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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة الثانية والسبعون  الدورة احلادية والسبعون

   *املؤقت )أ( من جدول األعمال 69البند 
      تعزيز حقوق الطفل ومحايتها تعزيز حقوق الطفل ومحايتها:

 األطفال والنزاع املسلح  
  
 تقرير األمني العام  

 
 مقدمة - أوال 

 ويغطــا الةــنة مــن اــاين/  ال ــا   (2015) 2225التقريــر عمــر رقــراا منــ  األمــن  يُقــد ه اــ ا - 1
. واــ/ ي ــنض العــ/ا عنــت املتااــاب املتانقــع ر/قــ  النــ ا  امل ــن  2016ينــاير  ك اــاين/  األول ربي ــم  

ق واــ لد ربواعــا القنــ  ر ــ   2016ااــاب املربةبــع م عــاه عنــت األاةــالق ويقــده مان/مــاب عــن املينت 
ب/فري احلمايع. وين ب التقريرق حي ما أمةنق املينت اااب  ك أاراف الن ا  اليت اابةبت اق امـا أ  مرفقيـ  
يتعــمنا ق اين ــ اما مــ  قــراااب منــ  األمــنق قالمــع هألاــراف الــيت بنت ــد القــاين/  الــدو  رت/اا ــا م 

ســـتمدام م وقـــتن م وب ـــ/ي  م واوت ـــامم وســـ/ا علـــد مـــن أ ـــةال الانـــ  ا ن ـــا تنيـــد األاةـــال وا
املربةــب هق ــمق وم ات مــاب امل/ج ــع ســد املــدااا أو امل ت ــةياب واملعتــداا عنــت األفــرارب امل ــم/ل  

 أو هتديدام هملعتداا عني م واختطاف األاةال. (1)هحلمايع
ان/ماب ال/ااربة م ا ا التقريـر وهلتحقـ  مـن ربقت ـا. وقد قامت األمم املتحدة رتمحيص مجي  امل - 2

أمــا احلــاملب الــيت باــ ا في ــا احل ــ/ل عنــت املان/مــاب أو التحقــ  مــن قــحت ا ر ــبب ع/امــ  مــن قبيــ  
ايناداه األمن أو بقييد  مةاينيع ال/ق/ل  ك أماان راين اق فريرب رياهنا م  عار األسباب. وم ا ا ال دربق 

يقت لندمللع فح ب ومل ثم   ربالما النطا  الةام  لنح/ارب  الـيت فإ  املان/ماب ال/ااربة م  التقرير  اما سي
__________ 

 * A/72/150. 
اــــــمق وفقــــــا لقــــــراااب منــــــ  األمــــــنق املانمــــــ/  واألابــــــاا ووــــــريام مــــــن مــــــ/ ةا التانــــــيم “ األفــــــرارب امل ــــــم/ل/  هحلمايــــــع” (1) 

 واملرست. والطنبع
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. و ســافع  ك علــدق  عا اــا  راـــ  احلــ/ارب ق ومل ســيما حــاملب تنيــد األاةـــال 2016وقاــت م عــاه 
ق فـإ  2016واستمدام م واختطاف م وباريع م ألعمال الان  ا ن اق قد جرا التحق  من ا م عاه 

 د با/رب  ك وقت سار .ردايت ا ق
ق اب باـــت يت نـــيت املاقـــع املانيـــع هألاةـــال والنـــ ا  (2005) 1612وعمـــر رقـــراا منـــ  األمـــن  - 3

ل امل ن  م حتديداا لنحاملب اليت بنـدا  م ينطـا  ومليت ـاق هن ـا واقايـا ي ـدف  ك اةالـع طايـع األاةـا
عنــــت ينطــــا  واســــ  ور ــــ/اة فاالــــع. ورنــــاا عنــــت مــــا عاــــرق فــــإ  اــــ ا التقريــــر ي/ ــــ  حــــاملب رنغــــت في ــــا 
املينت ااـــاب ال ـــافرة لنق/اعـــد واملاـــايري الدوليـــع املتانقـــع همايـــع األاةـــال املتعـــراين مـــن النـــ ا  رباجـــع مـــن 

ة أربانه رة/هنـــــا املطـــــ/اة هيـــــه ب ـــــت/جب ااتمامـــــا ربوليـــــا.    يت نـــــيت املاقـــــع  ع ب ـــــ  ال/قـــــال  املـــــ ا/ا 
اينت ااـــاب ج ـــيمعق بطمـــ   ك لةـــت اينتبـــاه احلة/مـــاب ال/انيـــع  ك اـــ ه احلـــاملبق اينطرقـــا مـــن ا/هنــــا 
بتحمــــ  امل ــــؤوليع الرلي ــــيع عــــن مــــد مجيــــ  األاةــــال املتعــــراين   ــــةال فاالــــع مــــن احلمايــــع وا وا ـــــعق 

قاين/ينيـا   ا   ك حالـع راين ـا لي ـت رت ـ ـااة وب  يا ا عنت اختاع التدارري الرزمـع ملاا ـع ال/سـ . عنـت أ  ا 
 اما أ  ا  ااة  ك ارف وري اتر  لندول مل بغري مرا ه القاين/  رتاات. 

ولقد بطنب  عـدارب اـ ا التقريـر  جـراا م ـاوااب واسـاع رباخـ  األمـم املتحـدة وم املقـر وامليـدا .  - 4
اا. وخـرل األ ـ ر ال ـتع املاسـيعق وياة   عداربه أيعا هن ا جديدا م التااو  املا ز مـ  الـدول األععـ

اا ب امل اوااب اليت أجريت م  أاراف النـ ا  امل ـاا  لي ـا م اـ ا التقريـر عنـت ا ـب امل يـد مـن امللتـ اه 
مبن  املينت اااب سد األاةال. وحي ما أحرز بقده ابري أو اا  أحد الت رفاب ا اايع رباعيـا لنقنـ ق فـإ  

 يع. ا  ااة  لي  بررب م الةرو  القطر 
  

 التصدي لوقع النزاع املسلح على األطفال - اثنيا 
 حملة عامة عن حالة األطفال والنزاع املسلح - ألف 

واــــا  عــــدرب  2016لــــان اــــا  وقــــ  النــــ ا  امل ــــن  م راــــ  احلــــاملب القطريــــع اةيةــــا م عــــاه  - 5
يت بـؤ ر م األاةــال املينت ااـاب الـيت و قــت في ـا ســايرق فـإ  رنـداان أخــرا قـد اســتمرب في ـا احلـ/ارب  الــ

ق رنـــد عـــدرب املينت ااـــاب الـــيت جـــرا التحقـــ  من ـــا مـــا مل يقـــ  عـــن 2016مب ـــت/عب عاليـــع. فةـــا عـــاه 
ــد اخــر اابةبت ــا  11 500اينت ــاو وقاــت عنــت أيــدا القــ/اب احلة/ميــع ومــا يةــ/   4 000 اينت ــاو مؤا 

 ا ماعاب امل نحع املتن/عع وري التاراع لندول.
/ قــــــع لت نيــــــد األاةــــــال واســــــتمدام م م ا م /ايــــــع الارريــــــع ال ــــــ/ايع وقـــــد رنغــــــت احلــــــاملب امل - 6

. ورنــد عــدرب األاةــال الــ ين جنــدوا واســتمدم/ا م 2015وال ــ/مال أا ــر مــن ســا  مــا رنغتــ  م عــاه 
اةــــر. ول يــــ ل األاةــــال م عــــدرب مــــن احلــــاملب القطريــــع ي/اج ــــ/  رباجــــاب  1 022جنــــ/ب ال ــــ/ربا  

 3 512  والت /ي . فةا أفغاين تا ق حتققـت األمـم املتحـدة مـن وقـ/  مقب/لع من خطر التارض لنقت وري
سحيع م قة/ف األاةالق وا/ أعنت اقم ي    عنت ا ار . وم اليمنق حتققت األمم املتحدة مـن 

ـــع ا ســـرميع م الاـــرا  وال ـــاه  1 340 وقـــ/  ســـحيع م قـــة/ف األاةـــال. وأربب أين ـــطع بنإلـــيم الدول
عــ  احلــدوربق مقروينــع رامنيــاب الت ــدن لــ لد التنإلــيمق أيعــا  ك وقــ/  عــدرب   )بنإلــيم الدولــع ا ســرميع(

اةــ  م الاــرا   2 000ابــري مــن العــحاع م قــة/ف األاةــالق حيــه ُو  يــ  مقتــ  أو ب ــ/ي  أا ــر مــن 
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وا م /ايع الارريع ال /ايع. وقد اا  الادرب امل    مـن سـحاع األاةـال م مج /ايـع الة/ينغـ/ الديقراايـع 
  .2012من  عاه  األا 

وم حــ/ض هــرية ب ــاربق اســتمر ثمــدرب أين ــطع مجاعــع ر/اــ/ حــراه مــن يني ــريع  ك البنــدا  ا ــاواة  - 7
وااُبةبت ا ماب سد املديني  م أاجاا املنطقع. واا  الان  ا ن ا سد الةتياب متة ـيا م يني ـريعق 

مج /ايــع الة/ينغــ/ الديقراايــع وجنــ/ب واــ لد م حــاملب قطريــع أخــراق م ــ  ا م /ايــع الارريــع ال ــ/ايع و 
 ال /ربا  وال /ربا  وال /مال. 

