9التحقق منها تفيد روقوع  تقارير ا 

راال ـا وعنابـر تارعـة الئـتبف تـيلي ا       - عنابر تارعة مليلي يات أ ك ُشنف  البيتها عل  يد 
أفريقيـا الوتـط  وفصـيل اجلبهـة ال ـعبية مـن أجـل         )فصيل االداد من أجل السـبم    السارق 

مـار  علـ  يـد عنابـر     /  آذار هنعة  هورية أفريقيا الوتـط (. وقتتلـف ارلـة   رامبـارل     
امل ـتب  فـيهم    راال ا اهتمواا رالت سس. وألقـن القـبر علـ  اثـنني مـن       - تارعة مليلي يات أ ك

ك ال رطة ول ن   ُتتدل أل  جرا ات ر أهنما حيف وقـف  تارـة اـلا التقريـر     وا تسليمهما  
مدرتـة أل ـرار عسـ رية  مـن      ١6(. وعبوة علـ  ذلـك  اتـُتددمف    20١6مار  /)آذار  

اتتددمتها فصائل تارعة الئتبف تيلي ا السارق. و  تطور  جيـاق  وق عـف    مدرتة  ١4رينها 
  .“اآلمنة  عبن املدار  ”احل ومة 

منهم علـ    25  طفب 52تفيد راختطاف ما جمموع   ووردت تقارير ا التحقق منها - 39 
منهم علـ  يـد عنابـر تارعـة مليلي ـيات أ ـك راال ـا  والبقيـة          ١5جيش الرب للمقاومة  و  يد 

جمهـويل اتويـة. وورد مزيـد مـن االدعـا ات املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة            عل  يد مسلحني 
واتـُتددم األطفـال الـلين اخـتطفهم جـيش الـرب للمقاومـة           سن التحقـق منـها.   ول ن   يت

جنسية    حـني أن عمليـات االختطـاف الـك  فـلهتا       العمل  حمالني أو لصو  أو أل رار 
  األول هبدف احلصول عل  فدية.  العنابر التارعة مليلي يات أ ك راال ا جرت   املقام 

ملســاعدات اإل ســا ية مصــدرا رئيســيا للقلــق  حيــا وردت   وظلــف  م ا يــة  يصــال ا  - 40 
حادثـا اتـُتهدف فيهـا العـاملون   اجملـال اإل سـا .        ١40 التحقق منها تفيد روقـوع  تقارير ا 

املسـاعدة اإل سـا ية عراقيــل منه يـة ولـعها أفــراد مسـلحون جمهولــو       وواجهـف جهـود تقــدن   
راال ـا والئـتبف تـيلي ا السـارق  و ـان       -  ـك أ اتوية أو عنابر يزعم أهنـا تارعـة مليلي ـيات    

  دافعهم  ك ذلك     ري من األحيان او ال س  املايل.
ووابـلف األمـم املتحـدة العمـل مـع رعــر الفصـائل التارعـة الئـتبف تـيلي ا الســارق           - 4١ 

ميلي ـيات أ ـك راال ـا احمللـيني  واجلماعـات املسـلحة األخـرع. وت للـف تلـك اجلهـود            وقادة 
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مــايو علــ  اــامش أعمــال منتــدع رــا رن للمصــاحلة /أيــار 5مســلحة     جمموعــات  ١0يــام رق
ومنع اارتـات جتنيـد األطفـال واتـتددامهم  و ـري ذلـك        الوطنية  رالتوقيع عل  اتفاق لوقجل 

طفــب عــن  ١ 446 االتفــاق  ا فصــل مــن اال تــها ات اجلســيمة لــد األطفــال. ومنــل توقيــع   
حــد لب تــها ات  ال لامــم املتحــدة ملناق ــة االلتزامــات رولــع اجلماعــات املســلحة  وفتــتح جمــ

ــتبف تــيلي ا الســارق. وفيمــا  ــي         ــة الئ ــع عــدد مــن الفصــائل التارع اجلســيمة  ال تــيما م
ميلي يات أ ك راال ا  داورت األمم املتحدة مع القادة احملليني  وأدع ذلك  ك ا فصـال عـدد    

  عن تلك اجلماعات.  من األطفال 
طفـب  مـن    2 6٧9 ورل  جمموع األطفال اللين ا ا فصاتم عـن اجلماعـات املسـلحة    - 42 

  املائــة  ١0  املائــة تقريبــا ا فصــلوا عــن عنابــر تارعــة مليلي ــيات أ ــك راال ــا و    89   رينــهم
الئتبف تيلي ا السارق. واتتحدثف اليو يسيجل وشـر اؤاا هنوجـار    ا فصلوا عن عنابر تارعة 

  جل  عادة  دماال األطفال. جمتمعية من أ
وُتــ دلف ادعــا ات ر ــأن أفعــال اتــتربل واعتــدا  جنســيني لــد األطفــال ارت بــها      - 43 

العس ريني وأفراد ال رطة التارعني لبع ة األمـم املتحـدة املت املـة املتعـددة األرعـاد       رعر األفراد 
ر ــأن أررعــة أفــراد مــن   هوريــة أفريقيــا الوتــط   مــن رينــها ادعــا ات لتحقيــق االتــتقرار   

واحد من  ل من رورو دل وال و رو و ـارون واملرـرب      هورية ال و رو الدميقراطية  وفرد 
ــة. وحــيف  ــا ون     ــويل اتوي ــاعلني جمه ــات ر ــأن تــبعة    /األول وف ديســم   توابــلف التحقيق

مـن  فرد من املررب وآخر ر ـأن فـرد    ادعا ات  وتبني عدم وجود ما ي بف بحة ادعا  ر أن 
تــارعني لقــوة    هوريــة ال و رــو الدميقراطيــة. وأترلــ  أيعــا عــن ثبثــة ادعــا ات لــد أفــراد          

تــا راريس ووحــدات تارعــة لقــوة حفــس الســبم رقيــادة االدــاد األوروق    هوريــة أفريقيــا  
ــأفراد    20١6الوتــط . وعــبوة علــ  ذلــك  وردت   عــام     عــدة ادعــا ات جديــدة تتعلــق ر

يس ورع ــة األمـم املتحـدة املت املـة املتعــددة األرعـاد لتحقيـق االتــتقرار        تـا رار  تـارعني لقـوة   
 ال جاريـا ر ـأهنا   وقـف  تارـة اـلا التقريـر        و ـان التحقيـق مـا       هورية أفريقيا الوتـط  

  (.20١6مار  /)آذار
 

   هورية ال و رو الدميقراطية  
ظل الولع األمين   شرق  هورية ال و رو الدميقراطيـة )مقاطعـات  يتـورل و يفـو      - 44

  و يـز رالعمليـات العسـ رية الـك  فـلهتا القـوات       20١5ال مالية وتنرا يقا( متقلبا طوال عام 
املسلحة جلمهورية ال و رو الدميقراطية لد القوات الدميقراطية لتحرير روا دا ودـالجل القـوع   

وقوات املقاومة الوطنية    يتـورل و رياـا مـن اجلماعـات املسـلحة.  مـا تـداور         الدميقراطية
الولع رسب  أ  طة اجلماعـات املسـلحة واالشـتبا ات القبليـة. ودققـف األمـم املتحـدة مـن         
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. 20١4ا تـها ا   حـق األطفـال  اـا مي ـل  يـادة  ـبرية راملقار ـة مـع عـام            2 549ارت اب 
من ال  اال تها ات  ك القوات الدميقراطية لتحرير روا ـدا. و ـان     املائة  40وُعزل حوايل 

األطفال يرتنمون فربة تنفيل العمليات العس رية للـهروب مـن اجلماعـات املسـلحة  اـا أدع      
  ك ارتفاع حاد   عدد األطفال املنفصلني عن ذويهم.  

رينـــهم  طفـــب )مـــن 488ودققـــف األمـــم املتحـــدة مـــن عمليـــات جتنيـــد جديـــدة لــــ  - 45
تــنة عنــد جتنيــدام. ويفــوق اــلا  ١5  املائــة منــهم تقــل عــن  30فتــاة(   ا ــف أعمــار  26

ــام      ــة   ع ــدد احلــاالت املوثَّق ــدُد لــعجل ع ــف  ســبة   20١4الع ــد وقع ــن   89. وق ــة م   املائ
عمليات الت نيد واالتتددام    يفـو ال ـمالية  وقامـف القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روا ـدا        

(  69(  و يـاتورا ) 89(  تلتها  اعـة رايـا موتومبـو ن )   2١9طفال تقريبا )رت نيد  صجل األ
 20١3فتيــان ا جتنيــدام   عــامن   ١0(. و   و /يوليــ   ا فصــل ١١١و اعــات أخــرع )

عن القوات املسلحة جلمهورية ال و رو الدميقراطية وقيل  هنم شار وا   العمليـات   20١4 و
الية   تنة جتنيدام. وداورت األمم املتحـدة مـع القـوات    العس رية الك دارت    يفو ال م

املسلحة  الك أشارت  ك أهنا أوقفف العباط القـادة امل ـتب  فـيهم عـن العمـل وفتحـف دقيقـا        
 (.  20١6  ال  املسألة ما  ال مستمرا   وقف  تارة الا التقرير )آذار/مار  

طفـب وال ـرطة    ١39ميقراطية رتسـليم  وقامف القوات املسلحة جلمهورية ال و رو الد - 46
أطفال  ا وا مرتبطني تارقا راجلماعات املسلحة  ك األمـم املتحـدة. وا    8الوطنية ال و رولية 

ــدع القــوات املســلحة  وذلــك ر ــم  بــدار       تســليم ع ــرة أطفــال آخــرين  ــا وا  ت ــزين ل
راجلماعـــات احل ومـــة أمـــرين تـــوجيهيني  ظـــر احت ـــا  األطفـــال رســـب  مـــزاعم ارتبـــاطهم 

املسلحة. وقد احُتِ ز رعر اؤال  األطفال ملدة رععة أشهر  ول ن انـا  أحـد الفتيـان أتدعـن     
(  علمـف األمـم   20١6رأ   احُت ز أل  ر من تنة. و  وقف  تارة الا التقرير )آذار/مار  

طفـب   تـ ن أ رنرـا   ـا وا  ت ـزين دون هتمـة رسـب          22املتحدة روجود ما ال يقل عـن  
 ف وجودام أثنا  العمليات العس رية.تصاد
طفب  وقـد وقعـف معظـم احلـوادث        56طفب وا ت وي   80وقتتل ما ال يقل عن  - 4٧

مقاطعك  يفو ال مالية و يتورل. و ا ف اجلماعات الرئيسـية املسـؤولة عـن اجلـرائم املرت بـة      
(  والقــوات ١9تــورل )(  وقــوات املقاومــة الوطنيــة    ي20اــن دــالجُل القــوع الدميقراطيــة )

(. و ا ــف القــوات املســلحة جلمهوريــة ال و رــو الدميقراطيــة  ١4الدميقراطيــة لتحريــر روا ــدا )
طفب  أما ال ـرطة الوطنيـة ال و روليـة فقـد  ا ـف       29مسؤولة عن قتل أو ت وي  ما جمموع  

سـ رية  أطفال. وقد ُعزيف أررـع ع ـرة  بـارة  ك العمليـات الع     9مسؤولة عن قتل أو ت وي  
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أو االشـــتبا ات الـــك دارت رـــني اجلماعـــات املســـلحة  و ا ـــف تســـع  بـــارات  اجتـــة عـــن   
 املتف رات من  لفات احلرب.

طفـب للعنـجل اجلنسـن. و ا ـف اجلماعـات       254ودققف األمم املتحدة مـن تعـردر    - 48
ــورل     ــة    يت ــة اــل  احلــوادث  وال تــيما قــوات املقاومــة الوطني  املســلحة مســؤولة عــن أ لبي

(. أما القوات املسـلحة  2٧(  و اعة مال مال تيمبا )33(  و اعة رايا موتومبو ن )6٧)
حالـــة  وال ـــرطة الوطنيـــة  68جلمهوريـــة ال و رـــو الدميقراطيـــة فقـــد  ا ـــف مســـؤولة عـــن  

حالـة  والو الـة الوطنيـة لبتـتدبارات عـن حـالتني. واعُتقـل مـا جمموعـ            ١9ال و رولية عن 
ــوات ا   42 ــن الق ــ       ١١ملســلحة و عســ ريا م ــة عق ــة ال و رولي ــن ال ــرطة الوطني عنصــرا م
   احلوادث. ال 
ــا علــــ  املــــدار  )   - 49 ــرين ا ومــ ــتة وع ــ ( وعلــــ  22وا التحقــــق مــــن وقــــوع تــ

مــدار    مقاطعــة  ١0(. وقامــف جمموعــة تــوا للــدفاع عــن الــنفس رتــدمري   4) املست ــفيات
(  4ات فقـد ارت بتـها  اعـة  يـاتورا )    تنرا يقا أثنا  اشتبا ات مع قبيلـة لورـا. أمـا رقيـة ات مـ     

(. وفيمـــا يتعلـــق 5(  و اعـــات مســـلحة أخـــرع )2والقـــوات الدميقراطيـــة لتحريـــر روا ـــدا )
راملست فيات   ان دـالجل القـوع الدميقراطيـة مسـؤوال عـن ا ـومني و ـان  ـل مـن جـيش           

اجلـدير  الرب للمقاومة والقوات الدميقراطية لتحرير روا ـدا مسـؤوال عـن ا ـوم واحـد. ومـن       
رالل ر  أن ات وم اللل شن  دالجل القوع الدميقراطية عل  مست ف   رينريك   منطقـة رـيين   

  بارة عل  األقل.   3١ت رين ال ا / وفم  قد أتفر عن  29  
ــام     - 50 ــا   ع ــدفاع أبــدرت توجيه ــم أن و ارة ال حيظــر اارتــة اتــتددام    20١3ور 

ــف القــ     ــد قام ــرار عســ رية  فق ــدار  أل  ــة   امل ــو الدميقراطي ــة ال و ر وات املســلحة جلمهوري
مدرتـة.  ال أ ـ  عقـ  جهـود الـدعوة الـك قامـف هبـا األمـم املتحـدة   ـادرت             20راتتددام 

 مدرتة.  ما قامف اجلماعات املسل حة راتتددام ع ر مدار . ١3القوات املسلحة 
زيــف رب ــا عــن عمليــات االختطــاف. وقــد عُ  ١95ووردت رب ــات رلــ  جمموعهــا  - 5١

 ان وتتون حالة ا التحقق منها   املقام األول  ك  اعة رايا موتومبو ن  وقـوات املقاومـة   
ــات تعرلــن       ــأن الفتي ــادت البب ــات ر ــة. وأف ــورل  ودــالجل القــوع الدميقراطي ــة    يت الوطني

ل   املائـة مـن األطفـال   عـداد املفقـودين. ووابـ       40لب تصاب أثنا  اأَلْتر  وال يزال وو 
عملية اختطـاف   ١02جيش الرب للمقاومة اختطاَف األطفال  ووردت رب ات جديدة عن 

 .20١5ا تنفيلاا   عام 
وا توثيــق حــالتني قامــف أثنا ظــا  اعــة رايــا موتومبــو ن مبنــع وبــول املســاعدات     - 52

ال يقـل   اإل سا ية   منطقة شارو دا )مقاطعة  يفو اجلنوريـة(. وراإللـافة  ك ذلـك  ُتـ  ل مـا     
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حادثا من حوادث التراي  وات مـات املباشـرة علـ  مـوظفن املنظمـات اإل سـا ية        ١2٧عن 
    يفو ال مالية.  

ــاام العــرا العســ رل والرتــائل اإلذاعيــة الــك ت ــ دع األطفــال علــ  الفــرار          - 53 وت
ــلين ا        2 045ا فصــال    ــال ال ــدد األطف ــو لــعجل ع ــات املســلحة  وا ــن اجلماع ــب ع طف

( طفب عن القوات الدميقراطية لتحريـر روا ـدا    89١  السنة السارقة. وقد ا فصل ) ا فصاتم
و رياــم  ــللك عــن  اعــة رايــا موتومبــو ن  و اعــة  يــاتورا  وقــوات املقاومــة الوطنيــة    
 يتـورل  و اعـة  ـدوما للـدفاع عـن ال و رو/فصــيل شـي ا  وعـن  اعـات مسـلحة أخــرع.          

. 20١5وات املسلحة جلمهورية ال و رـو الدميقراطيـة   عـام     ما ا فصل ع رة فتيان عن الق
وا فصل تتة فتيان رورو ديني قيل     ا جتنيدام    يم لبجـئني   روا ـدا. و  ـجل تقريـر     
أبــدرت  رع ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االتــتقرار    هوريــة ال و رــو الدميقراطيــة      

حالـة  ا   25٧فتيـات املرتبطـات رـالقوات املسـلحة. و      عن معا ـاة ال  (2)ت رين ال ا / وفم 
ا فصـــال األطفـــال املـــرتبطني راجلماعـــات املســـلحة مـــن قاعـــدتني تـــارعتني للقـــوات املســـلحة   

و يتو ـا( رعيـدا عــن األمـا ن الـك ا الع ـور علــيهم فيهـا  اـا أدع  ك تـأخري وتعقيــد          ) امينـا 
مم املتحدة  ك التقيـد راملبـادئ املتفـق عليهـا     عمليات   مشل األتر. وردًّا عل  ذلك  دعف األ

 واملتم لة   ا فصال األطفال   األما ن الك جتدام فيها القوات املسلحة.  
  علـ  التزامهـا رتنفيـل خطـة العمـل املوقَّعـة مـع        20١5وحافظف احل ومة طوال عام  - 54

ــلل قامــف    20١2األمــم املتحــدة   عــام   ــن خــبل العمــل ال ــك م ــا   ذل ــ  املست ــارة     مب ر
ــر        ــر و ي ــال. و  أيلول/تــبتم   أق ــد األطف ــالعنجل اجلنســن وجتني ــة ر ــرئيس املعني ال دصــية لل
الدفاع خريطة طريق ددد األ  طة املتبقية من أجل تنفيل خطـة العمـل ر ـ ل تـام. ولتسـريع      
ــدة علــ  بــعيد املقاطعــات.        ــة م ــتر ة جدي ــة تقني ــة عامل ــة أفرق ــة  ا    ــا  ثبث اــل  العملي

مــن جنــود القــوات  ١٧ 000دمف األمــم املتحــدة الــدعم الــتقين وقامــف رفــر  أ  ــر مــن   وقــ
املسلحة جلمهورية ال و رو الدميقراطية. ريد أ   ال يزال من دواعن القلـق أن القـوات املسـلحة    
قـد ال تسـتطيع دديــد اويـة القصدــر دون مسـاعدة   مـا  ــان ال ـأن رالنســبة لاطفـال الــلل        

. و   طار تنفيـل خريطـة الطريـق  مـن املهـم أن      20١5اويتهم   عام حددت األمم املتحدة 
يــتم اعتمــاد اإلجــرا ات الت ــريلية املوحــدة ر ــأن تقــدير الســن  الــك  ــف بــيا تها   شــهر    

 آب/أ سطس وتنفيلاا    يع أوا  البلد.  

__________ 

 (2) MONUSCO, “Invisible survivors: girls in armed groups in the Democratic Republic of the Congo from 

2009 to 2015”, 25 November 2015. 
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ألقـن  ووابلف احل ومة جهوداا الرامية ملسا لة مـرت ى اال تـها ات اجلسـيمة. وقـد      - 55
فردا  من رينهم لباط رفيعو املستوع   القوات املسـلحة و    68القبر عل  ما ال يقل عن 

تـــنة  20منـــهم أح ـــام رالســـ ن ملـــدة  3٧ال ـــرطة الوطنيـــة ال و روليـــة  وبـــدرت لـــد  
الرت اهبم جرائم العنجل اجلنسن لد الفتيات. وعبوة عل  ذلـك  ا   آب/أ سـطس   لقـا     

وات املسـلحة رسـب  االدعـا  رقيامـ  رت نيـد أطفـال واتـتددامهم.        القبر عل  لارا   القـ 
وأتلقن القبر عل  تبعة من قادة اجلماعـات املسـلحة رسـب  هتـم ااثلـة  مـن رينـهم جوتـتني         
 ماتاتــا وا ــالو ن  الــزعيم الســارق لقــوات املقاومــة الوطنيــة    يتــورل  املعــروف أيعــا راتــم  

 “.   وررا ماتاتا”
ومــة علــ  موابــلة جهوداــا الراميــة  ك تنفيــل خطــة العمــل رإلــفا   و   أشــ ع احل  - 56

الطــارع املؤتســن علــ  اإلجــرا ات  وراعتمــاد وتعمــيم اإلجــرا ات الت ــريلية املوحــدة املتعلقــة  
 رتقييم التحقق من السن وراحلفاظ عل  التزامها مب افحة اإلفبت من العقاب.

(   ا ـف انـا  دقيقـات جاريـة       20١6و  وقف  تارة الا التقرير )آذار/مار   - 5٧
ادعـا ات ر ــأن ارت ـاب جــرائم االتـتربل واال تــها  اجلنسـيني لاطفــال  تـوردط فيهــا أفــراد      

ــا املتحــدة.       مــن ــة تزنا ي ــا و هوري ــوب أفريقي ــن جن ــة م ــارعتني للبع  الوحــدتني العســ ريتني الت
عسـ ريون مـن رـنن    الع ور عل  أدلـة علـ  وقـوع حـادثني آخـرين تـورط فيهمـا أفـراد          ا وقد

 وجنوب أفريقيا.
 

  العراق  
ت   فف وتـرية العمليـات العسـ رية لـد تنظـيم الدولـة اإلتـبمية   العـراق وال ـام            - 58
تــيما    افظــات األ بــار وررــداد و ر ــو  و ينــوع وبــبف الــدين. وشــهدت  افظتــا  وال

ان تأثرياــا علــ  املــد يني ررــداد وديــاك التر يــز الرئيســن للــه مات الــك ي ــنها التنظــيم. و ــ 
وعلــ  اتيا ــل األتاتــية املد يــة مرودعــا. ويتعــمن تقريــرل عــن األطفــال والــزناع املســلح     

ــراق ) ــاير     S/2015/852العـ ــا ون ال ا /ينـ ــن  ـ ــدة مـ ــرة املمتـ ــن الفتـ ــات عـ  ك  20١١( معلومـ
ورة الوبــول  ك  تلــجل املنــاطق  وال تــيما رســب  تزايــد   . وأدت بــع20١5حزيران/يو يــ  

حــدة الــزناع واصــوف مــن اال تقــام   ك عرقلــة ربــد اال تــها ات اجلســيمة واإلرــب  عنــها.    
 وُتعتَبر األرقام الواردة أد ا  أقل من األرقام الفعلية.

