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 مجلس األمن  الجمعية العامة

 السنة السادسة والسبعون   الدورة الخامسة والسبعون 
   )أ( من جدول األعمال 68 البند

   الطفل وحمايتها: تعزيز حقوق الطفل وحمايتهاتعزيز حقوق 

   
 األطفال والنزاع المسلح   

  
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  - أوال   

ــاوواغ ويالف ال ترة من ناالث ال/اافيرنارر كلن ناالث األولي  - 1 يقدم هذا التقرير، الذي أُعد عقب مشــ
. ويعرض التقرير االتجاهاغ المتعلقة بأثر النزاع  (2018) 2427، عمال بقراو مجلس األمن 2020ديســـــــمبر 

ــل  علن األ    (2005)  1612ال ومعللماغ عن االاتهاكاغ المرتكبة، وفق ما  لبه المجلس فف قراوه  المســــــــ
. وحي/ما أمكن، ُتنســب االاتهاكاغ كلن األ راف فف النزاعاغ، ويتنــمن مرفقا هذا التقرير  ( 1) والقراواغ الالحقة

ــالعــة فف اوتكــاا ااتهــاكــاغ فـــــــــــــــد األ  ــال، وهــذه االاتهــاكــاغ هف تجنيــد األ  ــال    قــاةمــة بــاأل راف النـــــــــــــ
واســــتهدامهم، وقتط األ  ال وتشــــليههم، واطتاــــاا األ  ال ومماوســــة طير نل  من أيــــكال العن  الجنســــف  
فـدهم، وتن يذ االعتداااغ علن المداو  والمسـتشـت اغ واألفراد المشـمللين بالحماية ممن لهم بـلة بالمداو  

 ، واختلاف األ  ال.( 2) المستشت اغويأو 

 __________ 

ااظر أينــــــــا تقاوير األمين العام ناغ الاــــــــلة عن األ  ال والنزاع المســــــــل  فف حاالغ هلداث محددة، خاــــــــلبــــــــا فف جمهلوية الكلاال   (1) 
(، وال لبين S/2020/174(، والالمال ) S/2020/614(، والسلداث ) S/2020/1205(، وجنلا السلداث ) S/2020/1030الديمقرا  ة ) 

 (S/2020/777 ( ومالف ،)S/2020/1105 ( وم ااماو ،)S/2020/1243 ( وا جيريا ،)S/2020/652  وتقرير المم/لة الهابـــــة ل مين ،)
 (. A/HRC/46/39العام المعن ة باأل  ال والنزاع المسل  المقدم كلن مجلس حقلق اإلاساث عن األ  ال والنزاع المسل  ) 

المســــتعملة فف قراواغ مجلس    “ لمحميلث ممن لهم بــــلة بالمداو  ويأو المســــتشــــت اغاأليــــها  ا” ألطراض هذا التقرير، ُرراد بعباوة   (2) 
الم وخين  (2018)  2147و    (2014)  2143و    (2011)  1998األمن   األمن  مجلس  وة س  ــااألفن  ه ـــ ــ  فف  ــذلـــ  حزيراثي 17، ونـــ

(، المدوســــــــــلث واأل باا وطيرهم S/PRST/2017/2021)  2017تشــــــــــرين األوليأكتل ر    31( و  S/PRST/2013/8)  2013 رلا ه
 العاملين فف مجال التعل م واللالا والمرفن. من
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وقـامـا األمم المتحــدة هتمح م المعللمـاغ اللاودة فف هـذا التقرير للتحقق من دقتهــا. أمـا الحــاالغ   - 2
التف لم رتم فيهــا التحقق من المعللمــاغ، فيرد معهــا مــا ي يــد نلــ . وفف الحــاالغ التف اوُتكبــا فيهــا حلاد   

، ُتشــــــــــــــ ت هـذه المعللمـاغ بمـا ربين أاهـا تتعلق 2020التحقق منهـا كال فف عـام وـقا ســــــــــــــاهق ولكن لم رتم   فف
بحاد  تم التحقق منه فف وقا الحق. وال تالف المعللماغ المقدمة جم ت االاتهاكاغ المرتكبة فـد األ  ال  
ألث التحقق من المعللمــاغ رتلق  علن عــدة علامــط، منهــا كمكــاا ــة اللبــــــــــــــلل. ويعرض التقرير اتجــاهــاغ 

اتهاكاغ وأاما ها، والتلابـــــط مت األ راف المســـــ ولة عن االاتهاكاغ علن احل يمكن أث ر دي كلن تايير  اال
فف نل  تعزيز المســـــــــــاالة و دواي أحكام حماية الل ط فف عمل اغ الســـــــــــالم. ويرد فف التقرير  الســـــــــــلل ، بما

تمت المــداف، وعلن المــدافعين حــاالغ االعتــداا أو التهــدرــد بــاالعتــداا علن قــادة المجتمعــاغ المحل ــة والمج أث
 حقلق اإلاساث، وعلن مراقبف االاتهاكاغ المرتكبة فد األ  ال، مدعاة للقلق وعبا علن قدواغ الربد. عن

والنزاع  ، اتَّبعــا مم/لتف الهــابــــــــــــــــة المعن ــة بــاأل  ــال  (2005)  1612وعمال بقراو مجلس األمن   - 3
حالة   كلنالمسل  اهجا واقع ا رهدف كلن ن الة حماية األ  ال علن الاق واست و الوة فعالة. هيد أث اإلياوة  

بعينها ل س حكما قاالا ا علن الحالة، نما أث اإليـــــاوة كلن  رف من طير الدول ال تاير من مرنزه القاالاف.  
تهــاكــاغ الظــاهرة للقلاعــد والمعــارير الــدول ــة دوجــة من و نــاا علن نلــ ، رلثلق التقرير حــاالغ هلاــا فيهــا االا 

الهللوة تســــــتلجب اهتماما دول ا، بالنظر كلن تأثيرها علن األ  ال. وتلجه مم/لتف الهابــــــة ااتباه الحكلماغ  
كلن هذه الحاالغ، كن هف من رتحمط المســــــ ول ة الرة ســــــ ة عن حماية األ  ال، وتشــــــجعها علن اتهان تداهير  

لنـــــــلا علن الحاالغ التف اتهذغ فيها األ راف المدوجة فف التقرير تداهير ناث لها تأثير عالج ة. ويســـــــل  ا
التلابـط  كلنونذا علن الحاالغ التف تنللي علن تاـرفاغ تدعل كلن القلق. واسـتنادا   ،كيجاهف علن األ  ال

ــعا تداه  ــين حماية  المك/  مت األ راف، يميز المرفقاث هين األ راف المذنلوة فف التقرير التف وفــــ ير لتحســــ
 األ  ال أثناا ال ترة المشمللة بالتقرير، واألخرى التف لم تقم هذل .

  
 حالة األطفال والنزاع المسلح  - ثانيا  
 لمحة عامة عن االتجاهات والتحديات -ألف   

، اتســــــــــــــمــا حــالــة األ  ــال فف النزاعــاغ المســــــــــــــلحــة بــاســــــــــــــتمراو وقلع عــدد نبير 2020فف عــام   - 4
ااتهاكا  23 946ااتهاكا جس مًا، منها  26 425جس مة. فقد تحققا األمم المتحدة من وقلع  االاتهاكاغ ال من

ــاهق ولكن لم رتم التحقق منهـا كال فف عـام   2  479( و 2020اوتكـبا فف عـام   .  2020اوتكـبا فف وقـا ســــــــــــ
  ال لم ُيعرف   289  من اإلاــا  و  4  993  من الــذنلو و  14  097  ال )  19  379و ــالــا االاتهــاكــاغ  

حــالــة. وتم/لــا االاتهــاكــاغ األك/ر عــددا فف تجنيــد واســــــــــــــتهــدام   21هم من اإلاــا  أم من الــذنلو( فف   طهــ 
حادثة من حلاد  منت وبـلل    4 156  ال، و   8 422( 5 748( وتشـليه )2 674  ال، ثم قتط ) 8 521

(،  3 243مســـلحة ). واحُتجز األ  ال بســـبب اوتبا هم ال علف أو المزعلم بجماعاغ ( 3) المســـاعداغ اإلاســـاا ة
بمـا فف نل  جمـاعاغ بــــــــــــــن تهـا األمم المتحـدة علن أاهـا كوهاهـ ة، أو ألســـــــــــــــباا تتعلق باألمن القلمف. وناث  
لتاـــــاعد النزاعاغ وااليـــــتباكاغ المســـــلحة وتجاهط القاالث الدولف اإلاســـــااف والقاالث الدولف لحقلق اإلاســـــاث 

 __________ 

وتتبت المبادئ   (2005)  1612ُتعرض المعللماغ المتعلقة بمنت وبــلل المســاعداغ اإلاســاا ة كلن األ  ال عمال بقراو مجلس األمن   (3) 
التلجيه ة آلل ة الربــــد واإلهالأ بشــــأث األ  ال والنزاعاغ المســــلحة. والمعللماغ المقدمة فف هذا التقرير ال تعلف بالنــــرووة بــــلوة 

 ياملة عن الحالة الكاملة إلياال المساعداغ اإلاساا ة فف البلداث المعن ة.
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و األ  ال من ال تداع اغ الممتدة عبر الحدود للنزاعاغ وأعمال العن  تأثير يدرد علن حماية األ  ال. وتنرَّ
 هين المجتمعاغ المحل ة، وال س ما فف منلقتف الساحط وحلض بحيرة تشاد.

وتم التحقق من أكبر عدد من االاتهاكاغ الجســـــــــ مة فف أفاااســـــــــتاث وجمهلوية الكلاال الديمقرا  ة   - 5
وازدادغ حاالغ االختلاف والعن  الجنسف فد األ  ال التف والجمهلوية العر  ة السلوية والالمال وال من.  

فف الماةة، علن التلالف. ون/يرا ما يقترث االختلاف هتجنيد   70و   90تم التحقق منها زيادة م/يرة للقلق هنسبة 
األ  ال واســـتهدامهم و العن  الجنســـف. وال تزال المســـتلياغ المرت عة من منت وبـــلل المســـاعداغ اإلاســـاا ة 

أل  ال تشــــــكط ماــــــدو قلق. وفف حين ااه نــــــا الهجماغ علن المســــــتشــــــت اغ وزادغ الهجماغ علن كلن ا
 المداو ، استمر نالهما فف تعريض األ  ال للهلر.

فف المــاةــة   85وت ثر االاتهــاكــاغ الجســــــــــــــ مــة تــأثيرا مهتل ــا علن ال ت ــاث وال ت ــاغ. ف ف حين أث   - 6
فف المــاةــة من العن  الجنســــــــــــــف اوُتكــب   98ل ت ــاث، فــ ث  األ  ــال الــذرن جنــدوا واســــــــــــــتهــدملا نــاالا من ا من

ال ت اغ. وظط اإلهالأ عن العن  الجنســــــف بالف االاه اض بســــــبب اللبــــــم واألعراف ال/قا  ة، و  اا   فــــــد
و ا (.S/2021/312)ااظر أينــا  الهدماغ، والشــلاطط المتعلقة بالســالمة ل ت اث أينــًا بشــكط أيــد من وتنــرَّ

 فف الماةة، علن التلالف(. 70 و 76االختلاف والقتط والتشليه )هنسبة 
 

 التحديات وآفاق المستقبل -باء   
( كلن اســـــــــــــت حـال ملا ن النـــــــــــــع  القـاةمـة لـدى  19- لقـد أدغ جـاةحـة مرض فيرو  نلووـاا )كلفـيد  - 7

والهدماغ الاــــــــح ة واالجتماع ة، والحد من أاشــــــــلة حماية  األ  ال، بأوجه منها كعاقة حاــــــــللهم علن التعل م  
ــادي للجاةحة ه الا األ  ال الاتهاكاغ  الل ط، وتقل م حيز األماكن اآلمنة. وعرَّض األثر االجتماعف واالقتاــ
جســـــــــــــ مـة، وال ســـــــــــــ مـا التجنـيد واالســـــــــــــتهـدام، واالختلـاف، والعن  الجنســـــــــــــف. وأدغ الهجمـاغ علن المـداو   

. و ينما بــلدفا تحدياغ فف جهلد ( 4) مها ل طراض العســكرية كلن م اقمة محنة األ  ال والمســتشــت اغ واســتهدا 
التلابــــط إلاهاا ومنت االاتهاكاغ الجســــ مة، أحرزغ مم/لتف الهابــــة وفرق العمط القلرية تقدما فف أفاااســــتاث 

يا. وأســـــ ر الت اعط مت وجمهلوية أفريق ا اللســـــلن والجمهلوية العر  ة الســـــلوية وجنلا الســـــلداث وال لبين وا جير 
 .  ال من ب لف الجماعاغ المسلحة والقلاغ المسلحة   12 643النزاعاغ عن تسري    األ راف فف 

ط األمين العــام، فــ ث حمــايــة    ( 2018)   2427وعلن احل مــا تم تــأكيــده فف قراو مجلس األمن   - 8 ومن ِقبــأل
ل المتنـروين من النزاعاغ المسـلحة أمر بالف األهم ة لمنت اشـلا النزاعاغ والح ال علن السـالم. وينباف  األ  ا 

ألبـــــــــحاا الماـــــــــلحة علن الاـــــــــعيدرن الل نف واإلقل مف وفـــــــــت وتلســـــــــ ت الاق المبادواغ الرام ة كلن منت 
جط الكشـــــــ  واالســـــــتجابة االاتهاكاغ الجســـــــ مة. ويكتســـــــف كعلاا األوللية لتحليط الب اااغ أهم ة حاســـــــمة من أ 

المبكرين بارض الحيلللة دوث تأثير النزاعاغ المســــــــــــلحة علن األ  ال، ونل  من خالل تعزيز جمت المعللماغ 
ــا ة  ــلاطط المتعلقة بحماية األ  ال فف أعمال اللسـ . وينباف بحث  ( 5) وتحليلها، ودعم القدواغ الل ن ة، و دواي الشـ

 .المعللماغ، مت احترام حماية الب اااغ ال ردية، وال س ما بشأث المساةط العاهرة للحدود استرات ج اغ وآل اغ تبادل 
 __________ 

 (4) United Nations, Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 

Conflict, “Impact of the COVID-19 pandemic on violations against children in situations of armed 

conflict”, April, 2021. 

 (5) United Nations, Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, 

Practical Guidance for Mediators to Protect Children in Situations of Armed Conflict (New York, 2020) . 

https://undocs.org/ar/S/2021/312
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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لا بـــــعل اغ اللبـــــلل فنـــــاًل عن تاـــــاعد النزاعاغ تحدياغ أمام القدوة علن حماية األ  ال   - 9 ويـــــكَّ
ب عملها وعززغ ووبـــــــــد االاتهاكاغ واإلهالأ عنها. و ينما ن َّ ا الجهاغ ال اعلة المعن ة بحماية الل ط أســـــــــالي 

اســــتهدام التكنلللج ا واســــت ادغ كلن أقاــــن حد من الشــــراكاغ، فقد ظلا حماية الل ط م/قلة باألعباا. وأع قا  
االســــتجابة للناجين مما أدى كلن التأخير فف فاــــط األ  ال عن أ راف النزاع وفف جمت يــــملهم بأســــرهم و عادة 

ــاوو حماية الل ط هتعم م مراعاة  ــتشـــــ ــد واللقاية. ولذل  من  كدماجهم. ويقلم مســـــ   حماية الل ط وق ادة جهلد الربـــــ
 .المهم تقي م ه الا المستشاوين وحمارتهم وزيادة عددهم وتلس ت أدواوهم من أجط تلفير الحماية الكا  ة ل   ال 

  
 معلومات عن االنتهاكات الجسيمة  - ثالثا  
 الحاالت المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن -ألف   

 أفغانستان   

فتن،   2  020  ال )  2  863ااتهــاكــًا جســــــــــــــ مــًا فـــــــــــــــد    3  061تحققــا األمم المتحــدة من وقلع   - 10
 أ  ال لم ُيعرف الع جنسهم(. 3فتاة، و  840 و

(، 172فتًن، وُاســـــــب نل  كلن حرنة  الباث )  196فقد تحققا األمم المتحدة من تجنيد واســـــــتهدام  – 11
(، والميل شــــــــــــــ ـاغ الملال ـة  4ل م ـة للج   الل نف األفاـااف )(، والقلاغ اإلق5والشــــــــــــــر ـة الل ن ـة األفاـاا ـة )

(، ال ســـــــــــ ما 8(، و االيـــــــــــترا  هين الشـــــــــــر ة المحل ة األفااا ة والميل شـــــــــــ اغ الملال ة للحكلمة )7للحكلمة )
(. واســـُتهدم األ  ال فف القتال، بما فف نل  فف تن يذ 51( والشـــمال ة الشـــرق ة )124المنلقتين الشـــمال ة ) فف

باألجهزة المت جرة اليدوية الاـــنت، وجمت المعللماغ االســـتهباوية، وحراســـة اقا، الت ت  ، وتعرفـــلا   الهجماغ
 للعن  الجنسف. وُقتط وُجرح تسعة فت اث فف أعمال القتال.

فتًن وفـتاة واحـدة( هتهم تتعلق  164  ال ) 165، احتجز 2020نـاالث األوليديســــــــــــــمبر   31وحتن  - 12
ــط كلن باألمن القلمف فف مراكز ك  ــافة كلن نل ، ناث  3,5عادة تأهيط األحدا  ل تراغ تاـــــ ــنلاغ. و اإلفـــــ ســـــ

  ال، معظمهم من طير األفااث، فف الســـــــجن مت أمهاتهم المحتجزاغ بســـــــبب اوتبا هن المزعلم   318هنا   
 والية خراساث. -أو ال علف بحرنة  الباث و تنظ م الدولة اإلسالم ة فف العراق والشام 

ــليه )760  ال للقتط ) 2  619المتحدة من تعرض   وتحققا األمم - 13 فتًن،  1 789( )1 859( والتشــــــ
( 1 098أ  ال لم ُيعرف الع جنســـــــــــــهم(، حيث ُاســـــــــــــب نل  كلن الجماعاغ المســـــــــــــلحة ) 3فتاة، و   827و 

دة )940نلـ  حرنـة  ـالبـاث ) فف )بمـا ( )بمـا فف نلـ  من جراا تبـادل 115(، وجمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة طير محـدَّ
 -((، وتنظ م الدولة اإلســـالم ة 3والية خراســـاث ) -هين حرنة  الباث وتنظ م الدولة اإلســـالم ة   إل الق الناو

( )بمــا فف نلــ  الج   الل نف 962(؛ والقلاغ الحكلم ــة والقلاغ الملال ــة للحكلمــة )43واليــة خراســـــــــــــــاث )
ــااف ) دة )708األفاــ ــدَّ (، 46الــــدول ــــة )  (، والقلاغ111(، وقلاغ حكلم ــــة وقلاغ ملال ــــة للحكلمــــة طير محــ

دة من قلاغ  22(، والشــــــــــــــر ة الل ن ة األفااا ة )23والميل شــــــــــــــ اغ الملال ة للحكلمة ) ااغ طير محدَّ (، ومكلِل
الل ن ــــة األفاــــاا ــــة ) الل ن ــــة ل من )16الــــدفــــاع واألمن  (، وقلة النظــــام المــــداف الل نف 14(، والمــــدرريــــة 

((. واســــــــــبا الهســــــــــاةر  3والشــــــــــر ة المحل ة األفااا ة )(،  9(، وقلة الحدود الل ن ة األفااا ة )10) األفاااف
ــة  512المتبق ـــة كلن جنـــاة مجهللين ) تبـــادل ك الق النـــاو هين القلاغ الملال ـــة للحكلمـ ــ  من  ( )بمـــا فف نلـ

(. واتجا كبــــــــاباغ األ  ال عن 47(( والقاــــــــ  عبر الحدود من باكســــــــتاث )404والجماعاغ المســــــــلحة )
(، والمت جراغ من 517االاتحاوية باألجهزة اليدوية الاـــــــــــــنت ) غ طير(، والت جيرا1  195االيـــــــــــــتبا  البري )
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(. وتشـمط األسـباا األخرى لسـقل، النـحايا القتط المسـتهدف  299(، والااواغ الجلية )315مهل اغ الحرا )
 ، والتهدرداغ وعمل اغ البحث وأعمال االختلاف.( 6) والهجماغ االاتحاوية والمعقدة

فت اغ( كلن الشـــــــــــر ة الل ن ة  4  فت اث و 9  ال )  13الجنســـــــــــف الذي تعرض له وُاســـــــــــب العن   - 14
(، والج   3، وحرنة  الباث )( 7) باتشـــــــــــا بازي فت اث اســـــــــــُتهدملا فف مماوســـــــــــاغ  5(، بمن فيهم 6األفااا ة )

ــ اغ الملال ة للحكلمة )1(، والشــــــــر ة المحل ة األفااا ة )1الل نف األفاااف ) قل م ة  (، والقلة اإل1(، والميل شــــــ
 (.1التابعة للج   الل نف األفاااف )

( واأليها   90( والمستشت اغ )62هجلما علن المداو  )  152وتم التحقق من وقلع ما مجملعه   - 15
المحميين ممن لهم بــــــــلة بالمداو  ويأو المســــــــتشــــــــت اغ. ونااا الجماعاغ المســــــــلحة مســــــــ ولة عن وقلع  

والية  -، وتنظ م الدولة اإلســــــــــــالم ة فف العراق والشــــــــــــام (101اعتداااغ، ُاســــــــــــبا كلن حرنة  الباث ) 110
ــاث ) ــلحة طير محددة )3خراســــــــ اعتداًا كلن القلاغ الحكلم ة    30(. واســــــــــب ما مجملعه 6(، وجماعاغ مســــــــ

(، 1(، وقلة الحـدود الل ن ـة األفاـاا ـة )16والقلاغ الملال ـة للحكلمـة، بمـا فف نلـ  الج   الل نف األفاـااف )
ــ اغ الملال دة  1(، والقلاغ الدول ة )2 ة للحكلمة )والميل شــــــــ (، وقلاغ حكلم ة وقلاغ ملال ة للحكلمة طير محدَّ

ــافة كلن نل ، ُاســـــــــــب  10) اعتداًا كلن جناة مجهللين فف تبادل إل الق الناو هين الجماعاغ   12(. و اإلفـــــــــ
 المسلحة والقلاغ الحكلم ة والقلاغ الملال ة للحكلمة.

( ألطراض عســــكرية من جااب عنابــــر 2( والمســــتشــــت اغ )5مداو  )وتم التحقق من اســــتهدام ال - 16
(، 1(، وحرنـة  ـالبـاث )2(، والميل شــــــــــــــ ـاغ الملال ـة للحكلمـة )2قلاغ الـدفـاع واألمن الل ن ـة األفاـاا ـة ) من

 (.1(، والشر ة الل ن ة األفااا ة )1والج   الل نف األفاااف )

( وميل شـــــــــــــــ ا  54فتـ اغ( علن ـرد حرنـة  ـالـباث )  9فتًن و  46  ال )  55وتم التحقق من اختلـاف   - 17
أ  ال، وظط   ط واحد مت الميل شـــــ ا  4  ال، وقتط   42(. ومن هين ه الا، أ لق ســـــراح  1ملال ة للحكلمة )

 أ  ال مجهلال. 8الملال ة للحكلمة، وال رزال مكاث وجلد 

ــاعداغ اإل 26وتم التحقق مما مجملعه  - 18 ــلل المســـ ــاا ة من ِقبألط حرنة حادثا من حلاد  منت وبـــ اســـ
 (.1(، والقلاغ الحكلم ة )1(، والشر ة الل ن ة األفااا ة )24 الباث )

 
 التللواغ والشلاطط   

وخريلــة  ريق    2011أثنف علن الحكلمــة لمــا أحرزتــه من تقــدم ملرد فف تن يــذ خلــة عمــط عــام   - 19
ــاةط من هي  2014 عام نها كعالث وزاوة الداخل ة هدا العمط  إلاهاا ومنت تجنيد األ  ال واســـتهدامهم، ونل  هلسـ

ــرين ال/اافيالفمبر   ــة حماية الل ط فف تشــ ــ اســ ــمط أحكاما تتعلق هتجنيد األ  ال  2020بســ ــة تشــ ــ اســ ، وهف ســ
وفرز األ  ال فف مراكز التجنيد التابعة للشـر ة الل ن ة األفااا ة، حيث   باتشـا بازي واسـتهدامهم و مماوسـاغ  

. وأهيب بالحكلمة أث تحافظ علن المكاسب  2020من االلتحاق فف عام     ال من مقدمف الللباغ  187ُمنت  
 __________ 

ااتحاوي، وأك/ر من مهاجم واحد، وأك/ر من الع واحد من األجهزة،  هجلم متعمد ومنســـق يشـــمط جم ت العنابـــر ال/الثة التال ة  جهاز   (6) 
علن النحل المحدد فف التقرير الســــنلي لبع/ة األمم المتحدة لتقديم المســــاعدة كلن أفاااســــتاث وم لفــــ ة األمم المتحدة لحقلق اإلاســــاث 

 عن حماية المدايين فف النزاع المسل .

اســـــــتهدام ال ت اث من قبط الرجال للتر  ه. وُيجبر ال ت اث علن الرقم فف الح الغ، ون/يرًا  هف مماوســـــــة فـــــــاوة رتم فيها باتشـــــــا بازي  (7) 
ررتدوث مالبس اســــــاة ة ويتعرفــــــلث للعن  الجنســــــف، علن احل ما أفادغ به بع/ة األمم المتحدة لتقديم المســــــاعدة كلن أفاااســــــتاث  ما

 ن حماية المدايين فف النزاع المسل .وم لف ة األمم المتحدة لحقلق اإلاساث فف تقريرهما السنلي ع
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ــط كعلــاا األولليــة لتن يــذ خريلــة اللريق،    2011التف تحققــا فف تن يــذ خلــة العمــط منــذ عــام   وأث تلابـــــــــــــ
سـ ما من حيث اإلبـالحاغ القاالا ة و بـالح السـ اسـاغ المتعلقة باأل  ال المحتجزين هتهم تتعلق باألمن  وال

تعلد كلن االوتبا، ال علف أو المزعلم بالجماعاغ المســـــــلحة، والذرن يجب اإلســـــــراع هتقي م ســـــــنهم وفق  القلمف 
كجراااغ عمط ملحدة، وفف معالجة ال/اراغ القاةمة فف ســــــــ اســــــــة كعادة اإلدماي باعتماد اظام تســــــــل م ههدف 

ويأو ُوفنــــلا من مراكز   كدماي األ  ال المن اــــلين عن أ راف النزاع، أو الذرن أ لق ســــراحهم من االحتجاز
التجنيد، ألاهم يظللث عرفــة لهلر التجنيد واالســتهدام. وأحث أينــا الحكلمة علن كعلاا األوللية لمســاالة  

 الجناة وتقديم المساعدة للناجين والناج اغ وأسرهم، وأحث البرلماث علن اعتماد قاالث حماية الل ط.

أل  ال الذرن رتعرفــــلث للقتط والتشــــليه من جااب جم ت وال رزال القلق يســــاوواف كزاا اوت اع عدد ا - 20
األ راف، ونذل  بســـــــبب األلاام األوفـــــــ ة والمت جراغ من مهل اغ الحرا، و زاا اوت اع عدد الهجماغ علن 
ــت/ماو فف كزالة األلاام وفف التعل م.   ــتشـــــــــــت اغ. وأحث الحكلمة والمجتمت الدولف علن االســـــــــ المداو  والمســـــــــ

اا الزيادة المســـــتمرة فف عدد اإلبـــــاباغ الناجمة عن الااواغ الجلية التف تشـــــنها قلاغ  ويســـــاوواف قلق بالف كز 
الدفاع واألمن الل ن ة األفااا ة، وأحث الحكلمة علن تعزيز وتن يذ البروتلنلالغ الالزمة لمنت وقلع كبــــاباغ  

دى، فف جملــة أملو، هين األ  ــال. وأالحظ ااه ــاض العمل ــاغ الجليــة التف تقلم ههــا القلاغ الــدول ــة ممــا أ
ااه اض حاد فف عدد ما ُرنســـب كلن هذه القلاغ من كبـــاباغ فف بـــ لف األ  ال. وأ لب من مم/لتف  كلن

الهابــة أث تتلابــط باــلوة اســتباق ة بشــأث تن يذ جم ت التداهير المتهذة من ِقبألط الحكلمة من أجط التهت    
مط هين الج   الل نف األفاااف واألمم المتحدة من حدة االاتهاكاغ الجس مة ولتقديم الدعم فف وفت خلة ع

 تتعلق بمسألتف قتط وتشليه األ  ال.

وأدرن جم ت االاتهاكاغ الجســ مة المرتكبة من ِقبألط أ راف النزاع، ويســاوواف القلق هلجه خا  كزاا   - 21
زاع كاهاا ومنت تزارد تجنيد األ  ال واســـــــــتهدامهم واختلافهم من قبط حرنة  الباث. وأاايـــــــــد جم ت أ راف الن 

االاتهاكاغ الجســــــــــ مة التف تســــــــــتهدف األ  ال، وأحث حرنة  الباث علن وق  االاتهاكاغ والعمط مت األمم 
 المتحدة للتلق ت علن خلة عمط إلاهاا ومنت االاتهاكاغ فد األ  ال.