 
 دواعي القلق من تفاقم االستخفاف ابلقانون الدويل وأثر ذلك على األطفال - ابء 

واج ت ج /رب طايع األاةـال م حـاملب النـ ا  امل ـن  حتـدعب ر ـبب الطبياـع املاقـدة لـبا   - 8
ينب التقنب املت/اقـ  م الـ/ملااب. و سـافع  ك علـدق فـإ  املتااـاب الن اعاب وبغرياا هستمرااق  ك جا

الـــيت وقـــةت أعـــره اـــا ربليـــ  واســـ  عنـــت  ـــ/ا عـــدرب مـــن أاـــراف الن اعـــاب  ك اســـتمداه بةتيةـــاب 
 ر اع. حرريع

وااينت ات ماب الرثما نيع اليت ب ن ا ا ماعاب امل نحع وري التاراع لندول  ديدة ال/ق  عنـت  - 9
أفغاين تا  وا م /ايع الارريع ال /ايع وال /مال والارا ق وا لد م يني ريع والبنـدا  ا ـاواةق  األاةال م

 ع مشنت أيعا  اراه األاةال عنت بنةيـ  بة ـرياب اينتحاايـع. وقـد فـا  ممـ/  املينت ااـاب الـيت اابةبت ـا 
اينت ـــاو. وب ـــبب  6 800حراـــع ال ـــباب ومجاعـــع ر/اـــ/ حـــراه وبنإلـــيم الدولـــع ا ســـرميع وحراـــع الطالبـــا  

الت دن ألعمال بند ا ماعاب م وق/  عدرب ابري من العـحاع م قـة/ف األاةـالق مل سـيما ر ـبب 
 ابيات ا الااررة لنحدورب وثم/قا ا م املناا  املةتإلع هل ةا .

و ة  من  وق/ل امل اعدة ا ين اينيع  ك األاةال أيعا اتااا مقنقا م را  ال ياقاب. فقـد  - 10
ألاةـــال حبي ـــا املنـــاا  احماقـــرة أو ذـــروم  مـــن األو يـــع وامليـــاه وامل ـــاعدة الطبيـــعق مبـــا م علـــد  ـــ  ا

النقاحـــاب. واـــ ه م ـــ لع بباـــه عنـــت القنـــ  البـــالد ألهنـــا بعـــاع  األ ـــر املبا ـــر ل عمـــال الاداليـــع عنـــت 
 األاةال وبة/  تا ع/اقب وخيمع عني مق ومل سيما م مراح  التة/ُّ .

الاــدرب املت ايــد مــن ا ماعــاب امل ــنحع وــري احلة/ميــع الــيت اســتمدمت ا حة/مــاب م  وقــد  ــة  - 11
القتــال هلنيارــع عن ــا م ــدا قنــ  خــال مــدربا ق واــ لد الغــاااب ا /يــع املت/اقــنع الــيت قامــت مــا ايــاانب 
متاــــدربةق مبــــا في ــــا حتالةــــاب ربوليــــع. وعنــــت الــــروم مــــن أ  اــــ ه األاــــراف الةاعنــــع مقيــــدة ر/اجــــب ال/فــــاا 
همللت امــاب املنطبقــع مب/جــب القــاين/  الــدو ق فــإ  ب ــةين ا أو ايةن ــا أو ابيات ــا الاــاررة لنحــدورب يةــن 
أ  باي  بنةي  سماانب م معق م   بطبي  التدارري املحنازيعق وحتد من وس/ح اياا  القياربةق يتا ي ـةر 

 ز ج /رباـا م سـبي  منـ  عن وق/  اينت اااب م ح  األاةال. و ينـ  أحـه الـدول األععـاا عنـت أ  باـ
 وق/  بند املينت ااابق س/اا عمنت مبةررباا أه م  ااا حتال . 

وهلنإلر  ك عدرب ح/ارب  قتـ  األاةـال وب ـ/ي  م امل/ قـع م اـ ا التقريـرق فـإين  أربعـ/ أيعـا  ك  - 12
ين ـــا . النايـــ  مـــدربا عنـــت ســـما  احـــناه مبـــارب  التمييـــ  والتناســـب واحليطـــع مب/جـــب القـــاين/  الـــدو  ا 

فانــدما بُقبــ  القــ/اب امل ــنحع عنــت اختــاع قــراا ر ــ   الامنيــابق يتاــ  عني ــاق عنــت وجــ  التحديــدق أ  
ق مـن احمتمـ  أ   أتخ  م املعتباا أين ق م احلاملب اليت بة/  في ا مجاعـاب م ـنحع م ـيطرة عنـت أااضن

 قد يتم و  رباوعا ر ريع. ية/  اناو عدرب ابري من األاةال عنت مقررع من امل/اق  الا ةريعق ر  
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ومن     التنةي  املاـ ز تـ ه املبـارب  األساسـيع أ  ي ـاعد أيعـا م احلين/لـع ربو  بـدمري اتيااـ   - 13
ق بارست املـدااا وامل ت ـةياب لغـاااب ج/يـع وعمنيـاب رريـع 2016األساسيع املدينيع احلي/يع. فةا عاه 

و ينــ  أحــه أاــراف النــ ا  عنــت أ  باــا ا  ا الط/ينــع  م مجيــ  البنــدا  املــ ا/اة م اــ ا التقريــر بقريبــا.
األجـــ  ل عمـــال الاداليـــع الـــيت تـــرن م املنـــاا  املةتإلـــع هل ـــةا  أو املبـــا ق مـــن قبيـــ  اســـتمراا وجـــ/رب 

 املتة راب من خمنةاب احلرب.
لنمــــــديني  الــــــيت بقــــــ/ه مــــــا قــــــ/اب األمــــــن احلة/ميــــــع “ الةــــــرز األمــــــ ”وقــــــد أقــــــبحت عمنيــــــع  - 14
ني ياب امل/اليع لنحة/مع م املناا  اليت ااينت ب يطر عني ا سارقا ا ماعـاب امل ـنحع وـري التاراـع املي أو

لنــدولق م ــداا مــن م ــاربا القنــ  ا ديــدة فيمــا يت ــ  هرمــا  األاةــال مــن حــريت م. و عا اــا  ســما  
ملنة/رـع هلن اعـاب سرمع املديني  م ؤوليع بق  عنت ااا  احلة/مابق فإ  ال نطاب الاامنع م املناا  ا

ينبغــا أ  ب ــتا  مبــ/ ة  مــديني  متم  ــ  م طايــع األاةــال  جــراا علــد الةــرزق وأ  بتقيــد اــ لد 
مببـــدأن عـــده الن ـــ/ا  ك حرمـــا  األاةـــال مـــن احلريـــع  مل امن ـــ  أخـــري وألق ـــر فـــنة زمنيـــع يتةنـــعق وفقـــا 

ماعـاب امل ــنحع أو امل/جــ/ربين م منــاا   ملبةاقيـع حقــ/  الطةــ . أمــا فيمـا يتانــ  هألاةــال املــرببط  ه 
ااينـــت ســـارقا م قبعـــع بنـــد ا ماعـــابق فــــإين  أ ـــ   أيعـــا عنـــت اعتمـــارب رروب/اـــ/ملب لت ــــنيم م  ك 

 املديني  املتم    م طايع األاةال. 
وفيمــا يتانــ  مب ــ لع النــ وحق فــإ  تااــ  املبــارب  األساســيع لنقــاين/  الــدو  اــ/ عامــ  م ــم مــن  - 15

اليت بدف  املديني   ك الةراا. أما الادرب وري امل ب/  ال ن رنغ  الرجا/  والنـازح/  مـن األاةـال الا/ام  
فني  عالدا  ك الن اعاب وح ـب  رـ  مـرربه  ك وح ـيع األعمـال الاداليـع الـيت خت/سـ ا األاـرافق ومن ـا 

م سـبي  حت ـ  طايـع ما ية/  م/ج ا سد األاةال مبا رة. وجيب عنت ا تم  الدو  أ  يا ز ج /ربه 
املـديني  واحـناه القـاين/  الـدو  ا ين ــا ق مبـا م علـد مـن خـرل  هنــاا ا فـرب مـن الاقـاب. ويتاــ  أ  

 بقن  بند ا  /رب أيعا مبباربااب ب /يع الن اعاب ومن  ين /ما.
 