ــد واتــتددام    - 59 ــاة واحــدة(  36طفــب ) 3٧ودققــف األمــم املتحــدة مــن جتني . فــيف وفت
حالــة  ك تنظــيم الدولــة اإلتــبمية   العــراق وال ــام   ١9أبــل اــل  احلــاالت  ُعزيــف  ومــن

ــها  ــان مــن حلب ــة  مبحافظــة الســليما ية(  و     ١8)من ــق رفتي ــة تتعل حــاالت  ك حــزب   6حال

http://undocs.org/ar/S/2015/852
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حالـة  ك جمموعـات تنـدرال     ١2العمال ال ردتتا  و ري  من اجلماعات املسلحة ال ردية  و 
د ال عى. وقد تعـمدنف حـاالت جتنيـد األطفـال الـك قامـف هبـا قـوات         دف مظلة قوات احل 

 عـع لسـلطة رئـيس الـو را    جبـاَر       20١5احل د ال عى  الك أببحف منـل  يسـان/أرريل   
 ا ية فتيان عل  اال عمام  ك معس ر تدري  عس رل وجتنيد أررعة فتيان قتتلـوا أثنـا  املعـار     

بمية   العـراق وال ـام   ري ـن  مبحافظـة بـبف الـدين.       الك دارت لد تنظيم الدولة اإلتـ 
مــن قلبــل تنظــيم الدولــة  ١69عمليــة أخــرع لت نيــد األطفــال ) ١٧4وا اإلرــب  عــن وقــوع 

من قلبل قـوات احل ـد    2من قلبل حزب العمال ال ردل  و  3اإلتبمية   العراق وال ام  و 
وأترلـ  عـن قيـام تنظـيم الدولـة اإلتـبمية       ال عى(  ول ن   يتسن التحقق من ال  العمليـات.  

  العراق وال ام رت نيد األطفال    ـافظك األ بـار و ينـوع  وُعرلـف   وتـائا التوابـل       
 ينفِّلون عمليات  عدام.   االجتماعن  بور جلنود أطفال  مبا   ذلك وام

فـــيف   256طفـــب ) 3١4وحـــيف  ـــا ون األول/ديســـم    ـــان مـــا ال يقـــل عـــن        - 60
ــُتهم     23فتــاة(  منــهم  58 و طفــب    قلــيم  ردتــتان العــراق  ال يزالــون راــن االحت ــا  ر

(  ت ـــمل ادعـــا ات راالرتبـــاط 2005وجهـــف  لـــيهم مبوجـــ  قـــا ون م افحـــة اإلراـــاب )
 جبماعات مسلحة.  

وال يزال قتل األطفال أو ت ويههم مي  ل أ  ـر اال تـها ات املبلَّـ  عنـها. وقـد تـ دلف        - 6١
ــ ــم املتحـ ــوع   268دة األمـ ــن وقـ ــفر عـ ــا أتـ ــال )  809حادثـ ــن األطفـ ــيب  338لـــحية مـ قتـ

حادثـا  مبـا   ذلـك مقتـل      ١52جرحيا(. ومن رني تلك احلوادث  جرع التحقق من  4٧١ و
طفــب جبــراف  3١4  يعــرف جنســهم( و بــارة   46فتــاة و  32فــيف و  ١25أطفــال ) 203

ف أ لبيــة اصســائر   بــفوف   ُيــل ار جنســهم(. وقــد ُتــ  ل  36فتــاة و  96فــيف و  ١82)
  عنـدما ا دادت حـدة العمليـات    20١5  املائة( خبل النصجل ال ا  من عـام   ٧4األطفال )

  املائــة مــن  63العســ رية    افظــات األ بــار و ينــوع وبــبف الــدين. ووقــع مــا جمموعــ   
ــيم ا        ــني تنظ ــك دارت ر ــات العســ رية واالشــتبا ات ال ــة اصســائر الب ــرية خــبل العملي لدول

قـوات احل ـد ال ـعى والب ـمر ة      اإلتبمية   العراق وال ام وقوات األمن العراقية  مبا فيهـا 
والعنابـر القبليـة  وقــوات التحـالجل الـدويل لــد تنظـيم الدولـة اإلتــبمية   العـراق وال ــام.        

ا ومـا راتـتددام أجهـزة متف ـرة يدويـة الصـنع اتـتهدفف األمـا ن          ٧6وُت  ل ما جمموع  
   مة وأفراد األمن العراقن.العا
تـيما   وتلق ف األمم املتحدة رب ات عن تعردر الفتيـات جلـرائم العنـجل اجلنسـن  وال     - 62

الفتيات من الطائفة اليزيدية و رياا من األقليـات    املنـاطق اصالـعة لسـيطرة تنظـيم الدولـة       
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وقوع حاالت  ـددة مـن   اإلتبمية   العراق وال ام.  ال أ   ال يزال من الصع  التحقق من 
 اال تصاب والعنجل اجلنسن.

حادثـــا تتعلـــق مبها ـــة املـــدار  ومـــوظفن التعلـــيم  90وقـــد وث قـــف األمـــم املتحـــدة  - 63
( عــن املعــار  املســتمرة   62اــل  احلــوادث ) حادثــا(. وتمــف أ لبيــة 68التحقــق مــن  )ا

ــار  وقــد اتــُتهدلفف املــدار  راتــتددام أجهــزة متف ــرة    ــة    افظــة األ ب ــة الصــنع   ثبث يدوي
حادثـا.   24حوادث وقعف   ررداد ودياك. واتُتهدلف املعل مون والطبب ر  ل مباشـر    

 ا ون األول/ديسـم   قـام تنظـيم الدولـة اإلتـبمية   العـراق وال ـام رتعـلي  وقتـل           9و  
واتـُتددمف   ُمدر تة    ينوع رسب  رفعها اتتددام مقررات التعليم الك يفرلـها التنظـيم.  

ثبث مـدار     ـافظك األ بـار وبـبف الـدين أل ـرار عسـ رية )اتـتددم تنظـيم الدولـة           
 اإلتبمية   العراق وال ام مدرتَتني وقوات األمن العراقية مدرتة واحدة(.

وأترلــ  عــن تعــرار املرافــق الصــحية لع ــر ا مــات  ُعزيــف تــبعة منــها  ك الرــارات   - 64
ا ومـا علـ  العـاملني الطبـيني  وقـد       26 ك ذلك  ُت  ل  لافةإلاأل بار. ورااجلوية املنفَّلة   

موظفني و بارة اثـنني آخـرين      ١0موظفا واختطاف  ١8أتفرت ال  ات مات عن مقتل 
 و ينوع  وببف الدين.   ودياك  افظات ررداد  

يما علــ  وتلقــف األمــم املتحــدة العديــد مــن البب ــات عــن اختطــاف األطفــال  ال تــ  - 65
ــ       ــا   حزيران/يو يـ ــادثني وقعـ ــام. و  حـ ــراق وال ـ ــبمية   العـ ــة اإلتـ ــيم الدولـ ــدل تنظـ أيـ

طفــل مــن  ١ 000وأيلول/تــبتم   أشــارت البب ــات  ك قيــام التنظــيم راختطــاف أ  ــر مــن  
ــا  تســعة حــو   ــان  ١0طفــب ) ١2أخــرع  ُ علــم أ ــ  ا اختطــاف   ادثقعــا  املوبــل. وأثن فتي

 ناة جمهويل اتوية رسب  بلبت أتترية.  وفتاتان( عل  أيدل ج
وا توثيق حوادث تتعلـق مبنـع النـا حني مـن اتـروب مـن منـاطق الـزناع للوبـول  ك           - 66

أمـــا ن آمنــــة واحلصـــول علــــ  اصـــدمات األتاتــــية. فعلـــ  تــــبيل امل ـــال  ا    ــــا ون      
ني ررـداد   ا ف من األ بـار مـن عبـور جسـر رزيبـز الـلل يـررا رـ         ١ 600األول/ديسم   منع 

 عل  أيدل عنابر من قوات احل د ال عى. للدطجلواأل بار  وقيل  ن رععهم تعرر 
وقامف ح ومةت  قليم  ردتتان  رالتعاون مع األمم املتحدة  رإ  ا  فرقـة عمـل معنيـة     - 6٧

رالعدالة من أجل األطفال ملتارعة حالة األطفـال املدـالفني للقـا ون  مبـن فـيهم احملت ـزون رتـهم        
راألمن القومن. و   أرح  راجلهود الك تبلتا احل ومـة مـن أجـل ا ـاذ تـدارري وقائيـة        متصلة

ــراق وال ــام  ول ــين        للتصــدل ــة اإلتــبمية   الع ــ  تنظــيم الدول ــن جا  ــال م ــد األطف لت ني
يساور  القلـق رسـب  اتـتمرار ورود رب ـات عـن جتنيـد األطفـال واتـتددامهم علـ  أيـدل           

 تقع اآلن دف مسؤولية احل ومة. و   أحـا احل ومـة علـ  ولـع     قوات احل د ال عى  الك
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ــر  أدوات للتحقــق مــن الســن وال  ــة املســا لة     ف ــال واتــتددامهم و فال ــد األطف ولت ــرن جتني
 ذلك. عن

 
  ترائيل ودولة فلسطني  

  اتسـمف احلالـة   النصــجل ال ـا  مـن العــام رتصـاعد حـدة التــوترات       20١5  عـام   - 68
 أعمــال عنــجل واتــعة النطــاق  وال تــيما   العــفة الررريــة  مبــا فيهــا القــد    الــك دولــف  ك

ال رقية. وال يزال التأثري املـدمر النـاجم عـن اال تـها ات اجلسـيمة وتزايـد ريئـة العنـجل والقمـع          
يؤثر   حيـاة األطفـال. وقـد تعـرر األطفـال الفلسـطينيون واإلتـرائيليون مـن احلالـة السـائدة           

 الزناع واحلصار.لبحتبل العس رل و
فتيـات( وُجـرف مـا ال يقـل      5فـيف و   25طفـب فلسـطينيا )   30  قتتل 20١5و  عام  - 69

فتــــاة(  أ لبــــهم   العــــفة الررريــــة  مبــــا فيهــــا   48فــــيف و  ١ 68٧طفــــب ) ١ ٧35عــــن 
 ال رقية. القد 
 فتيـات(  واـو   4فـيف و   23طفـب فلسـطينيا )   2٧وقتتل   العفة الرررية مـا جمموعـ     - ٧0

. ووقعـف معظـم حـاالت القتـل   الررـع      20١4عدد يقارب لعجل عدد اللين قتتلوا   عـام  
ــام   ــن عـ ــدة  ك    25. وُعزيـــف 20١5األخـــري مـ ــرائيلية  وواحـ ــل  ك القـــوات اإلتـ ــة قتـ حالـ

املستوطنني اإلترائيليني  وواحدة  ك  ـل مـن القـوات اإلتـرائيلية واملسـتوطنني اإلتـرائيليني.       
من األطفال الفلسطينيني  اللين ُجـرف أ لبـهم  تي ـة لبشـتبا ات مـع        ما  اد عدد اجلرح 

   فل فلسـطينيون   20١5القوات اإلترائيلية والعمليات العس رية. و  الررع األخري من عام 
ا وما رـالطعن لـد  تـرائيليني. و  الفتـرة مـن ت ـرين األول/أ تـورر         ١2١من رينهم قصدر  

ــف   ــا رالربــا     ك  ــا ون األول/ديســم   قتل طفــب فلســطينيا   ١4القــوات اإلتــرائيلية رمي
شار وا  أو اشتب    أهنم شار وا    ات مـات رـالطعن. وقـد قمـف مـرارا رإدا ـة ات مـات        
رــالطعن و رياــا مــن ات مــات. و لــافةر  ك ذلــك  انــا  عــدد مــن احلــوادث الــك تــ ري القلــق  

قـا ون   ظـرا لوجـود دالئـل ت ـري  ك أن      ر أن االتتددام املفرط للقوة والقتل خارال  طاق ال
ــاة يــ ر اتــتددام القــوة      ــدا مباشــرا للحي ــوا ي ــ لون خطــرا وشــي ا أو هتدي األطفــال   ي و 

ت رين األول/أ تورر  يقاف فتاة تبل  مـن العمـر    25الفتا ة لدام. فعل  تبيل امل ال  ا   
النـار عليهـا تـس مـرات علـ        عاما    قطة للتفتيش   اصليل  وا تفتي ها  مث أطلقـف  ١٧

األقــل. وادعــف الســلطات اإلتــرائيلية رأهنــا حاولــف طعــن أحــد أفــراد ال ــرطة   ال أن أحــد    
 شهود العيان ذ ر أهنا رفعف يديها   اتوا  و  ت ن ت  ل أل هتديد.
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وأتفرت أعمال العنجل الك ارت بها املستوطنون اإلتـرائيليون واحلـوادث ذات الصـلة     - ٧١
ــك شــا  فــيف  45طفــب فلســطينيا جبــراف )   54ر ف فيهــا القــوات اإلتــرائيلية عــن  بــارة     ال

 و /يوليـ   أقـدم مسـتوطنون     3١حالـة مـن جا ـ  املسـتوطنني. و       20فتيات(  منـها   9 و
شـهرا  ريـق متعمـد أودع أيعـار  يـاة       ١8 ترائيليون عل  قتل بى فلسطيين يبل  من العمـر  

أعـوام جبـروف خطـرية. واهتـم اثنـان مـن اإلتـرائيليني         4العمر  والدي  وأباب شقيق  البال  من
 أحدظا قابر رارت اب ال  اجلرمية.

ــ     - ٧2 ــا جمموع ــب  تــرائيليا )  ١3وأبــي  م ــان و  9طف ــد    4فتي ــ  ي ــات( جبــروف عل فتي
الفلســطينيني. وتوفيــف فتــاة  تــرائيلية  تي ــة ملعــاعفات اجلــروف البالرــة الــك أبــيبف هبــا      

حادث تيارة تسب  ر  رشق راحل ارة مـن جا ـ  فلسـطينيني. وعـبوةر علـ          20١3 عام
 عاما قتتل رالربا    ت رين ال ا / وفم . ١٧ذلك  ذت ر أن  ترائيليا يبل  من العمر 

و   زة  قتلف القوات اإلترائيلية ثبثة أطفـال فلسـطينيني. فقـد قتتـل فاَتيـان رـالقرب        - ٧3
فـيف جبـراف     65ف فتاة    ارة جوية. و لافةر  ك ذلك  أتبي  من السياال مع  ترائيل وقتتل

 أ لبهم   املناطق احملظور دخوتا عل  طول السياال مع  ترائيل و  البحر.
وال تتوافر توع معلومات  ـدودة عـن جتنيـد األطفـال أو اتـتددامهم. وقـد قيـل  ن         - ٧4

ــرة مــن     ــدين القســام قامــف   الفت ــ   ك  و /يول 25 تائــ  عــز ال ــإدارة   5ي آب/أ ســطس ر
مــن األطفــال وال ــباب الــلين تتــراوف أعمــارام مــن    25 000معســ ر    ــزة شــار  فيــ   

آب/أ ســطس  ذت ــر أن اجلبهــة ال ــعبية لتحريــر فلســطني أقامــف  30عامــا. و   2١ ك  ١5
 احتفاال للتدرال أثنا  معس ر للفتيات  تعمن تدريبا عل  اتتددام األتلحة.

وات اإلتــرائيلية القــبر علــ  عــدد متزايــد مــن األطفــال الفلســطينيني        وألقــف القــ  - ٧5
واحت زهتم وحو موا    ا م عس رية لاحـداث   العـفة الررريـة. و  القـد  ال ـرقية       

طفـب   ١36طفـب فلسـطينيا دون تـن املسـؤولية اجلنائيـة  مـن رينـهم         860ألقن القبر علـ   
و اد املتوتــا ال ــهرل لعــدد األطفــال الــلين  عامــا.  ١١أعــوام  ك  ٧تتــراوف أعمــارام مــن 

. 20١4  املائة مقار ة رعـام   ١5دت زام  ترائيل  وفقا ملصلحة الس ون اإلترائيلية رنسبة 
و  تطور م ري للقلق  ا اتتئناف تطبيـق عمليـات االحت ـا  اإلدارل لاطفـال  الـك   ت ـن       

رع   العـفة الررريــة منـل عــام   و  أمــا ن أخـ  2000تسـتددم   القـد  ال ــرقية منـل عـام     
. ففن الفترة من ت رين األول/أ تـورر  ك  ـا ون األول/ديسـم   ولـعف السـلطات      20١١

اإلتــرائيلية تــتة أطفــال قيــد االحت ــا  اإلدارل. ووابــلف األمــم املتحــدة وشــر اؤاا توثيــق  
واحت ـا ام   حاالت  تا ة معاملة األطفال من جا   القوات اإلترائيلية خبل فترة اعتقـاتم 

   العفة الرررية والقد  ال رقية.  
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و  العفة الرررية  ال تزال االعتدا ات عل  املـدار  واملـوظفني امل ـمولني راحلمايـة       - ٧6
وشيوع ريئة من العنجل واملعايقة والتراي   تؤثر عل   م ا ية حصول األطفال عل  التعلـيم.  

حالـة ملـدار  تعرلـف إلطـبق      96يم  منـها  حادثة تتعلق رـالتعل  283ووث قف األمم املتحدة 
اعتـدا  وهتديـدا رـالعنجل لـد الطـبب       46النار خبل العمليـات العسـ رية واالشـتبا ات  و    

حالـة تـدخل      62واملعلمني من جا   قوات األمن اإلترائيلية واملستوطنني اإلترائيليني  و 
والطـبب. و   ـزة  مـن جممـوع      التعليم  تي ة إل بق املدار  أو اعتقال واحت ا  املوظفني

ـــبال  عــدداا   ــدار  ال ــال  عــدداا     262امل ــال الب ــار األطف ــك تعرلــف   2٧4مدرتــة وري ال
  ا تصـليح أو  عـادة رنـا     20١4للعرر أو التدمري خبل األعمال العدائية الك وقعف   عام 

دار  التارعـة لامـم     املائـة مـن املـدار   ـري التارعـة لامـم املتحـدة  و يـع املـ          96ما  سبت  
ــة مــن املنظمــات       65املتحــدة  و  ــن خــبل املســاعدة املقدم ــار األطفــال  م ــة مــن ري   املائ

 اإل سا ية أو اجلهات املاوة.
وا   العفة الرررية توثيق ع ـرة حـوادث تـدخل   الرعايـة الصـحية  تعلـق  صـفها         - ٧٧

اإل ــبق القســرل للعيــادات  مبست ــف  املقابــد   القــد  ال ــرقية. ومشلــف اــل  احلــوادث  
وعمليــات التفتــيش واالعتقــال  ودخــول قــوات األمــن اإلتــرائيلية  ك املست ــفيات للحصــول  
عل  ملفات واتت واب العاملني الطبيني  اا أتـفر عـن تعطيـل اصـدمات الطبيـة. و لـافةر  ك       

الطبــيني مــن املســاعدين  ١3١ذلــك  أفــادت  عيــة اتــبل األمحــر الفلســطيين رــأن أ  ــر مــن   
تـيارة  تـعاف    ٧6واملتطوعني أبيبوا جبراف أثنا  االلطبع رعملهم   العفة الررريـة ورـأن   

تعرلف للعرر أيعا  ورأن قوات األمن اإلتـرائيلية منعـف أو أخـرت وبـولا األفرقـة الطبيـة       
 مناتبة.   ٧0 ك املرل  واجلرح    

ــارق )  - ٧8 ــرل السـ ــاذ   A/69/926-S/2015/409و  تقريـ ــ  ا ـ ــرائيل علـ ــا   تـ ــف  ـ (  قمـ
خطوات  ددة وفورية حلماية األطفال واملـدار  واملست ـفيات  وال تـيما مـن خـبل  فالـة       

ـــ      ــة. ومــن جممــوع احلــاالت ال ــها ات املزعوم ــة   ١90املســا لة عــن اال ت ــها ات املزعوم لب ت
والــك  20١4ون الــدويل اإل ســا  الــك ارت بــف أثنــا  األعمــال العدائيــة    ــزة   عــام  للقــا 

أحيلف  ك آلية تقيـيم تقصـن احلقـائق التارعـة جلـيش الـدفاع اإلتـرائيلن  أبـدر املـدعن العـام           
العســ رل اإلتــرائيلن الئحــة اهتــام مشلــف ثبثــة جنــود  تــرائيليني اهتمــوا رالنــه  والســرقة.     

يقات   العديد من احلوادث  مبا   ذلك قتل أررعة أطفـال علـ  أحـد شـواط      وأ لقف التحق
   دون ا اذ أل  جرا ات جنائية أو تأديبية.20١4 و /يولي   ١6مدينة  زة   

را ـاذ  جـرا ات تزيـد مـن      20١5ويساور  القلق   ا  قيام ح ومة  ترائيل   عـام   - ٧9
طفـال. فعلـ  تــبيل امل ـال  أقـر ال نيسـف تعــديبت      تقييـد حقـوق الفلسـطينيني  مبــن فـيهم األ    

http://undocs.org/ar/A/69/926
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مؤقتــة علــ  قــا ون العقورــات تزيــد مبقتعــااا مــدة العقورــة القصــوع علــ  رمــن احل ــارة  ك    
عامــا  وأبــدر النائــ  العــام توجيهــا يقعــن رــإلزام  يــع أععــا  النيارــة العامــة رالتمــا      20

ــه     ــامهم ررشــق احل ــارة  واملت ــها    احت ــا  األشــدا  امل ــتب    قي ــللك   ك حــني ا ت مني ر
اإلجــرا ات القا و يــة. و  ــين أعــرُب مــن جديــد أيعــار عــن قلقــن   ا  اارتــة عمليــات اتــدم     
العقارية ملنا ل الفلسطينيني املتهمني مبها ة  ترائيليني  الك أحالف أتـرام وجرياهنـم  ومنـهم    

 األطفال   ك أشدا  رب مأوع.
 

 لبنان  
االشــتبا ات امل  فــة الــك وقعــف    افظــة البقــاع و ــيم عــني   تعــرر األطفــال مــن  - 80

احللوة لبجئني الفلسـطينيني  والـتف ريات الـك وقعـف   طـرارلس ورـريوت  وأعمـال العنـجل         
 عل  طول احلدود مع اجلمهورية العررية السورية واصا األ رق مع  ترائيل.