الحكلمة  وأوحب بالجهلد الرام ة كلن التلبــط كلن تســلية ســ اســ ة داةمة للنزاع فف أفاااســتاث وأحث  - 22
 .( 8) وحرنة  الباث علن كدواي يلاطط حماية الل ط فف الم اوفاغ التف ُتجرى فف هذا الادد

 
 جمهورية أفريقيا الوسطى   

فتاة(  291فتن و   440  اًل )  731ااتهاكا جســـــــــــــ ما فـــــــــــــد   899تحققا األمم المتحدة من وقلع  - 23
ااتها  خلير   201التحقق فف وقا الحق من وقلع  خالل ال ترة المشــمللة بالتقرير. و اإلفــافة كلن نل ، تم 

 فتاة( وقعا فف سنلاغ سابقة. 71فتن و  130  ط ) 201فد 

ــاةط    184فتن و  400  ال ) 584وتم التحقق من تجنيد واســـــتهدام ما مجملعه   - 24 فتاة( من ِقبألط فاـــ
ــاهق ) ــيل كا الســـ ( والحرنة الل ن ة  374ومنها الجبهة الشـــــعب ة لنهنـــــة أفريق ا اللســـــلن ) -( 412اةتالف ســـ

( والقلاغ المشــــــــترنة 15( واالتحاد من أجط الســــــــالم فف جمهلوية أفريق ا اللســــــــلن )19ألفريق ا اللســــــــلن )
( والتجمت الل نف من أجــط التجــدرــد فف جمهلويــة أفريق ــا 2لالتحــاد من أجــط الســــــــــــــالم والحرنــة الل ن ــة )

 __________ 

 (8) United Nations, Office of the Special Representative for Children and Armed Conflict, Practical Guidance 

for Mediators. 
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ــلن ــرة العدال  -( 2) اللسـ ــلن لناـ (، وحرنة العلدة والملالبة بالحقلق وود 46ة )وحرنة محروي أفريق ا اللسـ
(، 4(، وقلاغ األمن الداخلف )31(، وج   الرا للمـقاومة )42)  “أاتف باالكا”(، وميل شـــــــــــــــ اغ  45االعتـباو )

(. 1(، وجناة مجهللين )3والقلاغ المشـــــــــــــترنة للقلاغ المســـــــــــــلحة ألفريق ا اللســـــــــــــلن وقلاغ األمن الداخلف )
(. و اإلفافة  9(، وملو  عليهم العن  الجنسف )464(، وفف أدواو الدعم )111)واسُتهدم األ  ال نمقاتلين  

فتاة( من  66 فتن و 124  ال ) 190نل ، تحققا األمم المتحدة فف وقا الحق من تجنيد واســـــــــــتهدام   كلن
 فف السنلاغ السابقة. “أاتف باالكا”قبط ميل ش اغ 

 اث هزعم اوتبا هم بجماعاغ مسلحة؛ وأ لق سراح  وألقا قلاغ األمن الداخلف القبض علن أو عة فت  - 25
أ  ال ُألقف القبض عليهم  10اثنين منهم. و البا األمم المتحدة ب  الق سـراح ال تيين المتبقيين، فنـال عن 

 ، أ لق سراح أو عة فت اث ُألقف القبض عليهم فف السنلاغ السابقة.2020فف السنلاغ السابقة. وفف عام 

فتاة(،    19فتًن، و  23( )21( والتشــــــــــــــليه )21  ال للقتط ) 42لمتحدة من تعرض وتحققا األمم ا - 26
( )بمـا فف نلـ  من جراا  20فف األطلـب من جراا  لقـاغ اـاويـة. واســــــــــــــبـا االاتهـاكـاغ كلن جنـاة مجهللين )

لوية ( و ين القلاغ المسـلحة لجمه2واالتحاد من أجط السـالم ) “أاتف باالكا”تبادل ك الق الناو هين ميل شـ اغ 
ــالم ) ــلن واالتحاد من أجط الســ ــاةط اةتالف 5(، والمت جراغ من مهل اغ الحرا )1أفريق ا اللســ ((، و لن فاــ

((، وميل شـ اغ  1(، واالتحاد من أجط السـالم )8( )الجبهة الشـعب ة لنهنـة أفريق ا اللسـلن )9سـيل كا السـاهق )
(، والجبهة الديمقرا  ة لشـــــعب جمهلوية 5تباو )(، وحرنة العلدة والملالبة بالحقلق وود االع7) “أاتف باالكا”

أ  ال للقتط  8(. و اإلفــــافة كلن نل ، تحققا األمم المتحدة فف وقا الحق من تعرض 1أفريق ا اللســــلن )
( وجناة  4فت اث وفتاتاث( فف الســـــــــنلاغ الســـــــــابقة علن رد االتحاد من أجط الســـــــــالم ) 6( )3( والتشـــــــــليه )5)

والجبهة الشعب ة لنهنة أفريق ا اللسلن    “أاتف باالكا”( )هين ميل ش اغ  4الناو )مجهللين أثناا تبادل إل الق  
 (.PK-5 (2)فف حف  YOU(، و ين التجاو ومجملعة 2)

فتاة، واســــــبا تل   82وتم التحقق من حاالغ اطتاــــــاا وطيره من أيــــــكال العن  الجنســــــف فــــــد  - 27
(، وعنابــر 12لشــعب ة لنهنــة أفريق ا اللســلن )( )الجبهة ا27األفعال كلن فاــاةط اةتالف ســيل كا الســاهق )

ــاهق، والحرنة الل ن ة ألفريق ا اللســـــلن، واالتحاد من أجط الســـــالم   ــيل كا الســـ ــاةط اةتالف ســـ مجهللة من فاـــ
ــة  2لكط منها(، وفاــــيط التجدرد فف اةتالف ســــيل كا ) 4) (، والقلاغ المشــــترنة التابعة للجبهة الشــــعب ة لنهنــ

((، وحرنـة العلدة والملـالـبة ـبالحقلق وود االعتـباو  1 نـ ة ألفريقـ ا اللســــــــــــــلن )أفريقـ ا اللســــــــــــــلنيالحرنـة الل 
(، والقلاغ المســـلحة  7(، وج   الرا للمقاومة )13) “أاتف باالكا”(، وميل شـــ اغ 15(، وجناة مجهللين )14)

اللســــــــــــــلن ) أفريق ـــــا  الـــــداخلف )4لجمهلويـــــة  وقلاغ األمن  حـــــالتين 2(،  الجنـــــاة فف  القبض علن  وألقف   .)
من قلاغ األمن الداخلف(. و اإلفـــــــــافة كلن نل ،  1القلاغ المســـــــــلحة لجمهلوية أفريق ا اللســـــــــلن و  من 1)

ــد ثال  فت اغ فف عام  ــف المرتكب فـ من ِقبألط    2019تحققا األمم المتحدة فف وقا الحق من العن  الجنسـ
والملالبة بالحقلق وود  ، وعنابــر مجهللة من اةتالف ســيل كا الســاهق، وحرنة العلدة“أاتف باالكا” ميل شــ اغ
 لكط منها(. 1االعتباو )

(، وُاســـبا كلن اةتالف 7( والمســـتشـــت اغ )23هجلما علن المداو  ) 30وتم التحقق مما مجملعه  - 28
ــاهق )6( وجناة مجهللين )14الل نيين من أجط التايير ) ــيل كا الســ ــاةط اةتالف ســ ( )الحرنة الل ن ة  5( وفاــ

م، وعنابــر مجهللة  ( والجبهة الشــعب ة لنهنــة أفريق ا اللســلن، واالتحاد من أجط الســال2ألفريق ا اللســلن )
( وحرنة العلدة والملالبة  3) “أاتف باالكا”لكط منها((، وميل شـــــ اغ   1من فاـــــاةط اةتالف ســـــيل كا الســـــاهق )

 (.2بالحقلق وود االعتباو )
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( ألطراض عســـكرية من ِقبألط القلاغ المســـلحة  1( والمســـتشـــت اغ )10من المداو  )  11واســـُتهدما   - 29
( والقلاغ المشترنة التابعة للجبهة الشعب ة لنهنة  2واالتحاد من أجط السالم )( 4لجمهلوية أفريق ا اللسلن )

أفريق ا اللســــــــلنيالحرنة الل ن ة ألفريق ا اللســــــــلن )مدوســــــــة واحدةيمســــــــتشــــــــ ن واحد(، وعنابــــــــر مجهللة  
لكط منها(.  1فاــــيط ســــارل، وجناة مجهللين ) -فاــــاةط اةتالف ســــل كا الســــاهق، وجماعة ال/لوة والعدالة  من
 ألطراض عسكرية. 2020ااا ثال  مداو  ال تزال ُتستهدم حتن ناالث األوليديسمبر ون

(، وحرنـة العلدة 35فتـاة( علن رـد ج   الرا للمقـاومـة )  25  فتن و  33  ال )  58واخُتل  احل   - 30
 ( والجبهة الشـــــــــــــعب ة لنهنـــــــــــــة أفريق ا6) “أاتف باالكا”(، وميل شـــــــــــــ اغ 12والملالبة بالحقلق وود االعتباو )

 (.5( وال دية )10( والعن  الجنسف )29(، ألطراض من هينها التجنيد )2(، وجناة مجهللين )3اللسلن )

ــبا كلن جناة  103وتحققا األمم المتحدة من  - 31 ــاا ة ُاســـــــ ــاعداغ اإلاســـــــ ــلل المســـــــ حلاد  لمنت وبـــــــ
ــ اغ 46مجهللين ) ــاهق )21) “أاتف باالكا”(، وميل شــ ــيل كا الســ ــاةط اةتالف ســ لقلاغ المشــــترنة  ( )ا20(، وفاــ

(، والجبهة الشـــــــعب ة  8التابعة للجبهة الشـــــــعب ة لنهنـــــــة أفريق ا اللســـــــلنيالحرنة الل ن ة ألفريق ا اللســـــــلن )
(، وعنابــــر مجهللة من فاــــاةط اةتالف ســــل كا 3(، واالتحاد من أجط الســــالم )6لنهنــــة أفريق ا اللســــلن )

(، وحرنة  11ف الل نيين من أجط التايير )((، واةتال1(، والحرنة الل ن ة ألفريق ا اللســــــــــــلن )2الســــــــــــاهق )
 (.5العلدة والملالبة بالحقلق وود االعتباو )

 
 التللواغ والشلاطط   

ــاوة ل  - 32 ــتشـ ــداو قاالث حماية الل ط الذي دى ا أوحب هتعيين وزيرة مسـ لرة س معن ة بحماية األ  ال، و  بـ
تجنيد األ  ال واســـــتهدامهم فف القلاغ المســـــلحة  يجرم تجنيد األ  ال واســـــتهدامهم، وأيـــــجت الحكلمة علن منت  

من مرتكبف االاتهاكاغ فـــد األ  ال وأحث الســـللاغ علن ملابـــلة الســـعف    110وقلاغ األمن. وأوحب ب دااة 
إلا ان المسـاالة عن االاتهاكاغ المرتكبة فـد األ  ال. وأدعل الحكلمة كلن تقديم تقريرها األولف عن البروتلنلل  

ــلحة، وأكرو الدعلة كلن اعتماد  االخت اوي الت اق   ــترا  األ  ال فف المنازعاغ المســـــــــ ــأث ايـــــــــ ة حقلق الل ط بشـــــــــ
 .هروتلنلل تسل م األ  ال المرتبلين بالجماعاغ المسلحة كلن الجهاغ ال اعلة فف مجال حماية المدايين 

هم   ال عقب تلابـــــط األمم المتحدة مت الجماعاغ المســـــلحة، بمن في  497وأوحب ب  الق ســـــراح   - 33
  ال   190  ال من الجبهة الشــــعب ة لنهنــــة أفريق ا اللســــلن. و اإلفــــافة كلن نل ، تم التعرف علن  255

. ويــــــرعا األمم المتحدة فف كجراا حلاو مت جماعة منشــــــقة “أاتف باالكا”طادووا من تلقاا ناتهم ميل شــــــ اغ  
 ج   الرا للمقاومة. عن

ــعر بالجزع كزاا األعداد المرت عة من اال - 34 ــ مة، بما فف نل  الزيادة الحادة فف تجنيد  وأيـ اتهاكاغ الجسـ
ــة العن  الجنســــــــــــف عليهم، واختلافهم، وتن يذ االعتداااغ علن المداو ،  ــتهدامهم، ومماوســــــــــ األ  ال واســــــــــ

ــا ــدة. وأدعل جم ت األ راف كلن اللق    فف بمـ ــااـــب أ راف وقلعـــا خل  عمـــط مت األمم المتحـ نلـــ  من جـ
 س مة و لن تسري  األ  ال من ب لفهم.ال لوي لجم ت االاتهاكاغ الج

ويســـــــــاوواف القلق كزاا أثر العن  االاتهاهف، الذي ر دي كلن زيادة حلاد  العن  الجنســـــــــف وتجنيد   - 35
عين علن االت اق السـ اسـف للسـالم والماـالحة فف جمهلوية أفريق ا اللسلن  األ  ال واسـتهدامهم، وأدعل الملقل 

 فف نل  تن يذ أحكامه المتعلقة بحماية الل ط.كلن ملابلة تن يذ االت اق، بما 
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 كولومبيا   

 فتاة(. 61فتن و  123  ال ) 184ااتهاكاغ جس مة فد  210تحققا األمم المتحدة من وقلع  - 36

فتـــاة(. ونـــاث الجنـــاة   39فتن و    77  اًل )  116وتحققـــا األمم المتحـــدة من تجنيـــد واســــــــــــــتهـــدام   - 37
(، وج   التحرير 66الج   الشــــــــــعبف ) -القلاغ المســــــــــلحة ال/لوية لكلللمب ا  الجماعاغ المنشــــــــــقة عن  من

(. 7(، ولل  نبألراهل  )9(، وجمـاعـة اـلدفـاع اـلذاتف الاـارـتااـ ة لكلللمبـ ا )12(، وجـناة مجهللين )22الل نف )
فـتاة( عن الجمـاعـاغ المســــــــــــــلحـة وُألحقلا هبرـاام   39فتـ اث و    105  ال ) 144ووفقـا للحكلمـة، تم فاــــــــــــــط 

 الحماية الذي ردرره المعهد الكلللمبف لرعاية األسرة.

( علن أردي جناة 21( والتشــــــــليه )48فتاة( للقتط ) 21 فتن و  48  ال ) 69وتعرض فف المجملع  - 38
(، وجماعة  18الج   الشـــــعبف ) -(، وجماعاغ منشـــــقة من القلاغ المســـــلحة ال/لوية لكلللمب ا  36مجهللين )

(، وج    3(، ولل  نبألراهل  )4(، والقلاغ المســــــــــــــلحــة الكلللمب ــة )7لكلللمب ــا )الــدفــاع الــذاتف الاــارتــاا ــة  
(، واألجهزة  12(، واأللاـام األوفـــــــــــــــ ة )49(. وقـتط األ ـ ال ويــــــــــــــلهلا ـبالللـقاغ الـناوـية )1التحرير الل نف )

 (.8المت جرة اليدوية الانت )

من أيـــــــكال العن  الجنســـــــف.  فت اغ( لالطتاـــــــاا وطيره 7وتعرَّض تســـــــعة أ  ال )فت اث اثناث و   - 39
ــبا االاتهاكاغ كلن جناة مجهللين ) ــلحة الكلللمب ة )4وُاســ ــقة من القلاغ  3(، والقلاغ المســ (، وجماعاغ منشــ

(. وألقف القبض علن الجناة فف الحاالغ ال/ال  المنســــــل ة  2الج   الشــــــعبف )  -المســــــلحة ال/لوية لكلللمب ا  
 لتحق قاغ جاوية.كلن القلاغ المسلحة الكلللمب ة وال تزال ا

( 4) ( وُاســبا كلن جناة مجهللين2( ومســتشــت اغ )4وتم التحقق من ســتة اعتداااغ علن مداو  ) - 40
 وجماعة الدفاع الذاتف الاارتاا ة لكلللمب ا وج   التحرير الل نف )اعتداا واحد لكط منهما(.

لقلاغ المســــلحة ال/لوية  واســــُتهدما كحدى المداو  ألطراض عســــكرية من قبط جماعة منشــــقة من ا - 41
 الج   الشعبف فف آناويماو .  -لكلللمب ا  

الج   الشــــــــــــــعبف   لين   -واختل ـا جمـاعـاغ منشــــــــــــــقـة من القلاغ المســــــــــــــلحـة ال/لوـية لكلللمبـ ا   - 42
 وفتاة(، أحدهما بارض التجنيد. ومكاث وجلد الل لين ال رزال مجهلال. )فتن

مســــــاعداغ اإلاســــــاا ة وُاســــــبا كلن جماعاغ منشــــــقة وتم التحقق من ثمااف حلاد  لمنت وبــــــلل ال - 43
( وجمـاعـة اـلدفـاع اـلذاتف الاـارـتااـ ة لكلللمبـ ا 3الج   الشــــــــــــــعبف )  -القلاغ المســــــــــــــلحـة ال/لوـية لكلللمبـ ا   من

 (.1وجماعاغ مسلحة مجهللة )حادثاث لكط منهما(، وج   التحرير الل نف )
 

 التللواغ والشلاطط   
لمنت تجنـيد  2019لمة علن خلـة عمـط و نـ ة لتن ـيذ ســـــــــــــــ اســــــــــــــة عام فف تملزيرللـ ه، وافـقا الحك - 44

( لمنت “ Súmate por mí”األ  ال واســتهدامهم والعن  الجنســف فــد األ  ال، وأ لقا هراام    )اانــم كلفَّ
تجنيد األ  ال واســـتهدامهم من قبط الجماعاغ المســـلحة. وأاا أيـــجت الحكلمة علن تهاـــ م الملاود المال ة 

 ة لتن يذ خلة العمط والســ اســة والبراام ، وال ســ ما فف المنا ق المعرفــة للهلر، بما فف نل  والبشــرية الكا 
 فف مجتمعاغ الشعلا األبل ة والكلللمبيين المنحدوين من أبط أفريقف.
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للجهـاز   07وأوحـب بـالتقـدم المحرز فف مجـال المســـــــــــــــاالـة، بمـا فف نلـ  من خالل القنــــــــــــــ ـة وقم   - 45
لســالم المتعلقة هتجنيد األ  ال واســتهدامهم، وأوحب أينــا بمعالجة لجنة الحق قة  القنــاةف الها  من أجط ا

 ل ثر طير المتناسب للنزاع المسل  علن األ  ال.

ــ ما  - 46 ويســـاوواف القلق من اســـتمراو تجنيد األ  ال واســـتهدامهم من جااب الجماعاغ المســـلحة، وال سـ
ــلحة ال ــقة عن القلاغ المســــــــ ــعبف، وج   التحرير   -/لوية لكلللمب ا  من جااب الجماعاغ المنشــــــــ الج   الشــــــــ

الل نف، ومن تزارد قتط األ  ال وتشـليههم. وأحث جم ت الجماعاغ المسـلحة علن تسـري  جم ت األ  ال فلوًا  
واعتماد وتن يذ التزاماغ ب اهاا ومنت جم ت االاتهاكاغ الجســـــــ مة. وأيـــــــجت الحكلمة علن ملابـــــــلة أاشـــــــلتها 

، باتا جريمة العن  الجنســــــــــــــف 2021م والتلع ة بهلر األلاام. ومنذ يــــــــــــــبا،يفبرارر  مجالف كزالة األلاا فف
ــ اســـــة عدم التســـــام  مللقا كزاا   فـــــد األ  ال طير قاهلة للتقادم فف نلللمب ا. وأحث الســـــللاغ علن تن يذ ســـ

العن  الجنســــــــــف من جااب القلاغ المســــــــــلحة وقلاغ األمن، وعلن تعزيز منت العن  الجنســــــــــف والتاــــــــــدي 
 الحة الناج اغ والناجين.لم له
 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية   

فتن   2  113  ال )  2  912ااتهـــاكـــًا جســــــــــــــ مـــًا فــــــــــــــــد    3  470تحققـــا األمم المتحـــدة من وقلع   - 47
 1  294ااتهاكًا جسـ مًا فـد  1 786فتاة(. و اإلفـافة كلن نل ، تم التحقق فف وقا الحق من وقلع  799 و

 فت اغ( فف السنلاغ السابقة. 507فتن و  787  اًل )

فتـاة(، ُجنـدوا جم عـا   101  فتن و  687  ال )  788وتحققـا األمم المتحـدة من تجنيـد واســــــــــــــتهـدام   - 48
(، 209. وتم/َّط الجناة فف ماي ماي مازيمبف )2020واســــُتهدملا ثم ُفاــــللا من الجماعاغ المســــلحة فف عام 

فاـــــــــــــــيط    -(، وجمـاعـة ـادومـا للـدفـاع عن الكلاال  101ة )(، وتحـال  قلاغ المقـاومـة الكلاالل ـ 109واـ اتلوا )
(، وجمـاعـة واـيا  34(، والتعـاوا ـة من أجـط تنم ـة الكلاال )62(، وجمـاعـة مـاي مـاي أبـا اـا بـالف )66التجـدرـد )

ــلحة  29قلاغ أبكلاالزي المقاتلة )  -(، والقلاغ الديمقرا  ة لتحرير وواادا  34ملتلمبلنف ) (، وجماعاغ مســـــــــ
غ القلاغ المسـلحة لجمهلوية الكلاال الديمقرا  ة فتًن للتجسـس علن عنابـر ماي ماي. (. وجند143أخرى )

(. 62( وتنجــاا قــا )65( و رتلوي )117( ون  ل الجنل  ــة )544ووقعــا تلــ  الحــاالغ فف ن  ل الشــــــــــــــمــال ــة )
فـافة    اًل فف أعمال الدعم. و اإل 456  ال نمقاتلين و   240فتاة للعن  الجنسـف، واسـُتهدم   50وتعرفـا 

ط    417فتن و    747  ال )  1  164كلن نلـ ، تم التحقق فف وقـا الحق من تجنيـد واســــــــــــــتهـدام   فتـاة( من ِقـبأل
(( والقلاغ 30( ومـاي مـاي مـازيمبف )1 047( )بمـا فف نـل  نـامليـنا اســــــــــــــاهل )1 162جمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة )

 (.2المسلحة )

فتاة( فف الســـــــــنلاغ الســـــــــابقة    178فتن و  1 135  ال ) 1 313و اإلفـــــــــافة كلن نل ، تم تجنيد  - 49
(، وماي 296جماعة مســـــــلحة  ماي ماي مازيمبف ) 36، من قبط 2020واســـــــُتهدملا حتن فاـــــــلهم فف عام 

ــاهل )185(، واـ اتلوا )187مـاي أـبا ـاا ـبالف )  -(، وجمـاعـة ـادومـا للـدفـاع عن الكلاال  126(، ونـامليـنا اســــــــــــ
(. واسـتهدما القلاغ المسـلحة  357مسـلحة أخرى )  (، وجماعاغ67(، ووايا ملتلمبلنف )93فاـيط التجدرد )

( ومنلقة  188( وتنجاا قا )764فتيين نهادمين لمدة ســــــــنة واحدة. ووقعا تل  الحاالغ فف ن  ل الشــــــــمال ة )
  اًل نمقاتلين.    592(. واســـــــــُتهدم ما مجملعه 65( و رتلوي )119( ون  ل الجنل  ة )177كاســـــــــاي الكبرى )

تم ت  ــا  ــال هينمــ ــا األمم المتحــــدة، وفر بعض األ  ــ ههــ تقلم  البعض اآلخر فف أعقــــاا الــــدعلة التف  ســــــــــــــري  
 خالل عمل اغ التسري . من أو
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( 80) فتاة( من ِقبألط القلاغ المســــــلحة 13فتن و   72  اًل )  85وتحققا األمم المتحدة من احتجاز  - 50
( هناا علن 76معظمهم ) ( هزعم اوتبا هم بجماعاغ مسـلحة. وقد ُأ لق سـراح5والشـر ة الل ن ة الكلاالل ة )

 دعلة من األمم المتحدة بعد فتراغ احتجاز وبلا كلن ثال  سنلاغ.

المتحـــــدة من تعرض   - 51 للقتـــــط )  363وتحققـــــا األمم  )220  ال  والتشــــــــــــــليـــــه  فتن   217( )143( 
ــلحة ) 146 و ( التال ة  التعاوا ة من أجط  294فتاة(، حيث ُاســــــــــب معظم تل  األعمال كلن الجماعاغ المســــــــ

(، والقلاغ الـديمقرا  ـة  27فاــــــــــــــيـط التجـدرـد )  -(، وجمـاعـة اـدومـا للـدفـاع عن الكلاال  140 ـة الكلاال )تنم
(، 14(، وجمـاعـة مـاي مـاي أبـا اـا بـالف )16(، وجمـاعـاغ مـاي مـاي مجهللـة )23(، وا ـاتلوا )26المتحـال ـة )

بشــرية هين األ  ال  من الهســاةر ال 59(. ونااا القلاغ الحكلم ة مســ ولة عن 48وجماعاغ مســلحة أخرى )
فــحايا بســبب األلاام األوفــ ة والمت جراغ   10((، هينما ســق   16( والشــر ة الل ن ة )43)القلاغ المســلحة )

ــ ة لذل  فف الااواغ ناغ الدوافت اإلثن ة علن القرى ) من ــباا الرة ســــــــ (؛ 146مهل اغ الحرا. وتم/لا األســــــــ
(؛ وااليــــــــــــــتبـاكـاغ هين الجمـاعـاغ  25لمســــــــــــــلحـة )وتبـادل ك الق النـاو هين الجمـاعـاغ المســــــــــــــلحـة والقلاغ ا

(. وحدثا زيادة فف الهســـــــــاةر البشـــــــــرية خالل أعمال العن  العرقف فف كرتلوي واالقتتال هين 23) المســـــــــلحة
فف الماةة من جم ت الهســـــــــاةر البشـــــــــرية  83الجماعاغ المســـــــــلحة فف ن  ل الشـــــــــمال ة، حيث تم التحقق من 

( 18)   ال للقتـط  50لـ ، تم التحقق فف وقـا الحق من تعرض  هـاتين المقـا عتين. و ـاإلفــــــــــــــافـة كلن ن فف
(، بما فف نل  التعاوا ة  46ســـــــ ما علن أردي جماعاغ مســـــــلحة ) فتاة(، وال 16 فتن و 34( )32والتشـــــــليه )

 (.4(، والقلاغ المسلحة )6( و ااا ملوا )8( وا اتلويا )15) أجط تنم ة الكلاال من

فـتاة وفتيين اثنين للعن  الجنســــــــــــــف علن أـردي الجمـاعـاغ   396وتحققـا األمم المتحـدة من تعرض   - 52
(، والتعـاواـ ة 40فاـــــــــــــــيط التجـدـرد ) -(، وجمـاعـة ـادومـا لـلدـفاع عن الكلاال  50( )اـ اتلوا )261المســــــــــــــلحـة )

ــة الكلاال ) من ــازيمبف )31أجـــط تنم ـ ــاعـــاغ أخرى )20(، ومـــاي مـــاي مـ ــد القلاغ  120(، وجمـ ((، وعلن رـ
((.  4) (، واللنالة الل ن ة لالســــــــتهباواغ41(، والشــــــــر ة الل ن ة )92مســــــــلحة )( )القلاغ ال137الحكلم ة )

(، ومقا عاغ أخرى  50(، و رتلوي )58(، ومنلقة ناســاي الكبرى )192ووقعا ااتهاكاغ فف ن  ل الشــمال ة )
(، واالســـــــترقاق  46(، والزواي القســـــــري )77(، واالطتاـــــــاا الجماعف )245(، ويـــــــملا االطتاـــــــاا )98)

ــف ) ــر الحكلم ة، ألقف القبض علن  23الجنســ ــتبها فيهم وأدرن   45(. ومن هين العنابــ ــًا مشــ ــهاــ منهم.   4يــ
ــافة كلن نل ، تحققا األمم المتحدة  ــلحة. و اإلفـ ــاا الجماعاغ المسـ ــًا علن اثنين من أعنـ وألقف القبض أينـ

ــد   فف فتــاة( علن أرــدي جمــاعــاغ   168    ال )فت ــاث و  170وقــا الحق من وقلع العن  الجنســــــــــــــف فـــــــــــــ
ــل ــاهل )148) حةمســــــ (، وعلن رد جهاغ فاعلة  7( وا اتلوا )18( وماي ماي مازيمبف )67(، منها ناملينا اســــــ

 (.1(، واللنالة الل ن ة لالستهباواغ )9(، والشر ة الل ن ة )12(، وهف القلاغ المسلحة )22تابعة للدولة )

( وعلن 44ســــــــــــتشــــــــــــت اغ )( والم101اعتداًا علن المداو  )  145وتحققا األمم المتحدة من وقلع  - 53
( 33( ون  ل الشـــــمال ة )83األيـــــها  المحميين ممن لهم بـــــلة بالمداو  ويأو المســـــتشـــــت اغ فف كرتلوي )

( 128(، وُاســــــــــب معظم االعتداااغ كلن الجماعاغ المســــــــــلحة )14( ومقا عاغ أخرى )15ون  ل الجنل  ة )
(، 14فاـــــــــيط التجدرد ) -لدفاع عن الكلاال (، وجماعة ادوما ل66التال ة  التعاوا ة من أجط تنم ة الكلاال )

اعتــداا   17(. وُاســــــــــــــــب  24(، وجمــاعــاغ أخرى )10(، ومــاي مــاي أبــا اــا بــالف )14وجمــاعــة تليالينيل )
مدوســــــــة خالل اعتداااغ  53القلاغ المســــــــلحة. وتعمدغ جماعة التعاوا ة من أجط تنم ة الكلاال تدمير   كلن
ــافــة كلن نلــ ، تم التحقق   فف ( 22هجلمــا علن المــداو  )  28فف وقــا الحق من وقلع  كرتلوي. و ــاإلفـــــــــــــ

 (.1( والقلاغ المسلحة )1( و ااا ملوا )26( ينتها جماعة تليالينيل )6والمستشت اغ )
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( 1( وتنجاا قا )4واسـتهدما القلاغ المسـلحة خمس مداو  للعمل اغ العسـكرية فف ن  ل الشـمال ة ) - 54
 .أيهر، ثم أخلتها بعد نل  4لمدة وبلا كلن 

(، 53(، وا اتلوا )106فتاة( علن رد ماي ماي مازيمبف )  153  فت اث و  307  ال )  460واخُتل    - 55
(، 38(، ومـاي مـاي أـبا ـاا ـبالف )42(، والتعـاواـ ة من أجـط تنمـ ة الكلاال )48والقلاغ اـلديمقرا ـ ة المتحـال ـة )

(. واختل ـا القلاغ  135ى )(، وجمـاعـاغ أخر 31فاــــــــــــــيـط التجـدرـد )  -وجمـاعـة اـدومـا للـدفـاع عن الكلاال  
((. 1(، واللنالة الل ن ة لالســــــتهباواغ )2(، والشــــــر ة الل ن ة )4الحكلم ة ســــــبت فت اغ )القلاغ المســــــلحة )

ــف )273واختل  األ  ال ألطراض التجنيد ) ــباا طير معروفة  4(، وال دية )88(، والعن  الجنســــــــــ (، وألســــــــــ
(. 42( ون  ل الجنل ـ ة )94( و رتلوي )270ـ ة )(. ووقعـا معظم عملـ اغ االختلـاف فف ن  ل الشــــــــــــــمـال95)

  ال نااا اختل تهم جماعة بااا ملوا فف مقا عة ناســــــــــاي فف    52و شــــــــــكط من اــــــــــط، أُعيد كلن أســــــــــرهم 
ات جـة جهلد الـدعلة التف قـامـا ههـا األمم المتحـدة. و ـاإلفـــــــــــــــافـة كلن نلـ ، تم التحقق فف وقـا    2017 عـام

  ال(، منها ماي  370فتاة( من ِقبألط جماعاغ مســــــــــــــلحة ) 78 فتن و 296  ال ) 374اختلاف  الحق من
(، وعلن ـرد قلاغ حكلمـ ة، 48( ومـاي مـاي أـبا ـاا ـبالف )52(، وـ اـاا ملوا )55(، واـ اتلوا )71مـاي مـازيمبف )

 (.1( والشر ة الل ن ة )3القلاغ المسلحة ) أي

اإلاســـــاا ة وُاســـــبا كلن القلاغ المســـــلحة،  وتم التحقق من ثال  حلاد  لمنت وبـــــلل المســـــاعداغ  - 56
 وماي ماي ياكلتلمبا، وماي ماي مازيمبف )حاد  واحد لكط  رف(.

 
 التللواغ والشلاطط   

  ال قبط التحاقهم. وأاا أثنف علن  53وابــــــــلا القلاغ المســــــــلحة فرز المجندرن الجدد، وفاــــــــلا   - 57
واســتهدامهم. وأدعل الحكلمة كلن التاــدي بشــكط    الحكلمة لما تبذله من جهلد متلابــلة لمنت تجنيد األ  ال

و علاا األوللية لحالل الناج اغ   2012داةم للعن  الجنسف فد األ  ال، من خالل تن يذ خلة عمط عام 
 والناجين علن الهدماغ.