 التطورات اإلجيابية فيما يتعلق ابلتواصل مع أطراف النزاع - جيم 
الــيت باــنض م ــاعا  هنــاا املينت ااـاب املربةبــع هــ  األاةــالق فقــد أحــرز بقــده اوـم التحــدعب  - 16

واســـ  م طـــايت م ر/اســــطع احلـــ/اا وا  ـــ/رب الراميــــع  ك ب ـــ/يع الن اعـــاب ومنــــ  ين ـــ/ما. وواقـــنت األمــــم 
واملستةاربة من عمنياب ال ره م الت/اق  م  مم/عع واسـاع “ أاةالق مل جن/رب”املتحدة ب مري طنع 

 ألاراف لة ب الت ام ا همايع األاةال. من ا
ـــــع ربوا منـــــ  األمـــــن م بي ـــــري احلـــــ/اا ر ـــــ   طايـــــع األاةـــــال  - 17 وم اـــــ ا ال ـــــدربق ب ـــــتمر أني

وب  يا . وعندما بـؤ  اـ ه ا  ـ/رب هاااـا وينةـت  األفـ  ال ياسـاق ي ـب  ه مةـا  ماا ـع احتياجـاب 
اقـاب ال ـره. وقـد تنـت أنيـع اـ ا الامـ  أ نـاا الةـنة األاةال من حيه احلمايـع وبامـيم مراعاهتـا م ابة

ـــ  مـــن ج ـــ/رب مبا ـــرة ربعمـــا لنمحـــارب ب رـــ   امل ـــم/لع هلتقريـــرق حيـــه واقـــنت األمـــم املتحـــدة مـــا بب ل
ا ـي  ال ـا . وقـد اسـتةارب اـ ا التطـ/ا امل ـم مـن  - حة/مع ا/ل/مبيا والق/اب امل نحع ال /ايع لة/ل/مبيا

لـــيت أ بتـــت أ  الامـــ  ر ـــ   م ـــال  مـــن قبيـــ  ف ـــ  األاةـــال عـــن ا ماعـــاب أوجـــ  التةاعـــ  ال ـــارقعق ا
 امل نحع وا فرا  عن م وب نيم م يةن أ  ي/فر مدخر لنمةاوساب الا رية أو الط/ينع األمد.
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وأفعت ب/اق  األمـم املتحـدة مـ  ا ماعـاب امل ـنحع وـري التاراـع لنـدول  ك ب/قيـ  خطـيت عمـ   - 18
اةر عن ا ماعاب امل نحع م مج /ايع أفريقيـا  3 897ما ق رينما جرا ف   جديدب  م ال /ربا  و 
 اةر عن ا ناح الا ةرن  ب ع م/او ا سرميع لنتحرير.  1 850ال/سطتق اما ف   

ــــ ن أحــــرز ر/اســــطع طنــــع  - 19 “ أاةــــالق مل جنــــ/رب”واست ــــرافا لنم ــــتقب ق فقــــد ســــاعد التقــــده ال
سـ  األسـ  الرزمـع م عـدرب مـن البنـدا  لتا يـ  الت/اقـ  مـ  ا ماعـاب با ي  القدااب ال/انيـع عنـت و  م

امل ــنحع وــري التاراــع لنــدول. و ينــ  أحــه الــدول األععــاا املانيــع عنــت ربعــم الت/اقــ  مــ  ا  ــاب الةاعنــع 
وــري التاراــع لنــدول م قعــاع طايــع األاةــالق وأ ــري  ك أ  اــ ه املبــاربااب يةــن أ  ب ــاام م ــانع ق/يــع 

 رب قن  ال ره ومن  ين /ب الن اعاب.م ج / 
  

والتقددم معلومات عن االنتهاكات املرتكبة حبق األطفال أثناء النزاعات املسلحة  - اثلثا 
الذي أحرزته األطدراف   احلدوار وططدل العمدل ولد  ذلدك مدن التدداب  الراميدة 

 االنتهاكات املرتكبة حبق األطفال ومنع وقوعها إىل وقف 
 املدرجة   جدول أعمال جملس األمناحلاالت  - ألف 

 أفغانستان  
ق حيـه ا ـتدب امل ـتباااب امل ـنحع رـ  2016بدا/اب احلالع األمنيع م أفغاين تا  م عاه  - 20

ق/اب الدفا  واألمن ال/انيع األفغاينيع وحراع الطالبا  واا  ل لد وق  عنت األاةال م مجي  أحناا البنـد. 
ســـحيع م قـــة/ف األاةـــال واـــ/ أاـــ  عـــدرب ي ـــ   عنـــت  3 512/  وحتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن وقـــ

. وقد رنغت ين بع األاةال مـن 2015م املالع هملقااينع م  عاه  24ا ار  م البند وي   زعربة قدااا 
 ر  العحاع املديني  اةر واحدا من ا   ر ع م ار  مديني  عنت وج  التقريب. 

 
 املينت اااب ا  يمع  

حالـــع مـــن حـــاملب تنيـــد األاةـــال واســـتمدام مق واـــ/ ســـا   96األمـــم املتحـــدة مـــن  حتققـــت - 21
. ول ب ل ا ماعاب امل نحع اا ا  اب الرلي يع العـالاع 2015الادرب ال ن جرا التحق  من  م عاه 

ــــاب تنيــــد األاةــــال واســــتمدام مق فقــــد جــــرا التحقــــ  مــــن  ــــعق مــــن رين ــــا  84م عمني حالــــع  69حال
احــدة( باــ ا  ك حراــع الطالبــا  )واــ/ عــدرب ي ــ  زعربة رن ــبع  ر ــع أســااف مقااينــع ســمن ا فتــاة و  )مــن
ومليــــع خراســــا   ول يتــــ ب ين ــــبع  - حــــاملب باــــ ا  ك بنإلــــيم الدولــــع ا ســــرميع 10 (  و2015 راــــاه
حـــاملب  ك مجاعـــع راين ـــا. و ســـافع  ك علـــدق ااينـــت انـــاو أينبـــاا وـــري مؤاـــدة ر ـــ   عمنيـــاب تنيـــد  5

اةــ ق ح ــ  ماإلم ــا عنــت أيــدن مجاعــاب م ــنحع مــن رين ــا حراــع الطالبــا   3 000  مشنــت مــا يةــ/ 
 ومليع خراسا . - وبنإليم الدولع ا سرميع

حالـــع مـــن حـــاملب تنيـــد األاةـــال واســـتمدام م وااينـــت  11وقـــد جـــرا التحقـــ  يتـــا مم/عـــ   - 22
ات عنت يـد ال ـراع ال/انيـع حاملب وق 7من /رع  ك ق/اب الدفا  واألمن ال/انيع األفغاينيعق من سمن ا 

األفغاينيع  وحالتا  ا نتا  عنت يد ال راع احمنيع األفغاينيع  وحالع واحدة عنت يد ال راع ال/انيـع األفغاينيـع 
وال راع احمنيع األفغاينيع م أحد مراا  التةتـي  امل ـناع  وحالـع واحـدة عنـت يـد ا ـي  الـ/ا  األفغـا . 

مـــن  3  من ــا  ك املني ــيا امل/اليــع لنحة/مــع. وأواربب التقــااير أ  وقــد ين ــبت حالــع واحــدة جــرا التحقــ
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األاةـــال اـــاين/ا ي ـــتمدم/  حراســـا م مرااـــ  التةتـــي  أو حراســـا  م ـــي ق واـــاين/ا ه ســـافع  ك علـــد 
 يتارس/  لرينت او واملستغرل ا ن ي  م  ااا املمااسع املاروفع هسم جب  هزن.