ــك قامــف ف     - 8١ ــق احلــاالت ال ــم املتحــدة توثي ــة   ووابــلف األم ــا  اعــات مســلحة  لي يه
عامـا   ١٧ ك  ١5وأجنبية رت نيد األطفال واتتددامهم  مبن فيهم فتيان تتراوف أعمارام من 

أرتلوا  ك اجلمهورية العررية السـورية. و ا ـف  البيـة احلـوادث تتعلـق جببهـة النصـرة   ال أن        
ة أخـرع  مبـا فيهـا    التقارير أفادت رأ   قد جرع أيعا جتنيد األطفـال مـن قبـل  اعـات مسـلح     

حزب اهلل  اللل يدعم قـوات احل ومـة السـورية. وعـبوةر علـ  ذلـك  وث قـف األمـم املتحـدة          
ــان        ــا الفصــائل املســلحة الفلســطينية واجلماعــات املســلحة األخــرع   لبن ــف فيه حــاالت قام

عامــا. وأفــادت التقــارير  ١٧ ك  ١5رت نيــد واتــتددام فتيــان وفتيــات تتــراوف أعمــارام مــن 
ــان اتــتددموا للعمــل    قــاط التفتــيش أو  حــر   رينمــا اتــتددمف الفتيــات       رــأن الفتي
 الدعم. أدوار
ــارق )      - 82 ــرل الســ ــ    تقريــ ــار  ليــ ــو امل ــ ــ  النحــ ــق  علــ ــاور  القلــ -A/69-926ويســ

S/2015/409رــاألمن القــومن   قعــايا  (    ا  احت ــا  أطفــال علــ  ذمــة احملا مــة رتــهم تتعلــق
 ك  ١4فــيف )تتــراوف أعمــارام مــن  ١5 ــتي احملــا م العســ رية رــالنظر فيهــا. و ــان انــا  

   .20١5عاما وقف  لقا  القبر عليهم( ال يزالون  ت زين   هناية عام  ١٧
حالـة وقـع فيهـا األطفـال لـحايا   حـوادث تتعلـق         ١4ودققف األمـم املتحـدة مـن     - 83

آخــرون جبــراف(   9مــن  لفــات احلــرب   جنــوق لبنــان )قتتــل طفــبن وأبــي   رــاملتف رات
وطلقات طائ ة خبل مراتم للحداد أقامها حزب اهلل )قتتل طفل واحـد وأبـي  طفـل آخـر     

 جبراف( وتبادل  طبق النار )أبي  طفل جبراف(.

http://undocs.org/ar/A/69
http://undocs.org/ar/A/69
http://undocs.org/ar/A/69
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يم عـني  وأثنا  أعمال العنجل الك وقعف   آب/أ سطس رني الفصـائل املسـلحة    ـ    - 84
احللوة لبجئني  تعرلف تف مدار  لامم املتحـدة ومرفقـان طبيـان لالـرار  تي ـة لتبـادل       

  طبق النار وا اتتددام أررع من مدار  األمم املتحدة من قبل عنابر مسلحة.
و   أشـــيد راحل ومـــة جلهوداـــا امل  فـــة مـــن أجـــل تنفيـــل خطـــة العمـــل املوقعـــة      - 85

 ك منع ارتباط األطفال رـالعنجل املسـلح   لبنـان والتصـدل لـ .      الرامية  20١4آب/أ سطس 
وأحا لبنان مرة أخرع علـ  التصـديق علـ  ال وتو ـول االختيـارل التفاقيـة حقـوق الطفـل         

   .2002ر أن اشترا  األطفال   املنا عات املسلحة اللل وقَّع    عام 
 

 ليبيا  
عف اشتبا ات مسلحة متفرقة   أجـداريا  اتتمر القتال الطويل األمد   رنرا ل  ووق - 86

ودر ة وال فرة وتبها وترت وطرارلس ومنطقة اتبل النفطن. وتوتـعف اجلماعـات املواليـة    
لتنظيم الدولة اإلتبمية   العراق وال ام وا تسبف أرلار   وتا ليبيا. وظـل ا عـدام األمـن    

فو األمم املتحـدة الـدوليون  ك   يفرر قيودار عل   م ا ية الوبول أل رار الربد  وُ قل موظ
 خارال البلد.

ووردت تقارير ر أن قيام اجلماعات املسـلحة رت نيـد األطفـال واتـتددامهم. وعلـ        - 8٧
تبيل امل ال  أفادت تقارير رقيام  اعات تنتسـ  لتنظـيم الدولـة اإلتـبمية   العـراق وال ـام       

عـدد مـن األطفـال الـلين     رت ريل معس رات تـدري    جنـوب تـرت  و قامـة حفـل  ـرال ل      
طفـب    ـا ون األول/ديسـم  حسـبما ذت ـر.       85عاما يبلـ  عـددام    ١6تقل أعمارام عن 

 وقيل أن انا  أطفاال تعرلوا للعنجل اجلنسن أثنا  ارتباطهم راجلماعات املسلحة.
طفب عل  األقـل  ـا وا لـحايا للقصـجل املـدفعن الع ـوائن        60وأفادت التقارير رأن  - 88

الس نية والرارات اجلوية والتف ريات اال تحارية وتبادل  طبق النار  واـن حـوادث    للمناطق
وقع أ لبـها   رنرـا ل. ووردت تقـارير أيعـار ر ـأن  عـدام أطفـال رـإجرا ات مـوجزة  وقيـام           
 اعات منتسبة  ك تنظيم الدولة اإلتبمية   العـراق وال ـام  سـ  االدعـا ات رقطـع رأ       

 عاما   اوارة   أيار/مايو. ١٧ بى يبل  من العمر
مدرتة تعرلف للعرر أو التدمري  مبا   ذلـك مـن خـبل     40و  رنرا ل  ذت ر أن  - 89

القصجل الع وائن. ووث قف األمـم املتحـدة أيعـا حالـةر قـام فيهـا جملـس شـورع جمااـدل در ـة           
علـ   راتتددام  حدع املـدار  أل ـرار عسـ رية  مرفـق لبحت ـا . واتـتمرت ات مـات        

املست فيات والعاملني الطبـيني. وتعـرر مر ـز رنرـا ل الطـى للقصـجل راملدفعيـة أررـع مـرات          
عل  األقل  وقيل  ن أررعة من العاملني الطبيني قتتلوا أثنا  أدائهـم لعملـهم   تـيارة لإلتـعاف     
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أيار/مـايو. وُوث قـف   أجـداريا ورنرـا ل ودر ـة حـاالت قامـف فيهـا  اعـات مســلحة            6  
  اعات تارعة لعملية ال رامة  راختطاف وقتل عاملني طبيني.   منها
و  تياق اهنيار القا ون والنظام  ارتفع عـدد حـاالت اختطـاف األطفـال مـن جا ـ         - 90

اجلماعات املسلحة وامليلي يات والتنظيمات اإلجرامية. وعل  تبيل امل ال  ُع ـر   رنرـا ل     
عامـا قيـل  ن ميلي ـيات تارعـة لعمليـة       ١6ل  من العمر  ا ون األول/ديسم  عل  ج ة لفيف يب

 ال رامة اختطفت .  
ــة     - 9١ ــة املقارحـ ــن  ك قبيلـ ــا تنتمـ ــد أهنـ ــة مســـلحة ُيعتقـ ــ   قامـــف  اعـ و  حزيران/يو يـ

راختطـاف تـبعة مـن مـوظفن  حـدع املنظمـات اإل سـا ية الليبيـة  وال يـزال مصـري املدــتطافني           
 معروف.  ري
املتحدة مع  عية بيا ة الدتتور ل ـن تـدرال   م ـروع الدتـتور     وتوابلف األمم  - 92

لما ات تتعلق  قوق األطفـال. و   أرحـ  رقـرار اجمللـس البلـدل ملدينـة الز تـان الصـادر           
رتسريح اجلنود األطفال و عادة  دمـاجهم  وأتطلـع  ك تنفيـل  رـدعم مـن       20١6شباط/ف اير 
 اليو يسيجل.

 
 مايل  

ن اتفاق السبم اللل وقـع عليـ   ـل مـن احل ومـة وائـتبف اجلماعـات        عل  الر م م - 93
ــتمرت     ــ   فقــــد اتــ ــايو وحزيران/يو يــ ــة   أيار/مــ ــيقية احلر ــــات األ واديــ املســــلحة وتنســ

ــرة أيعــا  20١5االشــتبا ات رــني األطــراف   مشــال مــايل   منتصــجل عــام     . وشــهدت الفت
ــالعنجل   ــحوب رـ ــالتطرف املصـ ــة رـ ــات املرتبطـ ــاعدا   ات مـ ــة.   تصـ ــري املت افئـ ــات  ـ وات مـ

ا تـها ات ا التحقـق منـها     ١09روج  اإل ال عن وقوع ا تها ات جسـيمة  منـها    أترل  وقد
 ا تها ا   يتسن التحقق منها. ١28 و

ــ      - 94 ــا جمموعـ ــوع مـ ــد روقـ ــات تفيـ ــال    ١2٧ووردت رب ـ ــد األطفـ ــاالت جتنيـ ــن حـ مـ
حالــة منــها. وراإللــافة  ك   30واتــتددامهم علــ  يــد اجلماعــات املســلحة وا التحقــق مــن   

حالــة لت نيــد أطفــال واتــتددامهم علــ  يــد  اعــة طــوارق  مرــاد   2٧ذلــك  ا التحقــق مــن 
    يرـار  مبنطقـة  ـاو  ووردت رب ـات      20١6للدفاع عن النفس وحلفائها   آذار/مار  

أطفـال  ت ـزين      4 ا ون األول/ديسم   ظـل   3١حالة أخرع. وحيف  4٧تدعن روقوع 
ــني    ــن ر ــا و و ولي ــورو  م ــم      32رام ــاألمن. ووابــلف األم ــق ر ــهم تتعل ــب احُت ــزوا رت طف

. 20١3تعاوهنــا مــع تــلطات مــايل ل فالــة تنفيــل رروتو ــول التســليم املوقــع   عــام    املتحــدة
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طفــب لــدع  ١4وراإللــافة  ك ذلــك  وثقــف األمــم املتحــدة حــاالت تنطــول علــ  احت ــا     
 املسلحة. اجلماعات

أثنـا  ات مـات الصـاروخية     39طفـب وت ـوي     ١2األمم املتحدة من مقتـل   ودققف - 95
وتبادل  طبق النار  و للك عن طريق ات مات املنفلة رأجهزة متف رة مرجتلـة واملتف ـرات   
مـن  لفـات احلــرب. ور ـم أ ـ    ي ــن يتسـد دائمـا دديــد اجلنـاة  فقـد أفيــد رـأن التنســيقية          

و   حـدع احلـوادث  أتعـدم فاَتيـان دون  ا مـة  وقتط عـف       تورطف   ا ومني علـ  األقـل.   
ــد جمموعــة مــن الرو ــا  لبشــتبا  رارتباطهمــا راجلماعــات املســلحة       ــ  ي ــا عل أوبــاتما وأحرق

 وم ار تهما   أحد ات مات.

حالــة مــن حــاالت اال تصــاب و ــري  مــن أشــ ال    22وا التحقــق مــن مــا جمموعــ    - 96
حاالت عل  يد قوات مايل للدفاع واألمن  وحالة علـ    3منها العنجل اجلنسن لد األطفال  

 حالة عل  يد جناة جمهولني. ١8 يد االئتبف و

وا التحقــق مــن أررــع ا مــات وهتديــدات ر ــن ا مــات علــ  املــدار  واملــوظفني   - 9٧
. و  (3)امل ــمولني راحلمايــة  منــها ا ومــا  فلتــ  التنســيقية وثا يــا  فلتــ  جبهــة دريــر ماتــينا 

عقاب مقتل أحد  عما  القرع علـ  يـد اجلبهـة   قريـة دو ـو مبنطقـة مـورك  أل ـ   حسـبما          أ
قيل  اتتعان رالسلطات رعد أن طتل  من    بق املدار  العلما ية  واددت اجلبهـة املدرتـني   

ــن   ــبق       ــا أتــفر ع ــة  ا ــديات  لي ــك     93  تــف رل ــدار  ال ــدد امل ــر ع مدرتــة. واخنف
ــات امل ــتددمها اجلماعـ ــن  تسـ ــ رية مـ ــرار عسـ ــلحة أل ـ ــام  20سـ ــة   عـ  ك  20١4مدرتـ

 مدار   لول  ا ون األول/ديسم . ٧

وظلــف البيئــة الت ــريلية شــديدة التقلــ  وتــاظف ات مــات الــك اتــتهدفف مــوظفن  - 98
ومرافق املساعدة اإل سـا ية   تعطيـل  يصـال املسـاعدات. و  واقعـة ا التحقـق منـها  قامـف         

نظمـة طبيـة دوليـة  ـري ح وميـة تـدعم مر ـزين بـحيني   منطقـة  ب تـو           التنسيقية رإجبـار م 
 اال سحاب. عل 

و  لو  تزايد التهديدات املوجهة للتعليم  رادرت األمم املتحـدة رالـدخول   حـوار     - 99
مع و ارة التعليم ر أن محاية املدار . واتتمرت اجلهود املبلولة للتوابل مع التنسيقية ر ـأن  

ها ات اجلسيمة لد األطفال ومنع ت راراـا  وا ـلت خطـوات لولـع خطـة      ولع حد لب ت
عمل مـع احلر ـة الوطنيـة لتحريـر أ واد. و  ت ـرين األول/أ تـورر  تـاعدت األمـم املتحـدة          

__________ 

. وُ سـبف  ليهـا ات مـات الـك     20١5 ـا ون ال ا /ينـاير   جبهة درير ماتينا ان  اعة مسلحة ت  لف    (3) 
 وقعف   املنطقتني الوتط  وال مالية.
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أيعــا تــلطات مــايل   ولــع اتــتراتي ية لفصــل األطفــال عــن اجلماعــات املســلحة و عــادة      
ايل وأبـحاب املصـلحة امل ـار ني   تنفيـل      دماجهم   جمتمعـاهتم. و  ـين أتشـ ع تـلطات مـ     

 اتفاق السبم عل  االاتمام  قوق األطفال واحتياجاهتم اصابة.
 

 ميا ار  

ــوات املســلحة         - ١00 ــني الق ــوب ال ــرقن ر ــان واجلن ــك  اشــني وش ــزناع   والي اتــتمر ال
احل ومــة ت ـرين األول/أ تـورر  وقعـف     ١5احل وميـة )التا ـاداو( واجلماعـات املسـلحة. و      

و ا ية  اعات مسلحة  منـها أررعـة  اعـات مدرجـة   القائمـة  اتفاقـا لوقـجل  طـبق النـار          
 عل   طاق البلد رأ مل .

منـها.   95حالة جتنيـد  ا التحقـق مـن     2١٧وتلقف األمم املتحدة تقارير عن وقوع  - ١0١
منـها  ك     ُعزيـف ثـبث حـاالت   20١5وا التحقق من تس حاالت جتنيـد حـدثف   عـام    

التا اداو )ُتردف اجملندون الحقا( وُعزيف حالتـان  ك جـيش اتـتقبل  اشـني. وا التحقـق        
. وعبوة علـ  ذلـك  تلقـف األمـم     20١4من تتة وع رين حالة وقعف   عام  20١5عام 

املتحدة تبعة تقارير تفيد رأن التا اداو قامف راتتددام األطفال   مهـام الـدعم  وا التحقـق    
مــــن حــــالتني منــــها   واليــــة راخــــني. وذ ــــرت احل ومــــة أهنــــا ا ــــلت  جــــرا ات لــــد 

لارطا  لعـدم االلتـزام رـإجرا ات الت نيـد.  مـا ُح ـم علـ  مـد           ٧3عس ريا  منهم  382
رالســ ن ملــدة تــنة رتهمــة املســاعدة علــ  جتنيــد القتص ــر. وت ــري معلومــات موثوقــة  ك أن          

ل وتستددمهم   ري أ     يتسن التحقق من تـس مـن   اجلماعات املسلحة  ا ف جتند األطفا
  مبلَّـ   عنها رسب  تعلر الوبول  ك املناطق املعنية. و ا ـف حـوادث الت نيـد الت   احلاالت املتبلَّ

عنــها تتعلــق جبــيش التحريــر الــوطين ل ــارين  وجــيش اتــتقبل  اشــني  وجــيش جنــوب           
 ني و ايني وشان.شان  وجيش تا   للتحرير الوطين    واليات  اش والية

ووثقــف األمــم املتحــدة وجــود ثبثــة أطفــال قيــد االحت ــا  العســ رل. وقــد أتطلــق     - ١02
تــراف طفلــني مــن ال بثــة رعــد  خطــار التا ــاداو رالواقعــة وأتعيــد ال الــا  ك  تيبتــ  ري مــا يــتم  
ــق       ــة أطفــال علــ  مســتوع ال تائــ  وأتطل التحقــق مــن تــن . و لــافةر  ك ذلــك  احُت ــز ثبث

 احهم   وقف الحق.تر

جرحيــــا(   50قتــــيب و  25حادثــــة قتــــل وت ــــوي  ) 3٧ووثقــــف األمــــم املتحــــدة  - ١03
ــل    23التحقــق مــن   وا ــها أتــفرت عــن مقت ــة من ــر  3٧طفــب وجــرف   ١5حال ــرتبا أ   . وي
 صجل احلاالت املتحقق منـها را ف ـار األلرـام األرلـية و املتف ـرات مـن  لفـات احلـرب          من
 (.جرحيا 24قتل  و  ١0)
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ودققف األمم املتحدة من ثبث حاالت تتعلق رالعنجل اجلنسـن تعرلـف تـا فتيـات      - ١04
تتراوف أعماران رني اصامسة والعاشرة عل  يد جنود التا اداو. و  حالة خطرية  قام اجلنـود  
را تصاب طفلة   ال امنة من عمراا وتوفيف رعـد  قلـها  ك املست ـف . وحـو م اجلنـاة أمـام       

س رية رتهمة التري  عن اصدمة والس ر  وأدين اثنان منهما رتهمة اال تصـاب أمـام     مة ع
  ا م مد ية.

تقريرا تفيد روقوع ا مات عل  املـدار . وُعزيـف ثبثـة     ١١وتلقف األمم املتحدة  - ١05
من احلوادث املتحقق منها  ك التا اداو  وجيش  ـارين اصـريل الـدميقراطن  و اعـة مسـلحة      

. وُعزيف  ك التا اداو تـف مـن حـاالت اتـتددام املـدار  أل ـرار عسـ رية الـك ا         جمهولة
 التحقق منها.

وا التحقق من تسة حـوادث اختطـاف  منـها ثبثـة حـوادث أتـفرت عـن اختفـا           - ١06
طفــب وُعزيــف  ك التا ــاداو  وحادثــان يتعلقــان ر بثــة أطفــال ُعزيــا  ك جــيش اتــتقبل     ١١

ــدل اجلماعــات       اشــني. ووردت رب ــ  أي ــوع حــوادث اختطــاف عل ــد روق  ــات  لــافية تفي
املسلحة   واليات  اشني وشان ال مالية وراخني  مبا   ذلك اختطافهم من أجـل جتنيـدام   

 واتتددامهم  و  يتسن التحقق منها رسب  القيود املفرولة عل  دخول ال  املناطق.

اثنني مـن مـوظفن املسـاعدة اإل سـا ية        وتلقف األمم املتحدة رب ني يفيدان روقوع - ١0٧
مرم  النريان املتبادلة رـني قـوات التا ـاداو واجلماعـات املسـلحة أثنـا  االشـتبا ات الـك دارت         
ــة خــارال        ــاطق الواقع ــة  يصــال املســاعدات اإل ســا ية  ك املن ــني الطــرفني. واخنفعــف  م ا ي ر

  رسـب  بـعورة احلصـول علـ      20١4تيطرة احل ومة   واليك  اشني وشان مقار ـةر رعـام   
  ذن من احل ومة.

واتــتمرت احل ومــة   ا ــاذ خطــوات  جياريــة لتعزيــز تنفيــل خطــة العمــل امل ــتر ة     - ١08
الرامية  ك وقجل ومنـع جتنيـد األطفـال واتـتددامهم   التا ـاداو  مبـا   ذلـك التـدري  علـ           

ــات الربــد      ــد  وتســهيل وبــول رع  ــ  والوحــدات  تقــدير الســن   مرا ــز الت ني  ك ال تائ
العس رية وعقد اجتماعات شـهرية التـتعرار احلـاالت مـع األمـم املتحـدة للتحقـق مـن تـن          

ــام    ــال. و  عــ ــوهنم أطفــ ــتب     ــ ــدين امل ــ ــريح 20١5اجملنــ ــال   ١46  ا تســ ــن األطفــ مــ
طفـب منـهم ال يـزال     28السارقني و عادة دجمهم   أترام وجمتمعاهتم احملليـة  و ـان    اجملندين

 تنة. ١8ن دو

و ارت ا لك اصابة ميا ار    و /يولي . ول نها ر م  قراراا مبـا دقـق مـن تقـدم       - ١09
أشارت   الوقـف  فسـ   ك اتـتمرار وجـود ثرـرات   املنـع واملسـا لة املنـه يني فيمـا يتعلـق           

طفــال واتــتددامهم مــن جا ــ   رت نيــد األطفــال واتــتددامهم. وال رــد مــن جتــرن جتنيــد األ  
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لعس ريني واملد يني عل  السوا . وتي ون من املهـم جـدا  قـرار قـا ون الطفـل املـنقح  الـلل        ا
يتعــمن فصــب عــن األطفــال والــزناع املســلح وفرعــا للعقورــات املنــاظرة. ويــتعني أيعــا تعزيــز   
تطبيق ما او قائم من آليات املسا لة عن  يـع اال تـها ات اجلسـيمة  مبـا   ذلـك عـن طريـق        

  النصو  القا و ية لعمان االتسـاق   القـرارات  ودسـني محايـة ال ـهود         فالة الولوف
 ومتارعة القعايا   احملا م املد ية.

ــة حقــوق الطفــل     - ١١0 ــارل التفاقي و  أيلول/تــبتم   وقعــف ميا ــار ال وتو ــول االختي
  .ر أن اشترا  األطفال   الزناعات املسلحة. و   أش عها رقوة عل  أن تصدق علي

ــ بث املدرجــة          - ١١١ ــع اجلماعــات املســلحة ال ــإجرا  حــوار م ــ لك اصابــة ر وقامــف ا
ــال         ــد األطفـ ــدل لت نيـ ــل للتصـ ــا عمـ ــع خطـ ــ  ولـ ــ يع علـ ــر  للت ـ ــلا التقريـ ــات اـ مرفقـ
ــم املتحــدة تســع   ك        ــف األم ــا فتئ ــها ات اجلســيمة. وم ــن اال ت ــك م واتــتددامهم و ــري ذل

أحـد األطـراف املدرجـة   القائمـة  واـو احلـزب        موابلة احلوار مع ال  اجلماعـات  وأرـدع  
التقــدمن الــوطين ال ــاريين/اجليش ال ــاريين  اتــتعداد  للتوقيــع علــ  خطــة عمــل. و   أحــا   
ــع خطــا عمــل مــع اجلماعــات املســلحة املدرجــة   القائمــة        ــ  أن تســمح رتوقي ــة عل احل وم

التزامهــا روقــجل جتنيــد  ورتنفيــل اــل  اصطــا  راعتبــار أن ذلــك ي ــ ل عنصــرا رــال  األظيــة   
األطفال واتتددامهم    يع أوا  ميا ار    يا مع التزاماهتا مبوجـ  اتفاقيـة حقـوق الطفـل     

 وااللتزام اللل قطعت  عل   فسها رتوقيعها عل  ال وتو ول االختيارل.
 

