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األطفال والزناع املسلح
تقرير األمني العام

أوال  -مقدمة
 - 1يُقــدم اــلا التقريــر الــلل يرطــن الفتــرة مــن ــا ون الثاين/ينــاير ك ــا ون األول/
ديســـم  3112عمـــق اقـــرار جملـــس األمـــن  )3113( 3152الـــلل طلـ ـ اهلـــس يـ ـ
يلَّ أن أواصـــل تقـــدي تقـــارير ســـنوية ااـــهن تنفيـــل راراتــ وايا اتــ الرياســـية عـــن األطفـــال
والزناع املسلح.
 - 3ويســل اـــلا التقريـــر الىــوجت علـــل االاااـــاا الــا ســـادا العـــا عـــام 3112
يما يتعلق ااألطفال والزناع املسلح واأل اطة واملبادراا الرييسية املىطلع هبا تنفيلا لقـراراا
جملــس األمــن الةــادرة اــلا الةــدد واســتنتاجاا ريق ـ العامــل املع ـ ااألطفــال والــزناع
املســلح .و قا ــا اــالتقرير الســااق ) (A/67/845-S/2013/245يــرد اــلا التقريــر ايــان ــر
ما اسـتدد مـن معلومـاا عـن التعـاون يمـا اـني الاـر اجت ار ـاممل العمـل املتعلـق ااألطفـال
والزناع املسلح مبا ذلك التعاون اني الار اجت دا ل منظومة األمم املتحدة.
 - 2وو قا لقراراا جملس األمـن املتعلقـة ااألطفـال والـزناع املسـلح يتىـمن اـلا التقريـر
مر قي ايمة ااألطراف الىـالعة انيـد األطفـال واسـترقيفم و ةارسـة العنـي اجلنسـن
ضدام و تلـهم وتاـويههم لالفـة للقـا ون الـدويل و االعتـداجتاا املتلـررة علـل املـدار
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و/أو املستافياا أو االعتداجتاا املتلررة علل األشخاص املاـمولني ااقمايـة أو
هتديداا متلررة ااالعتداجت عليهم.

توجيـ

 - 4ولقـد امــأل األمــم املتحــدة اتوايــق ـل املعلومــاا الــواردة اــلا التقريــر و حةــها
والتحقق من د تها .أما اقاالا الا يتعلر يهـا اقةـول علـل املعلومـاا أو التحقـق اةـورة
مســتقلة مــن صــحتها اســب معو ــاا مــن بيــل ا عــدام األمــن أو تقييــد ملا يــة الوصــول
ك أمــا ن معينــة ــهند اياذــا مــع ذ ــر األســباي .و ســياق عمليــة عــداد التقريــر أجريــأل
مااوراا ملثفة دا ل األمم املتحدة املقر و امليدان ومع الدول األعىاجت املعنية.
 - 6وعمق اقرار جملس األمن  )3116( 1513تسترشد ةثلا اخلاصـة املعنيـة ااألطفـال
والزناع املسلح حتديد اقاالا الـا تنـدريف طـاق واليتـها مبـا يتىـمن القـا ون الـدويل
والفق الدويل مـن معـايهن يُحـتلم ليهـا تقريـر مـا ذا ا ـأل حالـة مـا تعتـ زاعـا مسـلحا.
و الا الةدد اتبعأل ةثلا اخلاصة أداجت واليتها ذدا عمليا وامـ التعـاون مـع التر يـز
علــل املبــادن ان ســا ية واد ـ أن يُلفــل اقــاالا الــا تبعـ علــل القلــق تــع األطفــال
املتىــررين مــن الــزناع ااقمايــة علــل طــاق واســع واةــورة عليــة .وال إلــوة اعتبــار انشــارة
ك حالة ما الا املقـام مبثااـة حلـم ـا وين مـا أن ذ ـر طـرف مـن ـهن الـدول ال ياـلل
أل مسا اوضع القا وين.

اا يا  -اار الزناع املسلح علل األطفال
االااااا والتطوراا

 - 5مــا ةال االطفــال اــم أ ثــر مــن يعــاين مــن اــار الــزناع املســلح .ايفدمــاا العاــوايية
علل املد يني أو ايفدماا الا تستهدف املد يني مباشـرة ويُلدـه يهـا ك اسـتعمال املتفدـراا
أو توجي ضرااا جوية أو اتباع أسالي ترويع ا ـأل شـديدة الوطـهة علـل األطفـال ااـلل
يبع علل اال زعايف .ولقد الحظـأل األمـم املتحـدة عـام  3112أن حـاالا تـل األطفـال
وتاويههم ةادا ةيادة بهنة أحناجت عدة من اينها أ را ستان والعراق.
 - 7و ــقل الفتــرة املاــمولة اــالتقرير تعــر األطفــال اجلمهوريــة العرايــة الســورية
مار زاع اشتد وطيس ال تها اا جسيمة واسعة النطـاق واسـتفحلأل األةمـة ان سـا ية
مــن جــراجت احتــدام األعمــال القتاليــة .و يهوريــة أ ريقيــا الوســطل اــاا انيــد األطفــال
واسترقيفم أمرا شايعا علل امتداد عام  3112وتفا م ذلك الوضع مع اةديـاد أعمـال العنـي
الا اجتاحأل البلد املل ور منل منتةي أيلول/سبتم  .ومن احية أ رى تفيد التقـارير اه ـ
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مــع اســت ئناف الــزناع جنــوي الســودان اســتخدمأل القــواا املواليــة للحلومــة و ــواا
املعارضة األطفال علل طاق واسع وارتلبأل ا تها اا أ رى جسيمة.
 - 2و مشال يدهنيا ااا الوضع مبع لق اـال ..مـا ةالـأل اقالـة ان سـا ية مشـال
شرق يدهنيا حرجـة حيـ يـرةت حتـأل وطههتـا مـا ال يقـل عـن ةـي سـلان تلـك املنطقـة.
و الو ـــأل فسـ ـ ثفـــأل اجلماعـــاا انرااايـــة املعرو ـــة ااســـم او ـــو حـــرام ادماهتـــا
علل املدار ةا أسفر عن مقتل أطفال وتاواهم و هن ذلك من اال تها اا اجلسيمة.
 - 9وال تزال ظاارة انيد األطفال واسـتخدامهم الـزناع مستاـرية علـل طـاق واسـع.
ولقد واّقأل األمم املتحدة عام  3112حاالا تامل ما يراو علـل  4 111طفـل وللـن
التقديراا تاهن ك أ مت انيـد واسـتخدام االالف هناـم .والوا ـع أن ان ـقا مـن العقـاي
علل اال تـها اا اجلسـيمة حـق األطفـال و اصـة العنـي اجلنسـن أمـر شـايع حـاالا
عدة ويزيد من اااشة وضع األطفال .وما ةال احتداة األطفال اـدعوى االرتبـاجب اماعـاا
مسـلحة أو اتـهم أمنيــة واـن مســهلة جـرى تسـلي الىــوجت عليهـا التقريــر السـنول الســااق
ااعتباراـا مسـهلة تــثهن القلـق مسـتمرا  17حالــة مـن حـاالا الــزناع املاـمولة هبـلا التقريــر
وعدداا  32حالة.
 - 11و ةاجت اله االااااا و هناا من االااااا الباعثة علـل اال زعـايف الـا تبـدا ـقل
الفترة املامولة االتقرير تلزم مىـاعفة اجلهـود لقسـتفادة ااـلل أ ىـل مـن األدواا املتاحـة
من أجل التةدل حملنة األطفال املتىررين من الزناع املسلح .وتوطئـة لـللك ال اـد مـن ا ـاذ
تدااهن حمددة عمليـة .ولقـد وجهـأل األمـم املتحـدة وال سـيما ةـثلا اخلاصـة عـام 3112
رسالة وية مؤدااا أن العمل جار علل هر الا التحدل.

”أطفال ال جنود“

 35 - 11ذار/مار  3114اسـتهلأل ةـثلا اخلاصـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة
محلــة األمــم املتحــدة العامليــة املعنو ــة ”أطفــال ال جنــود“ هبــدف وضــع حــد ولــول ذايــة
عام  3115لتدنيد األطفال واستخدامهم علـل يـد أل ـواا أمـن حلوميـة طـرف ـزاع.
و  17ذار/مار أيد جملس األمن أاداف اقملة راره .)3114( 3142
 - 13وسوف تنفل اقملة ظل التعاون الوايق مع مثاين حلومـاا يـرد ذ راـا مر قـن
اــلا التقريــر ســياق انيـــد األطفــال واســتخدامهم وييعهـــا وّعــأل أو تعهــدا اتو يـــع
طة عمـل وأعلنـأل تهييـداا للحملـة .وهتـدف اقملـة ك التعديـل اتنفيـل االلتزامـاا املتعلقـة
اإذاجت ومنع انيد األطفال واستخدامهم عن طريق وضع راي طريـق حتـدد الثرـراا وتسـل
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الىوجت علل التدااهن املتعني علل اقلوماا املعنية ا اذاا ادعم من األمـم املتحـدة وشـر ايها.
وسيدرل تقييم التقدم سياق استعراضاا اريها األمـم املتحـدة ااالشـتراع مـع اقلومـاا
املعنية اةفة منتظمة.
 - 12وال اد من التنسيق اني رق العمل القطرية التااعـة لممـم املتحـدة واقلومـاا املعنيـة
راي الطريق الثرـراا املتبقيـة واأل اـطة ذاا األولويـة والنقـاجب املرجعيـة
للفالة أن حتدد
وجداول ةمنية مفةلة األمر اللل مـن شـه أن يعدـل اتنفيـل طـ العمـل اخلاصـة ااـلل
مستدام ومن مث ترتي األ اطة والتدااهن علـل حنـو متسلسـل يرسـن األسـا لتقيـيم االمتثـال
طـــوة طـــوة مبـــا يعلـــس التحـــدياا املتبقيـــة الـــا حـــدداا ـــل مـــن األطـــراف املوّعـــة
علل طة العمل ويلفل االتايل وجود مسار واضح لر ـع ييـع األطـراف املعنيـة مـن القايمـة.
ومن األمور الا يفا أمهية االرة الا الةدد اـاجت جلنـة ماـتر ة اـني الـوةاراا تيسـر اتبـاع
ذـــمل حلـــومن شـــامل للدميـــع .و ـ ـ أالحـــد مـــع االرتيـــات أن األدواا الـــا أدرجـــأل
اله اقملة أسـفرا االفعـل اـله املرحلـة األوليـة عـن تـايمل ملموسـة .مـثق تاـاد
شهد عام  3112افىـل اجلهـود الـا اللتـها اقلومـة ااالشـتراع مـع منظومـة األمـم املتحـدة
تقــدما إلاايــا ذلــك أن اقلومــة والســلطاا العســلرية ثفــأل منــل أيار/مــايو  3112انــاجت
علل جمموعة من التدااهن ذاا األولويـة اتفقتـا عليهـا جهوداـا للو ـاجت االتعهـداا الـا طعـأل
طار طة العمل الا مت تو يعها مع األمم املتحدة عام .3111

شراع اجلماعاا املسلحة
 - 14و ما أ ـدا الرسـالة الـا وجهتـها مبناسـبة اسـتهقل محلـة ”أطفـال ال جنـود“
فالـــة عـــدم راــ أل طفـــل اـ ـهطراف أل ـــزاع علـــل انطـــقق
يتمثـــل ايفـــدف األمســـل
أل ملان .و اـلا الةـدد اـدر مقحظـة أن اـله اقملـة تر ـز علـل األطـراف الفاعلـة
الو ـــأل فســـ مـــن االاتمـــام ااجلهـــاا الفاعلـــة
مـــن الـــدول ال أن ذلـــك ال ينـــتق
مــن ــهن الــدول اــل علــل النقــي ،مــن ذلــك علــل الــر م مــن صــعواة الوصــول حاليــا
ك اجلماعاا املسلحة ـهن اقلوميـة التااعـة للـدول والتحـاور معهـا شـهدا الفتـرة املاـمولة
هبلا التقرير عددا متزايدا مـن البيا ـاا العامـة واألوامـر القياديـة الـا تةـدراا اجلهـاا وتنـهل
يها عن انيد األطفال واسـتخدامهم .و ـد لـوحد ذلـك االاـاه تسـع مـن اقـاالا الـوارد
اياذا الا التقرير واـو يرسـن األسـا لبنـاجت الـز م الـقةم للتةـدل لق تـها اا اجلسـيمة
الا ترتلبها اجلماعاا املسلحة حق األطفال.
 - 16وتىم القوايم املر قة هبلا التقرير أمساجت حدى ومخسني ياعة مسلحة .واـدر انشـارة
ك أن تلك األطراف متباينة اادة طبيعتها وأ لاحل مهتها الا الةدد ال اد من اتبـاع
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اســتراتيدياا لتلفــة وأن معــدالا تنفيــل االلتزامــاا املتعلقــة ومايــة الطفــل ــد تتفــاوا تفاوتــا
بهنا .ومن مث تستلزم استراتيدياا الدعوة وضع حـوا ز حمـددة انـاجت علـل التلـوين العسـلرل
للل ياعة مسلحة وحدمهـا وطريقـة عملـها و ةايةـها األ ـرى .ومـع أ ـل اـله اجلوا ـ
اقســبان حتــدد األمــم املتحــدة مــع اجلماعــاا املســلحة املعنيــة التزامــاا وا عيــة واســداا
أ اطة وتدااهن لتللل اعد ذلك طة عمل يتفق عليها ل من الطر ني املوّعني.
 - 15وإلـرل ا تيـار مـد ل االتةـاالا األوليـة ظــل التعـاون الوايـق مـع ييـع اجلهــاا
الفاعلـــة املعنيـــة حالـــة مـــا .مـــثق أتاحـــأل عمليـــاا الســـقم رصـــا اســـتراتيدية للوصـــول
ك اجلماعاا املسلحة الا أادا االفعـل اسـتعدادا ملنا اـة االلتزامـاا السياسـية ومـن األمـور
الــا يفــا أيىــا أمهيــة شــديدة تعمــيم مراعــاة ار ــاممل العمــل املتعلــق ااألطفــال والــزناع املســلح
اهشـــلال وســـبل أ ـــرى نشـــراع تلـــك اجلماعـــاا .التوعيـــة اتبعـــاا اســـتخدام املـــدار
األ را العسلرية ميلن أن تفىن ك حوار ااهن يفيـة وضـع حـد السـتخدام األطفـال
فة الل ر.
األ را
واملدار
 - 17وتُعــد معااــدة اــارة األســلحة الــا اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يســان/أاريل 3112
صلا جديدا مهما .اقيلولـة دون حيـاةة اجلماعـاا املسـلحة األسـلحة والـل هنة أمـر يسـهم
محاية األطفال حاالا الزناع.

محاية التعليم والرعاية الةحية

حاالا الزناع

 - 12مـــن الســـماا الاـــايعة معظـــم اقـــاالا املاـــمولة هبـــلا التقريـــر شـــن ايفدمـــاا
علــل املــدار واملستاــفياا .و ـ أرح ـ ااملــل رة التوجيهيــة املتعلقــة اقــرار جملــس األمــن
 )3111( 1992الا أصدراا ل من ةثلا اخلاصـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة
الةحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتراية والعلم والثقا ة .و د جاجتا اله املـل رة حينـها
واو ما أ ده جملس األمـن ـراره  )3114( 3142الـلل ـرر يـ انعـراي عـن لقـ ةاجت
األ ـرا
ايفد ماا الا تاـن علـل املـدار واملستاـفياا وطلـ رصـد اسـتخدام املـدار
حرمـان األطفـال مـن حقهـم
العسلرية االل أ  .قد واقأل تلـك املمارسـة الـا تتسـب
األساسن اقةول علل التعليم وتعرضهم للخطر  16حالة من جمموع  32حالة.
 - 19وتتىمن املـل رة التوجيهيـة توضـيحا ملفهـوم ردع اسـتخدام املـدار وماـورة نيـة
مبــا ذلــك أدواا للــدعوة ك وضــع حــد للــهدماا علــل املــدار واملستاــفياا واأل ــراد
املاــمولني ااقمايــة واقيلولــة دون شــنها و ــوذيف خلطــة عمــل هبــلا اخلةــوص واســتراتيدية
لــردع اســتخدام املــدار  .لــلا هــن ليســأل أداة أساســية ملــوظفن األمــم املتحــدة العــاملني
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امليـــدان جمـــاالا محايـــة الطفـــل والتعلـــيم والرعايـــة الةـــحية حســ اـــل ميلـــن أيىـــا
أن تستعني هبا الـدول األعىـاجت أو املنظمـاا ان ليميـة ودون ان ليميـة أو جهـاا اعلـة معنيـة
أ ــرى القيــام اه اــطة الــدعوة لــدى أطــراف االثــة أو ــد تســتخدم وضــع تــدااهن ملزمــة
أ ــرى للحيلولــة ااــلل أ ىــل دون شــن ايفدمــاا علــل املــدار واملستاــفياا ولــردع
األ را العسـلرية و قـا للقـا ون الـدويل ذلـك الةـدد .و يمـا ـ
استخدام املدار
املســايل األ ــرى الــا اــن موضــع ااتمــام جمــال محايــة الطفــل ينبرــن درايف محايــة املــدار
واملستافياا اخلطـ العسـلرية و جـراجتاا العمـل ييـع األو ـاا .و ن التوعيـة ومايـة
الطفــل وتعمــيم مراعاهتــا أو ــاا الســقم  -حــدات ترــيهن اقــا  -أمــر اــام للرايــة ملنــع
اال تها اا أو اا الزناع.

تعميم مراعاة طة العمل املتعلقة ااألطفال والزناع املسلح
أرح مبا يقدمـ جملـس األمـن مـن دعـم ومـا يوليـ مـن ااتمـام ااـلل متواصـل
- 31
خلطة العمل املتعلقة ااألطفال والزناع املسلح القراراا الا يتخـلاا اـلا الاـهن .وأشـيد
ااهلس لتعميم مراعاة تلك اخلطة العديـد مـن القـراراا الـا يتخـلاا ااـهن اـلا املوضـوع
وااهن الدان اعينـها .وافىـل مبـادرة اهلـس ااتـأل حمنـة األطفـال حـاالا الـزناع أوضـح
األذاـــان أ ثـــر مـــن أل و ـــأل مىـــل .وال يـــزال التعـــاون اـــني يا ـــاا األمـــم املتحـــدة
ومع شر اجت رين جماالا متعددة يزداد افىل املـل رة التوجيهيـة املـل ورة فـا املتعلقـة
اــالقرار  )3111( 1992مــثق وافىــل ـ ة جهــاا اعلــة تعمــل مــن أجــل ــهن األطفــال
ومحايتهم .و ظرا لللك أرح اتقييم اهلس ألمهية التـدري و اصـة التـدري علـل محايـة
الطفل بل ار حفظة السقم اللل اسـتهلت دارة عمليـاا حفـد السـقم  2يسـان/أاريل
 3114وةيادة دراا املستاارين جمال محاية الطفل.
 - 31ولوال راراا اهلس الرايدة املتعلقة ااألطفال والزناع املسلح مـا ـان اانملـان عـداد
الا التقرير .و الا الةدد ـإن مبـادرة ’’اققـوق أوال‘‘ الـا اضـطلعأل هبـا تسـهم تعزيـز
عملية اناقغ عن اال تها اا اجلسيمة حق األطفـال الفالـة أن تاـلل املسـؤولياا املللفـة
هبا املنظمة جمال حقوق ان سان جزجتا ال يتدزأ من عملها املتعلق االسقم واألمن.
 - 33لقــد واصــلأل األمــم املتحــدة العمــل م ـع املنظمــاا ان ليميــة ودون ان ليميــة اــالنظر
ك تعـــاظم دوراـــا جمـــاالا الوســـاطة وعمليـــاا حفـــد الســـقم واعثـــاا انـــاجت الســـقم
و وضــع املعــايهن وأ ىــل املمارســاا جمــال محايــة الطفــل .و ــد و عــأل ةــثلا اخلاصــة
 17أيلول/سبتم  3112عقن ية مع دارة السقم واألمن مفوضـية االحتـاد األ ريقـن
اللل إلرل تنفيله شرا ة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة .وتعمل دارة السـقم واألمـن
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مستعينة مب اورة بهن جمال محاية الطفـل واـدعم مـن ملتـ ةـثلا اخلاصـة ومنظمـة األمـم
املتحــدة للطفولــة علــل وضــع توجيهــاا ااــهن محايــة الطفــل وتعمــيم مراعــاة محايــة الطفــل
سياســاا االحتــاد األ ريقــن وأ اــطت  .و ـ أرح ـ أيىــا االــدور الــلل يواصــل االحتــاد
األورويب القيام ا التةدل ألار الزناع املسلح األطفال مبـا ذلـك الـدعم اجللـن الـلل
يقدم ـ قملــة ”أطفــال ال جنــود“ والــدعوة يفــا .و ــد واصــل ملت ـ ةــثلا اخلاصــة العمــل
مع منظمة حلـي مشـال األطلسـن يمـا يتعلـق اتعمـيم مراعـاة معـايهن محايـة الطفـل اـني ـواا
الدول األعىاجت ي .

االثا  -معلوماا عن اال تها اا اجلسيمة املرتلبة ضد األطفال أانـاجت الزناعـاا
املســلحة وعــن التقــدم الــلل أحرةت ـ األطــراف علــل مســتوى اقــوار
و ط ـ العمــل والتــدااهن األ ــرى الراميــة ك و ــي اال تــها اا ضــد
األطفال ومنعها
ألي  -اقاالا املدرَجة علل جدول أعمال جملس األمن
أ را ستان
 - 32علل الر م من استمرار القةـور اناـقغ عـن انيـد األطفـال واسـتخدامهم تيدـة
للقيود األمنية واقأل األمم املتحـدة انيـد واسـتخدام  97طفـق ( لـهم مـن الةـبية) ال تزيـد
أعمارام عن مثاين سنواا .وأ يد أن البية األطفال ( 73طفق) د مت انيـدام واسـتخدامهم
من بل ياعاا املعارضة ا ملسـلحة مبـا يهـا حر ـة طالبـان وشـبلة حقـاين .ومت انيـد تسـعة
منـــهم لتنفيـــل ادمـــاا ا تحاريـــة .و حاداـــة و عـــأل أيار/مـــايو  3112فـــل صـ ـ
اخلامسة عارة من العمـر ادومـا ا تحاريـا ضـد أحـد ـادة الاـرطة احملليـة األ را يـة منطقـة
مو ور مبقاطعة اةين ةا أسفر عن مقتل اقاة من ضباجب الاـرطة احملليـة وااـنني مـن املـد يني
و صااة  15من املد يني .ما مت انيـد أطفـال لتةـنيع وةرع أجهـزة الـتفدهن اليدويـة الةـنع
و مقــاتلني للقيــام اــهدوار أ ــرى مبــا ذلــك اســتخدامهم ر يــق الســترقيفم جنســيا .و
حالــة حمــددة مقاطعــة لرمــان ألقــأل الســلطاا اقلوميــة القــب ،علــل  31طفــق ال تزيــد
أعمارام عن سبع سنواا ةُعم أذم ا وا طريقهم ك اا ستان لتدريبهم من بل حر ـة
طالبــان علــل تنفيــل ادمــاا ا تحاريــة .و ــد ر ىــأل حر ــة طالبــان اــله املــزاعم .وتقــول
اقلومة مت طقق سراحهم ييعا و عـادهتم ك أسـرام .وُسـ ك ـواا األمـن الـوط
األ را ية انيد واستخدام  36طفق منهم  14اواسطة الاـرطة احملليـة و  6اواسـطة الاـرطة
الثا يـة عاـرة
الوطنية و  1اواسطة اجليش الوط األ راين .وعلل سـبيل املثـال لقـل صـ
14-03673