فــك اــاين/اق حــك  ــ ر اــاين/  األول ربي ــم ق ذت ــ ين م مرااــ   167وقــد أفــاربب احلة/مــع     - 23
زالـت   عاربة أتاي  األحدا  رت م عاب قنع هألمن ال/ا ق من سمن ا املابباط ه ماعاب امل ـنحع. ومـا

األمــم املتحــدة قنقــع مــن احت ــاز اــؤملا األاةــال م مرااــ  احت ــاز الةبــااق ومل ســيما مــن الــ عربة الةبــرية م 
اةـــــال احمت ـــــ ين م مرفـــــ  املحت ـــــاز املاســـــ  لنتـــــدارري األمنيـــــع الق ـــــ/ا م هاوا ق حيـــــه اـــــا  عـــــدرب األ
  حد  م ااين/  ال ا  يناير. 53حد  ذت  ين ر  م ااين/  األول ربي م ق مقااينع مبا عدربه  133
ســـــحاع م قـــــة/ف األاةـــــال م أفغاين ـــــتا  م  3 512وحتققـــــت األمـــــم املتحـــــدة مـــــن وقـــــ/   - 24
جرحيـا(. وااينـت امل ـتباااب ال يـع واملتة ـراب مـن خمنةـاب  2 589 قتـير  و 923)من م  2016 عاه

 احلرب من ر  األسباب الرلي يع م علد.
اخـــرين عنـــت أيـــدن قـــ/اب الـــدفا  واألمـــن ال/انيـــع  674اةـــر وجـــرح  273ومـــن اـــؤملاق قتـــ   - 25

يـــع لنحة/مـــعق وجـــرح  ر ـــع اخـــرو  أ نـــاا عنـــت يـــد املني ـــياب امل/ال 41اةـــر وجـــرح  12األفغاينيـــعق وقتـــ  
عمنيـاب م ــناع قامــت مــا قــ/اب الــدفا  واألمـن ال/انيــع األفغاينيــع واملني ــياب امل/اليــع لنحة/مــع. و ســافع 

 قـــارع  ك عمنيـــاب م ـــناع  19 قـــارع  ك القـــ/اب الا ـــةريع الدوليـــع  وين ـــب  87 ك علـــدق ين ـــبت 
اينيـــع أو املني ـــياب امل/اليـــع لنحة/مـــع أو القـــ/اب الا ـــةريع قامـــت مـــا قـــ/اب الـــدفا  واألمـــن ال/انيـــع األفغ

 قــارع أخــرا  ك مجاعــاب م ــنحع م /لــع  ومــن رــ  املتااــاب امل ــرية لنقنــ   19امــا ين ــب  الدوليــع  
م عــدرب  قــاهب  33( مــن جــراا الغــاااب ا /يــع( وزعربة رن ــبع 200بعــاع  عــدرب ســحاع األاةــال )
 قــــاهب م قــــة/ف  10/اليــــع لنحة/مــــع. و ســــافع  ك علــــدق وقاــــت األاةــــال باــــ ا  ك املني ــــياب امل

 األاةال من جراا الق   ع  احلدورب من ها تا .
 قـــارع  1 093 قـــارع م قـــة/ف األاةـــالق مـــن رين ـــا  1 447وأوقاــت ا ماعـــاب امل ـــنحع  - 26

قـاهب  ك احلـ ب   4 ومليع خراسا   و -  ك بنإليم الدولع ا سرميع 100 با ا  ك حراع الطالبا  و
 قـارع  242 و  قاهب أخرا  ك مجاعت  أو أا ـر   7 ا سرما  و قارع واحدة  ك  بةع حقا   و

 . ك مجاعاب م نحع م /لع
حـ/ارب   ك  5حاملب من حـاملب الانـ  ا ن ـا. وقـد يُن ـبت  7وحتققت األمم املتحدة من  - 27

 ك حراـع الطالبـا . ومشنـت اـ ه احلـ/ارب  اوت ـاب أاةـال  ق/اب الدفا  واألمن ال/انيع األفغاينيـع وا نتـا 
م مرااـــ  التةتـــي  التاراـــع لن ـــراع ال/انيـــع األفغاينيـــع وال ـــراع احمنيـــع األفغاينيـــعق فعـــر عـــن بـــ/اط حراـــع 

ق ل بتنــ  2017الطالبــا  م خطــ  اةنــع عمراــا ب ــ  ســن/اب و اراا ــا عنــت الــ وا . وحــك أوالــ  عــاه 
 ب عن ا جراااب املتم ة ه  ا ناة.األمم املتحدة أن مان/ما

وقد براج  عدرب مـا جـرا التحقـ  منـ  مـن ات مـاب الـيت ب ـت دف املـدااا والاـامن  م مـال  - 28
. وأربا احتــداه القتــال رــ  قــ/اب الــدفا  2015م عــاه  132ا /مــاق مقااينــع مبــا عــدربه  77التانـيم  ك 

قـــارع املـــدااا هلنـــريا  املتباربلـــع رـــ  الطـــرف . ومـــن رــــ  واألمـــن ال/انيـــع األفغاينيـــع وحراـــع الطالبـــا   ك  
حــ/ارب   ك بنإلــيم الدولــع  7 حـارب   ك حراــع الطالبــا   و 51احلـ/ارب  الــيت جــرا التحقــ  من ــاق يُن ــب 

حارب   ك مجاعاب م نحع م /لع. واا  بانيم الةتياب ادفا مبا را  12 ومليع خراسا ق و - ا سرميع
حــ/ارب   ك قــ/اب الــدفا  واألمــن ال/انيــع األفغاينيــع  4بنــد احلــ/ارب . وين ــب  حــارب  مــن 23ملــا عــدربه 
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من ا  ك ا ي  الـ/ا  األفغـا ق وواحـد  ك ج ـع م /لـع(ق وحـارب  م ـنو واحـد ين ـب  ك ا ـي   3)
 ال/ا  األفغا  وحراع الطالبا .

ال ـــحيع والاـــامن  حـــارب  مـــن حــ/ارب  ات ـــ/ه عنـــت املرافــ   118وحتققــت األمـــم املتحـــدة مــن  - 29
حارب  ع ن  ك حراع الطالبا  وحـارب   84من ا  ك ا ماعاب امل نحعق مبا م علد  106في اق ين ب 

ومليــع خراســا . ول يــ ل  - واحــد ين ــب  ك احلــ ب ا ســرما واخــُر ين ــب  ك بنإلــيم الدولــع ا ســرميع
ارســ/  تــا مــن قبــ  ا ماعــاب اســت داف الاــامن  م حت ــ  األاةــال ســد ال ــن  والت ديــداب الــيت يت

حـــ/ارب   ك قـــ/اب الـــدفا  واألمـــن ال/انيـــع  9. و ســـافع  ك علـــدق ين ـــبت (2)امل ـــنحع م ـــدا قنـــ  ابـــري
األفغاينيــــع  وحــــارب  واحــــد  ك املني ــــياب امل/اليــــع لنحة/مــــع  وين ــــب حــــارب  واحــــد  ك ا ــــي  الــــ/ا  

 األفغا  والق/اب الا ةريع الدوليع ماا.
مداســع  34تحــدة أيعــا قيــاه قــ/اب الــدفا  واألمــن ال/انيــع األفغاينيــع هســتمداه وو قــت األمــم امل - 30
مرفقا قحيا ألوراض ع ةريع. و سـافع  ك علـدق اسـتمدمت مداسـع واحـدة مـن قبـ  املني ـياب  13 و

مرافـــ  قـــحيع  10 مـــدااا و 7امل/اليـــع لنحة/مـــع. وااينـــت ا ماعـــاب امل ـــنحع م ـــؤولع عـــن اســـتمداه 
قيــــاه وزااة التانــــيم  قــــداا  2016التطــــ/ااب ا جياريــــع الــــيت ح ــــنت م عــــاه  ألوــــراض ع ــــةريع. ومــــن

بــــــ/جي   بقتعــــــا في مــــــا مــــــن قــــــ/اب الــــــدفا  واألمــــــن ال/انيــــــع األفغاينيــــــع وقــــــ  اســــــتمداه املــــــدااا م 
 الا ةريع.  األوراض

فــــك وفتــــاة واحــــدة. وقامــــت  20حــــ/ارب  اختطــــاف مشنــــت  10وحتققــــت األمــــم املتحــــدة مــــن  - 31
عنــت يــد حراــع الطالبــا   وا نــا  عنــت يــد بنإلــيم  11اةــر ) 13مل ــنحع فطــ  مــا مم/عــ  ا ماعــاب ا

ومليـــع خراســـا (ق ألســـباب من ـــا ا ـــتباه اينت ـــامم لنحة/مـــع. وين ـــب حـــارب  جـــرا  - الدولـــع ا ســـرميع
التحقــ  منــ   ك ا ــي  الــ/ا  األفغــا  وين ــب حــارب  اخــر  ك ال ــراع احمنيــع األفغاينيــعق وبانــ  األمــر 

فتيــا  مــن  7أاةــال. فانــت ســبي  امل ــالق م أين/ل ســبتم ق خطــ  ا ــي  الــ/ا  األفغــا   8عــدربه  امبــ
  حدا املدااا لنعغض عنت حراع الطالبا  من أج  ا فرا  عن أحد ا ن/رب.