 الصومال  

ن شــهدت الفتــرة  يــادة   ات مــات الــك ت ــنها حر ــة ال ــباب علــ  قــوات األمــ     - ١١2
الصومالية ومسؤويل احل ومة ورع ة االداد األفريقن   الصومال   ك جا   االشتبا ات رـني  
الع ــائر. و   و /يوليــ   اتــتأ فف قــوات رع ــة االدــاد األفريقــن واجلــيش الــوطين الصــومايل   
ا ومها عل  حر ة ال باب. و فـلت القـوات الوطنيـة اإلثيوريـة وال ينيـة عمليـات عسـ رية        

تــفر الولــع عــن ارتفــاع حــاد   عــدد اال تــها ات اجلســيمة لــد األطفــال  حيــا أيعــا. وأ
 .20١4  املائة تقريبا عن عام  50 ادت ال  اال تها ات رنسبة 

ــق  - ١١3 ــبة        903وا توثي ــف  س ــال واتــتددامهم  وُعزي ــد األطف ــن حــاالت جتني ــة م حال
ول/ديسم   قامـف حر ـة   حالة(. و   ا ون األ 555  املائة منها  ك حر ة ال باب ) 60

طفــب مــن املــدار    منطقــة رــال أل ــرار تتعلــق   ١50ال ــباب راختطــاف مــا يقــرب مــن  
حالـة ) يعهـا  ـي فتيـان(.      26رالت نيد. ومن رني ال  احلاالت  دققف األمم املتحدة من 

 ( الـلين اتـُتددموا    2١8 ما قام اجليش الوطين الصومايل رت نيد عدد  بري مـن األطفـال )  
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 تلجل املهام    العمل    قاط التفتـيش.  مـا ُعزيـف حـاالت جتنيـد  ك ميلي ـيات الع ـائر        
 (.١٧( وقوات  املودو  )40( وتنظيم أال السنة واجلماعة )68)

وا توثيق  يادة   احت ا  األطفال الرتباطهم راجلماعات املسلحة  حيا رلـ  عـدد    - ١١4
(  346األطفال  ت زين لدع اجليش الوطين الصـومايل ) . و ان أ ل  اؤال  365احلاالت 

( وتنظـيم أاـل السـنة    6( وقـوات  ـاملودو  )  ١١فعب عن احملت زين لـدع قـوات جوراال ـد )   
(. وا احت ا  أررعة وع ـرين مـن الفتيـان لـدع قـوات االدـاد األفريقـن وأتطلـق         2واجلماعة )

توابـل والـدعوة الـك الـطلعف هبـا      تراحهم الحقا. و  تطـور  جيـاق  و  أعقـاب جهـود ال    
طفـب مـن الـلين  ـا وا تـارقا مـرتبطني  ر ـة ال ـباب و ـا وا           ٧9األمم املتحدة  ا تسـليم  

 ت زين   مرا ز  عادة التأايل   ك منظمات  ري ح وميـة شـري ة تـدعمها األمـم املتحـدة.      
تفيـد رـأن ع ـرات    (  وردت رب ـات  20١6 ري أ     وقف  تارة الا التقرير )آذار/مار  

األطفــال شــار وا   ات ــوم الــلل شــنت  حر ــة ال ــباب علــ  رو تب ــد و ــاملودو  وأن          
 السلطات اإلقليمية احت زهتم.

طفـب    ٧53حادثـا  أثـرت      4٧4وا توثيق حوادث قتـل وت ـوي  رلـ  جمموعهـا      - ١١5
( ١44 )( منـــها  ك عنابـــر مســـلحة جمهولـــة و ك اجلـــيش الـــوطين الصـــومايل  259وُعـــزل )

( وتنظـيم  60( ورع ـة االدـاد األفريقـن )   ١23( وميلي ـيات الع ـائر )  ١38وحر ة ال باب )
ــة )  ــنة واجلماعـ ــل السـ ــرع ) 3أاـ ــة أخـ ــوات  قليميـ ــق  8( وقـ ــوادث يتعلـ ــم احلـ ــان معظـ (. و ـ

رالقصــجل املــدفعن الع ــوائن أو راتــتددام األجهــزة املتف ــرة املرجتلــة.  مــا وث قــف األمــم   مـا 
تتعلق رإعدام أطفال عل  يد حر ة ال باب. وتم معظـم احلـوادث الـك     املتحدة تف حاالت

ُعزيف  ك رع ة االداد األفريقـن عـن اإلطـبق الع ـوائن للربـا  ردار علـ  ا مـات حر ـة         
ال باب و  أثنا  عملية ار جورا. فعلـ  تـبيل امل ـال  قتـل  ا يـة أطفـال   حـادثتني مبقاطعـة         

ــفل      ــبيلن الســ ــإقليم شــ ــا رــ ــل   مر ــ ــك  قتتــ ــافةر  ك ذلــ ــ . و لــ ــب    ١8  و /يوليــ طفــ
  و /يولي     ارة جوية عل  مدرتة   مقاطعة رارطريل. 2١

طفـب    ١٧4حادثـا يتعلـق رـالعنجل اجلنسـن تعـرر تـا        ١64ووث قف األمم املتحـدة   - ١١6
 ( وعنابــر54( وعنابــر مسـلحة جمهولــة اتويـة )  56وارت بـف  البيتـها ميلي ــيات الع ـائر )   

( وتنظـيم أاـل السـنة واجلماعـة وقـوات      ١5( وحر ـة ال ـباب )  43اجليش الوطين الصومايل )
حالـــة  واال قســـرل  ـــف علـــ  يـــد   ١8(.  مـــا وث قـــف 2االدـــاد األفريقـــن ) ـــل منـــهما 

 الزناع. أطراف

ــا     - ١١٧ ــات تعرلــف ت ــق ا م ــة    5مدرتــة و  24وا توثي ــلت حر  مست ــفيات. و ف
ويتحمـل اجلــيش الـوطين الصــومايل وامليلي ـيات املتحالفــة    ا ومــا علـ  املــدار    ١5ال ـباب  
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ا مات وتتحمل ميلي يات الع ائر وعنابر مسـلحة جمهولـة املسـؤولية     4مع  املسؤولية عن 
عن ا ومني ل ـل منـهما وتتحمـل قـوات جويـة جمهولـة اتويـة املسـؤولية عـن ا ـوم واحـد             

ــ  امل     ــو ات مــات عل ــ  النحــو املــل ور أعــب . و ــان مرت ب ــة االدــاد   عل ست ــفيات اــم رع 
ــومايل      ــوطين الصـ ــيش الـ ــائر واجلـ ــيات الع ـ ــباب وميلي ـ ــة ال ـ ــان( وحر ـ األفريقـــن )ا ومـ

ل ل منـهما(. وشـهدت ا مـات رع ـة االدـاد األفريقـن هنبـا لادويـة. وراإللـافة  ك           )ا وم
ذلـك  اتــتددم اجلـيش الــوطين الصــومايل مدرتـتني  منــهما مدرتــة    قلـيم شــبيلن الســفل      

 خليف رعد تدخل األمم املتحدة.أت

. فقـد  20١4ولتوحس أن االختطاف أببح ي  ل  طا. وارتفعف األعداد عـن عـام    - ١١8
من الفتيات  ووقعـف  البيـة اـل  احلـوادث علـ        65من الفتيان و  458اخُتطجل ما جمموع  

  املائـــة تقريبـــا  فعـــب عمـــا ارت بتـــ  ميلي ـــيات   95( رنســـبة 492يـــد حر ـــة ال ـــباب )
ــا مــا  ا ــف عمليــات االختطــاف ُتســتددم  وتــيلة للت نيــد   ال أهنــا    ١4) لع ــائرا (. و الب

 ا ف ُتستددم أيعا لتنفيل أ رار تتعلق رالعنجل اجلنسـن  منـها الـزواال القسـرل. وقـد أفـاد       
مـن أرنـا ام علـ  يــد حر ـة ال ـباب مـن مدرتــة          45آرـا  علـ  تـبيل امل ـال  راختطــاف     

 /أ سطس.منطقة جورا الوتط    آب

وأترل  عـن منـع  يصـال املسـاعدات اإل سـا ية   اثـنك ع ـرة واقعـة حـدثف علـ  يـد             - ١١9
ــبث( وحر ــة ال ــباب وعنابــر         ــوطين الصــومايل )ث ميلي ــيات الع ــائر )تــبع( واجلــيش ال
مســلحة جمهولــة. وظلــف عمليــات  يصــال املســاعدات اإل ســا ية  ك األطفــال تواجــ  دــديات  

مـن مـوظفن املسـاعدة     ١٧موظفو األمم املتحدة لبتتهداف. وقتـل  شديدة الصعورة وتعرر 
  منهم أررعة من مـوظفن اليو يسـيجل قتلـوا   ا ـوم ا تحـارل شـنت        20١5اإل سا ية   عام 
 حر ة ال باب.

وفيمـــا يتعلـــق راال فصـــال عـــن القـــوات  قـــدمف اليو يســـيجل الـــدعم إلعـــادة دمـــج    - ١20
 مـا قـدمف األمـم املتحـدة الـدعم الـتقين  ك وحـدة         طفب من خبل الـ امج اجملتمعيـة.   ٧49

طفـب   36محاية الطفل راجليش الـوطين الصـومايل. وأجريـف عمليـات فـر  م ـتر ة وا فصـل        
عن امليلي يات    يسمايو     طار عملية تـدقيق السـ بت ال دصـية لل نـود قبـل دجمهـم       

دن املسـاعدة لاطفـال الـلين يـتم       اجليش الوطين الصومايل. واتتمرت اجلهود الرامية  ك تق
ــر )آذار/مــار       ــة اــلا التقري (. و  تطــور 20١6ا فصــاتم عــن امليلي ــيات حــيف وقــف  تار

ت ـرين األول/أ تـورر.  ال أ ـين     ١ جياق آخر  بددقف احل ومة عل  اتفاقية حقوق الطفـل    
عـــدد األطفـــال أشـــعر رـــالقلق البـــال    ا  اتـــتمرار جتنيـــد األطفـــال واتـــتددامهم  وارتفـــاع  

احملت زين لدع اجليش الوطين الصومايل. وأدعو احل ومة  ك فصل  يـع األطفـال عـن اجلـيش     
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وامت ـاال   20١2الوطين الصـومايل التزامـار ططـة العمـل الـك وقعتـها مـع األمـم املتحـدة   عـام           
 للمعايري الدولية املعمول هبا   قعا  األحداث فيما يتعلق راالحت ا .

بلف األمم املتحدة مع رع ة االداد األفريقن ر أن جرائم قتل وت ـوي  األطفـال   وتوا - ١2١
الك ترت بها قواهتا رأعداد مفزعة. و   أحا االداد األفريقـن والبلـدان املسـاظة رقـوات علـ       
ا اذ  ل مـا يلـزم مـن تـدارري ملنـع اال تـها ات و فالـة محايـة األطفـال  وأح هـا  ـللك علـ              

 عن طريق  جرا  دقيقات فورية ومستقلة.  فالة املسا لة
 

 جنوب السودان  
اتــتمر الــزناع    يــع أوــا  البلــد  ووقعــف اشــتبا ات شــديدة رــني اجلــيش ال ــعى   - ١22

لتحريـــر الســـودان واجلنـــاف املعـــارر   احلر ـــة ال ـــعبية/اجليش ال ـــعى لتحريـــر الســـودان   
الوحــدة وأعــايل النيــل. وا التوقيــع علــ    وامليلي ــيات املتحالفــة معهمــا  وال تــيما   واليــك 

اتفـــاق تـــبم   آب/أ ســـطس   ال أن القتـــال اتـــتمر  وبـــحب   ـــزوف  ـــاعن للمـــد يني   
حادثـة تعـرر    ١ 05١ترت  علي  من عواق  وخيمة عل  األطفال. وا توثيق ما جمموعـ    مبا

 منها   والية الوحدة وحداا. 60١طفب  وقع  28 ٧88منها 
حادثـة مـن حـوادث جتنيـد األطفـال واتـتددامهم         ١59األمم املتحدة من ودققف  - ١23

  املائـة مـن اـل  احلـوادث  ك اجلـيش       ٧0طفب  وُعزل مـا يقـرب مـن     2 596تعرر منها 
ــر الســودان )  ــة والقــوات املتحالفــة معهــا     ١١0ال ــعى لتحري ــوات األمــن احل ومي ( وتــائر ق

قراطيـة/اجليش الـدميقراطن جلنـوب السـودان  والـلل      فيها فصيل  وررا التـارع للحر ـة الدمي   مبا
ــام      ــر الســودان   ع ــج   اجلــيش ال ــعى لتحري ــد   20١5أدم . وا ارت ــاب حــوادث الت ني

ــر الســودان      ــد اجلنــاف املعــارر   احلر ــة ال ــعبية/اجليش ال ــعى لتحري ــ  ي واالتــتددام عل
(. 3اجلـيش األرـير )  (  و4( وشـباب السـهام )  ١١( و اعة جو سون أولو  املسـلحة ) ١9)

وشواد أطفال يرتدون الزل العس رل    يع أوا  البلـد  وال تـيما   منطقـة أعـايل النيـل      
ال ــ ع  حيــا ا اتــتددامهم   أعمــال قتاليــة مباشــرة أو   مهــام الــدعم. ووردت تقــارير  

أرلرـف  مباشرة عن بدور أوامر لاطفال رقتل املد يني وهنـ  املمتل ـات   واليـة الوحـدة. و    
الفتيات عن تعرلهن لب تصـاب اجلمـاعن واتـتددامهن أل ـرار اجلـنس.  مـا قـام اجلنـاف         
املعارر   احلر ة ال عبية/اجليش ال عى لتحريـر السـودان وفقـا ملـا ذ رتـ  األمـم املتحـدة          

مــن الســودا يني اجلنــوريني    ــيم خرتــا ة لبجــئني   ــرب   400الســودان  رت نيــد حــوايل 
 ت رين األول/أ تورر. ردفان    



A/70/836 

S/2016/360 
 

 

16-06499 33/61 

 

ــن    - ١24 ــم املتحــدة م ــل و  ١3١ودققــف األم ــة قت ــها    59 حادث حــادث ت ــوي  تعــرر من
. 20١4طفب  عل  التوايل  واو ما مي ـل  يـادة حـادة راملقار ـة مـع عـام        ١28طفب و  480

(  مبـا   ذلـك تلـك    ١60وُعزيف أ لبية ال  احلـوادث  ك اجلـيش ال ـعى لتحريـر السـودان )     
قعف   والية الوحدة  حيا تفيد التقارير أن اجلنود وامللي ـيات املتحالفـة أطلقـوا النـار     الك و

عل  املنا ل وألرموا فيها النريان مبن فيها مـن أطفـال.  مـا ُعـزل رعـر احلـوادث  ك جهـا         
ال رطة الوطنية جلنوب السودان  واجلناف املعارر   احلر ـة ال ـعبية/اجليش ال ـعى لتحريـر     

و اعــة جو ســون أولــو  املســلحة و رياــا مــن األطــراف   الــزناع. وعــبوة علــ    الســودان
ذلك  تعرر تبعة أطفال للقتل والت وي    أررعـة حـوادث   مواقـع األمـم املتحـدة اصابـة       
 ماية املد يني أثنا  عمليات تبادل  طبق النار رـني اجلـيش ال ـعى لتحريـر السـودان واجلنـاف       

تف ــرات مــن  لفــات احلــرب أيعــا   تــقوط لــحايا مــن األطفــال.    املعــارر. وتســببف امل
ــر       ــ  اجلــيش ال ــعى لتحري ــا علــ  احلــدود تــورط في ووثقــف األمــم املتحــدة   الســودان حادث

 السودان وأتفر عن مقتل تتة أطفال وت وي  تسة آخرين.
ــ     - ١25 ــا جمموعـ ــن مـ ــق مـ ــها     ١03وا التحقـ ــرر منـ ــن تعـ ــجل اجلنسـ ــوادث العنـ ــن حـ مـ
 وُعزيف  ك اجلـيش ال ـعى لتحريـر السـودان و ـري  مـن قـوات األمـن احل وميـة.          طفب 430

وا توثيــق معظــم احلــوادث   واليــة الوحــدة. وتفيــد التقــارير رــأن الفتيــان تعرلــوا لإلخصــا  
 وت وي  أععائهم التناتلية رينما قتلف الفتيات البئن قاومن اال تصاب.

جلـيش ال ـعى لتحريـر السـودان علـ  املـدار        وا التحقق من ع ر ا مات شـنها ا  - ١26
تعمنف عمليات القعا  عل  األطفال أو جتنيدام أو هنبهم أو  حلاق ألرار هبـم. و  حـادث   
وقع   والية أعـايل النيـل  قامـف ميلي ـيا متحالفـة مـع اجلـيش ال ـعى   ذلـك الوقـف  اـن            

يـد قـام هبـا اجلـيش ال ـعى      طفـب خـبل عمليـة جتن    36 اعة جو سون أولو  املسلحة  جبمع 
ا ومــا علــ   ١١لتحريــر الســودان وأتطلــق تــراحهم   وقــف الحــق. وا أيعــا التحقــق مــن 

املست ــفيات واملرافــق الصــحية ُعــزل تســعة منــها  ك اجلــيش ال ــعى لتحريــر الســودان وُعــزل 
 اثنان  ك اجلناف املعارر.

تــة يســتددمها اجلــيش   مدر 25وحــيف هنايــة  ــا ون األول/ديســم    ــان انــا        - ١2٧
( واجلنـاف املعـارر   احلر ـة    22ال عى لتحرير السودان وقوات األمن احل وميـة األخـرع )  

(. وقــد أخلــن تــف وثبثــون ١ال ـعبية/اجليش ال ــعى لتحريــر الســودان أل ــرار عســ رية ) 
  ويرجــع ذلــك   املقــام األول  ك أ  ــطة الــدعوة الــك الــطلعف هبــا 20١5مدرتــة   عــام 

 م املتحدة والتحقيقات الك أجريف راالشترا  مع اجليش ال عى.األم
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حادثـا تعـرر    ٧9وحدثف طفرة اائلة   عدد حوادث االختطاف وا التحقـق مـن    - ١28
ــر الســودان )    ١ 596منــها  ــاة الرئيســيون اــم اجلــيش ال ــعى لتحري (  6٧طفــب. و ــان اجلن

( 4ية/اجليش ال عى لتحريـر السـودان )  ( واجلناف املعارر   احلر ة ال عب5) وشباب السهام
وا توثيق أ   عدد من حاالت االختطاف   والية الوحدة. و ان معظم األطفال  تطفـون  

 من أجل جتنيدام واتتددامهم.  ما وردت شهادات عن اال تصاب خبل فترة األتر.
 سـا ية  حادثا مـن حـوادث منـع وبـول املسـاعدات اإل      2٧٧وا التحقق اا جمموع   - ١29

 الك مشلف االعتدا  عل  املوظفني وتدمري اجملمعات وعرقلة تبل  يصال املساعدات.
وقــام فصــيل  ــوررا التــارع للحر ــة الدميقراطيــة/اجليش الــدميقراطن جلنــوب الســودان   - ١30

ــدعوة     ١ ٧55رــإطبق تــراف  ــة ال ــ ع   أعقــاب جهــود ال ــور اإلداري طفــب   منطقــة ريب
املتحدة. والتحق األطفال ر امج  عادة اإلدماال وتلقوا الدعم مـن خبتـا     قامف هبا األمم الك

 ال أ ــ  ذت ــر أن رعــر الفتيــان أعيــد جتنيــدام. ومنــل  دمــاال اــل  اجلماعــة   اجلــيش ال ــعى   
لتحرير السودان  ظلف األمـم املتحـدة تعمـل مـع وحـدة محايـة الطفـل التارعـة لل ـيش ال ـعى           

 ق تراف  يع األطفال.لتحرير السودان من أجل  طب
ــة الطفــل   اتفــاق الســبم املوقــع   آب/أ ســطس      - ١3١ وأدرجــف أح ــام تتعلــق  ماي

ول ن   يسفر عمـل األمـم املتحـدة مـع أطـراف الـزناع  ال عـن  تـائج  ـدودة. ور ـم ذلـك             
ينـاير   تت هد الفترة املقبلة التعهد رالتزامات أخرع تتعلق  مايـة األطفـال. و   ـا ون ال ا /   

 ــا ون األول/ديســم   وقــع   26بــدق جنــوب الســودان علــ  اتفاقيــة حقــوق الطفــل  و    
اجلناف املعارر   احلر ة ال عبية/اجليش ال عى لتحرير السودان خطة عمل ترمـن  ك ولـع   
حد لت نيد األطفال واتتددامهم وقتلهم وت ويههم ومنع ذلـك. ريـد أ ـين أشـعر ربـال  القلـق       

ها ات الك تؤثر   األطفال  وا سـ اما مـع دعـوال خـبل الزيـارة الـك قمـف          ا  ح م اال ت
  فإ ين أحا قادة جنوب السودان عل  االلتزام مبسؤولياهتم  مايـة  20١6هبا   شباط/ف اير 

األطفال.  ما أدعو  يع األطراف  ك دويل التزاماهتا املتعـددة  ك أفعـال روقـجل اال تـها ات     
 فال و طبق تراف آالف األطفال اجملندين   بفوفها.املرت بة لد األط

 
 السودان  
باملناطقبالثالث:ب)جنوببكردفان،بوواليةبالنيلباأل رق،بوأبيي(بب

ــر        - ١32 ــة ال ــعبية لتحري ــوات املســلحة الســودا ية واحلر  ــني الق ــتبا ات ر اتــتمرت االش
يفيــد روقــوع  وورد مــاقطــاع ال ــمال   واليــك جنــوب  ردفــان والنيــل األ رق  - الســودان

اعتــدا ات علــ  املــد يني. و  تســفر اجلولــة األخــرية مــن  ادثــات الســبم رــني الطــرفني  الــك   



A/70/836 

S/2016/360 
 

 

16-06499 35/61 

 

عقدت   ت رين ال ا / وفم    ال عن تقدم  دود.  مـا وقعـف أعمـال عنـجل رـني القبائـل        
ا مبـا   ذلــك تلـك الــك حــدثف   أريـن. و لــافة  ك ذلـك  شــهدت الفتــرة أ  ـطة قامــف هبــ     
 اعــات مســلحة علــ  طــول احلــدود مــع جنــوب الســودان. ورســب  القيــود املفرولــة علــ    

  عنـها أقـل   بلَّـ الدخول   يتسن لامم املتحدة التحقـق مـن االدعـا ات و قـد ت ـون األرقـام املت      
 الواقع. من

ووثقف األمم املتحدة أررع حاالت من حاالت جتنيد األطفال واتتددامهم علـ  يـد    - ١33
(  A/69/926–S/2015/409املســلحة الســودا ية. و مــا ذ ــرت   تقريــرل الســارق )     القــوات 

اتــتمرت األ  ــطة الــك تقــوم هبــا اجلماعــات املســلحة عــ  احلــدود  وقامــف احلر ــة ال ــعبية   
ــر الســودان  ــا   -لتحري ــنني مــن الفتي ــد اث ن مــن مســتوطنات البجــئني    قطــاع ال ــمال رت ني
 جنوب السودان.

حادثـة قتـل وت ـوي   ارت بـف معظمهـا القـوات املسـلحة         28ووثقف األمم املتحدة  - ١34
 43( وتعـرر منـها   6قطـاع ال ـمال )   - ( واحلر ـة ال ـعبية لتحريـر السـودان    ١6السودا ية )
لـ  املـد يني الـك    طفب  عل  التوايل. ووقعف معظم احلوادث رسـب  ات مـات ع   38طفب و 

قطـاع ال ـمال وعمليـات القصـجل      - شنتها قوات احل ومة واحلر ة ال عبية لتحرير السـودان 
رالقنارـــل والقـــلائجل وتبـــادل  طـــبق النـــار. ووقـــع اثنـــان مـــن اـــل  احلـــوادث أيعـــا رســـب   
ــم        ــك  وثقــف األم ــات احلــرب. وراإللــافة  ك ذل ــن  لف ــة واملتف ــرات م االشــتبا ات القبلي

ــة قصــجل جــول قامــف هبــا القــوات املســلحة      املتحــدة قتــ  ــات وت ــويههن   عملي ــع فتي ل أرر
 السودا ية   جنوب السودان.

وا توثيق حوادث ا تصاب أررع فتيات وبى واحد عل  يـد عنابـر تارعـة للقـوات      - ١35
املسلحة السودا ية وامليلي يات املتحالفة معها. وال يزال العنـجل اجلنسـن لـد األطفـال ي ـ ل      

ة رسـب  االفتقـار  ك   يـ   عنـها أقـل مـن األعـداد احلقيق    بلَّـ لق رال  ويعتقد أن األعـداد املت مصدر ق
 تبل الوبول.