ــ كا، باوتكاا جراةم   - 58 ــاهق لجماعة ادوما للدفاع عن الكلاال، اتاهل اتاهيري يــ وأوحب ب دااة القاةد الســ
جنديا من القلاغ المسـلحة   17را، بما فف نل  تجنيد األ  ال واسـتهدامهم. ومن التللواغ اإليجاه ة كدااة  ح
ــتبه فف تجنيدهم ل   ال. وأثنف علن   11و  ــاا أ  ال ومحاكماغ المشـــــ ــبا، الشـــــــر ة هتهمة اطتاـــــ من فـــــ

 ابلة هذه الجهلد.الحكلمة لما تبذله من جهلد لمحاسبة مرتكبف االاتهاكاغ الجس مة وأح/ها علن مل 

ومن األملو المشــــــــــــــجعــة تلق ت القــادة علن ســــــــــــــبعــة التزامــاغ جــدرــدة إلاهــاا ومنت تجنيــد األ  ــال   - 59
واســــــــــتهدامهم وطير نل  من االاتهاكاغ الجســــــــــ مة، بعد جهلد التلابــــــــــط التف هذلتها األمم المتحدة. وات جة 

جت بق ة الجماعاغ المســلحة علن الت اعط . وأاا أيــ 2020  ال فف عام  838اللتزاماغ مماثلة، ُأ لق ســراح  
 مت األمم المتحدة إلاهاا االاتهاكاغ الجس مة المرتكبة فد األ  ال ومنت حدوثها.

  ط تللوا كيجاه ا. وأاا أحث الحكلمة علن ت ســـير وبـــلل الجهاغ ال اعلة  2  101ويعتبر فاـــط   - 60
  ال من الجماعاغ المســلحة. وأدعل الحكلمة  المعن ة بحماية األ  ال كلن ملاقت التســري  من أجط فاــط األ

كلن الملافقة علن هراام  و نف أسـاسـه المجتمعاغ المحل ة لنزع السـالح والتسـري  و عادة اإلدماي و لن تمليط 
البراام  وتن يذه. وأاايــد مجتمت الجهاغ المااحة أث يقدم الدعم فف كعادة كدماي األ  ال الذرن ناالا مرتبلين  

 النزاع.سابقا بأ راف 
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وعلن الرطم من حدو  ااه اض ملحلل، يســـــــــاوواف قلق بالف كزاا اســـــــــتمراو ااتشـــــــــاو االاتهاكاغ،  - 61
سـ ما تجنيد األ  ال واسـتهدامهم، واختلاف األ  ال وتعرينـهم للعن  الجنسـف، وزيادة االعتداااغ علن  وال

 لمرتكبة فد األ  ال.المداو . وأاايد جم ت أ راف النزاع كاهاا ومنت االاتهاكاغ الجس مة ا

وأكرو تــأكيــد تلبــــــــــــــ ــاتف اللاودة فف تقريري عن األ  ــال والنزاع المســــــــــــــل  فف جمهلويــة الكلاال  - 62
 (.S/2020/1030الديمقرا  ة )

 
 العراق   

ــد  85تحققا األمم المتحدة من وقلع  - 63 ــ ما فــــــــ فتاة، و  ط   19فتن، و  62  ال ) 82ااتهاكا جســــــــ
واحد لم ُيعرف الع جنســه( خالل ال ترة المشــمللة بالتقرير. و اإلفــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق  

 فتاة( فف ال ترة المشمللة بالتقرير الساهق. 14 فت اث و 8  ال ) 22ااتهاكا جس ما فد  32من وقلع 

الشــــــــعبف ل تن واحد واســــــــتهدامها له. وقد ُجند الاــــــــبف فف وجرى التحقق من تجنيد قلاغ الحشــــــــد  - 64
وُقتط خاللها. باإلفــــــــــافة كلن نل ، جرى   2020، واســــــــــُتهدم فف عمل ة عســــــــــكرية فف أياويمارل  2018 عام

التحقق فف وقا الحق من تجنيد تنظ م الدولة اإلســــالم ة فف العراق والشــــام )داع ( فتن واســــتهدامها له فف  
 .2015 عام

فتاة( ال رزاللث محتجزين  43فتن و  1 071  ال ) 1  114ناالث األوليديســـــمبر، ناث  31وحتن   - 65
هتهم ناغ بــــــلة باألمن القلمف، تشــــــمط اوتبا هم ال علف أو المزعلم بالجماعاغ المســــــلحة، وال ســــــ ما تنظ م 

 الدولة اإلسالم ة.

( 24لع جنســــــــه( للقتط )فتاة و  ط واحد لم ُيعرف ا   17 فتن و 61  ال )  79وتعرض ما مجملعه  - 66
 ( 10) ( وجماعة أبـــــحاا الكه 2)  ( 9) ( وعمل ة المهلب36( علن رد تنظ م الدولة اإلســـــالم ة )55والتشـــــليه )

حادثا فف منا ق نااا   ما ســــــــــــــبق تحا ســــــــــــــ لرة تنظ م الدولة    65(. ووقت احل 40( وجناة مجهللين )1)
فـــــــح ة بســـــــبب هجماغ طير مبايـــــــرة أو فف ايراث متقا عة،    25اإلســـــــالم ة فف العراق والشـــــــام، وســـــــقلا  

 اغ  فــــح ة بســــبب مت جراغ من مهل 17فــــح ة بســــبب هجماغ باألجهزة المت جرة اليدوية الاــــنت و   17 و
فت اغ(،  3فت اث و  3الحرا. باإلفـــــــــــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من تعرض ســـــــــــتة أ  ال )

( 3(، وهل ما ُاســــــب كلن داع  )2( والتشــــــليه )4فف الملبــــــط )اينلى(، للقتط ) 2017و   2016عامف  فف
 (.3و لن التحال  الدولف لمكافحة تنظ م الدولة اإلسالم ة فف العراق والشام )

وتعرفـــــــــــــــا فيهـا تســــــــــــــت فت ـاغ   2014وجرى التحقق فف وقـا الحق من حلاد  وقعـا فف عـام   - 67
 لالطتااا وأيكال أخرى من العن  الجنسف علن أردي تنظ م الدولة اإلسالم ة فف العراق والشام.

ــح ا فف  - 68 ــتهدفا مرنزا بــــــ وتحققا األمم المتحدة من طاوة جلية ُا ذغ فف ك او عمل ة المهلب اســــــ
حالة اسُتهدما فيها المداو  ألطراض عسكرية من قبط   27لسل ماا ة. وجرى التحقق مما مجملعه  محافظة ا

 (.4( والج   العراقف )1( والبشمرنة )22الشر ة العراق ة )

 __________ 

 .2019العمل ة أ لقتها ترن ا فف يمال العراق، فف أياويمارل  (9) 

 أبحاا الكه ، جماعة مسلحة. (10) 

https://undocs.org/ar/S/2020/1030
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وتحققا األمم المتحدة فف وقا الحق من تعرض ثالثة أ  ال لالختلاف )فتن واحد وفتاتاث( علن  - 69
فت ـاث    5  ال )  16بـاإلفــــــــــــــافـة كلن نلـ ، جرى التحقق من اختلـاف داع     رـد تنظ م الـدولـة اإلســــــــــــــالم ـة.

 .2016و  2014فتاة( هين عامف   11 و

، أعلنا 2020وجرى التحقق من حالة واحدة من حاالغ منت وبلل المساعداغ اإلاساا ة فف عام  - 70
 سرايا أول اا الدم مس وليتها عنها.

 
 التللواغ والشلاطط   

ــعبف و الت اعط أوحب هتراجت ح - 71 ــد الشــ ــتهدامهم التف ُتنســــب كلن قلاغ الحشــ االغ تجنيد األ  ال واســ
المسـتمر هين الحكلمة واألمم المتحدة من أجط وفـت خلة عمط لمنت تجنيد واسـتهدام األ  ال من قبط قلاغ  

ــد الشــــــــعبف. وأحث الحكلمة علن اإلســــــــراع بالملافقة علن خلة العمط والتلق ت عليها. وأيــــــــجت اللج نة  الحشــــــ
ــت ناف  ــ مة لحقلق الل ط واإلهالأ عنها علن اســـــــ ــد االاتهاكاغ الجســـــــ ــترنة هين اللزاواغ المعن ة هربـــــــ المشـــــــ

 المشاوواغ مت األمم المتحدة.

ــ ة  - 72 ــبب األلاام األوفــ ــليه بســ ــتمراو تعرض األ  ال للقتط والتشــ ــعر بقلق عميق كزاا اســ وما زلا أيــ
ن تن يــذ الاــــــــــــــكل  القــاالا ــة الــدول ــة المتعلقــة بــاأللاــام والمت جراغ من مهل ــاغ الحرا. وأحــث الحكلمــة عل

األوفـــــــــ ة والمت جراغ من مهل اغ الحرا، وتعزيز كزالة األلاام والتلع ة بهلرها، بما فف نل  قبط أي علدة 
 للنازحين كلن المنا ق المللثة.

بما فف نل   وما زلا يســـــاوواف القلق كزاا وفـــــت األ  ال المحتجزين هتهم تتاـــــط باألمن الل نف، - 73
الوتبا هم المزعلم بالجماعاغ المسـلحة، وُأننر بأاه رنباف معاملة األ  ال باعتباوهم فـحايا فف المقام األول  
ــر مدة  ــاا األحدا . وال رنباف اللجلا كلن احتجاز األ  ال كال نمالن أخير وألقاـــ ووفقا للمعارير الدول ة لقنـــ

اللاجبـة. واألمم المتحـدة ملتزمـة ـهدعم الحكلمـة فف كعـادة كدمـاي   مالةمـة، فف ك ـاو احترام اإلجراااغ القـاالا ـة
  ال    355األ  ــال الــذرن نــاالا مرتبلين، اوتبــا ــا فعل ــا أو مزعلمــا، بــأ راف النزاع. وأوحــب بــ عــادة كدمــاي  

فتاة( من خالل هرام  تدعمها األمم المتحدة، بالتنســـــــيق مت الحكلمة، وأحث الحكلمة علن  96فتن و   259)
 تن يذ هراام  و نف إلعادة كدماي األ  ال المتنروين من النزاع المسل .وفت و 

فتــاة( ُرزعم أاهم   95  ال )من هينهم    194وأثنف علن الحكلمــة لمــا تبــذلــه من جهلد ل فراي عن   - 74
ــل ة. وأدعل جم ت ــير علدتهم كلن هلدااهم األبــ ــام، ولت ســ  رنتملث كلن تنظ م الدولة اإلســــالم ة فف العراق والشــ

البلداث المعن ة كلن ت ســير علدة أ  الها  لعا، تمشــ ا مت مبدأ عدم اإلعادة القســرية، مت احترام وحدة األســرة  
 وماال  األ  ال ال نلن، ووفقا للقاالث الدولف.

 
 (11)إسرائيل ودولة فلسطين   

ــد   1 031تحققا األمم المتحدة من  - 75 ــ ما اوُتكبا فـــــ ــلين ا و  340ااتهاكا جســـــ أ  ال   3  ال فلســـــ
ــراةيليين ) ــرق ة، وقلاع طزة    13فتن و  327كســــــــ ــ ة الار  ة المحتلة، بما فف نل  القد  الشــــــــ فتاة( فف النــــــــ

ااتهاكا جسـ ما اوُتكبا فف سـنلاغ سـابقة  96و سـراةيط. و اإلفـافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من 
 فت اغ(. 4فتن و  92  ال ) 96فد 

 __________ 

 راةيط. ألطراض هذا التقرير، يقدم هذا ال رع معللماغ عن االاتهاكاغ الجس مة فف الن ة الار  ة المحتلة، بما فيها القد  الشرق ة، فف طزة و س  (11) 
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 جنيد نتاةب القسام التابعة لحما  فتيين فلسلينيين فف طزة.وتحققا األمم المتحدة من ت  - 76

  ال فلســـــــــــلين ا فف النـــــــــــ ة الار  ة   361وتحققا األمم المتحدة من اعتقال القلاغ اإلســـــــــــراةيل ة   - 77
  ال فف    283  ال، من هينهم    361المحتلــة، بمــا فف نلـ  القــد  الشــــــــــــــرق ــة، هتهمــة اوتكــاا جراةم أمن ــة )

  ال عن تعرفــهم لســلا المعاملة وعن ااتهاكاغ ل جراااغ القاالا ة اللاجبة من  87هلف  القد  الشــرق ة(. وأ
 فف الماةة منهم عن تعرفهم لعن  هداف. 83جااب القلاغ اإلسراةيل ة أثناا احتجازهم، وأهلف 

القد   فتن فلســـــــلين ا، وفتن كســـــــراةيلف( فف النـــــــ ة الار  ة المحتلة، بما فيها  11  ال )  12وُقتط  - 78
ــرق ة ) ــراةيط )2(، وفف طزة )9الشــــ ــراةيل ة )1(، وفف كســــ ــلين ة  8( علن رد القلاغ اإلســــ (، وقلاغ األمن ال لســــ

(، و ســــبب المت جراغ من مهل اغ الحرا  1(، وجاث مجهلل الهلية )1(، ونتاةب القســــام التابعة لحما  )1)
ة الار  ة المحتلة، بما فيها القد  الشــرق ة، (. ومن هين األ  ال ال لســلينيين ال/ماا ة الذرن قتللا فف النــ 1)

ــبعة بالذخيرة الح ة ) ــراةيل ة سـ ــدي أثناا االعتقال )6قتلا القلاغ اإلسـ (، وخالل  1( وعن  ريق االعتداا الجسـ
(، وهجلم 1( وقـناـهط ملللتلف )2(، ومظـاهراغ وملاجهـاغ يــــــــــــــمـلا كلقـاا الحجـاوة )3عملـ اغ كا ـان القـاالث )
(. و النســــــــبة للل ط الذي قتلته قلاغ األمن ال لســــــــلين ة، فقد ُأ لق  1اغ اإلســــــــراةيل ة )ب  الق الناو علن القل 

ــ ة الار  ة المحتلة هينما  عل ه الربـــا  بالذخيرة الح ة فف عمل ة إلا ان القاالث. وقتط فتن كســـراةيلف فف النـ
 كااا الشر ة اإلسراةيل ة تلاوده بعد أث ُزعم أاه ألقن حجاوة علن فلسلينيين.

ــراةيل اث؛   324  ال )  326وتعرض ما مجملعه  - 79 ــلين ا و  الث كســ فتاة(  13فتن و   313  ال فلســ
( علن رد القلاغ 22(، وفف طزة )304فف النـــــــــ ة الار  ة المحتلة، بما فيها القد  الشـــــــــرق ة )  ( 12) للتشـــــــــليه

(، وجناة فلسـلينيين 2سـلحة )(، والجماعاغ ال لسـلين ة الم20(، والمسـتل نين اإلسـراةيليين )294اإلسـراةيل ة )
(. وقد تم/لا األسباا الرة س ة لتعرض األ  ال  8( وأينا بسبب مت جراغ من مهل اغ الحرا )2مجهللين )

(، والربــا  المعداف المال   170للتشــليه علن رد القلاغ اإلســراةيل ة كلن اســتنشــاق الااز المســيط للدملع )
(. وتســــببا القلاغ اإلســــراةيل ة فف تشــــليه ثماا ة 34الح ة )(، والذخيرة 70بالملا،، والربــــا  اإلســــ نجف )

ــتة أ  ال فلســــــلينيين  ــ اي ال ابــــــط هين كســــــراةيط وطزة. وفف طزة، تعرض ســــ أ  ال أثناا مظاهراغ عند الســــ
للتشــليه خالل طاواغ جلية يــنتها القلاغ اإلســراةيل ة علن طزة، هينما تعرض فت اث فلســلين اث للتشــليه ب عط 

ماعة مســـلحة فلســـلين ة ووقت بالقرا من منزلهما. و شـــكط من اـــط، جرى التحقق فف وقا  بـــاووط أ لقته ج
فت اغ( من تشــــــــــليه علن رد القلاغ اإلســــــــــراةيل ة خالل   4فتن و  92  ال آخرين ) 96الحق مما تعرض له  

. وتعرض   الث كســـــــــراةيل اث للتشـــــــــليه فف حلاد  كلقاا 2019و   2018مظاهراغ يـــــــــهدتها طزة فف عامف 
 منسل ة كلن جناة فلسلينيين. حجاوة

(، بما فف نل  19( ومســـــــتشـــــــت اغ )11هجلما اســـــــتهدفا مداو  ) 30وتحققا األمم المتحدة من  - 80
ــبا تل  الهجلماغ كلن  ــت اغ، وُاسـ ــتشـ ــلة بالمداو  ويأو المسـ ــمللين بالحماية ممن لهم بـ علن أيـــها  مشـ

( والنــــ ة الار  ة المحتلة، بما فيها القد   4)  ( فف طزة4( ومســــتل نين كســــراةيليين )26القلاغ اإلســــراةيل ة )
(، وهجماغ علن العاملين  1(، وهجماغ ا ذها مسـتل نلث )4(. ويـملا الحلاد  طاواغ جلية )26الشـرق ة )

(. وتحقـقا األمم المتحـدة من حـاد   7(، وتهـدـرداغ ملجهـة كلن المعلمين أو اللالا )18فف المجـال اللبف )
ث مدوسة فف طزة ألطراض عسكرية. و شكط من اط، جرى التحقق فف الن ة  واحد استهدم   ه جناة مجهللل 

( التف اوتكبتها  89( أو التعل م )5حادثا من حلاد  التشـــــــلي  علن قلاع الاـــــــحة )  94الار  ة المحتلة من  
 __________ 

 أي فعط يسبب للل ط كبابة أو ادبا أو هترا خليرا أو داةما أو مسبلبا ل عاقة. (12) 
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(. 4  ط فلســـــــــــلينف، وتنظ م فت  ) 6 900(، األمر الذي أثر علن تعل م أك/ر من 90القلاغ اإلســـــــــــراةيل ة )
حلاد  التشـلي  التف جرى التحقق منها نااا حاالغ قاما فيها القلاغ اإلسـراةيل ة ب طالق المداو   ومعظم 

(، أو اســـتهدما فيها القلاغ اإلســـراةيل ة الااز 39أو بمنت المعلمين واللالا من المروو عبر اقا، الت ت   )
(. وقام أفراد  9ههدم المداو  )  (، أو هددغ22المسيط للدملع أو طير نل  من األسلحة فف المداو  وحللها )

 عرفلا أا سهم علن أاهم أعناا فف تنظ م فت  بارف اللالا والمعلمين من أو ت مداو  بسبب المظاهراغ. 

حالة( فف  661وجرى التحقق من ق ام القلاغ اإلســـــــراةيل ة بمنت وبـــــــلل المســـــــاعداغ اإلاســـــــاا ة ) - 81
، وفف طزة. ووقت حادثاث فف النـ ة الار  ة المحتلة، بما فيها النـ ة الار  ة المحتلة، بما فيها القد  الشـرق ة

القد  الشـرق ة، حيث قاما القلاغ اإلسـراةيل ة هتأخير ويأو منت تقديم الرعاية اللب ة أل  ال ماـاهين بجروح 
مميتة. وظط وق  التنســــيق هين ســــللاغ الدولة ال لســــلين ة و ســــراةيط، ات جة لمهللاغ كســــراةيط الرام ة كلن 

أجزاا من النــ ة الار  ة المحتلة، ينــت عقباغ كفــا  ة أمام األ  ال المحتاجين كلن العالي اللبف فف  فــم  
ــراةيط. فقد جرى تأخير احل   ــرق ة، و سـ ــ ة الار  ة المحتلة، بما فيها القد  الشـ فف الماةة من الللباغ   28النـ

من أجط الحاـــــــلل علن العالي   المقدمة كلن الســـــــللاغ اإلســـــــراةيل ة للترخ م بمروو أ  ال من معبر كرريز
فتن   397  ال ) 659فف الماةة من تل  الللباغ، مما أثر علن  3اللبف المتهاــــــــــم خاوي طزة، ووفض 

فتــاة(. وتلفف ثالثــة أ  ــال فلســــــــــــــلينيين وهم رنتظروث الحاــــــــــــــلل علن كنث لتلقف الرعــايــة اللب ــة    262  و
 طزة. خاوي

 
 التللواغ والشلاطط   

ــة بعد  لبف فف عام  أوحب هتعاوث اللرفي  - 82 ــلينف مت مم/لتف الهابــــــــ ــراةيلف وال لســــــــ   2019ن اإلســــــــ
ملابـــــــلة بحث حاالغ التشـــــــليه واإلبـــــــاباغ التف تتســـــــبب فيها القلاغ اإلســـــــراةيل ة، وحاالغ تجنيد األ  ال  

(، وهل الللب الذي نروته فف  A/73/907-S/2019/509واســــتهدامهم من قبط الجماعاغ المســــلحة )ااظر 
(. وأح   علمــا بــالنتــاة  التف أســــــــــــــ رغ عنهــا هــذه A/74/845-S/2020/525)ااظر    2020حزيراثيرلا ــه  

ان المشــاوواغ، والتف أ لعُا ســللاغ كســراةيط ودولة فلســلين عليها. وأوحب ب هالأ ســلالغ اللرفين عن اته
ــلة العمط من أجط   تداهير تاــــــــــح ح ة، وتعزيز أ ر الحماية القاةمة، و  عراا اللرفين عن التزامهما بملابــــــــ
حماية األ  ال علن احل أفنــط. وأيــير كلن أث الســللاغ اإلســراةيل ة باــدد كجراا تحق قاغ، وأدعل كلن أث 

ط مت جم ت األ راف لحماية  تســـــــــتلفف هذه التحق قاغ المعارير الدول ة. وســـــــــتلابـــــــــط مم/لتف الهابـــــــــة العم
األ  ال، وأاا أيـــــجت الســـــللاغ اإلســـــراةيل ة وال لســـــلين ة علن تعزيز حلاوها مت األمم المتحدة علن الاـــــعيد 

 القلري، وال س ما فف األوض ال لسلين ة المحتلة.

ــ مة خالل عام  - 83 ــاوواف قلق بال2020و ينما أالحظ تراجعا فف عدد االاتهاكاغ الجســــــ ف ، ال رزال يســــــ
كزاا عدد األ  ال فــــــــحايا القتط والتشــــــــليه، بما فف نل  بســــــــبب اســــــــتهدام الذخيرة الح ة أثناا عمل اغ كا ان 
القاالث، وأحث كســـــــراةيط علن ملابـــــــلة التحقيق فف نط حالة ُتســـــــتهدم فيها الذخيرة الح ة، وفق ما تقتنـــــــ ه 

 ة فد األ  ال.اإلجراااغ، وأحث السللاغ علن كا ان المساالة عن االاتهاكاغ المرتكب 

ــتهدام م ر،  - 84 ــتعراض وتعزيز التداهير الرام ة كلن منت أي اســــ ــراةيل ة علن اســــ ــللاغ اإلســــ وأحث الســــ
ــرووة، والتقليط كلن أدان حد من آثاو عمل اغ قلاتها علن  ــتهدام القلة كال عند النـــــــ ــماث عدم اســـــــ للقلة، وفـــــــ

ــاالة فف جم ت الحاالغ التف تنللي علن قت  ط األ  ال وتشــــــليههم. وأدعل كســــــراةيط  األ  ال، وفــــــماث المســــ
أينــــــا كلن تحســــــين حماية المداو  هلبــــــ ها أماكن للتعللم. و ن أح   علما باالاه اض المســــــجط فف حاالغ  

https://undocs.org/ar/A/73/907
https://undocs.org/ar/A/74/845
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االحتجـاز، ـف انف أكرو ـتأكـيد دعلتف كســــــــــــــراةـيط كلن احترام المعـارير اـلدولـ ة لقنــــــــــــــاا األحـدا ، بمـا فف نـل  
دة مناســـبة، و اهاا االحتجاز اإلداوي ل   ال، ومنت جم ت أيـــكال  اســـتهدام االحتجاز نمالن أخير وألقاـــر م

ســــــــــــــلا المعاملة أثناا االحتجاز، ووق  أي محاوالغ لتجنيد األ  ال المحتجزين نمهبرين. فمن دواعف القلق  
 استمراو االدعاااغ بمحاوالغ تجنيد أ  ال فلسلينيين محتجزين نمهبرين.

فن تجنيد أ  ال من جااب نتاةب القســام. وأدعل نتاةب القســام كلن ويســاوواف القلق أينــا كزاا حادثتأل  - 85
الك  عن تجنيــد األ  ــال واســــــــــــــتهــدامهم، و لن احترام التزامــاتهــا القــاالا ــة المحل ــة والــدول ــة. وأحــثل جم ت 
الجمـاعـاغ ال لســــــــــــــلين ـة المســــــــــــــلحـة علن حمـايـة األ  ـال، بســــــــــــــبـط منهـا منعهم من خلر التعرض للعن  

 استااللهم ألطراض س اس ة.باالمتناع عن  أو

وأدعل جم ت األ راف كلن العمط مت األمم المتحدة، بما فف نل  علن الاــــــــــــعيد القلري، من أجط   - 86
ــين حماية األ  ال واحترام القاالث  ــد األ  ال ومنت وقلعها، وتحســـــــ ــ مة المرتكبة فـــــــ كاهاا االاتهاكاغ الجســـــــ

 الدولف اإلاسااف والقاالث الدولف لحقلق اإلاساث.
 

 لبنان   

 فتن وفتاتاث(. 14  ال ) 16ااتهاكا جس ما اوتكبا فد  16تحققا األمم المتحدة من  - 87

فت اث وفتاة واحدة( من قبط جند  8فقد تحققا األمم المتحدة من تجنيد واســــــــــــتهدام تســــــــــــعة أ  ال ) - 88
ــاو ه ــتهدم ثالثة 2 ة )( وتنظ م الدولة اإلســــــالم2( وفت  اإلســــــالم )2( وجناة مجهللين )3)  ( 13) أااــــ (. واســــ

 أ  ال نمقاتلين.

ــكرية هتهم تتعلق باألمن   - 89 ــاة ة العســــــ ــاة ا بملجب اللالية القنــــــ وظط األ  ال ُيعتقللث وُيالحقلث قنــــــ
،  2020القلمف، بما يشـــــــمط ادعاااغ باإلوهاا، مت احتجاز متحقق منه ل تيين. وفف ناالث األوليديســـــــمبر 

 احُتجز ثالثة فت اث آخروث.

 ( علن أردي جناة مجهللين.1( والتشليه )6فت اث وفتاة واحدة( للقتط ) 6عرض سبعة أ  ال )وت  - 90
 

 التللواغ والشلاطط   
ــأث  - 91 ــدرق علن البروتلنلل االخت اوي الت اق ة حقلق الل ط بشــ أكرو تأكيد دعلتف الحكلمة كلن التاــ

 ايترا  األ  ال فف المنازعاغ المسلحة.

 الجماعاغ المسلحة كلن الك  فلوا عن تجنيد األ  ال واستهدامهم.وأكرو دعلتف   - 92

ويســـاوواف القلق كزاا اســـتمراو احتجاز األ  ال هدعلى اوتبا هم بالجماعاغ المســـلحة، بما فف نل   - 93
ــمن الجماعاغ اإلوهاه ة، وأحث الحكلمة علن معاملة األ  ال المرتبلين   ــن ها األمم المتحدة فـ تل  التف تاـ

ــر فترة زمن ة بالجماع ــحايا فف المقام األول، وعدم احتجازهم كال نمالن أخير وألقاـ ــلحة باعتباوهم فـ اغ المسـ
 مناسبة و حالتهم كلن هرام  كعادة اإلدماي.

 

 __________ 

 تتمرنز أساسا فف مه مف عين الحللة والم ه م ه لالج ين ال لسلينيين فف لبناث.أاااو ه جماعة فلسلين ة مسلحة  (13) 



 
A/75/873 

S/2021/437 

 

18/53 21-06004 

 

 ليبيا   

 فتاة(. 23فتن و  94  ال ) 117ااتهاكا جس ما اوُتكبا فد  166تحققا األمم المتحدة من  - 94

المتحدة من تجنيد واســـــــتهدام تســـــــعة فت اث من قبط الج   الل نف الليبف والقلاغ فقد تحققا األمم  - 95
ــابقة )3التابعة له ) (، وجماعاغ المعاوفـــة المســـلحة الســـلوية  3(، والقلاغ التابعة لحكلمة اللفاق الل نف السـ

ــمرقند( ) ــم وســـــــ ــلوي الحر )كتاةب المعتاـــــــ ــم الج   الســـــــ ــابقًا باســـــــ من   ( التف قاما هتهريبهم3المعروفة ســـــــ
 الجمهلوية العر  ة السلوية كلن ليب ا.

وتحققـا األمم المتحـدة من احتجـاز الج   الل نف الليبف والقلاغ التـابعـة لـه ل تن واحـد، واحتجـاز  - 96
  ال وأمهاتهم، من جنســـــــــ اغ متعددة، هدعلى اوتبا، أول   األمهاغ هتنظ م الدولة   67الشـــــــــر ة القنـــــــــاة ة 

ــام،   ونل  فف ســـجن الجدردة فف  راهلس. وفف ناالث األوليديســـمبر، ناث قد أعيد اإلســـالم ة فف العراق والشـ
   ال كلن هلدااهم األبل ة. 12

فتاة(، والتف  17فتن و    79  ال ) 96( التف تعرض لها 65( والتشليه )31وُاسبا عمل اغ القتط ) - 97
لقلاغ التـــابعـــة لحكلمـــة اللفـــاق  (، وا71جرى التحقق منهـــا، كلن الج   الل نف الليبف والقلاغ التـــابعـــة لـــه )

(، 20(، أو الااواغ الجلية )50(، وهف تعلد كلن أعمال القاـــ  )17( وجناة مجهللين )8الل نف الســـابقة )
 (.26أو المت جراغ من مهل اغ الحرا )

ــف ) - 98 ــبا خمس حاالغ من العن  الجنســــــــ فت اث وفتاتاث( جرى التحقق منها كلن قلاغ تابعة  3وُاســــــــ
 (.1( وجناة مجهللين )4ق الل نف السابقة )لحكلمة اللفا

ــت اغ )22هجمة جرى التحقق منها علن مداو  ) 48وُاســــــــــب ما مجملعه   - 99 ــتشــــــــ (، كلن 26( ومســــــــ
ــابقة )16الج   الل نف الليبف والقلاغ التابعة له ) (، وجناة  1(، والقلاغ التابعة لحكلمة اللفاق الل نف الســـــــــ

ــملا ايرااا متقا عة  31مجهللين ) هين الجماعاغ التابعة للج   الل نف الليبف والقلاغ التابعة لحكلمة  (، ويـ
 (.8اللفاق الل نف السابقة )

ــبعة أ  ال ) - 100 فت اغ( كلن الج     4فت اث و  3وُاســــــــــب االختلاف المتحقق منه الذي تعرض له ســــــــ
(، والقلاغ التابعة لحكلمة  3الل نف الليبف والقلاغ التابعة له )الللاا التاست، المعروف أينا باسم الكاا اغ( )

 (.1(، وجناة مجهللين )3اللفاق الل نف السابقة )

وُاســــــبا كحدى الحاالغ التف جرى التحقق منها المتعلقة بمنت كياــــــال المســــــاعداغ اإلاســــــاا ة كلن  - 101
 القلاغ التابعة لحكلمة اللفاق الل نف السابقة.