حارب ق جـرا التحقـ  مـن  155ومن ر  ح/ارب  من  وق/ل امل اعدة ا ين اينيع البالد عدرباا  - 32
اعتـداااب عنـي م.  10 حـارب   هتديـدن لناـامن  م مـال امل ـاعدة ا ين ـاينيع و 46 ـا حـارب ق مـن رين 98

حــــارب  مشنــــت اختطــــاف الاــــامن  م مــــال امل ــــاعدة ا ين ــــاينيع.  94وب/ااــــت ا ماعــــاب امل ــــنحع م 
 وين ب حارب   ا نا   ك ق/اب الدفا  واألمن ال/انيع األفغاينيع. 

 
 التط/ااب وربواعا القن   

أ ــ  عنــت احلة/مــع ملــا أحرزبــ  مــن بقــده ابــري م بنةيــ  خطــع الامــ  الراميــع  ك  هنــاا ومنــ    ينــ  - 33
تنيـــد األاةـــال واســـتمدام م عنـــت أيـــدن قـــ/اب الـــدفا  واألمـــن ال/انيـــع األفغاينيـــعق ومل ســـيما مـــن خـــرل 

ب/جي ـــاب   ين ـــاا وحـــداب حلمايـــع األاةـــال م مرااـــ  الت نيـــد التاراـــع لن ـــراع ال/انيـــع األفغاينيـــع و قـــداا
 وزاايعق ب م  قراا املديريع ال/انيع ل من ال ن حيإلر ينق  األاةال  ك مرف  املحت از م هاوا . 

__________ 

أفغاين ــتا  اــا واحــد مــن رــ  البنــدا  ال ر ــع م الاــال الــيت مــا زال  ــن  األاةــال متة ــيا في ــاق ح ــب مان/مــاب قــدمت ا  (2) 
 الاامليع.منإلمع ال حع 
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وعنــــت الــــروم مــــن اــــ ا التقــــدهق ي ــــاوا  القنــــ  مــــن أ  األاةــــال مل ي الــــ/  حيت ــــ و  م مرفــــ   - 34
ا  وفقا لنت/جي اب ال/انيع املحت از امل ا/اق ول لد أان د احلة/مع أ  بنقن م  ك مراا  أتاي  األحد

واين  اما م  امللت اماب الدوليـع مب/جـب القـاين/  الـدو  واملاـايري الدوليـع. وعـروة عنـت علـدق هلـروم مـن 
التقــــده امل ــــم الــــ ن أحــــرز م با يــــ   جــــراااب بقــــدير ال ــــن م مرااــــ  الت نيــــد التاراــــع لن ــــراع ال/انيــــع 

اببــا   جــراااب يتا نــع م عمنيــاب الت نيــد الــيت بقــ/ه مــا  األفغاينيــعق فــإ  مــن ربواعــا القنــ  امل ــتمر عــدهُ 
ال راع احمنيع األفغاينيعق فعر عن استمراا املعتمارب عنت املني ياب امل/اليع لنحة/معق اليت مل خيع  في ا 

 الت نيد  لياب اقارع واسحع. 
زربعرب عـدرب سـحاع بنـد وأخرياق فيمـا يتانـ   عمـال القتـ  والت ـ/ي ق ي ـاوا  القنـ  البـالد مـن ا - 35

األعمال م قة/ف األاةالق وأحه احلة/مع وورياا مـن أاـراف النـ ا  عنـت اختـاع  جـراااب عاجنـع مـن 
 أج  حت   طايع األاةال. 

 
 مجهورية أفريقيا الوسطى  

اســتمرب أعمــال الانــ  القبنــا والنــ ا  م أاجــاا البنــد هلــروم مــن املســتقراا الن ــ  الــ ن ابــ   - 36
ــ  املحتــارب مــن أجــ  ال ــره م أفريقيــا ال/ســطت وجــ/ربه  ــرق اق 2016اهب أوالــ   الاــاه املينتمــ . فقــد وس 

 وعااض م اعا ا ب ع ال ابيع لن عع أفريقيا ال/سطت  عاربة ب/حيد الترف سينيةا ال ار . 
ق 2015وبراجــ  عــدرب املينت ااــاب امل/ قــع املربةبــع هــ  األاةــال مبقــداا الن ــ  قياســا  ك عــاه  - 37

 2016هلــروم مــن زعربة حــاملب تنيــد األاةــال واســتمدام م. وزارب عــدرب املينت ااــاب أيعــا أواخــر  عــاه 
 - مـــن جــــراا امل ــــتباااب الــــيت ين ــــبت رــــ  الــــترف ســــينيةا ال ــــار  وميني ــــياب أينــــيت هملاــــا م ااوــــا

 هيندواوق وا لد ر  ف ال  الترف سينيةا ال ار  م مقااايت أوااا وا/ب/ الانيا. 
 

 املينت اااب ا  يمع  
فــــــك  50م املالــــــع بقريبــــــاق ومشــــــ  علــــــد  50زارب عــــــدرب األاةــــــال ا نــــــدين وامل ــــــتمدم  هــــــ/ا   - 38
فتاةق واا  عمر راع م مل يت اوز ب ـ  سـن/اب. وين ـبت حـاملب الت نيـد واملسـتمداه  ك اـ  مـن  24 و

(ق 4(ق ومني ــياب أينــيت هملاــا )9) (ق وا ب ــع ال ــابيع لن عــع أفريقيــا ال/ســطت56جــي  الــرب لنمقاومــع )
 واحدة(. (ق واحلراع ال/انيع ألفريقيا ال/سطت )حالع4واملحتارب من أج  ال ره م أفريقيا ال/سطت )

( 34اةنــــعق رــــ  قتيــــ  ) 27اةــــرق مــــن م  66ورنــــد ممــــ/  العــــحاع م قــــة/ف األاةــــال  - 39
ووقـــ  األاةــال ســـحاع ينتي ـــع ا قـــارع (ق ول يةـــن عمـــر أقـــغرام ســنا يت ـــاوز ال ـــ رين. 32م ــ/ ه ) أو
هلرقـــالق عـــن عمــد أو وـــري عمـــدق و مــا هلطاـــنق و مـــا مــن جـــراا املتة ـــراب مــن خمنةـــاب احلـــرب.   مــا

ــــع ألفريقيــــا ال/ســــطت ومــــن م حتالة مــــا  ــــا ال/ســــطت واحلراــــع ال/اني وااينــــت ا ب ــــع ال ــــابيع لن عــــع أفريقي
ــــــ   حــــــاملب  ك مني ــــــياب  9وين ــــــبت اةــــــر اخــــــرين.  13أاةــــــال وب ــــــ/ي   10م ــــــؤولتا  عــــــن مقت

 ك ا  من املحتارب من أج  ال ره م أفريقيـا ال/سـطت ومجاعـع الاـ/ربة واملطالبـع و عـاربة  7 هملااق و أينيت
  ك مجاعع ف/مل  امل نحعق وا نتا   ك جي  الرب لنمقاومع. 5 املعتبااق و

وـــريه مـــن أ ـــةال الانـــ  فتـــاة وقاـــن ســـحاع لروت ـــاب و  55وحتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن أ   - 40
م هينغـــا ومقاااـــاب أوااـــا وورياـــا مـــن املنـــاا  املاســـاع  PKا ن ـــا. ووقـــ  ماإلـــم بنـــد احلـــ/ارب  هـــا 

حالـع( وا ب ـع ال ـابيع  13ل يطرة ا ماعاب امل نحع. أما األاراف ا اينيع فت م  مني ياب أينـيت هملاـا )
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لنــدفا  عــن الــنة   5PK(ق ومجاعــع حــا 6ل/ســطت )(ق واحلراــع ال/انيــع ألفريقيــا ا6لن عــع أفريقيــا ال/ســطت )
(ق 4(ق وجـــــي  الـــــرب لنمقاومـــــع )5(ق وف ـــــال  م /لـــــع اتراـــــع مللـــــترف ســـــينيةا ال ـــــار  )5م هينغـــــا )

(. واــا  انــاو أيعــا حــارب   3(ق واملحتــارب مــن أجــ  ال ــره م أفريقيــا ال/ســطت )4ال ــ/اة والادالــع ) ومجاعــع
ا عناقـر احلة/مـع وذاولـع اوت ـاب واحـدة وحالتـا اوت ـاب ا نتـا  من حـ/ارب  الانـ  ا ن ـا الـيت اابةبت ـ
 عنت أيدن ق/ة الدفا  ال ا  األوونديع.