7/75

A/68/878
S/2014/339

من العمر مةرع عندما أج تـ عناصـر مـن الاـرطة الوطنيـة علـل التحقـق مـن جسـم مريـ
املظهـر .مــا أن صـبيا يــرتب اــاجليش الـوط األ رــاين مقاطعــة و ـار اســتخدم حمــال
وأصي من جراجت جهاة تفدهن يدول الةنع .ومن اني التطوراا انإلاايـة ر ىـأل وحـداا
محايــة الطفــل امللحقــة مبرا ــز انيــد الاــرطة الوطنيــة املنطقــة الررايــة  123صــبيا تطوعــوا
لقلتحاق االارطة.
 - 34وو قا لوةارة العـدل احتدـز  195صـبيا مرا ـز عـادة تهايـل األحـدات أحنـاجت
البلد اتهم تتعلق ااألمن الوط مبـا ذلـك ادعـاجتاا االرتبـاجب اماعـاا املعارضـة املسـلحة
وذلــك حــن ــا ون األول/ديســم  .3112وظلــأل األمــم املتحــدة تاــعر اــالقلق ةاجت عــدة
تقــــارير أشــــارا ك ســــوجت معاملــــة األطفــــال احملتدــــزين واالعتــــداجت اجلنســــن علــــيهم .و
 21وة/يولي  3112حةـلأل األمـم املتحـدة علـل ذن ازيـارة مر ـق االحتدـاة مقاطعـة
ااروان ملقاالة اانني من اني السبعني صبيا الفتيان اللين اعتقلتهم القـواا العسـلرية الدوليـة
الفتــرة مــا اــني ــا ون األول/ديســم  3119وأيار/مــايو  3112ومت احتدــاةام مر ــق
االحتدــاة الــلل ــان ىــع لســلطة حلومــة أ را ســتان و ــأل الزيــارة .ويُعتقــد أن معظــم
األطفال حمتدزون دون توجي أية هتم ليهم ودون أن تتات يفـم ملا يـة الوصـول ك احمللمـة
لتقدير مدى ماروعية احتداةام.
 - 36و تــل مــا ال يقــل عــن  646طفــق وأصــي  1 149ــرين حــوادت مواقــة.
وارتفــع عــدد الىــحايا األطفــال مبــا يبلــ 21 .املايــة عــام  3112مقار ــة اعــام .3113
و ا أل ياعاا املعارضة املسلحة مبا يها حر ـة طالبـان واقـزي انسـقمن مسـؤولة عـن
البية ( 229طفق) األطفال الىحايا املسـدلني .وأسـفر اسـتخدام األجهـزة املتفدـرة اليدويـة
الةنع وايفدماا اال تحارية ومن اينها ادومان علـل األ ـل ـام صـبية اتنفيـلمها عـن مقتـل
 339طفق و صااة  295رين .و  17أيار/مايو علـل سـبيل املثـال مت تفدـهن ااـنني مـن
السادسـة مـن
األجهزة املتفدرة اليدوية الةنع مدينة نـداار ةـا أسـفر عـن مقتـل صـ
العمـــر و صـــااة  12صـــبيا و تـــاة تتدـــاوة الرااعـــة مـــن عمراـــا .و ا ـــأل القـــواا املواليـــة
للحلومة مبا ذلـك القـواا العسـلرية الدوليـة مسـؤولة عـن مقتـل  21طفـق علـل األ ـل
و صــااة  136ــرين واــو مــا ســم أساســا عــن اشــتبا اا مــع اجلماعــاا املســلحة .وو ــع
مــا ال يقــل عــن  131مــن اــؤالجت الىــحايا علــل أيــدل ــواا األمــن الوطنيــة األ را يــة الــا
أصبحأل دزجت من عملية تسليم و قل املسؤولياا األمنية ك القواا األ را يـة تتـوك يـادة
ييــع العمليــاا منــل  12حزيران/يو يـ  .ولقــل  27طفــق مةــرعهم وأصــي  19ــرين
الىــرااا اجلويــة الــا امــأل هبــا القــواا العســلرية الدوليــة .واانضــا ة ك ذلــك أســفرا
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االشتبا اا مع اجلماعاا املسلحة عن مقتل  157طفق و صـااة  423ـرين مبـا ذلـك
مبا ذلك تيدة للطلقاا النارية والقةي املد عن و لايي ايفاون إ يلـن مـن اململـن
التحقق من اجلر ملرتل اجلرمية .و ـد اعتـرف اعـ ،مـن اقـادت امللحقـاا األمـن الـدوليني.
أ ــهنا ةادا اخلســاير صــفوف املــد يني النايــة عــن ــاراا اطــايراا اــدون طيــار مــن
 15عـام  3113ك  69عــام  3112مبــا ذلـك تــل طفلــني .علـل ســبيل املثــال
منطقــة ا ــا حممــد تســديل مقاطعــة تــل ــن يبلــ .مــن العمــر
 37تاــرين الثــاين /و م
 11سنواا ارة طايرة ادون طيار ذ را مقر شهيد قم سا ن مدرسة اا وية.
 - 35ومت التحقق مـن ااـ عاـر حاداـا مـن حـوادت العنـي اجلنسـن تعـر يفـا  11صـبيا
و  6تياا قل الفترة املامولة الا يرطيها التقرير مشلأل حوادت ارتلبتـها حر ـة طالبـان
وشبلة حقاين والارطة الوطنية .وال تزال أعمال العني اجلنسن ضد األطفال مسـة مـن مسـاا
الزناع و ن ظلأل تفتقر ك اناقغ عنـها اةـورة ا يـة اسـب منـاال ان ـقا مـن العقـاي
ىق عن اخلوف من اال تقام والوصم االجتماعن .واناع ما ال يقـل عـن  16صـبيا اعتقلتـهم
واا األمن الوط األ را ية اتهم تتةل ااألمن القومن يـدعون تعرضـهم لق تةـاي أو تلقـل
هتديـــداا اـــالعني اجلنســـن عنـــد االعتقـــال أو االحتدـــاة .مـــا وردا تقـــارير عديـــدة عـــن
اعتداجتاا جنسية من بل ادة حر ـة طالبـان وشـبلة حقـاين علـل صـبية مـن اينـهم صـ
ــا ون
السادســة عاــرة مــن العمــر ــان يــرتب ااــبلة حقــاين واعتقلتـ الا ـرطة الوطنيــة
األول/ديسم  .3112وظلأل املمارسة املسـماة باشاا  -بااي ( يـلاجت ذول السـلطة للرلمـان
جنسيا) تدعو ك القلق الاديد .و الأل اقلومة ن أل عل من أ عال العني اجلنسن ترتلبـ
عناصر من واا األمن الوط األ را ية ضد األطفال ىع للتحقيـق اجلنـاين وأ ـ مت عـام
 3112عداد ار اممل تراول ملنع ةارسة باشا  -باي مبساعدة من الارطة الوطنية.
 - 37واســتمر تعــر املــدار للــهدماا مــن جا ـ أطــراف الــزناع أو صــااتها اهضــرار
هن مباشـرة أانـاجت االشـتبا اا .و يمـا ال يقـل عـن  72حاداـا اويـأل مـدار ةـا أدى ك
مقتــل مــا ال يقــل عــن  11طفــق و صــااة  45ــرين .و اعــ ،اقــوادت امــأل ياعــاا
املعارضــة املســلحة اــزرع أجهــزة متفدــرة يدويــة الةــنع دا ــل مبــاين املــدار  .مــا أصــيبأل
مــدار اهضــرار مــن جــراجت األجهــزة املتفدــرة اليدويــة الةــنع وايفدمــاا اال تحاريــة الــا
استهد أل املناطق العامـة اهـاورة أو القـواا اقلوميـة أو القـوة العسـلرية الدوليـة ةـا أسـفر
عــن مقتــل أطفــال .وواصــلأل حر ــة طالبــان أيىــا طــقق التهديــداا ضــد مــدار البنــاا
و هناا من املدار  .فن أيار/مايو  3112علـل سـبيل املثـال أصـدر أعىـاجت حر ـة طالبـان
احملليـــة مقاطعـــة ا راراـــار رســـالة اـــددوا يهـــا املعلمـــني واألطفـــال مدرســـة للفتيـــاا
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مبهايتــهم ااألمحــا ذا اســتمروا الدراســة .و شــهر أيار/مــايو أيىــا رضــأل حر ــة
طالبان قق  41مدرسـة علـل سـبيل الـرد اال تقـامن علـل انجـراجتاا الـا ا ـلهتا اقلومـة
ضــد اجلماعــاا .و تــل وأصــي مــا ال يقــل عــن  12معلمــا عــام  3112مــا ا تطفــأل
ياعاا املعارضة املسلحة مثا ية معلمني.
 - 32وو قـــا لـــوةارة التعلـــيم األ را يـــة تـــهار مـــا يقـــري مـــن  116 111طفـــل اـــإ قق
 629مدرسة اةورة مؤ تة أو دايمة اسـب اقالـة األمنيـة املنـاطق اجلنوايـة ( 423حالـة)
واجلنوايــة الاــر ية ( 29حالــة) والررايــة ( 12حالــة) .واانضــا ة ك ذلــك ظــل االسـتخدام
العسلرل للمدار من جا واا األمن الوطنية األ را ية يعـر األطفـال خلطـر ادمـاا
اجلماعــاا املســلحة ويــؤار علــل ملا يــة حةــويفم علــل التعلــيم يمــا ال يقــل عــن  16مــن
اقوادت املواقة .فن تارين األول/أ توار علـل سـبيل املثـال أ لقـأل ـواا األمـن الـوط
األ را ية اةورة مؤ تة اقت مدار منطقة وردويف مبقاطعة اادا اـان السـتخدامها قواعـد
متقدمة و امأل اتر ي طع مد عية علل األسطح .و الأل اقلومة مت ار أوامـر جلميـع
وحداا واا األمن الـوط األ را يـة ااالمتنـاع عـن اسـتخدام املـدار أو العيـاداا الةـحية
قواعد عسلرية.
 - 39ومشلأل اقوادت الا تر أل أاراا علل وصول األطفال ك الرعاية الةـحية األضـرار
الــا ققــأل مبناــعا الرعايــة الةــحية وةرع األجهــزة املتفدــرة اليدويــة الةــنع دا ــل مبــاين
العياداا واملستافياا وا تحام مناعا الرعاية الةحية وذبها .واانضا ة ك ذلـك تعـر
ال يقل عن  29مـن العـاملني املناـعا الةـحية للقتـل أو انصـااة أو اخلطـي أو الترايـ .
وُسبأل ل اقوادت للدماعاا املعارضة املسلحة يما عدا حاداة واحـدة ال تحـام القـواا
العســلرية الدوليــة نحــدى مناــعا الرعايــة الةــحية واســتخدامها اةــورة مؤ تــة وحاداــان
ا طويا علل يـام ـواا األمـن الـوط األ رـاين اترايـ العـاملني وا تحـام املناـهتني .وُسـبأل
اقوادت املتبقية جلماعاا املعارضة املسلحة مبا يها حر ة طالبان .ور ـم أن حر ـة طالبـان
ــد أعلنــأل تهييــداا جلهــود التطعــيم ضــد شــلل األطفــال عــام  3112ــإن الفةــايل احملليــة
ظلأل تعر ل وصول محقا التطعيم العديد من املقاطعاا.
 - 21وا تطـــي مـــا ال يقـــل عـــن  21طفـــق  17حاداـــا مت التحقـــق منـــها مـــن اينـــها
 15حاداا ُ سبأل قر ة طالبـان وياعـاا املعارضـة املسـلحة األ ـرى .ومت طـي األطفـال
ملاار تهم املزعومة التدسس قساي اقلومة أو القواا الدولية ولتدنيـدام ولقعتـداجت
اجلنســن علــيهم و ــرد ا تقــامن لق تةــاص مــن أ ــراد األســرة الــلين يعملــون مــع اقلومــة
أو القواا الدولية أو يُـدعل أذـم يـدعموذم .ومت عـدام مـا ال يقـل عـن  11صـبية ا تطفتـهم
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حر ــة طالبــان منــهم اانــان ا تطفــا  32أيار/مــايو لقدعــاجت اقيــامهم االتدســس قســاي
واا األمن الوطنيـة األ را يـة منطقـة اـا ـوا مبقاطعـة ا راراـار مـا جـاجت رسـالة
أصدرهتا حر ة طالبـان .وتعـر الةـبيان للتعـلي بـل تلـهما .و اقـادت املواـق الوحيـد
الـلل ارتلبتـ الاـرطة احملليــة مت  19تاـرين األول/أ تــوار عـدام أراعــة صـبية اــإجراجتاا
مــوجزة اعــد ا تطــا هم وحتميلــهم مســؤولية ةرع أجهــزة متفدــرة يدويــة الةــنع قســاي
ياعاا املعارضة املسلحة منطقة ااال اولوع مبقاطعة رت.
 - 21وا تطفأل اجلماعاا املسلحة املعارضة ما ال يقل عـن  22مـن العـاملني و ـاالا
املساعدة ان سا ية و تلأل أو أصااأل  26منهم قل الفتـرة الـا يرطيهـا التقريـر .مـا تـهار
وصول املساعداا ان سا ية من جراجت ما ال يقل عـن  32حـادت ادـوم علـل وا ـل ومرا ـق
الو االا ان سا ية أو ذبها.
 - 23و ـ أرح ـ االتقــدم احملــرة ااــهن االمتثــال خلطــة العمــل الراميــة نذــاجت ومنــع انيــد
األطفال واستخدامهم مبـا ذلـك اسـب تـو هن ملا يـة الوصـول دون عـايق لممـم املتحـدة
أل را ا لفحـ ومواصـلة انـاجت وحـداا محايـة الطفـل دا ـل مرا ـز انيـد الاـرطة الوطنيـة
والاــرطة احملليــة .و ـ أشــدع حلومــة أ را ســتان علــل مىــاعفة جهوداــا والتعديــل اتنفيــل
طة العمل ايا مع ” ارطة الطريق حنو االمتثـال“ املؤلفـة مـن  16قطـة الـا وُضـعأل
ي/أ ســطس  3112مــع األمــم املتحــدة ومبســاعدة مــن ملت ـ ةثلــن اخلــاص .وأالحــد أن
اقلومــة ــد ــدمأل ذار/مــار  3114تقريراــا املرحلــن الثالــ الــلل ةــلأل يــ
اخلطواا املتخلة حنو تنفيل طة العمل وأن املنظماا الدولية د عرضأل مسـاعدة اقلومـة
علل الو اجت االتزاماهتا ذلك الةدد.
يهورية أ ريقيا الوسطل
 - 22تردا حالـة حقـوق ان سـان ااـلل ـبهن علـل مـدى عـام  .3112قـد اةداد عـدد
اجلماعاا املسلحة وترهنا التحالفـاا الثـرةف مـن جهـة ـام ـل مـن حتـالي الـوطنيني مـن
أجل العدالة والسقم واجلنـات الرييسـن لتحـالي الـوطنيني مـن أجـل العدالـة والسـقم واجلبهـة
الدميقراطيــة لاــع يهوريــة أ ريقيــا الوســطل واحتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التدمــع
اتاــليل ايــتقف ســيليلا الســااق أو ــان مرتبطــا اـ اــدرجاا متفاوتــة ومــن جهــة أ ــرى
ظهــرا ميلياــيا د ــاع حمليــة منااىــة قملــة الســواطهن (ااال ــا) النةــي الثــاين مــن العــام
ردا علل ايفدماا الا شـنها ايـتقف سـيليلا السـااق ااـلل منـهدن ضـد السـلان املـد يني.
و د ـام ايـتقف سـيليلا السـااق اـدجتا مـن ـا ون األول/ديسـم  3113االتقـدم حنـو اـا رن
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واستوك علل العاصمة  34ذار/مار  3112وأطـات اـالرييس را سـوا اـوةيزل .وأعلـن
ميايل جوتوديا واو أحد ادة سيليلا فس رييسا جديدا للدولة.
 - 24و  12أيلول/ســبتم حــل مياــيل جوتوديــا ايــتقف ســيليلا الســااق( )1مبرســوم
رياســن .ال أن وحــداا ايــتقف ســيليلا الســااق ر ىــأل حــل صــفو ها وواصــلأل ارتلــاي
ا تها اا واسعة النطاق الفترة اني أيلول/سـبتم و ـا ون األول/ديسـم  3112و امـأل
اعملياا تل وا تةاي وتعلي وذ وتدمهن للقرى االل منهدن.
 - 26وردا علل ما ام ا ايتقف سيليلا السـااق ااـلل منـهدن مـن عمليـاا ااتـزاة ضـد
الســـلان املـــد يني ومـــا شـــن مـــن ادمـــاا الفتـــرة اـــني أيلول/ســـبتم وتاـــرين الثـــاين/
و م  3112ظمأل عناصر املنااىني قملـة السـواطهن (ااال ـا) صـفو ها ااـلل أ ـ
أجــزاجت لتلفــة مــن البلــد .و اعــ ،اقــاالا ا ــأل للميلياــياا صــلة اعناصــر مــن القــواا
املسلحة أل ريقيا الوسطل سااقا .وتفا مـأل حـدة التـوتراا اـني طـايفا املسـلمني واملسـيحيني
اسب تزايد االشتبا اا اني ايتقف سيليلا السااق واملنااىني قملة السواطهن (ااال ا).
 - 25و  6ــا ون األول/ديســم شــنأل عناصــر املنااىــني قملــة الســواطهن (ااال ــا)
ادوما منسقا ضـد موا ـع ايـتقف سـيليلا السـااق اـا رن ةـا أدى ك ا ـدالع موجـة مـن
العني ارتل يها اجلا بان ا تها اا جسيمة.
 - 27و د مت اقد اادة من ملا ية وصول األمم املتحدة ك مقاصداا طـوال عـام 3112
ةا أعاق االل بهن رصد اال تها اا اجلسيمة الـا ارتلبـأل ضـد األطفـال واناـقغ عنـها.
لــلا لــيس انــاع مــا يــدل علــل النطــاق الفعلــن لق تــها اا املرتلبــة ســوى مــا مت توايقـ مــن
حاالا ارتلبأل يها تلك اال تها اا.
 - 22و د ام ل من املنااىني قملة السواطهن (ااال ا) وايتقف سـيليلا بـل واعـد حلـ
اتدنيــد األطفــال واســتخدامهم .و ــد واقــأل األمــم املتحــدة انيــد واســتخدام  171صــبيا
و  17تــاة وتقــدر أن انــاع عــدة الف مــن األطفــال ال يزالــون مــرتبطني اــايتقف ســيليلا
السااق واملنااىني قملة السواطهن (ااال ا) .وأدى أيىا التـداور الـلل شـهدت البيئـة األمنيـة
تدرإل يا ك عادة انيد األطفال .علل سبيل املثال أعـادا عناصـر ايـتقف سـيليلا الـد
ـديلن واريــا اجلـزجت الاــمايل الاــر ن مـن البلــد  1يســان/أاريل انيـد  41طفــق (منــهم
__________
( )1تســتخدم تســمية ايــتقف ســيليلا عنــد تنــاول اقــوادت الــا و عــأل بــل حــل االيــتقف ( الفتــرة اــني
ـا ون الثاين/ينــاير وأيلول/ســبتم ) وتســمية ايــتقف ســيليلا الســااق عنــد تنــاول اقــوادت الــا و عــأل اعــد
أيلول/سبتم .
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 25صبيا و  6تياا) ا وا موجودين مر ـز للعبـور والتوجيـ اعـد ا فةـايفم عـن حتـالي
الوطنيني من أجل العدالة والسقم ي/أ سـطس  .3113و ـا ون األول/ديسـم أعـاد
املنااىون قملة السواطهن (ااال ا) انيد مخسة صبيان ا وا د ا فةلوا عن ايـتقف سـيليلا
السااق اا رن.
 - 29ويقدر أن مئاا األطفـال ـد تلـوا أو شـواوا ااسـتخدام السـواطهن واألسـلحة الناريـة
و هناا من األسلحة .و د أ دا األمم املتحدة أ مت تـل  37طفـق وتاـوي  116ـرين.
و د و عأل معظـم اقـوادت الـا مت توايقهـا سـياق ترـيهن السـلطة ااـلل ـهن دسـتورل
 34ذار/مـار  3112و ــام يـ املنااىــون قملــة السـواطهن (ااال ــا) ااـن ايفدمــاا ضــد
اـا رن الـا أدا ك مقتـل مـا يقـدر
ا ون األول/ديسم
موا ع ايتقف سيليلا السااق
اـ  1 111مدين مبن يهم العديد من األطفال.
 - 41وعلل الر م من أن معظم حاالا القتل أو التاوي الا تعر يفا األطفال و عـأل
سياق االشتبا اا اني ايتقف سيليلا السـااق واملنااىـني قملـة السـواطهن (ااال ـا) مت أيىـا
ـــا ون األول/
توايـــق ادمـــاا اســـتهد أل األطفـــال .فـــن حـــاداتني منفةـــلتني و عتـــا
ديســـم  3112وأوايـــل ـــا ون الثاين/ينـــاير  3114ـــام مـــد يون مســـلمون اقطـــع ر و
ســتة صــبية ردا علــل ايفدمــاا الــا شــنها املنااىــون قملــة الســواطهن (ااال ــا)  3ــا ون
األول/ديســـم وأصـــي  11أطفـــال اــروت ادـــوم شـــن املنااىـــون قملـــة الســـواطهن
(ااال ــا) ضــد املــد يني الــدة اــوايل .و مطلــع عــام  3114واصــل اجلا بــان ارتلــاي
ا تها اا جسيمة.
 - 41و امأل األمم املتحـدة اتوايـق تعـر  31تـاة لعمليـاا عنـي جنسـن ـام هبـا اةـفة
أساســية ايـــتقف ســـيليلا .علـــل ســبيل املثـــال تعرضـــأل طفلـــة تبلــ .مـــن العمـــر  11عامـــا
لق تةــاي  39وة/يوليـ علــل يــد مقــاتلن ايــتقف ســيليلا الــدة اوســا روا .وال يــزال
ق القدرة علل الرصد واخلوف من الوصـم ومنـاال ان ـقا مـن العقـاي مـن العوامـل الـا
تؤار اادة اناقغ عن حاالا العني اجلنسن .مـع ذلـك تاـهن تقـارير مواـوق هبـا ك أن
العنــي اجلنســن الــلل ميارسـ مقــاتلو ايــتقف ســيليلا ــان جــزجتا مــن ـ أوســع طا ــا مــن
اال تها اا املنهدية الا ارتلبأل ضد املد يني مناطق ىع لسيطرهتم طوال عام .3112
 - 43ولقد شن ايتقف سيليلا السااق ايفدماا علل مـا ال يقـل عـن  25مدرسـة ومخسـة
مستافياا .قد ـام ايـتقف سـيليلا  34ي/أ سـطس مـثق اإشـعال اقريـق مدرسـة
مقاطعــة ا ــا ريبيــزل اعــد أن ر ىــأل اجلهــاا املســؤولة عــن املدرســة تســليم ســدقا
املدرســة .و  6ــا ون األول/ديســم شــن مقــاتلو ايــتقف ســيليلا الســااق ايفدــوم علــل
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مستاــفل ”الميتييـ “ اــا رن و ــاموا اإعــدام عاــرة مــن املرضــل اــإجراجتاا مــوجزة .وظــل
املستافل مرلقا حـن  4ـا ون الثاين/ينـاير  3114و يفـتح ال اعـد أن ا ـلا اعثـة الـدعم
الدوليــة اقيــادة أ ريقيــة يهوريــة أ ريقيــا الوســطل الترتيبــاا األمنيــة القةمــة .اانضــا ة ك
ذلك أ يد اهن ايتقف سيليلا السااق استخدم ما ال يقل عـن  31مدرسـة قواعـد والنـاا
ييــع أحنــاجت يهوريــة أ ريقيــا الوســطل .و ــد ظلــأل مــدار عديــدة مرلقــة ييــع أحنــاجت
يهورية أ ريقيا الوسطل اعد تعرضها للنـه أو االسـتخدام علـل يـد ياعـاا مسـلحة واعـد
تىرراا اسب القةي أو تدمهناا اسب اقرق ةا أار اادة تع األطفال وق اقةـول
علل التعليم .و د شوادا ياعة تااعة للمنااىني قملـة السـواطهن (ااال ـا) وعناصـر سـااقة
اـــا رن اعـــد ادمـــاا
للقـــواا املســـلحة الوطنيـــة واـــن تاـــرل مـــبن حـــدى املـــدار
 6ا ون األول/ديسم  .و د مت توايق ما ال يقل عن سـبع حـاالا ـام يهـا ايـتقف سـيليلا
السااق أيىـا ااـرل وذـ مرا ـق صـحية .فـن الفتـرة مـن وة/يوليـ ك أيلول/سـبتم مـثق
أ امــأل وحــدة تااعــة اليــتقف ســيليلا اعــدة يفــا مر ــز وا ــدا و للرعايــة الةــحية ا ــا
ريبيزل بل أن ترادره تيدة جلهود الدعوة الا اليفا العاملون جمال الاؤون ان سا ية.
 - 42و ظرا للحالة األمنية السايدة مت تقييد وصول العاملني جمال الاـؤون ان سـا ية ك
مقاصــدام منــاطق عديــدة يهوريــة أ ريقيــا الوســطل .و امــأل األمــم املتحــدة اتوايــق
حاالا حمـددة يسـمح يهـا للعـاملني جمـال الاـؤون ان سـا ية االوصـول ك مقاصـدام
ا ــأل القــواا املســلحة الوطنيــة مســؤولة عــن حــالتني منــها وايــتقف ســيليلا الســااق عــن
 33حالــة .فــن شــباجب /اير مــثق منعــأل القــواا املســلحة الوطنيــة منظمــاا ــهن حلوميــة
دوليـــة ســـا ية مـــن مرـــادرة اـــا رن اـــدعوى أذـــا تـــدعم ايـــتقف ســـيليلا .و  11شـــباجب/
اير  3112منع ايتقف سيليلا حدى طايراا األمم املتحـدة مـن ايفبـوجب اريـا ةـا حـال
دون يةــال املســاعدة ان ســا ية .و ــد تعــر العديــد مــن جممعــاا املنظمــاا ــهن اقلوميــة
الدولية للنه طوال السنة.
 - 44و  35تارين الثاين /و م مسحأل وةارة الد اع لممـم املتحـدة اـد ول الثلنـاا
العسلرية وموا ع يواجت العسلريني اـدون شـروجب للقيـام اـالفرة مـن أجـل ةـل األطفـال عـن
اجلماعاا املسلحة و عادة دماجهم .وأعادا السلطاا اال تقالية ته يد اله االلتزامـاا اعـد
ا ون األول/ديسم  .ومت ةل  149طفـق عـن ايـتقف
الزيارة الا ام هبا املمثل اخلاص
سيليلا السااق .وأدا أمور عدة منها ايفيلل ـهن الثااـأل لقيـادة املنااىـني قملـة السـواطهن
(ااال ا) ك عر لـة ـتح حـوار مـنظم .وواصـلأل األمـم املتحـدة العمـل مـع القـواا الدوليـة
مبــا يهــا العمليــة ســا راريس واعثــة الــدعم الدوليــة جلمهوريــة أ ريقيــا الوســطل اقيــادة االحتــاد
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األ ريقــن مــن أجــل وضــع جــراجتاا تاــريل موحــدة ااــهن ةــل األطفــال عــن اجلماعــاا
املس ـلحة الــا يرتبطــون هبــا و حالتــهم ك اجلهــاا املختةــة .و مطلــع عــام  3114امــأل
اقلومة اال تقالية مبراجعة استراتيدية وطنية لزنع السـقت والتسـريح و عـادة اندمـايف .وحـن
و ــأل عــداد اــلا التقريــر عملــأل األمــم املتحــدة ااــلل وايــق مــع الســلطاا اال تقاليــة هبــلا
اخلةـــوص لىـــمان تىـــمني االســـتراتيدية الوطنيـــة أحلامـــا وا يـــة ااـــهن تســـريح األطفـــال
و عادة دماجهم.
 - 46وال اد من وضع حد للفظايع الانعاجت الا ترتلبـها اجلماعـاا املسـلحة ضـد األطفـال
سياق العني الداير وال اد من حماسبة املسـؤولني عنـها .و ـ أشـعر اقلـق اـال .ةاجت األةمـة
ان سا ية الا ال ت زال ايمـة و ةاجت اسـتمرار ا عـدام القـا ون وان ـقا مـن العقـاي .و ظـرا ك
أ مت عـادة تاـليل ـواا األمـن الوطنيـة ال اـد مـن أن يقتـرن ـزع سـقت عناصـر ايـتقف
ســيليلا الســااق واملنااىــني قملــة الســواطهن (ااال ــا) اتحقيــق شــامل مــع القــادة التنفيــليني
والسياسيني املسؤولني عن اال تها اا اجلسيمة املرتلبة ضد األطفال.
تااد
 - 45أدى اــر القــواا التاــادية اعثــة الــدعم الدوليــة مــايل اقيــادة أ ريقيــة ك اــدد
الز م القةم للتعديل اتنفيل طة العمل الا مت التو يع عليها حزيران/يو يـ  3111نذـاجت
ومنــع انيــد مــن اــم دون الســن القا و يــة اجلــيش الــوط التاــادل .و ــد اضــطلعأل ةــثلا
اخلاصة ااالشتراع مع منظمة األمم املتحدة للطفولـة ازيـارة ك تاـاد أيـار/مـايو .3112
و تلك املناسبة جددا السلطاا التاادية التزامها االعمل علل حنو انـاجت مـع األمـم املتحـدة
للتعديل اتنفيل طة العمل وعينأل جهـة تنسـيق ر يعـة املسـتوى اـلا الةـدد واعتمـدا
ريطــة طريــق تــبني االتفةــيل عاــرة تــدااهن حمــددة حملومــة اإطــار ةم ـ ســتنفل األجلــني
القةهن والطويل من أجل حتقيق االمتثال خلطة العمل.
 - 47ومنــل ذلــك اقــني ا ــلا اقلومــة التاــادية االتعــاون مــع األمــم املتحــدة وشــر اجت
ــرين طــواا اامــة للو ــاجت االتزاماهتــا .و اــلا الســياق أ اــئأل وحــدة مر زيــة قمايــة
ل منطقة من ”منـاطق الـد اع واألمـن“ الثما يـة لتنسـيق
الطفل وةارة الد اع وواحدة
عملـــيا رصـــد حقـــوق الطفـــل ومحايتـــها وتنفيـــل أ اـــطة التوعيـــة .و الفتـــرة الوا عـــة اـــني
ي/أ سطس وتارين األول/أ توار  3112أجـرا اقلومـة ااالشـتراع مـع األمـم املتحـدة
عملية رة مشلأل ما يقري من  2 211جندل من ـواا اجلـيش الـوط التاـادل املنـاطق
الثمـاين ييعهــا وحتققـأل مــن أعمـارام .وُيــل ر اــلا الةـدد أن معــايهن التحقـق مــن الســن
ا أل د وُضعأل قل حلقة عمل ظمتها األمم املتحـدة ـوة/يوليـ  .و ضـا ة ك ذلـك
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حىر  245ردا من أ راد اجليش الوط التاـادل تـدريبلا للمـدراني جمـال محايـة الطفـل
الفتــرة الوا عــة اــني شــهرل ي/أ ســطس وأيلــول/ســبتم  .3112و ــان النمــوذيف التــدري
املتعلق وماية الطفل اللل سيدممل مناامل تعليم أ راد الاـرطة والـدرع و منـاامل املدرسـة
العسلرية العليا سامينا يد انعداد و أل تااة الا التقرير.
 - 42ومنل وة/يولي  3112ادأا واا اجلـيش الـوط التاـادل الـا ستنتاـر مـايل
تتلقن بل النار التدري القةم جمايل محاية الطفـل والقـا ون ان سـاين الـدويل ومـن اينـها
 254ردا من واا اجليش الوط التاادل تلقوا التدري علل محاية الطفـل مر ـز لوميـا
للتدري ـقل شـهر ـا ون األول/ديسـم  .واألمـم املتحـدة علـل اسـتعداد لـدعم مبـادراا
ضــا ية لتــدري ــواا اجلــيش الــوط التاــادل مبــا ذلــك التــدري املنــهدن للقــواا
عملياا حفد السقم الدولية.
 - 49و تارين األول/أ توار  3112اعتُمد توجي رياسن يؤ ـد أن سـن الثامنـة عاـرة
ان السن الد يا للتدنيد القواا املسلحة و واا األمن .و أيىا علل جراجتاا التحقـق
من السن وعلل تو يع عقوااا جنايية وتهديبية علل من ـالي تلـك األوامـر .و ـد عُمـم اـلا
التوجي علل ادة ييع ”مناطق الد اع واألمن“ الثماين مبا ذلك سـياق اعثـاا عديـدة
ج ـرم صــراحة انيــد األطفــال واســترقيفم
للتــدري والتحقــق .و  4شــباجب /ايــر ُ 3114
ااعتماد مرسوم رياسن .و أشدع اجلمعية الوطنية علل انسـراع دراسـة واعتمـاد ـا ون
محاية الطفل الـلل سـيزيد مـن تعزيـز محايـة األطفـال تاـاد .وأ ـهنا و اـر اعتمـاد القـا ون
املتعلــق اتنظــيم الســدل املــدين أيــار/مــايو  3112ااشــرا األمــم املتحــدة االتعــاون مــع
اقلومــة عمليــة التســديل املتــه ر لـــ  111 111حالــة والدة سامينــا وتعمــل علــل وضــع
استراتيدية مدهتا سنتان لبناجت القدراا جمال التسديل املدين.
 - 61ومع أن اجلهـود الـا اللتـها اقلومـة للو ـاجت اميـع االلتزامـاا مبقتىـل طـة العمـل
د أ ىـأل ك حـراة تقـدم ـبهن قـد ظـل انـاع عـدد مـن التحـدياا مـا يتةـل اىـمان
االستدامة واملنع الفعلن ملا يرتل من ا تها اا ضد األطفـال .ومـن مث ينبرـن أن تتـااع تاـاد
رة وتدري أ راد واهتا املسلحة واألمنية اعناية واةورة شاملة وي نع علل الدوام وجـود
األطفــال اينــهم وذلــك ضــوجت يلــة أمــور منــها تزايــد ماــار ة تاــاد عمليــاا حفــد
السقم .ومع أن األمم املتحدة تواق عام  3112أل حـاالا جديـدة مـن حـاالا انيـد
األطفــال و يُعثــر علــل أطفــال أانــاجت عمليــاا التفتــيش املاــتر ة قــد أ ــدا املقــااقا أن
اجلنـود ــا وا يلحقــون الســااق اـاجليش الــوط التاــادل تــني مـن ياعــاا مســلحة واــم
يبلرـوا اعــد الثامنــة عاــرة .وعــقوة علــل ذلـك ينبرــن أن تُبقــن الســلطاا التاــادية مســهلة
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تعزيز جراجتاا التاريل من بيل جـراجتاا التحقـق مـن العمـر وضـمان مسـاجتلة اجلنـاة وتـو هن
دماا تسديل املواليد وتيسهناا جما ال مدرجة علل سلم أولوياهتا.
 - 61وما تئأل اقالة األمنيـة البلـدان اهـاورة تـؤار علـل األطفـال تاـاد .فـن و ـأل
عداد الا التقرير ا أل األةمة يهورية أ ريقيا الوسطل د تسببأل ااال تران مـع سـهولة
ا تراق اقدود وضعي سلطة الدولة البلد تد ق ما يقري مـن  21 111الجـ ،اينـهم
أطفال هن مةحواني ك تااد .و أيـار/مـايو  3112تلقـأل األمـم املتحـدة ادعـاجتاا تفيـد
اقيام واا سيليلا السااقة يهورية أ ريقيا الوسطل اتدنيد أطفـال تاـاديني عـ اقـدود.
وأ يد اهن عددال بهنال من األطفال املرتبطني اقواا سيليلا السـااقة ـا وا يعـ ون اقـدود ك
يهوريــة أ ريقيــا الوســطل منطقــة تيســن .و حزيــران/يو ي ـ أعيــد انيــد مخســة أطفــال
تاــاديني ةــن ا فةــلوا عــن ــواا ســيليلا مــن مر ــز للمــرور العــاار اــا رن حي ـ ــا وا
ينتظرون العودة ك وطنهم تااد والتئام مشل األسرة .و ضا ة ك ذلك سُـدل تـد ق لقجـئني
مــن دار ــور اهعــداد ــبهنة ك منــاطق تاــاد ملواــة مبخلفــاا اقــري مــن املتفدــراا .و
 32حزيــران/يو يــ و  6ــوة/يوليــ و ــع أمبو ــوم اتيســن حاداــان ا فدــرا يهمــا
متفدراا من للفـاا اقـري مثا يـة أطفـال الجـئني مـن دار ـور تراوحـأل أعمـارام اـني
مثــاين ســنواا و  14ســنة قتــل انــان (صــبيان) و ُشــوه ســتة منــهم ( تيــاا) .و ـ أشــدع
السلطاا التاادية علل أن تواصل العمل عن ث مع األمم املتحدة علل تو هن ما يلفن مـن
اقماية والرعاية لمطفال القجئني.
وا ديفوار
 - 63ر ــم اســتمرار عمليــة الســقم واملةــاقة ومواصــلة اجلهــود نعــادة دمــايف املقــاتلني
السااقني ما ةالأل اقالة العامـة قمايـة األطفـال تبعـ علـل القلـق ضـوجت ا عـدام األمـن
اع ،املناطق وعدم املساجتلة عن اال تها اا اجلسيمة املرتلبة وق األطفال.
 - 62و عــام  3112واّقــأل األمــم املتحــدة مــا جمموع ـ  21ا تــها ال جســيمال ارتلبتــها
القواا اجلمهوريـة للـوا ديفـوار حـق األطفـال .وواقـأل أراـع حـاالا انيـد واسـتخدام
لمطفـال علـل يـد القـواا اجلمهوريـة ـوا ديفـوار .و ـان أولئـك األطفـال الـلين تتـراوت
أعمارام اني  12و  17عامال حيرسون قاجب تفتيش تااعة للقواا اجلمهوريـة للـوا ديفـوار
ل من ما لو و ومباايا رو وعمل أحدام طاايا.
 - 64وما ةال العني اجلنسن ضد األطفال أ ثر اال تها اا تلرارا .فن اجلـزأين الاـمايل
والرــريب مــن البلــد تعــر مــا ال يقــل عــن  32تــاة تتــراوت أعمــاران اــني  11و  17عامــا
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لق تةاي ( )31علل يد عناصر القـواا اجلمهوريـة للـوا ديفـوار و ( )2علـل يـد عناصـر
مسلحة جمهولة .و ار جهود الدعوة الا اضطلعأل هبا األمم املتحدة ألقن القـب ،علـل مخسـة
عناصر تااعة للقواا اجلمهورية ال أ أعيد تةنيي التهم ك اتك العر  .و أانـاجت الفتـرة
املامولة االتقرير جرا مقاضاة أحـد املعـتقلني مـن عناصـر القـواا اجلمهوريـة وحُلـم عليـ
االسـدن ملـدة مخـس ســنواا واـد ع رامــة .والوا ـع أن ان ــقا مـن العقــاي وضـعي ــدرة
النظام القىـاين الـوط علـل التةـدل للعنـي اجلنسـن عر ـل وصـول الىـحايا ك العدالـة
ييع أحناجت البلد مبا ذلك أايدجان .و تيدة لتلك الثرراا الـا تعتـور القـدرة املؤسسـية
ال وأيىال للخوف من اال تقـام أو الوصـم مـا ةالـأل تسـوياا ىـايا اال تةـاي تـتم ااـلل
متـــواتر ـــاريف طـــاق احملــا م وعلـــل حســـاي حقـــوق الىـــحايا اقةـــول علـــل العدالـــة
والتعوي.،
 - 66وحتققأل األمم املتحدة أيىال مـن مخـس حـاالا اسـتخدمأل يهـا القـواا اجلمهوريـة
املدار واملستافياا أل را عسلرية .علل سبيل املثال استخدمأل تلك القـواا مدرسـة
ااتدايية ديا  -وا ور و أ را عسـلرية ةـا أدى ك ا قطـاع األطفـال عـن الدراسـة
ملدة شهرين .و ضا ةل ك ذلك تستخدم القواا اجلمهورية أحد املرا ز الةـحية را وينلـ
منل عام  .3111و أعقاي جهود الدعوة مت ذار/مار  3112تفليك مرا ـز تفتـيش
تواا.
موجودة االقري من اقت مدار
 - 65و ـــد اضـــطلعأل ةـــثلا اخلاصـ ـة ازيـــارة ك ـــوا ديفـــوار الفتـــرة مـــن  35ك
 21تارين األول/أ توار  .3112و قل تلك الزيارة ا األ مع السلطاا الوطنيـة مسـهلة
ان ــقا مــن العقــاي علــل ةارســة العنــي اجلنســن ضــد األطفــال ودعــأل ك لرــاجت التــزام
الىحية اتقدي شهادة طبية ارجب لتقدي الالاوى وتوجي االهتاماا ك اجلناة.
 - 67و ظمـأل األمـم املتحـدة سلسـلة مــن دوراا التـدري وانـاجت القـدراا جمـال محايــة
الطفل لقواا الد اع واألمن .و تارين الثاين /و م أعيد ااجت لية محايـة الطفـل دا ـل
القواا اجلمهورية للوا ديفوار من أجل االتةال مع اجلهاا الفاعلة جمـال محايـة الطفـل
ومعاجلة الاوا ل املتعلقة وماية الطفل .و و أل عداد الا التقريـر ـان ماـروع السياسـة
الوطنيــة قمايــة الطفــل الــا هتــدف ك مواجهــة العنــي ضــد األطفــال وتقــدي املســاعدة ك
الىــحايا منــهم ومعاجلــة مســهلة ان ــقا مــن العقــاي مطروحــا علــل اقلومــة العتمــاده.
وعقوة علل ذلك اعتمدا اقلومة  6ا ون األول/ديسم مبادن توجيهيـة و جـراجتاا
للدهــاا املقدمــة للخــدماا تتعلــق مبنــع مــا يرتل ـ مــن ا تــها اا جســيمة ضــد األطفــال
و حالتــها والتةــدل يفــا .وينبرــن اعتبــار املســاجتلة عــن العنــي اجلنســن ضــد األطفــال وحتســني
18/75