 
 التللواغ والشلاطط   

لرام ة كلن التهت   من اآلثاو الناجمة عن األلاام األوف ة والمت جراغ من أوحب بجهلد الحكلمة ا - 102
مهل اغ الحرا، وأدعل ليب ا كلن االانـــمام كلن ات اق ة حظر اســـتعمال وتهزين و اتاي واقط األلاام المنـــادة  

معيـنة يمكن   ل فراد، وـتدمير تـل  األلاـام )ات ـاقـ ة أوـتاوا( وات ـاقـ ة حظر أو تقيـيد اســــــــــــــتعمـال أســــــــــــــلحـة تقلـيدـية
ــلاة ة األثر )البروتلنلل الهامس(. وأدعل الحكلمة كلن كا ان القلااين المتعلقة  ــرو أو عشــ اعتباوها م ر ة النــ
باألســـــــلحة والذخاةر، وتعزيز تن يذ ات اق وق  ك الق الناو مت الترنيز علن ازع ســـــــالح األ  ال وتســـــــريحهم 

 و عادة كدماجهم.
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قتط األ  ال وتشـــــليههم واالعتداااغ علن المداو  والمســـــتشـــــت اغ.   ويســـــاوواف القلق كزاا ااتشـــــاو - 103
وأحـث جم ت األ راف علن التقيـد بـالتزامـاتهـا بملجـب القـاالث الـدولف اإلاســـــــــــــــااف. وأدعل األ راف كلن وق   
تجنيد األ  ال واســـــتهدامهم وتهريبهم عبر الحدود من الجمهلوية العر  ة الســـــلوية كلن ليب ا. ويســـــاوواف القلق  

 ا خلر العن  الجنسف الذي رتعرض له األ  ال.كزا

ــاا واأل  ال المزعلم اوتبا هم هتنظ م الدولة   - 104 وأوحب بالجهلد التف تبذلها الحكلمة لت ســـير علدة النسـ
اإلســــالم ة فف ليب ا، وأدعل جم ت البلداث المعن ة كلن ت ســــير علدة ه الا األ  ال  لعا كلن أو ااهم، تمشــــ ا 

 ث الدولف، بما فف نل  مبدأ عدم اإلعادة القسرية وفف ك او احترام ماال  الل ط ال نلن.مت مبادئ القاال 

ــة واألمم المتحـدة للفــــــــــــــت واعتمـاد ـتداهير إلاهـاا  - 105 وأحـث الحكلمـة علن العمـط مت مم/لتف الهـابــــــــــــ
ك الق الناو   االاتهاكاغ فــد األ  ال ومنعها، ون الة كدواي األحكام المتعلقة بحماية الل ط فف عمل اغ وق 

والســــالم. وأكرو اإلعراا عن قلقف كزاا كســــااة معاملة األ  ال الالج ين والمهاجرين، بما فف نل  عن  ريق  
االتجاو بالبشــــــــر والحرماث من الحرية والتعذرب والعن  الجنســــــــف. وأدعل الحكلمة كلن اتهان كجراااغ فلوية 

ســــــــــــير وبــــــــــــلل األمم المتحدة وطيرها من اللناالغ  إلاهاا احتجاز األ  ال والبحث عن هداةط لالحتجاز وت  
ــاا ة كلن األ  ال،   ــاعداغ اإلاسـ ــلل المسـ ــاا ة كلن مراكز االحتجاز. ف ث من دواعف القلق البالف منت وبـ اإلاسـ

 بمن فيهم المحتجزوث.
 

 مالي   

ــد  809تحققـا األمم المتحـدة من   - 106 فـتاة،   135فتن، و   394  ال )  535ااتهـاكـاغ جســــــــــــــ مـة فــــــــــــ
 ال لم ُيعرف الع جنســــــــهم( وقعا خالل ال ترة المشــــــــمللة بالتقرير. و اإلفــــــــافة كلن نل ، جرى التحقق  أ   6 و 

 فتاة( وقعا فف السنلاغ السابقة.   38فتن و   145  ال )   183ااتهاكاغ جس مة فد   204وقا الحق من   فف 

حرناغ األزوادية فتاة( من قبط تنســـــــــ ق ة ال 63فتن و   221  ال )  284فقد ُجند واســـــــــتهدم حلالف  - 107
(، والحرنـــة 45(، والمجلس األعلن للحـــدة أزواد )70(، بمـــا فف نلـــ  الحرنـــة الل ن ـــة لتحرير أزواد )141)

ــال كرزو )70(؛ واالةتالف )26العر ـ ة األزوادـية ) (، وجمـاعـة  لاوق  31(، بمـا فف نلـ  جمـاعـة طـاـادا الســــــــــــ
(، 19(؛ ودا اا أمباســـاطل )9وحرنة كاقان أزواد )(، 15(، وطاادا نلي )15كمااد للدفاع عن الن س وحل اةهم )

(، والقلاغ 1(، وحرنة التلحيد والجهاد فف طرا أفريق ا )13(، وجناة مجهللين )17وجبهة تحرير ماســــــــــــــينا )
(. واســــــتهدم األ  ال  74( وطاو )112(. وتم تجنيد معظم األ  ال فف منلقتف نيدال )23المســــــلحة المال ة )
م الدعم، وملو  عليهم العن  الجنســـف. و اإلفـــافة كلن نل ، جرى التحقق  اوفف مه( 120فف أدواو قتال ة )

فتاة( نااا قد وقعا فف ســـــــــــنلاغ   33فتن و   137  ال )   170فف وقا الحق من عمل اغ تجنيد واســـــــــــتهدام  
(، 38( )جمـاعـة  لاوق كماـاد لـلدـفاع عن الن س وحلـ اةهم ) 84ســــــــــــــابـقة. وـقد اوتكـب تـل  االاتهـاكـاغ االةتالف ) 

( )الحرنة الل ن ة 44((، وتنســـــ ق ة الحرناغ األزوادية ) 28(، وأعنـــــاا آخروث فف االةتالف ) 18وطاادا نلي ) 
 (. 42(( وجماعاغ مسلحة أخرى ) 13(، وأعناا آخروث فف تنس ق ة الحرناغ األزوادية ) 31لتحرير أزواد ) 

ـهدعلى   ( 14) (1ملـ ة ـباوخـاث )( وع10واعُتـقط أحـد عشــــــــــــــر فتن من قـبط قلاغ اـلدـفاع واألمن المـالـ ة ) - 108
رلما، باســــــــت/ناا فتن  21اوتبا هم بالجماعاغ المســــــــلحة. وُأ لق ســــــــراحهم بعد فتراغ تتراوح هين رلم واحد و 

 __________ 

 .أدخط تايير علن وفت النح ة وقا االعتقال (14) 
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المحتجزين لدى الحكلمة منذ   17واحد احتجزته السللاغ الل ن ة لمدة خمسة أيهر. ومن هين األ  ال الـــــــــــــ 
 .2020ديسمبر ي  ال ال رزاللث وهن االحتجاز فف ناالث األول 15، ناث 2019عام 

أ  ـال لم ُيعرف الع جنســــــــــــــهم( للقـتط  6  فـتاة و  52 فتن و 115  ال ) 173وتعرض مـا مجملعـه   - 109
(، ات جــة للهجمــاغ علن القرى، وحلاد  ايراث 134(، معظمهم فف منلقــة مل تف )86( والتشــــــــــــــليــه )87)

ل اعللث هين جناة مجهللين متقا عة، وأجهزة مت جرة ردوية الاـــــــــــنت، ومت جراغ من مهل اغ الحرا. وت رق ا
(، وعنابــر من 8(، وعنابــر مســلحة من قبيلة دوطلث )19(، وعنابــر مســلحة من الشــعب ال لالاف )116)

(، وعنابـــر 5(، وجماعة ااـــرة اإلســـالم والمســـلمين )6(، وداث اا أمباســـاطل )7بـــ ادي الدوزو التقليدرين )
(، وعنابــر 2لة اإلســالم ة فف الاــحراا الكبرى )مشــترنة هين جماعة ااــرة اإلســالم والمســلمين وتنظ م الدو 

(، وتنظ م الدولة اإلســـــــالم ة فف الاـــــــحراا  1مشـــــــترنة هين بـــــــ ادي دوزو التقليدرين وجبهة تحرير ماســـــــينا )
ــبعة أ  ال كلن قلاغ الدفاع واألمن المال ة وتشــــــــــليه فتن كلن عمل ة باوخاث. 1الكبرى ) (. وُاســــــــــب مقتط ســــــــ

ــافة كلن نل ، تحققا األ ــبعة أ  ال للقتط )و اإلفـ ــليه )5مم المتحدة فف وقا الحق من تعرض سـ ( 2( والتشـ
 ( فف سنلاغ سابقة.1( وداث اا أمباساطل )6علن رد مجهللين )

( والقلاغ المســـلحة المال ة 10فتاة لحلاد  عن  جنســـف ُاســـبا كلن جناة مجهللين )  12وتعرفـــا  - 110
المتحدة فف وقا الحق من العن  الجنســــــف الذي تعرفــــــا له فف  (. و اإلفــــــافة كلن نل ، تحققا األمم 2)

( والحرنة الل ن ة  10فـتاة من قـبط جمـاعة  لاوق كماـاد لـلدفاع عن الن س وحلـ اةهم ) 24ســــــــــــــنلاغ ســــــــــــــابـقة  
 (.2( وحرنة كاقان أزواد )3( والقلاغ المسلحة المال ة )9لتحرير أزواد )

( كلن جناة 25( ومســــتشــــت اغ )36نها علن مداو  )اعتداا جرى التحقق م 61وُاســــب ما مجملعه  - 111
ــلمين57مجهللين ) ــرة اإلســــالم والمســ ــحراا الكبرى وداث اا   (، وجماعة ااــ وتنظ م الدولة اإلســــالم ة فف الاــ

لكط واحدة منها(. باإلفـــافة كلن نل ، تحققا األمم المتحدة فف وقا   1أمباســـاطل والقلاغ المســـلحة المال ة )
 .2019لن ملظ ين  بيين ا ذه مجهلللث فف عام الحق من هجلم واحد ع

( وبـــــ ادي دوزو التقليدرين  3واســـــُتهدما أو ت مداو  ألطراض عســـــكرية من قبط جناة مجهللين ) - 112
 ( فف منلقة مل تف.1)

( وداث اــا 63فتــاة( علن أرــدي جنــاة مجهللين )  32فتن و    48  ال )  80واخُتل  مــا مجملعــه   - 113
ــاطل ) ــر  6أمباسـ ــلحة من قبيلة دوطلث )( وعنابـ ــ ادي دوزو التقليدرين )5مسـ ــلحة من 4( وبـ ــر مسـ ( وعنابـ

( 8لكط واحدة منها( ههدف تعرينــــــــــــهم للعن  الجنســــــــــــف ) 1يــــــــــــعب ال لالاف وقلاغ الدفاع واألمن المال ة )
(. وقد قتط أو عة أ  ال. وتحققا األمم المتحدة فف وقا الحق من 65( وألطراض طير معروفة )3واالاتقام )

 ( فف السنلاغ السابقة.1( وجبهة تحرير ماسينا )1تلاف فتيين علن أردي ب ادي دوزو التقليدرين )اخ

حادثة لمنت وبـــــــلل مســـــــاعداغ كاســـــــاا ة من قبط جناة مجهللين،  199وتحققا األمم المتحدة من  - 114
 (.35( وميناكا )39( وطاو )60وقت معظمها فف منا ق مل تف )

 
 التللواغ والشلاطط   

ــن الهامســــة   - 115 ــتهدام األ  ال دوث ســ ــكريين تحظر اســ ــداو الحكلمة أوامر كلن القادة العســ أوحب ب بــ
  ال   23عن   2020عشــــــــــــــرة وتحـد من وجلد األ ـ ال بجلاو ال/كـناغ العســــــــــــــكرـية. وأالحظ اإلفراي فف عـام 

ن  الجنســـــف فـــــد  جندتهم واســـــتهدمتهم القلاغ المســـــلحة المال ة. وأدعل الحكلمة كلن اتهان تداهير إلاهاا الع
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ــراع   ــلحة، واإلســــ ــتهدامهم من قبط القلاغ المســــ ــلة تعزيز اظم منت تجنيد األ  ال واســــ األ  ال ومنعه، وملابــــ
تنق   قاالث حماية الل ط الذي يجرلم تجنيد واســــــــــــتهدام األ  ال، بمن فيهم األ  ال الذرن تتراوح أعماوهم  فف

محتجزين بســــــــــــــبـــب اوتبـــا هم ال علف أو المزعلم عـــامـــا، عالوة علن اإلفراي عن األ  ـــال ال  17و    15هين  
 بالجماعاغ المسلحة.

وأوحب بما أحرز من تقدم فف تن يذ كعالث المداو  اآلمنة، بما فف نل  ما رتعلق بمشـــــــــــــروع قاالث  - 116
 بشأث حماية التعل م من االعتداااغ، وأيجت علن اإلسراع باعتماد هذا القاالث وتن يذه.

األعداد الكبيرة من االاتهاكاغ الجســـــــــــ مة فـــــــــــد األ  ال، وال ســـــــــــ ما التجنيد   وأيـــــــــــعر بالجزع كزاا - 117
واالســـــتهدام، والقتط والتشـــــليه، واالطتاـــــاا، واالختلاف، واالعتداااغ علن المداو  والمســـــتشـــــت اغ، ومنت  
وبــــلل المســــاعداغ اإلاســــاا ة. وأحث جم ت األ راف علن أث تمنت فلوا االاتهاكاغ وتنــــت حدا لها، وأدعل 

والمتعلق بــاإلفراي عن األ  ــال الملحقين   2013مــاعــاغ المســــــــــــــلحــة كلن احترام البروتلنلل الملقت عــام  الج
بأ راف واقلهم. ويســــاوواف بالف القلق كزاا اســــتمراو تنســــ ق ة الحرناغ األزوادية واالةتالف فف تجنيد األ  ال  

، وأدعل االةتالف 2017عملها لعام  واســتهدامهم. وأدعل تنســ ق ة الحرناغ األزوادية كلن ملابــلة تن يذ خلة  
 كلن اعتماد خلة عمط من أجط التادي لتجنيد األ  ال واستهدامهم وتن يذها بسرعة.

 (.S/2020/1105وأكرو تأكيد تلب اتف اللاودة فف تقريري عن األ  ال والنزاع المسل  فف مالف ) - 118
 

 نمار ميا   

فتاة،  88فتن، و  920  ال ) 1 012ااتهاكا جســـ ما فـــد   1  039تحققا األمم المتحدة من وقلع  - 119
أ  ال لم ُيعرف الع جنســهم(. و اإلفــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من ااتهاكين جســ مين  4و 

 اوُتكبا فد فتاتين فف السنلاغ السابقة.

فتاة(، وهف أعمال وقعا أســــاســــا فف   12فتن و  778  ال ) 790م  وُاســــبا أعمال تجنيد واســــتهدا - 120
ــين )698والرتف واخين ) ــين )726(، كلن تاتماداو نيف )49( ونايـــــــــــ ــتقالل نايـــــــــــ ( وج    62( وج   اســـــــــــ

ــل ة كلن تاتماداو نيف، ُجند 2) أواكاث ــريحهم فف عام   7(. ومن هين الحاالغ المنســـــ ،  2020أ  ال ثم تم تســـــ
  ال   697، واسـُتهدم  2020، وناالا ما زاللا مسـتهدمين فف عام 2019و   2010ف   ال هين عام 22وُجند  

ــ ااة المه ماغ أو العمط  1( ويــــاث )689فف والرتف واخين ) (، بما فف نل  نمريــــدرن أو حمالين، أو فف بــ
مسلحة،  الزواعف، أو فف كزالة األلاام علن احل طير مأملث. و  ما رتعلق بالحاالغ المنسل ة كلن الجماعاغ ال

  ال عقب ت اعط هين ج      26فت اغ(، من هينهم   9فتن و  27  ال ) 36أفري ج   اســتقالل نايــين عن 
 استقالل نايين واألمم المتحدة.

فت ــاث وفتــاة واحــدة( لمــدة تاــــــــــــــــط كلن   7أ  ــال )  8وجرى التحقق فف واليــة واخين من احتجــاز   - 121
 الوتبا هم المزعلم بج   أواكاث. وقد أ لق سراح األ  ال   ما بعد.،  نيف أيهر من قبط تاتماداو 10

أ  ـال لم ُيعرف الع جنســــــــــــــهم(   4فتـاة و    74فتن و    138  ال )  216وجرى التحقق من تعرض   - 122
(، بما فف نل  فف ايراث متقا عة  152( فف حلاد  اســــــبا كلن جناة مجهللين )160( والتشــــــليه )56للقتط )

( 1(، والج   الل نف لتحرير تـأاف )62(، و لن تـاتمـاداو نيف )20وجمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة )هين تـاتمـاداو نيف  
( 24( ويـاث )29( وتشـين )155(. وسـق  فـحايا من األ  ال فف والياغ واخين )1وج   اسـتقالل نايـين )

https://undocs.org/ar/S/2020/1105
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ــين )5ونارين ) ــ ة والمت جراغ من مهل اغ الحرا )3( ونايـــــــــ (، 74(. وقد ات  معظمها عن األلاام األوفـــــــــ
 (.23(، والنيراث المتقا عة )33(، والااواغ الجلية )62قا  )وال

ــر فف ج   والية  - 123 ــاث علن أردي عنابــــ ــاا فتاة واحدة فف والية يــــ وجرى التحقق من حاد  اطتاــــ
ياث. و اإلفافة كلن نل ، تحققا األمم المتحدة فف وقا الحق من حادثف اطتااا فتاتين علن رد عنابر 

 ( وقعا فف السنلاغ السابقة.1( وتاتماداو نيف )1لكاوين )من ج   التحرير الل نف 

( اســـــــبا كلن تاتماداو 1( ومســـــــتشـــــــت اغ )10هجلما علن مداو  )  11وتحققا األمم المتحدة من  - 124
(، 2(، بمــا فف نلــ  ات جــة لنيراث متقــا عــة هين تــاتمــاداو نيف وج   أواكــاث )5( وجنــاة مجهللين )6كيف )

 (.2ين )( وتش9والرتف واخين ) فف

مدوسـة ومسـتشـ ن واحد ألطراض عسـكرية من قبط تاتماداو نيف   30وتحققا األمم المتحدة من اسـتهدام  - 125
 (. وقد جرى كخالا تل  المرافق بعد مروو فتراغ تراوحا ما هين رلم ويهر. 1( وياث ) 30فف والرتف واخين ) 

( وج    10لن رــد تــاتمــاداو نيف )فتن وفتــاة واحــدة( ع  16  ال )  17وجرى التحقق من اختلــاف   - 126
ــتقالل نايــــين )1( وج   أواكاث )2( وج   كاقان ووهينغ ا أواكاث )3والية يــــاث ) ( فف والياغ 1( وج   اســ

( 7(. واســــــتهدم األ  ال الذرن اختل هم تاتماداو نيف ندووع بشــــــرية )1( ونايــــــين )3( ويــــــاث )13واخين )
 /ناا   ط واحد ال رزال مكاث وجلده مجهلال.(. وأ لق سراح جم ت األ  ال، باست 2ومريدرن )

وتدهلوغ كمكاا ة وبـــــــلل المســـــــاعداغ اإلاســـــــاا ة كلن والرتف واخين ويـــــــاث، علن الرطم من وق    - 127
ك الق الناو طير الرســــمف هين تاتماداو نيف وج   أواكاث فف والية واخين فف تشــــرين ال/اافيالفمبر وناالث  

روفـــــــــــــة علن التنقط فف المنا ق المتنـــــــــــــروة من النزاع هين تاتماداو نيف األوليديســـــــــــــمبر. وحالا القيلد الم  
يــهم علن المســاعدة. واســتمر فرض يــرو،    100  000أواكاث فف ســبت هلداغ دوث حاــلل أك/ر من  وج   

 مرهقة وال يمكن تلقعها للحالل علن تراخ م الس ر، ال س ما فف والياغ نايين وياث الشمال ة وواخين. 
 

 التللواغ والشلاطط   
، علن االت ـاقـ ة بشــــــــــــــأث الحـد األدان لســــــــــــــن 2020أالحظ تاــــــــــــــدرق الحكلمـة، فف حزيراثيرلاـ ه   - 128

ــتهدام لعام  ــاا علن 138)االت اق ة وقم  1973االســـــــ ــكاوى من أجط القنـــــــ ــاا آل ة و ن ة لتلقف الشـــــــ (، و اشـــــــ
عل جم ت األ راف كلن احترام  ، تحظر تجنيد األ  ال واســــــــــتهدامهم. وأد2020الســــــــــهرة، فف يــــــــــبا،يفبرارر  

 المعارير الدول ة المتعلقة بالح اد وحماية النحايا وماال  الل ط ال نلن فف تن يذ هذه المعارير.

هين ج   ناوين    2020وأثنف علن التلق ت علن خلة عمط مشــــــــــــترنة فف تشــــــــــــرين ال/اافيالفمبر   - 129
أل  ال واســــــــــــــتهدامهم، وهف أول خلة عمط تلقت مت الهيري الديمقرا ف واألمم المتحدة إلاهاا ومنت تجنيد ا

جماعة مســلحة فف م ااماو. ومن دواعف ت ايلف ما جرى هين ج   اســتقالل نايــين واألمم المتحدة من تلابــط  
  ال. وأيـــجت الجماعاغ المســـلحة األخرى    26بشـــأث تجنيد األ  ال واســـتهدامهم بحيث أســـ ر نل  عن تســـري   

 لمتحدة إلاهاا االاتهاكاغ الجس مة المرتكبة فد األ  ال ومنت حدوثها. علن ملابلة العمط مت األمم ا 

و انف أدرن جم ت االاتهاكاغ الجسـ مة التف ررتكبها فـد األ  ال جم ت أ راف النزاع وأكرو دعلتف   - 130
 كلن محاسبة مرتكبيها.
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تجنيد األ  ال الملقعة   وأدعل تاتماداو نيف كلن ملابــــلة تن يذ خلة العمط المشــــترنة المتعلقة بعدم - 131
. ويساوواف يدرد القلق واالازعاي كزاا استمراو استهدام تاتماداو نيف ل   ال، وهل ما يحد   2012فف عام 

ــتهدام األ  ال وأحث من  ــعر بالهيبة من عدم ن  تاتماداو نيف فلوا عن اسـ فف الاالب فف والية واخين. وأيـ
االمت/ال لهلة العمط المشــترنة من خالل تن يذ خريلة اللريق  جدرد تاتماداو نيف علن وق  هذه المماوســة و 

علن وجه السـرعة، بما رتمايـن مت قاالث حقلق الل ط. و ينما أالحظ كبـداو أو عة تلجيهاغ عسـكرية بشـأث 
اســتهدام األ  ال ووفــت خريلة  ريق من جااب تاتماداو نيف واألمم المتحدة من أجط كاهاا ومنت اســتهدام 

ف قلق من نلث هـذه التلجيهـاغ لم ت د كلن ااه ـاض ني ـبال فف اســـــــــــــتهـدام األ  ـال خالل عـام  األ  ـال، فـ ان 
ــترنة، وأوحب ب فراي تاتماداو نيف 2020 ــراح جم ت األ  ال فف ك او خلة العمط المشــ . وأحث علن ك الق ســ

ر مشت   156. وأحث علن التات ة ال لوية لـ  2020  ال ويابا فف عام   32عن   به فيهم. حالة معلقة لقاَّ

ــ ة  - 132 ــدرد القلق كزاا تزارد قتط األ  ال وتشـــــــليههم، بما فف نل  بســـــــبب األلاام األوفـــــ ويســـــــاوواف يـــــ
والمت جراغ من مهل اغ الحرا والقاــ ، والهجماغ المســتمرة علن المداو  واســتهدامها ألطراض عســكرية. 

ــترنة مت األمم  المتحدة إلاهاا ومنت ما ُررتكب وأكرو دعلتف تاتماداو نيف كلن التلق ت علن خلة عمط مشـــــــــــ
ــمام كلن ات اق ة أوتاوا و قراو كعالث  ــليه. وأدعل م ااماو كلن االانــ ــد األ  ال من عن  جنســــف وقتط وتشــ فــ

 المداو  اآلمنة.

و انف أيــعر بالقلق كزاا اســتمراو القيلد الم روفــة علن وبــلل المســاعداغ اإلاســاا ة وأدعل جم ت  - 133
ــماح ل  ــاا ة األ راف كلن السـ ــاعداغ اإلاسـ ــال المسـ مم المتحدة والجهاغ ال اعلة فف مجال حماية الل ط ب ياـ

 وت سير وبللها فف اللقا المناسب ودوث علاةق.

ــاو   - 134 ــاامــــ م ــــ فف  المســــــــــــــل   والنزاع  ــال  األ  ــــ عن  تقريري  فف  اللاودة  ــاتف  تلبــــــــــــــ ــــ ــأكيــــــد  تــــ وأكرو 
(S/2020/1243 فف ااتظاو اســــــــتعراض الحالة فف عام ،)بســــــــبب العن  اللحشــــــــف الذي يحد  فف   2021

 .2021م ااماو منذ يبا،يفبرارر 

 

 الصومال  
فتن  3 038أ  ال )  3  810ااتهاكا جس ما اوُتكب فف حق    4  714تحققا األمم المتحدة من وقلع   - 135

 فتاة(.  772و 

فتـاة( من قـبط    61  فتن و  1  655  ال )  1 716تجنيـد واســــــــــــــتهـدام  فقـد تحققـا األمم المتحـدة من   - 136
( والج   الل نف 101( وقلاغ األمن الحكلم ة، بما فف نل  قلة الشر ة الالمال ة )1  407حرنة الشباا )
ــلمالف ) ــتهباواغ واألمن الل ن ة )62الاــــــــ (، والقلاغ اإلقل م ة، بما فف نل  قلاغ جل االاد 5( وونالة االســــــــ

( ويـــــــــر ة  2( ويـــــــــر ة هلاتالاد )3( ويـــــــــر ة جل االاد )21( وقلاغ هلاتالاد )31طالملدوأ ) ( وقلاغ36)
 (.165) ( أو فف القتال255(. واستهدم األ  ال فف أدواو الدعم )47(، والميل ش اغ العشاةرية )1طالملدوأ )

المســـــــــلحة من  فتن، وفتاة واحدة( هزعم اوتبا هم بالجماعاغ  211  ال )  212واحتجز ما مجملعه  - 137
(، وقلاغ  27(، وقلاغ جل االاد )40(، والج   الل نف الاــــــــلمالف )127قبط قلاغ الشــــــــر ة الاــــــــلمال ة )

ــر ة جل االاد )1(، وقلاغ طالملدوأ )8هلاتالاد ) ــر ة طالملدوأ )4(، ويــ ــر ة هلاتالاد )3(، ويــ (. 2(، ويــ
 يعرف ماير   ط واحد.  ال وهن االحتجاز وال  83  ال، هينما ظط  128وأ لق سراح قرابة 

https://undocs.org/ar/S/2020/1243
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فتاة(  262  فتن، و  825  ال ) 1  087( تعرض لها  881( وتشــــــليه )206وُاســــــبا عمل اغ قتط ) - 138
( وقلة 70(، وقلاغ األمن الحكلمـ ة )بمـا فف نـل  الج   الل نف الاــــــــــــــلمـالف )329كلن حرنـة الشـــــــــــــــباا )
القلاغ اإلقل م ة )بما فف نل  قلاغ  ((، و 1( وونالة االســــــتهباواغ واألمن الل ن ة )56الشــــــر ة الاــــــلمال ة )

(، 1(، ويـــــــر ة جل االاد )24( ويـــــــر ة هلاتالاد )1( وقلاغ طالملدوأ )14( وقلاغ جل االاد )28هلاتالاد )
((. وُاســـبا االاتهاكاغ أينـــا كلن الميل شـــ اغ العشـــاةرية 8(، والقلاغ الجنل  ة الار  ة )1ويـــر ة طالملدوأ )

(، وجناة مجهللف الهلية 1(، وقلاغ الدفاع الل نف اإلثيل  ة )8فف الالمال )(، و ع/ة االتحاد األفريقف 90)
((. ونااا األســـــباا الرة ســـــ ة األو عة لســـــقل، فـــــحايا فف  4( )بما فف نل  من جراا الااواغ الجلية )455)

ــلحة ) ، (183(، والللقاغ الناوية )318بـــــ لق األ  ال هف تبادل ك الق الناو هين القلاغ والجماعاغ المســـ
(. وســــــــــــــق  معظم النــــــــــــــحـايـا 119(، واالعتـداااغ الجســـــــــــــــديـة )173واألجهزة المت جرة اليـدويـة الاــــــــــــــنت )

 (.155(، وجل ا الس لن )171(، ويبيلف الس لن )236هنادويمقديشل ) فف

فتاة(، وتعرفـــــلا أليـــــكال أخرى من العن  الجنســـــف  400فت ة و   6أ  ال ) 406واطُتاـــــب احل  - 139
( وقلة الشــــــــر ة الاــــــــلمال ة  21لحكلم ة، بما فف نل  الج   الل نف الاــــــــلمالف )علن أردي قلاغ األمن ا

( ويـــر ة  2( ويـــر ة جل االاد )4( وقلاغ هلاتالاد )8(، والقلاغ اإلقل م ة، بما فف نل  قلاغ جل االاد )19)
ة ( وعنابـــــر مســـــلحة مجهللة الهلي 55( والميل شـــــ اغ العشـــــاةرية )60(. ونااا حرنة الشـــــباا )2هلاتالاد )

(، 59(، ومحاولة االطتاــاا )272( مســ ولة عن الحلاد  المتبق ة. ويــملا االاتهاكاغ االطتاــاا )235)
 (. 11(، واالعتداا الجنسف )20(، والتحرش الجنسف )44والزواي القسري )

( ُاســبا كلن حرنة 5( ومســتشــت اغ )53هجلما علن مداو  ) 58وتحققا األمم المتحدة من وقلع  - 140
 (.2(، والميل ش اغ العشاةرية )1(، وقلة الشر ة الالمال ة )55الشباا )

ــباا ) 82 فتن و 1 348  ال ) 1  430واخُتل  ما مجملعه  - 141 (، 1 413فتاة( من ِقبط حرنة الشـــــــــ
(. واختل  األ  ال  1(، وجماعة ويســـــتالاد المســـــلحة )7(، وجناة مجهللف الهلية )9وميل شـــــ اغ عشـــــاةرية )
(، و سبب عدم االمت/ال للقلااين  174(، و زعم اوتبا هم بالقلاغ المسلحة )868هدام )ألطراض التجنيد واالست 

  ال، هينما ظط    42  ال وأاقذ    52  ال وهرا   136(. وأ لق ســراح احل  93التف فرفــتها حرنة الشــباا )
   ال. 26أ  ال، وال يعرف ماير  6  ال محتجزين، وقتط  1 168

ــاا ة من قبط حرنة  17وتحققا األمم المتحدة من  - 142 ــاعداغ اإلاسـ ــال المسـ حادثا من حلاد  منت كياـ
( وقلة الشــــــــــــــر ــة  2(، وقلاغ األمن الحكلم ــة، بمــا فف نلــ  الج   الل نف الاــــــــــــــلمــالف )12الشــــــــــــــبــاا )

 (.1(، وجناة مجهللف الهلية )1(، والميل ش اغ العشاةرية )1) الالمال ة
 

 التللواغ والشلاطط   
ــأث كاهــاا ومنت تجنيــد    2012كلن التعجيــط هتن يــذ خلتف العمــط لعــام    أكرو دعلتف الحكلمــة - 143 بشـــــــــــــ

، بما فف نل  علن مســـــــــــتلى اللالياغ 2019األ  ال واســـــــــــتهدامهم وقتلهم وتشـــــــــــليههم، وخريلة  ريق عام 
ــاوواف   ــاا فف االتحاد. و انف و ن أدو  الهللاغ التف اتهذتها الحكلمة بارض تن يذ خلتف العمط، يسـ األعنـ

ــاا فف االتحاد، القلق من ت  ــلمال ة وقلاغ اللالياغ األعنــــ زارد االاتهاكاغ التف ُتنســــــب كلن قلة الشــــــر ة الاــــ
 وأحث علن وجه الهال  علن التعجيط بالتن يذ، بما فف نل  علن مستلى اللالياغ األعناا فف االتحاد.
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جمـاعـة فف قلاغ  وأهـيب ـبالحكلمـة أث تقـدم المزـيد من المعللمـاغ عن كدمـاي تنظ م أهـط الســـــــــــــــنة وال - 144
 الدفاع والشر ة االتحادية الالمال ة لتمكين األمم المتحدة من كجراا عمل اغ ال حم الالزمة.