ا ماب عنت املـدااا واألفـرارب امل ـم/ل  هحلمايـع  ـن ا اـ  مـن  8وحتققت األمم املتحدة من  - 41
 فريقيـــا ال/ســـطتق جــي  الـــرب لنمقاومــع واحلراـــع ال/انيـــع ألفريقيــا ال/ســـطت والت مــ  مـــن أجـــ  الن ــ/ض 

ـــــــا ال/ســـــــطتق وميني ـــــــياب  ـــــــا ال/ســـــــطت احلراع ال/انيـــــــع ألفريقي وحتـــــــال  ا ب ـــــــع ال ـــــــابيع لن عـــــــع أفريقي
مانمـــ  عنـــت أيـــدن عناقـــر اتراـــع لتحـــال  ا ب ـــع  3. وم ب ـــرين األول أاتـــ/ررق قتـــ  “هملاـــا أينـــيت”

هينـــدواوق  - مداســـع م ااوـــا ال ـــابيع لن عـــع أفريقيـــا ال/ســـطت احلراع ال/انيـــع ألفريقيـــا ال/ســـطت اقتحمـــ/ا
 وبارض مانم اخر لنطان عنت أيدن عناقر اتراع مللترف سينيةا ال ار .

مداسـع عنـت أيـدا مجاعـاب م ـنحعق زعمـت أ  بنـد املرافـ  ااينـت  22واسـتمده مـا مم/عـ   - 42
راـع م  /اة. وم أين/ل سبتم ق أقداب األمم املتحدة ين راب قحةيع بـدين بنـد املمااسـعق وقامـت احل

مــدااا م وقــت ملحــ . وقــاه  6ال/انيــع ألفريقيــا ال/ســطت وا ب ــع الديقراايــع ألفريقيــا ال/ســطت  خــرا 
املحتارب من أج  ال ـره م مج /ايـع أفريقيـا ال/سـطت اـ/ وا ب ـع ال ـابيع لن عـع أفريقيـا ال/سـطت  خـرا 

قــ/اب را ــع األمــم املتحــدة مــدااا أخــراق  مل أهنــا قــد أعيــد اســتمدام ا م وقــت ملحــ . واســتمدمت  3
 2016املتةامنع املتاـدربة األراـارب لتحقيـ  املسـتقراا م مج /ايـع أفريقيـا ال/سـطت مداسـت  م أواخـر عـاه 

 2015. ومـــا أ  أُرنغـــت البا ـــع حـــك هرباب  ك  خـــرا املداســـت  وفقـــا لت/جيـــ  عـــاه 2017وأوالـــ  عـــاه 
 املتان  همايع املدااا وا امااب.

ا /مـا عنـت امل ت ـةياب واألفـرارب الطبيـ   ـن  أاـراف مــن  16التحقـ  يتـا مم/عـ  وقـد جـرا  - 43
سمن م مني ياب أينيت هملااق وجي  الرب لنمقاومـعق وا ب ـع ال ـابيع لن عـع أفريقيـا ال/سـطتق واملحتـارب 
ـــا ال/ســـطتق وحتـــال  ا ب ـــع  ـــا ال/ســـطتق والت مـــ  مـــن أجـــ  الن ـــ/ض  فريقي مـــن أجـــ  ال ـــره م أفريقي

بيع لن عــــــــع أفريقيــــــــا ال/ســـــــــطت واحلراــــــــع ال/انيــــــــع ألفريقيــــــــا ال/ســـــــــطت. فانــــــــت ســــــــبي  امل ـــــــــالق م ال ــــــــا
هينـــــدواو  - األول أاتـــــ/ررق اقتحمـــــت مني ـــــياب أينـــــيت هملاــــا مراـــــ ا قـــــحيا م م/قـــــ  ااوـــــا ب ــــرين 12

 لننازح ق فقتنت أما واسيا اق مث قامت رن ب الن/ازه الطبيع. 
  من ـــــا فقــــد بعــــاع  بقريبـــــا هملقااينــــع مــــ  عـــــدرباا م أمــــا عــــدرب حـــــ/ارب  املختطــــاف املتحقــــ - 44
فتـــــاة. وبـــــ/اط جـــــي  الـــــرب م  32 فـــــك و 66حـــــارب   اختطـــــافق مشنـــــت  38ق  ع وقـــــ  2015 عـــــاه

ق واــا  راعــ م قــد 2016اةــر مــن قبعــع جــي  الــرب لنمقاومــع خــرل  43اةــر. وفــر   84اختطـاف 
رـ لت ا األمـم املتحـدةق أفرجـت مني ـياب . وم أعقـاب ج ـ/رب الـدع/ة الـيت 2011قب  م األْسر من  عاه 

  .2013هملاا عن أاراع أاةال من أاا  ف/مل  ااين/ا قد اختطة/ا م عاه  أينيت
و ــــ  منـــــ  وقــــ/ل امل ـــــاعدة ا ين ـــــاينيع أحــــد ربواعـــــا القنــــ ق فقـــــد جـــــرا التحقــــ  مـــــن وقـــــ/   - 45
ماإلـم بنـد احلـ/ارب   ك  حارب  وق  سحيت  عمال امل اعدة ا ين اينيعق قـتر وسـنبا وهتديـدا. ويُن ـب 72

مني ـــياب أينـــيت هملاـــا وا ب ـــع ال ـــابيع لن عـــع أفريقيـــا ال/ســـطت وف ـــال  أخـــرا م /لـــع اتراـــع مللـــترف 
ســينيةا ال ــار . وعــروة عنــت علــدق يبــدو أ  جــي  الــرب لنمقاومــع ي ــت دف املنإلمــاب وــري احلة/ميــع 
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ع والداو أيعا عنت  لقاا القب  عنـت لن ب ماداب املب ال اليت بة/  ه/زهتا. وأقدمت ال راع ال/اني
 مخ ع من عمال امل اعدة ا ين اينيع با ةا .

 
 التط/ااب وربواعا القن   

أحه احلراع ال/انيع ألفريقيا ال/سطت وا ب ع ال ابيع لن عع أفريقيا ال/سطت أ  بةيـا عنـت وجـ   - 46
األاةـال املـرببط  ممـاق والتةـاوض ال رعع رتا داهتما  هناا املينت ااـاب ا  ـيمع ومنـ  وق/ع ـاق وحتديـد 

ر ــ   خطــض الامــ . ويتــا حيمنــ  عنــت التةــادلق م اــ ا ال ــدربق أ  احلــ/اا مــ  القــاربة احمنيــ  ملني ــياب 
أينـــيت هملاـــاق ومجاعـــع الـــ/اني ق ومجاعـــع ال ـــ/اة والادالـــعق والت مـــ  مـــن أجـــ  الن ـــ/ض  فريقيـــا ال/ســـطتق 

 قد أفعت  ك ف   األاةال عن ا ماعاب امل نحع.  وا ب ع ال ابيع لن عع أفريقيا ال/سطتق
م  70فتيــاب عــن ا ماعــاب امل ــنحع )مــن م  1 206 فــك و 2 691وقــد ف ــ  مــا مم/عــ   - 47

املالــع جــرا ف ــن م عــن مني ــياب أينــيت هملاــا(ق واــا  راعــ م مل يت ــاوز عمــره هــا  ســن/اب. عنــت أ  
 عــاربة تنيــد األاةــال ومــن مث جــرا وســ  رـــرام  الطــار  األانــا لــبا  ا ماعــاب  ــة  خطــرا ي ـــدرب 

ررعايـع الي/ين ــي  ُوج ـت خ ي ــا ملاا ــع اـ ه امل ــةنع. ريـد أ  ايناــداه التم/يــ  واينـدمل  أعمــال الانــ  
 مدربا أعاقا ج /رب  عاربة ا ربما .