14-03673

A/68/878
S/2014/339

ملا يـة وصــويفم ك العدالــة وحةــويفم علــل ــدماا ا يــة مــن أولويــاا العمــل مــن أجــل
وا ديفوار.
حتسني سبل محاية الطفل
يهورية اللو رو الدميقراطية
 34 - 62شــباجب /ايــر  3112و تيدــة جهــود الوســاطة الدوليــة وان ليميــة و ــع
أديس أاااا ـل مـن يهوريـة اللو رـو الدميقراطيـة و  11مـن الـدان املنطقـة ضـا ة ك أراـع
منظمـاا دوليـة علـل طــار السـقم واألمـن والتعـاون جلمهوريــة اللو رـو الدميقراطيـة ومنطقــة
الــبحهناا اللـ ى .ومــع ذلــك اســتمرا األعمــال العداييــة اــني القــواا املســلحة جلمهوريــة
اللو رــو الدميقراطيــة وحر ــة  32ذار/مــار ك أن مُنيــأل حر ــة  32ذار/مــار اايفزميــة
العســلرية تاــرين الثــاين /ــو م  .و اجلــزجت الاــمايل مــن مقاطعــة يفــو الاــمالية ثــي
حتــالي القــواا الدميقراطيــة ايفدمــاا علــل القــواا املســلحة جلمهوريــة اللو رــو الدميقراطيــة
والسلان املد يني ةا د ع القواا املسلحة ك الرد علي اـدعم مـن اعثـة منظمـة األمـم املتحـدة
لتحقيق االستقرار يهورية اللو رو الدميقراطيـة أوايـل عـام  .3114و ضـا ة ك ذلـك
مقاطعــة اتا رــا األشــهر األ ــهنة مــن عــام  3112حي ـ
تــداور أيى ـلا الوضــع األم ـ
توالأل ادماا عناصر ماين ماين اتا اتا را اةفة منتظمة علل القرى.
 - 69ولقــد واقــأل األمــم املتحــدة  911حــاالا ألطفــال ( 722ــن و  137تــاة) امــأل
ياعاا مسلحة اتدنيـدام واسـتخدامهم االو ـة األ ـهنة .و ـان مـن اـني اـؤالجت األطفـال
ق
 519و رـــوليني و  32روا ـــديلا ومخســــة أو نـــديني اينمـــا اقيــــأل جنســـية  352طفـــ ل
ـــهن حمـــددة .وأ ـــادا التقـــارير اـــهن ةـــي األطفـــال تقريبــلا يُســـتخدمون ــــمقـــاتلني اـــل
ويســتخدمون أيىــا حمــالني وطهــاة ول ـ ين و أدوار داعمــة أ ــرى .وتعرضــأل معظــم
الفتياا لقستر اق اجلنسـن .و ـان مـن ضـمن اجلماعـاا املسـلحة الـا انـد األطفـال ياعـة
مال  -مال اتا اتا را ومال  -مال سيمبا ”مور ان“ و هناـا مـن ياعـاا املـال مـال
( 397طفق) و ياتورا ( 222طفقل) والقواا الدميقراطية لتحرير روا دا (47طفقل) وحر ـة
 32ذار/مـــار ( 22طفـ ـقل) وياعـــة رايـــا موتومبـــو ن ( 27طفـ ـقل) والقـــواا الاـــعبية
اللو روليـة ( ـادة سـااقون ايـتقف الـوطنيني املقـاومني اللو رـوليني) ( 34طفـقل) و ـواا
املقاومة الوطنية يتورل ( 33طفقل) وحتالي الوطنيني مـن أجـل و رـو حـرة ذاا سـيادة
( 12طف ـقل) واحتــاد الــوطنيني اللو رــوليني مــن أجــل الســقم ( 15طف ـقل) وياعــة ــدوما
للد اع عن اللو رو التااعة لتايلا ( 16طفقل) وياعاا مسلحة أ رى ( 62طفقل).
 - 51و يمـــا يتعلـــق مبنـــع حـــدوت حـــاالا انيـــد جديـــدة لمطفـــال القـــواا املســـلحة
جلمهورية اللو رو الدميقراطية أاناجت محلة انيـد شـاملة ُظمـأل عـام  3112ةـلأل األمـم
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املتحدة  112طفق مبـن ـيهم  79طفـقل مـن مرا ـز تـدري مُنحـأل األمـم املتحـدة ملا يـة
د ويفا دون عايق وو ق جراجتاا طة العمل.
 - 51و امأل القواا املسلحة جلمهورية اللو رو الدميقراطيـة ااعتقـال واحتدـاة مـا ال يقـل
ق اــدعوى ارتبــاطهم اماعــاا مســلحة .ومــن ضــمن اــؤالجت األطفــال ألقــن
عــن  125طف ـ ل
ق ــا وا مــرتبطني الســااق ور ــة  32ذار/مــار ( 12و رولي ـلا
القــب ،علــل  31طف ـ ل
يفو الامالية و يفو اجلنوايـة و قلـوا ك مقـر املخـااراا
ومثا ية يزعمون أذم روا ديون)
ينااسا .وأطلق سرات ييع األطفـال ال واحـدلا
العسلرية جلمهورية اللو رو الدميقراطية
ار أ اطة الدعوة الا اضطلعأل هبا البعثة.
 - 53و تل ما ال يقـل عـن  52طفـق عـام  3112مقااـل  164حالـة جـرى توايقهـا
عام  3113وشُوه ما ال يقل عن  95طفقل مقاال  112حالة جرى توايقهـا عـام .3113
ق
و د عزيأل معظم انصاااا ك ياعاا مـاين مـاين .فـن  36أيلـول/سـبتم  3112مـث ل
تلــأل عناصــر اولن ـدا و يفــو الاــمالية وياعــة ادومــا للــد اع عــن اللو رــو ســتة أطفــال
عايدين من حقلـهم .و شـباجب /ايـر  3112تلـأل عناصـر تااعـة ملـال مـال اتـا اتا رـا
ما ال يقل عن سبعة أطفال وشواأل أراعة رين أاناجت ادوم شـن علـل ريـة ااويلـ التااعـة
ــوال وحر همــا حي ـتني اينمــا تــل
للاتا رــا .وجــرى حــبس تــاتني الرااعــة مــن العمــر
أو شوه أطفال رون ااألسهم والرصاص .و ا أل حر ة  32ذار/مار ان املسؤولة عـن
 34صااة صفوف األطفال وال سـيما أانـاجت االشـتبا اا مـع القـواا املسـلحة جلمهوريـة
اللو رو الدميقراطية .و  11ا ون األول/ديسم  3112و ادوم شن ل مـن حتـالي
القواا الدميقراطية ليم اي تعر  11طفقل ان من ضمنهم طفلة تبل .الاـهرين مـن
العمــر للتاــوي ااــلل ظيــع والقتــل االســلا ــني .و االو ــة األ ــهنة شــار أل القــواا
املسلحة جلمهورية اللو رو الدميقراطيـة أعمـال تـل وتاـوي  25طفـقل و ـان ذلـك علـل
األ ل أاناجت اشتبا اا و عأل مع ياعاا مسلحة .و  34ـوة/يوليـ  3112مـثقل تـل
اقاة أطفـال وتعـر أراعـة ـرون للتاـوي عنـدما أطلقـأل القـواا املسـلحة صـواري علـل
موا ع حر ة  32ذار/مار اللاينة روما رااو اليفو الامالية.
 - 52وأجرا األمم املتحدة حتقيقال  319حاالا عني جنسن متةـل اـالزناع تعرضـأل
ل ـ تيــاا ال يتدــاوة عمــر اعىــهن الرااعــة .وتــبني أ ـ مــن اقــاالا الــا مت التحقــق منــها
 91حالة اجلاين الرييسن يهـا ياعـاا املـال مـال و  42حالـة اجلـاين الرييسـن يهـا القـواا
املسلحة .وا تةبأل عناصر مال مال سيمبا ”مور ان“ املقاطعة الار ية  69تـاة عـام
 .3112علل سبيل املثال وعق ا تةـاي  19تـاة أانـاجت ادـوم و ـع  5ـا ون الثـاين/
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يناير  3112ليم مامباسا تعرضأل  36تـاة لق تةـاي
علل رية اا وامبايا الوا عة أراضن أويلن العليا.