ــ مة التف ترتكبها جم ت أ راف النزاع،   - 145 ــاوواف قلق بالف كزاا األعداد الهاةلة من االاتهاكاغ الجســ ويســ
فهم. ويســــــاوواف القلق كزاا اوت اع مســــــتلياغ وال ســــــ ما تجنيد األ  ال واســــــتهدامهم وقتلهم وتشــــــليههم واختلا

ــ ما من نل  الحاالغ التف ُتنســـــب كلن قلاغ الدفاع والشـــــر ة االتحادية   ــد األ  ال، والســـ العن  الجنســـــف فـــ
الاــــــــــــــلمالـ ة. وأحث الحكلمة علن الك  فلوا عن هذا االاتهـا  وأ ـلب من مم/لتف الهـابــــــــــــــة وفرقة العمط  

ــت خلة عمط لذل  الارض والتلق ت  القلرية التابعة ل مم المتحدة علن  ــنن التعجيط هلفــــــــ التعاوث لكف رتســــــــ
عليها وتن يذها. وأهيب بجم ت األ راف أث رلق لا جم ت االاتهاكاغ فلوا وأث رتقيدوا بالتزاماتهم بملجب القاالث  

 الدولف اإلاسااف والقاالث الدولف لحقلق اإلاساث.

ــابقـا ـبالجمـاعـاغ المســــــــــــــلحـة وفقـا للقلاعـد  وأكرو دعلتف الحكلمـة أث تعـامـط األ  ـال ال - 146 مرتبلين ســــــــــــ
والمبادئ التلجيه ة بشـــــأث األ  ال المرتبلين بالقلاغ المســـــلحة أو الجماعاغ المســـــلحة )مبادئ باويس( التف 
أقرها الاــلمال، وأث تلبق كجراااغ التشــايط الملحدة الســتقبال األ  ال المن اــلين عن الجماعاغ المســلحة  

 .2014ال اعلة فف مجال حماية الل ط، التف أقرغ فف عام  وتسل مهم كلن الجهاغ

وأحث الحكلمة علن التاـــــــــدرق علن البروتلنلل االخت اوي الت اق ة حقلق الل ط بشـــــــــأث ايـــــــــترا   - 147
األ  ال فف المنازعاغ المســـــــــــلحة والمي/اق األفريقف لحقلق الل ط ووفاهيته، والتعجيط ب قراو مشـــــــــــروع قاالث 

والحر  علن أث يكلث أي تشـــــــــريت بهاـــــــــل  العن  الجنســـــــــف متلافقا مت التزاماغ حقلق  حقلق الل ط، 
اإلاســــــاث ومســــــتل  ا للمعارير اإلقل م ة والدول ة. وفف هذا الاــــــدد، أدعل كلن االعتماد ال لوي لمشــــــروع قاالث 

ــ ة لعام   ــاا األحدا  والمب 2018الجراةم الجنســـــــــ ــروع قاالث قنـــــــــ ادئ  ، وأحث مجلس اللزواا علن كقراو مشـــــــــ
  التلجيه ة للتحقق من السن.

ــال   - 148 المســــــــــــــل  فف الاــــــــــــــلمــ ــال والنزاع  تقريري عن األ  ــ فف  اللاودة  ــاتف  ــد تلبــــــــــــــ ــ ــأكيــ تــ وأكرو 
(S/2020/174.) 
 

 جنوب السودان  
فتاة،  28 فتن و  125  ال )  154ااتهاكا جســـــــــ ما اوتكب فف حق   165تحققا األمم المتحدة من  - 149

ــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من  ــ ما   11و  ط واحد لم ُيعرف الع جنســـه(. و اإلفـ ااتهاكا جسـ
 . 2019فد األ  ال اوُتكبا فف عام 

فتن، وفتـاة واحـدة( من قبـط الجنـاح المعـاوض فف الحرنـة   61  ال )  62وجرى تجنيـد واســــــــــــــتهـدام   - 150
(، وقلاغ الدفاع الشــــــعبف لجنلا الســــــلداث، 55بف لتحرير الســــــلداث الملالف لمشــــــاو )الشــــــعب ةيالج   الشــــــع

(، وجهاز الشــــــــر ة الل ن ة  6فف نل  قلاغ الدفاع الشــــــــعبف لجنلا الســــــــلداث المتحال ة مت تاباث درنف ) بما
(، وطرا 17(، واللحـدة )31(. ووقعـا االاتهـاكـاغ فف والـياغ وســــــــــــــ  االســــــــــــــتلاةـ ة )1لجنلا الســــــــــــــلداث )

ــتلاة ةاال فف نط والية(. واســــــــــتهدم األ  ال   1(، وجلاقلف والبحيراغ وواواا )2(، وطرا بحر الازال )9) ســــــــ
 كمقاتلين وحرا  يهايين وخدم. 

فتـ اغ   9  فتن و  53  ال ) 63( تعرض لهـا  41( وتشــــــــــــــلـيه )22وجرى التحقق من عملـ اغ قـتط ) - 151
المت جراغ من مهل اغ   تعزى كلن(، و 54ية )و  ط واحد لم ُيعرف جنســــــــــه( واســــــــــبا كلن جناة مجهللف الهل 
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(؛ وتبادل ك الق الناو هين قلاغ الدفاع الشـعبف لجنلا السـلداث ووعاة مايـ ة مسـلحين من قبيلة  47الحرا )
( و ين الجناح المعاوض فف الحرنة الشـــــعب ةيالج   الشـــــعبف لتحرير الســـــلداث والقلاغ الملال ة 5المســـــيرية )

(؛ والجناح المعاوض فف الحرنة الشعب ةيالج   الشعبف 6هة الهال  الل نف )(؛ وجب 2لللاا أوياث هلوغ )
ــافة كلن نل ، جرى التحقق الحقا من تســـــــبب المت جراغ من مهل اغ الحرا  3لتحرير الســـــــلداث ) (. و اإلفـــــ

 . 2019فتن فف ناالث األوليديسمبر  11تشليه  فف

فتاة كلن الجناح المعاوض  17ســــف فــــد  وُاســــبا عمل اغ اطتاــــاا وأيــــكال أخرى من العن  الجن  - 152
(، 4(، وقلاغ الدفاع الشـــــعبف لجنلا الســـــلداث )10فف الحرنة الشـــــعب ةيالج   الشـــــعبف لتحرير الســـــلداث )

(. واخُتل ا أينـــــــــا أو ت فت اغ، نما ُجندغ  1(، والقلاغ الملال ة لللاا أويـــــــــاث )2وجبهة الهال  الل نف )
 واستهدما هنا واحدة.

ــبا كلن جبهة الهال  الل نف )  وجرى التحقق - 153 ــت اغ وُاســـ ــتشـــ (، 2من وقلع أو ت هجماغ علن مســـ
(. ويــملا الحلاد  اهب المرافق.  2والجناح المعاوض فف الحرنة الشــعب ةيالج   الشــعبف لتحرير الســلداث )

مداو  ومســــــتشــــــ ن واحد ألطراض عســــــكرية من قبط   10و اإلفــــــافة كلن نل ، جرى التحقق من اســــــتهدام 
(، والجناح المعاوض فف الحرنة الشـــعب ةيالج   الشـــعبف لتحرير 10ع الشـــعبف لجنلا الســـلداث )الدفا قلاغ

 (.  1) السلداث

(، 10فت ـــاغ( من ِقبـــط جبهـــة الهال  الل نف )  6فتن و    11  ال )  17واخُتل  مـــا مجملعـــه   - 154
دفاع الشــــعبف لجنلا  (، وقلاغ ال5والجناح المعاوض فف الحرنة الشــــعب ةيالج   الشــــعبف لتحرير الســــلداث )

  ال أو فروا،  13فت اغ مهتل اغ تعرفـــــــــن للعن  الجنســـــــــف. وُأ لق ســـــــــراح   4(، من هينهم  2الســـــــــلداث )
 أ  ال فف عداد الم قلدرن.  4حين ال رزال  فف

 وُاسب حادثاث من حلاد  منت كياال المساعداغ اإلاساا ة كلن جناة مجهللف الهلية.  - 155
 

 التللواغ والشلاطط   
علن خلة العمط الشـــاملة إلاهاا ومنت جم ت االاتهاكاغ   2020يـــبا،يفبرارر  7أوحب بالتلق ت فف  - 156

ــلداث،  ــلية النزاع فف جمهلوية جنلا الســــ ــ  لتســــ ــد األ  ال أ راف االت اق المنشــــ ــ مة التف ترتكبها فــــ الجســــ
وأدعل الحكلمة كلن و اشــــــاا لجاث و ن ة ولجاث علن مســــــتلى اللالياغ. وأكرو دعلتف كلن تن يذ خلة العمط 

 اعتماد ميزاا ة لتن يذها.  

وأالحظ ااهـ اضأل عـدد االاتهـاكـاغ الجســــــــــــــ مـة وتعـاوثأل أ راف النزاع مت األمم المتحـدة، بمـا فف نـل   - 157
الجهلد المشــــــترنة مت اللجنة الل ن ة لنزع الســــــالح والتســــــري  و عادة اإلدماي، مما أســــــ ر عن ك الق ســــــراح  

ــري  األ  ال  . وأد2020  ال فف عام  44 ــماث تســــــــ عل اللجنة كلن التعاوث مت جبهة الهال  الل نف لنــــــــ
المرتبلين و عادة كدماجهم، وأيــدد علن فــرووة أث تكلث عمل اغ ازع الســالح والتســري  و عادة اإلدماي و زالة  

 األلاام مراع ة لهالب اغ الل ط، وأيجت علن تقديم دعم دولف فف هذا الادد. 

لقلق من أث األ راف، بمــا فف نلــ  قلاغ األمن الحكلم ــة، تلابـــــــــــــــط اوتكــاا  وال أزال أيــــــــــــــعر بــا - 158
ااتهاكاغ جســــــــــــــ مة فــــــــــــــد األ  ال. وأدعل الحكلمة واأل راف األخرى كلن التقيد بالتزاماتها بملجب القاالث  
ــاعد العن  القبلف،  ــاث. وأكرو اإلعراا عن قلقف كزاا تاــــــــ ــااف والقاالث الدولف لحقلق اإلاســــــــ الدولف اإلاســــــــ

اوواف القلق كزاا تزارــد االاتهــاكــاغ التف ترتكبهــا جبهــة الهال  الل نف. وأحــث جم ت األ راف علن ويســـــــــــــــ 
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اإلفراي فلوا عن األ  ـال الـذرن ُجـندوا أو اخُتل لا. وأيــــــــــــــجت المجتمت الـدولف علن دعم هرام  كعـادة اإلدمـاي  
، بمـــا فف نلـــ  هرام  والمســـــــــــــــــاعـــدة التف تراعف االعتبـــاواغ الجنســـــــــــــــــاا ـــة وترنز علن النـــاج ـــاغيالنـــاجين

 الناج اغيالناجين من آثاو العن  الجنسف. 

ــاالة   - 159 ــ مة ومســـــــ وأحث الحكلمة علن معالجة اإلفالغ المت شـــــــــف من العقاا علن االاتهاكاغ الجســـــــ
مرتكبيها. وأيـــــــــجت الحكلمة علن تأريد مبادئ باويس ومبادئ فااكلفر لح ظ الســـــــــالم ومنت تجنيد واســـــــــتهدام 

ــأث ايـــترا  األ  ال  وت   الجنلد األ  ال قديم تقريرها األولف عن البروتلنلل االخت اوي الت اق ة حقلق الل ط بشـ
 فف المنازعاغ المسلحة.

وأكرو ـتأكـيد التلبـــــــــــــــ اغ اللاودة فف تقريري عن األ  ـال والنزاع المســــــــــــــل  فف جنلا الســــــــــــــلداث  - 160
(S/2020/1205.)  
 

 السودان  
 داوفلو   

المتحـــــدة من   - 161 فف حق    292تحققـــــا األمم  اوُتكبـــــا  جســــــــــــــ مـــــا  فتن   143  ال )  274ااتهـــــاكـــــا 
  ال    19ااتهـاكـا فــــــــــــــد    24فتـاة(. و ـاإلفــــــــــــــافـة كلن نلـ ، جرى التحقق فف وقـا الحق من وقلع   131 و
 .2019فت اغ( فف ناالث األوليديسمبر  5 فتن و 14)

المجلس   -  فتن واســــــــــــتهدامهم من ِقبط حرنة ج   تحرير الســــــــــــلداث 13التحقق من تجنيد   وجرى  - 162
 (.1(، وحرنة العدل والمساواة )12االاتقالف )

فت ة وفتاة واحدة( هزعم اوتبا هم بالجماعاغ المسلحة من قبط القلاغ المسلحة   6أ  ال ) 7واحُتجز   - 163
 السلداا ة، ثم ُأفري عنهم الحقا.

قلاغ   فتاة( كلن  57  فتن و  116  ال )  173( تعرض لها  120( وتشليه )53وُاسبا عمل اغ قتط ) - 164
ــريت )35األمن الحكلم ة ) ــلداا ة )20( )بما فف نل  قلاغ الدعم الســــــــ ــلحة الســــــــ (، وقلة 13(، والقلاغ المســــــــ

الجماعاغ  ( )بما فف نل  33جناح عبد اللاحد )-((؛ وحرنة ج   تحرير الســـــــــلداث2الشـــــــــر ة الســـــــــلداا ة )
( 1(. وتعرض خمســــــــــــــة أ  ـال للقـتط )105(؛ وجـناة مجهللف الهلـية )32المنشــــــــــــــقـة عن جـناح عـبد اللاحـد )

( خالل تبادل إل الق الناو فف القتال هين الجماعاغ المنشقة عن جناح عبد اللاحد فف جبط مرة  4والتشليه )
ــافة كلن نل ، جرى التحقق الح ( 9( وتشـــليه )7قا من عمل اغ قتط )والعن  القبلف فف طرا داوفلو. و اإلفـ

  فتن، وفتاتاث( علن رد قلاغ الدعم السريت. 14  ال ) 16تعرض لها 

فتاة كلن قلاغ األمن  57وُاسـبا عمل اغ اطتاـاا وأيـكال أخرى من العن  الجنسـف اوُتكبا فـد  - 165
ــلداا ة )15الحكلم ة ) ــلحة الســـــ ــر 12( )بما فف نل  القلاغ المســـــ (، وقلة الشـــــــر ة  2يت )(، وقلاغ الدعم الســـــ

(. و اإلفــــــافة كلن نل ، جرى التحقق  27(؛ وجناة مجهللف الهلية )15((؛ وجناح عبد اللاحد )1الســــــلداا ة )
  2019 فف وقا الحق من عمل اغ اطتااا وعن  جنسف اوُتكبا فد ثال  فت اغ فف ناالث األوليديسمبر

  وُاسبا كلن جناة مجهللف الهلية.

https://undocs.org/ar/S/2020/1205


 
A/75/873 

S/2021/437 

 

28/53 21-06004 

 

ــت اغ )6هجلما علن مداو  ) 13متحدة من وتحققا األمم ال - 166 ــتشـــــ ــبا كلن الشـــــــر ة  7( ومســـــ ( ُاســـــ
(. و اإلفــــــــــافة كلن نل ، جرى  11(؛ وجناة مجهللف الهلية )1(؛ وجناح عبد اللاحد )1االحت ا  ة المرنزية )

  .2019هجماغ ينتها قلاغ الدعم السريت فف ناالث األوليديسمبر  5التحقق فف وقا الحق من 

حقق من اســتهدام أو ت مداو  ومســتشــ يين ألطراض عســكرية من جااب القلاغ المســلحة  وجرى الت  - 167
(. و اسـت/ناا مدوسـة واحدة، نااا 1(، والشـر ة االحت ا  ة المرنزية )1(، وقلاغ الدعم السـريت )4السـلداا ة )

  2020م ال تزال ُتســــتهدم ألطراض عســــكرية. واســــتمر فف عا  2020جم ت المرافق فف ناالث األوليديســــمبر 
(، 2ق ام قلاغ األمن الحكلم ة )بما فف نل  القلاغ المســــــلحة الســــــلداا ة )  ما ناث قد ســــــل  التحقق منه من

 (( باستهدام ثال  مداو  ألطراض عسكرية. 1وقلة الشر ة السلداا ة )

المجملع   - 168 الحكلم ـــــة )  17  فتن و  14  ال )  31واخُتل  فف  ِقبـــــط قلاغ األمن  ( 12فتـــــاة( من 
(؛ وجناة  11((؛ وجناح عبد اللاحد )3(، والقلاغ المســـــــلحة الســـــــلداا ة )9نل  قلاغ الدعم الســـــــريت ) فف )بما

 (. واخُتل  األ  ال ألطراض جنس ة أو لتجنيدهم أو للحالل علن فدية.8مجهللف الهلية )

ــلحة   - 169 ــبا كلن القلاغ المســــ ــاا ة ُاســــ ــاعداغ اإلاســــ ــال المســــ ــة من حلاد  منت كياــــ ونااا ثمة خمســــ
 (.1(، واالستهباواغ العسكرية )4لسلداا ة )ا

 
 جنلا نردفاث والنيط األزوق وأهيف   

 فت اغ(. 4 فتن و 15  ال ) 19ااتهاكا جس ما اوُتكبا فف حق  25تحققا األمم المتحدة من  - 170

فت اغ( كلن قلاغ   3 فتن و 14  ال ) 17( تعرض لها 4( وتشــــــــــــليه )13وُاســــــــــــبا عمل اغ قتط ) - 171
(، 8(، والمت جراغ من مهل اغ الحرا )15(، وجناة مجهللف الهلية )2الدفاع الشـــــــــــعبف لجنلا الســـــــــــلداث )

 (.6(، والعن  اللاة ف هين قبيلتف درنكا اال  والمسيرية )1ووباباغ  اةشة )

ــت اغ )4وجرى التحقق من ســـــا هجماغ علن المداو  ) - 172 ــتشـــ ( ُاســـــبا كلن جناة مجهللف 2( والمســـ
 ا جرى التحقق من استهدام كحدى المداو  ألطراض عسكرية من ِقبط قلاغ الدعم السريت.الهلية، نم

 وُاسب اختلاف   لين )فتن وفتاة( كلن مسلحين من قبيلة المسيرية. - 173
 

 التللواغ والشلاطط   
وتحســــــــــين كياــــــــــال   2020تشــــــــــرين األوليأكتل ر   3أوحب بالتلق ت علن ات اق جل ا للســــــــــالم فف  - 174

ــاع ــة علن المســـ ــجط أث القيلد الم روفـــ ــاا ة كلن والرتف جنلا نردفاث والنيط األزوق، مت أانف أســـ داغ اإلاســـ
اللبلل أعاقا جهلد الربد واإلهالأ المبذولة من جااب األمم المتحدة. وأح   علما بالهلة الل ن ة لحماية  

 . 2020المدايين التف اعتمدغ فف عام 

الاتهاكاغ الجسـ مة، وال سـ ما ت شـف عمل اغ قتط األ  ال وتشـليههم ويسـاوواف القلق كزاا اسـتمراو ا - 175
ــلحة، وحمالغ التجنيد التف يقلم هها الملقعلث علن ات اق  علن أردي قلاغ األمن الحكلم ة والجماعاغ المســـــــ
جل ا للســــــالم. وأاا أهيب بجم ت األ راف أث تك  فلوا عن جم ت االاتهاكاغ الجســــــ مة فــــــد األ  ال وتمنت  

، وأث تقلم هتسـري  جم ت األ  ال من بـ لفها وتسـلمهم كلن وزاوة العمط والتنم ة االجتماع ة بالتنسـيق وقلعها
مت األمم المتحـدة. وأهيـب نـذلـ  بـالحكلمـة أث تمتنت عن االســــــــــــــتهـدام الم ر، للقلة فــــــــــــــد األ  ـال، وتلق   

 استهدام المداو  ألطراض عسكرية وتعزز مساالة مرتكبف االاتهاكاغ الجس مة. 
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ــت  - 176 ــ مة، و لن التعاوث مت األمم المتحدة للفـ ــت حد لجم ت االاتهاكاغ الجسـ وأدعل الحكلمة كلن وفـ
خلة و ن ة ترمف كلن منت جم ت االاتهاكاغ الجســــــــــــــ مة والح ال علن المكاســــــــــــــب التف حققتها خلة العمط  

ــلة اال ــت ادة من المجلس  المتعلقة ب اهاا ومنت تجنيد األ  ال واســــــــتهدامهم. وأيــــــــجت الحكلمة علن ملابــــــ ســــــ
القلمف لرعــايــة الل للــة واللجنــة التقن ــة لحمــايــة األ  ــال من االاتهــاكــاغ. وأدعل نــذلــ  جنــاح عبــد اللاحــد، 

نل  ال اــــــاةط التابعة له، كلن التعاوث مت األمم المتحدة من أجط التلق ت علن خلة عمط، نما أدعل  فف بما
جناح مينف مناوي، وفاـــــيلف عبد العزيز الحلل ومال  حرنة العدل والمســـــاواة، وحرنة ج   تحرير الســـــلداثي

الشــــــــــــــمـال، كلن تجـدـرد التزامهـا بهل  عملهـا الحـال ـة مت   -  عقـاو من الحرنـة الشــــــــــــــعب ـة لتحرير الســــــــــــــلداث
المتحـدة من خالل خراة   ريق للتن يـذ. وأحـث نـذلـ  الحكلمـة االاتقـال ـة والجمـاعـاغ المســــــــــــــلحـة علن  األمم

   م من ررتب  هها من األ  ال.االت اق علن هروتلنلالغ لتسل

 (. S/2020/614وأكرو تأكيد تلب اتف اللاودة فف تقريري عن األ  ال والنزاع المسل  فف السلداث ) - 177
 

 الجمهورية العربية السورية  
فتن،   1  618  ال )  2  250فف حق  ااتهــاكــا جســــــــــــــ مــا    2  388تحققــا األمم المتحــدة من وقلع   - 178

  ال لم ُيعرف الع جنســــــــــــــهم(. وـ اإلفــــــــــــــافـة كلن نلـ ، جرى التحقق فف وقـا الحق    213  فتـاة، و 419 و
فت اغ و  الث لم ُيعرف   10فتن و  39  ال )  51ااتهاكا جسـ ما اوُتكبا فف سـنلاغ سـابقة فف حق   51 من

   الع جنسهما(.

فتــاة( من ِقبــط هي ــة   36  فتن، و  777  ال )  813واســــــــــــــتهــدام    وتحققــا األمم المتحــدة من تجنيــد - 179
(؛ وجماعاغ المعاوفــــة المســــلحة الســــلوية المعروفة ســــابقًا باســــم الج   الســــلوي الحر  390تحرير الشــــام )

( تحـا مظلـة قلاغ ســــــــــــــلويـا 119(؛ ووحـداغ حمـايـة الشــــــــــــــعـب الكرديـة ووحـداغ الحمـايـة النســــــــــــــليـة )170)
(، وج    3(، والو اـلدرن الزاكف )31(؛ وأحراو الشــــــــــــــام )42الـ ة للحكلمـة )اـلديمقرا ـ ة؛ والميل شـــــــــــــــ اغ المل 

(، ونلها جماعاغ تحا اســـــــــــم ا تحا مظلة الج   الل نف الســـــــــــلوي المعاوض منذ تشـــــــــــرين  3اإلســـــــــــالم )
(؛ وتنظ م حرا   13(؛ وقلاغ األمن الــداخلف )30؛ وحرنــة الشــــــــــــــبــاا ال/لوي الل نف )2019األوليأكتل ر  

(. وجرى التحقق من الحاالغ أســاســا 2(؛ والقلاغ الحكلم ة الســلوية )4الدولة اإلســالم ة )  (؛ وتنظ م6الدرن )
( فف القتال. و اإلفــــــافة كلن نل ، 805فف الماةة ) 99(. واســــــُتهدما اســــــبة 119( وحلب )477فف كدلب )

ر الشــام  فت اغ( من قبط هي ة تحري  4فتن و  20  ال ) 24جرى التحقق فف وقا الحق من تجنيد واســتهدام 
(، ووحداغ حماية  6(، وجماعاغ المعاوفـة المسـلحة السـلوية المعروفة سـابقًا باسـم الج   السـلوي الحر )7)

(، وتنظ م الدولة اإلســـــــــالم ة، والميل شـــــــــ اغ الملال ة للحكلمة،  8الشـــــــــعب الكرديةيوحداغ الحماية النســـــــــلية )
   لكط منها(. 1والشباا ال/لوي الكردي )

  ال لم ُيعرف الع   226 فتن، وفتـاتـاث، و  642  ال من الحريـة )  870حرمـاث    وجرى التحقق من - 180
(؛ والقلاغ الحكلم ة  91(؛ وقلاغ األمن الداخلف )777جنسهم( وُاسبا حاالتهم كلن قلاغ سلويا الديمقرا  ة )

ــافة كلن نل ، ناث أك/ر من 1( ودرر الزوو )1( ودمشـــــــــــق )868( فف الحســـــــــــكة )2الســـــــــــلوية ) (. و اإلفـــــــــ
هلدا  60امرأة و  ط يشــتبه فف اوتبا هم هتنظ م الدولة اإلســالم ة وتعلد أبــللهم كلن ما ُيقدو هـــــــــــــــــ  64 000

رزاللث وهن االحتجاز فف مه مف الهلل والروي فف يــــــــــمال يــــــــــرق الجمهلوية العر  ة الســــــــــلوية فف اهاية  ال
 .2020 عام

https://undocs.org/ar/S/2020/614
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  ال   1  211( تعرض لهـــا  699)( وتشــــــــــــــليـــه  512وتحققـــا األمم المتحـــدة من عمل ـــاغ قتـــط ) - 181
ــلوية والقلاغ الملال ة   213 فتاة و 233  فتن و 765) ــبا كلن الحكلمة الســــ ــهم( ُاســــ   ال لم ُيعرف الع جنســــ

((؛ وقلاغ  465( )بمــا فف نلــ  القلاغ الجليــة الحكلم ــة والقلاغ الجليــة الملال ــة للحكلمــة )568للحكلمــة )
المســلحة الســلوية المعروفة ســابقًا باســم الج   الســلوي الحر  (؛ وجماعاغ المعاوفــة  37ســلويا الديمقرا  ة )

(؛ والعمل اغ المشـــــــترنة التف تقلم هها جماعاغ المعاوفـــــــة المســـــــلحة  22(؛ وتنظ م الدولة اإلســـــــالم ة )26)
(. وســـــــق   541(؛ وجناة مجهللف الهلية )7(؛ وهي ة تحرير الشـــــــام )10الســـــــلوية والقلاغ المســـــــلحة الترن ة )

(؛ والهجماغ  288(؛ والمت جراغ من مهل اغ الحرا )472ا  بســـــــبب الااواغ الجلية )النـــــــحايا فف األســـــــ 
(. ووقعا معظم الحلاد  فف كدلب  139(؛ والقاــــــــــ  )231باســــــــــتهدام األجهزة المت جرة اليدوية الاــــــــــنت )

اوت ـاعـا حـادا فف عـدد النــــــــــــــحـاـيا من األ  ـال    2020(. ويــــــــــــــهـد الر ت األول من عـام  359( وحلـب )496)
، أبـــــــبحا الهجماغ باســـــــتهدام المت جراغ من مهل اغ  2020الار ف. واعتباوا من آناويماو    الشـــــــمال فف

الحرا واألجهزة المت جرة اليدوية الاـنت هف السـبب الرة سـف لسـقل، فـحايا فف بـ لف األ  ال. و اإلفـافة  
فتن  15  ال ) 18( تعرض لها 12( وتشــــــــــــليه )6كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من عمل اغ قتط )

  (.7(، وجناة مجهللف الهلية )11فت اغ( علن أردي القلاغ الجلية الملال ة للحكلمة ) 3 و

ــبعة أ  ال )فت اث اثناث و - 182 فت اغ( للعن  الجنســـــــف من قبط تنظ م الدولة اإلســـــــالم ة  5 وتعرض ســـــ
ــام )4) ــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من 3(، وهي ة تحرير الشــــ ــف اوتكبه (. و اإلفــــ عن  جنســــ

  تنظ م الدولة اإلسالم ة تعرفا له فتاة واحدة.