وجيــب  عطــاا األول/يــع لة ــر اــ/  ا فــرب مــن الاقــاب م مج /ايــع أفريقيــا ال/ســطت ولــ لد  - 48
ان ـــد مجيـــ  األاـــراف وال ـــرااا أ  يـــدعم/ا ج ـــ/رب امل ـــاالعق مبـــا م علـــد عمـــ  احمةمـــع ا ناليـــع فـــإين  أ

 املاقعق وا لد من خرل  ااا املبارباة األفريقيع اليت يق/رباا املحتارب األفريقا لتحقي  ال ره وامل احلع.
ا حتـــت قيـــاربة ول يـــ ل أيعـــا اســـتغرل األاةـــال و يـــ ادام جن ـــيا عنـــت يـــد حةإلـــع ال ـــرهق ســـ/ا - 49
املتحدة أه ورياا من النبيباب الدوليع أحد ر/اعه القن  املطرية م مـال بـ/فري احلمايـع م مج /ايـع  األمم

 .(A/71/818أفريقيا ال/سطت. )لنح /ل عنت م يد من املان/مابق اينإلر 
 
 كولومبيا  

- /قي  ابةا  سـره هنـالا رـ  احلة/مـع والقـ/اب امل ـنحع ال /ايـع الة/ل/مبيـعرت 2016ثمي  عاه  - 50
ا ي  ال ا  وهألعمال التحعرييع لامنيع احل/اا م  جي  التحرير ال/ا . وقد رند الان  امل ـن  رـ  

م ا ــي  ال ــا  أربت م ــت/ا لــ   - القــ/اب الا ــةريع الة/ل/مبيــع والقــ/اب امل ــنحع ال /ايــع الة/ل/مبيــع
عاما. ومبا أ  الق/اب ال /ايع الة/ل/مبيع قد الت مت  هناا تنيـد األاةـال م سـيا  ذـارب ب ال ـرهق  50

فــإ  الاــدرب ا مجــا  حلــاملب الت نيــد قــد اغةــ ق عنــت الــروم يتــا أفيــد عنــ  م أواخــر الاــاه مــن حــاملب 
 -  ــنحع ال /ايــع الة/ل/مبيــعوقاــت عنــت أيــدن جــي  التحريــر الــ/ا  وا ب ــاب املن ــقع رباخــ  القــ/اب امل

ا ـــي  ال ـــا . ووفقـــا ملـــا أفـــاربب رـــ  وحـــدة بقـــدل امل ـــاعدة والتاـــ/ي  ال ـــام  ل ـــا  العـــحاع التاراـــع 
ـم  قرارـع  2015لنحة/مـعق اغةـ  الت ـررب مقااينـع راـاه  م املالـع  45سـحيعق م ـ   األاةـال  70 000وا 

ا ـــي   - لقـــ/اب امل ـــنحع ال /ايـــع الة/ل/مبيـــعمـــن م. وعنـــت الـــروم مـــن اغةـــاض حـــدة النـــ ا  واين ـــحاب ا
ـــع م ـــ  جـــي  التحريـــر الـــ/ا  وا ماعـــاب الـــيت  ال ـــا ق فـــإ  وجـــ/رب مجاعـــاب م ـــنحع وـــري اتراـــع لندول
ب ــةنت راــد عمنيــع الت ــري ق فعــر عــن ا ب ــاب املن ــقع رباخــ  القــ/اب ال /ايــع امل ــنحعق ل يــ ل ي ــري 

 حتدعب م مال طايع األاةال.
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 اب ا  يمعاملينت اا  
فتــاة واسـتمدام م. وقــد جنــد ماإلـم اــؤملا األاةــال م  79 فــك و 151جـرا التحقــ  مــن تنيـد  - 51

(ق 105) ا ـي  ال ـا  - . واـا  ماإلم ـم مـرببط  هلقـ/اب امل ـنحع ال /ايـع2016األع/اه ال ـارقع لاـاه 
عامـــا  16نيم فـــك عمـــره (. فانـــت ســـبي  امل ـــالق م  ـــباط ف ايرق جـــرا ب ـــ102وجـــي  التحريـــر الـــ/ا  )

ا ــي  ال ــا .  -  ــ را مــن تنيــده مــن قبــ  القــ/اب امل ــنحع ال /ايــع 11لن  ــاب ا ين ــاينيع م أاواــا راــد 
وم ب ـــرين األول أاتـــ/ررق ســـنمت القـــ/اب الا ـــةريع الة/ل/مبيـــع  ك ما ـــد الرعايـــع الاالنيـــع م ااواـــا فتـــاة 

ر الــ/ا . وينُ ـب حـاملب أخـرا  ك ا ماعــاب ااينـت قـد فــرب مـن قبعـع جـي  التحريـ  17حـامر عمراـا 
 (. 3( وجي  التحرير ال ا  )11اليت ب ةنت راد الت ري  )

أاةـــال وب ـــ/ي  ا نـــ  ر ـــبب األلغـــاه األاســـيع والـــ خالر  6وحتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن مقتـــ   - 52
/اب امل ــنحع ال /ايــع املنة ــرة. وي ــ  علــد اغةاســا حــاربا م أعقــاب املبةــا  املــ ه رــ  احلة/مــع والقــ وــري

ـــاو أيعـــا بطـــ/ااب فيمـــا يتانـــ   2015ا ـــي  ال ـــا  م عـــاه  - الة/ل/مبيـــع ـــع األلغـــاه. وااينـــت ان  زال
 مب االع أفرارب الق/اب الا ةريع الة/ل/مبيع ال ين قتن/ا أاةامل م سيا  الن ا  امل ن .

بعــراب منـــ  و ــ  عـــدرب مــا جـــرا التحقــ  منـــ  مــن حـــاملب الانــ  ا ن ـــا منمةعــاق حيـــه  - 53
فتياب. وقد أ اا ابةا  ال ره  ك أ  جرالم الان  ا ن ا لي ـت م ـم/لع هلاةـ/. وأحـرز بقـده م  3

 مةافحــع ا فـــرب مـــن الاقــابق  ع حةـــم عنـــت أفــرارب م القـــ/اب الا ـــةريع الة/ل/مبيــع م اـــاين/  ال ـــا  
  ا/ينديناماااا.م 2012سنع م عاه  14عاما ملوت اب فتاة عمراا  14يناير هل  ن ملدة 

مـن حـاملب املسـتمداه الا ـةرن.  3 ا مـاب عنـت املـدااا و 6وحتققت األمم املتحـدة مـن  - 54
وُأحلقت أسراٌا هملدااا أ ناا بباربل  ار  الناا ر  الق/اب الا ةريع الة/ل/مبيع وجي  التحريـر الـ/ا  

اا أيعــا أ نــاا ق ــ  جــ/ن ينة بــ  ور ــبب ألغــاه أاســيع زاع ــا م /لــ/ . وأقــيبت مداســع م أااواــا  ســر 
م بارس/ا لنت ديـد  الق/اب الا ةريع الة/ل/مبيع م أين/ل سبتم . وواربب أيعا اربعاااب من مانم  ا/هن 

 عنت يد مجاعاب م نحع من قبي  جي  التحرير ال/ا  ومجاعاب الدفا  ال ا  الة/ل/مبيع.
 