 6شـباجب /ايـر أانـاجت ادـوم

 - 54وما ةال ـقا مـرتل أعمـال العنـي اجلنسـن مـن العقـاي أمـرلا مـثهنلا للقلـق .مـن
أصل  319من اجلناة احملـددين ألقـن القـب ،علـل  55جا يـال وحلـم علـل  25منـهم .واهتـم
تسعة واقاون عنةرال وسبعة من بار ضباجب القواا املسلحة جلمهوريـة اللو رـو الدميقراطيـة
اارتلــاي عمليــاا ا تةــاي يــاعن وا تــها اا أ ــرى ققــوق ان ســان مينو ــا واملنــاطق
اهاورة يفا و يفو اجلنواية أوا ر تارين الثـاين /ـو م وأوايـل ـا ون األول/ديسـم
 3113واـــم ىــــعون حاليـــلا للمحا مــــة أمــــام احمللمــــة العســــلرية التنفيليــــة ملقاطعــــة
يفو الامالية.
 - 56وحتققــأل األمــم املتحــدة مــن  96ادوم ـلا علــل امل ـدار  .ولقــد شــن حتــالي القــواا
ــل مــن لــيم اــي ومقاطعــة
الدميقراطيــة أ ثــر تلــك ايفدمــاا حيـ ذـ  31مدرســة
لـيم يرومـو
يفو الامالية يلي واا املقاومة الوطنية يتورل الا ذبـأل  11مـدار
مبقاطعــة يتــورل وأققــأل الىــرر اـــها .و ــد عزيــأل حــوادت أ ــرى ك القــواا املســلحة
وياعـــاا مـــاين مـــاين مبـــا يهـــا ايـــتقف الـــوطنيني املقـــاومني اللو رـــوليني ويا وتومبـــا
وال ـــو تني والقـــواا الدميقراطيـــة لتحريـــر روا ـــدا ورايـــا موتومبـــو ن و يـــاتورا وحر ـــة
 32ذار/مار  .واانضا ة ك ذلك وردا تقارير عـن  36حالـة اسـتخدمأل يهـا املـدار
األ را العسلرية من اينها  12حالـة اسـتخدام مـن جا ـ القـواا املسـلحة .ومت أيىـلا
توايق اانني وأراعني ادومال علل مستافياا مبا ذلـك ذـ انمـداداا واملعـداا الطبيـة
يفـو الاـمالية واملقاطعـة الاـر ية.
ةا أار علل الرعاية الةحية ملا يقـل عـن  6 111طفـل
وعزيأل سبع عارة حالة ك حتالي القوى الدميقراطيـة وتسـع حـاالا ك القـواا املسـلحة
واقت منها لقواا املقاومة الوطنية يتـورل وحالتـان ك حر ـة  32ذار/مـار  .وحثـأل
األمم املتحدة القواا املسلحة جلمهورية اللو رو الدميقراطيـة علـل أن تتخـل جـراجتاا تهديبيـة
وق عناصراا الـلين اـايوا املـدار أو املستاـفياا أو اسـتخدمواا علـل النحـو املنةـوص
علي التوجي اخلاص هبا الةادر  2أيار/مايو .3112
ق ( 71مــن ان ـــات و  77مــن الـــل ور)
 - 55وا تطفــأل أطــراف الـــزناع  147طفــ ل
عام  .3112وجُند املختطفون أساسال صفوف املقاتلني وتعرضـوا مـا لقسـتر اق اجلنسـن
أو للس ـخرة موا ــع للتعــدين وا ع ـة حتــأل ســيطرة ياعــاا مســلحة .و ــد حــداأل الرالبيــة
العظمـــل لعمليــــاا اال تطــــاف املقاطعــــة الاـــر ية ( 79عمليــــة) و يفــــو الاــــمالية
( 77عمليـة) .و ــان أســوأ اجلنـاة اــم ياعــة مـاين مــاين سـيمبا ”مور ـان“ الــا ا تطفــأل
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 29طفق ( 37تاة و  13ن) وايفدف من ذلك األسا او االستر اق اجلنسن ويليهـا
حتالي القوى الدميقراطيـة ( 13مـن ان ـات و  15مـن الـل ور) و ـواا املقاومـة الوطنيـة
يتورل ( 19صبيا و  2اناا) .وتفيد التقارير اهن القواا املسـلحة ـد ا تطفـأل تسـع انـاا
وصبيا واحدال ال يتدـاوةون السادسـة مـن العمـر .و ا ـأل عناصـر تااعـة للقـواا املسـلحة
اويرميا ا اليفو الامالية وجمموعة من ايفاراني املزعومني املنـتمني لـنفس اللتيبـة متـورطني
حالتني منفةلتني ال تطاف وا تةاي ما جمموع تسع اناا.
 - 57وواقأل األمم املتحدة  119حوادت أمنية أارا علـل وصـول املسـاعداا ان سـا ية
يفـو وعزيـأل ك رايـا موتومبـو ن ( 15حالــة) و ك
ـان منـها  114حـوادت و عـأل
القـــواا املســـلحة جلمهوريـــة اللو رـــو الدميقراطيـــة (14حالـــة) وحر ـــة  32ذار/مـــار
(4حاداــة) والاــرطة الوطنيــة اللو روليــة (4حــوادت) اانضــا ة ك املــاين مــاين وياعــاا
مسلحة هن معرو ة .و  29حاداة من اله اقوادت ام ( )13عنةرلا من عناصـر القـواا
املســلحة أو ( )37عنةــرلا مــن اجلماعــاا املســلحة ااالعتــداجت جســديلا علــل عــاملني اهــال
ان ساين أاناجت أدايهم اخلدمة.
 - 52ومت عــام  3112ا فةــل عــن اجلماعــاا املســلحة والقــواا املســلحة مــا جمموع ـ
 1 733طفــق ( 311ــات و  1 613ذ ــور) جنــدوا عــام  3112و أعــوام ســااقة.
والوا ــع أذــم مــا اراــوا أو مت لــي أ ثــران مــن ياعــاا املــاين مــاين ( )526و يــاتورا
( )264والقواا الدميقراطية لتحرير روا دا ( )141وجـيش الـري للمقاومـة ( )19وحر ـة
 32ذار/مــار ( )22والقـــواا املســـلحة ( 11ضــا ة ك  112مـــن املــل ورين أعـــقه).
ق مـن
و ا أل األمم املتحدة تتااع أيىـلا االتعـاون الوايـق مـع حلومـة أو نـدا حالـة  95طفـ ل
األطفــال ــهن املةــحواني واملوجــودين ضــمن عناصــر حر ــة  32ذار/مــار الــلين ــروا ك
أو ندا .وطوال عام  3112دم شر اجت اليو يسيي املساعدة ك ما جمموعـ  4 214أطفـال
( 722ات و  4 122ذ ور) ا وا مرتبطني السااق اماعـاا مسـلحة و ـواا مسـلحة
يهورية اللو رو الدميقراطية.
 - 59و تاــرين الثــاين /ــو م اضــطلعأل ةــثلا اخلاص ـة ازيــارة ك يهوريــة اللو رــو
الدميقراطيــة لتقيــيم التقــدم الــلل أحرةتـ اقلومــة تنفيــل طــة العمــل .و  2أيــار/مــايو
أصــدرا وةارة الــد اع توجيه ـلا يقىــن وظــر تــل األطفــال وتاــويههم وانيــدام وةارســة
العني اجلنسن ضدام اانضـا ة ك االسـتخدام العسـلرل للمـدار واملستاـفياا والنظـر
وضع تدااهن تهديبية أو املقاضاة العسلرية .و اليوم فسـ أصـدرا و الـة االسـتخباراا
الوطنية توج يهلا يقىن اتسـليم األطفـال احملتدـزين أو املزعـوم ارتبـاطهم اماعـاا مسـلحة ك
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األمــم املتحــدة .وعينــأل القــواا املســلحة جلمهوريــة اللو رــو الدميقراطيــة منســقني قمايــة
األطفال للعمل مـع ر ـة عمـل األمـم املتحـدة القطريـة املنطقـة الاـر ية جلمهوريـة اللو رـو
ــا ون األول/ديســم
الدميقراطيــة .وعقــد الفريــق العامــل الــتق املاــترع منــل اــاي
ينااسا وادأ محلة وطنية ملنع التعلي .
 17 3113اجتماعا
العراق
 - 71شــهد عــام  3112ةيــادة ــبهنة عــدد اقــوادت األمنيــة الــا أســفرا عــن مقتــل
 7 212مـــد يا مبـــن ـــيهم  342طفـــق علـــل األ ـــل .وميثـــل اـــلا العــدد أعلـــل عـــدد مبلـــ.
من الىحايا منل عام  .3112و ا أل احملا ظاا األشد تىررا اـن ارـداد و ر ـوع و ينـوى
وديـاك واأل بـار وواسـ وصـقت الـدين .وادعـن أن دولـة العـراق انسـقمية وتنظـيم القاعـدة
العراق مسؤوالن عن معظم اقوادت املواقة.
 - 71وأشارا التقـارير الـواردة مـن حما ظـاا األ بـار و ينـوى وصـقت الـدين ك اسـتمرار
ارتباجب األطفال اماعاا مسلحة لتلفـة مبـا ذلـك تنظـيم القاعـدة العـراق .و ضـا لة ك
ذلك وردا تقارير مستمرة تفيد اتزويد قـاجب التفتـيش التااعـة هـالس الةـحوة الـا تسـيطر
عليهــا وةارة الــد اع اةــبية اعــد انيــدام حمليــا اــهوراق اويــة مــزورة .وتتســم عمليــة اناــقغ
ااحملدوديــة تيدــة للمســايل املتعلقــة اإملا يــة الوصــول وا عــدام األمــن املنــاطق ذاا الةــلة
وامتنــاع الســلطاا عــن ان ــرايف عــن معلومــاا عــن اجلنــاة .و ـ أالحــد اــلا الةــدد أن
القا ون العرا ن حيظر انيد األطفال القواا اقلومية ويادع علـل ارميـ مبـا يتماشـل مـع
االلتزاماا املنةوص عليهـا ال وتو ـول اال تيـارل التفا يـة حقـوق الطفـل ااـهن اشـتراع
األطفال املناةعاا املسلحة.
 - 73و ــــا ون األول/ديســــم  3112أشــــارا اقلومــــة ك أن مــــا ال يقــــل عــــن
 291طفــق مــن اينــهم  12طفلــة ظلــوا حمتدــزين صــقحياا األحــدات ( 327طفــق)
أو ســدون أو أ ســام للاــرطة لــورود أمســايهم لــوايح اهتــام أو دا تــهم هتــم متةــلة
اانراــاي مبوج ـ املــادة  4مــن ــا ون ملا حــة انراــاي ( .)3116و ــد احتدــز اــؤالجت
األطفال لفتراا تتراوت اني شهرين وأ ثر من اقت سنواا .و د أ ائأل مـدار ووضـعأل
اراممل تعليمية أراعة مرا ز الحتداة األحدات حما ظاا ارداد وذل ار والبةـرة اـدعم
من وةارة التراية والتعليم ومنظمة األمم املتحدة للطفولة.
 - 72وو قا ملةـادر حلوميـة تـل  226طفـق وجـرت  1 235ـرون عـام .3112
و  157حاداـــا مت التحقـــق منـــها ســـدلأل األمـــم املتحـــدة مقتـــل  342طفـــق وجـــرت
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 556ــرين مبــا ذلــك اــهجهزة متفدــرة يدويــة الةــنع و ادمــاا معقــدة .وأ ــادا
التقـــارير اـــهن تنظـــيم القاعـــدة العـــراق مســـؤول عـــن معظـــم اقـــوادت .و  11ذار/
مار  3112أدى ا فدار جهاة متفدر يدول الةنع حممول علـل مر بـة منطقـة ديبـيس
مبحا ظــة ر ــوع ك حــدوت أضــرار ــبهنة مدرســة اا ويــة جمــاورة وجــرت  115طــقي
( 71صــبيا و  25تــاة تتــراوت أعمــارام اــني  12و  17ســنة) .و ا ــأل انــاع ةيــادة أيىــا
عــدد اال تيــاالا والرــاراا الــا اســتهد أل أعىــاجت جمــالس الةــحوة أو ضــباجب الاــرطة
أو األ راد العسلريني وأسـرام ةـا أسـفر عـن مقتـل  12طفـق وجـرت  12ـرين ـهنان
مباشرة أو هن مباشرة.
 - 74وأ ـــادا التقـــارير او ـــوع  37ادومـــا علـــل مـــدار ومستاـــفياا/مرا ق طبيـــة
مت التحقــق مــن مخســة منــها .و ــان أ لبــها ايــا عــن ا فدــار أجهــزة متفدــرة يدويــة الةــنع
وضـعأل دا ـل املـدار أو املستاـفياا أو اـالقري منـها حما ظـاا ارـداد واأل بـار وديــاك
و ينــوى .و  5تاــرين األول/أ تــوار تــل  16طفــق وجــرت  113ــرين علــل األ ــل
ريــة بــك (حما ظــة ينــوى) ا فدــار جهــاة متفدــر يــدول الةــنع حممــول علــل مر بــة
نــاجت املدرســة االاتداييــة .و ــد تــل أيىـلا مــدير املدرســة وعــدد ــهن معــروف مــن املعلمــني.
و  37حزيران/يو ي ا فدرا مر بة حتمـل جهـاة متفدـر يـدول الةـنع منطقـة اعقواـة
(حما ظة دياك) ودمرا مخس سياراا سعاف لـدى وصـويفا ك ملـان اال فدـار الـلل ـان
د شهد مقتل و صااة عدد بهن من املد يني اينهم أطفال ادوم سـااق اـهجهزة متفدـرة
يدوية الةنع علل مقهل شع  .و يعلن أحد مسؤوليت عن أل من تلك اقوادت.
 - 76وحتققـــأل األمـــم املتحـــدة أيىـ ـال مـــن مقتـــل أو صـــااة  12موظفـــا جمـــال التعلـــيم
و  15مــن العــاملني اهــال الطـ  .و حــادت و ــع حما ظــة ديــاك  1ي/أ ســطس
تل طبي اارل وجرت ااناه ادوم شن تنظيم القاعدة العـراق علـل مزنيفـم ااسـتخدام
أجهزة متفدرة يدوية الةـنع لر ىـ حسـبما أ ـادا التقـارير صـدار شـهاداا و ـاة مـزورة
لتلك اجلماعة املسلحة .و ثل التهديداا املوجهة للمعلمني ال سيما حما ظة ديـاك مةـدر
ديـاك مناـوراا هتـدد
ـا ون األول/ديسـم
لق متزايـد .وعلـل سـبيل املثـال وةعـأل
مع لمن اللرة ان لليزية املدار االاتدايية والثا وية .و يعلن أحـد مسـؤوليت عـن اقـادت.
و الو ــأل فسـ اــر هتديــد وســاي التواصــل االجتمــاعن يســتهدف العــاملني اهــال
الط واملرا ق الطبية.
 - 75و  32تاــرين الثــاين /و م ا تطــي حما ظــة واس ـ ســل أحــد أعىــاجت اللدنــة
احمللية ققوق ان سان البـال .مـن العمـر  11سـنواا ووجـد مقتـوال مـع وجـود اـار ظـاارة
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للتعلي علل جسده .و ظرا للحساسية واالرتياي الللين يلتنفان يع املعلوماا حـاالا
اال تطـاف مــن اهتمعـاا احملليــة أو السـلطاا وامتنــاع األسـر عــن اـقغ الاــرطة يعتقــد أن
حاالا اال تطاف املبل .عنها أ ل من اقاالا الفعلية.
 - 77واســتمر التفاعــل اــني األمــم املتحــدة والســلطاا العرا يــة ااــهن محايــة األطفــال علــل
الةعيدين الوط واحمللن طوال عام  .3112ال أن عدم معاجلة حلومة العراق لتهاهن الةـراع
الداير علل األطفال اةورة ا ية ال يزال مةدر لق شديد .و أح اقلومـة علـل ا ـاذ
ييع التدااهن القةمـة للتعامـل مـع حمنـة األطفـال علـل النحـو املناسـ ااتبـاع سـبل مـن اينـها
اعتمــاد ــوا ني اــرم اال تــها اا الــا يرتلبــها أطــراف الــزناع ضــد األطفــال .وتعــري األمــم
املتحدة العراق عن استعداداا ملواصلة العمل مع اقلومة ملعاجلة اله املسهلة .ويـتعني يـقجت
االاتمـــام الواجـ ـ ملســـهلة احتدـــاة األطفـــال انـــاجت علـــل هتـــم أمنيـــة .وينبرـــن أيىــال معاجلـــة
انصـــقحاا التاـــريعية والسياســـاا والـــ اممل املناســـبة لتـــو هن اقمايـــة اللليـــة لمطفـــال
الزناعــاا املســلحة مبــا ذلــك شــراع ــادة اهتمعــاا احملليــة والزعمـاجت الــدينيني وشــيوال
القبايل .ومن شهن ااجت جلنة حلومية ر يعة املستوى ماتر ة اني الـوةاراا معنيـة ااألطفـال
والــزناع املســلح علــل النحــو الــلل دعــأل ليـ ةــثلا اخلاصــة ــقل اجتماعاهتــا مــع املمــثلني
اقلوميني أاناجت ةيارهتا ك العراق وة/يولي  3112أن ييسـر التبـادل املنـتظم للمعلومـاا
ااــهن اال تــها اا اجلســيمة املرتلبــة ضــد األطفــال والتةــدل لتلــك اال تــها اا و ــللك
التعاون مع األمم املتحدة العراق.
سراييل ودولة لسطني
 - 72اســتمر تىــرر األطفــال الفلســطينيني وانســراييليني مــن حالــة االحــتقل العســلرل
والزناع وان قق السايدة .قد تـل مثا يـة أطفـال لسـطينيني (سـتة صـبية وطفلتـان) وأصـي
 1 356طفــق األراضــن الفلســطينية احملتلــة عــام  .3112و الىــفة الررايــة لوحظــأل
ةيــادة حــادة عــدد األطفــال الفلســطينيني الــلين تلــوا وجرحــوا علــل يــد ــواا األمــن
انســراييلية ــقل اشــتبا اا و تيدــة ألعمــال العنــي الــا يقــوم هبــا مســتوطنون ســراييليون.
وأصــي مثا يــة أطفــال ســراييليني الىــفة الررايــة حــوادت متةــلة اوجــود املســتوطناا
انسراييلية اينما يقتل أل طفل سراييلن عام .3112
 - 79و الىــفة الررايــة تــل أراعــة صــبية لســطينيني االــل هنة اقيــة اينــهم اقاــة أانــاجت
تو قا لقواا األمـن انسـراييلية ليمـاا اجللـزون وجـنني وعايـدة لقجـئني .و ـد ةادا
التــو قا املخيمــاا انســبة  51املايــة مقار ــة اعــام  3113وظــل اــلا االاــاه ســايدا
أوايــل عــام  .3114وعلــل ســبيل املثــال  7ــا ون األول/ديســم  3112تــل ص ـ
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لســطي يبلــ .مــن العمــر  14عام ـا ارصــاص ــواا الــد اع انســراييلن اــالقري مــن لــيم
اجللزون أاناجت يام حسبما ادُعن ارشق اجلنود ااقدارة .و د امأل السـلطاا انسـراييلية
ةثلــة املــدعن العــام العســلرل افــتح حتقيقــاا اقــاالا األراــع لــها الــا ا ــأل يــد
و أل عداد الا التقرير .ويفوق عدد األطفال اللين جرحـوا الىـفة الررايـة
االستعرا
واـو  1 326طفــق ضــعي العـدد املســدل عــام  663( 3113طفـق) .ومــن يــايل اــلا
العدد جرت  951طفق قل اشتبا اا اني واا األمن انسـراييلية والفلسـطينيني أانـاجت
املظــااراا و  122طفــق أانــاجت عمليــاا عســلرية مبــا ذلــك عمليــاا تفتــيش واعتقــال
القرى أو املخيمـاا وأراعـة أطفـال تيدـة لـل اير ـهن منفدـرة و  25طفـق تيدـة لعنـي
املستوطنني اللل ةاد اةورة بهنة قل عام  .3112و قل حوادت متةـلة ااملسـتوطنني
جرت  49طفق اةورة مباشرة من بل مستوطنني سراييليني تيدة العتداجتاا اد ية أو لقـاجت
حدارة أو ةجاجاا علل مناةل الفلسطينيني أو سـياراهتم .ومـن يـايل عـدد األطفـال الـلين
جرحــوا الىــفة الررايــة واــو  1 326طفــق  166طفــق دون ســن  .13وأصــي مثا يــة
أطفال سراييليني املستوطناا انسراييلية الىـفة الررايـة تيدـة ألسـباي عـدة مـن اينـها
لقاجت الفلسطينيني حدـارة علـيهم ( 7أطفـال) و حـادت واحـد أطلقـأل ذ ـهنة حيـة صـوي
مستوطنة اسا وا.
 - 21و ـــزة و عـــأل معظـــم حـــوادت تـــل أو صـــااة األطفـــال الفتـــرة اـــني ـــا ون
الثاين/ينـــاير و ذار/مـــار  3112عقـ ـ ايفدـــوم العســـلرل انســـراييلن ”عمليـــة عمـــود
السحاي“ اللل و ع تارين الثـاين /و م  .3113و تـل اقاـة أطفـال لسـطينيني اينـهم
صــبيان حــوادت متةــلة االـل اير ــهن املنفدــرة و  34ــا ون األول/ديســم 3112
َ
تلأل طفلة تبل .من العمر اقت سنواا عندما امـأل ـواا األمـن انسـراييلية اقةـي أحـد
مباين لـيم املرـاةل لقجـئني .وجُـرت عاـرة أطفـال ـقل عمليـاا عسـلرية ـزة تيدـة
ألسباي عدة من اينها طقق النار من انادق مستخدمة يها الل هنة اقية و لقـاجت نااـل الرـاة
املسيل للدموع وأصي  31رون حوادت متةلة ال اير هن منفدرة.
 - 21و عام  3112استمر اعتقال واحتداة أطفال لسطينيني مـن جا ـ ـواا األمـن
انسـراييلية وحما متـهم حمـا م عســلرية لمحـدات .وانهايــة ـا ون األول/ديســم ــان
انــاع  164صــبيا تتــراوت أعمــارام مــن  14ك  17ســنة (منــهم  14صــبيا دون ســن )15
يد االحتداة العسلرل انسـراييلن اـدعوى ا تـهاع األمـن اينـهم أطفـال حمتدـزون علـل ذمـة
احملا مة ( 115أطفال) و رون يقىون ترة عقواة ( 42طفـق) .وأ ـادا حلومـة سـراييل
اهن واا األمن انسراييلية ألقـأل القـب ،علـل  1 114أطفـال عـام  3112أطلـق سـرات
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 249منهم فس اليـوم وأحيـل  566ك املـدعن العسـلرل العـام .وواقـأل األمـم املتحـدة
 117حــاالا ســوجت معاملــة أانــاجت االعتقــال والنقــل واالســتدواي واالحتدــاة منــها مخ ـس
حــاالا ألطفــال دون ســن  .13وأ ــاد ييــع الةــبية الـــ  117اتعرضــهم للمعاملــة القاســية
واملهينة من جا ـواا الـد اع انسـراييلية والاـرطة انسـراييلية مبـا ذلـك التقييـد املـؤ
وعة العينني والتفتيش االتدريد مـن املقاـس وانسـاجتة اللفظيـة والعنـي اجلسـدل واقـبس
اال فرادل والتهديد االعني .وميثل الا العدد سبة تقدر اــ  16املايـة مـن جممـوع األطفـال
الفلسطينيني اللل امأل واا األمن انسراييلية اإلقـاجت القـب ،علـيهم واحتدـاةام الىـفة
الرراية عام  .3112وأ اد  61طفق اهذم ألقـن القـب ،علـيهم لـيق وأ ـاد  46طفـق اـهذم
ألقن القـب ،علـي هم أانـاجت اشـتبا اا أو مظـااراا أو ـهن ذلـك مـن االحتلا ـاا .وةاد
حســبما تفيــد التقــارير اللدــوجت ك العنــي اجلســدل ضــد األطفــال مبــا ذلــك اســتخدام
مت اناقغ عن البيـة اقـاالا النةـي األول مـن عـام  .3112وتلقـأل
العةن حي
الســلطاا انســراييلية  16شــلوى رمسيــة عــام  3112تتعلــق اإســاجتة معاملــة األطفــال
الفلسطينيني أاناجت القـب ،علـيهم واسـتدواهبم واحتدـاةام .و تسـفر أل مـن الاـلاوى عـن
أل حالة طرد أو توجي اهتام أو اعتقـال حـن اليـوم .و ضـا لة ك ذلـك مت اناـقغ عـن مخـس
حـــاالا هتديـــد اـــالعني اجلنســـن مقار ـــة وـــالتني عـــام  .3113وةادا ســـبة األطفـــال
احملتدــزين مرا ــق ســدون دا ــل ســراييل ( 75املايــة مقار ــة اـــ  52املايــة عــام
 ) 3113مع قل اقاـة مـن أراعـة أطفـال علـل األ ـل ك ـاريف األر الفلسـطينية احملتلـة
ا تهاع التفا ية جنيي الرااعة.
 - 23و ــان انــاع حــوار انــاين منــتظم اــني األمــم املتحــدة علــل الةــعيد امليــداين واملــدعن
العسلرل للىفة الرراية و أل عداد الا التقرير أسفر عـن عـدد مـن النتـايمل منـها موا قـة
ــواا جــيش الــد اع انســراييلن علــل جــراجت ا تبــاراا اريبيــة لقســتدعاجتاا اــدال مــن
االعتقاالا الا تتم ليق .ال أ و عـأل أحـدات جـرى يهـا هتديـد األطفـال أانـاجت اسـتدعايهم
و فلا استدعاجتاا أاناجت اراا ليلية .وما ةلأل مل أن تنفل اله العمليـة التدريبيـة االلامـل
وأن تــو ر اقمايــة اللا يــة لمطفــال .و ضــا لة ك ذلــك صــدر أمــران عســلريان يمــا يتةــل
ااألطفال املقبو عليهم واحملتدزين ادعوى ا تهاع األمن .و لـل األمـران الو ـأل الـلل ميلـن
يـ احتدــاة طفــل لســطي بــل املثــول أمــام ــا ااحمللمــة العســلرية للمــرة األوك ال أن
الفتراا الزمنية املنةوص عليهـا القـا ون العسـلرل ال تـزال أطـول مـن الفتـراا املنةـوص
عليها لمطفال انسراييليني القا ون انسراييلن.
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 - 22وأال .عن و وع مثا ية ومخسـني حاداـا متةـق اـالتعليم الىـفة الررايـة تىـرر منـها
 11 926طفــق وأققــأل أضــرارا اــاملرا ق املدرســية وأســفرا عــن تعطيــل الدراســة وو ــوع
صاااا اني األطفال .و  41حاداا منها امـأل ـواا األمـن انسـراييلية اعمليـاا اـالقري
مــن املــدار أو دا لــها وا تحمتــها دون ســااق ــلار وأطلقــأل نااــل ــاة مســيل للــدموع
اعــ ،اقــاالا .و
و نااــل صــوتية أ نيتــها وأققــأل أضــرارا جســيمة مببــاين املــدار
 16من تلك اقوادت أطلقـأل ـواا األمـن انسـراييلية دون سـااق ـلار نااـل ـاة مسـيل
للدموع دا ل مدار تديراا و الة األمـم املتحـدة ن ااـة وتاـريل القجـئني الفلسـطينيني
الارق األدىن (األو روا) و علأل ذلك اع ،اقاالا أاناجت ساعاا الدراسـة .و البيـة
اقاالا جرى ته هن طقي املدار األطفـال واملعلمـني أو مـنعهم مـن الـلااي ك املـدار
اسب قاجب التفتيش و قق منـاطق لتنفيـل عمليـاا أو تـدريباا عسـلرية وتسـيهن دوريـاا
عسلرية أمام املدار وحاالا ان قق الو اين من جا ـواا جـيش الـد اع انسـراييلن.
و  23حالــة ألقــن القــب ،علــل معلمــني وطــقي دا ــل املدرســة أو عنــد قــاجب التفتــيش
أو واــم طــريقهم ك املدرســة .ومثــة  16حاداــا ــر يتةــل اعنــي املســتوطنني منــاطق
االس و لقيلية والقـد واخلليـل .وتىـمنأل تلـك اقـوادت اعتـداجت املسـتوطنني جسـديا علـل
املنـاطق
أطفال املدار و ياي أو ا قطاع حراساا واا األمن انسراييلية علل املـدار
املعرضــة لعنــي املســتوطنني و ــقجت املــدار تيدــة لتهديــداا املســتوطنني ااــن ادمــاا
و ــراق أ نيــة املــدار عمــدا مبيــاه اهــارير مــن املســتوطناا .وو قــا قلومــة ســراييل أطلــق
 52صارو ا من زة علل سراييل قل عام  3112ةـا أدى ك حالـة مـن االضـطراي
مدار تىم ما جمموع  13 339طفق سراييليا .وأسفر التفاام املتعلق او ـي طـقق النـار
تاـــرين الثـــاين /و م  3113عـــن اضفـــا ملحـــو
اـــني حلومـــة ســـراييل ومحـــا
زة .وأال .عن حادت واحد  36ـا ون األول/ديسـم عنـدما
ايفدماا علل املدار
أطلقأل واا األمـن انسـراييلية صـواري أققـأل أضـرارا مبدرسـتني .و ةاجت قـ مـواد البنـاجت
أيلول/سبتم  3112تيدة للقيود انسراييلية تو فأل أعمال تاـييد  12مدرسـة حلوميـة
وأرجــ ،تاــييد  35مدرســة أ ــرى واضــطرا األو ــروا تاــرين الثــاين /و م ك و ــي
أعمال تاييد  33مدرسة.
 - 24وظــل اقةــار انســراييلن املفــرو علــل ــزة منــل حزيران/يو ي ـ  3117يتســب
أضرار ـبهنة أل ثـر مـن  21املايـة مـن أسـر ـزة الـا تعتمـد علـل املسـاعدة ان سـا ية.
و عــام  3112جــرا املوا قــة علــل  4 169طلبــا مــن جممــوع  4 471طلبــا طبيــا لعــقيف
أطفـــال ال أ ـ ـ جـــرى تـــه هن  419طلبـــاا  316طلبـــا منـــها ـ ـ األطفـــال الـــل ور
األطفال ان ـات ةـا يرجـع عـادة ك ر ـ ،أو تـه هن مـنح التةـريح لوالـد
و  194طلبا
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تـاة تبلـ .مـن العمـر  15عامـا
الطفل املع  .و حالة واحدة أ ِّر ملدة  72يوما طل ٌ
ــان مــن املقــرر أن تتلقــل عقجــا للســرطان ســراييل .و ــان أيى ـلا للقيــود الــا رضــتها
حلومة مةر مؤ را علل اقر ة أاراا علل ملا ية اقةول علل حاالا طبية.
 - 26وأود أن أشيد ادولة لسطني ال ىمامها ك ال وتو ـول اال تيـارل التفا يـة حقـوق
الطفل املتعلق ااشتراع األطفال املناةعاا املسلحة.
لبنان
 - 25شهد عام  3112ةيادة بهنة العني تيدة لق فدـاراا الـا و عـأل دا ـل لبنـان
وعلل حدوده و تيدة ألحدات العني الطايفن اني الفةايل والطوايي الا تفا مأل ادرجـة
أ تيدة للةراع الداير اجلمهورية العراية السورية.
 - 27ومـــا ارحـــأل األمـــم املتحـــدة تتلقـــن ادعـــاجتاا ااســـتخدام األطفـــال االشـــتبا اا
الطايفية وحتديدا حـن جبـل حمسـن وحـن اـاي التبا ـة مدينـة طـراالس وااـهن ةارسـة
ضــروجب علــل األطفــال لبنــان ــن ينىــموا ك ياعــاا مســلحة اجلمهوريــة العرايــة
السورية .و ا ـأل البيـة االدعـاجتاا الـواردة تتعلـق مبـواالة ياعـاا طايفيـة لبنا يـة جلماعـاا
مســلحة اجلمهوريــة العرايــة الســورية .و يمــا يتعلــق ااالدعــاجتاا املتعلقــة ااشــتراع أطفــال
أعمـال العنـي املسـلح لبنـان أود أن أشـهن ك انعـقن املاـترع ملمثلـن منظمـة التحريــر
لبنان الـلل حيظـر انيـد واسـتخدام األطفـال
الفلسطينية و وى التحالي الوط الفلسطي
دا ل منظماهتم.
 - 22وعلــل الــر م مــن صــرامة رصــد املنا ــل تيدــة للحالــة األمنيــة واقــأل األمــم املتحــدة
 65حادت ا تهاع ضد األطفال مبا ذلـك مقتـل  11طفـق وجـرت  31ـرين مـن جـراجت
ألرــام أرضــية وذ ــاير ــهن منفدــرة والقةــي ع ـ اقــدود مــن اجلمهوريــة العرايــة الســورية
واشتبا اا طايفية مسلحة و هنان القناصة.
 - 29وتلقــأل األمــم املتحــدة معلومــاا مؤ ــدة ااــهن تعــر  34مــبن مدرســيا ألضــرار
قل اشتبا اا يما اني ياعاا طايفية و للك اني ياعـاا طايفيـة والقـواا اقلوميـة
وحتديدا طراالس و صيدا اني الفةيل الس املتادد املوايل للاي أمحد العسـهن والقـواا
املســـلحة اللبنا يــــة حزيران/يو يـــ  .وأ لـــق مــــا جمموعـــ  25مدرســـة مؤ تــــا صــــيدا
( 31مدرســـة) ولـــيم عـــني اقلـــوة الفلســـطي ( 9مـــدار ) ولـــيم ذـــر البـــارد الفلســـطي
( 6مدار ) ولـيم البـداول الفلسـطي (مدرسـتان) اسـب التهديـداا األمنيـة واالشـتبا اا
القريبة منها ةا أضر اه ثر من  41 111طال .
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 - 91ومع تد ق أعداد بهنة من القجئني من اجلمهورية العراية السـورية ك لبنـان أتوجـ
االاـلر ك اقلومــة جلهوداــا يـد أ ثــر مــن  113 111طفـل ســورل ظــام املــدار
العامـة .وعــقو لة علــل ذلـك فلــأل األو ــروا تاحـة التعلــيم أل ثــر مـن  7 111طفــل الجــ،
لسطي و ـدوا مـن اجلمهوريـة العرايـة السـورية ك لبنـان .وللـن يظـل انـاع عـدد يةـل ك
 211 111طفل الج ،تتيسر يفم رص اقةول علل التعليم.
 - 91و د اجتمعأل ةثلا اخلاصة قل ةيارهتا ك لبنان وة/يوليـ  3112اعـدد مـن
بار أعىاجت اقلومـة اللبنا يـة الـلين أعلنـوا التـزامهم اوضـع الةـيرة النهاييـة لعمليـة التةـديق
علــل ال وتو ــول اال تيــارل التفا يــة حقــوق الطفــل املتعلــق ااشــتراع األطفــال املناةعــاا
املســلحة الــلل ــان يــد النظــر ال ملــان .و ذايــة عــام  3112دعــا وةيــر الاــؤون
االجتماعية عق ية ييع األطراف املعنية لبنان ك ا اذ طواا ملموسة نذاجت ومنـع ييـع
اال تها اا املرتلبة ضد األطفـال الـزناع املسـلح .و ظـرا ألاـر الـزناع املسـلح مبـا ذلـك
الـزناع اجلمهوريــة العرايــة السـورية علــل األطفــال اللبنـا يني واألطفــال القجــئني لبنــان
إ أح حلومة لبنان علـل متااعـة االلتـزام الـلل جـرى التعهـد اـ ملمـثلا اخلاصـة ودعـوة
الوةير ك التةديق علل ال وتو ول اال تيارل.
ليبيا
 - 93ظل وضع األطفال حرجا ليبيا عام  3112مع تةـاعد التـوتراا السياسـية الـا
ل من العدـيقا والاـقيقة و ـدامس وطـراالس وانرـاةل
حتولأل ك مواجهاا مسلحة
وســبها والــا اس ـتُخدمأل اعــ ،منــها األســلحة الثقيلــة .ومــا ةالــأل األمــم املتحــدة تواج ـ
صعوااا يع املعلوماا اسـب اال تقـار ك األمـن و يـاي مهـام الرصـد اللامـل .ـبر،
النظر عن احملاوالا الا تبليفا اقلومة من أجل تعزيز سيطرهتا ما ةال عدد بهن من األلويـة
املسلحة اخلاضعة ظريـا لسـيطرة اقلومـة يفتقـر ك اال ىـباجب والقيـادة والـتحلم ةـا يـؤدل
اع ،اقاالا ك ا تها اا جسيمة ضد األطفال.
 - 92و ــد امــأل األمــم املتحــدة اتوايــق مقتــل  14طفــق ( 13صــبيا وطفلــتني) تتــراوت
أعمارام اني أراع سـنواا و  17سـنة و صـااة مخسـة ـرين (أراعـة صـبية وطفلـة واحـدة)
عمليــاا لتبــادل طــقق النــار أو حــوادت ا فدــار أجهــزة متفدــرة مرالــة أو اســتخدام
ألســلحة اقيلــة .حي ـ تــل علــل ســبيل املثــال طفــل الرااعــة مــن عمــره يســان/أاريل
جبل فوسة مبدينة الاقيقة من بيلة املااشية من جراجت طقق صـاروال علـل مـزنل أسـرت
أاناجت اشتباع اني املااشـية و بيلـة الز تـان .و تـل اقاـة حـوادت متفر ـة و عـأل انرـاةل
 21وة/يولي و  2ي/أ سطس و  2تارين الثاين /و م أراعة صبية تتـراوت أعمـارام
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اني سنتني و  16سنة ادمـاا اـاألجهزة املتفدـرة املرالـة اسـتهد أل اـاجتام واـم مـن
ضــباجب األمــن .و  16تاــرين الثــاين /و م ــام أ ــراد مــن لــواجت مةــرات ــا وا يرااطــون
حل ر ور طراالس اإطقق النار علل املتظاارين احتداجا علل وجود ألويـة مةـرات .
و ــقل االشــتبا اا الــا دارا مــا اعــد طــراالس تــل مــا ال يقــل عــن  45شخةــا
من اينهم تاة واحدة عمراا  16سنة و ن عمـره  17سـنة وأصـي  615ـرون اـروت
من اينهم عدد هن معروف من األطفال.
 - 94وسدلأل األمـم املتحـدة و ـوع سـبع ادمـاا علـل مستاـفياا انرـاةل وسـبها
من اينها تفدهناا استهد أل اع ،العاملني اهال الط وحوادت طقق ار دا ل مرا ـق
طبيــة مــن جا ـ ملياــياا مســلحة .و  21وة/يولي ـ علــل ســبيل املثــال ا ــتحم رجــال
مسلحون عن ا اصا مستافل ايفوارل ابنرـاةل للقيـام اعمليـة تـل اـهرل حيـ أطلقـوا
النار علل أحد األشخاص هردوه تيق .و  12أيار/مايو ا فدـر جهـاة متفدـر مراـل أمـام
مستافل اجلقجت انراةل ةا أدى ك تل ص يبل .من العمـر  14سـنة وجـرت شخةـني
االرني و صااة اقاني رين .و  37ي/أ سطس أ لق اانان من أصـل اقاـة مستاـفياا
انراةل أاواهبما اسب احتدـايف املـوظفني علـل تعرضـهم للعنـي اـر يـام عناصـر مسـلحة
اىـــري املمرضـــاا وطعـــن األطبـــاجت وحتطـــيم األجهـــزة .اانضـــا ة ك ذلـــك ـــام جمهولـــون
حـن السـلماين ابنرــاةل
أيار/مـايو  3112اـتفدهن عبـوة اسـفة دا ــل حـدى املـدار
دون و وع صاااا .وو ـع ا فدـار ـر انرـاةل أيىـا تاـرين األول/أ تـوار 3112
مدرسة األلوية اقرة.
 - 96وواصــلأل األمــم املتحـدة ةيــارة املرا ــق الــا حيتدــز هبــا أطفــال ومــن اينــهم  5تيــان
مــن الطــوارق عمــرام  15ســنة ــا وا حمتدــزين ســدن الوحــدة مبةــراتة منــل عــام 3111
دون توجي هتم ليهم .و أدعو اقلومة الليبية ك التعديـل اإعـادة النظـر اـله اقـاالا
من جا السلطاا القىايية املختةة علل سبيل األولوية.
جـــيش الـــري للمقاومـــة (يهوريـــة أ ريقيـــا الوســـطل وي هوريـــة اللو رـــو الدميقراطيـــة
وجنوي السودان)
 - 95ر ــم اســتمرار اناــقغ عــن و ــوع ادمــاا متفر ــة وعمليــاا ا تطــاف لمطفــال
مــن بــل جــيش الــري للمقاومــة ييــع أحنــاجت املنطقــة املتىــررة مــن عمليات ـ قــد حتــول
جيش الر ي ك قيا أصرر حدمـا ويبـدو أ ـ ـهن طريقـة عملـ اسـب الىـر العسـلرل
من جا ر ة العمل املنبثقة من االحتاد األ ريقن .ومع ذلك ميلن أن يؤدل عـدم االسـتقرار
يهوريــة أ ريقيــا الوســطل وجنــوي الســودان ك ةيــادة لــاطر اــدد اــاجب جــيش الــري
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للمقاومــة اــله املنــاطق .و ــد و ــع جا ـ ــبهن مــن ايفدمــاا الــا شــنها جــيش الــري
للمقاومة عام  3112أما ن ايية مـن مشـال شـر ن مقاطعـة وتـو العليـا يهوريـة
أ ريقيــا الوســطل و منطقــة أويلــن ااملقاطعــة الاــر ية مــن يهوريــة اللو رــو الدميقراطيــة.
وســـدلأل األمـــم املتحـــدة ـــزوت  262 111شـــخ مـــن اينـــهم العديـــد مـــن األطفـــال
من املناطق املتىررة من جيش الري للمقاومة.
 - 97و قل الفترة املامولة االتقرير أ ـادا التقـارير اـهن جـيش الـري ـام اتدنيـد أراعـة
صبية يهورية أ ريقيا الوسطل ويهورية اللو رو الدميقراطية واو ما ميثـل اضفاضـا حـادا
عدد اقاالا املبل .عنها ااملقار ة مع السنواا السااقة .واانضـا ة ك ذلـك تلـأل تاتـان
علل يد عناصر من جيش الري للمقاومة يهورية اللو رو الدميقراطية.
 - 92وال يــزال ا تطــاف األطفــال مــن بــل جــيش الــري للمقاومــة مــن املمارســاا الثااتــة
حيـ مت اناـقغ عــن  56حالـة ا تطــاف مـن املنطقــة اجلنوايـة الاــر ية يهوريـة أ ريقيــا
الوسطل ( ) 47ومـن منطقـة أويلـن العليـا يهوريـة اللو رـو الدميقراطيـة ( .)12واسـتخدم
اــؤالجت األطفــال أعمــال النــه و قــل الســلع املنهواــة ومت ان ــرايف عنــهم ىــون تــرة
ةــهنة .واــدر انشــارة ك أن األطفــال وال ســيما ان ــات منــهم الــلين يــتم ا تطــا هم
أو انيدام من بل جيش الري للمقاومة يتعرضون اا تظام للعني اجلنسن.
 - 99و عـــام  3112مت ةـــل  177طفـــق عـــن جـــيش الـــري للمقاومـــة مـــن اينـــهم
 131مــن اللو رــو و  47مــن أ ريقيـــا الوســطل و  2مــن أو نـــدا وواحــد مــن جنـــوي
السودان .و دمأل منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليو يسيي) وشـر ا اا الـدعم ملر ـز عبـور
يــامبيو انــوي الســودان حيـ تلقــل األطفــال املاــورة النفســية واالجتماعيــة واخلــدماا
الطبية جنبا ك جن مع عملية ا تفاجت أار أسرام.
مايل
 - 111و عــام  3112أ اــئأل ليــة األمــم املتحــدة للرصــد واناــقغ عــن اال تــها اا
اجلســيمة ضــد األطفــال مــايل عق ـ درايف أ ةــار الــدين واقر ــة الوطنيــة لتحريــر أةواد
وحر ة التوحيد واجلهاد ري أ ريقيـا مر قـاا تقريـرل السـنول السـااق .و النةـي
الثــاين مــن عــام  3112شــهدا مــايل تطــوراا سياســية وأمنيــة إلاايــة مــن اينــها التو يــع
علل اتفاق وا ادو و املبدين والندات جراجت اال تخاااا الرياسية والتاريعية األمر الـلل
ــبهن حــاالا اال تــها اا اجلســيمة املســدلة .ومــع ذلــك
ســاام حــدوت اضفــا
استمرا الراراا املسلحة الا تانها حر ـة التوحيـد واجلهـاد ـري أ ريقيـا علـل مـنطقا
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ــاو و يــدال الاــماليتني ةــا يعــر األطفــال الــلين ــا وا مــرتبطني مــن بــل ااجلماعــاا
املســلحة خلطــر عــادة التدنيــد .ويظــل الــد ول ك مشــال مــايل لم ــرا ان ســا ية وأ ــرا
الرصد حمدودا ادرجة بهنة اسب القةور األم و ق القدراا.
 - 111و ــد ارتلبــأل ييــع اجلماعــاا املســلحة الاــمال مبــا ذلــك تنظــيم القاعــدة
اــقد املرــري انســقمن وأ ةــار الــدين واقر ــة الوطنيــة لتحريــر أةواد وحر ــة التوحيــد
واجلهاد ري أ ريقيا ا تها اا جسيمة ضد األطفال .وحتققـأل األمـم املتحـدة مـن انيـد
واستخدام  67طفق ييعهم من الةبية اللين ال تتدـاوة أعمـارام  11عامـا .و ـد مت انيـد
معظــم الةــبية ــقل النةــي األول م ـن عــام  3112مــن جا ـ حر ــة التوحيــد واجلهــاد
ري أ ريقيا واقر ـة الوطنيـة لتحريـر أةواد واسـتخدموا العمليـاا القتاليـة و قـاجب
التفتيش و أدوار الدعم .وأ ادا التقارير اهن األسـر واأليمـة و ـادة اهتمعـاا احملليـة يسـروا
انيد األطفـال اجلماعـاا املسـلحة .ومـن مث يسـهل اوجـ ـاص انيقـاع ااألطفـال الـلين
يعهد هبم اا ام ك املعلمني الدينيني املعرو ني ااسم ”مارااو“ و البـا مـا تسـتخدم املـدار
الدينية هما ن للتلقني العقايدل والتدنيد.
 - 113وال يـزال احتدــاة األطفـال الــلين ـا وا مــرتبطني مـن بــل اـهطراف الــزناع ياــلل
مةــدرا للقلـــق .قـــد حتققـــأل األمـــم املتحـــدة ولـــول ـــا ون األول/ديســـم مـــن احتدـــاة
 34طفق اتهم أمنية اعد ا فةايفم عن اجلماعـاا املسـلحة علـل يـد القـواا املسـلحة و ـواا
األمن مايل أاناجت العملياا العسلرية .ور م تو يع اروتو ول ااهن طقق سـرات األطفـال
وتســليمهم اــني حلومــة مــايل واألمــم املتحــدة  1وة/يولي ـ ظــل تســعة صــبية حمتدــزين
اامــا و اتــهم أمنيــة حــن و ــأل تااــة اــلا التقريــر .وال تــزال األمــم املتحــدة تتــااع اــلا
املوضوع وال سيما ما يتعلق ااألطفال اللين مت احتداةام بل التو يع علل ال وتو ول.
 - 112وياــلل األطفــال أ ثــر مــن ةــي ضــحايا املتفدــراا مــن للفــاا اقــري الــلين
مت توايق حاالهتم مايل حي تل مـا ال يقـل عـن سـتة أطفـال وأصـي  61ـرون اـروت
عــام  .3112اانضــا ة ك ذلــك تعــر أطفــال للقتــل والتاــوي ايفدمــاا الــا تاــنها
اجلماعــاا املســلحة مبــا ذلــك مــن ــقل اســتخدام أســالي الترويــع .وعلــل ســبيل املثــال
لقل طفل السادسة مـن عمـره مةـرع  32تاـرين األول/أ تـوار أانـاجت ادـوم ا تحـارل
علل قطة تفتيش تااعة لبعثة األمم املتحدة املتلاملة املتعددة األاعاد لتحقيق االستقرار مايل.
 - 114وعاد  147 436طالبا حـن ـا ون األول/ديسـم ك  759مدرسـة أعيـد تحهـا
او و يدال و بلتو وال أ ثر املناطق تىررا من الزناع .ويُل ر أن ييـع مـدار مشـال
مايل البال .عدداا  1 412مدرسة أ لقـأل لفتـرة ةتـدة عنـدما احتـدم الـزناع عـام .3112
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و ان اقةول علل التعليم مقيدا اسب استخدام املدار لم ـرا العسـلرية .علـل سـبيل
املثال أ اه ما يقري من  21عنةرا من عناصر اقر ة الوطنيـة لتحريـر أةواد  14تاـرين
الثاين /و م مو عا أماميا مدرسة اا وية ابلدة يدال.
 - 116و  7شــباجب /اير  3112عممــأل عــدة وةاراا اــرة ماــتر ة وّعهــا الــوةراجت
املعني ـون وأعراــوا يهــا عــن التــزامهم اإذــاجت ومنــع انيــد األطفــال وضــمان تــوا ر االعتمــاداا
املناسبة لعمليـة عـادة االدمـايف .اانضـا ة ك ذلـك امـأل األمـم املتحـدة اتـدري د عـة أوك
تىــم  511عنةــر مــن عناصــر القــواا املســلحة و ــواا األمــن مــايل علــل محايــة الطفــل.
و  7ي/أ سطس  3112بلأل حلومة مايل ليـة التحقـق املاـتر ة الـا ا ترحتـها البعثـة
املتلاملة نجراجت الفح الط لعناصر القواا املسلحة و رةاا.
 - 115و أشدع السلطاا مايل علل انسراع اتفعيـل اـله االليـة املاـتر ة و فالـة
درايف انجــراجتاا اخلاصــة اتســريح و عــادة دمــايف األطفــال املــرتبطني ااجلماعــاا والقــواا
املسلحة عند وضع ظام وط لزنع السقت والتسريح و عادة اندمايف.
ميا ار
 - 117ظل انيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن بـل أطـراف الـزناع ميثـل مةـدر لـق عـام
 .3112قــد تلقــأل األمــم املتحــدة شــلاوى ااــهن  27طفــق مت انيــدام حــديثا القــواا
املســلحة مليا ــار (التا ــاداو) مــن اينــهم طفــل عمــره  13عامــا و  195ــرون مت انيــدام
مــن بــل .واســتمر اــر األطفــال الــلين تســتخدمهم القــواا املســلحة اخلطــوجب األماميــة
مقاتلني وللقيام مبهام أ رى وال سيما والية اشني.
 - 112وةاد عـــام  3112عـــدد األطفـــال املقبـــو علـــيهم اتهمـــة الفـــرار مـــن اخلدمـــة
اجلــيش الــوط مليا ــار .ومــن اــني  92طفــق مرتبطــا اــالقواا املســلحة مت اناــقغ عنــهم
مبوج ـ ليــة تقــدي الاــلاوى التااعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة مت توايــق حــاالا  41منــهم
ااعتبـــارام متريـــبني اـــدون ذن .ومـــن اـــني  41طفـــق مت لقـــاجت القـــب ،علـــل  11أطفـــال
واحتدـــاةام اـــزعم اـــروهبم مـــن اخلدمـــة .ومت طـــقق ســـرات أراعـــة مـــن اـــؤالجت األطفـــال
ـا ون الثاين/ينـاير  .3114واانضـا ة ك ذلـك ألقـن القـب،
وتسرحيهم مبن يهم اانان
علــل اعــ ،األطفــال اســب ارتبــاطهم املزعــوم ااجلماعــاا املســلحة .واحتدــزا القــواا
املسلحة مليا ار (التا ـاداو) واليـة اشـني علـل سـبيل املثـال صـبيا اةحـا يبلـ .مـن العمـر
و جنديا جيش استققل اشني .مث أطلق سـراح اعـد اسـتخدام
 15عاما لقشتباه
قل األسلحة ملدة يومني.
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 - 119واســتمرا اجلماعــاا املســلحة أيىــا انيــد األطفــال واســتخدامهم مبــا ذلــك
جــيش التحريــر الــوط للــارين وجملــس الســلم املنبثــق مــن جــيش التحريــر الــوط لل ـارين.
ومت اناقغ عن عدة حاالا ألطفال مرتبطني ايش استققل اشني وجيش التحريـر الـوط
للارين والتحقق منها .ومت تسريح ص من جيش التحرير الـوط للـارين انـاجت علـل دعـوة
ــا ون األول/ديســم 3112
مــن منظمــة العمــل الدوليــة .و حاداــة منفــردة و عــأل
ام جيش استققل اشني اتدنيد عدد هن معروف من األطفال سرا مـن اـني  61شخةـا.
ومت طقق سرات اانني واقاـني شخةـا ولـول ذايـة الفتـرة املاـمولة اـالتقرير .وأطلـق سـرات
ما تبقل من القرويني عدا واحد أوايـل ـا ون الثاين/ينـاير .و ظـرا لعـدم ملا يـة الوصـول
ك اجلماعـــاا املســـلحة يتســـن التحقـــق ةـــا مت اناـــقغ عنـ ـ ااـــهن اســـتخدام األطفـــال
مــن بــل جــيش واليــة شــان اجلنوايــة واقــزي التقــدمن الــوط اللــاري /اجليش اللــاري
وجيش ارين اخلهنل الدميقراطن .ورصدا األمم املتحدة والية شـان الاـمالية مـا يقـري
من  31طفق ياتب ارتباطهم ايش والية وا املتحدة .أمـا األمـر انإلـايب هـو عـودة األمـم
املتحــدة للتعامــل مــن جديــد مــع اجلماعــاا املســلحة املدرجــة ايمــة التدنيــد واالســتخدام
مبـــا ذلـــك جـــيش التحريـــر الـــوط للـــارين واقـــزي التقـــدمن الـــوط اللـــاري /اجليش
اللاري  .ولقد اادر اقـزي التقـدمن الـوط اللـاري ك االتةـال مبمـثلا اخلاصـة مث اـاألمم
املتحدة ميا ار من قل رسالة ادد االلتزاماا السااقة ااهن اله املسهلة.
 - 111و تــل مــا ال يقــل عــن ســبعة أطفــال وجــرت ســتة ــرون االشــتبا اا املتقطعــة
اشــني وواليــة شــان
اــني القــواا املســلحة مليا ــار (التا ــاداو) وجــيش اســتققل اشــني
الامالية مبا ذلك الراراا اجلوية الا شنتها القواا املسلحة مليا ـار (التا ـاداو) .اانضـا ة
ك ذلك أصي طفل يبل .من العمر شهرين من جراجت نبلة ألقيأل قل اشتباع اني القـواا
مقاطعــة
املســلحة مليا ــار (التا ــاداو) وجــيش التحريــر الــوط للــارين  15ذار/مــار
اااون اوالية ارين .و مقاطعة ابا  -ن اوالية ارين أيىا أصي طفـل حـدي الـوالدة
وطفلة تبل .من العمر  12شهرا اروت  37يسان/أاريل من جـراجت القةـي أانـاجت اشـتباع
اني القواا املسلحة مليا ار وجـيش ـارين اخلـهنل الـدميقراطن .ور ـم عـدم ملا يـة التحقـق
ةا ذا ا أل أطراف الزناع ما ةالأل تستخدم األلرام األرضية إن لة اجلهود املبلولـة نةالـة
األلرام ووضع العقمـاا و اـرام االتفا ـاا مـا ةالـأل تعـر األطفـال للخطـر .خـقل الفتـرة
املاــمولة اــالتقرير لقــل أراعــة صــبية تتــراوت أعمــارام اــني  12و  17ســنة مةــرعهم مــن
جراجت األلرام األرضية وال ين ايني و اشـني وأصـي مخسـة صـبية تتـراوت أعمـارام اـني
اشـــني وواليـــة شـــان الاـــمالية.
 11و  15ســـنة اـــروت مـــن جـــراجت األلرـــام األرضـــية
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واانضا ة ك ذلك ظل العني الطايفن
وماية الطفل.