(، بما فف نل  29( ومســــــــتشــــــــت اغ )61هجلما علن مداو  ) 90وتحققا األمم المتحدة من وقلع  - 183
(، 77علن أفراد مشــــــــــــــمللين ـبالحمـاـية، ُاســـــــــــــــبا كلن القلاغ الحكلمـ ة الســــــــــــــلوـية والقلاغ الملالـ ة للحكلمـة )

(، 7(، وجنــاة مجهللف الهليــة )61غ الجليــة الحكلم ــة والقلاغ الجليــة الملال ــة للحكلمــة )نلــ  القلا فف بمــا
(. ووقعا معظم  1(، وتنظ م الدولة اإلســـــــــــــالم ة )1(، وهي ة تحرير الشـــــــــــــام )4وقلاغ ســـــــــــــلويا الديمقرا  ة )

 (.17( والقا  )62الهجماغ فف كدلب عن  ريق ين الااواغ الجلية )

مرافق  ب ة ألطراض عسـكرية وُاسـبا كلن قلاغ سـلويا  4مدوسـة و  30تهدام  وجرى التحقق من اسـ  - 184
(، والقلاغ 6(، والقلاغ الحكلم ة الســـــلوية )10(، وجماعاغ المعاوفـــــة المســـــلحة الســـــلوية )15الديمقرا  ة )

. و اإلفـــــــــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من اســـــــــتهدام خمس مداو  ( 15) (3المســـــــــلحة الترن ة )
 عسكرية من ِقبط وحداغ حماية الشعب الكرديةيوحداغ الحماية النسلية.ألطراض 

فتاة( علن رد هي ة تحرير الشــــــام  145 فتن و 74  ال ) 219وتحققا األمم المتحدة من اختلاف   - 185
(، وقلاغ  2) (، ووحداغ حماية الشــعب الكرديةيوحداغ الحماية النســاة ة4(، وتنظ م الدولة اإلســالم ة )211)

(، وجماعاغ المعاوفــــة المســــلحة الســــلوية المعروفة ســــابقًا باســــم الج   الســــلوي الحر  1مة الســــلوية )الحكل 
أ  ال أو فروا. و اإلفـافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من اختلاف    10(. ولم ُي ري سـلى عن  1)

(، وتنظ م 6النســـــاة ة ) فت ة وفتاتاث( علن رد وحداغ حماية الشـــــعب الكرديةيوحداغ الحماية 6ثماا ة أ  ال )
 (.1(، وجناة مجهللف الهلية )1الدولة اإلسالم ة )

 __________ 

مدوســــــة فف منلقة وأ  العين وتط أه ض، مما وفر التعل م    426أهلاا حكلمة ترن ا مم/لف الها  بأاها قاما ب بــــــالح وتشــــــايط  (15) 
  الب. 45 000لقرابة 
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حالة من حاالغ منت من كياـال المسـاعداغ اإلاسـاا ة اُلسـبا كلن الحكلمة    48وجرى التحقق من   - 186
(، والعمل اغ المشـــــترنة لجماعاغ المعاوفـــــة  9(، وهي ة تحرير الشـــــام )9الســـــلوية والقلاغ الملال ة للحكلمة )

(، 4) (، واإلداوة الذات ة فف المنلقتين الشمال ة والشرق ة من البلد8المسلحة السلوية والقلاغ المسلحة الترن ة )
ــلوي الحر ) ــم الج   الســــ ــابقًا باســــ ــلوية المعروفة ســــ ــلحة الســــ ــة المســــ ــلويا 4وجماعاغ المعاوفــــ (؛ وقلاغ ســــ

(، 14(، وـتدخالغ )24هجمـاغ )(. ويــــــــــــــمـلا الحلاد  يــــــــــــــن  12(؛ وجـناة مجهللف الهلـية )2اـلديمقرا ـ ة )
 (.10واعتداااغ علن مرافق الم اه أو تعليلها )

 
 التللواغ والشلاطط   

ُأح ُ  علما بالحلاو هين الحكلمة واألمم المتحدة بشـــأث المســـاةط اإلاســـاا ة ومســـاةط حماية األ  ال،   - 187
عن ســـــــ لرة الحكلمة، وحالة    بما فف نل  ســـــــبط الحاـــــــلل علن التعل م ومناه  التعل م فف المنا ق الهاوجة

مدوسة.   11النساا واأل  ال األجااب والعراقيين فف مه مف الهلل والروي. وأالحظ كخالا الحكلمة السلوية لــ 
وأهـيب ـبالحكلمـة كلن العمـط مت األمم المتحـدة ومت مم/لتف الهـابــــــــــــــة لتعزيز حمـاـية األ  ـال المتنــــــــــــــروين 

خلة عمط مشـــــــــــترنة لمنت االاتهاكاغ التف ُأدوجا الحكلمة  النزاع المســـــــــــل ، بســـــــــــبط منها التلق ت علن   من
 قاةمة مرتكبيها.   فف

التف وقعــا عليهــا قلاغ    2019وُأح   علمــا بــالتقــدم المحرز فف تن يــذ خلــة عمــط حزيراثيرلا ــه   - 188
  ال من بــــــــــــــ لف قلاغ ســــــــــــــلوـيا اـلديمقرا ـ ة وفرز  150ســــــــــــــلوـيا اـلديمقرا ـ ة وأســــــــــــــ رغ عن ـف  اوتـبا،  

ــ ا لجنة لحماية الل ط  أ  ال. وق 908 ــن األ  ال. وُأاشــــ ــلويا الديمقرا  ة لجنة لتقدرر ســــ ــأغ قلاغ ســــ د أاشــــ
،  2020إليجاد حط للشــــــكاوى المتعلقة بحلاد  التجنيد. وفف ناالث األوليديســــــمبر    “مكتب لحماية الل ط” و

ة العمــط. ات قــا قلاغ ســــــــــــــلويــا الــديمقرا  ــة واألمم المتحــدة علن خريلــة  ريق بارض التعجيــط هتن يــذ خلــ 
وأبــدوغ قلاغ ســلويا الديمقرا  ة أمرا عســكريا يقنــف بحظر اســتهدام المداو  ل طراض العســكرية وأخلا  

 مدوسة. 18

وأيــيُر كلن أث الج   الل نف الســلوي أبــدو ه ااا يحظر   ه تجنيد القلاغ التابعة له ل فراد الذرن   - 189
ت الجماعاغ المســـلحة، بما فيها تل  لم ربلالا ســـن ال/امنة عشـــرة، ويتنـــمن النم تداهير لل مســـاالة. وأاا أيـــجِل

التف تعمط تحا مظلة الج   الل نف الســـــــــــــلوي، علن العمط مت األمم المتحدة من أجط اعتماد خل  عمط 
 ههدف كاهاا االاتهاكاغ الجس مة فد األ  ال ومنت حدوثها. 

ــتلياغ المرت عة لجم ت  - 190 االاتهاكاغ التف ترتكبها جم ت أ راف النزاع فــــــد  وقد واعنف اســــــتمراو المســــ
األ  ـال فف الجمهلويـة العر  ـة الســــــــــــــلويـة، وال ســــــــــــــ مـا اســــــــــــــتمراو اوت ـاع األعـداد المرتبلـة هتجنيـد األ  ـال  
واسـتهدامهم وقتلهم وتشـليههم، والهجماغ التف ُتشـن علن المداو  والمسـتشـت اغ، وما رتاـط هذل  من ثاراغ  

األ راف علن التقيد بالتزاماتها بملجب القاالث الدولف اإلاســــــااف والقاالث الدولف   فف المســــــاالة. وأحث جم ت
  لحقلق اإلاساث.

ــبب حرماث األ  ال من الحرية هدعلى اوتبا هم بأ راف النزاع. وأوحب   - 191 ــعر بالجزع بســـ وما زلا أيـــ
ه الا األ ـ ال، وأدعل   هتمكين قلاغ ســــــــــــــلوـيا اـلديمقرا ـ ة الجهـاغ المعنـ ة بحمـاـية اللـ ط من اللبــــــــــــــلل كلن

األ راف األخرى فف الجمهلوية العر ف الســـــــــــلوية أينـــــــــــا كلن ت ســـــــــــير وبـــــــــــلل األمم المتحدة كلن األ  ال  
المحرومين من الحريـة. وأكرو دعلتف كلن معـاملـة ه الا األ  ـال بـاعتبـاوهم فــــــــــــــحـايـا بـالـدوجـة األولن، وأث 
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وألقاــــر مدة الزمة، و ما رتمايــــن مت المعارير الدول ة يكلث الحرماث من الحرية تدهيرا رلجأ كل ه نمالن أخير 
 لقناا األحدا . 

وال رزال يســــاوواف قلق يــــدرد كزاا الحالة اإلاســــاا ة للنســــاا واأل  ال فف مه مف الهلل والروي وفف  – 192
هتاة  أماكن االحتجاز فف المنلقة الشمال ة الشرق ة. وأكرو دعلتف جم ت هلداث المنشأ المعن ة والسللاغ الم

ــاا واأل  ال الملجلدرن حال ا فف هذرن  ــير العلدة الللع ة للنســـــــ ــلوية كلن ت ســـــــ داخط الجمهلوية العر  ة الســـــــ
المه مين، بمن فيهم أول   الذرن ُيشـــتبه هلجلد بـــالغ أســـرية تر لهم هتنظ م الدولة اإلســـالم ة، بما رت ق مت 

ــرة وا ــرية، وفف ك او احترام وحدة األســـ ــ ا مت اإل او  مبدأ عدم اإلعادة القســـ ــلن للل ط، وتمشـــ ــلحة ال نـــ لماـــ
ــلوية  ــألة األفراد العاةدرن من الجمهلوية العر  ة السـ ــاا فف مسـ ــأث دعم األمم المتحدة للدول األعنـ العالمف بشـ

  .2020والعراق، الذي اعُتمد فف عام 

العر  ة السـلوية وأكرو تأكيد تلبـ اتف اللاودة فف تقريري عن األ  ال والنزاع المسـل  فف الجمهلوية  - 193
(S/2021/398.)  
 

 اليمن   

فتن   944  ال )  1  287ااتهـــاكـــا جســــــــــــــ مـــا اوتكـــب فف حق    4  418تحققـــا األمم المتحـــدة من   - 194
ــافـة كلن نـل ، جرى التحقق فف وقـا الحق من وقلع   343 و ااتهـاكـا جســــــــــــــ مـا فف حق   63فـتاة(. وـ اإلفــــــــــــ

 فتاة( فف السنلاغ السابقة.  11فتن و  43  ال ) 54

فـتاة( من قـبط الحلثيين   29 فتن و 134  ال ) 163وتحقـقا األمم المتحـدة من تجنـيد واســــــــــــــتهـدام  - 195
(، وجناة  10(، وقلاغ الحزام األمنف )34(، والقلاغ المسـلحة ال من ة )115)وهم يسـملث أا سـهم أااـاو ه( )

( فف مهام قتال ة، وناث ال/لث من ه الا األ  ال فــــحايا 92واســــُتهدم معظم األ  ال )(.  4مجهللف الهلية )
ــافة كلن نل ، جرى   ــليه. و اإلفـ الاتهاكاغ أخرى خالل فترة اوتبا هم بأ راف النزاع، بما فف نل  القتط والتشـ

ــتهدام  ــلح8فت اث من ِقبط الحلثيين ) 9التحقق فف وقا الحق من تجنيد واســ ( فف  1ة ال من ة )( والقلاغ المســ
  السنلاغ السابقة.

فتن من حريتهم بسبب اوتبا هم المزعلم بأ راف ما، بعنهم احُتجز    14وجرى التحقق من حرماث   - 196
(، وقلاغ  2(، والحلثيين )11لمدة وبــــــلا كلن عامين، وُاســــــبا تل  الحاالغ كلن القلاغ المســــــلحة ال من ة )

  (.1الحزام األمنف )

ــه )269م المتحـــدة من عمل ـــاغ قتـــط )وتحققـــا األم - 197   ال   1  124( تعرض لهـــا  855( وتشــــــــــــــليـ
ــبا كلن الحلثيين ) 308  فتن و 816) ــرع ة فف ال من )255فت اغ( ُاســــ (، والقلاغ 194(، وتحال  دعم الشــــ

(، والمقــاومــة 11(، والــدولــة اإلســــــــــــــالم ــة فف ال من )49(، وقلاغ الحزام األمنف )121المســــــــــــــلحــة ال من ــة )
ــعب ة ــبه الجزيرة العر  ة )8) الشـ (، بما فف نل  أثناا 484(، وجناة مجهللف الهلية )2(، وتنظ م القاعدة فف يـ

(. وتم/لا 43( و ين أ راف أخرى )228تبادل ك الق الناو، والس ما هين الحلثيين والقلاغ المسلحة ال من ة )
(، واألعيرة 339والمدفع ة )  األسـباا الرة سـ ة لسـقل، فـحايا فف بـ لف األ  ال فف القاـ  بقذاة  الهاوث 

(. 150(، والاـاواغ الجليـة )212(، والمت جراغ من مهل ـاغ الحرا )305النـاويـة وتقـا ت النيراث المتبـادلـة )
(. 129( والجلف )132( ومــأوا )239( وتعز )242وســــــــــــــق  معظم النــــــــــــــحــايــا فف محــافظــاغ الحــدرــدة )

ــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من وقلع عم ( تعرض لها 27( وتشــــــــــليه )14ل اغ قتط )و اإلفــــــــ

https://undocs.org/ar/S/2021/398
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ــبا كلن التحال  ) 9 فتن، و 32  ال ) 41 ــابقة وُاســ ــنلاغ الســ (، وجناة  10(، والحلثيين )20فت اغ( فف الســ
 (.11آخرين )

 فت اغ( وُاســــــب كلن الحلثيين 4 فت ة، و 3فــــــد ســــــبعة أ  ال ) وجرى التحقق من العن  الجنســــــف - 198
(. و اإلفــــــافة كلن نل ، جرى  1(، والســــــل يين )1(، وقلاغ الحزام األمنف )1)  (، والقلاغ المســــــلحة ال من ة4)

أ  ـال )فتن واحـد وفـتاـتاث( فف الســــــــــــــنلاغ  3التحقق فف وقـا الحق من حلاد  عن  جنســــــــــــــف تعرض لهـا  
   السابقة وُاسبا كلن الحلثيين.

كلن الحلثيين ( وُاســـــبا 20( ومســـــتشـــــت اغ )16هجلما ُا ذغ علن مداو  ) 36وجرى التحقق من  - 199
(، 1(، وقلاغ الحزام األمنف )1(، والتحال  )2(، والمقاومة الشــــــــــــعب ة )7(، والقلاغ المســــــــــــلحة ال من ة )24)

(. و اإلفـــافة كلن نل ، جرى التحقق فف وقا الحق من هجلم ا ذه الحلثيلث علن 1وجناة مجهللف الهلية )
 مدوسة فف السنلاغ السابقة. 

مدوسـة ومسـتشـ ن واحد ألطراض عسـكرية وُاسـب نل  كلن الحلثيين  34اسـتهدام  وجرى التحقق من   - 200
  (.5( والقلاغ المسلحة ال من ة )30)

(، وقلاغ  3(، وقلاغ النهبة الحنـــــرم ة )22(، والحلثيلث )27واختل ا القلاغ المســـــلحة ال من ة ) - 201
فتن وفتــاتــاث(، من هينهم    53  ال )  55(، مــا مجملعــه  1(، وحزا اإلبــــــــــــــالح ال منف )2الحزام األمنف )

فتن تم تجنيـدهم أينــــــــــــــا. وجرى التحقق فف وقـا الحق من عمل ـاغ اختلـاف تســــــــــــــعـة فت ـة وقعـا فف   12
  (.4( والقلاغ المسلحة ال من ة )5السنلاغ السابقة وُاسبا كلن الحلثيين )

ــاعـداغ ا  3 033وجرى التحقق ممـا مجملعـه   - 202 ــال المســــــــــــ ــااـ ة حـادـثة من حلاد  منت كياــــــــــــ إلاســــــــــــ
(. 52(، وجناة مجهللف الهلية )479(، والقلاغ المسلحة ال من ة )2 502األ  ال وُاسبا كلن الحلثيين ) كلن

ويـــــملا الحلاد  يـــــن هجماغ، وفرض قيلد علن التنقالغ داخط ال من وعلن ماادوته، والتدخط فف التن يذ.  
(، 378(، وعــدث )597ة )(، وبــــــــــــــعــد1  048ونــااــا معظم الحلاد  فف محــافظــاغ أمــااــة العــابــــــــــــــمــة )

  (.371) والحدردة
 

 التللواغ والشلاطط   
ــبط منها تن يذ خلة عمط عام  - 203 ــتمر بحماية األ  ال، بســ وخريلة   2014أوحب بالتزام الحكلمة المســ

إلاهاا ومنت تجنيد األ  ال واسـتهدامهم، وأوحب بالجهلد المبذولة لتلبيق التلج ه الرةاسـف   2018 ريق عام  
، بما فف نل  2020آناويماو    3والتلج ه العســـــــكري الاـــــــادو فف   2020يـــــــبا،يفبرارر   12ف  الاـــــــادو ف

خل  كاشـــــــاا وحداغ لحماية األ  ال. وأيـــــــير كلن االاه اض الكبير فف أعمال تجنيد األ  ال واســـــــتهدامهم 
ما فف نل  . وأيـجت الحكلمة علن التعاوث مت األمم المتحدة بشـأث اإلجراااغ ناغ األوللية، ب 2020عام  فف

إلح اا اللجنة المشـــــــــترنة هين اللزاواغ، واعتماد هروتلنلل تســـــــــل م رتعلق باإلفراي عن األ  ال، وتن يذ تداهير  
لمنت االاتهاكاغ فــــــــــد األ  ال، من قبيط تعزيز التدويب لقلاتها المســــــــــلحة فف منت االاتهاكاغ، بما فف نل  

ــاوواف القلق من الزيا ــتهدامهم. ويسـ ــب كلن قلاغ الحكلمة من أعمال تجنيد األ  ال واسـ ــة   ما ُرنسـ دة الململسـ
قتــط ل   ــال وتشــــــــــــــليههم، وأحــث الحكلمــة علن الق ــام فلوا بــاتهــان التــداهير الالزمــة للتهت   من حــدة هــذا 

 وتقل اه. االتجاه
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وأوحب باســــــــتمراو تعاوث التحال  مت مم/لتف الهابــــــــة من أجط كاهاا ومنت االاتهاكاغ الجســــــــ مة   - 204
 ـال فف ال من باــــــــــــــلوة داةمـة، وأدعل التحـال  كلن ملابــــــــــــــلـة تن يـذ مـذنرة الت ـاهم الملقعـة فف  األ  فــــــــــــــد

.  2020و راام  األاشــــــــــــــلة المحددة زمن ا ني الاــــــــــــــلةالذي ُأقرَّ فف ناالث ال/اافيرنارر    2019آناويماو  
القلق يســــاوواف كزاا  وأحث التحال  أث رلابــــط االمت/ال اللتزاماته بملجب القاالث الدولف اإلاســــااف. وما زال  

حلاد  الااواغ الجلية التف يســــق  فيها فــــحايا من األ  ال، بما فف نل  الااواغ التف يحقق فيها التحال ،  
ونل  علن الرطم من ااه اض عدد هذه الحلاد . وأثنف علن التحال  لمساوعته كلن التحقيق فف حادثين من 

  علن التعجيط ب اهاا هذه التحق قاغ وفــماث كجراا  ، وأحث التحال2020هذه الحلاد  التف وقعا فف عام  
تحق قاغ فف جم ت الحلاد  التف تس ر عن خساةر فف ب لف األ  ال. وأحث التحال  أينا علن التعجيط 
ب قامة العدل وفرض المســـــاالة وتلفير ســـــبط االاتاـــــاف ل   ال النـــــحايا وأســـــرهم. وأوحب بالدووة التدويب ة 

بشـأث حماية الل ط اللتين أجراهما مكتب مم/لتف الهابـة بااليـترا  مت التحال  فف  والحلقة الر  عة المسـتلى 
ــتمر أعمال الربــــد والتعاوث لنــــماث التن يذ المتلابــــط  2021يــــهري آناويماو  وأياويمارل   . وُيتلقلت أث تســ

حل تتحقق لبراام  األاشــــلة المحددة زمن ا، نما ُرتلقلت أث يســــتمر ااه اض عدد األ  ال المتنــــروين، علن ا 
منه األمم المتحدة، وســـــُيراقب هذا األمر عن ن/ب. وأي فشـــــط فف كحراز تقدم ملرد فف هذا الاـــــدد ســـــي دي 

  كلن كعادة اإلدواي فف القلاةم.

وأح   علمـا بـاســــــــــــــتمراو الحلاو هين الحلثيين واألمم المتحـدة للفــــــــــــــت خلـة عمـط من أجـط كاهـاا  - 205
لعها، وأحث الحلثيين علن االاتهاا منها والتلق ت عليها علن وجه  االاتهاكاغ الجســ مة فــد األ  ال ومنت وق

  ال، وأحث    68، ونذل  باإلفراي عن  2020الســــــرعة. وأوحب هبروتلنلل التســــــل م الملقت فف ا ســــــاثيأهريط  
 علن ملابلة تن يذ البروتلنلل و  الق سراح المزيد من األ  ال. 

رة فف عدد االاتهاكاغ الجسـ مة، بما فف نل  تجنيد األ  ال،  ويسـاوواف قلق بالف كزاا الزيادة المسـتم - 206
وال ســــــــــ ما من جااب الحلثيين؛ و زاا اســــــــــتمراو اوت اع أعداد األ  ال الذرن يقتللث أو يشــــــــــلهلث؛ و زاا زيادة 
حاالغ منت كياــال المســاعداغ اإلاســاا ة. ويســاوواف القلق أينــا كزاا اســتمراو مســتلى االاتهاكاغ الجســ مة  

 تكبها الحكلمة. التف تر 

ــااف   - 207 ــ ول اتها بملجب القاالث الدولف اإلاســـــ وأحث جم ت األ راف علن اللفاا بالتزاماتها وتحمط مســـــ
والقاالث الدولف لحقلق اإلاســـــــــــاث. وأحث أينـــــــــــا جم ت األ راف علن وفـــــــــــت حد لالاتهاكاغ ومنت وقلعها 

لمناســـــــــب ودوث علاةق كلن األ  ال  والســـــــــماح ب ياـــــــــال المســـــــــاعداغ اإلاســـــــــاا ة بلريقة آمنة وفف اللقا ا
 نل . وت سير

وأدعل أ راف النزاع كلن كعالث وق  إل الق الـناو فف جم ت أاحـاا البلـد، وملابــــــــــــــلـة تعـاواهـا مت  - 208
مبعلثف الها  كلن ال من من أجط اســــت ناف عمل ة ســــ اســــ ة يــــاملة ترمف كلن التلبــــط كلن تســــلية يــــاملة  

الســـــــــالم الداةم فف ال من. وأدعلها أينـــــــــا كلن كدواي الشـــــــــلاطط المتعلقة  مت اوض عليها إلاهاا النزاع وتحقيق
  بحماية األ  ال فف عمل ة السالم.
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 الحاالت غير المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن أو الحاالت األخرى  -باء   

 بوركينا فاسو   

فتـاة،   37فتن، و    45  ال )  83ااتهـاكـا جســــــــــــــ مـا فـــــــــــــــد    171تحققـا األمم المتحـدة من وقلع   -  209
( والمنلقة اللســــــلن  62واحد لم ُيعرف الع جنســــــه(. ووقعا معظم االاتهاكاغ فف المنلقة الشــــــرق ة ) و  ط

 (.36( ومنلقة الساحط )52الشمال ة )

 وتم تجنيد أو عة أ  ال، جم عهم ننلو، واستهدمهم جناة مجهللل الهلية فف منلقة الساحط. -  210

ــد لكـــط هلـــد(،  وهنـــا  عشــــــــــــــرة   -  211 ــا )فتن واحـ ــالف والن جر وا جيريـ فت ـــاث، فيهم من هم من ملا نف مـ
فف واطادوطل هدعلى االوتبا، بالجماعاغ المســــــــــــلحة. وأ لق ســــــــــــراح فتن مرتب    2018محتجزوث منذ عام 

 بجماعة مسلحة ووفت فف مرنز عبلو.

ط واحـــد لم ُيعرف الع فتـــاة، و  ـــ   26فتن، و    27  ال )  54وتحققـــا األمم المتحـــدة من تعرض   -  212
(، وجناة  29(، وتعزى هذه األفعال كلن جماعة ااــرة اإلســالم والمســلمين )30( والتشــليه )24جنســه( للقتط )

(،  2(، وقلاغ الـدفـاع واألمن )5(، وتنظ م الـدولـة اإلســــــــــــــالمـ ة فف الاــــــــــــــحراا الكبرى )17مجهللف الهلـية )
سـقل، النـحايا من هين األ  ال ااجما عن ايراث  (. وناث1وجماعة المتللعين من أجط الدفاع عن الل ن )

خالل تبادل إل الق الناو هين قلاغ الدفاع واألمن والجماعاغ المســـــــــــلحة، وعن   22(، منها 33األســـــــــــلحة )
 (.15األجهزة المت جرة اليدوية الانت )

وتم التحقق من حدو  حاالغ اطتاـــــــــاا وطير نل  من أيـــــــــكال العن  الجنســـــــــف تعرفـــــــــا لها  -  213
 (.1( وجناة مجهللف الهلية )2فت اغ وتعزى كلن جماعة اارة اإلسالم والمسلمين ) ثال 

(، وتعزى هذه 10( والمستشت اغ )70هجلما علن المداو  ) 80وتم التحقق من وقلع ما مجملعه   -  214
رة  ( وجماعة ااـ 44( وتنظ م الدولة اإلسـالم ة فف الاـحراا الكبرى )30الهجماغ كلن جناة مجهللف الهلية )

 (.6اإلسالم والمسلمين )

فتـ اغ( ألطراض مجهللـة علن أـردي جـناة مجهللف   8فتن و    14  ال )  22واخُتل  مـا مجملعـه  -  215
لكط تنظ م  3( وجماعة ااــرة اإلســالم والمســلمين وتنظ م الدولة اإلســالم ة فف الاــحراا الكبرى )16الهلية )

   ال. 20من التنظ مين(. وأ لق سراح 

األمم المتحدة من ثماا ة حلاد  من حلاد  منت وبـــلل المســـاعداغ اإلاســـاا ة تعزى كلن  وتحققا -  216
( وتنظ م الدولة اإلســــــالم ة فف الاــــــحراا  3( وجماعة ااــــــرة اإلســــــالم والمســــــلمين )4جناة مجهللف الهلية )

 (.1الكبرى )
 

 التللواغ والشلاطط   

تحدة لنقط األ  ال الذرن رزعم أاهم مرتبللث  أوحب هلفــت هروتلنلل تســل م هين الحكلمة واألمم الم -  217
بجمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة كلن الجهـاغ ال ـاعلـة المـداـ ة العـاملـة فف مجـال حمـاـية الل ـط، وأدعل الحكلمـة كلن كقراو  
البروتلنلل وتن يـذه، بـالتعـاوث مت األمم المتحـدة، و لن ك الق ســــــــــــــراح جم ت األ  ـال من االحتجـاز. وأدعل 

ــللاغ الل ن ة كلن  ــا الســـ ــحايا فف المقام األول و لن كعمال المعارير أينـــ معاملة ه الا األ  ال باعتباوهم فـــ
 الدول ة لقناا األحدا .
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ــعر بالجزع كزاا العدد المرت ت من الهجماغ والتهدرداغ بشـــــــــــــن هجماغ من جااب الجماعاغ   -  218 وأيـــــــــــ
المداو  المســـــــــــلحة علن المداو  والمســـــــــــتشـــــــــــت اغ واأليـــــــــــها  المشـــــــــــمللين بالحماية ممن لهم بـــــــــــلة ب 

 المستشت اغ. وأدعل أ راف النزاع كلن وفت حد لهذه الهجماغ. ويأو

ويســــــاوواف القلق كزاا حاالغ قتط األ  ال وتشــــــليههم. وأحث جم ت األ راف علن عدم اســــــتهداف  -  219
األ  ـال، والتقليـط كلن أدان حـد من أثر عمل ـاتهـا علن األ  ـال. وأدعل جم ت األ راف كلن العمـط مت األمم 

ــ مة  ال ــبة مرتكبف االاتهاكاغ الجسـ ــماث محاسـ متحدة إلاهاا االاتهاكاغ ومنعها. وأحث الحكلمة نذل  علن فـ
 فد األ  ال.

 
 الكاميرون   

فتــاة   92فتن و    118  ال )  232ااتهــاكــا خليرا فــــــــــــــــد    285تحققــا األمم المتحــدة من وقلع   -  220
( ومنلقة  83( ومنلقة الشــمال الار ف )161)  ال لم ُيعرف الع جنســهم( فف منلقة أقاــن الشــمال  22 و

 (.41الجنلا الار ف )

فت اغ( فف أقاـــــن الشـــــمال   5فت اث و  10  ال ) 15وتحققا األمم المتحدة من تجنيد واســـــتهدام  -  221
ــقة عنها ) ــنة للدعلة والجهاد 15من جااب جماعاغ تابعة لبلنل حرام أو منشـــ (، بما فف نل  جماعة أهط الســـ

(. واســــُتهدم ثماا ة فت اث فف أعمال القتال وســــبعة أ  ال  12هللة الهلية تابعة أو منشــــقة )( وجماعاغ مج3)
 فف حمط األجهزة المت جرة اليدوية الانت.

فتن هتهم تتعلق بــاألمن القلمف فف منلقــة الجنلا الار ف    16واحتجزغ قلاغ األمن مــا مجملعــه   -  222
  (. وفف ناالث األولي1( ومنلقة أقاـــــــــن الشـــــــــمال )1( ومنلقة الارا )3( ومنلقة الشـــــــــمال الار ف )11)

 ول   األ  ال.أ، لم تكن األمم المتحدة قد تمكنا من تحدرد مآل 2020ديسمبر 

ــهم( للقتط  12فتاة، و  66فتن، و   87  ال ) 165وتعرض ما مجملعه  -  223   ال لم ُيعرف الع جنســـــــ
(، بما فف نل  جماعة أهط 97منشـــقة عنها )  ( علن أردي جماعاغ تابعة لبلنل حرام أو88( والتشـــليه )77)

ــنة للدعلة والجهاد ) ــقة )37الســــــ ــلحة مجهللة  60( وجماعاغ مجهللة الهلية تابعة أو منشــــــ (؛ وجماعاغ مســــــ
حـاالغ وقعـا خالل تبـادل   5( )بمـا فف نلـ   50(؛ وجنـاة مجهللف الهليـة )3الهليـة فف الشــــــــــــــمـال الار ف )

(.  15قلاغ المســـــلحة الكاميروا ة(؛ والقلاغ المســـــلحة الكاميروا ة )إل الق الناو هين الجماعاغ المســـــلحة وال
ــمال ) ــن الشــــ ــحايا فف منلقة أقاــــ ــق  النــــ ــمال الار ف 35( ومنلقة الجنلا الار ف )97وســــ ( ومنلقة الشــــ

 (، واتجا نل  عن  لقاغ ااوية وهجماغ ااتحاوية وعن المت جراغ من مهل اغ الحرا.33)

 اا فتاة علن رد جناة مجهللف الهلية فف منلقة الشمال الار ف.وتم التحقق من محاولة اطتا -  224

ــت اغ )20هجلما علن مداو  )  26وتم التحقق من وقلع ما مجملعه  -  225 ــتشـــــــــــ ( فف منلقة  6( ومســـــــــــ
( واســـــبا كلن جناة مجهللف 4( ومنلقة أقاـــــن الشـــــمال )4( ومنلقة الجنلا الار ف )18الشـــــمال الار ف )

م وقت أثناا تبادل إل الق الناو هين الجماعاغ المســــــــــلحة والقلاغ المســــــــــلحة  ( )بما فف نل  هجل 22الهلية )
ــقة عنها ) ــنة للدعلة 4الكاميروا ة(، و لن جماعاغ تابعة لبلنل حرام أو منشــــــ (، بما فف نل  جماعة أهط الســــــ

 (.2( وجماعاغ مجهللة تابعة أو منشقة )2والجهاد )
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د  اسـتهدام المداو  ألطراض عسـكرية، وُاسـبا تل   حادثا من حلا  19وتحققا األمم المتحدة من  -  226
، نااا 2020الحلاد  كلن القلاغ المســـــــلحة الكاميروا ة فف أقاـــــــن الشـــــــمال. وفف ناالث األوليديســـــــمبر 

 المداو  ال تزال ُتستهدم ألطراض عسكرية.

ُيعرف أ  ـال لم    10فـتاة و   26فتن و   32  ال )  68وتحققـا األمم المتحـدة من حـاالغ اختلـاف   -  227
(، بما فف نل  جماعة أهط الســــــنة  45الع جنســــــهم(، تعزى كلن جماعاغ تابعة لبلنل حرام أو منشــــــقة عنها )

(، 23(، و لن جنـاة مجهللف الهليـة )8( وجمـاعـاغ مجهللـة الهليـة تـابعـة أو منشــــــــــــــقـة )37للـدعلة والجهـاد )
من  32(. وُأ لق ســـراح 23( ومنلقة الشـــمال الار ف )45ووقعا هذه الحاالغ فف منلقة أقاـــن الشـــمال )

   ال طير معروف. 36أول   األ  ال أو تمكنلا من ال راو، هينما ال رزال وفت 

ــبا كلن جناة  -  228 ــاا ة، وُاســـــ ــاعداغ اإلاســـــ ــلل المســـــ ــرة من حلاد  منت وبـــــ وتم التحقق من وقلع عشـــــ
لقلاغ المســــــــــــــلحـة  ( )منهـا حـاد  وقت أثـناا تـبادل ك الق الـناو هين جمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة وا8مجهللف الهلـية )

 (.2الكاميروا ة(، و لن القلاغ المسلحة الكاميروا ة )
 

 التللواغ والشلاطط   

أوحب ب اشـــــــــاا لجنة تحقيق فف أعقاا الهجلم الذي وقت فف اااو له، بمنلقة الشـــــــــمال الار ف، فف  -  229
ــبا،يفبرارر    14 ــ ر عن مقتط 2020يـــــــــ عن   2020حزيراثيرلا ه    ال. وقد أعلنا الحكلمة فف  14، وأســـــــــ

اعتـقال جـندرين من القلاغ المســــــــــــــلحـة الكـاميرواـ ة وأحد عـنابــــــــــــــر قلاغ الدو ، و دأغ محـاكمتهم فف ناالث  
  2015األوليديسـمبر. وأوحب أينـا ب دااة أعنـاا أحد جماعاغ األمن األهل ة بقتط   لين فف ا سـاثيأهريط  

ــمال. و  ــن الشـــــــ ــلة جهلدها من أجط  هدعلى اوتبا هما هبلنل حرام فف منلقة أقاـــــــ أدعل الحكلمة كلن ملابـــــــ
 تحقيق المساالة عن جم ت االاتهاكاغ الهليرة المرتكبة فد األ  ال.