ا مـات   ثارة عن ا ـومني علـ  مدرتـتني  وثـب    ووقعف تبع حوادث  ا ف عب - ١36
عل  مست فيات وا ومني عل  اثنني من األفراد امل مولني راحلماية. وُعزيـف اـل  احلـوادث    

ــان( واحلر ــة ال ــعبية   ك القــوات ا ــاة    - ملســلحة الســودا ية )اثن ــان( وجن قطــاع ال ــمال )اثن
جمهولني. ووقع حادثان خبل االشـتبا ات رـني القـوات املسـلحة السـودا ية واحلر ـة ال ـعبية        

ــودان  ــر السـ ــجل        - لتحريـ ــال  رقصـ ــبيل امل ـ ــ  تـ ــا  علـ ــادت األ بـ ــد أفـ ــمال. فقـ ــاع ال ـ قطـ
ــوات ــة        املســلحة الســودا ية مست ــف     الق ــال النور ــب حــدود   جب ــا  ر ــة أطب ــدير  منظم ت

http://undocs.org/ar/A/69/926–S/2015/409
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 ـا ون ال ا /ينـاير. وأفـادت األ بـا  أيعــا مبقتـل موظـجل طـى ومعلـم    يســان/أرريل            20
 قطاع ال مال. -  رب  ردفان عل  يد احلر ة ال عبية

ووثقــف األمــم املتحــدة اختطــاف  ا يــة أطفــال  مــن رينــهم تســة   أريــن  خــبل      - ١3٧
ت الك شنتها قبيلة املسريية عل  قرع دين ا  قو     ـا ون ال ا /ينـاير وآذار/مـار .    ات ما

وأطلق تراف األطفال وا   مشلهم رأترام   أعقاب تدخل األمـم املتحـدة. وأترلـ  عـن قيـام      
قطاع ال مال راختطاف ثبثة فتيان آخرين    ـان رينـهم اثنـان اختطفـا        - احلر ة ال عبية
 دان.جنوب السو

ووابلف احل ومة تقييد  م ا يـة  يصـال املسـاعدات اإل سـا ية  اـا أدع  ك حرمـان        - ١38
 طفل من التحصني. ١65 000ما يقدر رـ 

 
بدارفور  

شهدت الفترة اتتمرار املواجهات رني قوات األمـن احل وميـة واجلماعـات املسـلحة       - ١39
ــزوف أعــد    ــرة  اــا أدع  ك   ــل م ــة رســب    وال تــيما   منطقــة جب اد  ــبرية. وتفاقمــف احلال

القصجل اجلول وتزايد حدة االشتبا ات رني القبائل  اا أتفر عـن وقـوع ا تـها ات جسـيمة     
 لد األطفال.

ودققف فرقة العمل القتطرية للربد واإلرب  من قيام القوات املسـلحة السـودا ية      - ١40
ت األ بـا  مب ـار ت    القتـال الـلل      رب دارفور رت نيد أررعة فتيان  ان من رينهم فـيف أفـاد  

وقـــع رـــني فصـــيل عبـــا  التـــارع حلر ـــة العـــدل واملســـاواة والقـــوات املســـلحة الســـودا ية     
ــوات       ــوات املســلحة الســودا ية وق ــورط الق ــد رت ــ . ووردت ادعــا ات أخــرع تفي حزيران/يو ي

مـم املتحـدة   الدعم السريع احل ومية  و  يتسن التحقق منـها. وراإللـافة  ك ذلـك  وثقـف األ    
قيام حر ة العدل واملساواة رت نيـد تـتة أطفـال مـن مسـتوطنات البجـئني   واليـة الوحـدة          

  أتيحـف  20١6جبنوب السودان. وخبل الزيارة الك قامف هبا ا لك اصابـة   آذار/مـار    
يل طفب حيت زام جها  األمن واملداررات الوطين منـل  يسـان/أرر   2١تا  م ا ية الوبول  ك 

الرتبــاطهم املزعــوم  ر ــة العــدل واملســاواة. ويــزعم أن األطفــال قــد   20١5وآب/أ ســطس 
جندوا   جنوب  ردفان وجنوب السودان واتتددموا   القتـال الـدائر   دارفـور وجنـوب     
السودان. ودعف ا لك اصابة  ك  يادة  م ا ية وبول األمـم املتحـدة  ك األطفـال و طـبق     

 م رأترام.تراحهم و  مشله
(. وقتـل  ١96و ان القتل والت وي  مي بن  البية اال تـها ات الـك ا التحقـق منـها )     - ١4١
( رسب  املتف ـرات مـن  لفـات احلـرب      ٧4( أو شواوا )2١  املائة من األطفال ) 50وو 
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ول ن تقا لحايا أيعـا مـن جـرا   طـبق النـار رصـورة ع ـوائية أو وقـوع اشـتبا ات رـني           
 شرق دارفور  و تي ة لعمليات القصجل اجلول. و  يتسن توثيق عدد مـن احلـاالت   القبائل  

   املناطق احملظورة.
ــها        - ١42 ــجل اجلنســن تعــرر من ــن حــوادث العن ــا م وا التحقــق مــن تســة وأررعــني حادث
( وميلي ــيات 35طفــب  مــن رينــهم بــى  وُعزيــف  ك رجــال مســلحني جمهــويل اتويــة )  60
ــدعم  ١3) ــوات ال ــدو مســلحني ) 5الســريع )( وق ــوات املســلحة الســودا ية )  3(  ور ( 2( والق

(. وراإللــافة  ك ذلـك  وثقــف  ١جنــاف السـبم )  -( وحر ـة العــدل واملسـاواة   ١وال ـرطة ) 
األمم املتحدة   جنـوب السـودان ثبثـة حـوادث قامـف هبـا حر ـة العـدل واملسـاواة وتعـرر           

 طفب. ١2منها 
قـف هبـا ألـرار أو تعرلـف للنـه  علـ  يـد ال ـرطة         وانا  ثبث ع رة مدرتة حل - ١43

االحتياطية املر زية وقوات الدعم السريع  أو تعرلف ألحداث ااثلة أثنـا  عمليـات القصـجل    
اجلول الك قامف هبـا القـوات املسـلحة السـودا ية وخـبل االشـتبا ات رـني القبائـل. ووقعـف          

 حادثتني  لـافيتني قامـف عنابـر     يع احلوادث   شرقن جبل مرة ماعدا حادثة واحدة. و 
قوات الدعم السريع رتهديد العاملني   املدار . وُعزل ا ومان علـ  املست ـفيات واألفـراد    

 امل مولني راحلماية  ك قوات الدعم السريع وال رطة االحتياطية املر زية.
يـدة ر ـدة    وال تزال  م ا ية  يصال املساعدات اإل سا ية  ال تيما  ك جبل مـرة  مق  - ١44

 اا أعاق اجلهود املبلولة للوبول  ك أفراد اجملتمعات احمللية املتعررة  مبن فيهم األطفال.
وعملف فرقة العمل القتطرية للربد واإلرب  مع اجلماعـات املسـلحة  اـا أتـفر عـن       - ١45

ددامهم.  بدار حر ة العدل واملساواة أمرا قياديا   أيلول/تبتم  حيظر جتنيد األطفـال واتـت  
اـ لك اصابــة مـع قـادة حر ــة العـدل واملســاواة  وجـيش دريــر       فو لـافة  ك ذلـك  اجتمعــ  

السودان/فصـــيل مـــيين مينـــاول  وجـــيش دريـــر السودان/فصـــيل عبـــد الواحـــد   النمســـا    
أيار/مـايو     طــار م ــاورات  ظمتــها العمليــة املدتلطــة لبدــاد األفريقــن واألمــم املتحــدة    

ر ز النمساول لدراتات السبم وتسوية الزناعـات. وأبـدر قـادة اجلماعـات ريا ـا      دارفور وامل
م تر ا يتعـمن االلتـزام روقـجل ومنـع اال تـها ات اجلسـيمة املرت بـة لـد األطفـال. وأخـريا            

قطــاع ال ــمال   حزيــران /يو يــ  بــك االلتــزام  - وقعــف احلر ــة ال ــعبية لتحريــر الســودان
 اعات املسلحة املنب ق عن  دا  جنيجل. ماية األطفال من آثار الزن

  قامــف اــ لك اصابــة رزيــارة الســودان وشــهدت توقيــع        20١6و  آذار/مــار   - ١46
احل ومــة علــ  خطــة عمــل إلهنــا  ومنــع جتنيــد األطفــال واتــتددامهم   قواهتــا األمنيــة. و     

 صطة العمل.ألرح  رتلك اصطوة  وأعول عل  احل ومة ل فالة التنفيل السريع وال امل 
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وقامـــف فرقـــة العمـــل القتطريـــة للربـــد واإلرـــب  رتقـــدن الـــدعم الـــتقين للمـــوظفني   - ١4٧
احل وميني واجملتمعات احمللية من خـبل التوعيـة  وولـع  جـرا ات اإلحالـة و   ـا  ال ـب ات        
اجملتمعية حلماية األطفال. ور ـم أن اإلفـبت مـن العقـاب علـ  اال تـها ات اجلسـيمة ال يـزال         

ل مصدرا للقلق  فقد أحر  تقـدم   اـلا الصـدد   ـل   القيـام راعتقـال مـرت ى العنـجل         ي  
اجلنسن وقتل األطفال وت ويههم. و   أاي  راحل ومة أن تعمل عل   اتبة املسـؤولني عـن   

  يع اال تها ات اصطرية.
 

 اجلمهورية العررية السورية  
الع ـوائن و ـري املتناتـ   ال تـيما   النصـجل      اتسم الـزناع رتزايـد القصـجل اجلـول      - ١48

ت اثر األطراف املعنية  مبـا فيهـا القـوات الدوليـة. وال يـزال حصـار املنـاطق        رال ا  من السنة  و
  مســح اتفــاق لوقــجل 20١6شــباط/ف اير  2٧ُيســتددم  أتــلوب مــن أتــالي  احلــرب. و  

ــة رإيصــال املســاعد  ــك اإل ســا ية  ك املنــاط اتاألعمــال القتالي تعــلر الوبــول  ليهــا   ــان يق ال
النطـاق  عـن  األرقـام الـواردة أد ـا       تارقا. ورسب  ريئة الربـد املقيـدة ر ـ ل متزايـد  ال تعـ     

 رت بها  يع أطراف الزناع.يال امل لب تها ات اجلسيمة الك 
  حالــة مــن حــاالت جتنيــد األطفــال واتــتددامهم 362وا التحقــق مــن مــا جمموعــ   - ١49

حالــة(  واجلــيش  2٧4)  العــراق وال ــام تنظــيم الدولــة اإلتــبمية  ــل مــن  ك  عزواــا او
ــ  )   ــد )  62الســورل احلــر واجلماعــات املرتبطــة ر ــوا  التوحي ــة(  ول ــة(  والل ــان   ١١حال حال

ــعبية ) ــة )   5ال ـ ــع  ال رديـ ــة ال ـ ــدات محايـ ــاالت(  ووحـ ــام   4حـ ــرار ال ـ ــاالت(  وأحـ حـ
اإلتـبم )حالـة واحـدة(. ومـن رـني احلـاالت        (  وجـيش حالتان(  وجبهة النصرة )حاالت 3)

تــنة  اــا مي ــل  ١5  املائــة مــن األطفــال دون تــن   56الــك ا التحقــق منــها   ا ــف  ســبة  
. وال يزال دفع املرتبـات واأليديولوجيـة مـن رـني العوامـل      20١4 برية راملقار ة مع عام   يادة

 املؤثرة الرئيسية.
مهم علــ  وــو م  ــجل مــن جا ــ  تنظــيم الدولــة   وتوابــل جتنيــد األطفــال واتــتددا  - ١50

ــراق وال ــام  اإلتــبمية ــم املتحــد    الع ــف األم ــ     . ودقق ــجل حل ــن وجــود مرا ــز   ري ة م
 مـن الفتيـان الـلين    ١24قدمف تـدريبا عسـ ريا  ك مـا ال يقـل عـن        الزور وريجل الرقة ودير

املقاتلني األطفـال  تنة. وا داد التحقق من اتتددام  ١5  كتنوات  ١0من تتراوف أعمارام 
حالـة مـن األطفـال الـلين ال تت ـاو  أعمـارام        ١8انـا    ـان  األجا    يادة  برية  حيـا  

 وظهروا   تس يبت الفيديو.    تنوات. وأفيد عن اتتددام األطفال   بدين ٧



A/70/836 

S/2016/360 
 

 

16-06499 39/61 

 

ال تت ــاو  ألطفــال  ودققــف األمــم املتحــدة أيعــا مــن جتنيــد اجلــيش الســورل احلــر   - ١5١
طفـب الجئـا تـوريا مـن      ١١ت واتـتددامهم  وقيـام لـوا  التوحيـد رت نيـد      تـنوا  9أعمارام 

أبـبح مـن الصـع  ر ـ ل متزايـد التحقـق مـن احلـاالت  وابـلف          ر م أ   و البلدان اجملاورة.
أدوار دا  عامـا أل  ١4وحدات محاية ال ع  ال ردية جتنيد فتيان وفتيات ال تت ـاو  أعمـارام   

 اارتة اجلماعات احمللية العرا واإل را .  نها وذلك  تي ة لعوامل ذت ر مقتالية  
وا التحقق من جتنيـد األطفـال واتـتددامهم مـن قبـل اجلماعـات املواليـة للح ومـة           - ١52
وتسـيري   ةراتـ   احلتس فتيـان للعمـل   رت نيد الل نة ال عبية   تل لخ )محي(  قامفحيا 

القــوات احل وميــة راتــتددام رقيــام الــدوريات. وراإللــافة  ك ذلــك   ا ــف انــا  ادعــا ات  
   األطفال    قاط التفتيش.

ــة     - ١53 ــوم راجلماعـــات املعارلـ ــاطهم املزعـ ــال الرتبـ ــا  األطفـ ــة احت ـ ووابـــلف احل ومـ
مــن تلــك احلــاالت   ــان األطفــال يتعرلــون   28حالــة. و   36املســلحة  وا التحقــق مــن 

 . واتــتمرت اجلماعــات عــن وفــاة طفــل راــن االحت ــا  ةواحــد ةحادثــ تللتعــلي   وأتــفر
املواليــة للح ومــة   حرمــان األطفــال مــن حريتــهم الرتبــاطهم املزعــوم جبماعــات املعارلــة     

فيهـا   قامثبث حاالت  ك الل نة ال عبية   رلودان. وانا  أيعا تس حاالت حيا ُعزيف 
طهم مـع  األطفـال مـن حريتـهم رسـب  ارتبـا       العراق وال ـام  رمـان   تنظيم الدولة االتبمية 

 أطراف الزناع.  
اجلوية وات مات الع وائية عل  املنـاطق واملبـا  املد يـة وات مـات      الراراتو ا ف  - ١54

ت ويههم. ودققـف األمـم املتحـدة     وأاملعقدة من األتباب الرئيسية ال امنة ورا  قتل األطفال 
  ـري معلـوم   طفب ١96 فتيات ومن ال ١06 ومن الفتيان  269) طفب 59١حاالت قتل من 

طفــب  ــري  224 ومــن الفتيــات  ١28 ومــن الفتيــان  203)جبــراف  555 بــارة  و  اجلــنس(
 ك القــوات احل وميــة والقــوات الدوليــة الداعمــة       (حالــة  585ا عــزو ) ومعلــوم اجلــنس(   

حالـة(  ك   23) و   العـراق وال ـام    تنظيم الدولـة االتـبمية   ك  (حالة ١42) و  للح ومة
ــة(  ك  ١68) و  ةجبهــة النصــر  التحــالجل حــاالت(  ك  ٧) و   اعــات مســلحة أخــرع حال

وحـدات محايـة ال ـع     حـالتني  ك  و   العـراق وال ـام    الدويل لد تنظـيم الدولـة اإلتـبمية   
اتــاون والصــواريخ قــلائجل رلقصــجل أطــراف جمهولــة. وأتــفر احالــة(  ك  2١9) و  ال رديــة

طفـب   2٧5وات مات اال تحارية علـ  املنـاطق اصالـعة لسـيطرة احل ومـة عـن قتـل وت ـوي          
و عـــز اأطفـــال  ـــري معلـــومن اجلـــنس(  و ١05  و مـــن الفتيـــات 93   ومـــن الفتيـــان ٧٧)
ــة االتـــبمية   (حادثـــة ٧9) ــيم الدولـ ــام ك تنظـ ــة(  ك  ١4)   و  العـــراق وال ـ ــة حادثـ جبهـ

اجلويــة وقصــجل  تــفرت الرــارات. وأأخــرع  اعــات مســلحةحادثــة(  ك  ١6٧) النصــرة  و
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املناطق املد ية من قبل القوات احل ومية والقوات الدوليـة الداعمـة للح ومـة عـن قتـل وجـرف       
   طفب رسب  ال اميل املتف رة الع وائية. ١33طفب  من رينهم  53١
مــن األطفــال الــلين يقتلــون   دةؤ ــو ا ــف انــا   يــادة  ــبرية   عــدد احلــاالت امل   - ١55

وي واون  تي ة الرتباطهم راجلماعات املسلحة  مبا   ذلك أثنا  امل ـار ة   القتـال. و ظـرا    
    العـراق وال ـام    ك األعداد ال برية من األطفال اللين يستددمهم تنظيم الدولة االتـبمية 

الرـارات  الـك اتـتهدفتها   لتنظـيم  التارعـة ل نـاطق العسـ رية   املطفـب     ١48ما ال يقل عن قتتل 
لقـوات احل وميـة والقـوات الدوليـة الداعمـة للح ومـة والتحـالجل الـدويل.         الك ت ـنها ا اجلوية 

وجبهـة النصـرة   ارت ـاب الفظـائع  مبـا          العراق وال ام واتتمر تنظيم الدولة اإلتبمية 
ام طفلني أثنا  ا ـوم رـرل   آذار/مار   قامف جبهة النصرة رإعد 5ذلك  عدام األطفال. و  
تنظـيم الدولـة    قـام حسـن )ديـر الـزور(     ف آب/أ سـطس    مـو   22عل  قنافـل )محـاة(. و    

   هتم را تمائ  لل يش السورل احلر.اتنة  ١5أطراف طفل عمر  ربتر اإلتبمية عب ية 
ال  املوجـ  لاطفـ  ووال يزال من الصع  للراية توثيق العنجل اجلنسـن املتصـل رـالزناع     - ١56

. و  املنــاطق الــك يســيطر عليهــا تنظــيم الدولــة 20١5و  يــتم التحقــق مــن أل حالــة   عــام 
مـن  عرلـة للـزواال املب ـر والقسـرل      ن لـ  مـا ن الفتيـات  ُيقـال       العـراق وال ـام   اإلتبمية

ــات اإل   ــد أن الفتي ــراق   عــام   املقــاتلني    حــني أفي ــواال اخــتطفن   الع ــديات الل  20١4يزي
   هتريبهن  ك اجلمهورية العررية السورية واتتددامهن  رقيق جنسن.جرع 
مدرتــة  منــل ردايــة الــزناع      6 500ووفقــا لــو ارة التعلــيم  تعرلــف أ  ــر مــن       - ١5٧

 أو تعلر الوبـول  ليهـا  نا حني اتتددمف  مبج  لل وأرألرار جزئية  أو لإلبارة للتدمري  
ــدا ذلــك   ــا ع ــأن   فيم ــادت الــو ارة ر ــا وطا 5٧١. وأف ــوا   عــام   معلمــا 4١9 لب . 20١5قتتل

  (9وظفني )علــ  املــ( و60تعليميــة )الرافــق املعلــ   امــوا  69ودققــف األمــم املتحــدة مــن 
 ك  (١١) و   ك القــوات احل وميــة واجلماعــات املواليــة للح ومــةا ومــا  (48)ُعــزل منــها 

و اعـات مسـلحة أخـرع      (١جبهة النصرة ) ك و   العراق وال ام  تنظيم الدولة اإلتبمية
 طفب.   ١٧4أو ت وي  قتل أدت  ك (  ١وأطراف جمهولة )  (9)

اتـتددام التعلـيم لـتلقني األطفـال       العـراق وال ـام   ووابل تنظيم الدولة اإلتـبمية   - ١58
علـ   جديدة للتعليم اإللزامـن   أ ظمةفرر رالتنظيم قام وجتنيدام. و   ا ون األول/ديسم   

ــنني  ــا  ع ــر  ك األول   الصــفوف مــن   يــع الب ــات   الصــفوف مــن  ا  وال   ك األول لفتي
 تنظيم.السهم   الت نيد   املناطق اصالعة لسيطرة تمن العوامل الك  الك تعت   الرارع
ــة رات وا دادت  - ١59 ــات املتعلقــ ــف     البب ــ ــا رلرــ ــة  حيــ ــق الطبيــ ــ  املرافــ ــات علــ  مــ
موظفــا طبيــا  60ف مــا ال يقــل عــن  امرفقــا طبيــا منفصــب  واتــتهد  93علــ   ا ومــا ١22
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مــن  8 و ابــحي امرفقــ 33علــ   ا ومــا 4١قتلــهم. ودققــف األمــم املتحــدة مــن وقــوع   أو
ــاملني ال ــحيني عـ ــها   الصـ ــزل منـ ــا 32ُعـ ــة    ك  ا ومـ ــات املواليـ ــة واجلماعـ ــوات احل وميـ القـ

 اعـات مسـلحة    ك  (2) والعـراق وال ـام      تنظيم الدولة االتبمية  ك  (2) و  للح ومة
 (.  5أخرع  وأطراف جمهولة )

أل ـــرار ملـــدار  اودققــف األمـــم املتحــدة مـــن  ـــا  حــوادث ا فيهـــا اتــتددام      - ١60
ــن  ةعســ ري ــ  م ــدار       جا  ــع م ــار  )تعرلــف أرر ــ    آذار/م ــة    دل ــوات احل ومي الق

ــبث     ــلحة(  وثـ ــات مسـ ــدل  اعـ ــ  أيـ ــق علـ ــف الحـ ــه وم   وقـ ــتددام   للـ ــوادث التـ حـ
ــة اإلتــبمية     ةعســ ريأل ــرار ملست ــفيات ا ــ  تنظــيم الدول ــن جا  ــراق وال ــام  م     الع

 الزور والرقة.   دير
طفـب   2١ا اختطـاف  وال يزال األطفـال  تطفـون مـن قبـل أطـراف الـزناع  حيـا         - ١6١

 ك لــة حا (١3)وا عــزو   ن  ــري معلــومن اجلــنس( اواثنــمــن الفتيــات  4 و مــن الفتيــان ١5)
  تنظـيم الدولـة االتـبمية    حـاالت  ك   (5) القوات احل ومية   حادثـة اختطـاف راـائن  و   

وحالــة واحــدة ل ــل مــن جبهــة النصــرة  ووحــدات محايــة ال ــع  ال رديــة    العــراق وال ــام 
 واجلماعات املرتبطة راجليش السورل احلر.  