والية را ـني مبعـ

لـق للدهـاا الفاعلـة املعنيـة

 - 111وأاناجت االشتبا اا الا دارا اني القواا املسلحة مليا ـار وجـيش اسـتققل اشـني
الفترة من تارين األول/أ توار ك تارين الثاين /و م  3112أ ادا التقـارير اـهن عـدة
مدار أصيبأل اهضرار والية اشني وأ لق عدد ر أاواا  .و الفتـرة مـن ذايـة ـا ون
اليـــزا اواليـــة
األول/ديســـم  3113ك منتةـــي شـــباجب /اير  3112ظلـــأل املـــدار
اشــني مرلقــة اســب القتــال الــداير اــني جــيش اســتققل اشــني والقــواا املســلحة مليا ــار.
واليـة
و يتسن التحقق من املـزاعم القايلـة اـهن القـواا املسـلحة أققـأل الىـرر ااملـدار
شــان اســب عــدم الســمات االــد ول ك املنطقــة .و تاــرين الثــاين /و م  3112أ ــادا
التقارير اهن القـواا املسـلحة مليا ـار امـأل مبحاصـرة مدرسـة دا ليـة الـدة ما سـن اواليـة
اشــني هبــدف تقليــل اخلســاير صــفوف املــد يني ك أدىن حــد ةلــن مــا اضــطر مــا يزيــد
عـن  211تلميـل مـن تقميـل املدرسـة ك الفـرار .اانضـا ة ك ذلـك ال تـزال حقـول األلرـام
الا ةرعها جيش اسـتققل اشـني والقـواا املسـلحة مليا ـار مشـال واليـة شـان و اشـني
علل مقراة بهنة من املدار واملستافياا تثهن القلق.
 - 113ووردا عــدة تقــارير عــن و ــوع عنــي جنســن ضــد األطفــال مــن جا ـ جنــود
القواا املسلحة مليا ار عام  3112مبا ذلك اال تةاي اجلمـاعن املزعـوم لفتـاة عمراـا
 14ســنة مشــال واليــة اشــني .و شــباجب /اير  3114أصــدرا حملمــة مد يــة حلمــا
االســدن مــدى اقيــاة علــل جنــدى القــواا املســلحة مليا ــار اتهمــة ا تةــاي طفلــة تبلــ.
من العمر سبع سنواا والية شان الامالية.
 - 112و ـــد حـــدت حتســـن ملا يـــة يةــال املســـاعداا ان ســـا ية ك املنـــاطق املتىـــررة
مــن الــزناع املســلح ــقل الفتــرة املاــمولة اــالتقرير للنــها ال تــزال مقيــدة اعــ ،املنــاطق
مبا ذلك املناطق الوا عة اريف سيطرة اقلومة واليا اشني و ايني .لم يسمح اإيةـال
املساعداا ان سا ية ك تلك املناطق ال حزيران/يو ي وأيلول/سـبتم وتاـرين الثـاين /و م
عندما دمأل سبع اعثاا سا ية املساعدة ع اقدود ك أ ثر من  32 111شخ .
 - 114مــا حــدت حتســن ملا يــة الوصــول أل ــرا الرصــد طــار طــة عمــل
مع حلومة ميا ار قل الفترة املامولة االتقرير للنها ال تـزال حمـدودة .حيـ مسـح مبـدييا
اإجراجت مثاين ةياراا ارر الرصد ك جمموعة لتـارة مـن وحـداا العمليـاا التااعـة للقـواا
املسلحة مليا ار النةي الثـاين مـن عـام  .3112و  39أيار/مـايو أجـرا األمـم املتحـدة
وةثلو اقلومة استعرا منتةـي املـدة املاـترع للتقـدم احملـرة والتحـدياا الـا تواجـ تنفيـل
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طــة العمــل .و تاــرين الثــاين /و م أجــرى الفريــق العامــل التــااع هلــس األمــن املع ـ
ااألطفال والـزناع املسـلح ةيـارة ميدا يـة ك ميا ـار ورحـ االتقـدم الـلل أحرةتـ اقلومـة
اــلا الةــدد اتدديــد التــزام
وأ ــد ضــرورة مواصــلة اجلهــود اــلا انطــار .و ـ أرحـ
ميا ار اتمديد طة العمل أوايل عام .3114
 - 116و عــام  3112مت تســريح  172طفــق مــن القــواا املســلحة مليا ــار أحــدام
ال يتعـــدى عمـــره  13ســـنة ومـــن اينـــهم  124طفـــق مت تســـرحيهم طـــار طـــة العمـــل
و  16من قل لية منظمة العمل الدولية املعنية االالاوى املتعلقة االسـخرة .وو ـأل عـداد
الا التقرير ا أل اقلومة تنظر  197شـلوى عـن انيـد األطفـال ااالشـتراع مـع األمـم
املتحدة .و ـد شـهد عـدد التقـارير عـن انيـد األطفـال مـن بـل القـواا املسـلحة مليا ـار الـا
وردا عن طريق لية الالاوى املنبثقة من طة العمل والا أ ائأل تاـرين الثـاين /و م
 3113ةيـــادة ـــبهنة ـــري ذايـــة الفتـــرة املاـــمولة اـــالتقرير اســـب جـــراجت محلـــة توعيـــة
علــل الةــعيد الــوط االتاــاور مــع اقلومــة .و ـ أاـ علــل التةــديق علــل اتفا يــة منظمــة
العمــل الدوليــة  )1999( 123الــا حتظــر أســوأ أشــلال عمــل األطفــال مبــا ذلــك انيــد
األطفــال واســتخدامهم .وتقــي األمــم املتحــدة علــل أابــة االســتعداد ميا ــار لــدعم تنفيــل
طة العمل ومواصلة التعـاون مـع اجلماعـاا املسـلحة مـن أجـل ذـاجت ومنـع انيـد األطفـال.
و ــ أشــعر االتفــا ل اــلا الةــدد ةاجت حماداــاا الســقم اجلاريــة اــني اقلومــة وعــدد
من األطراف من هن الدول املدرجة علل ايمة انيد واستخدام األطفال.
الةومال
 - 115امأل األمم املتحدة اتوايق انيد واستخدام  1 392طفق من بـل جهـاا لتلفـة
من اينها حر ة الاباي ( )912أو القواا املسلحة الوطنيـة الةـومالية وامليلياـياا املتحالفـة
معها ( )319وحر ـة أاـل السـنة واجلماعـة ( .)111وتنسـ اقـاالا األ ـرى ك القـواا
املسلحة لةـوماليق د ( )16وعناصـر مسـلحة ـهن معرو ـة ( .)25وواصـلأل حر ـة الاـباي
محلتـــها لتدنيـــد األطفـــال والاـــباي .و امـــأل حر ـــة الاـــباي  34ـــا ون الثاين/ينـــاير
علل سبيل املثال اتدنيد ستة صبية ال تتداوة أعمارام  13سنة حدى املـدار القر يـة
جنــوي ــري اايــدوا .و حــوادت منفةــلة مت انيــد  19طفــق ال تتدــاوة أعمــارام
 16سنة قل محقا ل ةةة لـللك مقاطعـة اـاردير مبنطقـة جيـدو ومقاطعـة جيليـ
مبنطقــة وسـ جواــا .وتســتخدم حر ــة الاــباي األطفــال للقيــام اــهدوار لتلفــة مبــا ذلــك
مقاتلني ما تستخدمهم جلمع املعلوماا .وةا يثهن القلـق اوجـ ـاص  14حالـة ألطفـال
مرتبطني ابعثة االحتاد األ ريقن الةومال للقيام مبهام لتلفة من اينها حراسة قاجب التفتـيش
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والعمــل طهــاة .و ــد عملــأل األمــم املتحــدة اا تظــام مــع يــادة اعثــة االحتــاد األ ريقــن هبــدف
معاجلة اله اقاالا وتعميم مراعاة محاية الطفل اقدر أ .
 - 117وظلأل مسـهلة اعتقـال القـواا املسـلحة الوطنيـة الةـومالية  1 119أطفـال أانـاجت
العملياا مبا ذلك العمليـاا الـا شـنتها ضـد حر ـة الاـباي واحتداةاـا يفـم علـل حنـو
تعسفن مةدر لق اال .عـام  .3112ولقـد تعرضـأل الفتيـاا اللـوا اعـتقلن لق تةـاي
أيىا  11حالة .و د أطلق سرات  41من األطفال احملتدزين لدى القواا املسلحة الوطنيـة
الرتباطهم املزعوم ور ة الاباي استدااة لدعوة األمم املتحدة عام .3112
 - 112وأ ادا التقارير مبقتل  327طفق علل األ ل ( 179ذ ـور و  62ـات) و صـااة
 494طفــــق اــــروت ( 222ذ ــــور و  111ــــات) عــــام  .3112وأ ــــادا التقــــارير
اهن القواا املسلحة الوطنية وامللياياا املتحالفة معهـا مسـؤولة عـن اخلسـاير األروات الـا
الرأل  224طفق (مقتل  92و صااة  ) 325تليهـا اجلماعـاا املسـلحة ـهن املعرو ـة (مقتـل
 22و صــااة  )174مث حر ــة الاــباي (مقتــل  47و صــااة  )57واعثــة االحتــاد األ ريقــن
(مقتــل  7و صــااة  )14وحر ــة أاــل الســنة واجلماعــة (مقتــل ااــنني و صــااة طفــل واحــد)
و ــواا صــوماليق د واو تق ــد ( صــااة طفــل للــل منــهما) .وتــندم انصــاااا اــني األطفــال
املقام األول عن النهنان املتبادلـة أانـاجت االشـتبا اا والقةـي العاـواين .و ـد تـل اقاـون
طفـــق وأصـــي  61ـــرون حـــوادت متةـــلة اـــاألجهزة املتفدـــرة املرالـــة .و حـــدى
ا ون األول/ديسم اإعدام ن يبل .من العمر  15عامـا
اقاالا امأل حر ة الاباي
اتهمة حماولة ايفروي.
 - 119و  164حاداة عني جنسن تعـر اانـان مـن الةـبية و  163طفلـة لق تةـاي
مــن بــل أطــراف شــن مــن اينــها عناصــر مســلحة ــهن معرو ــة ( )56وأ ــراد القــواا املســلحة
وامللياياا املتحالفة معها ( )49وحر ة الاباي ( )21وحر ة أال السـنة واجلماعـة (سـبعة)
و واا صوماليق د (اانان) .وتعرضأل عاـرون تـاة للعنـي اجلنسـن طـار الـزوايف اـان راه
اعد انيدان حر ة الاـباي .وأاـار ا تةـاي  31طفـق  19حاداـة منفةـلة مـن جا ـ
القــواا املســلحة وعناصــر مســلحة ــهن معرو ــة دا ــل ليمــاا املاــردين دا ليــا القلــق ااــلل
اص ظرا أل من املفتر أن تالل اله املخيماا ملا ا منا للماردين من األطفال.
 - 131و د مت توايق أراـع ومخسـني ادمـة علـل املـدار و  11ادمـة علـل املستاـفياا
من جا القواا املسـلحة ( )32وحر ـة الاـباي ( )12واجلماعـاا املسـلحة ـهن املعرو ـة
(سبعة) وحر ة أال السنة واجلماعة (واحدة) .و د أسفر أراـع مـن ايفدمـاا علـل املـدار
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مــن جا ــ حر ــة الاــباي وياعــة مســلحة ــهن معرو ــة عــن انيــد  24ــن .اانضــا ة
محقا التدنيد.
ك ذلك استخدمأل حر ة الاباي املدار
 - 131و عام  3112اضرجب  252ن و  327تاة ةن ا وا مـرتبطني سـااقا اـالقواا
أو اجلماعـــاا املســـلحة اـــراممل نعـــادة الـــدممل منـــاطق مقدياـــو ومهن ـــا و وريـــل
ودوساماري وأ روين .ما واصلأل األمـم املتحـدة التعـاون مـع حلومـة الةـومال االحتاديـة
للفالة تنفيـل طـا العمـل الـراميتني ك ذـاجت ومنـع انيـد واسـتخدام و تـل وتاـوي األطفـال
مــن بــل القــواا املســلحة الوطنيــة الةــومالية .ومــع اــاجت اعثــة األمــم املتحــدة للمســاعدة
وة/يولي مت يفاد مستاار واحد جمال محاية الطفل ملواصلة تقدي الدعم يفـله العمليـة.
اانضــا ة ك ذلــك أ ا ـ ،مقدياــو ريــق عامــل مع ـ ااألطفــال والــزناع املســلح يتــهلي
مـــن ةـــثلني عـــن اقلومـــة واألمـــم املتحـــدة واملنظمـــاا ـــهن اقلوميـــة واجلهـــاا املاحنـــة
ولقــد اســتعر جــراجتاا التاــريل املوحــدة املتعلقــة اتســليم األطفــال الــلين ــا وا الســااق
مــرتبطني اــالقواا واجلماعــاا املســلحة بــل أن تعتمــداا اقلومــة ذار/مــار .3114
عقوة علل ذلك إ أرح االتزام حلومة الةومال االحتاديـة اـهن تةـبح طر ـا اتفا يـة
حقوق الطفل وال وتو ولني اال تياريني امللحقـني هبـا و اصـة ال وتو ـول املتعلـق ااشـتراع
األطفال املناةعاا املسلحة وأح اقلومة علل التةديق عليهما.
جنوي السودان
 - 133بل األةمة األ هنة ا أل حلومة جنوي السـودان ـد أحـرةا تقـدما ملموسـا
التةدل لق تها اا اجلسيمة املرتلبة ضـد األطفـال وتنفيـل طـة العمـل الراميـة نذـاجت انيـد
األطفــال واســتخدامهم .ومشــل ذلــك التقــدم صــدار أوامــر علــل مســتوى القيــادة العليــا او ــي
انيد األطفال واستخدامهم اجليش الاع لتحرير السودان والقيام ازياراا حتقق ماـتر ة
مع األمم املتحدة ك الناا اجليش الاع لتحريـر السـودان و جـراجت تـدري منـتظم لقـواا
اجلــيش الاــع  .و  16ــا ون األول/ديســم  3112ا ــدلع القتــال اــني ةــايل اجلــيش
الاع لتحرير السودان املوالية للحلومة والفةايل املواليـة لريـاع ماـار تـي النايـ السـااق
للرييس ةا يعا س مسار التقدم املبدين احملرة طار طة العمل.
 - 132وتلقــأل األمــم املتحــدة معلومــاا مواو ــة عــن ا تــها اا جســيمة ارتلبتــها ضــد
األطفال ل من القواا املواليـة للحلومـة و ـواا املعارضـة املواليـة لريـاع ماـار تـ  .وتفيـد
األ بـاجت أن ياعــة النـوير العر يــة املتحالفـة مــع ـواا املعارضــة واملعرو ـة أيىــا ااسـم ”اجلــيش
األاي “،امأل واد الف األطفال واليا أعـايل النيـل وجـو قلن .و تـل الف األطفـال
أو شــواوا أو تعرضــوا لق تةــاي أو التاــريد أو اليــتم .وا تاــرا ــللك ايفدمــاا علــل
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املـــدار واملستاـــفياا واســـتخدمتها ييـــع األطـــراف علـــل طـــاق واســـع األ ـــرا
العسلرية ةا أدى ك حرمان األطفـال مـن اقةـول علـل التعلـيم والرعايـة الةـحية وتفـا م
األةمة ان سا ية .وعلل الر م من أن األمم املتحدة لنأل من التحقق مـن أعـداد حمـدودة مـن
اال تها اا الا ارتلبها ييع أطراف الزناع ضـد األطفـال ظلـأل اقـاالا املواقـة ال تتعـدى
وذــا حــاالا تقديريــة و ــأل عــداد اــلا التقريــر و ــان إلــرل املزيــد مــن التحقــق .و
املستافياا التااعة لبعثة األمم املتحدة جنـوي السـودان جواـا ومللـال وحـدمها تلقـل
 111أطفال العقيف من انصاااا املتةـلة اـالزناع .واينمـا ا ـأل األمـم املتحـدة مسـتمرة
التحقق مـن املعلومـاا املتعلقـة ااال تـها اا اجلاريـة تقتةـر اقـاالا املبلـ .عنـها أد ـاه علـل
الفترة السااقة علل األحدات الا و عأل اعد  16ا ون األول/ديسم .3112
 - 134و امأل األمم املتحدة بل ا دالع األةمة االتحقق مـن انيـد واسـتخدام  153طفـق
يــــيعهم مــــن الةــــبية تتــــراوت أعمــــارام الرالــ ـ اــــني  14و  17عامــــا .ومــــن اــــني
الـ  153طفق ان  99مرتبطني اـاجليش الاـع لتحريـر السـودان واقاـة مـرتبطني اـهجهزة
الارطة الوطنية جلنـوي السـودان و ـان  26منـهم مـرتبطني اامليلياـياا املتحالفـة مـع ديفيـد
يــاو يــاو جــو قلن ومت حاــد  36طفــق مــن بيلــة اللــوو  -ــوير للقيــام اهعمــال الاــرطة
اهتمعيــة واليــة جــو قلن .ومت حتديــد اويــة األطفــال املــرتبطني اــاجليش الاــع لتحريــر
الســودان النــاا عســلرية حيـ ــا وا يرتــدون الــزل الرمســن للدــيش الاــع ويتلقــون
تــدريبا عســلريا منــاطق الــزناع .واانضــا ة ك ذلــك ــان مثــة تقــارير متعلقــة اتدنيــد
 122طفق واستخدامهم ا تظار التحقق منها و أل عداد الا التقرير.
 - 136و تــل اقاــة وســتون طفــق وجــرت  22بــل أةمــة ــا ون األول/ديســم  .وســق
ضــحايا اــني األطفــال تيدــة لقشــتبا اا اــني اجلــيش الاــع لتحريــر الســودان واجلماعــاا
املسلحة من جراجت الزناع اني اجلماعاا احملليـة جـو قلن وو ـوع مخسـة حـوادت منفةـلة
ذاا صــلة متفدــراا مــن للفــاا اقــري واليــاا وس ـ االســتوايية وشــرق االســتوايية
وجو قلن والوحدة.
 - 135و امأل األمم املتحدة االتحقق مـن معلومـاا عـن سـبع حـاالا مـن حـاالا العنـي
اجلنسن تعرضأل يفا سبع تياا .ومثة مزاعم اهن جنود من اجليش الاع لتحريـر السـودان
والياا وس االسـتوايية وشـرق االسـتوايية وجـو قلن والـبحهناا والوحـدة وأعـايل النيـل
و ري ور الرزال مسؤولون عن اله اقوادت.
 - 137و قل الفترة املاـمولة اـالتقرير مت توايـق  35حالـة جديـدة مـن حـاالا اسـتخدام
املدار واملستافياا األ را العسلرية من بـل اجلـيش الاـع لتحريـر السـودان ()19
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وأجهزة الارطة الوطنيـة جلنـوي السـودان (سـأل حـاالا) واجلهـاا الفاعلـة مـن ـهن الـدول
(حالــة واحــدة) ةــا أاــر علــل حةــول مــا يقــري مــن  12 111طفــل علــل التعلــيم .وولــول
 16ـــا ون األول/ديســـم ظلـــأل ســـبع مـــدار راـــن اســـتخدام اجلـــيش الاـــع لتحريـــر
الســودان مبــا ــالي األمــر العســلرل املــؤرال  14ي/أ ســطس  .3112و تدــأل ةيــادة
استخدام املدار من بل اجليش الاع لتحرير السـودان أيىـا عـن تقليـل التعـاون مـع األمـم
ـا ون
املتحدة أعقاي التريهناا الا طرأا علل يادة اجليش الاـع لتحريـر السـودان
الثاين/ينـــاير  .3112و ضـــا ة ك ذلـــك حتققـــأل األمـــم املتحـــدة مـــن أعمـــال ذــ وحـــرق
مستاــفيني وا عــني مقاطعــة اــودل اواليــة شــرق االســتوايية سمــأل عــن اشــتبا اا اــني
لةوص املواشن والقواا اقلومية .واناع مزاعم اهن امليلياياا املتحالفة مع ديفيـد يـاو يـاو
امأل ورق مر ز صحن ر مقاطعة اوتااال اوالية جو قلن.
 - 132و تيدة للزناع القبلن تلقأل األمم املتحدة تقارير تفيد اا تطاف  361طفـق ـقل
الفتــرة املاــمولة اــالتقرير .ومــا ةال ا تطــاف األطفــال مســتمرا ــقل ان ــارة علــل املواشــن
وايفدماا الا تقع ليق حي يلون ايفدف الوحيد ا تطاف األطفال.
 - 139وتلقــأل األمــم املتحــدة أيىــا تقــارير عمــا ال يقــل عــن  34حاداــة مــن حــوادت منــع
وصــول املســاعداا ان ســا ية مبــا ذلــك ا تحــام جممعــاا اخلــدماا ان ســا ية والتحــر
االعــاملني جمــال األ اــطة ان ســا ية واالعتــداجت اجلســدل علــيهم ةــا أدى ك عا ــة ــدرة
اجلهاا الفاعلة ان سا ية علل الوصول ك السلان اللين ام حاجة ماسة ك املساعدة.
 - 121و يمـا يتعلـق ااألةمـة األ ـهنة دعـأل األمـم املتحـدة مـرارا وتلـرارا ك عـدم شـراع
األطفــال الــزناع الــداير واــن أيىــا اةــدد يــع معلومــاا عــن اال تــها اا املرتلبــة ضــد
األطفال منل اداية األةمة والتحقق منها .ودارا منا ااا اني األمم املتحدة وييع األطـراف
الا الةدد .و أا علل ـل اجلهـود الـا اـليفا جملـس األمـن واالحتـاد األ ريقـن وايفيئـة
اقلومية الدولية املعنية االتنمية واجلهاا الفاعلة ان ليمية للتةدل لتددد تةـعيد الةـراع
جنوي السودان .وأدعو ييـع األطـراف ك وضـع حـد للنطـاق ـهن املقبـول مـن العنـي ضـد
األطفال علل الفور وضمان مساجتلة مرتل الا العني.
السودان
املناطق الثالث (جنوب كردفان ،ووالية النيل األيرق ،وأبيي)
 - 121ظلأل اقالة األمنية واليا النيل األةرق وجنـوي رد ـان متقلبـة اسـب اسـتمرار
القتـــال املقـــام األول اـــني القـــواا اقلوميـــة واقر ـــة الاـــعبية لتحريـــر الســـودان/القطاع
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الاــمايل .وسمــأل اال تــها اا اجلســيمة ضــد األطفــال أيىــا عــن القتــال ــري وجنــوي
ومشال رد ان اني القواا املسلحة السودا ية واجلبهة الثورية السـودا ية وايـتقف مـن اقر ـة
الاـعبية لتحريــر الســودان/القطاع الاــمايل وحر ــة العـدل واملســاواة و ةــايل جــيش حتريــر
الســودان اقيــادة مــي مينــاول (جــيش حتريــر الســودان  -ةــيل منيــن منــاول) و ةــيل عبــد
الواحد (جيش حترير السودان  -ةيل عبد الواحد) .وظلأل اقالـة األمنيـة والقيـود املفروضـة
ع لل الوصول ك املناطق الثقت تؤار علل ـدرة األمـم املتحـدة علـل التحقـق مـن املعلومـاا
علل الر م من التحسن الطفيي ملا ية الوصول ك األجزاجت الا تسيطر عليها اقلومة.
 - 123وســدلأل األمــم املتحــدة انيــد واســتخدام  43طفــق جنــوي رد ــان والنيــل
األةرق مبـــن ـــيهم طفـ ـقن امـــأل القـــواا املســـلحة الســـودا ية اتدنيـــدمها واســـتخدامهما.
ومت انيــد الةــبيني اللــلين ــان عمرمهــا  12و  14ســنة النيــل األةرق وظــق مــرتبطني
اـالقواا املسـلحة الســودا ية و ـأل تااـة اــلا التقريـر .ومـن اــني األطفـال األراعـني الــلين
جنــدهتم واســتخدمتهم اجلماعــاا املســلحة مت انيــد  14طفــق يــيعهم مــن الةــبية الــلين
ال تتدـــاوة أعمـــارام  13ســـنة مـــن بـــل ـــواا الـــد اع الاـــعبية واليـــا النيـــل األةرق
( 6صبية) وجنـوي رد ـان ( .) 9ومت انيـد مـا ال يقـل عـن سـتة وعاـرين طفـق ( 19صـبيا
و  7تياا) واستخدامهم من بل اقر ـة الاـعبية لتحريـر السـودان/القطاع الاـمايل ـان
من اينهم عارة أطفال ( 6ذ ور و  6ات) ال تتداوة أعمارام  13عاما ـروا مـن اقر ـة
الاــعبية لتحريــر الســودان/القطاع الاــمايل ما ـــدل جنــوي رد ــان .و امــأل اقر ـــة
الاعبية لتحرير السـودان /القطـاع الاـمايل اتدنيـد سـتة عاـر طفـق ( 14صـبيا وطفلـتني)
والية أعايل النيل انوي السودان .وأ اد اقاة من اـؤالجت األطفـال أذـم تلقـوا تـدريبا عسـلريا
واليـــة النيـــل األةرق اعـــد انيـــدام جنـــوي الســـودان يســـان/أاريل .وتؤ ـــد اـــله
اقاالا مزاعم سااقة متعلقة اتدنيد أطفال ع اقدود اني جنوي السودان والسودان.
 - 122و تل ما ال يقل عن ستة أطفال عدة اشـتبا اا مـن اينـها اشـتبا اا و عـأل اـني
القـــواا املســـلحة الســـودا ية واجلبهـــة الثوريـــة الســـودا ية واـــني اقر ـــة الاـــعبية لتحريـــر
السودان/القطاع الامايل والارطة االحتياطية املر زية .و ضا ة ك ذلك أصـي  11أطفـال
ــاراا مبــدا ع ايفــاون شــنتها الاــرطة االحتياطيــة املر زيــة ( )2واقر ــة الاــعبية لتحريــر
السودان/مشال ( .)7و ضا ة ك ذلك أسفرا حوادت ذاا صلة االـل اير ـهن املتفدـرة عـن
صااة ما ال يقل عن ستة أطفال النيل األةرق ومقتل ستة أطفال وسـ األ بـاجت الـواردة
و صااة تسعة رين اروت حادت واحد أم ار ة جنوي رد ان.
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اناــقغ عــن حــاالا العنــي اجلنســن ضــد األطفــال املنــاطق
 - 124واســتمر الــنق
الثقت عام  3112اسب حمدودية دراا الرصد و ـوف الىـحايا مـن الوصـم .و امـأل
األمم املتحدة اتوايـق حـاالا ا تةـاي اـقت تيـاا تتـراوت أعمـاران اـني  14و  17عامـا
علل يد امليلياياا املوالية للحلومة حاداني منفةلني و عـا أاـو ةاـد جنـوي رد ـان
 19تارين الثاين /و م .
 19تاـــرين الثـــاين /و م
 - 126و ايفدـــوم الوحيـــد املواـــق علـــل حـــدى املـــدار
 3112أصااأل ليفة ااون أطلقتها اقر ـة الاـعبية لتحريـر السـودان/القطاع الاـمايل نـاجت
ــاد لن جنــوي رد ــان ةــا أدى ك صــااة صـ عمــره
مدرســة املنــار االاتداييــة للبــنني
 11سنواا.
 - 125ومــــنح انذن اــــد ول أايــــن عــ ـ ــــاد لن جنــــوي رد ــــان للمــــرة األوك
أيلول/سبتم للن سرعان مـا تو ـي اسـب احتـدام القتـال اـني القـواا املسـلحة السـودا ية
واقر ة الاعبية لتحرير السودان/القطاع الامايل .و يسـمح اوصـول املسـاعداا ان سـا ية
املناطق الا ال تسيطر عليها اقلومة والية النيل األةرق وجنـوي رد ـان منـل ا ـدالع
الزناع عام .3111
 - 127و امــأل األمــم املتحــدة اتنظــيم دوراا للتــدري والتوجيــ جمــال محايــة الطفــل
لـــ  121مــن أ ــراد القــواا املســلحة الســودا ية و ــواا الــد اع الاــعبية .و ــأل عــادة دمــايف
تسعة أطفال أطلقأل واا الـد اع الاـعبية سـراحهم أاوجبيهـة تلـودل و لـو ن انـوي
رد ان و ـأل عـادة دمـايف األطفـال العاـرة الـلين ـروا مـن لـيم اقر ـة الاـعبية لتحريـر
السودان/القطاع الامايل ما ـدل اـدعم مـن األمـم املتحـدة .وعلـل الـر م مـن أن اقر ـة
الاعبية لتحرير السودان/القطاع الامايل أعراأل عن عزمها علل الد ول حـوار مـع األمـم
املتحدة من أجل معاجلة اال تها اا اجلسيمة الا و عأل ضـد األطفـال عـام  3113حـال
تعلر الوصول ك املناطق دون القيام اهل متااعة.
دارفور
 - 122تداورا اقالة األمنية دار ور اسب االشتبا اا املتقطعة اني القـواا اقلوميـة
واجلماعاا املسلحة و للك اسب االشتبا اا الطايفية والقبلية مبا ذلك مـا ا ـدلع منـها
حول املوارد الطبيعية .و د أدا ةيادة تعبئة األطفال وتسليحهم من بل اجلماعـاا احملليـة ك
ةيادة تفا م طر عادة انيد األطفـال املسـرحني .و لنـأل األمـم املتحـدة مـن ـقل القيـام
االرصد املاترع مـع االحتـاد األ ريقـن عـن طريـق اعثـة املسـاعدة دار ـور (العمليـة املختلطـة
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لقحتـاد األ ريقـن واألمـم املتحــدة دار ـور) مـن التحقــق مـن أراـع حــاالا انيـد امـأل هبـا
القواا املسلحة السودا ية و  14وا عة انيد من جا واا حر اقـدود وتلقـأل تقـارير
عن  17حالة أ ـرى ألطفـال ةعـم أذـم جنـدوا مـن بـل القـواا املسـلحة السـودا ية وحـر
اقدود وجيش حترير السودان  -ةيل عبد الواحد .و د أدا التحدياا الا تعتر الرصـد
واناقغ املناطق الوا عة اريف سيطرة اقلومة اوضوت ك تىـييق طـاق توايـق عمليـاا
انيد األطفال دار ور والتحقق منها.
 - 129و امــأل األمــم املتحــدة اتوايــق مقتــل  91طفــق ( 71ذ ــور و  31ــات) و صــااة
 92ــرين ( 54ذ ــور و  24ــات) ومت طــقق النــار علــل اقاــة وأراعــني طفــق و تلــهم
وأصـي  23ــرون اـروت ــقل املواجهــاا اـني القــواا اقلوميـة واجلماعــاا املســلحة
و للك أاناجت القتال اني اجلماعاا العر ية و يما اني أ راداا .ولقن مـا ال يقـل عـن  21طفـق
حــتفهم وأصــي  14ــرون اــرات ــاراا جويــة شــنتها القــواا املســلحة الســودا ية.
وأ هنا ظلأل اقـوادت ذاا الةـلة اـا ملتفدراا مـن للفـاا اقـري ثـل أحـد دواعـن القلـق
الرييسية حي أسفرا عن مقتل  17طفق وجرت  63رين.
 - 141ومت ا تةــاي مــا ال يقــل عــن  53تــاة  41حاداــة منفةــلة .وارتلبــأل معظــم
اقوادت علل يد عناصـر مسـلحة جمهولـة ـان اعىـها يرتـدل الـزل العسـلرل .ومـع ذلـك
مت حتديــد اويــة اجلنــاة املزعــومني اــقت و ــايع حمــددة اوصــفهم مــن القــواا اقلوميــة
واوصــفهم عناصــر مــن جــيش حتريــر السودان /ةــيل مــي مينــاول وا عــة واحــدة .وألقــأل
الارطة اقلومية القب ،علل أحد أعىاجت الارطة االحتياطية املر زية اسـب ا تةـاي طفلـة
عمراا  5سنواا  17تارين األول/أ توار وتبني أن اانني مـن ضـباجب الاـرطة اقلوميـة
ا وا اني الرجال الستة اللين ا تةبوا تـاة عمراـا  15عامـا  6شـباجب /اير اـالقري مـن
منطقة اهلس الوا عـة اجلنينـة ـري دار ـور .وظـل العنـي اجلنسـن ـهن مبلـ .عنـ مبـا يـ
اللفاية اسب اخلوف من الوصم وا تقام اجلناة والتسوياا اريف احملا م.
 - 141و اــقت ــاراا جويــة شــنتها القــواا املســلحة الســودا ية علــل اــقت مــدار
ريــة درســا وسـ دار ــور و أم ديــا جنــوي دار ــور وتااــأل مشــال دار ــور ققــأل
أضــرار االرــة ااملــدار الــثقت ييعــا وأصــي ســتة مــن أطفــال املــدار اــروت .و ضــا ة ك
ذلك الفتـرة اـني  16و  17يسـان/أاريل امـأل عناصـر مسـلحة جمهولـة انـه املـدار
لبــدو شــرق دار ــور أعقــاي القتــال اــني القــواا املســلحة الســودا ية و ــواا اجلــيش
التحرير السوداين /ةيل مي ميناول.
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 - 143ومت توايـق مخـس عاـرة وا عـة مـن و ـايع ا تطـاف األطفـال دو لـن دريســة و
اااا محادة جنوي دار ور ( 13وا عـة) ولبـدو ومهاجريـة شـرق دار ـور (وا عتـان )
وجبل عامر ري دار ور (وا عة واحدة) .علل سبيل املثـال لبـدو ومهاجريـة امـأل
امليلياياا املوالية للحلومة اا تطاف تاة االرة من العمـر  16عامـا ك جا ـ أ تـها البالرـة
من العمر  12عاما واستخدامها محل األمتعة وا تةاهبا بل أن يتم طقق سراحها.
 - 142وا ــلا حلومــة الســودان اعــ ،اخلطــواا انإلاايــة مــن أجــل ذــاجت انيــد األطفــال
واستخدامهم .فن  31وة/يولي سنأل اقلومة ا و ا ير ع سـن التدنيـد ـواا الـد اع
الاــعبية مــن  15ك  12عامــا وإلعــل ســن  12عامــا اــو اقــد األدىن لســن االلتحــاق دمــة
االحتياجب الوطنية واخلدمـة الوطنيـة .و ـ متفايـل ةاجت املنا اـاا اجلاريـة اـني األمـم املتحـدة
وحلومة السودان هبدف وضع الةيرة النهايية ملاروع طة عمل نذاجت ومنع انيـد األطفـال
واستخدامهم .وأحرة أيىا تقـدم ااـهن اقـوار مـع حر ـة العـدل واملسـاواة  -ةـيل ج يـل
اراايم وجـيش حتريـر السودان /ةـيل مـي مينـاول وجـيش حتريـر السـودان  -ةـيل عبـد
الواحد اللين أصدروا أوامر يادة عليا حتظر انيد األطفـال صـفو هم ومـع الاـي موسـل
اقل اللل أصدر أمرا ةاال ك اجلماعاا البدوية الوا عة حتأل يادتـ  .وعـقوة علـل ذلـك
تلقل  416أطفال ا وا مرتبطني سااقا اماعاا و واا املسـلحة مبـا ذلـك جـيش حتريـر
السودان/القيادة التار ية دعما نعادة دماجهم.
اجلمهورية العراية السورية
 - 144وصل الزناع والعني اجلمهورية العراية السورية ك مستوياا هن مسـبو ة ـقل
عام  .3112و د أدا عملياا القةي امللثفة الا تقوم هبا القواا اقلومية ملناطق تسـيطر
عليهــا املعارضــة أو منــاطق متنــاةع عليهــا والعمليــاا املتزايــدة الــا يقــوم هبــا عــدد متنــام مــن
اجلماعاا املسلحة الا تد ل حتالفاا ال تنتهن ىق عن توسع اجلماعـاا انسـقمية
اس سيطرهتا مشال سوريا ك و وع ا تها اا جسيمة ضد األطفال علـل طـاق واسـع.
و د تل مئاا من املد يني اينهم اللثهن من األطفال قل ايفدوم الليمياين علـل ضـواحن
دماق ي/أ سطس.
 - 146وتفيد األ باجت أن العديد من اجلماعـاا املسـلحة تقـوم اتدنيـد األطفـال واسـتخدامهم
اجلمهوريــة العرايــة الســورية مبــا ذلــك عــدة ياعــاا منتســبة للدــيش الســورل اقــر
ووحداا محاية الاع اللردية .وياعـة أحـرار الاـام والدولـة انسـقمية العـراق والاـام
وجبهــة النةــرة و هناــا مــن اجلماعــاا املســلحة .وتنا ـ تلــك اجلماعــاا ا ــة انيــد
األطفــال واســتخدامهم أعمــال اللوجســتياا ومناولــة الــل اير وحراســة قــاجب التفتــيش
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و مقاتلني .وأشارا التقـارير ك أن انيـد األطفـال أو ةارسـة الىـر علـيهم لق ىـمام ك
اجلماعــاا املســلحة حيــدت أيىــا اــني الســلان القجــئني البلــدان اهــاورة .وأشــار معظــم
األطفال املـرتبطني ااجلماعـاا املنتسـبة ك اجلـيش السـورل اقـر الـلين ال تتدـاوة أعمـارام
 14سنة ك أذم تلقوا تـدريبا علـل األسـلحة وتقاضـوا رواتـ شـهرية تتـراوت اـني 4 111
و  2 111لــهنة ســورية .علــل ســبيل املثــال تفيــد األ بــاجت أن طفــق عمــره  14عامــا التحــق
التيبة املرااطني التااعة للواجت لوجة حوران التااع جليش سوريا اقر اةـرى الاـام مبحا ظـة
درعا وتلقل تدريبا علل األسلحة ملـدة  16يومـا وادل اللدـاة اـالقري مـن اةـرى الاـام.
و حزيران/يو ي  3112ا ىم شقيقان عمر أحدمها 15سنة واال ـر  17سـنة ك لـواجت جمـد
انســقم املنتس ـ للدــيش الســورل اقــر درعــا حي ـ ا ــا يقومــان اتنظيــي األســلحة
واالضطقع مبهام أمنية .وأ ادا التقارير اهن وحداا محاية الاـع اللرديـة امـأل اتـدري
األطفال مع اللبار اـالقري مـن القاماـلن حما ظـة اقسـلة واسـتخدمتهم قـاجب التفتـيش
و القتــال .وعلــل ســبيل املثــال مت حســبما تفيــد التقــارير انيــد ص ـ عمــره  14عامــا
أيلول/سبتم وجرى تدريب رسقن مبحا ظـة اقسـلة ومت اسـتخدام األعمـال القتاليـة.
و امأل ياعاا سقمية من بيل ياعة يزيس وجبهة النةرة أو أحرار الاـام أيىـا اتدنيـد
األطفال واستخدامهم .وتفيد األ بـاجت أن صـبيا عمـره  16عامـا ا ىـم ك ياعـة أحـرار الاـام
امليادين مبحا ظة دير الزور ذار/مـار  3112وظـل مرتبطـا ااجلماعـة و ـأل تااـة
الا التقريـر .وأ ـادا األ بـاجت أن صـبيا السادسـة عاـرة مـن عمـره ا ىـم ك جبهـة النةـرة
بيل يسان/أاريل  3112وظل مع اجلماعة ملدة اقاـة أشـهر .وتفيـد األ بـاجت أن ياعـة يـزيس
اســتخدمأل أطفــاال الثامنــة مــن العمــر أعمــال تاليــة .وتفيــد التقــارير أن األطفــال الــلين
يقــاتلون صــفوف ياعــة الدولــة انســقمية العــراق والاــام (داعــش) يتقاضــون فــس
األجور الا يتقاضااا البالرون ( 26 111لهنة سـورية أل حـوايل  311دوالر مـن دوالراا
الوالياا املتحدة) ويتلقون تدريبا علل األسلحة وتلقينا عن عقيدة اجلهاد الو أل فس .
 - 145وأ ــاد البــالرون واألطفــال املفــريف عنــهم مــن مرا ــز االحتدــاة أن األطفــال ــا وا
ال يزالــون موجــودين مرا ــق االحتدــاة ويتلقــون معاملــة أ ــري ك التعــلي  .علــل ســبيل
املثال اعتقلأل القواا اقلومية ذار/مار  3112صبيا عمره  17سنة اهتـم ااملاـار ة
مظااراا مناوية للحلومة واحتدز مح وأودع اعد ذلـك ملـدة اقاـة أشـهر مر ـز
االحتداة ااعبة األمن السياسن دماق حي تعر مرارا للىـري وأر ـم علـل البقـاجت
أوضــاع جمهــدة .وأ ــاد الةـ اــهن مثــة أطفــاال ــرين ــا وا موجــودين مر ــز االحتدــاة.
وورد أيىـــا مـــا يفيـــد ااعتقـــال أطفـــال واحتدـــاةام تاـــرين األول/أ تـــوار  3112أانـــاجت
انجــقجت املؤ ــأل ملــا يزيــد عــن ألــي مــدين مــن منطقــة املعىــمية احملاصــرة ريــي دماــق.
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وذ را اقلومة أ يتم احتداة أل أطفال أانـاجت عمليـة انجـقجت تلـك .وميلـن أن تاـلل
عدة حاالا من االعتقال أو االحتداة حاالا ا تفاجت سرل .وعلل سـبيل املثـال مثـة طفـقن
عمر أحدمها  15عاما واال ر  17عاما أ ادا أ بـاجت أن املخـااراا اجلويـة السـورية اعتقلتـهما
أيار/مــايو وحزيران/يو يـ  3112اــدعوى تعاوذمــا مــع املعارضــة وظــل ملاذمــا
حلـ
هن معروف حن و أل عـداد اـلا التقريـر .وتفيـد األ بـاجت أن مـا يقـري مـن  1 611حمتدـز
من اينهم أطفال متحفد عليهم مر ز االحتداة الرييسـن التـااع جلماعـة داعـش الر ـة.
و تتــو ر أل ايا ــاا مةــنفة عــن األطفــال .وو قــا ملــا ذ رت ـ اقلومــة تــتم مقاضــاة ييــع
األطفال احملتدزين دون سن الثامنة عارة و قا لقـا ون األحـدات .واانضـا ة ك ذلـك تاـهن
اقلومة ك أ مت صدار العديد من مراسيم العفو.
 - 147وتاــهن التقــديراا ك أن أ ثــر مــن  11 111طفــل ــد تلــوا منــل اــدجت الــزناع
اجلمهورية العراية السورية و د تزايد تل األطفـال وتاـويههم اةـورة اايلـة عـام .3112
وواصلأل القواا اقلومية القةي العاواين للمناطق املهاولة ااملـد يني وال سـيما محـ
وحلــ وأيىــا حما ظــاا ديــر الــزور و دلــ ودماــق والر ــة .وأدى اســتخدام ال اميــل
ـا ون األول/ديسـم ك
املتفدرة من جا ـ القـواا اقلوميـة مدينـة حلـ وحـداا
تــل وجــرت مئــاا األطفــال .مــا اســتمر ت ـل األطفــال ادمــاا اريــة شــنتها القــواا
اقلومية .و  39ا ون الثاين/يناير و أاناجت جمزرة ذـر القويـق اسـتان القةـر ىـاجت
ان ما ال يقل عن عارة أطفال اني الـلين أعـدموا اـإجراجتاا مـوجزة حسـ األ بـاجت
حل
الــواردة .وأ ــادا األ بــاجت اارتلــاي جمــاةر أ ــرى علــل يــد القــواا اقلوميــة العديــد مــن
الفترة اني يسان/أاريل وحزيران/يو يـ  .علـل سـبيل
القرى حن السفهنة انوي حل
رية مزرعة الراا أ يد أن اقاة أطفال علل األ ـل أعـدموا
املثال  31حزيران/يو ي
اإجراجتاا موجزة ك جا ما ال يقل عن  62رجق .و أوايل أيار/مـايو ـان عـدد ـبهن
من األطفال حسبما أ يد اني مئاا املد يني اللين تلوا وأحر وا علل يد القـواا اقلوميـة
ىاجت رأ النبع مبدينة اا يا و رية البيىا.
 - 142ما واصلأل اجلماعاا املسلحة تل األطفال وتاويههم اطرق من اينـها اسـتخدام
أسالي الترويع و أانـاجت العمليـ اا ال يـة ييـع أحنـاجت اجلمهوريـة العرايـة السـورية .علـل
سبيل املثال أاناجت عيد الفطر وة/يولي تل مـا ال يقـل عـن  12طفـق ةـي اقـلايي
ايفاون ملناطق الزاراجت الـا حتاصـراا ياعـاا جبهـة النةـرة وأحـرار الاـام وداعـش/أر
لواجت التوحيد .وترد مزاعم اهن ياعاا مسلحة امأل  4ي/أ سطس املوا ق ذايـة شـهر
رمىــان مــن اينــها أحــرار الاــام وداعــش وجبهــة النةــرة وجــيش املهــاجرين واأل ةــار
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ان من اينهم ما ال يقل عن  12طفـق مبـن
وتنظيم صقور العز اقتل أ ثر من  311شخ
يهم أطفال تلوا قل عدام أسر اه ملها حما ظة القذ يـة أانـاجت ايفدـوم علـل ”اـارودا“.
ويزعم أن ياعا جبهة النةـرة وأحـرار الاـام امتـا  11أيلول/سـبتم ااـن ادـوم علـل
القرى الوا عة شرق مدينة مح ةا أدى ك مقتل أ ثر من  21مد يا ةفهم مـن النسـاجت
واألطفال.
 - 149و حــني أن العنــي اجلنســن ضــد الةــبية والبنــاا مرا ــق االحتدــاة الــا تســيطر
عليها اقلومة د مت توايق السااق أالـ .عـدد متزايـد مـن النسـاجت والفتيـاا األمـم املتحـدة
أذن يتعرضن للتحر اجلنسن املتلرر عند قاجب التفتيش التااعة للحلومة .وتفيـد األ بـاجت يـام
القواا اقلومية أيىا اا تطاف الاـاااا والفتيـاا جمموعـاا قـاجب التفتـيش أو أانـاجت
النقــل و طــقق ســراحهم اعــد اىــعة أيــام ريتــهم وذلــك اقةــد ىــحهن ىــحايا
لق تةاي واالتايل تعريىهن للنبل من جا أسـران .ووردا أيىـا مـزاعم تفيـد ارتلـاي
العني اجلنسن ضد الةـبيان والفتيـاا علـل يـد جبهـة النةـرة و هناـا مـن العناصـر املسـلحة
ــهن حمــددة ايفويــة .علــل ســبيل املثــال مثــة مــزاعم تفيــد يــام عــدة أعىــاجت مــن جبهــة النةــرة
اا تةاي طفل جمهول العمر او ووالده .و حادت ـر ورد مـا يفيـد ا تةـاي تـاة تبلـ.
من العمـر  16سـنة ا تةـااا ياعيـا مدينـة القةـهن علـل يـد عناصـر مسـلحة جمهولـة ايفويـة
مث تلــها و ــأل الحــق علــل يــد أ ــراد أســرهتا الريعــة أذــا ” قــدا صــواهبا“ أعقــاي
اقادت .وظل اخلوف من العني اجلنسن علل أيدل أطراف الزناع أمرا تقول األسـر السـورية
من األسباي الا حتملها علل الفرار من البلد.
 - 161ووردا أ باجت تفيـد ةـي عـدد متزايـد مـن املسـاجد الـا تستىـيي مـدار ـقل
عمليــاا القةــي العاــواين أو اســتهدا ها االقــلايي اةــورة مباشــرة .علــل ســبيل املثــال
 21وة/يولي ةفأل القواا اقلوميـة مسـدد محـزة الـلل يعتـ مبثااـة مدرسـة للبنـاا
منطقــة عنــدان ااــمال حل ـ  .وتفيــد األ بــاجت مبقتــل تســع انــاا تقــل أعمــاران ييعــا عــن
 11سنواا ومقتل أراع معلماا .وااتأل سيطرة ياعة داعـش علـل املنـاامل الدراسـية ومـن
مث اضطرار املدرسني ك تقـدي أيديولوجيتـهم مثـار لـق متزايـد .وو قـا ملـا ذ رتـ اقلومـة
استهد أل اجلماعاا املسلحة املدار اةورة منهدية ةا أدى ك قاق دمار جزيـن أو لـن
اه ثر من  2 111مدرسة .واستمر تعر املستافياا والعياداا امليدا ية أيىـا للىـرر أانـاجت
القةي العاواين واحملدد ايفدف .علل سبيل املثـال أوايـل تاـرين الثـاين /و م ةـفأل
القواا اقلومية منطقة الباي ول مستافل يـديره املعارضـة مـرتني ةـا أدى ك مقتـل
أحد األطباجت وةرضني حس األ باجت .و ذار/مار ااجم لواجت تااع للدـيش السـورل اقـر
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درعــــا .وو قــــا ملــــا ذ رتــ ـ اقلومــــة مت اســــتهداف  52مستاــــفل
املاــــفل الــــوط
و  471مر ــزا صــحيا مــن بــل ياعــاا مســلحة .و تــل أيىــا أطبــاجت وموظفــون طبيــون
وا تطي ـرون طلبـا للفديـة علـل يـد ياعـة يـزيس مشـال اجلمهوريـة العرايـة السـورية.
علل سبيل املثال ظل ملان وجود اانني من األطباجت حسبما أ يد احتدزهتمـا ياعـة داعـش
منتةي ا ون األول/ديسم  3112هن معروف حن و ـأل عـداد اـلا التقريـر .وحـن
ذار/مار  3114أ لقـأل  52مدرسـة مـن اـني  112مدرسـة مـن املـدار التااعـة لو الـة
األمم املتحدة ن ااة وتاريل القجئني الفلسطينيني الاـرق األدىن (أو ـروا) اسـب الـزناع.
وال ينتظم الدراسة حاليا سوى  41 611طفـل مـن أانـاجت القجـئني الفلسـطينيني املسـدلني
مدار األو روا وعددام  57 111طفل .ومثة أراـع عاـرة مدرسـة مـن مـدار األو ـروا
ا أل مبثااة معول لقجئني الفلسطينيني والسوريني املاردين.
 - 161وأصبح ا تطاف املـد يني مبـن ـيهم األطفـال مسـة البـة ااـلل متزايـد مـن مسـاا
الــزناع الســورل وجرميــة تقــدم عليهــا ياعــاا داعــش وجبهــة النةــرة أو أحــرار الاــام
الرال  .ووردا أيىا مزاعم متعلقة اعملياا ا تطاف يـاعن تلتـها أحيا ـا عمليـاا عـدام
اإجراجتاا موجزة مبا ذلك تلك الا ارتلبـأل حـق األ ليـاا .علـل سـبيل املثـال تفيـد
األ باجت أن صبيا السادسة عارة من عمره أعدم اعد شهر و ةي من احتداةه لـدى ياعـة
أحــرار الاــام .وأ يــد أيىــا أن مــا يقــري مــن  61طفــق ــا وا اــني الـــ  311شــخ الــلين
ا تطفتهم عدة ياعاا مسلحة أاناجت ادوم ”البـارودا“ ي/أ سـطس  3112حما ظـة
القذ ية.
 - 163وظــل املنــع الفعلــن أو التقييــد املتعمــد مــن جا ــ ييــع أطــراف الــزناع لوصــول
املساعداا ان سا ية يالل مةـدر لـق اـال ..و  9ـا ون الثاين/ينـاير  3114ـان عـدد
من يعياون مناطق حماصرة يبل .و قا للتقديراا  343 111شخ  .وحاصـرا ـواا
اقلومة مدينـة محـ القدميـة والدرعيـة ولـيم الهنمـوع الفلسـطي ومعىـمية الاـام والروطـة
الاــر ية مبــا ذلــك دومــا وعــراني وةمللــا و فــر اطنــا .وحاصــر ايــتقف ملــون مــن لــواجت
التوحيد وأحرار الاام وداعش وجبهة النةرة مناطق أ رى مـن بيـل الزاـراجت و بـل .و ا ـأل
ييع املناطق احملاصرة معزولة عن ـل املسـاعداا ان سـا ية ألشـهر عـام  .3112ووردا
تقارير متزايدة تفيد او اة مد يني من اينهم أطفال املناطق الوا عـة حتـأل اقةـار .و ضـا ة
ك ذلـك اعترضــأل عوايـق شــديدة عمليـة يةــال املسـاعداا ان ســا ية ك املنـاطق اخلاضــعة
لســيطرة اجلماعــاا املتطر ــة وال ســيما املنــاطق الوا عــة حتــأل ســيطرة ياعــة داعــش مشــال
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سوريا و ا أل مةادرة السلع ىق عن ا تطاف و تل العـاملني
لق متلرر.