فتاة( ناالا مرتبلين ســــابقا   38فتن و   34  ال )  72ســــراح    2020ووفقا للحكلمة، أ لق فف عام  -  230
هـا، وعبروا من خالل مرنز ازع هبلنل حرام، بمـا فف نـل  جمـاعـاغ مجهلـلة الهلـية ـتابعـة لهـا أو منشــــــــــــــقـة عن 

الســـالح والتســـري  و عادة اإلدماي فف ميري، بمنلقة أقاـــن الشـــمال. وأاا أوحب ههذا التللو وأدعل الحكلمة  
كلن اقط األ  ال كلن الجهاغ ال اعلة المدا ة العاملة فف مجال حماية األ  ال، و لن فـماث اسـت ادة األ  ال  

عادة اإلدماي تكلث ملجهة ل   ال ومراع ة لالعتباواغ الجنســـــــــــاا ة، من هرام  لنزع الســـــــــــالح والتســـــــــــري  و  
 وفماث حماية حقلقهم.

ــلة   -  231 ــلحة و تهم متاـ ــبب اوتبا هم المزعلم بالجماعاغ المسـ ــاوواف القلق كزاا احتجاز األ  ال بسـ ويسـ
لجماعاغ المســـــــلحة  باألمن القلمف. وأدعل الحكلمة كلن معاملة جم ت األ  ال الذرن ناالا مرتبلين ســـــــابقا با

ــتهدام االحتجاز نمالن  ــاا األحدا ، بما فف نل  اسـ ــحايا، بما رتمايـــن مت المعارير الدول ة لقنـ باعتباوهم فـ
أخير وألقاـــــــــر فترة زمن ة مناســـــــــبة، واإلفراي عن جم ت األ  ال المحتجزين. وأحث الســـــــــللاغ علن اعتماد  

ماعاغ المســـلحة كلن الجهاغ ال اعلة المدا ة العاملة  هروتلنلل لتســـل م األ  ال الذرن رزعم أاهم مرتبللث بالج
 فف مجال حماية األ  ال.

وال تزال وحشــــــــ ة االاتهاكاغ الجســــــــ مة التف ترتكبها جماعة أهط الســــــــنة للدعلة والجهاد وطيرها من  -  232
ــقة عنها تشـــــــــــــكط ماـــــــــــــدو قلق بالف، ونل  باألخم   ما رتعلق  الجماعاغ المرتبلة هبلنل حرام أو المنشـــــــــــ

ســــــــــتهدام األ  ال، وال ســــــــــ ما ال ت اغ، لحمط األجهزة المت جرة اليدوية الاــــــــــنت. ويســــــــــاوواف قلق بالف كزاا  با
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االاتهاكاغ الجسـ مة فف منلقة الشـمال الار ف ومنلقة الجنلا الار ف، بما فف نل  منت وبـلل المسـاعداغ  
م بـــــلة بالمداو ، األمر اإلاســـــاا ة ويـــــن الهجماغ علن المداو  واأليـــــها  المشـــــمللين بالحماية ممن له

الـذي ر دي كلن قتـط األ  ـال وتشــــــــــــــليههم. وأحـث جم ت األ راف فف الكـاميروث علن اللق  ال لوي لجم ت 
 االاتهاكاغ المرتكبة فد األ  ال.

 
 الهند   

تحققا األمم المتحدة من تجنيد واســـــــــتهدام فتيين من قبط جناة مجهللف الهلية. وتســـــــــتعرض األمم  -  233
 ساعة.  24المتحدة تقاوير عن استهدام قلاغ األمن الهندية ل/الثة فت اث لمدة تقط عن 

 واحتجزغ قلاغ األمن الهندية أو عة أ  ال فف جامل ونشمير هزعم اوتبا هم بجماعاغ مسلحة. -  234

( هبنادق خر لش  30( والتشـــــــــــليه )9فت اغ( للقتط ) 6فتن و  33  ال ) 39وتعرض ما مجملعه  -  235
( )بمــا فف نلــ  ات جــة المت جراغ من مهل ــاغ  13( علن أرــدي جنــاة مجهللف الهليــة )2( وللتعــذرــب )11)

(، وتـبادل 3(، وتـبادل إل الق الـناو هين جمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة مجهلـلة الهلـية وقلاغ األمن الهـندـية )7الحرا )
قلاغ األمن الهـندـية  ((، و 3إل الق الـناو هين جمـاعـاغ مســــــــــــــلحـة مجهللـة الهلـية وهجمـاغ ـبالقـناـهط الـيدوـية )

 (.13(، وتبادل إل الق الناو وقا  عبر خ  المراقبة )13)

وتحققا األمم المتحدة من اســتهدام قلاغ األمن الهندية لســبت مداو  لمدة أو عة أيــهر. وتم كخالا  -  236
 .2020المداو  بحللل اهاية عام 

 ق تمرد الناكسالف.ولم تتحقق األمم المتحدة من وقلع ااتهاكاغ جس مة فف س ا -  237
 

 التللواغ والشلاطط   

ف الهـابــــــــــــــة فف اتهـان ـتداهير و نـ ة تهـدف كلن اللقـاـية  ت أوحـب هت ـاعـط الحكلمـة اإليجـاهف مت مم/ل -  238
 وتحقيق المساالة عن جم ت االاتهاكاغ الجس مة.

ير، وأدعل وما زلا أيــــعر بالقلق كزاا االاتهاكاغ الجســــ مة المرتكبة فــــد األ  ال فف جامل ونشــــم -  239
الحكلمة كلن اتهان تداهير وقاة ة لحماية األ  ال، بســبط من هينها وفــت حد الســتهدام هنادق الهر لش فــد 
األ  ال، وفــــــماث عدم اوتبا، األ  ال بأي يــــــكط من األيــــــكال بقلاغ األمن، و قراو كعالث المداو  اآلمنة 

يســـــــــــــــاوواف القلق كزاا اســــــــــــــتهـدام المـداو  ومبـادئ فـااكلفر. و انف منزع  من احتجـاز األ  ـال وتعـذربهم، و 
ألطراض عســــــكرية. وأحث الحكلمة علن فــــــماث أال يكلث احتجاز األ  ال ســــــلى مالن أخير وألقاــــــر فترة  
زمن ة مناســـــبة، وعلن منت جم ت أيـــــكال ســـــلا المعاملة أثناا االحتجاز. وأحث الحكلمة أينـــــا علن فـــــماث  

  ال وحمارتهم( لمعالجة مســــــــألة اســــــــتهدام األ  ال فف  لقنــــــــاا األحدا  )وعاية األ  2015تن يذ قاالث عام 
 األاشلة طير القاالا ة ووفت األ  ال المحتجزين.

 
 حوض بحيرة تشاد   

فتــاة   260فتن و    382  ال )  685ااتهــاكــا خليرا فـــــــــــــــد    762تحققــا األمم المتحــدة من وقلع   -  240
ف منلقة أقاـــــن يـــــمال الكاميروث   ال لم ُيعرف الع جنســـــهم( فف منلقة حلض بحيرة تشـــــاد، أي ف 43 و
ــاد )161) ــرق ا جيريا )206( ومنلقة دي ا فف الن جر )145( ومقا عة البحيرة فف تشــــ ــمال يــــ (.  250( ويــــ
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واوُتكبا االاتهاكاغ أســـــــــــاســـــــــــا من جااب جماعة هلنل حرام، بما فف نل  جماعاغ مجهللة الهلية تابعة لها 
ــقة عنها أو اتهاكاغ التف وقعا فف أقاـــــن يـــــمال الكاميروث ويـــــمال  . وترد المعللماغ المتعلقة باال( 16) منشـــ

 يرق ا جيريا فف ال رع الها  بكط هلد منهما.

فت اغ(  5فتن و  35  ال    40  ال فف تشـــــــاد ) 73وتحققا األمم المتحدة من تجنيد واســـــــتهدام  -  241
جمـاعـاغ مجهلـلة الهلـية ـتابعـة  فتـ اغ( من جـاـاب هلنل حرام، بمـا فف نـل    7فتن و   26  ال    33والن جر )

 لها أو منشقة عنها.

ــاد )  21واحتجزغ الحكلمتـــاث المعنيتـــاث فف المجملع   -  242   ال( والن جر   11  ال فف نـــط من تشــــــــــــــ
أ  ال( هدعلى اوتبا هم بجماعاغ مسلحة. وفف تشاد، ال رزال مكاث وجلد األ  ال المحتجزين مجهلال.  10)

 يهرا.  11لمدة  وفف الن جر، احُتجز ثالثة فت اث

  ال لم ُيعرف الع   26  ال  فت اث و    28  ال فف تشــــاد ) 59وتحققا األمم المتحدة من تعرض   -  243
(، وتعزى هذه األفعال كلن 13( والتشــــــليه )46فت اغ( للقتط )  10فتن و   21  ال   31جنســــــهم(، والن جر )

(. واســــبا حالة تشــــليه كلن 55شــــقة عنها )هلنل حرام، بما فف نل  جماعاغ مجهللة الهلية تابعة لها أو من 
(. واسـب سـقل، ثال  فـحايا كلن جناة مجهللف الهلية خالل تبادل إل الق الناو 1القلاغ المسـلحة للن جر )

( 2هين جماعاغ مجهللة الهلية تابعة لجماعة هلنل حرام أو منشـــــــــــــقة عنها والقلاغ المســـــــــــــلحة فف الن جر )
 (.1وتشاد )

األمم المتحدة من وقلع حاالغ اطتاـــاا وأيـــكال أخرى من العن  الجنســـف اوتكبتها هلنل وتحققا  -  244
ــد  ــقة عنها، فـــ ــاد )  23حرام، بما فف نل  جماعاغ مجهللة الهلية تابعة لها أو منشـــ ( والن جر 6فتاة فف تشـــ

 قد اخُتل ن أينا. 17(. وفف الن جر، نااا ال ت اغ الـ 17)

( فف الن جر، 6( ومســـــــــتشـــــــــت اغ )1وقلع ســـــــــبت هجماغ علن مداو  )وتحققا األمم المتحدة من  -  245
 اسبا جم عها كلن هلنل حرام، بما فف نل  جماعاغ مجهللة الهلية تابعة لها أو منشقة عنها.

أ  ال لم ُيعرف الع جنسـهم( فف تشـاد    8فتاة و    85فتن و    95  ال ) 188واختل  ما مجملعه  -  246
لنل حرام، بمـا فف نلـ  جمـاعـاغ مجهللـة الهلـية ـتابعـة لهـا أو منشــــــــــــــقـة  (، علن أـردي ه 118( والن جر )70)

(. وال ُيعرف مكــاث وجلد معظم  39(، وعلن أرــدي جنــاة مجهللف الهليــة فف تشــــــــــــــــاد وحــدهــا )149عنهــا )
 (.4( أو فروا )9  ال أاقذهم الج   الل نف التشادي ) 13األ  ال، علن الرطم من أث 

ادثة واحدة من حلاد  منت وبـلل المسـاعداغ اإلاسـاا ة فف تشـاد من وتحققا األمم المتحدة من ح -  247
 جااب هلنل حرام، بما فف نل  جماعة مجهللة الهلية تابعة لها أو منشقة عنها.

 
 التللواغ والشلاطط   

أوحب باهتمام حكلمة الن جر بحماية المداو  و ما تقلم به من عمط فف هذا الاــــــدد، وأح   علما  -  248
، وأ لب ملابـــــلة هذه الجهلد. 2020ف هذلتها حكلمة تشـــــاد لتدويب القلاغ المســـــلحة خالل عام بالجهلد الت 

وأدعل حكلمة تشــــــاد كلن ك الق ســــــراح جم ت األ  ال المحتجزين، وفقا للبروتلنلل المتعلق هتســــــل م األ  ال  
 ـ ال، الذي اعُتمـد المرتبلين بالجمـاعاغ المســــــــــــــلحـة كلن الجهـاغ الـ اعـلة المـداـ ة العـامـلة فف مجـال حمـاية األ

 __________ 

 .طرا أفريق ا والية -بما فف نل  جماعة أهط السنة للدعلة والجهاد وتنظ م الدولة اإلسالم ة  (16) 
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ــط كلن األ  ــال المحتجزين 2014فف أرللليســــــــــــــبتمبر   ــاح المجــال أمــام األمم المتحــدة لتاـــــــــــــ ، و لن كفســـــــــــــ
فف الن جر وأدعل الحكلمـة   2017الملجلدرن فف المراكز. وأح   علمـا ـباعتمـاد هروتلنلل التســــــــــــــل م عـام   أو

األ ـ ال المحتجزين. ويجـب أث يعـامـط كلن ملابـــــــــــــــلة تن ـيذ البروتلنلل، بمـا فف نـل  ـب  الق ســــــــــــــراح جم ت  
األ  ال المرتبللث فعال بالقلاغ والجماعاغ المســلحة أو الذرن رزعم أاهم مرتبللث هها باعتباوهم فــحايا فف  
المقام األول، وعدم اللجلا كلن االحتجاز كال نمالن أخير وألقاـــــر فترة زمن ة مناســـــبة، ااســـــجاما مت المعارير 

  الدول ة لقناا األحدا .

ويســاوواف قلق بالف كزاا حجم االاتهاكاغ الجســ مة التف ترتكبها هلنل حرام، بما فف نل  الجماعاغ   -  249
المنتســــبة كليها أو المنشــــقة عنها فف منلقة حلض بحيرة تشــــاد، وال ســــ ما تجنيد األ  ال واســــتهدامهم وقتلهم 

لق  ال لوي لجم ت االاتهاكاغ وتشـــــــــــليههم، والعن  الجنســـــــــــف وعمل اغ االختلاف. وأدعل الجماعاغ كلن ال
 الجس مة و  الق سراح جم ت األ  ال.

 
 نيجيريا   

ــد    250تحققــا األمم المتحــدة من وقلع   -  250 فتــاة   92فتن و    114أ  ــال )  208ااتهــاكــا خليرا فـــــــــــــ
 و  الث لم ُيعرف الع جنسهما( فف يمال يرق ا جيريا. ووقعا معظم االاتهاكاغ فف والية هلوال.

ــبعة أ  ال )وتم تج -  251 ــتهدام ســــــ فت اغ( من جااب جماعاغ تابعة لجماعة هلنل   3فت اث و    4نيد واســــــ
والية  -( وتنظ م الدولة اإلســــــالم ة  4حرام أو منشــــــقة عنها، بما فف نل  جماعة أهط الســــــنة للدعلة والجهاد )

ال. واســــــتهدما قلة  (. واســــــُتهدما فتاتاث فف أعمال القت 2(؛ وقلة المهام المدا ة المشــــــترنة )1طرا أفريق ا )
 المهام المدا ة المشترنة اثنين من ال ت ة فف اقلة ت ت  .

فتاة( ناالا قد احتجزوا ل تراغ تتراوح   15فتن و    215  ال )  230وأفرجا السللاغ الن جيرية عن  -  252
، ناث تســـــعة 2020هين أســـــبلع وعدة ســـــنلاغ هزعم اوتبا هم بجماعاغ مســـــلحة. وفف ناالث األوليديســـــمبر 

فتـ اغ( ال رزاللث وهن االحتجـاز. ولم تتمكن األمم المتحـدة من التحقق من عـدد   5فتـ اث و   4 ـال آخرين )أ 
 األ  ال الذرن هم وهن االحتجاز بسبب منت اللبلل كلن مرافق االحتجاز.

ــدة من تعرض   -  253 المتحــ ــا األمم  ُيعرف الع    39فتن و    83  ال )   124وتحققــ ــاة و  الث لم  فتــ
ــهما( للقتط  ــليه ) 77)  جنســ ــنة للدعلة والجهاد ) 47( والتشــ ( وتنظ م الدولة  46(، علن أردي جماعة أهط الســ

أ  ال تعرفــــــلا لذل    9(، بما فف نل   27( وجناة مجهللف الهلية ) 30والية طرا أفريق ا )   -   اإلســــــالم ة 
فف تبادل إل الق الناو هين العمل اغ المشــترنة لقلاغ األمن الن جيريةيقلة المهام المدا ة المشــترنة وتنظ م 

 (. 21ة ) والية طرا أفريق ا، وعلن أردي قلاغ األمن الل نف الن جيري  - الدولة اإلسالم ة  

(، بعد  9وتعرفـــــــــــا عشـــــــــــر فت اغ لالطتاـــــــــــاا علن أردي جماعة أهط الســـــــــــنة للدعلة والجهاد ) -  254
 (.1اختلافهن، وعلن أردي قلة المهام المدا ة المشترنة )

ــتشـــــــت اغ )5هجلما وقعا علن مداو  )  15وتحققا األمم المتحدة من  -  255 ( وُاســـــــبا كلن 10( ومســـــ
 (.6والية طرا أفريق ا ) -( وتنظ م الدولة اإلسالم ة 9) جماعة أهط السنة للدعلة والجهاد

فـتاة( لالختلـاف علن أـردي جمـاعـة أهـط الســـــــــــــــنة   49فتن و    27  ال )  76وتعرض مـا مجملعـه   -  256
ــالم ة 63للدعلة والجهاد ) ــف )13) والية طرا أفريق ا -( وتنظ م الدولة اإلســـــــــ ( 9( ألطراض العن  الجنســـــــــ

 أ  ال. 3  ال، فف حين فر  73ال يعرف مكاث وجلد (. و 67وألطراض طير معروفة )
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من حلاد  منت وبـلل المسـاعداغ اإلاسـاا ة ُاسـبا كلن تنظ م الدولة   18وتحققا األمم المتحدة من  -  257
 (. 2( وجناة مجهللف الهلية ) 5( وجماعة أهط السنة للدعلة والجهاد ) 11والية طرا أفريق ا )  - اإلسالم ة 

 
 التللواغ والشلاطط   

أثنف علن جهلد قلة المهــام المــدا ــة المشــــــــــــــترنــة لتن يــذ خلــة العمــط إلاهــاا ومنت تجنيــد األ  ــال   -  258
ــط   ــتهدامهم، بما فف نل  فاـ ــابقة، وأالحظ االاه اض الكبير فف حاالغ    2 203واسـ ــنلاغ السـ أ  ال فف السـ

يـــــــــــجت قلة المهام المدا ة التجنيد. وأوحب بالدوو البناا الذي تنـــــــــــللت به الحكلمة فف تن يذ خلة العمط. وأ
المشــــترنة علن فــــماث اســــتدامة خلة العمط، ب اشــــاا وحداغ لحماية األ  ال فف جم ت تشــــكيالتها، و اشــــاا 
ــتهدامهم. وأح   علما هتحقيق  ــام  مللقا مت تجنيد األ  ال واســــ ــة عدم التســــ ــ اســــ ــاالة، و ا ان ســــ آل اغ للمســــ

 مهام المدا ة المشترنة.الحكلمة فف حالة العن  الجنسف المنسل ة كلن قلة ال

  ال أمر مشــجت، ف انف أيــعر بالقلق كزاا األ  ال الذرن ال رزاللث   230وفف حين أث اإلفراي عن  -  259
وهن االحتجاز هدعلى اوتبا هم بالجماعاغ المســلحة. وأكرو دعلتف كلن الســللاغ الن جيرية أث تعامط جم ت 

المسـلحة باعتباوهم فـحايا، وأال تلجأ كلن االحتجاز كال نمالن األ  ال الذرن ناالا مرتبلين سـابقا بالجماعاغ 
أخير، وأث ت ري عن جم ت األ  ــال المحتجزين لــدرهــا. وأكرو دعلتف كلن الســــــــــــــللــاغ الن جيريــة كلن اعتمــاد  
هروتلنلل لتســــــــــــــل م األ ـ ال المرتبلين ـبالجمـاعـاغ المســــــــــــــلحـة كلن الجهـاغ المـداـ ة الـ اعـلة فف مجـال حمـاـية 

 ت   ل مم المتحدة علن ال لو كمكاا ة اللبلل كلن جم ت األ  ال المحتجزين.الل ط، وأث ت 

وما زلا أيــــعر بقلق بالف كزاا االاتهاكاغ الجســــ مة التف ترتكبها جماعة أهط الســــنة للدعلة والجهاد  -  260
وقتط   والـية طرا أفريقـ ا، وال ســــــــــــــ مـا اختلـاف األ ـ ال والهجلم علن المـداو   -وتنظ م اـلدوـلة اإلســــــــــــــالمـ ة  

األ  ال وتشـــــــليههم. وأحث جم ت األ راف علن وفـــــــت حد لالاتهاكاغ ومنعها والســـــــماح هلبـــــــلل الجهاغ  
 ال اعلة فف العمط اإلاسااف بشكط آمن وفف اللقا المناسب ودوث علاةق كلن األ  ال وت سير نل .

 
 باكستان   

  ال لم ُيعرف الع جنســـهم(   27فت اغ و   6فت اث و    6  ال )  39وود فف التقاوير أث ما مجملعه   -  261
عاما(، ونشــمير   16( علن أردي جناة مجهللف الهلية فف خيبر بهتلاهلا )31( والتشــليه )8تعرفــلا للقتط )

(  13(. ويــملا الحلاد  ايــتباكاغ عبر خ  المراقبة )10(، و لليــســتاث )13الهافــعة ل داوة الباكســتاا ة )
 (.6الانت ) وهجماغ باألجهزة المت جرة اليدوية

وأهلف عن هجلم واحـد علن مـدوســــــــــــــة فف مقـا عـة خيبر بهتلاهلا عنـدمـا زوع جنـاة مجهللل الهلـية  -  262
حادثا علن  127جهازا مت جرا ردوي الاــــــنت. وأفادغ المبادوة العالم ة الســــــت اــــــال يــــــلط األ  ال عن وقلع 

 أردي عنابر مسلحة مجهللة الهلية.
 

 التللواغ والشلاطط   

أوحب هت اعط الحكلمة مت مم/لتف الهابـــة للفـــت تداهير وقاة ة لحماية األ  ال. وأكرو دعلتف   -  263
ــين حمـايـة األ  ـال من خالل القبلل بـااللتزامـاغ الـدول ـة م/ـط كعالث المـداو  اآلمنـة   كلن الحكلمـة لتحســــــــــــ

 ومبادئ فااكلفر. 
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 الفلبين   

فتاة(. و اإلفـــافة كلن   23فتن و    34  ال ) 57ااتهاكا خليرا فـــد   60تحققا األمم المتحدة من  -  264
فت اغ( وقعا   4فت اث و  5نل ، تم التحقق فف وقا الحق من تســـــعة ااتهاكاغ خليرة فـــــد تســـــعة أ  ال )

 قبط ال ترة المشمللة بالتقرير.

فت اغ( ُتنســــــــــــب كلن  7فت اث و  5  ال ) 12وتحققا األمم المتحدة من حاالغ تجنيد واســــــــــــتهدام  -  265
( 2( وا ارو  الشــــــرق ة )2( ودافاو الشــــــرق ة )4عبف الجدرد فف مقا عاغ م ســــــام س الشــــــرق ة )الج   الشــــــ 

(. واسُتهدم ما ال يقط عن ثالثة أ  ال فف أعمال القتال. وتم 1( وا ارو  الار  ة )1( و لنيدالث )2وليتف )
ــافة كلن نل ، تحققا األمم المتحدة فف وقا   ــط جم ت األ  ال عن الجماعة. و اإلفــــــــ الحق من تجنيد فاــــــــ

 واستهدام فتن واحد ثم اإلفراي عنه من جااب الج   الشعبف الجدرد فف مقا عة سماو.

فت ــاغ( من جــااــب القلاغ   3وتحققــا األمم المتحــدة من احتجــاز خمســـــــــــــــة أ  ــال )فت ــاث اثنــاث و   -  266
ــام س الشـــرق ة ) ــامبالس )3المســـلحة ال لبين ة فف مقا عتف م سـ ،  2020ديســـمبر ي(. وفف ناالث األول2( وسـ

 كاث ثالثة أ  ال ال رزاللث وهن االحتجاز.

(، وُاســـــبا هذه 31( والتشـــــليه )14فتاة( للقتط )  17فتن و    28  ال )  45وتم التحقق من تعرض   -  267
ــ اف ) ــعبف الجدرد )14األفعال كلن جماعة أهل ســــــــ ــلحة ال لبين ة )6( والج   الشــــــــ ( وجناة  9( والقلاغ المســــــــ

ت جة تبادل ك الق الناو وأعمال القاـ  هين القلاغ المسـلحة ال لبين ة وجماعة مقاتلف ( ا 16مجهللف الهلية )
( واألجهزة  3(، و ســـــــــبب المت جراغ من مهل اغ الحرا )12باااســـــــــاملوو اإلســـــــــالميين فف ســـــــــبيط الحرية )

(  14( وســللل )15(. وســق  فــحايا من هين األ  ال فف مقا عاغ ماطلينداااو )1المت جرة اليدوية الاــنت )
(. و اإلفـــافة كلن نل ، تحققا األمم المتحدة فف وقا الحق  11( ومقا عاغ أخرى )5وســـلويااو الجنل  ة )

( 5( علن أردي الج   الشــــــعبف الجدرد )4( والتشــــــليه )2فت اث وفتاتاث( للقتط )  4من تعرض ســــــتة أ  ال )
 (، وقد وقعا تل  األفعال فف سنلاغ سابقة.1والقلاغ المسلحة ال لبين ة )

ولم رتم التحقق من أي حاد  من حلاد  العن  الجنســـــــــــف. وتحققا األمم المتحدة فف وقا الحق   -  268
( وقعتا فف  2من حالتف عن  جنســـــف مســـــتا فتاتين، والحالتاث اللتاث ُتنســـــباث كلن القلاغ المســـــلحة ال لبين ة )

 .2019 و  2018عامف 

( وجناة مجهللف 1كلن الج   الشــعبف الجدرد )وتم التحقق من وقلع هجلمين علن المداو  وُاســبا  -  269
 (.1( وأطلساث الجنل  ة )1( فف مقا عتف هلنيدالث )1الهلية )

ــة   -  270 وتحققـــا األمم المتحـــدة من ق ـــام الج   الشــــــــــــــعبف الجـــدرـــد بـــاختلـــاف فتن واحـــد فف مقـــا عـ
 الجنل  ة. أطلساث

 
 التللواغ والشلاطط   

ــأث التعــامــط مت األ  ــال فف حــاالغ النزاع المســــــــــــــل  فف أوحــب بــاعتمــاد الحكلمــة هروتلنلال ب  -  271 شـــــــــــــ
. وأيــجت الحكلمة علن تن يذ قاالث الحماية الهابــة ل   ال فف حاالغ النزاع المســل  2020أرللليســبتمبر  

وقلاعــده وللاةحــه التن يــذيــة. وأحــث القلاغ المســــــــــــــلحــة ال لبين ــة علن التلق ت علن خلــة اســــــــــــــترات ج ــة للق   
فــــد األ  ال فف النزاعاغ المســــلحة ومنعها والتاــــدي لها، علن احل ما اُت ق عل ه فف  االاتهاكاغ الجســــ مة  
 .2019تشرين ال/اافيالفمبر  
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ويسـاوواف القلق كزاا سـقل، النـحايا فف بـ لف األ  ال فف سـ اق العمل اغ العسـكرية فـد جماعة   -  272
لجماعاغ المستلحاة من تنظ م الدولة  مقاتلف باااساملوو اإلسالميين فف سبيط الحرية، وجماعة أهل س اف، وا

 اإلسالم ة، و زاا تأثير األجهزة المت جرة اليدوية الانت والمت جراغ من مهل اغ الحرا علن األ  ال.

وأهيب بالحكلمة أث تلابــــــــط التعاوث مت األمم المتحدة للتاــــــــدي لالاتهاكاغ فــــــــد األ  ال، ولتقديم   -  273
لتلجيه ة الل ن ة لحماية الل ط، ولت سـير وبـلل الجهاغ ال اعلة فف مجال  الدعم فف تن يذ اإلجراااغ والمبادئ ا 

حماية الل ط كلن المنا ق المتنـــــروة من النزاع. وأدعل الحكلمة أينـــــا كلن تن يذ ات اق ة أوتاوا، واالانـــــمام كلن  
 فااكلفر.  البروتلنلل الهامس لالت اق ة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، والقبلل بمبادئ باويس ومبادئ 

وال رزال القلق يســــاوواف كزاا الهجماغ التف تتعرض لها المداو  واألفراد المشــــملللث بالحماية ممن   -  274
لهم بــلة بالمداو ، وال ســ ما فف مجتمعاغ الشــعلا األبــل ة. وأكرو دعلتف الحكلمة لتن يذ ك او الســ اســة 

والمداو  منا ق ســالم وحماية األ  ال بشــكط أفنــط من خالل  بشــأث اعتباو المتعلمين    2019الل ن ة لعام 
 كعالث المداو  اآلمنة.

وأحـث الج   الشــــــــــــــعبف الجـدـرد والجمـاعـاغ المســــــــــــــلحـة األخرى علن أث تنهف فلوا تجنـيد األ  ـال   -  275
لاو  واســتهدامهم، وأث تقلم هتســري  األ  ال. وأدعل الجماعاغ المســلحة المدوجة فف القلاةم كلن الدخلل فف ح

 مت األمم المتحدة من أجط كعداد خل  عمط إلاهاا ومنت تجنيد األ  ال واستهدامهم.

 وأدعل الحكلمة والجماعاغ المسلحة كلن كدماي حماية األ  ال فف م اوفاغ السالم. -  276

 (.S/2020/777)وأكرو تأكيد تلب اتف اللاودة فف تقريري عن األ  ال والنزاع المسل  فف ال لبين  -  277
  

 التوصيات  - رابعا  

أوحب بملابـلة أ راف النزاع الت اعط مت األمم المتحدة للفـت وتن يذ خل  عمط والتزاماغ لحماية  -  278
 ال فف النزاع المســـــــل . وأكرو دعلتف الدول األعنـــــــاا أث تلابـــــــط دعم هذا الت اعط، بســـــــبط من هينها  األ 

ت ســير تلابــط األمم المتحدة مت الجهاغ ال اعلة من طير الدول. وأيــجت الدول األعنــاا علن اعتماد وتن يذ  
ية األ  ال. وأ لب كلن مم/لتف  هروتلنلالغ لتسل م األ  ال كلن الجهاغ ال اعلة المدا ة العاملة فف مجال حما

الهابــــــــة، دعما ل رق العمط القلرية، أث تت اعط مت األ راف لمنت االاتهاكاغ الجســــــــ مة، بســــــــبط من هينها  
التلابــط مت المنظماغ اإلقل م ة، وأث تقلم هتعزيز الربــد واإلهالأ عن األ  ال والنزاعاغ المســلحة بالتنســيق  

 مت ن اااغ منظلمة األمم المتحدة.

ــلة   -  279 وأدعل مجلس األمن كلن فــــماث كدواي أحكام وقدواغ حماية الل ط فف جم ت اللالياغ ناغ الاــ
لعمل اغ األمم المتحدة لح ظ الســـالم والبع/اغ الســـ اســـ ة الهابـــة، بما رتمايـــن مت ســـ اســـة حماية الل ط فف  

علقة بحماية الل ط فف  . وأيـــــــــدد علن أهم ة تعم م الشـــــــــلاطط المت 2017عمل اغ األمم المتحدة للســـــــــالم لعام  
اإلاذاو المبكر، وتحليط النزاعاغ، وعمل اغ السالم، والعدالة االاتقال ة، وازع السالح والتسري  و عادة اإلدماي. 
ــل ،  ــتلابـــــط مم/لتف الهابـــــة اشـــــر التلجيهاغ العمل ة لللســـــلاا لحماية األ  ال فف حاالغ النزاع المســـ وســـ

 وتشج ت استهدامها.