  العــراق ومــا  الــف أطــراف الــزناع  ال تــيما احل ومــة وتنظــيم الدولــة االتــبمية    - ١62
وجبهة النصرة واجلماعات املعارلـة املسـلحة  تسـتددم احلصـار والت ويـع  أتـلوب       وال ام 

شـدي   393 ٧00   ان ما يقدر رنحو 20١6من أتالي  احلرب. و   ا ون ال ا /يناير 
فيــات أطفــال  تي ــة لســو  الترليــة. و  ي ــن راإلم ــان يعي ــون دــف احلصــار. وأرلــ  عــن و

تحصـني لـد شـلل األطفـال رسـب       الطفل تسـتهدفهم محـبت    35 000الوبول  ك حوايل 
وبـول  نـع    العـراق وال ـام مب   اجلماعات املسلحة  مبـا   ذلـك تنظـيم الدولـة االتـبمية     قيام 

  حيـا تعـرر    ك حـد  ـبري   ربمـن أتـلحة احلـ   اللقاحات. وتصاعد اتتددام امليا   سـبف  
ا مـات  وقـوع  مليون مد  من ا قطاع امليا  املتعمـد. ودققـف األمـم املتحـدة مـن       ٧.٧وو 

 عل  املرافق اإل سا ية  وا مات وهتديدات موجهة لد العاملني   اجملال اإل سا .  
ملــد يني. و  ــين أدعــو احل ومــة  ك احتــرام التزاماهتــا وا ــاذ  جــرا ات عاجلــة حلمايــة ا - ١63

وعبوة علـ  ذلـك  أحـا وحـدات محايـة ال ـع  ال رديـة واجلـيش السـورل احلـر  ك  هنـا             
 التعهد هبا.الك تبق جتنيد األطفال واتتددامهم  وتنفيل االلتزامات 
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 اليمن  
 بري عق  اتـتيب  احلـوثيني علـ  بـنعا          ك حدتصاعدت حدة الزناع   اليمن  - ١64

  ورداية الرارات اجلوية الك شنتها قوات التحالجل الـلل تقـود  اململ ـة    20١4أيلول/تبتم  
. وأعقــ  القصــجل اجلــول امل  ــجل قتــال رــرل   20١5آذار/مــار   26العرريــة الســعودية   

ات اجلسـيمة املوجهـة لـد    اال تـها   ادت  حلاق خسائر مـدمرة رالسـ ان املـد يني. و    ك  أدع
   األطفال ارتفاعا  بريا  تي ة لتصاعد الزناع.

ووثقــف األمــم املتحــدة  يــادة مبقــدار تســة ألــعاف   حــاالت جتنيــد األطفــال           - ١65
آذار/مـار     26القتـال    واتتددامهم من قبل اجلماعات املسلحة  وال تـيما رعـد تصـاعد    

األمن و م ا يــة املتعلقــة رــ ت رســب  القيــود    التحقــق مــن احلــاال  الصــعورات رــالر م مــن  
 البيتـها  ُعزيـف  (  الفتيانلاطفال ) يعهم من مؤ دة حالة جتنيد  ٧62ومن أبل  الوبول.

  املائـــة( وتنظـــيم  ١5الل ـــان ال ـــعبية املواليـــة للح ومـــة )مث   املائـــة(   ٧2 ك احلـــوثيني )
معاقــل احلــوثيني  م ــل أما ــة   الت نيــد    املائــة(. وتــاد 9القاعـدة   شــب  اجلزيــرة العرريــة ) 

(. ولـوحس دـول مـن الت نيـد الطـوعن  ك حـد       34( وعمـران ) 69(  وتعـز ) ١03العابمة )
ــوفري احلــوافز      ــها ت ــد القســرل أو  ــري الطــوعن عــن طريــق اإل ــرا   رســبل من   ــبري  ك الت ني

 املعلومات املعللة.   أو
ــان مــن   ١83رمــان  الل ــان ال ــعبية  قامــف   20١5و  عــام  - ١66 ــهمحريمــن الفتي   ت

  أرــني وعــدن وحلــج. واعتقلــف الل ــان   مرســب  ارتبــاطهم راجلماعــات املســلحة  ومعظمهــ 
ــن    ــل ع ــا ال يق ــوات احلــوثيني   48ال ــعبية م ــدهتم ق ــب جن ــن و  طف ــهم م ــدة   حرمت ــهم مل حريت

ثبثـة  ك تسـة أشـهر قبـل أن تطلـق تـراحهم    طـار بـفقة لتبـادل األتـرع           تراوحف مـن  
مشلف البالرني عقدهتا الل ان ال عبية. وراإللافة  ك ذلك  اهتم طفٌل   أما ة العابـمة رـزرع   

 .ت حري رما   من احلوثيون  قامرقائق   من آت يستهدفها التحالجل  و
ودققف األمم املتحدة من  يادة مبقـدار تـتة ألـعاف   عـدد األطفـال الـلين قتلـوا         - ١6٧

طفـب   ٧85 بارة   بفوف األطفـال )  ١ 953جمموع   رل   20١4شواوا مقار ة رعام  وأ
  املائة من الفتيان. ومن رني اصسـائر الب ـرية     ٧0و ان أ  ر من   جرحيا( ١ ١68 قتيب و
جرحيا(  ك التحـالجل الـلل    66٧ حالة وفاة و 5١0)من اإلبارات   املائة  60 ة سبُعزيف 

جرحيــا(  ك احلــوثيني.  24٧ قتـيب و  ١42  املائــة ) 20 تقـود  اململ ــة العرريـة الســعودية  و  
ــة الطــرف املســؤول      ــد اوي ــة اإلتــبمية    324وتعــلر ددي ــن تنظــيم الدول ــة. وأعل   حادث

مسؤوليت  عن ا وم راألجهزة املتف رة احملسنة علـ  مسـ د   أما ـة العابـمة     العراق وال ام 
ــل تــبعة أطفــال وجــرف تــتة  راإللــافة  ك    ــد مــن اإلبــارات     حلــاق  اــا أدع  ك قت العدي
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ــتج       ــال    ــني اإلبــارات   بــفوف األطف ــن ر ــالرني. وم ــن    60بــفوف الب ــها ع ــة من   املائ
 ــبرية   الســائر اصاجلويــة  ومعظمهـا   أما ــة العابــمة وح ـة وبــعدة. وال تـزال     الرـارات 

. 20١6ام ق   أوائــل عــبــفوف املــد يني  مبــن فــيهم األطفــال   تي ــة للرــارات اجلويــة توثَّــ   
ــ ل   ــال ال ــا    29  وتســب  القت ــال  حي ــن اإلبــارات   بــفوف األطف ــة م  تتر ــز   املائ

ق  بـارات   بـفوف األطفـال  تي ـة     يوثا ت  تعز وعدن والعالع. ومنها األ لبية الساحقة 
جبـراف   6٧ بـارة  طفـب و  ١5لالرام األرلـية واملتف ـرات مـن  لفـات احلـرب  حيـا قتتـل        

ــني وعــدن و    ــار وحلــج ومــأرب وبــعدة      أر ــة العابــمة وعمــران وريعــا  والعــالع وذم أما 
   وتعز. وشبوة
لـد طفـل علـ  يـد      فنسـن وقعـ  اجلعنجل تتعلق رـال  ةودققف األمم املتحدة من حادث - ١68
سلحة. ومع ذلك  فمن املرجح أن انا  قصـورا   االرـب  عـن اـل      امل اتماعاجلد افرأحد أ

 الفئة من اال تها ات.
حادثـــة ا ـــوم علـــ  املـــدار  واملست ـــفيات   ١0١ودققـــف األمـــم املتحـــدة مـــن  - ١69
. ومـــن رـــني اـــل  ات مـــات   20١4لـــعجل عـــدد احلـــوادث املتحقـــق منـــها   عـــام   واـــو
تدمري اجلزئن أو ال امل للمدار  أو املرافق الصـحية    حـني أن   منها  ك ال  املائة  90 أدع

ــة  ١0 ســبة  ــة املتبقي ــة  مبــا   ذلــك    دا اتتتعلــق راعتــ  املائ علــ  األفــراد امل ــمولني راحلماي
  املائـة  ك التحـالجل     48الطبب. ومن رني ات مـات علـ  املـدار  واملست ـفيات  تعـزع      

  املائـــة  ك جنـــاة جمهـــولني. ووقـــع أ  ـــر مـــن  صـــجل   20 املائـــة  ك احلـــوثيني  و   29 و
 و ي .  اال تها ات   الفترة من  يسان/أرريل  ك حزيران/ي

مست ــف   مــع شــن  34علــ  مــن حــوادث ات ــوم وا التحقــق مــن تســع وتســني  - ١٧0
ــق  فســ    ــ  املراف ــددة عل ــز. و  عــدن  او ــف تــتة    هاا مــات متع   ال تــيما   عــدن وتع

معظـم  ُعـزل  حادثة منفصـلة. و  23مرات. و  تعز  أبي  ثبثة مرافق بحية    ١0 مرافق
وثيني. فعلــ  تــبيل امل ــال  او ــف مست ــف  اجلمــرية   االعتــدا ات املت ــررة  ك قــوات احلــ

الرـارات   أتـفرت احلـوثيني    يسـان/أرريل. وراإللـافة  ك ذلـك      عل  يـد  عدن ثبث مرات 
 مرفقا بحيا    افظة بعدة.   ١5عن تدمري اجلوية الك شنها التحالجل 

  أما ـة   هامنـ  أ ـ  عـدد    ـان ا مة عل  املـدار     42ودققف األمم املتحدة من  - ١٧١
ــعدة )  (١0وتعـــز )  (١2العابـــمة ) ــبةات مـــات  اـــل  (. ومـــن رـــني ١0وبـ  ُعزيـــف  سـ

ــة    5٧ ــها املائـ ــوات  ك منـ ــالجل  وقـ ــوثيني  و  ١6 التحـ ــة  ك احلـ ــة  ك  2١   املائـ   املائـ
 أطراف جمهولة.  
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  ةعسـ ري أل ـرار   ملـدار  ااتـتددام  تتعلق رحادثة  5١ودققف األمم املتحدة من  - ١٧2
ــع  ــاعظمموقـ ــز44) هـ ــوثيني )    (   تعـ ــوات احلـ ــد قـ ــ  يـ ــعبية )   (20علـ ــان ال ـ   (8والل ـ

م املـدار    عـدن والعـالع    ااتـتدد راحلوثيـون  قـام  (.  مـا  ١6وجمموعات مسـلحة جمهولـة )  
ــة    ب.   ُعزيــف وحلــج  و ــان  ك الل ــان ال ــعبية   عــدن وجمموعــات مســلحة جمهول حادثت

ثـبث  ُعـزل    ةعسـ ري أل ـرار   ملست ـفيات ااتـتددام  تتعلـق ر ث التحقق من أررع حواد وا
  ك تنظيم القاعدة   شب  اجلزيرة العررية.واحدة منها  ك احلوثيني وحادثة 

عـزع  لـها  ك احلـوثيني     طفـب  تُ  ١١اختطـاف  حوادث ودققف األمم املتحدة من  - ١٧3
زيـرة العرريـة. فعلـ  تـبيل امل ـال       تعـزع  ك تنظـيم القاعـدة   شـب  اجل    واحـدة  ة دثراتت نا  حا

اختطجل طفبن رالقرب من ث نات احلوثيني   العالع. وطل  احلوثيون واجلماعات املنتسـبة  
 .  الطفلنياألطفال  ك أترام  ول ن ا الحقا قتل  مقارل  عادة ليهم فدية 

قـوات  وفرلف قيود م ددة علـ  وبـول املسـاعدات اإل سـا ية  مـع قيـام  ـل مـن          - ١٧4
التحــالجل واحلــوثيني رفــرر العراقيــل أمــام تســليم الســلع واصــدمات. ودققــف األمــم املتحــدة  

حادثة من حوادث منع وبول املساعدات اإل سا ية   تعز وبعدة وعـدن والعـالع     ١6 من
معظمهـا يتعلـق رتقييـد دخـول العـاملني   اجملــال اإل سـا   والتهديـدات والعنـجل املوجـ  لــد          

 (.  3التحالجل ) ك و  (١١ ك احلوثيني )املؤ دة ظم احلوادث معُعزل األفراد. و
ــايو  - ١٧5 ــة خطــة عمــل   20١4و  أيار/م ــال  لولــع حــد ل   وقَّعــف احل وم ــد األطف ت ني

  لو  تصـاعد الـزناع. وشـار      حقق  يتال  اصطة واتتددامهم ومنع ذلك. ريد أن تنفيل 
ا لن اصا    حوار مع احل ومة والدول األععا  واتيئـات الفرعيـة جمللـس األمـن مـن أجـل       

أدعـو  يـع األطـراف  ك      ـين   ثارة شوا ل خطـرية   ا  األثـر املـدمر للـزناع علـ  األطفـال. و      
شـ ع  دمـاال   أاملد يـة  و ألتاتـية  يا ـل ا احترام التزاماهتـا القا و يـة الدوليـة  مايـة املـد يني وات     

 ال وا ل املتعلقة  ماية الطفل   املفاولات الرامية  ك  هنا  الزناع.
 

   األخرع احلاالت أو األمن جملس أعمال جدول عل  املدرجة  ري احلاالت - را  
  ولومبيا  

 ال وريـة  املسـلحة  والقوات ا ولومبي ح ومة رني السبم  ادثات    بري تقدم أتحر  - ١٧6
ــا ــر/شــباط و . ال ــعى اجلــيش - ل ولومبي ــف  ف اي ــد عــن تــتتوقجل أهنــا اجلماعــة أعلن  جتني
 بـفوفها    اجملنـدين  األطفـال  تسـريح  تعتـزم  وأهنـا   تنة ١٧ عن أعمارام تقل اللين األطفال
 اافا ـا  اصـا   ا لـن   ار  احل ومـة  مـن  دعـوة  علـ   ورنـا  . تـنة  ١5 عـن  أعمارام تقل اللين
  يـع  لتسـريح  األولويـة   يـب   ر أن التفاور وميسدرل املتفاولة األطراف مع للتوابل مرتني
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  هم دمــاج و عــادة ال ــعى اجلــيش - ل ولومبيــا ال وريــة املســلحة القــوات   اجملنــدين القصــر
 تتســد حــيف العليــا األطفــال مصــلحة مبــدأ علــ  األعمــال  يــع تنــبين أن لــرورة علــ  وشــدد

ــهم ــاد و  محايت ــاجهم ةع ــةو  رن ــاف  دم ــوقهم  فال ــعو   عــحايا حق ــات من  املســلحة اجله
 ال وريــة املســلحة القــوات أعلنــف  20١6 عــام مطلــع و . جديــد مــن جتنيــدام مــن األخــرع
ــا ــن ال ــعى اجلــيش - ل ولومبي ــداا ع ــا  تعه ــد رإهن ــال جتني ــلين األطف ــل ال ــارام تق ــن أعم  ع

 ديسـم  /األول  ـا ون  ١5   وأتعلـن . األطفـال  تسريح ر أن املناق ات وتوابلف  تنة ١8
 ويتـوخ    رالعـحايا  يتعلـق   األعمـال  جدول من رالسبم املتعلق البند ر أن تار ن اتفاق عن

 األلـرار  وجـ   العـدل   قامـة و احلقـائق  تقصـن  أل ـرار  العـحايا  أجـل  مـن  شـامل   ظام    ا 
 .ستععفةامل اتفئال من األطفال يعت و  الت رار عدم  فالةو

ــجل أعمــال ورلرــف - ١٧٧ ــني املســلح العن ــوات ر ــة املســلحة الق ــا ال وري  اجلــيش - ل ولومبي
 رعـد  الـزنوف  معـدالت  وتناقصـف   عاما 50 خبل تا مستوع أدىن احل ومية والقوات ال عى
 احل وميـة  القوات وتوقجل  واحد جا   من النار  طبق وقجل ال ورية املسلحة القوات  عبن
 واجلماعــات (4)الــوطين التحريــر جــيش هبــا يقــوم الــك األ  ــطة أن  ــري. اجلــول القصــجل عــن

 .  القسرل الزنوف   تتسبد  تزال ال التسريح عمليات رعد ظهرت الك املسلحة
ــم ودق قــف - ١٧8 ــد حــاالت مــن حالــة 289 مــن املتحــدة األم  املســلحة اجلماعــات جتني

  ـا وا  أن رعـد   اجلماعـات  عـن  األطفـال  ا فصـال  رعـد  معظمهـا  وُوث ـق   واتتددامهم لاطفال
 الــوطين التحريــر وجــيش( حالــة ١82) ال ــعى اجلــيش - ال وريــة املســلحة للقــوات منتســبني

  اعـات  و ك(  واحـدة  حالـة ) ال ـعى  التحريـر  جـيش   ك حـاالت  ُعزيـف   مـا (. حالة ٧4)
 (.  حالة 32) أخرع مسلحة و اعات التسريح عمليات رعد ظهرت مسلحة
 املقـام    تـبُبها  يعـود   أطفـال  ١0 وت ـوي   طفـب  ١2 مقتـل  حاالت من التحق ق وا - ١٧9
   والــ بثني االثنــتني املقاطعــات مــن مقاطعــة 3١ لتلــوث و ظــرا. األرلــية األلرــام  ك األول

 و .  ولومبيـا    األطفـال  محاية  ي ما   شديد قلق م ار فإهنا  األرلية راأللرام  ولومبيا
 أهنمـا  ال ـعى  اجلـيش  - ل ولومبيـا  ال وريـة  املسـلحة  والقـوات  احل ومـة  أعلنف  مار /آذار ٧

 الطرفـان  رـدأ  وقد(  52 رقم امل تر  البيان) األلرام إل الة م تر ة   سا ية مببادرات تيقومان
 .  جتريبية م اريع عل  العمل

__________ 

  املرفق ال ا  مـن التقريـر احلـايل روبـف   يا ـا جيندـد األطفـال         2003جيش التحرير الوطين مدرال منل عام  (4) 
وجـيش التحريــر الــوطين    ويسـتددمهم. وقــد أتعلـن عــن رـد  مفاولــات السـبم رــني احل ومـة ال ولومبيــة      

 .20١6آذار/مار  
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 لــحايا وقعــن فتيــات ١0 حــاالت واإلرــب  للربــد طريــةالقت العمــل فرقــة وتــ دلف - ١80
 والقـوات (  فتيـات  8)  ولومبيـا    الـلاال  الـدفاع   اعـات  تنظـيم  أيـدل  عل  اجلنسن للعنجل
 20١5 عـام    وأترلـ  . اتويـة  جمهـول  وشـدي   ال ـعى  اجلـيش  - ل ولومبيـا  ال ورية املسلحة

 اجلـا   و ـان . ال ولومبيـة  املسـلحة  القـوات  مـن  فـرد  20١2 عام   ارت بها أخرع حالة عن
 (.  20١6 مار /آذار)  ا مت  ا تظار    ت زا التقرير الا  تارة وقف
 ورسـب   النـار   طـبق  تبادل مرم    لوقوعها مدرتة ع رة رإحدع ألرار حلقفو - ١8١
 التعـرف  يـتم    مسـلحة   اعـات  أقـدمف و. احلـرب   لفـات  مـن  واملتف رات األرلية األلرام
 املعلمـني  مـن  اثـنني  رتلقـن  ادعـا ات  ووردت  املعلمـني  مـن  اثنني عن يقل ال ما قتل عل  عليها

  الـوطين  التحريـر  وجـيش   ال ـعى  اجلـيش  - ل ولومبيـا  ال وريـة  املسـلحة  القوات من هتديدات
ــدفاع  اعــات وتنظــيم ــلاال ال ــا   ال ــو  و اعــة   ولومبي   ك وراإللــافة. راتــتروخو  ل
 هبــا قامــف عســ رل أل ــرار ملــدار ا اتــتددام حــاالت مــن واحــدة حالــة ُتــ لف  ذلــك
 القـوات  هبـا  قامـف  أخـرع  حاالت وأررع  ال عى اجليش - ل ولومبيا ال ورية املسلحة القوات
 .الدفاع و ارة عن الصادرة للتوجيهات ا تها    ال ولومبية املسلحة
 أن رـاإلعبن  20١6 ف ايـر /شـباط  ١8 املؤرخ الدتتورية احمل مة رقرار أرح    ينو - ١82

 عمليـات  رعـد  ظهـرت  الك اجلماعات فيها مبا  املسلحة اجلماعات  يع جندهتم اللين األطفال
 لعــام ١448 رقــم) العــحايا قــا ون ي فلــ  الــلل اجلــ    احلــق وتــم لــحايا اــم  التســريح
 املعاملـة    املسـاواة   فالـة   ك هتدف  األمام  ك اامة خطوة اإلعبن ذلك وي  ل(. 20١١
ــني ــال ر ــك لل ماعــات املنتســبني واآلخــرين  العصــارات حــرب جلماعــات املنتســبني األطف  ال

 لـحية  راعتبـار   جتنيد  ا طفل  ل ُيعامل أن  فالة خبل من  التسريح عمليات رعد ظهرت
 .   دماج  إلعادة املبئم الدعم يتلق  وأن األول املقام  

 لــما ات تــأمني علــ  احل ومــة أشــ ع   و   ولومبيــا   تــار ن تقــدم أتحــر  وقــد - ١83
 ال ـعوب  أطفـال  رالتحديـد   ـي  الـك  احلمايـة  حتياجاتال خا  ااتمام و يب   الت رار عدم

  املهم ـة  املنـاطق    يعي ون اللين واألطفال  أفريقن أبل من املنحدرين واألطفال  األبلية
 .هاومنع األطفال  ق املرت بة اال تها ات معاجلة يتسد حيف
 

 اتند  
 أعمـارام  تت ـاو   ال أطفـال  جتنيـد  حـاالت  عـن  تقـارير  تتلقـ   املتحـدة  األمم تزال ال - ١84
 واليـات     النا سـاليف   اعات منها  مسلحة  اعات أيدل عل  همواتتددام تنوات 6

 أن  ك التقـارير  وت ـري . الررريـة  والبنرـال  وأودي ـا  وماااراشـترا  وجارخنـد  وت اتيسـرار  ريهار
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 يـتم  حيـا (  “داتـتا  رـال ”) لاطفال املدصصة الوحدات  ك اال عمام عل  جي ون األطفال
ــهم ــل   همماواتــتدد تدريب ــزة  رع و   و ــ ين  ســعاة العم ــتف ري أجه ــة ال  و   املرجتل
 تــبيل علــ  أتفيــد قــدف. الــوطين األمــن قــوات لــد املنفــلة األماميــة املواجهــة خطــوط عمليــات
   قـرع  تـبع  تـ ان  رإجبـار  أرريـل / يسان   قام( املاول) ال يوعن هباراتليا حزب أنر  امل ال
. بـفوف    ك لينعـموا  قريـة   ـل  مـن  أطفـال  تسـة  تسـليم  علـ   جارخند روالية  ومب منطقة

   منـا تم  عـن  رعيـدا  األطفـال   رتـال   ك تل ـأ  األتر  ا ف  القسرل الت نيد الا ولت ن 
 .الدراتة عن األطفال ا قطاع  ك أدع اا  مب رة تن
 ســـلحةامل ماعـــاتاجل رـــني واالقتتـــال العنـــجل أعمـــال أدت  ال ـــرقية املقاطعـــات و  - ١85
 مـن  ١2 قتتـل   يو يـ  /حزيـران  و . طفالاأل رني وجرح  قتل  وقوع  ك الوطين األمن وقوات
 الــزل نورتــدي أطفــال 4 رينــهم  ــان(  املــاول) ال ــيوعن اتنــد حــزب بــفوف   املقــاتلني
 .  جارخند روالية هبالواان قرية   ُ فلت لل رطة م تر ة عملية   وذلك  العس رل