اهـال ان سـاين مةـدر

 - 162و امأل ةثلا اخلاص ازيارة سورية والبلدان اهاورة مـن أجـل تقيـيم أاـر الـزناع علـل
األطفــال ومنا اــة مســهلة تعزيــز رصــد اال تــها اا اجلســيمة والتــدااهن الراميــة ك ذــاجت ومنــع
اال تــها اا الــا ترتلبــها ييــع األطــراف .و عــام  3112امــأل اقلومــة اتدــري انيــد
األطفال واستخدامهم مـن بـل القـواا واجلماعـاا املسـلحة وأعلنـأل  32أيلول/سـبتم
ااجت اللدنة املاتر ة اني ا لوةاراا املعنيـة ااألطفـال والـزناع املسـلح .وحتـاورا أيىـا ةـثلا
اخلاصة مع ةثلن االيتقف الوط السورل ااهن التزاماهتم مـا يتعلـق ومايـة األطفـال أانـاجت
الزناعــاا املســلحة .وأالحــد أيىــا اــلا الةــدد أمــر القيــادة الةــادر عــن القيــادة العامــة
لوحداا محاية الاع اللردية  4تارين األول/أ توار  3112اللل يدين وحيظـر انيـد
األطفال.
اليمن
األعمــال
 - 164شــهدا الفتــرة املاــمولة اــالتقرير اــدجت مــؤ ر اقــوار الــوط واضفــا
العدايية اني اقلومة وتنظيم القاعدة جزيـرة العري/ياعـة أ ةـار الاـريعة .وظلـأل اقالـة
األمنيــة متقلبــة اجلن ـوي اســب أ اــطة اقر ــة اال فةــالية الــا تقوداــا ياعــة اقــراع
املعارضــة للحلومــة اال تقاليــة ومــؤ ر اقــوار الــوط  .و ي/أ ســطس  3112عــاودا
التوتراا اني السلفيني واقوايني/أ ةار اهلل الظهورَ الامال األمـر الـلل أسـفر عـن ـر
اقوايني/أ ةار اهلل اقةار علل دمايف حما ظة صعدة.
 - 166و امــأل األمــم املتحــدة اــالتحقق مــن انيــد  115أطفــال يــيعهم صــبية تتــراوت
أعمارام اني سأل سنواا و  17سنة .وجند السلفيون  67صـبيا حملاراـة اقوايني/أ ةـار اهلل
دمايف مبحا ظـة صـعدة .وجُنِّـ َد األطفـال ااألسـا ـقل محـقا ُظمـأل يفـلا الرـر
املساجد وأما ن التسوق حما ظاا أاني وعـدن والىـالع وعمـران وقـمل اجلنوايـة وتلقـوا
اع ،اقاالا التدري العسلرل .ولئن مت سـح  33مـن الــ  67صـبيا مـن بـل أ ـراد
أسرام وعادوا ك ديارام قد تل علل األ ل اانان املعارع واقن اانان ـران دمـايف
و أل عداد الا التقرير .و حما ظا صعدة وعمران شواد اانان واقاـون صـبيا يعملـون
قــاجب تفتــيش أ امهــا اقوايون/أ ةــار اهلل و ــان اــؤالجت الةــبية حيملــون أســلحة اريــة
ويقومون اتفتيش املر بـاا .و ـال صـ يبلـ .مـن العمـر  11عامـا ـ تلقـل تـدريبا عسـلريا
و يــديولوجيا دام شــهرين .وظــل حدــام أســر الىــحايا عــن اناــقغ عــن اال تــها اا الــا
ارتلبها اقوايون/أ ةار اهلل حن ال تلاي عـن فسـها ميثـل حتـديا لعمليـة الرصـد .وأ ـهنا
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جنــد تنظــيم القاعــدة جزيــرة العري/أ ةــار الاــريعة  14طفــق حما ظــة أاــني واســتخدم
حــزي انصــقت واللدنــة الاــعبية واــن ياعــة مقاومــة حمليــة اجلــلور احنــاةا ك اقلومــة
حملاراة تنظيم القاعدة جزيرة العري/ياعة أ ةـار الاـريعة أاـني اقاـةف أطفـال .وعـقوة
علل ذلك واصلأل القواا املسلحة اليمنية اسـتخدام  11أطفـال أداجت أدوار الـدعم عـام
 3112و ان اؤالجت األطفـال جُنِّـدوا بـل الفتـرة املاـمولة اـالتقرير ألسـباي منـها تقـدميهم
لواايق اوية مزورة.
 - 165واحتدــزا اللدنــة الاــعبية تســعة صــبية اةــورة تعســفية اــدعوى ارتبــاطهم اتنظــيم
القاعــدة جزيــرة العري/ياعــة أ ةــار الاــريعة عــام  .3112واعــد اســتعادة اقلومــة
الســيطرة علــل حما ظــة أاــني حزيران/يو ي ـ  3113عملــأل اللدنــة الاــعبية قــوة شــرطة
ولم الوا ع و امأل اـ ”القب “،علل املاـتب أذـم عناصـر مـن تنظـيم القاعـدة جزيـرة
العري/ياعة أ ةار الاريعة ومن اينهم أطفال و ” عادة تهايلهم“.
 - 167و تـــل مـــا ال يقـــل عـــن  25طفـــق وشُـــوِّه  164طفـــق ـــرين .وو عـــأل الو يـــاا
حما ظـة صـعدة وأيىـا  13حما ظـة أ ـرى
وانصاااا صفوف األطفال ااألسا
ل أحناجت اليمن .و تدـأل معظـم اخلسـاير صـفوف األطفـال عـن طلقـاا اريـة ( 17تـيق
و  52جرحيا) والقةي (عارة تلل و  65جرحيا) أانـاجت االشـتبا اا الـا و عـأل يمـا اـني
اجلماعاا املسـلحة واـني اجلماعـاا املسـلحة والقـواا اقلوميـة .وعلـل سـبيل املثـال منـل
ي/أ سطس أدا االشتبا اا الا و عـأل دمـايف اـني اقوايني/أ ةـار اهلل والسـلفيني ك
و وع ما ال يقل عن  31ضـحية مـن األطفـال .وأصـي علـل األ ـل مخسـة أطفـال اـروت
ادمــاا اس ـتُخدمأل يهــا أســالي الترويــع ومــن اينــها ادمــاا اس ـتُعملأل يهــا األجهــزة
املتفدرة املرالة وادمة ا تحارية واحدة .ويعـزى و ـوع  31ضـحية أ ـرى مـن األطفـال ك
’حر ة العةـيان املـدين‘ الـا اـدأهتا ياعـة اقـراع جنـوي الـيمن وأصـي مـا ال يقـل عـن
 11أطفال اروت اشتبا اا اـني بايـل مسـلحة .وظلـأل للفـاا اقـري مـن املتفدـراا
تاــلل هتديــدا لمطفــال حي ـ تســببأل تــل وتاــوي مــا ال يقــل عــن  32طفــق عــام
 3112حما ظاا منها أاـني وصـعدة وعـدن .وأ ـهنا تـل طفـل واحـد مـن جـراجت ادـوم
شنت طايرة اق طيار  9حزيران/يو ي اجلوف.
 - 162ومت عــام  3112توايــق مخــس واقاــني حالــة ادــو رم علــل املــدار واملــوظفني
املامولني ااقماية أو هتديد للموظفني املامولني ااقماية .علـل سـبيل املثـال  37ـا ون
األول/ديسم ةفأل القواا املسلحة اليمنية مدرسة ا ـأل تُقـام يهـا جنـاةة ةـا أدى ك
ســقوجب أ ثــر مــن  21شخةــا اــني تيــل وجــريمل منــهم صــبيان ـتآق وعاــرة صــبية ــرين
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حما ظـة عمـران منـها األضـرار الـا
أصيبوا اروت .و تدـأل أ راـع ادمـاا علـل املـدار
أقآقأل ااملدرسة االاتدايية عاياة تبادل نطقق النـار عـن اشـتبا اا اـني اقوايني/أ ةـار
اهلل والســـلفيني .و ا ـــأل ياعـــة اقـــراع مســـؤولة عـــن البيـــة اقـــوادت املواقـــة و اصـــة
التهديداا الا تعر يفا األ راد املامولون ااقماية .وعلل سبيل املثال ا تحمـأل جمموعـاا
شــبااية تااعــة جلماعــة اقــراع مدرســة مشســان حما ظــة عــدن ودمــرا البوااــة وطالبــأل
اــإ قق املدرســة وتقــدي الــدعم قر ــة العةــيان املــدين .و حــادت منفةــل و ــع حما ظــة
صعدة ا تُاآي جهاة متفدر مرال مو وا دا ل مدرسة و دِّر اهمان.
 - 169و امأل األمم املتحـدة اتوايـق اسـتخدام ـل مـن اقوايني/أ ةـار انسـقم والسـلفيني
أ ـــرا عســـلرية مبـــا ذلـــك اســـتعمايفا ثلنـــاا عســـلرية و ـــقل
ألراـــع مـــدار
اشتبا اا و عأل حما ظاا صعدة وعمران وعدن واـو مـا أدى ك ـقق اـله املـدار
منـل تاــرين األول/أ تــوار  .3112واســتخدمأل القــواا املســلحة اليمنيــة مدرســة حما ظــة
عمــران ثلنــة الفتــرة مــن  19ــا ون الثاين/ينــاير ك  1ذار/مــار  .3112و حما ظــة
عمـــران أيىـــا اســـتخدمأل عناصـــر مســـلحة مـــن بـــيلا العةـــيماا و فلـــة عـــلر أراـــع
مدار ودمرهتا.
 - 151ومت توايــق ســأل ادمــاا علــل املستا ـفياا واملــوظفني املاــمولني ااقمايــة مبــا
ذلك التدمهن اجلزين ألراعة مستافياا ـقل ادمـة معقـدة شـنها تنظـيم القاعـدة جزيـرة
صـــنعاجت ةـــا أدى ك و ـــاة
العري/ياعـــة أ ةـــار الاـــريعة  6ـــا ون األول/ديســـم
 67شخةا و صااة  125رين اـروت .ودُمِّـر مستاـفيان تـدمهنا جزييـا تبـادل نطـقق
النار اني اقوايني/أ ةار اهلل والسلفيني .و ا أل القواا اقلومية مسـؤولة عـن األضـرار الـا
ققــأل مبستاــفل وايفدمــاا الــا ُشــنأل علــل مــوظفني ماــمولني ااقمايــة ســياق تاــتيأل
عناصر ياعة اقراع حما ظا الىالع وحىرموا.
 - 151ومت التحقق من اانني وعارين حاداال يتعلق مبنـع وصـول املسـاعدة ان سـا ية وادمـ لة
علل العـاملني جمـال تقـدي املسـاعدة ان سـا ية ُسـبأل املقـام األول ك ياعـاا مسـلحة
جمهولة و اع ،اقـاالا ك اقوايني/أ ةـار اهلل والقـواا اقلوميـة .وأاـار القلـ َق ااـلل
ف  11عــامق جمــال تقــدي املســاعدة ان ســا ية ســبعة حــوادت .وظــل
ــاص ا تطــا ُ
موظفان تااعان لممم املتحدة لتطفني حن و ـأل عـداد اـلا التقريـر .و الفتـرة مـن تاـرين
األول/أ توار ك تارين الثاين /و م منع اقوايون/أ ةـار اهلل وصـول املسـاعداا ان سـا ية
ك دمايف واقاة ليماا للماردين دا ليا أاناجت اشتبا اا مع السلفيني.
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 - 153و أعقــاي الزيــارة الــا امــأل هبــا ةــثلا اخلاصــة تاــرين الثــاين /و م 3113
والتزام اقلومة االتةدل لق تها اا اجلسيمة املقتر ة ضد األطفال اليمن تواصل اقـوار
ااــهن طــة عمــل نذــاجت ومنــع انيــد القــواا املســلحة اليمنيــة لمطفــال عــام  .3112و
 1ا ون الثاين/يناير أ اها اقلومة جلنة ماتر ة اني الوةاراا امـأل ولـول وة/يوليـ
اوضع و ـرار ماـروع طـة عمـل .و و ـأل عـداد اـلا التقريـر وعلـل الـر م مـن اعتمـاد
جملـــس الـــوةراجت للخطـــة  4أيلول/ســـبتم  3112ا ـــأل ال تـــزال تنتظـــر التو يـــع ظـــرا
للمنا ااا الا ا أل اـرل يمـا يتعلـق مبـنح ملا يـة الوصـول ارـر الرصـد .و ىـون
ذلك واصلأل األمـم املتحـدة تاـديع انصـقحاا القا و يـة ذاا الةـلة ودعـأل سـياق
مؤ ر اقوار الوط ك رار سن  12عاما حـد أدىن للتدنيـد .و تاـرين األول/أ تـوار
أطلقأل اقلومة طة تنفيل للتعديل اتسديل املواليـد سـعيا منـها ك معاجلـة ارـرة ليـاا
التدنيد .وعقوة علـل ذلـك واصـلأل األمـم املتحـدة جـراجت حـوار مـع اقوايني/أ ةـار اهلل
و ـــأل عــــداد اــــلا التقريــــر اســــتنادا ك ماـــروع طــــة عمــــل نذــــاجت انيــــد واســــتخدام
األطفال ومنعهما.