ــمام كلن األ راف  وأدعل الدول ا -  280 ــاا كلن احترام حقلق الل ط، بما فف نل  عن  ريق االانـــــ ألعنـــــ
فف البروتلنلل االخت اوي الت اق ة حقلق الل ط بشـأث ايـترا  األ  ال فف المنازعاغ المسـلحة، كنا لم تكن قد  

https://undocs.org/ar/S/2020/777
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 1999فعلا نل  بعد. وأوحب بالتاـــــــــدرق اللاســـــــــت النلاق علن ات اق ة أســـــــــلأ أيـــــــــكال عمط األ  ال لعام 
ــاا  182)االت ـاقـ ة وقم   (، وأدعل اـلدول األ راف كلن تن ـيذ التزامـاتهـا بملجـب االت ـاقـ ة. وأدعل اـلدول األعنــــــــــــ

 كلن كقراو وتن يذ مبادئ باويس و عالث المداو  اآلمنة ومبادئ فااكلفر.

جم ت وما زال القلق يســاوواف من حجم وخللوة االاتهاكاغ الجســ مة المرتكبة فــد األ  ال. وأدعل  -  281
األ راف كلن االمت/ال اللتزاماتها بملجب القاالث الدولف اإلاســــــــااف والقاالث الدولف لحقلق اإلاســــــــاث والقاالث 

 الدولف لالج ين، وأث تنهف فلوا االاتهاكاغ الجس مة وتمنعها.

  ال فف وأدعل كلن اعتماد وتن يذ تشريعاغ تجرم ااتهاكاغ قلاعد القاالث الدولف المتعلقة بحماية األ -  282
النزاعاغ المســــــلحة، وأيــــــجت الدول األعنــــــاا علن اعتماد تداهير و ن ة للمســــــاالة، وعلن التعاوث مت آل اغ  
ــاالة فف خل  العمط الملقلعة هين األمم المتحدة  ــلة. وأدعل كلن كدواي أحكام المســ ــاالة الدول ة ناغ الاــ المســ

 واأل راف المدوجة فف المرفقين، و لن تن يذها.

ــا -  283 ــتهدم ويســــــــ وواف قلق بالف كزاا عدد األ  ال المحتجزين، وأكرو القلل كث االحتجاز رنباف أال يســــــــ
ــبة، وأاه رنباف كعلاا األوللية لبداةط االحتجاز نلما أمكن، وأاه ال  كال كمالن أخير، وألقاـــر فترة زمن ة مناسـ

ــاا رنباف أهدا احتجاز األ  ال لمجرد اوتبا هم أو اوتبا، والدرهم بالجماعاغ ا لمســــــلحة. وأحث الدول األعنــــ
ــلحة، بما فف نل   علن معاملة األ  ال المرتبلين فعال أو الذرن ُرزعم أاهم مرتبللث بقلاغ أو جماعاغ مســــــــ
الجماعاغ التف بـــــن تها األمم المتحدة فـــــمن الجماعاغ اإلوهاه ة، باعتباوهم فـــــحايا فف المقام األول، وأث 

 ط ســـــــــبط اللبـــــــــلل كلن األ  ال، وأث تلابـــــــــط البحث عن حللل  تت   للجهاغ ال اعلة فف مجال حماية الل
إلعادة ه الا األ  ال كلن و نهم و عادة كدماجهم  لعا، بمن فيهم أول   الذرن رزعم أث لهم بـــــــــالغ هتنظ م  
الدولة اإلســـــــــالم ة فف العراق والشـــــــــام المحتجزين فف مه ماغ فف العراق والجمهلوية العر  ة الســـــــــلوية، وفقا 

العـالمف بشــــــــــــــأث الـدعم المقـدم من األمم المتحـدة للـدول األعنــــــــــــــاا   مـا رتعلق بـالعـاةـدرن من   إل ـاو العمـط
 الجمهلوية العر  ة السلوية والعراق. ويساوواف القلق كزاا تأثير عمل اغ مكافحة اإلوهاا علن حماية األ  ال. 

ة بأماث وفف اللقا  وأدعل جم ت األ راف كلن كتاحة وت ســــير الســــبط للبــــلل المســــاعداغ اإلاســــاا   -  284
المناســـــــــب ودوث علاةق، ونذل  لحاـــــــــلل األ  ال علن الهدماغ، من أجط تقديم المســـــــــاعدة كلن األ  ال،  
ــاا ة. وأيــــدد علن  ــااف واألبــــلل المســــتهدمة ل طراض اإلاســ ون الة ســــالمة وأمن العاملين فف المجال اإلاســ

أحث األ راف علن االمتناع عن  فــــــــــــرووة حماية المســــــــــــتشــــــــــــت اغ والمداو  وملظ يها. وعالوة علن نل ،
 االستهدام العسكري للمداو  والمستشت اغ.

ويسـاوواف قلق بالف كزاا األثر السـلبف للجاةحة علن األ  ال المتنـروين من النزاعاغ، وأحث جم ت  -  285
ــاا كل ن األ راف علن االلتزام هنداةف من أجط وق  ك الق الناو علن الاــــعيد العالمف. وأدعل الدول األعنــ

 مراعاة الشلاطط المتعلقة بحماية الل ط فف تام م تداهير االستجابة للجاةحة ووفف خل  اإلاعاش.

وأدعل الجهاغ المااحة كلن تقديم الدعم المالف والمسـاعدة التقن ة الالزمين علن وجه االسـتعجال من  -  286
الجنسـاا ة والعمرية، والترنيز علن الناجين والشـملل  أجط تحقيق االسـتدامة وحسـن التلقيا ومراعاة االعتباواغ 

فف عمل ــاغ كعــادة اإلدمــاي، والهــدمــاغ و رام  المســــــــــــــــاعــدة المقــدمــة ل   ــال، بمــا فف نلــ  للنــاجين من 
االطتاــــــاا وطيره من أيــــــكال العن  الجنســــــف. وأيــــــجت المجتمت الدولف علن تلفير التمليط الالزم لربــــــد 

 د األ  ال واإلهالأ عنها.االاتهاكاغ الجس مة المرتكبة ف
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وأيــــــجت الدول األعنــــــاا والمنظماغ اإلقل م ة ودوث اإلقل م ة علن تعزيز القدواغ فف مجال حماية  -  287
الل ـط والعمـط مت األمم المتحـدة من أجـط تحســــــــــــــين التحلـيط ووفــــــــــــــت اســــــــــــــترات جـ اغ من أجـط منت اوتكـاا 

 االاتهاكاغ الجس مة وتعزيز الشراكاغ بشأث حماية الل ط.
  

 القوائم الواردة ضمن مرفقي هذا التقرير  - خامسا   
بعد حدو  زيادة فف عدد النــــــــــــــحايا من األ  ال فف أفاااســــــــــــــتاث، أدوي الج   الل نف األفاااف  -  288

ــليههم؛ ويراعف اإلدواي فف القاةمة التداهير التف  ــبب قتط األ  ال وتشــــ ــمن ال رع باا من المرفق األول بســــ فــــ
ترة المشــــــــــــــمللــة بــالتقرير ههــدف تحســــــــــــــين حمــايــة األ  ــال. وفف جمهلويــة الكلاال اتهــذهــا الج   خالل ال 

الديمقرا  ة، ُأدوي تنظ ماث مســــلحاث  فتنظ م التعاوا ة من أجط تنم ة الكلاال أدوي فف ال رع أل  من المرفق  
ــت اغ، ونل  بعد أث حدثا زيا ــتشـ ــن هجماغ علن المداو  والمسـ ــليههم ويـ ــبب قتط األ  ال وتشـ دة األول بسـ

كبيرة فف هذه االاتهاكاغ منذ قدما تقريري الساهق الذي ُيشاو   ه كلن هذا التنظ م باسم ميل ش ا ليندو. وأدوي 
تنظ م ماي ماي أبا اا بالف فف القاةمة بســـــــــبب تجنيد األ  ال واســـــــــتهدامهم واختلافهم، ونل  بعد أث حدثا  

لذي ُيشـــاو   ه كلن هذا التنظ م باســـم ميل شـــ ا تلا.  زيادة نبيرة فف هذه االاتهاكاغ منذ قدما تقريري الســـاهق ا
ــاوعة كلن العمط مت األمم  ــاغ، بما فف نل  عن  ريق المســــ ــاا علن هذه المماوســــ وأحث اللرفين علن القنــــ

 المتحدة من خالل خل  عمط.

.  ونااا األ راف التال ة مدوجة فف القاةمة   ما ســـــــــبق وزيد كلن ه اااغ كدواجها ااتهاكاغ كفـــــــــا  ة  -  289
ف ف م ااماو، أعيد كدواي تاتماداو نيف، بما فف نل  قلاغ حر  الحدود المدمجة، تحا ال رع باا من المرفق  
األول بسـبب تجنيد األ  ال واسـتهدامهم، ونل  بعد فشـط تاتماداو نيف فف كاهاا ومنت اسـتهدام األ  ال علن 

اتهــان كجراااغ فلويــة لمعــالجـة  احل مهاــــــــــــــم ألطراض أخرى طير القتــال. وأاــا أحــث تــاتمــاداو نيف علن  
ال/اراغ القاةمة فف تن يذ خلة العمط المشـــــــــترنة من أجط كاهاا ومنت تجنيد األ  ال واســـــــــتهدامهم، باـــــــــلوة  
اهاة ة، واالمتناع فلوا عن ملابــــــلة اســــــتهدام األ  ال. وســــــ ظط تاتماداو نيف مدوجا فــــــمن ال رع أل  من 

تط وتشــــــــليه األ  ال واالطتاــــــــاا وطيره من أيــــــــكال العن  المرفق األول بســــــــبب االاتهاكاغ المتم/لة فف ق
اهاا هذه االاتهاكاغ، بما فف نل  من خالل وفـت  إل العمطالجنسـف فـد األ  ال. وأحث تاتماداو نيف علن 

خلة عمط مشـــــــترنة لهذا الارض. وفف الاـــــــلمال، أفـــــــ   ااتها  االطتاـــــــاا وطيره من أيـــــــكال العن  
اي قلاغ الدفاع والشــــــر ة االتحادية الاــــــلمال ة فــــــمن ال رع باا من الجنســــــف فــــــد األ  ال كلن ه اااغ كدو 

المرفق األول، بعد حدو  زيادة فف هذا النلع من االاتهاكاغ. وأاا أحث حكلمة الاــلمال علن تن يذ األحكام  
ــف اللاودة فف خريلة اللريق الملقعة فف عام  ــكال العن  الجنســــ ــاا وطيره من أيــــ  2019المتعلقة باالطتاــــ

. وأحث نذل  اللالياغ الاــــــلمال ة  2013 اث المشــــــتر  بشــــــأث منت العن  الجنســــــف الملقت فف عام  وفف الب 
األعنــــاا فف االتحاد علن التاــــدي فلوا ألاما، االاتهاكاغ الجســــ مة فــــد األ  ال، وال ســــ ما تجنيد األ  ال  

ــليههم التف ترتكبها قلاغ جل االاد وطالملدوأ و لاتالاد، وع  ــتهدامهم وقتلهم وتشـــ لن العمط مت األمم المتحدة واســـ
فف وفـــــــــــــت وتن يـذ خلـة وقـاة ـة. وفف جمهلويـة الكلاال الـديمقرا  ـة، وات جـة للزيـادة المتلابـــــــــــــلـة فف حـاالغ  

  فاــــيط  - االطتاــــاا وطيره من أيــــكال العن  الجنســــف من جااب جماعة ادوما المســــلحة للدفاع عن الكلاال 
 األول بسبب هذا االاتها . التجدرد، أدوي هذا اللرف فمن ال رع أل  من المرفق

وفف أفاااســـتاث، ُوفعا الشـــر ة الل ن ة األفااا ة من القاةمة، بعد أث نااا مدوجة بســـبب االاتها   -  290
ــط التقدم الملرد فف تن يذ خلة عملها إلاهاا ومنت تجنيد  ــتهدامهم، ونل  ب نـ المتم/ط فف تجنيد األ  ال واسـ
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والمستمر فف الحاالغ التف تندوي فمن هذا االاتها . وايُتر، لهذا   األ  ال واستهدامهم، واالاه اض الكبير
الرفت من القاةمة كتمام جم ت األاشــلة المعلقة اللاودة فف خلة العمط، واســتمراو االاه اض فف حاالغ تجنيد 

لمقبط. واســــــتهدام األ  ال من جااب الشــــــر ة الل ن ة األفااا ة، ف نا لم رتحقق هذا أُعيد كدواجها فف تقريري ا
وفف ا جيريا، ُوفت اســـم التنظ م المســـل  المســـمن قلة المهام المدا ة المشـــترنة من القاةمة بعد حدو  ااه اض 
كبير فف أعمال تجنيد األ  ال واســــتهدامهم ب نــــط ملابــــلة التنظ م تن يذ خلة عمله الملقت عليها مت األمم 

تزامــاتــه بملجــب خلــة العمــط، ونــذلــ  علن . وأاــا أحــث هــذا اللرف علن اللفــاا بــال2017المتحــدة فف عــام  
وفــــــــت وتن يذ تداهير وقاة ة بالتنســــــــيق مت األمم المتحدة ومم/لتف الهابــــــــة. وينباف أث تشــــــــمط هذه التداهير  
ــكيالغ  ــاا وحداغ لحماية األ  ال فف جم ت التشــــ التعجيط هتن يذ األاشــــــلة المتبق ة من خلة العمط، أي كاشــــ

ــاالة  التابعة لقلة المهام المشــــــــترنة فف  ــاا آل اغ للمســــــ والية هلوال وتدويب اللحداغ علن حقلق الل ط، و اشــــــ
ــاا قلة المهام المشـــــــترنة لتداهير تأدرب ة عند ااتها  األوامر الداةمة التف تتمايـــــــن مت خلة   و خنـــــــاع أعنـــــ
  العمط، وزيادة اللعف فف بـ لف قلة المهام المشـترنة وأفراد المجتمت المحلف من خالل أاشـلة التلابـط. وقد

اللرف بســــــــبب نل  النلع من االاتهاكاغ، ونل  هذا ر دي عدم كحراز تقدم فف هذا الاــــــــدد كلن كعادة كدواي 
 فف تقريري المقبط. 

وُوفعا من القاةمة العتباواغ تقن ة أ راف نااا مدوجة هها، بعد أث تم حط تل  األ راف أو تلقُّ    -  291
عا من القاةمة ميل شـــــــــ اغ ناملينا اســـــــــاهل و ااا ملوا، ألث أاشـــــــــلتها. ف ف جمهلوية الكلاال الديمقرا  ة، ُوف

هذرن التنظ مين المســـــــلحين لم يعد لهما أاشـــــــلة. وأاا أحث الحكلمة والشـــــــرناا المعنيين علن ن الة التعجيط 
ــر  اإلفراي عنب  ــبق مرتبلين ههذرن التنظ مين، أو بمن تبقن من عنابـــــــــــ جم ت األ  ال الذرن ناالا   ما ســـــــــــ

لة مســـاالة من اوتكبلا ااتهاكاغ فـــد األ  ال. وقد ُوفت من القاةمة اســـم جماعة ادوما للدفاع  التنظ مين، ون ا
عن الكلاال، ألث هذه الجماعة المسـلحة لم يعد لها أاشـلة، وأدااا محكمة عسـكرية نلاالل ة زع مها السـاهق  

الل نيين الكلاالليين من  . وُوفت من القاةمة اســـــم اتحاد2020اتاهل اتاهيري يـــــ كا فف تشـــــرين ال/اافيالفمبر  
أجط الســــــالم )المعروف أينــــــا باســــــم ماي ماي الفلاتين(، بعد أث لم يعد للتنظ م أي وجلد. وفف مالف، ُوفت 

 من القاةمة اسم حرنة التلحيد والجهاد فف طرا أفريق ا بعد أث لم يعد للجماعة المسلحة أي وجلد.

قاةمة عما  رأ من تايراغ فف مشـــهد النزاع المســـل ، واجما التعدرالغ األخرى التف أدخلا علن ال -  292
ــد حماية األ  ال.   كط حالة علن حدة، أو عن التاييراغ التف  رأغ فف التداهير التف اتهذتها األ راف بقاــــــ
ف ف جمهلوية الكلاال الديمقرا  ة، ســــــــيدوي التنظ م المســــــــل  المســــــــمن تحال  الل نيين من أجط نلاال حر  

ــ ادة فف ال رع با إلاهاا ومنت    2020ا من المرفق األول، عقب التلق ت علن خريلة  ريق فف عام وني ســـــــــــ
تجنيـد األ  ـال واســــــــــــــتهـدامهم وطير نلـ  من االاتهـاكـاغ الهليرة. وأعيـد كدواي نـط من جمـاعتف مـاي مـاي 
مازيمبف ووايا ملتلمبلنف المســـــــــــــلحتين فـــــــــــــمن ال رع أل  من المرفق األول، ونل  بســـــــــــــبب تجنيد األ  ال  

مهم وقتلهم وتشـــــــــليههم واختلافهم، بالنســـــــــبة للتنظ م األول، و ســـــــــبب تجنيد األ  ال واســـــــــتهدامهم  واســـــــــتهدا
ــبة للتنظ م ال/ااف؛ وأعيد كدواي التنظ مين بســــبب عدم اتهان أي كجراا لتن يذ االلتزاماغ الملقعة   واختلافهم، بالنســ

   . 2020جس مة فد األ  ال فف عام وألث اللرفين نااا هما ال اعلين الرة سيين فف اوتكاا االاتهاكاغ ال 

والتعدرالغ التف ُأدخلا علن الماـــــــللحاغ وأســـــــماا األ راف بعد التايراغ الحابـــــــلة علن أوض  -  293
اللاقت ُيقاـــــد منها كرراد أســـــماا األ راف بمزيد من الدقة. ف ف م ااماو، ُردوي حال ا التنظ م المســـــل  المســـــمن 

جلس الســـــــــالم التابت  مجلس الســـــــــالم التابت لج   التحرير الل نف لكاوين تحا اســـــــــم اتحاد ناوين الل نفيم
لج   التحرير الل نف لكاوين تلخ ا للدقة فف تســم ة هذا اللرف. وفف الســلداث، ُردوي حال ا التنظ م المســل   
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شــــمال باعتباوه ن ااين من اــــلين، هما الحرنة الشــــعب ة  قلاع ال -المســــمن الحرنة الشــــعب ة لتحرير الســــلداث 
قلاع الشمال   -الحلل، والحرنة الشعب ة لتحرير السلداث   قلاع الشمال فايط عبد العزيز  -لتحرير السلداث 

الق ادرين للتنظ مين. وأحث اللرفين علن كفســـــــاح    ه كلينفاـــــــيط مال  عقاو، بحيث رتم ال اـــــــط هدقة هين ال
المجال أمام األمم المتحدة لللبــلل كلن المنا ق الهافــعة لســ لرة نط واحد منهما، وعلن تن يذ خلة العمط  

التنظ مين. وفف الجمهلويــة العر  ــة الســــــــــــــلويــة،   ، والتف تنلبق اآلث علن نال2016ف عــام  الملقت عليهــا ف
أببحا هي ة تحرير الشام بق ادة جبهة النارة )هي ة تحرير الشام( مدوجة اآلث تحا اسم هي ة تحرير الشام  

ط الســــنة للدعلة للتعبير هدقة عن اســــم التنظ م المســــل  فف الســــ اق الحالف. وفف ا جيريا، أبــــبحا جماعة أه
والجهاد، المعروفة أينـــــا باســـــم هلنل حرام، مدوجًة باعتباوها من الجماعاغ المرتبلة هبلنل حرام والجماعاغ  

طرا أفريق ا،  والية - المنشــقة عنها، بما فف نل  جماعة أهط الســنة للدعلة والجهاد وتنظ م الدولة اإلســالم ة
دوي حــــال ــــا تنظ م ألث هــــذا مــــا يعبر هلجــــه أدق عن ا كــــط وتنظ م ال رــــُ جمــــاعــــة المســــــــــــــلحــــة. وفف ال من، 

 يسملث أا سهم أاااو ه(.الذرن )الحلثيلث سابقا( تحا اسم الحلثيلث ) “الحلثيلثيأاااو ه”
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 المرفق األول 

األطراف الضااالعة في انتهاكات جساايمة بحق األطفال في حاالت النزاع المساالح    
األمان   ماجالاس  باقارارات  عاما   األمان   ماجالاس  أعاماااااال  جااااادول  فاي  الامااااادرجاااااة 

 * ( 2015)   2225و    ( 2011)   1998و    ( 2009)   1882و    ( 2001)  1379
 

األطراف المدرجة أساااامااها التي لم تتخذ تدابير خ ل الفترة المشاااامولة بالتقرير لتحسااااين   -ألف   
 حماية األطفال

 
 األطراف في أفغانستان   

 للدولة جهاغ فاعلة طير تابعة    
 )ا(   )أ(، يبكة حقااف - 1

 )ا(   )أ(، الحزا اإلسالمف هزعامة قلب الدرن حكمت او - 2

 )أ(، )ا(، )د( والية خراساث -تنظ م الدولة اإلسالم ة فف العراق والشام  - 3

 )أ(، )ا(، )د(، )ه( قلاغ  الباث والجماعاغ المنتسبة كليها - 4

 
 األطراف في كولومبيا   

 عة للدولة جهاغ فاعلة طير تاب  
 )أ( ج   التحرير الل نف 

 
 األطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )ا(، )ي( أاتف باالكا“”ميل ش اغ الدفاع المحل ة المعروفة باسم  - 1

 )أ(، )ا(، )ي(، )ه( ج   الرا للمقاومة - 2
 

 

نا  ة لتحســين حماية األ  ال خالل ال ترة المشــمللة بالتقرير؛ واأل راف المدوجة فف  تداهيراأل راف المدوجة فف ال رع أل  لم تتهذ  * 
 لتحسين حماية األ  ال خالل ال ترة المشمللة بالتقرير.تداهير القاةمة باا اتهذغ 

  رف يقلم هتجنيد األ  ال واستهدامهم. )أ( 
  رف يقلم بقتط األ  ال وتشليههم. )ا( 
 االطتااا وأيكال أخرى من العن  الجنسف فد األ  ال.  رف فالت فف أعمال )ي( 
  رف يشن هجلماغ علن المداو  ويأو المستشت اغ. )د( 
  رف يهتل  األ  ال. )ه( 
ــا لقراوي مجلس األمن   )و(  ــاثـــط وفقـ   (2004)  1539 رف ات ق مت األمم المتحـــدة علن خلـــة عمـــط أو التزام مشــــــــــــــتر  أو كجراا ممـ
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 الديمقراطية األطراف في جمهورية الكونغو    

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )ا(، )د(، )ه( تحال  القلى الديمقرا  ة - 1

 )ا(، )د( التعاوا ة من أجط تنم ة الكلاال - 2

 )أ(، )ي(، )د(، )ه( قلاغ أباكلاالزي المقاتلة -القلاغ الديمقرا  ة لتحرير وواادا  - 3

 ، )د(، )ه( )أ(، )ي( قلاغ المقاومة الل ن ة فف كرتلوي  - 4

 )أ(، )ا(، )ي(، )ه( ج   الرا للمقاومة - 5

 )أ(، )ه( جماعة ماي ماي أبا اا بالف - 6

 )أ(، )ا(، )ه(، )و( جماعة ماي ماي مازيمبف - 7

 )أ(، )ي( جماعة ماي ماي س مبا - 8

 )أ(، )ا(، )ي( فايط التجدرد  -جماعة ادوما للدفاع عن الكلاال  - 9

 )أ(، )ي(، )ه( ا اتلوا - 10

 )أ(، )ي(، )ه(، )و( جماعة وايا ملتلمبلنف - 11
 

 األطراف في العراق   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )ا(، )ي(، )د(، )ه( تنظ م الدولة اإلسالم ة فف العراق والشام 

 
 األطراف في مالي   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )ي( حرنة أاااو الدرن - 1

 )أ( ف نل  الجماعاغ المنتسبة كل هاالةتالف، بما ف - 2
 

 األطراف في ميانمار   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )ي(  )ا(، قلاغ تاتماداو نيف، بما فف نل  قلاغ حر  الحدود المدمجة 

 
 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   

 )أ( دةج   والية وا المتح 
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 األطراف في الصومال   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )ا(، )ي(، )د(، )ه( حرنة الشباا - 1

 )أ( أهط السنة والجماعة - 2
 

 األطراف في السودان   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )و( حرنة العدل والمساواة  - 1

 )أ( جناح عبد اللاحد -حرنة ج   تحرير السلداث  - 2

 )و(   )أ(، جناح مينف مناوي  -حرنة ج   تحرير السلداث  - 3

 )أ(، )و( قلاع الشمال فايط عبد العزيز الحلل -ة الشعب ة لتحرير السلداث الحرن - 4
 )أ(، )و( قلاع الشمال فايط مال  عقاو -الحرنة الشعب ة لتحرير السلداث  - 5
 

 األطراف في الجمهورية العربية السورية   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   

 )د(   )ي(،   )ا(،  )أ(،  ش اغ الملال ة للحكلمةقلاغ الحكلمة، بما فف نل  قلاغ الدفاع الل نف والمل 
 

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )ا( حرنة أحراو الشام - 1

 )أ( ج   اإلسالم - 2

 )أ(، )ا( هي ة تحرير الشام - 3

 )أ(، )ا(، )ي(، )د(، )ه( تنظ م الدولة اإلسالم ة فف العراق والشام - 4

 )أ( السلوية )المعروفة سابقًا باسم الج   السلوي الحر(جماعاغ المعاوفة المسلحة  - 5
 

 األطراف في اليمن   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ( تنظ م القاعدة فف يبه الجزيرة العر  ة - 1

 )ا(، )د( الحلثيلث )الذرن يسملث أا سهم أاااو ه( - 2

 )أ( السل يلث واللجاث الشعب ةالميل ش اغ الملال ة للحكلمة، بما فف نل   - 3

 )أ( قلاغ الحزام األمنف - 4
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األطراف المدرجة في القائمة التي اتخذت تدابير خ ل الفترة المشاااامولة بالتقرير لتحسااااين   -باء   
 حماية األطفال

 األطراف في أفغانستان   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )ا( الج   الل نف األفاااف 

 
 فريقيا الوسطى األطراف في جمهورية أ   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   

الجبهة الشـــــــعب ة لنهنـــــــة أفريق ا اللســـــــلن، والحرنة الل ن ة ألفريق ا اللســـــــلن، واالتحاد من أجط   
 )أ(، )ا(، )ي(، )د(، )و( السالم فف جمهلوية أفريق ا اللسلن، باعتباوها جزاا من اةتالف سيل كا الساهق

 
 الكونغو الديمقراطية األطراف في جمهورية    

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )ي(، )و( القلاغ المسلحة لجمهلوية الكلاال الديمقرا  ة 

 
 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   

 )أ( تحال  الل نيين من أجط نلاال حر وني س ادة 
 

 األطراف في العراق   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )أ( قلاغ الحشد الشعبف 

 
 األطراف في مالي   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )و(   )ي(،   )أ(، الحرنة الل ن ة لتحرير أزواد 

 
 األطراف في ميانمار   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )أ(،)و( قلاغ تاتماداو نيف، بما فف نل  قلاغ حر  الحدود المدمجة 

 
 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   

 )أ(، )و( را فج   ناوين الهيري الديمق - 1

 )أ( ج   استقالل نايين - 2
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 )أ( ج   التحرير الل نف لكاوين - 3

 )أ( اتحاد ناوين الل نفيمجلس السالم التابت لج   التحرير الل نف لكاوين - 4

   )أ( الج   الكاوينف - 5

 )أ( ج   والية ياث - 6
 

 األطراف في الصومال   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )أ(، )ا(، )ي(، )و( والشر ة االتحادية الالمال ةقلاغ الدفاع  

 
 األطراف في جنوب السودان   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة  

قلاغ الدفاع الشــعبف لجنلا الســلداث، بما فف نل  قلاغ الدفاع الشــعبف لجنلا الســلداث المتحال ة  
 )أ(، )ا(، )ي(، )د(، )ه(، )و( مت تعباث درنق

 
 دولة جهاغ فاعلة طير تابعة لل   

 )و(   )ه(،   )ا(،   )أ(، الجناح المعاوض فف الحرنة الشعب ةيالج   الشعبف لتحرير السلداث الملالف لمشاو 
 

 األطراف في الجمهورية العربية السورية   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ(، )و( وحداغ حماية الشعب الكردية ووحداغ الحماية النسلية 

 
 األطراف في اليمن   

 جهاغ فاعلة تابعة للدولة   
 )أ(، )و( قلاغ الحكلمة، بما فف نل  القلاغ المسلحة ال من ة 

 
 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   

  )أ( الحلثيلث )الذرن يسملث أا سهم أاااو ه( 
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 المرفق الثاني 
ات جساايمة بحق األطفال في حاالت النزاع المساالح  األطراف الضااالعة في انتهاك   

غير المااادرجاااة في جااادول أعماااال مجلس األمن  أو في حااااالت أخرى  عم   
األمن     ( 2011)   1998و    ( 2009)   1882و    ( 2001)   1379بقرارات مجلس 

 * ( 2015)   2225 و 
 

خ ل الفترة المشاااامولة بالتقرير لتحسااااين  األطراف المدرجة أساااامااها التي لم تتخذ تدابير   -  ألف 
 حماية األطفال

 
 األطراف في نيجيريا   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
ــنة للدعلة الجماعاغ الجماعاغ التابعة لبلنل حرام و   ــقة عنها، بما فف نل  جماعة أهط الســـــــــ المنشـــــــــ

 ه( )أ(، )ا(، )ي(، )د(، ) طرا أفريق ا والية - والجهاد والدولة اإلسالم ة
 

 األطراف في الفلبين   

 جهاغ فاعلة طير تابعة للدولة   
 )أ( جماعة أهل س اف - 1

 )أ( منافلل باااساملوو اإلسالميلث فف سبيط الحرية - 2

 )أ( الج   الشعبف الجدرد - 3
 

األطراف المدرجة في القائمة التي اتخذت تدابير خ ل الفترة المشاااامولة بالتقرير لتحسااااين   -باء   
 حماية األطفال  

 ال رلجد 

 

نا  ة لتحســين حماية األ  ال خالل ال ترة المشــمللة بالتقرير؛ واأل راف المدوجة فف تداهير األ راف المدوجة فف ال رع أل  لم تتهذ  * 
 لتحسين حماية األ  ال خالل ال ترة المشمللة بالتقرير.تداهير ال رع باا اتهذغ 

  رف يقلم هتجنيد األ  ال واستهدامهم. )أ( 
  رف يقلم بقتط األ  ال وتشليههم. )ا( 
 طتااا وأيكال أخرى من العن  الجنسف فد األ  ال. رف فالت فف أعمال اال )ي( 
  رف يشن هجلماغ علن المداو  ويأو المستشت اغ. )د( 
  رف يهتل  األ  ال. )ه( 
ــا لقراوي مجلس األمن   )و(  ــاثـــط وفقـ   (2004)  1539 رف ات ق مت األمم المتحـــدة علن خلـــة عمـــط أو التزام مشــــــــــــــتر  أو كجراا ممـ
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