 القلـق  علـ    الفتيـات  ورـاألخي   ألطفالا راختطاف املسلحة اجلماعات قيام بعاوي - ١86
 وجيــ ون  أخــرع جســيمة واعتــدا ات ا تــها ات  ك يتعرلــون املدتطفــون فاألطفــال .البــال 
. ر ـرية   ـدروع  ُيسـتددمون   هنـم  وقيـل   اجلنسـن  للعنـجل  ويتعرلـون   قتالية مهام تأدية عل 
  ك أعـوام  ١0 مـن  أعمـاران  تتـراوف  فتيـات  تـس  راختطـاف  اويوناملـ  قام  أرريل/ يسان و 
 .مآتن ُي هل يزال وال  الرررية البنرال والية    رشا قرية من عاما ١3
 

  ي رييا  
 امسهـا   ـريت  الـك   واجلهـاد  للـدعوة  السـنة  أاـل   اعة  ا ف  20١5 عام أوائل   - ١8٧
 علـ   تسـيطر   حـرام  رو ـو  راتـم  واملعروفة “أفريقيا  رب   اإلتبمية الدولة والية” ليصبح

 ال ـرقن  ال ـمال    الواقعـة  ويـوق  ورور ـو  أدامـاوا  واليـات    األرالن من واتعة مساحات
 مـع  راالشـترا    العسـ رية  عملياهتـا  الني رييـة  األمن قوات   فف  ذلك عل  وردا. الببد من
 علـ   السـيطرة  فاتـتعادت   للح ومـة  املواليـة  األاليـة  العدالـة  و اعـات  امل تر ة املد ية القوة

  لــول حــرام رو ــو تــيطرة دــف ت ــن   أ ــ   ك  الني رييــة األمــن قــوات ت ــريو. األرالــن
   ومورــار أرـادام  منطقتــا وظـا ) احمللــن احل ـم  منــاطق مـن  نامنطقتــ  ال ديسـم  /األول  ـا ون 
 (.  رور و والية
ــ  و ك - ١88 ــد جا  ــة جلــو  تزاي ــات شــند  ك حــرام رو ــو  اع ــر ال ــر ا م  لــد والف
ــنة  ــري األاــداف”  ا ماهتــا ذلــك   مبــا  عملياهتــا مــن أيعــا اجلماعــة   فــف فقــد  “احملصد

 وت ـاد  ال ـامريون   ك  ي رييـا  شـرق  مشـال  مـن  منـاطق  لترطن  طاقها اتسع حيا  اال تحارية
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 أعــداد  ــزوفو املــد يني بــفوف   اإلبــارات مــن  ــبري عــدد وقــوع   تســب  اــا  والني ــر
ــبرية ــا  مــن   ــللك و تي ــة. الن ــا ون هنايــة و لــول  ل ــان  ديســم /األول    مــن أ  ــر  
 و ـان   طفـل  مليـون  مـن  أ  ـر  منـهم    ي رييـا  داخـل  النـا حني  عـداد    شـدي  مليون 8.١
 .  اجملاورة البلدان    بجئني مس لني أشدا  220 304
  (فتـاة  ١35 و فـيف  ١43) طفـب  2٧8 واتـتددام  جتنيـد  من املتحدة األمم ودققف - ١89
 املد يـــة القـــوة لـــدع (طفـــب 53) و  حـــرام رو ـــو  اعـــة لـــدع( طفـــب 225) هممنـــ  ـــان

 مسـؤوليتها  حـرام  رو ـو   اعـة  أعلنـف  ا تحاريـة  ا مات   فتاة 2١ واتُتددمف. امل تر ة
 األطفـال  اتـتددام  يقتصر و . السنة من األخري الررع   احلاالت ال  من ١١ وُوثقف  عنها
 أترلـ   وقـد   وت ـاد  ال ـامريون    أيعـا  اتـُتددموا  رـل    ي رييـا  علـ   اال تحاريـة  ات مـات   

 أت قـــلوا أو بـــودفوا الـــلين طفـــالاأل رـــني ومـــن. 20١6 عـــام أوائـــل   حـــاالت عـــن أيعــا 
 فــيف 422) طفــب ١ 0١0 وعــددام  ي رييــا شــرق مشــال   عســ ريةال عمليــاتال تنفيــل أثنـا  
 لــدع ومســتددمني جمنــدين( فــيف 8٧ و فتــاة ١١٧) منــهم أطفــال 204  ــان(  فتــاة 588 و

 التفتـيش   قـاط  حلراتـة  األطفـال  فاتـتددمف   امل ـتر ة  املد يـة  القـوة  أمـا . حرام رو و  اعة
 .وجواتيس و سعاة
 حــرام رو ــو  اعــة  ك املزعــوم ال تســاهبم طفــب ١29 احت ــا  حــاالت توثيــق وا - ١90

ــيف 69) ــاة 60 و ف ــهم(  فت ــب 85 من ــات   احت ــزوا طف ــدو ورل   العســ رية ال  ن   ماي
   ي رييــا شــرق   أ واتــا معســ ر   الـوطين  األمــن مست ــار م تــ  احت ــزام طفـب  22 و

 وقـوات   ي رييـا    الدولـة  أمـن  جهـا   احت ـزان  فتـاة  2١ و  األمـين  ت اد ار ع  املرور رعد
  مايـدو ورل    تـنة  ١١ عمـر   بـى  اعُتقـل   ديسم /األول  ا ون ١ و . الني ريية األمن

ــتبا  ــ ر و لبش ــن”   ــارين م ــة  را ــا “حــرام رو ــو  اع ــد  م ــ  بــورت  وعرلــف  أتفي  عل
 يقـل  ال مـا  بـور  تعـمنف  امللصـقات  أن ويبـدو .  ي رييـا  أوا   يع   ُو عف الك لصقاتامل
 حـا م   ك الني رييـة  األمـن  قـوات  تـل مف    ـوفم  /ال ـا   ت رين و . آخرين فتيان ثبثة عن

ــو واليــة  منــل مايــدو ورل   العســ رل االحت ــا  راــن  ــا وا فتيــات ١0 و فــيف 48 رور 
 .حرام رو و  اعة  ك ا تساهبم ردعوع أ سطس/آب
ــد - ١9١ ــ وأتفي ــا أنر ــوا شدصــا 5 480 عــن يقــل ال م ــا 352   قتل ــا واــو  حادث ــل م  مي 

 طفـب  244 مقتل من املتحدة األمم ودققف. 20١4 رعام مقار ة املائة   26 رنسبة اخنفالا
ــان ١09) ــم قتتـــل(  فتـــاة ١35 و فتيـ  وأدامـــاوا( طفـــب ١30) رور ـــو واليـــات   معظمهـ
ــوق( طفــب 54) ــل(. طفــب 48) وي ــهم 65 وقتت ــوا  ١3   من ــ ام ــال  فــلاا اا تحاري . أطف

 .  الت وي   ك( فتاة 58 و فيف 54) طفب ١١2 جمموع  ما أيعا وتعرر
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 بـودفوا (  فتـاة  ١69 و فـيف  84) طفـب  253 شار   يو ي /وحزيران مايو/أيار و  - ١92
 م تـ   يـدير   الـلل  “التطـرف   زعـة  اتتئصـال  رر ـامج ”    عسـ رية ال عمليـات ال تنفيل أثنا 

 ردخولـ   املتحـدة  لامـم  ُتـمح  الـلل    ادو ـا  واليـة    فـق ارامل أحد   الوطين األمن مست ار
 اجلنسـن  للعنـجل  لتعرلـهن   تي ـة  حوامل  ن فتيات أررع أنر امل ت  وأفاد. يو ي /حزيران  

ــا  ــا ان أثنـ ــع وأن  احت ـ ــال أمهـــات  يـ ــة تـــن دون األطفـ ــلين  اصامسـ ــددام يبلـــ  الـ  عـ
  اعـة  مـن  ألفـراد   وجـات   ـن  أو/و لب تصـاب   ما تعرلن  فتاة 68 وعددان طفب ١١2
 النسـا    ا ـف   ذا ما والحال من وليس   وفم /ال ا  ت رين 6   املرفق وأت لق. حرام رو و

 .   دماجهم إلعادة الدعم تلقوا قد النا حني  يمات أو أااليهم  ك عادوا اللين واألطفال
 منــها   ي رييــا شــرق مشــال   20١4 عــام منــل ُدمدــرت مدرتــة ١ 500 أن ويقــدر - ١93
ــة 524 ــة   مدرتـ ــو واليـ ــال وقـــد. رور ـ ــة دون ذلـــك حـ ــيم فـــر   تاحـ ــر التعلـ  مـــن أل  ـ
  اعـة  طـرف  مـن  عسـ رية  أل ـرار  مـدار   تـس  اتـتددام  عـن  وأترلـ  . طفـل  400 000
 منـل  الني رييـة  األمن قوات طرف من مدار  ثبث واتتددام  راوت ن والية   حرام رو و
 ولتعزيــز. رور ــو رواليــة احمللــن للح ـم  شــيبو  ومنطقــة مايــدو ورل   20١4 أرريــل/ يسـان 
 التوجيهيـة  املبـادئ  اتبـاع  علـ   ووافقـف   اآلمنة املدار   عبن  ي رييا اعتمدت  التعليم محاية
 .  املسلح الزناع أثنا  ةعس ري أل رار االتتددام من واجلامعات املدار  حلماية
 حالـة  ١62 وُوثقـف   حـرام  رو ـو   اعـة  أيدل عل  االختطاف عمليات وتوابلف - ١94

  ذلـك   ك وراإللـافة (. فتـاة  ١١ و فـيف  ١5) منـها  26 مـن  املتحـدة  األمـم  دققـف   اختطاف
 فــــيف 32٧) عســــ ريةال عمليــــاتال تنفيــــل أثنــــا  أت قــــلوا أو بــــودفوا طفــــب 693  ن قيــــل
 أت قـلوا  الـلين  األطفـال  رـني   ـان   ذا مـا   ك  شـارة  مـن  ومـا . اخُتطفوا قد  ا وا( فتاة 366 و

 .20١4 عام شيبو    اختطفن اللواال التلميلات من فتيات
 الـلين  طفـال األ رتسـليم  تعلـق  ما منها أمور   الني ريية السلطات مع العمل وتوابل - ١95

  ـا ون  و . املد يـة  السـلطات   ك  الني رييـة  األمـن  قـوات   فـلهتا  الك عملياتال أثنا  بودفوا
 وقــوات اإل ســان حلقــوق الوطنيــة الل نــة  ك املســاعدة املتحــدة األمــم قــدمف  ديســم /األول
 االشـتبا   وقواعـد  العسـ رية  السـلو   قواعـد  التـتعرار  عمل حلقة تنظيم   الني ريية األمن
 مل افحــة املبلولــة رــاجلهود يتعلــق فيمــا   ــينو. حــرام رو ــو  اعــة لــد املنفــلة العمليــات  

 مهمُتــ  اجلــيش قيــادة مقــر   اإل ســان حلقــوق م تــ  رإ  ــا  أترحدــ   العقــاب مــن اإلفــبت
ــك اإل ســان حقــوق ا تــها ات   التحقيــق ــها ال ــراد يرت ب ــدرال أن وأشــ ع  اجلــيش أف ــ  ُت  في
. األطفـال   ـق  املرت بـة  اجلسـيمة  اال تـها ات    دقـق  ل ـن  األطفـال  حلمايـة  م رتة قدرات
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 وأدعـو   امل ـتر ة  املد يـة  القـوة  واتـتددمتهم  جنـدهتم  الـلين  األطفال عدد   ا  رالقلق أشعرو
 .احلاالت ال  تزايد ملنع تريعة  جرا ات ا اذ  ك احل ومة

 
  را ستان  

ــك ات مــات اخنفعــف  20١5 عــام   - ١96  را ســتان   املســلحة اجلماعــات ت ــنها ال
ــبة ــة   48 رنسـ ــة املائـ ــام مقار ـ ــفو. 20١4 رعـ ــة ُعزيـ ــات  البيـ ــة  ك ات مـ ــان حر ـ  طالبـ

 عـام  طـوال  احل وميـة  العس رية العمليات وتوابلف. رلوشستان   معظمها و ان  را ستان
 .و يرتتان مشال   املسلحة اجلماعات لد  20١5
 اتـتددام ر أخرع مسلحة و اعات را ستان طالبان حر ة قيام عن تقارير ووردت - ١9٧
   .(S/2015/336 ا ظر) عس ريا وتدريبهم األطفال لت نيد الدينية  املدار
 وأعمـال  الع ـوائية  للـه مات   تي ـة  األطفـال  بـفوف     بـارات  وقوع عن وأترل  - ١98
  ــا ون 4   آخــرين ١0 وُجــرف أطفــال أررعــة قتتــل  امل ــال تــبيل فعلــ . املســلح العنــجل
 أوَر ـَزل  منطقـة    الطـائرة  لل ـرة  مبـاراة  أثنـا   مرجتـل  تف ري جها  ا ف ر عندما  يناير/ال ا 
 ا ـوم  ُشـند   أ تـورر /األول ت ـرين  و . االداديـة  لـإلدارة  اصالـعة  القبليـة  املنـاطق  مـن  وان

 طفـب  ١8 مقتـل  عـن  وأتـفر   السـند  مقاطعـة    آرـاد  جي ـ     ديـين  مو   عل  ا تحارل
 منـها   20١6 عـام  أوائـل    أخـرع  ع ـوائية  ا مات ووقعف. آخرين 40 من أ  ر وجرف
 مقتـل  عـن  وأتـفر   عن  مسؤوليت  را ستان طالبان حر ة من فصيل أعلن  ة بري قنبلة ا ف ار
 .مار /آذار 2٧   الاور   طفب 20 من أ  ر
  را ســتان مــن متفرقــة منــاطق   تعليميــة مؤتســات علــ  ا ومــا ١4 تســ يل او - ١99
 تـدمري  عـن  ات مـات  وأتـفرت . 20١4 رعـام  مقار ة املائة   65 رنسبة اخنفالا مي ل ما واو

 االداديـة  لـإلدارة  اصالـعة  القبليـة  املنـاطق    أ لبها ووقع  للفتيات مدار  رينها من  مدار 
 (.  ا ومان) راختوخنوا وخي ( ا مات أررع) والسند( ا مات  ا ية)

 وبـــول فـــر  تزايـــدت  الصـــحن اجملـــال   العـــاملني اتـــتهداف اتـــتمرار ور ـــم - 200
 لـد  التحصـني  جمـال    العـاملني  رالنسـبة  تـيما  وال  األطفـال   ك اإل سا ية املساعدة منظمات

القبلية اصالعة لإلدارة االداديـة.  ـري أن ات مـات لـد العـاملني         املناطق   األطفال شلل
ــل          ــا أتــفر عــن مقت ــال توابــلف  ا ــلل األطف ــال التحصــني لــد ش شدصــا   تــتة   ١١جم

لتحصـني لـد شـلل األطفـال     ا ةفرقـ أحـد أ تبيل امل ال  قتتل أررعة مـن أععـا     ا مات. وعل 
حادثـا أمنيـا      ٧6رعد اختطافهم   مشال رلوشستان. وراإللافة  ك ذلـك  أترلـ  عـن وقـوع     

http://undocs.org/ar/S/2015/336
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حالـة هتديـد و ويـجل  ـان لـحيتها عـاملون          42مناطق متفرقة من را ستان  مبا   ذلـك  
 جمال التحصني لد شلل األطفال.  

رإبـدار أح ـام   عسـ رية  الا م قيـام احملـ  أشعر رالقلق   ا  التقـارير الـواردة عـن      ين و - 20١
رإعــدام أطفــال رتــهم ذات بــلة راإلراــاب. وأحــا احل ومــة علــ  التقيــد رالتزاماهتــا مبوجــ    

  اجلــرائم الــك يرت بــها أشــدا  اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــك دظــر فــرر عقورــة اإلعــدام علــ 
 تنة. ١8ام تت او  أعمار ال
 

 الفلبني   
. ريــد أن 20١5وقــع عــدد  ــدود مــن االشــتبا ات املســلحة الواتــعة النطــاق   عــام  - 202

االشتبا ات املتفرقة املندفعة احلدة ال تزال تؤثر عل  األطفـال  وال تـيما   منطقـة مينـدا او.     
 عــن  ت ـف  الــك  األبـلية  ال ـعوب عـدد اال تــها ات اجلسـيمة املوثقـة   جمتمعــات     ا داد فقـد 
لزناع رـني القـوات املسـلحة الفلبينيـة واجلـيش ال ـعى اجلديـد  والـك تزايـد فيهـا تـوراط  ـاعك             ا

 هنما عل  بلة رالقوات املسلحة الفلبينية.  قيلأالمارا وما ااات شب  العس ريتني اللتني 
ــد     - 203 ــن جتني ــم املتحــدة م ــد دققــف األم ــهم   ١٧وق ــ ١5طفــب واتــتددامهم  من ب طف

 دروع ر ـرية   أحـد     تبيل احلرية اإلتبميني للمناللني اتتددمتهم حر ة رنرسامورو 
احلوادث  واثنان جنـدظا اجلـيش ال ـعى اجلديـد. وقـد ورد   تقـارير  ـري مؤ ـدة أن  اعـة          

 طفب   راتيبن    يسان/أرريل.   30أرو تياف جندت وو 
ــن حــاالت احت ــا    - 204 ــوع حــالتني م ــزعم  وتأ ــد وق ــال ر ــاطاال  األطف ــات  رتب راجلماع

فن  ا ون ال ا /يناير  قامف القوات املسلحة الفلبينيـة راحت ـا  واتـت واب بـى     فاملسلحة. 
 عاما رزعم ارتباط  راجليش ال عى اجلديد   منطقة دافاو. ١٧يبل  من العمر 

لتـا اصسـائر   ثتُعـزل  آخرين. و 25أطفال و بارة  6وقد أ دت األمم املتحدة مقتل  - 205
الب رية  ك  اعة أرو تياف. فعل  تبيل امل ـال  قطعـف اجلماعـة رأ  بـى   راتـيبن         

الـك ا التحقـق منـها     احلـوادث ثتـان مـن   دحا ُعزيـف شهر أيار/مايو  رزعم قيامـ  رالت سـس. و  
ــمنت   ــة  تعـ ــلحة الفلبينيـ ــوات املسـ ــرين    ا ك القـ ــنني آخـ ــارة اثـ ــني و بـ ــل طفلـ ــراف قتـ . و  جبـ

آب/أ ســطس    مقاطعــة رو يــد ون  مشــايل مينــدا او  قتلــف القــوات املســلحة الفلبينيــة   ١8
 ١٧ ك  ١4 مـن  اتسة أفراد من أترة واحدة أمام مزنتم  من رينهم ببيان تتـراوف أعمارظـ  

قتـل واحـد  ك اجلـيش     حـادث  بارتان  ك  اعـة ما ااـات شـب  العسـ رية  و    ُعزيف عاما. و
اإلبـارات املتبقيـة البـال  عـدداا     ُعزيـف  واحـدة  ك ال ـرطة الوطنيـة. و    ال عى اجلديد و بارة

  لفات احلرب.  من  النريان أو املتف راتتقاطع  بارة  ك  ١3



 
A/70/836 

S/2016/360 

 

52/61 16-06499 

 

عامـا علـ  أيـدل ثبثـة جنـود       ١4ودققف األمم املتحدة من ا تصـاب فتـاة عمراـا     - 206
ــرة   ــة حــوادث منفصــلة   الفت ــود  ا مــة   ك أيار/مــايو  مــن  ثبث ــ . فحــو م اجلن  و /يولي

عســ رية وأتوبلــن رفــرر جــزا ات  داريــة علــ  رئيســهم. ريــد أنَّ اإلجــرا ات اجلنائيــة املد يــة  
 اال تصاب ُرد ت لعدم  فاية األدلة.  راملتعلقة 
مـوظفن  علـ  املـدار  و  الـك ا التحقـق منـها    حـاالت ات ـوم تقريبـا     يـع   فحـدث و - 20٧

ملـدار  اصابـة الـك تـديراا منظمـات      ااتـتهداف  وا ل ـعوب األبـلية.   التعليم   جمتمعات ا
تسـة حـوادث  ك   فُعزيف  هتا راجليش ال عى اجلديد.رزعم بب ةمنه يرصورة  ري ح ومية 

ثبثـة حـوادث  ك القـوات املسـلحة الفلبينيـة        ُعزيـف  اعة ما ااـات شـب  العسـ رية  رينمـا     
سـ رية  وحادثـة واحـدة ل ـل مـن اجلـيش ال ـعى اجلديـد         وحادثان  ك  اعة أالمارا شـب  الع 

. و  حــادث رــال  اصطــورة      تــبيل احلريــة اإلتــبميني للمنالــلني وحر ــة رنرســامورو  
مدير مدرتة تديراا منظمة  ري ح وميـة    عل  قتل  اعة ما ااات شب  العس رية  أقدمف

قـبر علـ  أحـد مـن اجلنـاة  ر ـم       أحد جمتمعات ال عوب األبلية    ارا ا. ول ن   ُيلَق ال
حـوادث التـتددام املـدار  لا ـرار      ١0بدور أوامر رللك. ودققـف األمـم املتحـدة مـن     

حـوادث   3ُعزيـف  حـوادث  ك القـوات املسـلحة الفلبينيـة  رينمـا       6ُعزيـف  العس رية  حيا 
واحـدة   حادثـة  ُعزيـف  ك القوات املسلحة الفلبينية راالشترا  مع اجلماعـات شـب  العسـ رية و   

 .    تبيل احلريةاإلتبميني للمناللني  ك حر ة رنرسامورو 
وقد أظهرت جبهة مورو اإلتبمية للتحرير التزاما قويا ططة العمـل الراميـة  ك  هنـا      - 208

ومنـع جتنيـد األطفـال واتـتددامهم  وحققـف تقـدما ملحوظـا   اـلا الصـدد. فقـد اتـتوفف            
للتعـرف  ين ال ا / وفم   اتفق قادهتـا علـ  اصطـوات الب مـة     معظم املعايري املرجعية  و  ت ر

ودريــرام. ويتطلــ  التنفيــل ال امــل صطــة العمــل أيعــا ولــع  املــرتبطني هبــا أل أطفــال علــ  
. وتـي ون مـن األظيـة    القائمـة رتنفيل آليات املسـا لة   مقتر ةر  طابترلما ات ملنع الت نيد واال

رتلـك اجلماعـات  ك   رتبـاط  احتمـال عـودة األطفـال  ك اال   مب ان أيعا توفري اصـدمات لتقليـل   
 .  ا ن أدىن حد
  جددت اليو يسيجل العمل مع اجلبهـة الدميقراطيـة   20١5و  تطور م  ع    عام  - 209

قـوق األطفـال   املـتعلقني    هاورر امج عملـ  ا عبهن رصددالوطنية للفلبني/اجليش ال عى اجلديد 
 ومحايتهم ورفااهم.