ااجت  -اقاالا هن املدرجة علل جدول أعمال جملس األمن أو اقاالا األ رى
ولومبيا
 - 152اعــد تو يــع ” االتفــاق العــام مــن أجــل ذــاجت الــزناع وانــاجت ســقم مســتقر ودايــم“
ي/أ ســــطس  3113حققــــأل احملاداــــاا اجلاريــــة اــــني القــــواا املســــلحة الثوريــــة
اللولومبية  -اجليش الثورل الاع وحلومة ولومبيا تقدما مهما يما يتعلق مبسهلا التنميـة
الريفية واملاار ة السياسية .واالر م من أن مسـهلة األطفـال والـزناع املسـلح تلـن مدرجـة
جــدول األعمــال ياــلل ــل مــن البنــد الثال ـ ” ذــاجت الــزناع“ والبنــد اخلــامس ااــهن
”الىحايا“ رصتني أل ـل الاـوا ل املتعلقـة ومايـة الطفـل االعتبـار .واـلا تطـور إلـايب
و أا علل اجلهود املتواصلة الا تُبلل سياق حمادااا السـقم وأشـدع األطـراف علـل
مواصلة العمـل اـلا االاـاه مـن أجـل إلـاد حـل سياسـن .وعـقوة علـل ذلـك و سـياق
حماداــاا الســقم دعــا اي ـ الــرييس اللولــوم علــل حنــو حمــدد القــواا املســلحة الثوريــة
اللولومبية  -اجليش الثورل الاع ك احتـرام املعـايهن ان سـا ية الـد يا اطـرق منـها ان ـرايف
عن األطفال املرتبطني هبا و ذاجت انيدام واستخدامهم.
 - 154واةدادا حدة األعمـال العداييـة اـني القـواا املسـلحة الثوريـة اللولومبيـة  -اجلـيش
الثورل الاع وجيش التحرير الوط والقواا املسلحة اللولومبيـة و اصـة مقاطعـاا
او ــــا وتاــــو و و ــــارينيو وأ تيو يــــا وأراو ــــا وســــا تا در واوتومــــايو .وواصــــل
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التاريد الواسع النطاق الـلل تسـببأل يـ اـله األعمـال العداييـة الزيـاد فة ضـعي األطفـال
وال سـيما األطفـال مـن أصـول أ ـرو  -ولومبيـة واملنحـدرون مـن الاـعوي األصـلية .وعـاىن
 111 111شخ علل األ ل من ر يود صارمة علل اقر ـة عـام  3112معظمهـا
اســب األعمــال العداييــة وللــن أيىــا اســب اقــبس والتلــوت افعــل للفــاا اقــري مــن
املتفدراا والقيود األمنية الا رضتها اجلماعاا املسلحة وأارا اقةول علـل املسـاعدة
ان ســـا ية واخلـــدماا األساســـية .وولـــول ذايـــة ـــا ون األول/ديســـم ظـــل علـــل األ ـــل
 34 253شخةــا حمتدــزين عاــر مقاطعــاا وتىــرر الســلان املنحــدرون مــن الاــعوي
األصلية وذوو األصول األ رو  -ولومبية من ذلك علل حنو هن متناس ياسا ارهنام.
 - 156وعلــل الــر م مــن أن اناــقغ عــن انيــد األطفــال واســتخدامهم ظــل دون املســتوى
ولومبيا امأل األمم املتحدة اـالتحقق مـن  21حالـة متعلقـة اتدنيـد اجلماعـاا
املطلوي
املسلحة لمطفال واستخدامهم  36مقاطعة و او وتا مبـا ذلـك  62و  17طفـق ـام
اتدنيــدام ــل مــن القــواا املســلحة الثوريــة اللولومبيــة  -اجلــيش الثــورل الاــع وجــيش
التحريــر الــوط علــل التــوايل .و وة/يولي ـ  3112مت توايــق مثــاين حــاالا مقاطعــة
او ا متعلقة اتدنيد القـواا املسـلحة الثوريـة اللولومبيـة  -اجلـيش الثـورل الاـع ألطفـال
منحدرين من الاعوي األصلية .و ا ون األول/ديسم جنـدا القـواا املسـلحة الثوريـة
اللولومبية  -اجليش الثورل الاع طفق يبل .من العمر  16عاما قل و ـي نطـقق النـار
معلن عن مقاطعة أ تيو يا .وعقوة علل ذلك واق املعهد اللولـوم لرعايـة األسـرة حالـة
 243طفق ( 114ات و  332ذ ور) مت ةلهم عـن اجلماعـاا املسـلحة عـام 3112
ةـــا ميثـــل ةيـــادة ـــبهنة ااملقار ـــة مـــع عـــدد األطفـــال الـــلين مت ةـــلهم عـــام 3113
البــال 354 .طفــق .و ا ــأل القــواا املســلحة الثوريــة اللولومبيــة  -اجلــيش الثــورل الاــع
جندا  351طفق من اـني اـؤالجت األطفـال وجنـد جـيش التحريـر الـوط منـهم  56طفـق
يمــا جنــدا ياعــااٌ مســلحة ظهــرا اعــد تســريح اجلماعــة شــب العســلرية املســماة ــواا
الـــد اع الـــلا املوحـــدة اللولومبيـــة  16طفـــق ـــرين وجنـــد جـــيش التحريـــر الاـــع
طفق واحدا.
 - 155و تــل مــا ال يقــل عــن  42طفــق و ُشــوِّه  22طفــق ــرين ــقل ادمــاا شــنتها
اجلماعاا املسلحة .و تل أراعة أطفال وشوه عارة أطفـال ـرين اشـتبا اا و عـأل اـني
اجلماعــاا املســلحة أو اــني القــواا املســلحة اللولومبيــة واجلماعــاا املســلحة .وعلــل ســبيل
ي/أ ســطس آتــل ص ـ عمــره  14عامــا تبــادل نطــقق النــار عنــدما امــأل
املثــال
القــواا املســلحة الثوريــة اللولومبيــة  -اجلــيش الثــورل الاــع مبهايــة مر ــز للاــرطة
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اوتومــايو .وعــقوة علــل ذلــك آتــل  11طفــق و ُشــوِّه  32طفــق ــرين مــن جــراجت األلرــام
املىادة لم راد أو للفاا اقري من املتفدراا.
 - 157وتواصل و وع الةبية والبناا ضحايا للعني اجلنسن املنسـوي ك أ ـراد اجلماعـاا
املسلحة و اع ،اقاالا ك القواا املسلحة اللولومبية و ن ان اناقغ عـن ذلـك دون
املستوى املطلوي .و الفترة اني ا ون الثاين/ينـاير وتاـرين األول/أ تـوار  3112أحيلـأل
مخس حاالا تتعلق االعني اجلنسن ضد األطفال ضالعة يها اجلماعاا املسـلحة و  17حالـة
(صـــبيّان و  16تـــاة) ضـــالعة يهـــا القـــواا املســـلحة اللولومبيـــة ك املعهـــد الـــوط للطــ
الارعن .وعقوة علل ذلك تاهن املعلوماا الا يعها ل من األمم املتحـدة وملتـ أمـني
املظا اللولوم ك وجود ـ مـن االسـترقل اجلنسـن للفتيـاا والنسـاجت واالعتـداجت اجلنسـن
علــيهن منــاطق التعــدين الــا تعمــل يهــا اجلماعــاا املســلحة .مــا تواصــل أيىــا ارتلــاي
العني اجلنسن علل يد اجلماعاا املسلحة الا ظهـرا اعـد تسـريح اجلماعـة شـب العسـلرية.
و ظرا ألن اله اجلماعاا ال تعت اـا اقلومـة جهـاا اعلـة الـزناع املسـلح واـالر م مـن
ملا يــة اســتفادة األطفــال أيىــا مــن الــدعم املقــدم مــن املــدا عني عــن األســرة التــااعني للدولــة
اوصــفهم ضــحايا للعنــي هــم اليزالــون يواجهــون عقبــاا ةارســة حقــو هم الــا حيميهــا
ا ون الىحايا.
 - 152و ــقل عــام  3112حــددا األمــم املتحــدة  35حاداــا متعلقــا اــالتعليم أدى ك
يســان/أاريل 3112
قــاق أضــرار ااملــدار أو تعطيــل الدراســة .علــل ســبيل املثــال
أقآقــــأل أضـــــرار مبدرســــة مقاطعــــة أراو ــــا اســـــتخدمتها القــــواا املســـــلحة الثوريـــــة
اللولومبيــة  -اجلــيش الثــورل الاــع مــهوى ــقل اشــتبا اا اــني اــله اجلماعــة املســلحة
والقـــواا املســـلحة اللولومبيـــة .و شـــباجب /اير  3112اســـتخدمأل القـــواا املســـلحة
اللولومبية مدرسة أل را عسلرية أاناجت حماراة واا املسلحة الثوريـة اللولومبيـة  -اجلـيش
مقاطعة اوتومايو ةا عر املباين املدرسـية واألطفـال للخطـر األمـر الـلل
الثورل الاع
ثهن من األحيان ك تعطيل الدراسة .و تارين الثاين /و م وأانـاجت حةـار مسـلح
أدى
مقاطعـة أ تيو يـا
امأل ا القواا املسـلحة الثوريـة اللولومبيـة  -اجلـيش الثـورل الاـع
أ لآقأل سـأل مـدار علـل األ ـل وتىـرر مـن ذلـك  2 111طفـل تقريبـا .وظـل املدرسـون
مســتهد ني حيـ أ ــادا التقــارير مبقتــل مخســة مدرســني علــل يــد ياعــاا مســلحة جمهولــة
وتعــر مدر آســني ــرين لتهديــد اجلماعــاا املســلحة ســأل مقاطعــاا لتلفــة .ووردا
تقارير عن يام وةارة الد اع والقواا املسلحة اللولومبية عدة مقاطعاا اإشراع األطفـال
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عــدة أ اــطة مد يــة  -عســلرية واــو جــراجت حتظــره مدو ــة محايــة الطفــل (القــا ون ر ــم
 1192لعام .)3115
 - 159و بلــأل حلومــة ولومبيــا طوعــا ليــة الرصــد واناــقغ عمــق اقــرار جملــس األمــن
 )3116( 1513شريطة أن يتم أل حوار اني األمم املتحـدة واجلماعـاا املسـلحة مبوا قتـها.
ويتواصل اقوار البناجت اني اقلومة الوطنية ومنظومـة األمـم املتحـدة علـل الةـعيدين السياسـن
والتق معا .وميثل وضع وتنفيل سياساا قماية األطفال من التدنيـد مثـل ال ـاممل الرياسـن
ولومبيا.
ققوق ان سان تطورا مادعا للفالة محاية األطفال املتىررين من الزناع
ةــلوا عــن اجلماعــاا املســلحة ك املعهــد
 - 171وأحيــل مــا جمموع ـ  243طفــق ــا وا آ
اللولــوم لرعايـــة األســـرة .وأحيــل اعـــ ،األطفـــال و ةوصـــا منــهم الـــلين ةـــلوا عـــن
اجلماعاا املسلحة الا تاـللأل اعـد تسـريح التنطيمـاا شـب العسـلرية بك ملتـ املـدعن
العام للمحا مة و قـا للقـا ون املتعلـق ااألطفـال واملـرااقني ( 2تاـرين الثـاين /و م )3115
(القا ون ر م  .)1192ومع ذلك ظل اؤالجت األطفال يواجهـون صـعوااا االسـتفادة مـن
فس اققوق واقماية املمنوحة لمطفال اللين جندهتم اجلماعـاا املسـلحة األ ـرى .وينبرـن
مــنح ييــع األطفــال ااعتبــارام ضــحايا فــس االســتحقا اا واقمايــة ارــ ،النظــر عــن
اجلماعة الا امأل اتدنيدام أو استخدامهم.
 - 171وظــل عــدد املقحقــاا القىــايية اســب اال تــها اا املرتلبــة ضــد األطفــال وحدــم
املعلومـاا ااـهن اقـاالا الـا عاجلهـا ملتـ املـدعن العـام حمـدودَين .و حـني ـدم املعهــد
اللولوم لرعاية األسرة الرعاية ك مـا ال يقـل عـن  6 417طفـق مت ةـلهم عـن اجلماعـاا
املسلحة منل عام  1999ليسأل اناع حن االن سوى  59دا ة اتـهم انيـد األطفـال مبـا
ذلــك مخــس دا ــاا مبوج ـ ــا ون العدالــة والســقم لعــام ( 3116منــها دا تــان تــا عــام
 )3112و  54دا ة صادرة عن وحدة حقوق ان سان مبلت املدعن العام (منـها  14دا ـة
عام  .)3112وعقوة علل ذلك أصدرا امللات ان ليمية للمـدعن العـام أحلـام دا ـة.
وعلل الر م من اله اجلهود ظل األطفال يواجهون صعوااا اللدـوجت ك القىـاجت ويبقـل
ان قا من العقاي علل اال تها اا املرتلبة ضد األطفال مةدر لق.
ايفند
 - 173ــقل عــام  3112واصــلأل اجلماعــاا املاويــة املســلحة ايفنــد املعرو ــة أيىــا
االنا ساليأل انيد واستخدام األطفال مبن يهم أطفال ال تتدـاوة أعمـارام سـأل سـنواا.
وعلل الر م من عدم وجود ايا اا مةنفة عـن عـدد األطفـال املـرتبطني ااجلماعـاا املسـلحة
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ايفنــد ميلــن لممــم املتحــدة االعتمــاد عليهــا تاــهن تقــديراا مســتقلة ك أن  3 611طفــل
علـــل األ ـــل مرتبطـــون ااجلماعـــاا املســـلحة املنـــاطق املتىـــررة مـــن أعمـــال ياعـــاا
النا ساليأل .وعلل وج اخلةـوص ظـل التدنيـد الـلل تقـوم اـ ياعـاا النا سـاليأل يـؤار
أيىـا الفتيـاا والنســاجت .وو قـا ملـا أ ــادا اـ وةارة الاـؤون الدا ليــة جُنِّـد صـبية وانــاا
تتــراوت أعمــارام اــني ســأل ســنواا و  13ســنة وحــداا اصــة ااألطفــال (تســمل اــال
داستا واال سنرام علل التوايل) والياا ايهار وجهار ا د وتااتيسـراره وأودياـا.
واستخدآم اؤالجت األطفال دواسيس وحماراني يقاتلون اهسـلحلة اداييـة العةـن .وأ يـد اـهن
األطفال املرتبطني اماعاا النا ساليأل يُنقفلون عند سن  13عامـا ك وحـداا حمـددة السـن
ويتلقون تدريبا عسلريا التعامل مـع السـقت واسـتخدام األجهـزة املتفدـرة املرالـة .وو قـا
ملةادر حلوميـة اسـتمر وضـع األطفـال أمـام وحـداا القتـال ـدروع ااـرية .و محـقا
التدنيد الا تقوم هبا ياعاا النا سـاليأل مسـته آد لة اهتمعـاا احملليـة الفقـهنة يُدبَـر الوالـدان
علــل تقــدي أوالدمهــا واناهتمــا للدماعــاا املســلحة حتــأل هتديــد العنــي مبــا ذلــك القتــل
والتعــلي  .وااملثــل أ يــد اــهن األطفــال يتعرضــون للتهديــد اقتــل أ ــراد أســرام ن اــم اراــوا
أو سلموا أ فسهم لقواا األمن.
 - 172وادر انشارة ك أن القا ون ُيدَرِّم اعد انيد األطفـال واسـتخدامهم .ومـا يبعـ
علــل القلــق ااــلل ــاص اــو ورود عــدة تقــارير متعلقــة مبعاملــة األطفــال الــلين يــدعل أذــم
مرتبطون ااجلماعـاا املسـلحة .و مـا الـأل اللدنـة الوطنيـة ايفنديـة قمايـة حقـوق الطفـل
”اروتو والهتــا للاــرطة والقــواا املســلحة الــا تتعامــل مــع األطفــال منــاطق االضــطراااا
املد ية“ يُحتدَز الـ األحيـان ا ألطفـال الـلين يُلقـل القـب ،علـيهم مبوجـ التاـريعاا
األمنية َمعَ البالرني وال يُحا فمون من قل ظام ىاجت األحـدات ويُحرَمـون مـن االسـتفادة
من انجراجتاا القا و ية الواجبة.
 - 174ولقـــد تآـــل علـــل األ ـــل  367مـــد يا و  111عنةـــر مـــن عناصـــر ـــواا األمـــن
و  97ردا من أ راد ياعاا النا ساليأل عـام  992 3112حاداـا وللـن ال تتـوا ر
أل ايا اا مةنفة ااهن األطفال اللين تآلوا أو شُوِّاوا االشتبا اا اـني اجلماعـاا املاويـة
املســلحة و ــواا األمــن اقلوميــة .و ذ ته ــل األمــم املتحــدة االعتبــار اســتخدام ياعــاا
النا ســاليأل لمطفــال ــدروع اا ـرية إذــا يســاوراا القلــق ةاجت تــل وتاــوي األطفــال
األعمال العدايية.
 - 176ويثهن وجود الفتياا صفوف ياعاا النا سـاليأل حسـ مـا جـاجت التقـارير
لقا أيىا ما يتعلق االعني اجلنسـن ضـد األطفـال .وو قـا ملـا ذ رتـ اقلومـة وانـاجت علـل
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ــاداا عــدة ســاجت ــن مرتبطــاا اماعــاا النا ســاليأل الســااق ميثــل العنــي اجلنســن
مبا ذلك اال تةاي و هنه من ضروي ساجتة املعاملـة ةارسـة معتـادة اعـ ،معسـلراا
ياعاا النا ساليأل.
 - 175وظلأل ادماا ياعاا النا ساليأل تؤار ملا ية حةول األطفـال علـل التعلـيم
املناطق املتىررة .وتفيد التقارير اهن اقت مدار علل األ ـل تعرضـأل يفدمـاا ياعـاا
النا ساليأل عـام  .3112وعلـل سـبيل املثـال  16حزيران/يو يـ اـاجم مـا يةـل ك
 61مقاتق من ياعاا النا ساليأل مدرسة عدادية رية اولسـوميا اواليـة ايهـار و ـاموا
أ ــرا
اتفدهناــا .و اــلا الةــدد ظــل اســتمرار ورود تقــارير عــن اســتخدام املــدار
عسلرية اتحويلـها ك النـاا و واعـد أو اـر ـواا األمـن اقلوميـة اـالقري مـن املـدار
يالل مةدرا للقلق .وعلل سبيل املثـال و حـادت و ـع منطقـة التيهـار اهار ا ـد
 15ذار/مــار ــام حــوايل  31مقــاتق مــن ياعــاا النا ســاليأل حس ـ مــا أ ــادا ا ـ
التقــارير اــايفدوم علــل مدرســة وضــري املدرســني وتــدمهن جــدار حــدودل حتــأل ان اــاجت.
وأ ــهنا وو قــا ملــا جــاجت اعــ ،التقــارير اســتخدمأل اجلماعــاا املســلحة أيىــا املــدار
والية تااتيسراره انيد تقميلاا.
يدهنيا
 - 177أدى الزناع املنطقة الاـمالية الاـر ية مـن يدهنيـا ك حـدوت ا تـها اا جسـيمة
ضــد األطفــال .و ــد أ اــئأل ياعــة أاــل الســنة للــدعوة واجلهــاد املعرو ــة أيىــا اماعــة
او و حرام( )3عام  3113مايدو ورل عاصمة واليـة اور ـو الاـمالية الاـر ية .ويتمثـل
اد ها انطاحة ااقلومة و ااجت دولة سقمية حتـلم االاـريعة .ومنـل وة/يوليـ 3119
تنفــل تلــك اجلماعــة املتطر ــة ادمــاا تســتهدف الاــرطة والزعمــاجت الــدينيني والسياســيني
واملؤسساا العامة والدولية مبا ذلك ادـوم ا تحـارل علـل مـبن لممـم املتحـدة أاوجـا
عام  3111مهايةل املد يني دون ييز مبا ذلك األطفال.
 - 172وتداورا اقالة األمنية وان سا ية املنطقة الاـمالية الاـر ية ـقل عـام .3112
و ــد أدا األ اــطة الــا تىــطلع هبــا ياعــة او ــو حــرام والــرد العســلرل عليهــا ك تاــريد
مئاا االالف من األشخاص دا ل يدهنيا و زوحهم ك اللامهنون وتااد والنيدـر اهـاورة.
وتقــــدر اعثــــة تقيــــيم ســــا ية ماــــتر ة أو ــــدهتا أيلول/ســــبتم الســــلطاا النيدهنيــــة
__________
( )3ياعة أال السنة للدعوة واجلهاد ان عبارة االلرة العرايـة تعـ ”األشـخاص امللتزمـون اناـر تعـاليم الرسـول
واجلهاد“ وتُعرف ااسم ياعة او و حرام وان عبارة تع ”التعليم الرريب طيئة“ الرة ايفوسا احمللية.
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(الو الــة الوطنيــة ندارة الطــوارن الوطنيــة) واألمــم املتحــدة والةــلي األمحــر النــيدهنل أن
حوايل  6.9مليون يدهنل من السـلان الـلين يعياـون الواليـاا الاـمالية الاـر ية البـال.
عددام  11مليون سمة تىرروا من رد ياعة او و حرام مبا ذلك  4مقيـني سـمة
والية اور و.
 - 179واةدادا صعواة يةال املساعداا ان سا ية ك اهتمعاا احمللية املتىررة والرصـد
والتحقق من حوادت اال تها اا اجلسيمة املرتلبة ضد األطفال وال سيما منل ـقق مطـار
ــــا ون األول/
مايــــدو ورل أعقــــاي ايفدــــوم الــــلل شــــنت ياعــــة او ــــو حــــرام
ديسم  .3112و قل الفترة من أيار/مـايو ك ـا ون األول/ديسـم  3112وحـده ــتل
 42ادمــة ذاا صــلة اماعــة او ــو حــرام واليــاا
مــا ال يقــل عــن  1 311شــخ
أداماوا واور و ويويب.
 - 121وتلقأل األمم املتحدة تقارير عـن يـام ياعـة او ـو حـرام اتدنيـد واسـتخدام أطفـال
ال تتداوة أعمارام  13سنة .واسـتخدام األطفـال حسـبما ادُعـن أ ـرا االسـتخباراا
وتعق حتر اا واا األمـن و قـل األسـلحة واملاـار ة ايفدمـاا مبـا ذلـك حـرق
املدار واللنايس.
 - 121و تل مئاا األطفال أو شُـواوا علل أيدل ياعـة او ـو حـرام ادمـاا االقنااـل
واألســلحة علــل ــل مــن يــدعم الدميقراطيــة أو مــا يســمل اــالقيم الررايــة .و أيلول/ســبتم
وحده تل  491شخةا تسع ادماا من اينهم عدد هن معروف من األطفـال .وعلـل
ســبيل املثــال  17أيلول/ســبتم  3112اايــأل ياعــة او ــو حــرام ريــة ا ـ شــي
ةا أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  151شخةا معظمهم من املد يني.
 - 123وةا يبع علل القلق ااـلل ـاص ايفدمـاا الـا اسـتهد أل املـدار والـا شـنتها
ياعـــة او ـــو حـــرام والـــا ظلـــأل تـــزداد واليـــا يـــويب واور ـــو منـــل تاـــرين األول/
أ توار  3113وطـوال عـام  3112ةـا أسـفر عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن  111مـن التقميـل
ذار/مــار  3112اــوجم مــا ال يقــل عــن
و  71مــن املدرســني .وعلــل ســبيل املثــال
 11مدرسة والية اور و ةا أسفر عن مقتل ما ال يقل عن سـبعة مدرسـني واقاـة تقميـل.
و حزيران/يو ي و عأل ادماا علل مدرستني اا ويتني واليا يويب واور ـو ةـا أسـفر
عن مقتـل سـبعة مـن التقميـل ومدرسـني ااـنني يـويب ومثا يـة تيـان و تـاتني اور ـو .و
وة/يولي أعلن أحد ةعماجت ياعة او و حرام واو أاو الر شـيخو أذـا سـتحرق املـدار
وتقتل املدرسني وأعلنأل اجلماعة مسـؤوليتها عـن ادـوم و ـع  5وة/يوليـ علـل مدرسـة
اا وية مامودو والية يويب وأسفر عن مقتل ما ال يقل عن  39تلميلا ومـدر واحـد
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تعـــر اعىـــهم للحـــرق أحيـــاجت .و وة/يوليــ أيىـــا تعرضـــأل حـــدى املـــدار الثا ويـــة
اقلوميــة واليــة يــويب يفدــوم مــن بــل عناصــر مســلحة لــيق حــني ــان التقميــل ــايمني.
وأشعلأل النـار أجـزاجت مـن املدرسـة واملهـاجع وأطلقـأل النـار علـل الطـقي الـلين حـاولوا
الفرار .وتراوت عدد انصاااا املبل .عنها اـني  12و  .43و أ ثـر ايفدمـاا الفتا ـة علـل
األطفــال عــام  3112د لــأل عناصــر مــن ياعــة او ــو حــرام  39أيلول/ســبتم ك
لية الزراعة وجبا والية يـويب وأطلقـوا النـار ةـا أسـفر عـن
مهدع الطقي الل ور
مقتل  56طالبا وجرت  12رين.
 - 122واستهد أل ياعة او و حرام أيىا اع ،العاملني جمال التعلـيم و اهـال الطـ
و تلتهم .علل سبيل املثال  9يسان/أاريل تل أشـخاص ياـتب أذـم أعىـاجت ياعـة
او و حرام أراعة مسؤولني الدنة الترلية والية اور و الا تدير ار اممل الترليـة املـدار
الدة ديلوا واليـة اور ـو .و
االاتدايية والثا وية اينما ا وا جولة تفتياية مدار
اوتيسلوم ومقتـل  11سـاجت مـن العـاملني
شباجب /اير أ يد عن مقتل اقاة أطباجت أجا
ا و.
اهال الةحن ادماا علل مرا ز التحةني ضد شلل األطفال
 - 124وأدى تةــاعد أعمــال العنــي وايفدمــاا املتلــررة علــل املــدار ك تعطيــل حــق
األطفــال التعلــيم حي ـ وردا تقــارير اــهن  16 111طفــل واليــة اور ــو تو فــوا عــن
الفترة اني شباجب /اير وأيار/مايو  .3112وأ ادا التقارير أيىـا اـهن
اقىور ك املدار
ظام الرعاية الةحية والية اور و د اذار حي ر معظـم العـاملني اهـال الطـ و ـا
مــن التعــر لقعتــداجت مــن بــل ياعــة او ــو حــرام .واســتمرا اــله االاااــاا املتمثلــة
ايفدماا علل املدار و تل األطفال وتاويههم أوايل عام  .3114علل سبيل املثـال
مدرسـة اـوين
 36شباجب /اير  3114أ ادا تقارير اـهن  69طفـق مـن تقميـل املـدار
يادل وان مدرسة اا وية والية يويب مشـال شـر ن يدهنيـا ـد أطلـق علـيهم الرصـاص
أو أحر وا أحياجتً.
 - 126وردا اقلومة النيدهنية علل التهديد اللل تاـلل ياعـة او ـو حـرام اناـر ر ـة
العمــل املاــتر ة واــن ر ــة تتــهلي مــن أ ــراد عســلريني وأ ــراد الاــرطة ومــوظفن ايفدــرة
وضـــباجب االســـتخباراا وذلـــك حزيران/يو يـ ـ  .3111و أيار/مـــايو  3112أعلنـــأل
اقلومـــة حالـــة الطـــوارن واليـــاا اور ـــو ويـــويب وأدامـــاوا وعقـ ـ ذلـــك تةـــاعدا
االشــتبا اا املســلحة اــني الفر ــة وياع ـة او ــو حــرام ســياق عمليــاا الفر ــة جمــال
ملا حــة التمــرد .وتلقــأل األمــم املتحــدة تقــارير عــن  14طفــق واليــة اور ــو تتــراوت
أعمــارام اــني تســعة أعــوام و  12عامــا و  31طفــق واليــة يــويب أ يــد اــهذم اعُتـــقلوا
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سـياق اــله العمليــاا .وترحـ األمــم املتحــدة اــان رايف عنــهم أيار/مــايو  3112طــار
ار ــاممل العفــو الــلل أعلنت ـ اقلومــة وتــدعو اقلومــة ك اــلل ــل مــا وســعها للو ــاجت
االتزاماهتا ملنع االعتقال واالحتداة التعسـفيني والعمـل علـل ضـمان احتـرام املبـادن األساسـية
للحــق احملا مــة العادلــة مبــا ذلــك ســياق حــاالا الطــوارن الدولــة والعمليــاا
املستمرة مللا حة التمرد.
 - 125وعقوة علل ذلك إن ياعاا اال تةاص األالية الـا ياـار ليهـا عـادة علـل أذـا
” ر ة العمل املاتر ة املد ية“ الا ظهرا قمايـة اهتمعـاا احملليـة مـن ياعـة او ـو حـرام
ســلحأل أ فســها تــدرإليا االســواطهن والبنــادق وشــواد أ راداــا قــاجب تفتــيش لــدعم ر ــة
العمل املاتر ة .وتفيد اقلومة اهن ” ر ة العمل املد ية املاتر ة“ ليسأل جـزجتا مـن القـواا
اقلومية وأن أ اطة اله اجلماعاا تثهن القلق حي ذا تعمـل ـاريف طـاق سـيادة القـا ون
والتسلسل القيادل لقواا األمن ومسؤوليتها.
 - 127وأدا أل األمم املتحدة ايفدماا الا و عأل الاـمال الاـر ن مـن يدهنيـا ودعـأل
السـلطاا ك اـدجت حتقيقـاا سـريعة وشـاملة حملاســبة مـرتل تلـك اجلـرايم .مـا حتـي األمــم
املتحدة علما االتزام يدهنيا االقا ون ان ساين الدويل و ا ون حقوق ان سان من أجـل محايـة
حقــوق األطفــال وو ايتــهم مــن العنــي املـرتب اــالزناع مبــا ذلــك مــن ــقل التاــريعاا
والسياساا الوطنية القايمة .و أح السلطاا النيدهنية علل مواصلة دعم اللدنة الوطنيـة
املســـتقلة ققـــوق ان ســـان مـــن أجـــل تنفيـــل واليتـــها البعيـــدة املـــدى القويـــة جمـــايل رصـــد
اال تــها اا اجلســيمة املرتلبــة املنــاطق املتىــررة واناــقغ عنــها .و ــ أرحــ اــالتزام
اقلومــة ااملســاعدة علــل تيســهن وصــول مــرا حقــوق ان ســان واجلهــاا الفاعلــة جمــال
الاؤون ان سا ية ك الامال الار ن.
اا ستان
 - 122ظــل انيــد األطفــال علــل أيــدل اجلماعــاا املســلحة اا ســتان أل ــرا تاــمل
حســبما أ ــادا التقــارير اســتخدامهم القيــام هبدمــاا ا تحاريــة وةرع القنااــل ياــلل
ذار/مـار ألقـأل الاـرطة القــب،
مةـدر لـق اـال .عـام  .3112علـل سـبيل املثـال
علــل  11مــن األطفــال الــلين تتــراوت أعمــارام اــني  11ســنواا و  17ســنة ةــن ةُعــم أن
اجليش البلو ن املتحد استخدمهم لزرع أجهـزة متفدـرة مرالـة .واحتُــدز ييـع األطفـال
أحد املرا ق األمنية التااعة قلومة الو ستان ا تظارا للمحا مة و أل تااـة اـلا التقريـر.
و ميلن حتديد أر ام د يقة عن عدد األطفال اللين تستخدمهم اجلماعاا املسـلحة ال سـيما
املنــاطق القبليــة اخلاضــعة لــحتدارة االحتاديــة .ومــع ذلــك  34تاــرين األول/أ تــوار
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احتدـــزا ـــواا األمـــن األ را يـــة مقاطعـــة ورســـتان  31طفـــق تتـــراوت أعمـــارام اـــني
 7سنواا و  13سنة ُةعآـم أذم ذاابون ك اا ستان للتدري العسلرل علل أيـدل حر ـة
طالبان .ور ىأل حر ة طالبان اله املزاعم.
 - 129وعلل الر م مـن أن األر ـام الد يقـة للخسـاير اـني األطفـال تلـن متاحـة دايمـا
عــام  3112قــد وردا تقــارير اــهن ا فدــاراا األجهــزة املتفدــرة املرالــة أدا ك مقتــل
مــا ال يقــل عــن  12طفــق وجــرت  75ــرين وال ســيما مقــاطعا الو ســتان و يــ
نيسـة
اا توضوا .علل سبيل املثال إن ايفدوم اال تحارل املـزدويف  33أيلول/سـبتم
ييـــع القديســـني مدينـــة اياـــاور يــ اـــا توضوا أدى ك مقتـــل  21شخةـــا اينـــهم
عدد هن معروف مـن األطفـال .وأعلنـأل جمموعـة مناـقة عـن حر ـة الطالبـان واـن حر ـة
الطالبان  -جند اهلل مسؤوليتها عن ايفدوم .و ادوم ر  31حزيران/يو يـ 3112
ويتا الو ستان وأعقـ ذلـك ا فدـار أجهـزة
در ا تحارل فس مسدد شيعن
متفدرة مرالة عن طريق الـتحلم عـن اعـد عقـ وصـول مـد يني وعمـال قـاذ ك املو ـع
ةا أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  32شخةا مـن اينـهم اقاـة أطفـال و صـااة  56ـرين.
وادعأل ياعة الشلر جهاسفن مسؤوليتها عـن اقـادت .و  15شـباجب /اير و ـع ادـوم
ا تحارل امأل ا جمموعة هن معرو ة سوق االقري من الـدة ويتـا اـزارا أسـفر عـن
 93تــيق و  364مةــااا مــن اينــهم مــا ال يقــل عــن  46امــرأة و  32طفــق .واانضــا ة ك
ذلــك أســفرا ادمــاا شــنها مهــايون مســلحون و عــأل أساســا الو ســتان ومدينــة
راتان عن مقتل سبعة أطفال وجرت  15رين .وأدا االشـتبا اا املسـلحة اـني ـواا
األمن واجلماعاا املسلحة و يمـا اـني اجلماعـاا املسـلحة املنـاطق القبليـة اخلاضـعة لـحتدارة
االحتادية ك مقتل طفل واحد و صااة أراعة أطفال.
 - 191واســتمرا ايفدمــاا املتعمــدة علــل املـدار واملعلمــني وأطفــال املــدار وذلــك
املقــام األول علــل أيــدل حر ــة الطالبــان اا ســتان واجلماعــاا احملليــة املرتبطــة هبــا حيـ
وردا تقارير ك األمم املتحدة عن و وع  72ادوما .وو ـع أ ـ عـدد مـن ايفدمـاا علـل
مقاطعــــة يـــ اــــا توضوا ( )61تتلواــــا املنــــاطق القبليــــة اخلاضــــعة لــــحتدارة
املــــدار
االحتاديــة ( .)19و أحــد اقــوادت  21ذار/مــار آتـــل مــدير مدرســة وأصــي مثا يــة
تقميـل تتــراوت أعمــارام اــني  6و  11ســنواا اــرات عنــدما ألقــل رجــقن ير بــان دراجــة
راتاـن .واسـتهدف سـتة وعاـرون
ارية ناال يدوية وأطلقوا النار علل مدرسـة ااتداييـة
ادوما مؤسساا تعليمية للبناا .فن ا ون الثاين/يناير  3112أ ادا تقـارير اـهن عناصـر
مســلحة تلــأل مخــس معلمــاا واانــتني مــن العــامقا اهــال الةــحن أانــاجت عــودهتن
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حـــــا قا مـــــن ماـــــروع اهحـــــد اهتمعـــــاا احملليـــــة مقاطعـــــة يــــ اـــــا توضوا .و
 35ذار/مــار جــرى عــدام ُمـــدرِّسة وجــود اانــها البــال .مــن العمــر  12ســنة واــن
طريقها ك املدرسة علل أيدل عناصر مسلحة جمهولة ايفوية و الـة يـ ااملنـاطق القبليـة
اخلاضــعة لــحتدارة االحتاديــة .و  6أيلول/ســبتم ا فدــرا نبلــة ــاريف مدرســة ااتداييــة
حلومية للبناا مقاطعة اا و ي اا توضوا ُةعآــم أن حر ـة الطالبـان احملليـة امـأل هبـا
ةا أسفر عن صااة  12طالبة دون سن العاشـرة .وتلقـأل مـدار عديـدة وال سـيما مـدار
البناا هتديداا أيىا من جا اجلماعاا املسلحة ةا أدى ك قق اعىها .وعلـل سـبيل
املثــال  16يســان/أاريل اــدد ةــيل مــن الطالبــان يقــوده حــا د ــول هبــادور الفتيــان
مــهنان شــاه ااــمال
والفتيــاا اــهن ال ينتــهلوا اقظــر الــلل رض ـ علــل مخــس مــدار
وةيرسـتان .وتلقـأل األمـم املتحـدة أيىـا تقـارير تفيـد اـهن ـواا األمـن البا سـتا ية تســتخدم
ي اا توضوا و املناطق القبلية اخلاضعة لحتدارة االحتاديـة لاـن
املباين املدرسية اقلومية
عملياا ضد اجلماعاا املسلحة.
 - 191واستمرا ايفدماا علل العـاملني جمـال التحةـني ضـد شـلل األطفـال ةـا أسـفر
عن مقتل العديد من عمال التحةني ومثا ية من أ ـراد الاـرطة ةـن يـو رون اقراسـة يفـم .و
 31تارين الثـاين /و م ا تُــطي  11معلمـا ومتطوعـا حمليـا مـن مدرسـة اصـة منطقـة
و الة ي عق التحةني ضد شلل األطفال املدرسة .ويزعم أن ياعـة الشـلر انسـقم
امــأل اــللك اال تطــاف وأ ــربيف عــن الىــحايا اعــد اىــعة أيــام دون أن يةــااوا اــهذى.
واستُـهد أل مستافياا وعياداا طبية أيىا .و ـتل ما ال يقل عن أراعة أشخاص مـن اينـهم
واحد من العـاملني ااملستاـفل علـل األ ـل وجُــرت مخسـة ادـوم ا تحـارل االقنااـل علـل
مستاــــفل منطقــــة اــــاجور القبليــــة  31يســــان/أاريل .و  16حزيران/يو يـــ تــــل
مــا ال يقــل عــن  36مــد يا وجــرت ــثهنون ــرون ادــوم منســق ةعمــأل ياعــة الشــلر
جهاسفن أذا شنت علل حا لة هبا طالباا جامعياا و و ـأل الحـق علـل اهمـع الطـ
ويتا حي ا أل ضحايا ايفدوم األول يتلقني العقيف.
 - 193وا ــلا اقلومــة طــواا حنــو تعزيــز السياســة وانطــار التاــريعن قمايــة الطفــل
مبا ذلك املوا قة علل السياسة العامة قمايـة األطفـال الو سـتان و حـ ـا ون محايـة
الطفل الو سـتان وتقدميـ ك جملـس الـوةراجت وصـيا ة واعـد العمـل للدنـة املعنيـة ومايـة
الطفل ورعايت مقاطعة ي  -اا توضوا ويفيئة محاية األطفـال السـند و رسـال طـار
ك مفــو حقــوق الطفــل علــل الةــعيد االحتــادل و ييــع املقاطعــاا اا ســتان .و ـ
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أشدع حلومـة اا سـتان علـل مواصـلة جهوداـا الراميـة ك حتسـني محايـة األطفـال .والفريـق
القطرل اا ستان علل أابة االستعداد لدعم اقلومة الا الةدد.
الفلبني
 - 192استمر استخدام األطفال من بل اجلماعـاا املسـلحة ا ـة مبـا ذلـك مـن جا ـ
اجلبهـــة انســـقمية لتحريـــر مـــورو الـــا و عـــأل علـــل طـــة عمـــل مـــع األمـــم املتحـــدة
عام  3119وحـزي الاـع اجلديـد واجلبهـة الوطنيـة لتحريـر مـورو وحر ـة أاـو سـياف
واجلماعــة املناــقة عــن اجلبهــة انســقمية لتحريــر مــورو واملســماة حر ــة مقــاتلن انرســامورو
انســقميني مــن أجــل اقريــة .واضرطــأل اقر تــان األ هنتــان علــل حنــو متزايــد القتــال
عــام  3112ملعارضــة عمليــة الســقم اــني اقلومــة وجبهــة مــورو انســقمية للتحريــر .علــل
ســبيل املثــال اســتخدمأل اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر مــورو مــا ال يقــل عــن ســبعة تيــان تتــراوت
أعمـــارام اـــني  14و  17عامـــا مقـــاتلني ومحـــالني ادومهـــا علـــل مدينـــة ةامبوا رــا
أيلول/سبتم ةا أسفر عن مقتل صبيني .واستخدم ما ال يقل عـن  161مـن املـد يني اينـهم
 12تاة و  19صبيا درع ااـرل اـله العمليـة .واالنسـبة ك القـواا اقلوميـة جـرى
التحقق من حالة واحدة استُـخدم يها ص عمره  13عاما ل ا للارطة.
 - 194ومــا ةالــأل األمــم املتحــدة تاــعر اــالقلق ةاجت اســتمرار ورود تقــارير عــن االعتقــال
واالحتدــاة واللاــي العل ـ عــن األطفــال مــن جا ـ القــواا املســلحة الفلبينيــة الرتبــاطهم
املزعــوم ااجلماعــاا املســلحة .و حزيران/يو ي ـ ألقــن القــب ،علــل اقاــة صــبيان ماــردين
دا ليا من مقاطعة ما يندا او تتـراوت أعمـارام اـني  15و  17سـنة واحتُــدزوا وتعرضـوا
لسوجت معاملة من جا عناصـر القـواا املسـلحة الفلبينيـة اـزعم عىـويتهم حر ـة مقـاتلن
انرســامورو انســقميني مــن أجــل اقريــة .وجــرى االســتدواي واالعتــداجت املبلــ .عنـ مــبن
مدرســة ريبــة .و حالــة أ ــرى ألقــن القــب ،علــل صــ عمــره  14عامــا ةامبوا رــا
واحتُــدز و ــيد ااألصـفاد ملـدة أسـبوعني تقريبـا اـزعم ا تمايـ للدبهـة الوطنيـة لتحريـر مـورو.
وألقأل القواا املسلحة الفلبينية القب ،علل صبيني رين  33وة/يوليـ الـدة لوريتـو
مقاطعة أ وسان دل سور ادعوى ارتباطهما وزي الاع اجلديد .وتؤيد التقـارير الطبيـة
أذما تعرضا لسوجت املعاملة ومها حمتدزين لدى القواا املسلحة.
 - 196و ـتل ما ال يقل عن  31طفق ( 4ات و  15ذ ور) وأصي  33ـرون اـروت
( 5ات و  15ذ ور)  22حاداـا منفةـق .وسمـأل معظـم انصـاااا اـني األطفـال عـن
االشتبا اا اني القواا املسلحة الوطنية واجلماعاا املسلحة مبا ذلك مـع اجلبهـة الوطنيـة
لتحرير مورو مدينة ةامبوا را أيلول/سبتم و للك القتال يما اني الفةـايل دا ـل
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اجلماعاا املسـلحة .علـل سـبيل املثـال شـباجب /اير و يسـان/أاريل أسـفرا سلسـلة مـن
االشتبا اا اـني ةـايل جبهـة مـورو انسـقمية للتحريـر مشـال وتااـاتو وما ينـدا او عـن
مقتل ما ال يقل عن اقاـة أطفـال وجـرت طفلـة عمراـا  13عامـا .و حـادت ـر و ـع
الثامنـــة عاـــرة مـــن عمـــره وأصـــي صـــبيان عمـــر أحـــدمها
 2يســـان/أاريل ــــتل صــ
 13عامــا واال ــر  12عامــا اــروت مقاطعــة ومبوســتيق ــايل طــقق ــار مــن جا ـ
القواا املسلحة الوطنية .و حني أن القواا املسلحة الفلبينية ةعمـأل أن انصـاااا حـداأل
تيدة ملواجهة مع اجليش الاع اجلديـد قـد أ لـرا أسـرام ذلـك اقـدت ور عـأل دعـوى
تل عمد ضد عناصر القواا املسلحة الوطنية.
 - 195وظــل لقشــتبا اا املســلحة أيىــا تهاهناــا مــن حي ـ ملا يــة وصــول األطفــال ك
وة/يوليـ و عـأل اشـتبا اا اـني حر ـة
التعليم املناطق املتىررة .علـل سـبيل املثـال
مقــاتلن انرســامورو انســقميني مــن أجــل اقريــة والقــواا املســلحة الوطنيــة أدا ك تعليــق
الدراســة لـــ  6 222تلميــلا اــقت الــدياا مقاطعــة ما وينــدا او .واســب التــوتراا
القايمة اني جبهة مـورو انسـقمية للتحريـر واجلبهـة الوطنيـة لتحريـر مـورو حزيران/يو يـ
ـــريتني الديـــة ماتـــاالم مقاطعـــة مشـــال وتااـــاتو ةـــا أاـــر علـــل
أ لآــــقأل املـــدار
 292طالبــا .و أيلول/ســبتم عنــدما اشــتبلأل اجلبهــة الوطنيــة لتحريــر مــورو مــع القــواا
امل سلحة الوطنية مدينة ةامبوا را دُمِّـرا اقت مدار اما اسب حدوت حرايق.
 - 197و ان العاملون جمال التعليم والةحة أيىا اد ا للدماعاا املسلحة .علـل سـبيل
الدية ميدسـاياي مبقاطعـة مشـال وتااـاتو اسـتخدمأل حر ـة
املثال  32أيلول/سبتم
مقــاتلن انرســامورو انســقميني مــن أجــل اقريــة مدرســة مالينرــاو االاتداييــة مو ــع د ــاعن
حمتدــزة حــوايل  1 611مــن البــالرني والتقميــل راــاين وا تطفــأل تســعة معلمــني أانــاجت
ا ســحاهبا .و  12أيار/مــايو ا تطفــأل حر ــة أاــو ســياف عــامق اهــال الطـ مــن أحــد
املرا ز الةحية الدية جولو مقاطعة سولو.
 - 192و  16وة/يولي أصدرا القواا املسلحة الوطنيـة مبـادن توجيهيـة ااـهن تسـيهن
األ اطة املدار واملستافياا ومن البوادر املادعة ما أ ادا اـ التقـارير عـن قـل اعـ،
الوحــداا مــن القــواا املســلحة الوطنيــة مــن املــدار اســتدااة جلهــود الــدعوة الــا اللتــها
األمــم املتحــدة اجتماعــاا عقــدا اةــفة منتظمــة مــع االليــة اقلوميــة للرصــد واناــقغ
واالستدااة و أشدع علل مواصلة تنفيـل تلـك املبـادن التوجيهيـة .واـدر انشـارة ك أن
املعســلراا املوجــودة املــدار والعيــاداا الةــحية أو اــالقري منــها أن تــؤار علــل حــق
األطفال اقةول علل التعليم والرعاية الةحية ما تعرضهم خلطر ايفدماا.
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 - 199و ا أل حمادااا السقم اني اقلومة وجبهة مورو انسقمية للتحريـر جاريـة طـوال
عــام  .3112ومت التو يــع  37ذار/مــار  3114علــل اتفــاق ســقم شــامل توطئــة ن امــة
يــان اا رســامورو اجلديــد يتىــمن أحلامــا تتعلــق اتســريح ـواا جبهــة مــورو انســقمية
للتحرير .وتواصل األمم املتحدة العمل مـع جبهـة مـورو انسـقمية للتحريـر علـل تنفيـل طـة
العمل الا و عأل اجلبهة ضـا ة ااـهن ديـداا  39يسـان/أاريل  .3112وأسـفرا اعثـة
دعم تق أو داا ملت ةثلا اخلاصة واليو يسيي أيار/مايو عن وضع طة تنفيليـة حتـدد
اخلطواا العملية من أجل تنفيل طة العمل .ومع ذلك إن جبهة مـورو انسـقمية للتحريـر
ترد رمسيا علل الرسايل الا وجهتها ليهـا األمـم املتحـدة الفلـبني حـن و ـأل عـداد اـلا
التقرير .و أح مرة اا ية جبهة مورو انسقمية للتحرير علـل مواصـلة التعـاون مـع األمـم
املتحدة وأشدع اقلومة الفلبينية علل أن تواصل تقدي الدعم الا الةدد.
مقاطعاا اقدود اجلنواية لتايلند
 - 311علــل الــر م مــن انعــقن الــلل يســبق لـ مثيــل عــن ”توا ــق عــام االراجت ااــهن
عملية حوار السقم“ اني حلومة تايلند و ”األشخاص اللين يفم راجت وأيـديولوجياا لتلفـة
عن الدولة“ مبا ذلك اجلبهة الثورية الوطنية الةادر  32شـباجب /اير  3112مـا ةال
العني املسلح يؤار علل مقاطعاا اقدود اجلنواية لتايلند.
 - 311و د تلقأل األمم املتحدة تقارير عن انيد واستخدام أطفال ات وذ ـور ال تتدـاوة
أعمارام  14سنة من بل اجلماعاا املسلحة مبا ذلك اجلبهة الثورية الوطنية .ويُــزعم أذـا
استخدمأل األطفال مخ ين املقام األول من أجـل تتبـع حر ـة ـواا األمـن التايلنديـة.
ومــا ةالــأل انــاع شــوا ل أيىــا ااــهن االرتبــاجب ــهن الرمســن لمطفــال اماعــاا الــد اع عــن
القــرى (املســماة تاــور رور اــور) .وو قــا ملــا ذ رت ـ اقلومــة قــد صــدرا تعليمــاا ك
املسؤولني اقلوميني املقاطعاا احمللية ذاا الةلة للعمـل علـل ةيـادة الـوعن ورصـد تنفيـل
اللــوايح الــا أصــدرهتا اقلومــة مــن أجــل معاجلــة شــوا ل االرتبــاجب ــهن الرمســن لمطفــال مــع
تاــور رور اــور .ومــا ةالــأل التاــريعاا اــرم صــراحة شــراع األطفــال القــواا املســلحة
واجلماعاا املسلحة .وعقوة علـل ذلـك واصـلأل األمـم املتحـدة تلقـن معلومـاا تـثهن القلـق
ااهن االحتداة اندارل لمطفـال الرتبـاطهم املزعـوم ااجلماعـاا املسـلحة .وو قـا ملـا ذ رتـ
اقلومة إن ا ون انجراجتاا اجلنايية و ا ون حملمة األحدات واألسرة و ـا ون جـراجتاا
األحدات واألسرة الةادر عـام  3111تطبـق علـل األطفـال املاـتب ـيهم مـن أجـل محايـة
حقو هم وللفالة الفةل و عادة اندمايف واملساعدة االل منظم .وتتطلـع األمـم املتحـدة ك
ر املستدداا املتعلقة اتنفيل اله االلتزاماا.
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 - 313وتاــهن مةــادر مواو ــة ك أن التقــارير أ ــادا اــهن مــا ال يقــل عــن  215ادومــا
ااألجهزة املتفدرة املرالـة و عـأل مقاطعـاا ـاراايواا وااتـاين وسـو رق ويـاال مـن اينـها
 26ادومــا اــاألجهزة املتفدــرة املرالــة ــقل األســبوعني األ هنيــن مــن شــهر رمىــان .و
يسان/أاريل  3112وحده أ يد عن مقتل  46شخةا و صااة  79ـرين  392حاداـا
مبا ذلـك عمليـاا تفدـهن نااـل و طـقق ـار مـن السـياراا .وعلـل الـر م مـن عـدم تـوا ر
أر ام د يقة عن انصـاااا اـني األطفـال دايمـا تلقـأل األمـم املتحـدة تقـارير عـن مقتـل سـبعة
أطفال و صـااة  27طفـق تلـك اقـوادت .علـل سـبيل املثـال  31ذار/مـار 3112
أ ـادا تقـارير اـهن صـبيا التاسـعة مـن عمـره ـد ــتل وأصـي  14شخةـا اـروت عنــدما
ا فدــرا نبلــة أحــد حمــقا املثلدــاا مقاطعــة ااتــاين .ومــن اــني العديــد مــن صــاااا
الثا يـة
األطفال املبل .عنها والناية عـن طـقق النـار مـن مر بـاا متحر ـة أصـي صـ
من عمره اروت شديدة عندما تل والده  11ا ون األول/ديسم .3112
 - 312وواصــلأل اجلماعــاا املســلحة اســتهداف املــدار واملدرســني علــل الــر م مــن أن
األمــم املتحــدة تســتطع أن تعــزو ذلــك ك أطــراف حمــددة .و ــد ـــتل مــا ال يقــل عــن ســبعة
معلمني واقاة أ راد من العاملني جمـال التعلـيم حسـ مـا أ دتـ وةارة التعلـيم التايلنديـة.
مقةـي مدرسـن أمـام
و  32ا ون الثاين/يناير ام شخةـان مسـلحان اإعـدام مـدر
عاراا األطفال ا أل من اينهم اانت البالرة من العمر سبع سـنواا مقاطعـة ـاراايواا.
عمليــة
و ُعـــلقأل الدراســة لعــدة أيــام  13مدرســة مقاطعــة ااتــاين اع ـد مقتــل مــدر
طــقق ــار مــن ســيارة ي/أ ســطس .وتعرضــأل املــدار أيىــا يفدمــاا مبــا ذلــك
ما ال يقل عن اقاة ادماا ااألجهزة املتفدـرة املرالـة علـل ـواا األمـن اقلوميـة املللفـة
ومايــة املــدار ةــا يزيــد مــن تعــر التقميــل واأل ــراد احملمــيني للخطــر .و ادــوم
مقاطعـة يـاال  11أيلول/سـبتم ــتل جنــديان وأصـي صـ عمـره  13عامـا اــروت
أحد املباين املدرسية.
 - 314و تقريرل السنول السااق رحبأل ااروع اقلومة و ريق األمم املتحـدة القطـرل
حوار ااهن الوصول ك املقاطعاا اقدودية اجلنواية للتحقق االل مستقل واناـقغ مـن
اال تــها اا املــدعل ارتلاهبــا ضــد األطفــال واناــقغ عنــها وذلــك اطــرق مــن اينــها الطرايــق
التاـــريلية الـــد يا .ولمســـي يُــــحرة أل تقـــدم ااـــهن تاحـــة ملا يـــة الوصـــول ك تلـــك
املقاطعــاا ارــر الرصــد والتحقــق علــل الــر م مــن أن اقلومــة واصــلأل تيســهن الزيــاراا
امل جمة و أحـ ااـ دة اقلومـة علـل املىـن ـدما التعـاون مـع الفريـق القطـرل لتيسـهن
وصول ك مقةده.
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رااعا  -التوصياا
 - 316يســاورين لــق اــال .ةاجت اال تــها اا اجلســيمة الــوارد اياذــا اــلا التقريــر وأدعــو
ييــع األطــراف ك بــل ييــع اال تــها اا اجلســيمة ضــد األطفــال ــورا وا ــاذ ييــع التــدااهن
القةمة ملنعها وا اذ ا ة التدااهن الىرورية ملعا بة مرتلبيها.
 - 315و ـ أحـ ااــدة ييــع األطــراف الــواردة أمسا اــا مر قــن اــلا التقريــر لقيامهــا
اتدنيــد األطفــال واســتخدامهم و تــل األطفــال وتاــويههم وأعمــال العنــي اجلنســن ضــد
األطفال و/أو شن ايفدماا علـل املـدار واملستاـفياا أو األ ـراد املاـمولني ااقمايـة ك
بل ييع اال تها اا اجلسيمة ضد األطفال ـورا والـد ول حـوار مـع األمـم املتحـدة مـن
أجل وضع ط العمل وتنفيلاا.
 - 317و ـ أرحــ ااملاــار ة انإلاايــة مــن الــدول األعىــاجت طــاق محلــة ”أطفــال
ال جنود“ من أجل وضع حد ولول عام  3115لتدنيـد األطفـال واسـتخدامهم علـل أيـدل
ــواا األمــن اقلوميــة الدا لــة الزناعــاا وأدعواــا ك مواصــلة ا ــاذ طــواا ملموســة
وحاةمة هبدف اال تهاجت من وضـع طـ العمـل وتنفيـلاا .و اـلا الةـدد أايـ ااجلهـاا
املاحنة أن تقـدم املسـاعدة معاجلـة ارـراا التمو يـل مـن أجـل تنفيـل طـ العمـل واأل اـطة
املتةلة هبا.
 - 312وأرح االتقدم اللل أحرةت اعـ ،اجلماعـاا املسـلحة مـن ـهن الـدول تسـريح
األطفال أو انعقن عن التزاماا مـن أجـل تـو هن محايـة أ ىـل لمطفـال مبـا ذلـك النـهن
أوامر القيادة و عق اهتا عن انيد األطفال.
 - 319وأاي االدول األعىاجت أن تسـمح اوصـول األمـم املتحـدة ااـلل مسـتقل أل ـرا
رصد اال تها اا اجلسيمة ضد األطفال واناقغ عنها وأن تيسر االتةال اني األمم املتحـدة
واجلماعاا املسلحة من هن الدول نجراجت حـوار معهـا و اـرام اتفا ـاا ااـهن طـ العمـل
ومتااعتها من أجل وضع حد لق تها اا و قا لقراراا جملـس األمـن ااـهن األطفـال والـزناع
املسلح .ال أن الا االتةال ال يالل حلما مسـبقا علـل الوضـع السياسـن أو القـا وين لتلـك
اجلماعاا املسلحة من هن الدول.
 - 311وو قا لقرار جملس األمن  3142أشدع الـدول األعىـاجت علـل أن تنظـر علـل سـبيل
األ ـــرا
األولويـــة ا ـــاذ تـــدااهن ملموســـة مـــن أجـــل الـــردع عـــن اســـتخدام املـــدار
العسلرية.
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 - 311وةا يقلق أيىا احتداة األطفال حاالا الزناع املسلح ال سيما سـياق أ اـطة
ملا حــة انراــاي ومــن مث ــإ أدعــو ك ا ــاذ تــدااهن عاجلــة للتةــدل يفــلا االاــاه املتنــامن
الباع علل القلق.
 - 313و ـ أرحـ االـدور الرايـد الـلل تنـه ،اـ املنظمـاا ان ليميـة ودون ان ليميـة
جمــال منــع اــوي الزناعــاا والوســاطة و عمليــاا دعــم الســقم ومبســامهتها ايفامــة اــلا
الةــدد .وأدعواــا ك مواصــلة تعمــيم اعتبــاراا محايــة األطفــال مــا تىــع مــن سياســاا
وتوجيهــــاا و طيطهــــا للبعثــــاا و تــــدري املــــوظفني والعمليــــاا الــــا تقــــوم هبــــا
دعما للسقم.
 - 312وأاي اهعىاجت اهلـس أن يواصـلوا دعـم جـدول األعمـال املتعلـق ااألطفـال والـزناع
املســلح مــن ــقل تعزيــز األحلــام املتعلقــة ومايــة األطفــال ييــع واليــاا اعثــاا حفــد
السقم والبعثاا السياسية اخلاصة واعثاا اناجت السقم التااعة لممم املتحدة مبـا ذلـك اـر
مستاارين قماية الطفل.
 - 314وأدعـــو ييـــع الـــدول األعىـــاجت الـــا تةــدّق اعـــد علـــل اتفا يـــة حقـــوق الطفـــل
واروتو والهتا اال تيارية الثقاة أن تفعل ذلـك .وأدعـو أيىـا ييـع الـدول األطـراف اـله
الةلوع ك تنفيل توصياا جلنة حقوق الطفل اةورة تامة.