ــها         - 2١0 ــق ططت ــة فيمــا يتعل ــوات املســلحة الفلبيني ــع الق ــم املتحــدة العمــل م وتوابــل األم
ر أن منع اال تها ات اجلسيمة حلقـوق األطفـال   حـاالت الـزناع      20١2االتتراتي ية لعام 
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ــا    ــن أجــل  املســلح والتصــدل ت ــة م ــا ر فال ــزقيامه ــها ات    تعزي ــة الطفــل   لــو  اال ت محاي
 القوات املسلحة الفلبينية.املستمرة الك تورطف فيها 

 
 تايلند   

احلـوار رـني احل ومـة ومنظمـة جامعـة      ئناف اتتمر العنجل   جنوق تايلند  ر ـم اتـت   - 2١١
 لل ماعات املسلحة.

ت ــري وعلــ  الــر م مــن عــدم اإلرــب  عــن حــاالت لت نيــد األطفــال واتــتددامهم     - 2١2
  20١6مسـلحة   أوائـل  ـا ون ال ا /ينـاير      اعة  ك قيام ملعلومات الك قدمتها احل ومة  ا

عاما عل  اتـتددام األتـلحة   مقاطعـة  ـاراثيوات.      ١3رتدري  أطفال ال تت او  أعمارام 
ــاطهم     وال تـــــزال األمـــــم املتحـــــدة تتلقـــــ  تقـــــارير عـــــن احت ـــــا  األطفـــــال رـــــزعم ارتبـــ

 املسلحة.   ماعاتاجلر
  عمليــات جبــراف  ١5و بــارة  أطفــال 4وتلقــف األمــم املتحــدة تقــارير عــن مقتــل   - 2١3

 طبق  ار وا مات راألجهزة املتف رة املرجتلة   مقاطعات  ـاراثيوات وراتـا  ويـاال. واـلا     
 (.  جبراف آخرين 65طفب و بارة  23)مقتل  20١4مي ل اخنفالا  بريا مقار ةر رعام 

وقـد  لحة. جلماعـات املسـ  مسـتهدفني مـن جا ـ  ا   التعلـيم  موظفـو  املدار  وال تزال و - 2١4
  وأحد التبميـل ت رين ال ا / وفم   قتتلل اثنان من املعلمني   ك أ   حيف و ارة التعليمأشارت 

ــن     ــان م ــم واثن ــا أتبــي  معل ــل  م ــات. و    التبمي ــك ات م  أيلول/تــبتم  ١١جبــراف   تل
ن لافة  ك ذلك   أتفر ا وم رالقنارل عند مـدخل مدرتـة جمتمعيـة   مقاطعـة راتـا  عـ      راإل

  وال يـزال التحقيـق   جبـراف  عامـا  ١5  كأعـوام   3مـن  تتـراوف أعمـارام   تبميـل   بارة تسـة  
ــائن  ــتمرا اجلنــ ــادث. وقمســ ــلطات  ا  احلــ ــف الســ ــوفري مــ ــني    رتــ ــة للمعلمــ ــة أمنيــ حراتــ
 املتعررة. املناطق
طرل ر ـأن تعزيـز   رني احل ومة وفريق األمم املتحدة القتاجلارل   ين أرح  راحلوار و - 2١5

ــاطق      ــة الوبــول  ك تلــك املن ــة ور ــأن  م ا ي ــة اجلنوري ــة األطفــال   املقاطعــات احلدودي محاي
علـ    للتحقق من اال تها ات املزعومة لد األطفال واإلرب  عنها علـ  وـو مسـتقل وأشـ ع    

عقـدهتا قيـادة العمليـات األمنيـة     الـك   اورات ر ـأن عمليـة احلـوار     امل. وأثنا  جلسة اتتمرار 
ــة  ــد الداخلي ــوق تايلن ــا ون األول/ديســم   جلن ــم          ــد  واألم ــات اجملتمــع امل ــارت منظم أث

املتحدة لـرورة  دراال األطفـال   جـدول أعمـال عمليـة احلـوار مـن أجـل تعزيـز محايتـهم             
 اجلنوب  وان مسألة أؤيداا رقوة.
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 التوبيات -رارعا  
 20١5 ارُت بـف   عـام   يساور  قلق رال    ا  ح م اال تها ات اجلسـيمة الـك   - 2١6

عمليـات االختطـاف واتـعة النطـاق  وأدعـو  يـع       اتـتمرار  وشدهتا املتزايدة  مبـا   ذلـك   
األطراف  ك ولع حد عل  الفور لب تها ات اجلسيمة لد األطفال وا اذ  يـع التـدارري   

 .الرامية  ك منع ارت اهبا
ار تها   األعمـال القتاليـة   م ـ  امت ـال أحا الدول األععا  علـ  أن ت فـل      و - 2١٧

والردود علـ   يـع التهديـدات للسـلم واألمـن الـدوليني  مبـا   ذلـك اجلهـود الراميـة  ك           
للقـا ون اإل سـا  الـدويل وقـا ون حقـوق       اتامـ  العنجل  ام ـاال املصحوب رم افحة التطرف 

تــها ات للك  ك ا يــؤدل عــدم القيــام رــاإل سـان وقــا ون البجــئني. ومــن  ــري املقبــول أن  
ترمـن  تـدارري  ففـة   ردوداـا     تـدرال ينبرـن للـدول األععـا  أن    وعديدة حلقـوق الطفـل.   

ــد  ك  ــجل     رالتحديـ ــبت القصـ ــطبع  مـ ــد االلـ ــيما عنـ ــال  وال تـ ــة األطفـ ــول  محايـ اجلـ
عــن اتــتددام األتــلحة أن  تنــع ميــع أطــراف الــزناع ايــ  جبالعمليــات ال يــة.  مــا أ أو

التعهــد نظــر   أن تالنطــاق   املنــاطق املأاولــة رالســ ان  واملتف ــرة ذات اآلثــار الواتــعة 
 .االلتزام رللكر

ــة  ملــ    - 2١8 ــدول األععــا  املعني ــين أشــ ع ال ــود ” ةو   علــ  معــاعفة   “أطفــال  ال جن
ــها   الســنة القادمــة  وأدعــو        ــل ال امــل صطــا عمل ــد مــن أجــل التنفي جهوداــا مــن جدي

ال ـر ا  املعنـيني  ك تقـدن مزيـد مـن الـدعم  ك        املنظمات اإلقليمية واجملتمع الدويل و يع
 .الك در  تقدما الدول األععا 

أثنا  العمليـات   يع ر عليهمو   أحا الدول األععا  عل  تسليم األطفال اللين  - 2١9
مايــة الطفــل   أقــرب وقــف ا ــن  وفقــا  املد يــة املعنيــة  العســ رية  ك اجلهــات الفاعلــة 

واملصــاحل الفعــل  للطفــل. ومــن األظيــة مب ــان أن ت ــون انــا  مــوارد اللتزاماهتــا الدوليــة 
 افية إلعادة  دماال األطفال املنفصلني عن أطـراف الـزناع  مـع  يـب  االاتمـام  ك الـدعم       

 .النفسن واحتياجات الفتيات
و  ين أدعو الدول األععا   ك معاملة األطفال املرتبطني راجلماعـات املسـلحة  مبـن     - 220
ــيهم  ــرف  ف ــ تــمالعنجل   عــحايا رــ املصــحوباملتــورطني   التط احلمايــة ال املــة    ق احل
  ردائل الحت ا  األطفال و ا متهم. رولععل  وج  السرعة  قوموأن ت يةاإل سا  همحلقوق
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وأدعو الدول األععا   ك التحقيق مع مرت ى اال تها ات اجلسـيمة لـد األطفـال     - 22١
املاوة عل  دعم النظم القعـائية الوطنيـة   حـاالت الـزناع      و ا متهم.  ما أش ع اجلهات

 .وما رعد ا تها  الزناع  مبا   ذلك عن طريق توفري املوارد والقدرات التقنية
  الــزنوفوأشــ ع جملــس األمــن علــ  أن يــ      قراراتــ  و قاشــات   مســألة منــع   - 222

   دول املن أ والعبور واملقصد.رسب  الزناع والتزامات  ل من  النا حنيوحقوق األطفال 
و  ين أش ع الدول األععا  واملنظمات اإلقليمية امل ار ة   التفاور عل  وقـجل   - 223

 ددة حلمايـة األطفـال    اأح ام فيها األعمال العدائية أو عل  اتفاقات السبم عل  أن تدرال
 .ا ن  ك أقص  حد  يادة فر  التوابل مع األطراف وتعزيز محاية األطفالمن أجل 
وأدعو جملس األمن  ك أن يوابل املطالبة رن ر قدرات م رتة حلمايـة الطفـل      - 224

محاية الطفـل  و جـرا  حـوار ر ـأن     مراعاة عمليات األمم املتحدة للسبم  من أجل تعميم 
 خطا العمل  و طبق تراف األطفال و عادة  دماجهم  ومن أجل الربد واإلرب .

  
 مبحظات - خامسا 

أشعر رالصدمة   ا  ح م اال تها ات اجلسيمة الك ترت بـها أطـراف الـزناع    ـ ري      - 225
من احلاالت  مبا   ذلك أفرا ستان واجلمهورية العررية السورية وجنوب السـودان والصـومال   

الـك   عـن العمليـات اجلويـة    الـك تن ـأ  البيئـات املعقـدة    ك انـا  جتدر اإلشارة والعراق واليمن. و
أدت  ك قتــل تقــوم هبــا القــوات املســلحة لــبعر الــدول األععــا  والتحالفــات الدوليــة  والــك   

اتتددام اجلماعات املسلحة وامللي يات املتحالفة مـع  جيرل من األطفال.  ما ت وي  العديد و
 مــا فتئــف  القتــال دعمــا للقــوات احل وميــة. و  رعــر احلــاالت   علــ  وــو متزايــد الدولــة 
رت نيــد األطفـــال واتــتددامهم وارت ـــاب   تقــوم  ات املســلحة املتحالفـــة مــع الدولـــة   اجلماعــ 

ا تــها ات أخــرع. وعــبوة علــ  ذلــك  فــإ ين أشــعر ربــال  القلــق   ا  تزايــد ا ت ــار حرمــان     
 حريتهم رزعم ارتباطهم رأطراف الزناع.من األطفال 
جرا اهتـا   ترـيري تياتـاهتا و  وينبرن للدول األععا  أن تنظر  عل  تـبيل األولويـة       - 226

العس رية وت ـريعاهتا  عنـد االقتعـا   رريـة منـع اال تـها ات ومحايـة األطفـال. وقـد تـبق أن           
أن أولئــك الــلين ي ــار ون   أعمــال عســ رية تســفر عــن العديــد مــن اال تــها ات    ذ ــرُت

ســا لة مــن جا ــ  األمــم املتحــدة. فامل  الدقيقــةحلقــوق الطفــل تــي دون أ فســهم قيــد املراقبــة  
ب تـها ات اجلسـيمة املرت بـة    ولـع حـد ل  تزال أولوية رئيسية ومسؤولية م تر ة من أجل  ال

 .هالد األطفال ومنع
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ــر ينبرــن أن تعمــل مــع ا لــن      - 22٧ ــزناع احملــددة   اــلا التقري وأ ــرر أن  يــع أطــراف ال
   الزناع. احملابرينمحاية األطفال  رصدداصا  

  
   مرفقن التقرير القوائم الواردة -تادتا  

حر ــة ال ــباب )الصــومال(  ا  دراال (  20١5) 2225وفقــا لقــرار جملــس األمــن   - 228
و اعة رو و حرام ) ي رييا(  وجيش الرب للمقاومـة ) هوريـة أفريقيـا الوتـط  و هوريـة      

  وحر ــة طالبــان )أفرا ســتان(   )العــراق( ال و رــو الدميقراطيــة(  وتنظــيم الدولــة اإلتــبمية 
مـن اختطـاف األطفـال     اارت بف اـل  اجلماعـات اصمـس أ اطـ    قد اختطاف األطفال. فائمة ق

أيعـا     ُمـدرال عل  مدع عدة تنوات. واجليش ال عى لتحرير السودان )جنـوب السـودان(   
. وأتلـيفف أطـراف   20١5 ليـ    عـام   ُعزيف ئات اال تها ات الك ملقائمة االختطاف  تي ة 

فـن  هوريـة ال و رـو    فلـإلدراال   قائمـة االختطـاف.    املوجبـة  الية احل اال تها اتأخرع  ك 
قائمة جتنيد األطفال واتـتددامهم والعنـجل      (5)رايا موتومبو نأتدرجف  اعة الدميقراطية  

قائمـة جتنيـد األطفـال      فرقـة العمـل املد يـة امل ـتر ة     أتدرجـف  اجلنسن لدام. و   ي رييا  
. و  جنــوب الســودان  20١5حالــة مؤ ــدة   عــام   50وجــود أ  ــر مــن  ر  همواتــتددام

العنـجل اجلنسـن   مـرت ى  قائمـة    أيعـا  مـدرجا   حاليـا  اجليش ال عى لتحرير السـودان  أببح 
حـادث  ك القـوات احل وميـة. و  الـيمن   ظـرا  ك       ١00  ذ ُعـزل أ  ـر مـن   لد األطفـال   

 ك  ــل مــن احلوثيني/أ صــار اهلل والتحــالجل  ف الــك ُعزيــالعــدد ال ــبري جــدا مــن اال تــها ات  
شـن  قائمـة  القتل والت ـوي   و مرت ى  ةقائم  الطرفان  أتدرالرقيادة اململ ة العررية السعودية  

 ات مات عل  املدار  واملست فيات.
ات األخرع   القوائم عـن ترـريات   احلـاالت املعنيـة. فمـع   الـة       ريالتريقد تمف و - 229
  ليمن احملدد   التقرير  أببح جيش الرب للمقاومة  راإللـافة  ك  و ـ  مـدرجا    اإلق الفرع

جتنيد األطفـال واتـتددامهم  وقتلـهم وت ـويههم       قوائمعل   أيعاقائمة االختطاف  مدرجا 
 هوريـة أفريقيـا الوتـط  و هوريـة ال و رـو        ـل مـن   العنـجل اجلنسـن لـدام     ارت اب و

“ الفــو تني”مــال  -  اعــة املــالأبــبحف ل و رــو الدميقراطيــة  الدميقراطيــة. و   هوريــة ا
اآلن راتـم ادـاد الـوطنيني    ُتعـرف  والعنابر السارقة   ائتبف الوطنيني املقاومني ال و روليني 

  رينمـا أبـبحف   “الفـو تني ”مـال   - ال و روليني من أجل السبم املعروف أيعا راتم املـال 
  مال تيمبا. - اآلن راتم مالُتعرف  “مور ان”مال تيمبا  -  اعة املال
__________ 

ــو ن اـــم     (5)  ــا موتومبـ ــة رايـ ــيون الـــلين ا التعـــرف علـــيهم    اعـ ــادة الرئيسـ ــا  القـ )الرائـــد( روا ســـولو ليزارـ
 و)الرائد(  يادميا روجوجو و)الرائد(  ي و  تافي وتن.“( موامن أل سندر”احلر ن  )االتم
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 املرفق األول
مهم  أو قتلــهم اتــتدداد األطفــال أو يــ نقــوم رتقائمــة رــاألطراف الــك ت  

ههم أو ترت   جرمية اال تصاب وتائر أش ال العنجل اجلنسـن  يت و أو
لـــــد األطفـــــال  أو ت ـــــار    شـــــن ا مـــــات علـــــ  املـــــدار        

املدرجـة   جـدول أعمـال     املست فيات   حـاالت الـزناع املسـلح    و/أو
 جملس األمن*

 
 األطراف   أفرا ستان   

 )أ(ال رطة الوطنية األفرا ية  مبا   ذلك ال رطة احمللية األفرا ية - ١
 )أ( )ب(شب ة حقا  - 2
 )أ( )ب(احلزب اإلتبمن رزعامة قل  الدين ح متيار - 3
 ة وشـب  ك القـرآن والُسـنة   قوات طالبـان  مبـا فيهـا جبهـة تـورا رـورا و اعـة الـدعوة          - 4

 (ـ )ا)أ( )ب( )د(لطيجل منصور
 

  وتطالأفريقيا  هورية األطراف     
 )أ( )ب( )ال( )د(ائتبف تيلي ا السارق  واجلماعات املسلحة املرتبطة ر  - ١
 )أ( )ب( )ال(“أ ك راال ا”ميلي يات الدفاع احمللية املعروفة راتم  - 2

 (ـ)أ( )ب( )ال( )اجيش الرب للمقاومة - 3
 

 
 

األطراف الك ولع خا دف امسها  ان أطراف وردت   املرفقني منـل تـس تـنوات علـ  األقـل  وتـلا        * 
 اعت ت أطرافار اعنة   ارت اب اال تها ات.

 األطراف الك جتند األطفال وتستددمهم. )أ( 
 األطراف الك تقتل األطفال وت واهم. )ب( 
 األطراف الك ترت   جرمية اال تصاب وتائر أش ال العنجل اجلنسن لد األطفال. )ال( 
 األطراف الك ت ار    شن ا مات عل  املدار  و/أو املست فيات. )د( 
 األطراف الك  تطجل األطفال. (ـ)ا 
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 األطراف    هورية ال و رو الدميقراطية    
 )أ( )ب( )د(دالجل القوع الدميقراطية - ١
 )أ( )ال(القوات املسلحة جلمهورية ال و رو الدميقراطية - 2
 )أ( )ال( )د(القوات الدميقراطية لتحرير روا دا - 3
 )أ( )ال( )د(املقاومة الوطنية    يتورل قوات - 4

 (ـ)أ( )ب( )ال( )اجيش الرب للمقاومة - 5
لــوطنيني مــن أجــل  و رــو حــر وذل تــيادة   التارعــة لتحــالجل ا مــال  -ال املــ  اعــة - 6

 )أ(“ال ولو يل جا فيي ”
ــال       - ٧ ــوطنيني ال و رــوليني مــن أجــل الســبم املعــروف أيعــا راتــم امل مــال  -ادــاد ال

 )أ(“الفو تني”
 )أ(  )ال(مال تيمبا - ال اعة امل - 8
 )أ(مال  اتا  اتا را -ال  اعة امل - 9
 )أ( )ب( اعة  دوما للدفاع عن ال و رو/فصيل شي ا - ١0
 )أ(مال  ياتورا -ال  اعة امل - ١١

 )ال(( )أ اعة رايا موتومبو ن - ١2
 

 األطراف   العراق   
 (ـ)أ( )ب( )ال( )د( )اتنظيم الدولة اإلتبمية   العراق وال ام 

 
 األطراف   مايل  

 )أ( )ال(نية لتحرير أ واداحلر ة الوط - ١
 )أ( )ال(حر ة التوحيد واجلهاد    رب أفريقيا - 2
 )أ( )ال(أ صار الدين - 3
 

 األطراف   ميا ار  
 )أ(جيش  ارين اصريل الدميقراطن - ١
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 )أ(جيش اتتقبل  اشني - 2
 )أ(جيش التحرير الوطين ل ارين - 3
 )أ(ل ارينيش التحرير الوطين جلجملس السبم التارع  - 4
 )أ(اجليش ال اريين - 5
 )أ(جيش جنوب والية شان - 6
 )أ(تا اداو  ين  مبا   ذلك قوات حر  احلدود املدجمة - ٧
 )أ(جيش والية وا املتحد - 8
 

 األطراف   الصومال  
 (ـ)أ( )ب( )احر ة ال باب - ١
 )أ(أال السنة واجلماعة - 2
 )أ( )ب(اجليش الوطين الصومايل - 3
 

 طراف   جنوب السوداناأل  
 (ـ)أ( )ب( )ال( )ااجليش ال عى لتحرير السودان - ١
 )أ( )ب(اجلناف املعارر   اجليش ال عى لتحرير السودان - 2
 )أ(اجليش األرير - 3
 

 األطراف   السودان  
ــدفاع        - ١ ــوات ال ــوات املســلحة الســودا ية  وق ــك الق ــا   ذل ــة  مب ــن احل ومي ــوات األم ق

 )أ(ال رطة السودا ية ال عى  وقوات
 )أ(حر ة العدالة واملساواة - 2
 )أ(امليلي يات املوالية للح ومة - 3
 )أ(جيش درير السودان/فصيل عبد الواحد - 4
 )أ(ناوليجيش درير السودان/فصيل مين م - 5
 )أ(ال مال -احلر ة ال عبية لتحرير السودان  - 6
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 األطراف   اجلمهورية العررية السورية  
 )أ( )ب(أحرار ال ام - ١
 )أ(اجلماعات املرتبطة راجليش السورل احلر - 2
 )ب( )ال( )د(الوطين وميلي يات ال بيحة الدفاع قواتالقوات احل ومية  مبا   ذلك  - 3
 )أ( )ب( )ال( )د(تنظيم الدولة اإلتبمية   العراق وال ام - 4
 )أ( )ب(جبهة النصرة - 5
 )أ(وحدات محاية ال ع  - 6
 

 األطراف   اليمن  
 )أ( )ب( )د(احلوثيون/أ صار اهلل - ١
 )أ(تنظيم القاعدة   شب  اجلزيرة العررية/ اعة أ صار ال ريعة - 2
ــة األوك        - 3 ــة املدرع ــة  والفرق ــوات املســلحة اليمني ــك الق ــا   ذل ــة  مب ــوات احل ومي الق

 )أ(وال رطة العس رية  وقوات األمن اصابة واحلر  اجلمهورل
 )أ(امليلي يات املوالية للح ومة  مبا   ذلك السلفيون والل ان ال عبية - 4

 )ب( )د(التحالجل رقيادة اململ ة العررية السعودية - 5
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 املرفق ال ا 
مهم  أو قتلــهم اتــتدداد األطفــال أو يــ نقــوم رتقائمــة رــاألطراف الــك ت  

اجلنسـن  ههم أو ترت   جرمية اال تصاب وتائر أش ال العنجل يت و أو
لـــــد األطفـــــال  أو ت ـــــار    شـــــن ا مـــــات علـــــ  املـــــدار        

ــري املدرجــة   جــدول       و/أو ــلح   ــزناع املس املست ــفيات   حــاالت ال
 أعمال جملس األمن  أو   حاالت أخرع*

 
 األطراف    ولومبيا    

 )أ(التحرير الوطينجيش  - ١
 )أ(اجليش ال عى -القوات املسلحة ال ورية ل ولومبيا  - 2
 

 األطراف    ي رييا   
 )أ(فرقة العمل املد ية امل تر ة - ١
 (ـ)أ( )ب( )د( )ا اعة أال السندة للدعوة واجلهاد  املعروفة أيعا راتم  اعة رو و حرام - 2
 

 األطراف   الفلبني   
 )أ(تياف اعة أرو  - ١
 )أ(  تبيل احلريةاإلتبميني للمناللني حر ة رنرسامورو  - 2
 •)أ( جبهة مورو اإلتبمية للتحرير - 3
)أ(اجليش ال عى اجلديد - 4

 

 
 

األطراف الك ولع دتها خا ان أطراف وردت   املرفقني منل تس تنوات عل  األقـل  وتـلا اعتـ ت     * 
 أطرافار اعنة   ارت اب اال تها ات.  

 األطراف الك جتند األطفال وتستددمهم. )أ( 
 األطراف الك تقتل األطفال وت واهم. )ب( 
  ال العنجل اجلنسن لد األطفال.األطراف الك ترت   جرمية اال تصاب وتائر أش )ال( 
 األطراف الك ت ار    شن ا مات عل  املدار  و/أو املست فيات. )د( 
 األطراف الك  تطجل األطفال. )اـ( 
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