امسا  -القوايم الواردة

مر قن التقرير

 - 316مقار ة االسنة املاضية يرد مر قن الا التقرير مثا ية أطراف جديدة .فن مـا يتعلـق
امهورية اللو رو الدميقراطية مت درايف حتالي القوى الدميقراطية وياعة دوما للـد اع عـن
الل و رو /ةــيل شــيلا وياعــة مــال مــال اتــا اتا رــا لتدنيــد األطفــال واســتخدامهم.
وأدرجـــأل أيىـــا ياعـــة ـــدوما للـــد اع عـــن اللو رو /ةـــيل شـــيلا اســـب تـــل األطفـــال
وتاـــويههم وحتـــالي القـــوى الدميقراطيـــة اســـب شـــن ادمـــاا متلـــررة علـــل املـــدار
واملستافياا .و ما يتعلق انوي السودان أدريف اجليش الاـع لتحريـر السـودان واـو مـن
املعارضة واجليش األاي ،لقيامهما اتدنيد األطفـال واسـتخدامهم و تـل األطفـال وتاـويههم.
وعقوة علل ذلك أدريف اجليش الاـع لتحريـر السـودان ااـلل ضـا اسـب تـل األطفـال
وتاويههم .وعرضأل حالة يدهنيا الا التقرير ااعتباراا حالـة تـثهن القلـق اسـب اسـتمرار
ايفدمــاا املنهديــة علــل املــدار و تــل األطفــال وتاــويههم مــن جا ـ او ــو حــرام الــا
أدرجأل طرف جديد القايمـة اسـب اـله اال تـها اا .و يهوريـة أ ريقيـا الوسـطل
أدرجأل ميلياياا الد اع اللا احمللية املنااىة قملة السـواطهن ( )anti-Balakaلتورطهـا علـل
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طــاق واســع انيــد األطفــال واســتخدامهم و تــل األطفــال وتاــويههم .واانضــا ة ك
اــله األطــراف اجلديــدة القــوايم يــرد أيىــا ذ ــر جبهــة املقاومــة الوطنيــة يتــورل
يهورية اللو رو الدميقراطية لانها ادماا متلررة علل املدار واملستافياا ويُل ر أذـا
مدرجــة مــن بــل ا ســب انيــد األطفــال واســتخدامهم وةارســة العنــي اجلنســن ضــدام.
وأدرجأل أيىا ياعة مال مال مسبا ”مور ان“ اسب انيد األطفـال واسـتخدامهم ويُـل ر
أذا مدرجة من بل اسب ةارسة العني اجلنسن ضدام.
 - 315و تدأل ترهناا أ رى القايمة عن تفتأل أطراف ا أل مدرجة سااقال القايمـة
أو عن ترهناا أ رى ساحة الزناع املسـلح قـاالا اعينـها .واألطـراف الـا تـدريف ااـلل
مســتقل اــلا التقريــر اســب انيــداا لمطفــال واســتخدامهم اــنف مناضــلو اا رســامورو
انســقميون ســبيل اقريــة و ا ــأل اــله اجلماعــة الســااق ثــل جــزجتا مــن جبهــة مــورو
انسقمية للتحرير الفلبني وامليلياياا املواليـة للحلومـة الـيمن مبـا ذلـك السـلفيون
واللدــان الاــعبية وحر ــة أاــل الســنة واجلماعــة الةــومال الــا ال تــزال ةــايلها تقــيم
عق ــاا اــدرجاا لتلفــة مــع القــواا اقلوميــة .و اجلمهوريــة العرايــة الســورية جــرى
التعامل مع املعارضة املسلحة حتأل مفهوم اجلـيش السـورل اقـر التقـارير السـنوية السـااقة.
و ظــرا ك الــترهن املســتمر للتحالفـــاا وظهــور ايا ــل جديـــدة وتعــزة عمليــاا اناـــقغ
مت حتديـــد جبهـــة النةـــرة والدولـــة انســـقمية العـــراق والاـــام وحر ـــة أحـــرار الاـــام
ووحــداا اقمايــة الاــعبية ااعتباراــا جهــاا مســؤولة ااـلل مســتقل عــن ارتلــاي أعمــال
انيد األطفـال واسـتخدامهم عـام  .3112وأدرجـأل جبهـة النةـرة والدولـة انسـقمية
العراق والاـام اسـب تـل األطفـال وتاـويههم .و يهوريـة أ ريقيـا الوسـطل تـدريف االن
واا ايتقف سيليلا السااق الـا سـبقأل انشـارة ليهـا مر قـن تقريـرل السـااق ااـلل
مستقل مع اجلماعاا املسلحة املرتبطة هبا عن ييع اال تها اا األراعة.
 - 317وجــرى شــط القــواا املســلحة التاــادية مــن مر قــن اــلا التقريــر ضــوجت امتثايفــا
اللامل خلطـة العمـل .و ـ أتطلـع ك اناـقغ عـن اجلهـود املتواصـلة الـا تبـليفا اقلومـة
تقريـرل عـن األطفـال وا لـزناع املسـلح تاـاد و تقريـرل السـنول املقبـل .وأ ـهنا تاــمل
اجلماعــاا املســلحة الــا تعــد اشــطة عــام  3112وجــرى شــطبها مــن املــر قني جــيش
حتريــر الســودان  -القيــادة التار يــة وجــيش حتريــر الســودان  -اجلنــات األم (أاــو القاســم)
يهوريـة
وجيش حترير السودان  -ةيل الوحدة السـودان وياعـة مـال مـال تـاومي
اللو رو الدميقراطية و يهوريـة أ ريقيـا الوسـطل التدمـع الـوط ن قـاذ ـودرو وحر ـة
حمررل أ ريقيا الوسطل لنةرة العدالة واحتاد القواا اجلمهورية.
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املر ق األول
ايمة ااألطراف الا اند األطفال أو تسـتخدمهم أو تقتلـهم أو تاـواهم
أو ترتل جرمية اال تةاي وساير أشلال العني اجلنسن ضـد األطفـال
أو تاــارع شــن ادمــاا علــل املــدار و/أو املستاــفياا حــاالا
النـزاع املسلح املدرجة جدول أعمال جملس األمن*
األطراف
-1

أ را ستان

الارطة الوطنية األ را ية مبا

(أ) •

ذلك الارطة احمللية األ را ية

(أ) (ي)

-3

شبلة حقاين

-2

اقزي انسقمن ازعامة ل الدين حلمتيار

-4

واا الطالبان مبا يها جبهة تورا اورا وياعـة سـنة الـدعوة السـلفية وشـبلة لطيـي
(أ) (ي) (د)
منةور

(أ) (ي)

األطـــراف منطقـــة وسـ ـ أ ريقيـــا (يهوريـــة أ ريقيـــا الوســـطل ويهوريـــة اللو رـــو
الدميقراطية وجنوي السودان)
(أ) (ي) (يف)

جيش الري للمقاومة

األ طراف يهورية أ ريقيا الوسطل
-1

ايتقف سيليلا السااق واجلماعاا املسلحة املرتبطة ا
(أ)

(أ) (ي) (يف) (د)

•

حتالي الوطنيني من أجل العدالة والسقم

املر قني منل مخس سنواا علل األ ـل ويفـلا اعتـ ا

ان أطراف وردا
* األطراف الا وضع حتتها
أطرا ال ةعنة ارتلاي اال تها اا.
(أ) األطراف الا اند األطفال وتستخدمهم.
(ي) األطراف الا تقتل األطفال وتاواهم.
(يف) األطراف الا ترتل جرمية اال تةاي وساير أشلال العني اجلنسن حق األطفال.
(د) األطراف الا تاارع شن ادماا علل املدار و/أو املستافياا.
• و ــع اــلا الطــرف طــة عمــل مــع األمــم املتحــدة و قـال لقــرارل جملــس األمــن  )3114( 1629و 1513
(.)3116
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(ي) حتالي الوطنيني األساسن من أجل العدالة والسقم

-3

(يف)

اجلبهة الدميقراطية لاع يهورية أ ريقيا الوسطل

(د)

احتاد القوى الدميقراطية من أجل التدمع

•

ميلياياا الد اع احمللية املعرو ة ااسم املنااىني قملة السواطهن

(أ) (ي)

األطراف يهورية اللو رو الدميقراطية
(أ) (د)

-1

حتالي القوى الدميقراطية

-3

القواا املسلحة جلمهورية اللو رو الدميقراطية

-2

(أ) (يف) •

(أ) (يف) (د)

القواا الدميقراطية لتحرير روا دا

(أ) (يف) (د)

-4

جبهة املقاومة الوطنية

-6

حتالي مال مال للوطنيني من أجل و رو حرة وذل سيادة ”اللولو يل جا فيي “

-5
-7

يتورل

(أ)

(أ)

مال  -مال ”ال و تني“ وعناصر سااقة
مال  -مال مسبا ”مور ان“

الوطنيني املقاومني اللو روليني

(أ) (يف)

(أ) (يف)

-2

حر ة  32مار

-9

مال  -مال اتا اتا را

(أ)
(أ) (ي)

 - 11ياعة دوما للد اع عن اللو رو /ةيل شيلا
(أ)

 - 11مال  -مال ياتورا
األطراف

العراق

الدولة انسقمية
األطراف

العراق

مايل
(أ) (يف)

-1

اقر ة الوطنية لتحرير أةواد

-3

حر ة التوحيد واجلهاد

-2
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العراق/تنظيم القاعدة

(أ) (ي) (د)

(أ) (يف)

ري أ ريقيا

(أ) (يف)

أ ةار الدين
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األطراف
-1

جيش ارين اخلهنل الدميقراطن

(أ)

(أ)

-3

جيش استققل اشني

-2

جيش التحرير الوط للارين

-4

جيش التحرير الوط للارين جملس السقم

(أ)
(أ)

(أ)

-6

اجليش اللاري

-5

جيش والية شان للدنوي

(أ)

(أ) •

-7

تا اداو ين مبا

ذلك واا حر اقدود املدجمة

-2

جيش والية وا املتحد

(أ)

األطراف

الةومال
(أ) (ي)

-1

حر ة الاباي

-3

أال السنة واجلماعة

-2

اجليش الوط الةومايل

(أ)

األطراف

(أ) (ي) •

جنوي السودان

(أ) (ي) •

-1

اجليش الاع لتحرير السودان

-3

ياعاا املعارضة املسلحة مبا
للديش الاع لتحرير السودان

-2

(أ)

-1

ذلك ياعاا املعارضة الا ا أل تااعـة

السـااق

(أ) (ي)

اجليش األاي،

األطراف

14-03673

ميا ار

السودان

القواا اقلومية مبـا ذلـك القـواا املسـلحة السـودا ية و ـواا الـد اع الاـع
و واا الارطة السودا ية ( واا لااراا اقدود والارطة االحتياطية املر زية)

(أ)

(أ)

-3

حر ة العدالة واملساواة

-2

امليلياياا املوالية للحلومة

(أ)
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-4

(أ)

جيش حترير السودان /ةيل عبد الواحد

(أ)

-6

جيش حترير السودان /ةيل مي مناول

-5

اقر ة الاعبية لتحرير السودان طاع الامال

(أ)

األطراف

(أ) (ي)

-1

أحرار الاام انسقمن

-3

اجلماعاا املرتبطة ااجليش السورل اقر

-2
-4

(أ)

القواا اقلومية مبا

ذلك اجليش الوط وميلياياا الابيحة

العراق والاام

(أ) (ي)

-6

جبهة النةرة

-5

وحداا اقماية الاعبية

-1

(ي) (يف) (د)

(أ) (ي)

الدولة انسقمية

(أ)

األطراف

اليمن

اقوايون/أ ةار اهلل

(أ)
(أ)

-3

تنظيم القاعدة

-2

القــواا اقلوميــة مبــا ذلــك القــواا املســلحة اليمنيــة والفر ــة املدرعــة األوك
(أ)
والارطة العسلرية و واا األمن اخلاصة واقر اجلمهورل

-4
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اجلمهورية العراية السورية

شب اجلزيرة العراية وياعة أ ةار الاريعة

امليلياياا املوالية للحلومة مبا

(أ)

ذلك السلفيون واللدان الاعبية
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املر ق الثاين

ايمة ااألطراف الا اند األطفال أو تسـتخدمهم أو تقتلـهم أو تاـواهم
أو ترتل جرمية اال تةاي وساير أشلال العني اجلنسن ضـد األطفـال
أو تاــارع شــن ادمــاا علــل املــدار و/أو املستاــفياا حــاالا
النـزاع املسلح املدرجة جدول أعمال جملس األمن*
األطراف

ولومبيا
(أ)

-1

جيش التحرير الوط

-3

القواا املسلحة الثورية للولومبيا  -اجليش الاع

األطراف
-1

يدهنيا

او و حرام

األطراف

(ي) (يف)

الفلبني
(أ)

-1

ياعة أاو سياف

-3

مناضلو اا رسامورو انسقميون سبيل اقرية

-2
-4

(أ)

(أ)

جبهة مورو انسقمية للتحرير

(أ) •

(أ)

اجليش الاع اجلديد

املر قني منل مخس سنواا علل األ ـل ويفـلا اعتـ ا

ان أطراف وردا
* األطراف الا وضع حتتها
أطرا ال ةعنة ارتلاي اال تها اا.
(أ) األطراف الا اند األطفال وتستخدمهم.
(ي) األطراف الا تقتل األطفال وتاواهم.
(يف) األطراف الا تاارع شن ادماا علل املدار و/أو املستافياا.
• أاــرم اــلا الطــرف طــة عمــل مــع األمــم املتحــدة و قـال لقــرارل جملــس األمــن  )3114( 1629و 1513
(.)3116
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