 التط/ااب وربواعا القن   
ا ي  ال ا  حةمـا م مـا  - لا ر  احلة/مع والق/اب امل نحع ال /ايعمش  ابةا  ال ره الن ا - 55

لرعايــع امل ــا  الةعــنت ل اةــال وأو ليــع حقــ/ق م م مجيــ  مــاملب التنةيــ . وعــروة عنــت علــدق بعــمن 
قـاين/  الاةـ/ الاـاه الـ ن أقــره الةـ/ينغرا م اـاين/  األول ربي ـم  أحةامــا خاقـع هألاةـالق بقتعـا مــن 

ــــــع أمل  ــــــ/  أعمــــــامل م ســــــيا   18بقاســــــا األ ــــــمال الــــــ ين اــــــم ربو  ســــــن الدول عامــــــا عنــــــدما يربةب
  امل ن . الن ا 
 - و ينـــ  أ ـــ  ال نـــاا ا ميـــ  عنـــت حة/مـــع ا/ل/مبيـــا وقيـــاربة القـــ/اب امل ـــنحع ال /ايـــع الة/ل/مبيـــع - 56

اســتمراا ا ااربة ا ــي  ال ــا  لت/قيــ  ابةــا  ال ــره. وأ ــري  ك أ  يــاح التنةيــ  يتطنــب بةــري  املــ/اارب و 
ال ياسـيع وفااليـع التن ـي  ملاا ـع التحـدعب املتبقيـع. وأ ـ   خاقـع عنـت با يـ  القـدااب املؤس ـيع عنـت 
ال ــــــايد احمنــــــا وب/ســــــي  ينطــــــا  رــــــرام  ال/قايــــــع ا تمايــــــع ملاا ــــــع األســــــباب ا  ايــــــع لت نيــــــد األاةــــــال 

 الامنياب. واستمدام م. وأربع/ أيعا املنإلماب ربو  ا قنيميع  ك ربعم ا ه
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وم بط/ا عن قنع مبا سب ق أادب ذةمـع ربسـت/ايع م قـراا أقـداب  م  ـباط ف اير أ  مجيـ   - 57
األاةـــال الـــ ين جنـــدهتم ا ماعـــاب امل ـــنحعق مبـــا م علـــد ا ماعـــاب الـــيت ب ـــةنت راـــد الت ـــري ق اـــم 

ة ا ربمـا  مب/جــب سـحاع وحيـ  تـم مـ ه ال ــةع أ  حي ـن/ا عنـت با/يعـاب وأ  ي ـتةيدوا مــن ربعـم  عـارب
 قاين/  اعايع العحاع.

(ق فإ  أحـد S/2016/837وعنت النح/ املب  م بقريرن القطرن عن حالع األاةال م ا/ل/مبيا ) - 58
ا ـي   - الة/ل/مبيـعا يازاب الرلي يع قد اـا  اـ/ املبةـا  املـ ه رـ  احلة/مـع والقـ/اب امل ـنحع ال /ايـع 

ال ا  ر    ف   األاةال عـن الامـ  الا ـةرن. فةـا أين/ل سـبتم ق أفرجـت القـ/اب امل ـنحع ال /ايـع 
ــــع م  1753اةــــر. و ســــافع  ك علــــدق قــــدا املرســــ/ه الر ســــا  13ا ــــي  ال ــــا  عــــن  - الة/ل/مبي

اةال لغرض ف ـن م عـن قـة/ف ا. ال ا  ين/فم  لةةالع قياه ا ماعاب امل نحع  عدارب قالمع هأل ب رين
وابةــ  األاــراف أيعــا عنــت وســ  رــرانم  خــال يةــن مجيــ  األاةــال املنة ــن  عــن ا ماعــاب امل ــنحع 

عامــا مــن اســتااربة حقــ/ق م و عــاربة  ربمــاج م واحل ــ/ل عنــت با/يعــاب. ريــد أ   18يتــن اــم ربو  ســن 
  .2017 حتديد ارال  بنةي  ال انم  املال ل يةن قد ح   حك أوال  عاه

وعنت النح/ املن /ل عني  م ابةا  ال رهق ورناا عنت انب احلة/مـعق أوفـدب را ـع سياسـيع  - 59
اتراــع ل مــم املتحــدة بعــم مــراقب  م مت ــا أ  برقــد وقــ   اــر  النــاا ال نــالا و لقــاا ال ــرح والتحقــ  

 - امل ــنحع ال /ايــع الة/ل/مبيــعمن مــا ا ــ ا مــن ا ليــع ال ر يــع لنرقــد والتحقــ . ومــ/ازاة مــ  قيــاه القــ/اب 
ا ـــي  ال ـــا   لقـــاا ال ـــرحق أحـــه األاـــراف عنـــت م/اقـــنع حتديـــد األاةـــال ا نـــدينق ومنـــ  الت ـــري  

الرمساق واةالع اختـاع بـدارري مرلمـع حلمايـع األاةـال ملنـ  املينتقـاه أو  عـاربة الت نيـد مـن قبـ  مجاعـاب  وري
 نيميع لنم تمااب احمنيع األا ر ساةا.أخراق فعر عن ب/فري املدماب ال حيع والتا

وي ــاوا  القنـــ  مــن ازربعرب عـــدرب حـــاملب تنيــد األاةـــال واســتمدام م املن ـــ/رع  ك ا ماعـــاب  - 60
امل نحعق ومل سيما جي  التحرير ال/ا ق وأربع/اا  ك اختاع خط/اب ف/ايع من أج   هناا ا ه املمااسع. 

ع  ك أ  براعا م  لع تنيد األاةال ثمـاه املراعـاة م ذـارب ب وعروة عنت علدق أربع/ األاراف املتةاوس
 ال ره ا اايع ر  احلة/مع وجي  التحرير ال/ا .

 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 نت األوسا  األمنيع متقنبع م  ـر  البنـد وابات ـا الامنيـاب الا ـةريع الـيت بقـ/ه مـا القـ/اب  - 61
الديقراايع سد ا ماعاب امل نحع. وبدا/ا ال/س  م اية/ ال ـماليع ر ـبب امل نحع  م /ايع الة/ينغ/ 

  /ا مجاعاب م نحع جديدة وين /ب أعمال الان  ر  قبال  ات/ب/ وانيندن. فقد ايندلات ا ـتباااب 
ر  قبال  ب/ا ولـ/ه م اتينغاينييةـا ورـ  قـ/اب األمـن ومني ـيا اام/ينـا ين ـار/ م مقاااـاب اي ـان. وعنـت 

مــن أ  املان/مــاب املتانقــع هملينت ااــاب املربةبــع م مقاااــاب ااســان ل بــ ل قيــد التحقــ  م أوالــ  الــروم 
 ق فإ  ح م املربعاااب اليت واربب وابيات ا يبا ا  عنت القن .2017عاه 
اينت ااـــا. واابةـــ  عـــدرب  2 334وقـــد رنـــد ممـــ/  املينت ااـــاب املطـــرية الـــيت جـــرا التحقـــ  من ـــا  - 62

و ـة  علــد الاـدرب األعنــت امل ـ   منــ   2015م املالــع مقااينـع راــاه  75ال رن ـبع العـحاع مـن األاةــ
 .2012عاه 
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 املينت اااب ا  يمع  
حالــع جديــدة لت نيــد األاةــال واســتمدام م )مــن ريــن م  492حتققــت األمــم املتحــدة يتــا عــدربه  - 63
ال ــــــماليع. واــــــا   م املالــــــع من ــــــا م ايةــــــ/ 82فتـــــاة( عنــــــت أيــــــدن ا ماعــــــاب امل ــــــنحعق وُســــــ    63

وااينــت األاــراف ا اينيــع الرلي ــيع بتةــ/  اةــر مــن اــؤملا ربو  ســن املام ــع ع ــرة وقــت  الت نيــد.  129
( 44مــان مازيبــا ) - مــان(ق ومجاعــع 122(ق ومجاعـع ينيــاب/اا )141مـن القــ/اب الديقراايــع لتحريــر اواينــدا )
ال بقريبـــا ســحيع اينت ااـــاب أخــرا أ نـــاا . وقـــد وقــ   نـــه األاةــ(40وقــ/اب املقاومــع ال/انيـــع م  يتــ/ان )

اابباا م ه ماعاب امل نحع. أما التحق  من عدرب األاةال ا ندين وامل تمدم  عنت أيـدن مني ـياب 
. و ســـافع  ك علـــدق 2017قبالـــ  التـــ/ا ولـــ/ه ومني ـــيا اام/ينـــا ين ـــار/ق فنـــم يـــ ل جـــااع م م ـــت   عـــاه 

اينت ـــنت م األمـــم املتحـــدة مـــن حديقـــع وااامبـــا ال/انيـــع م فـــك ســـمن الاناقـــر الـــ ين  28التاــرف عنـــت  مت
 أين/ل سبتم  يتن ينتم/  لن ناح املاااض م ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا .

ق ســـنمت القـــ/اب امل ـــنحع  م /ايــــع الة/ينغـــ/ الديقراايـــع  ك األمـــم املتحــــدة 2016وم عـــاه  - 64
مـــن ســـ ن أينغينغـــاق مبقاااـــع م/ينغـــامل. واـــا  اةـــر يـــ عم ااببـــاا م ه ماعـــاب امل ـــنحعق راعـــ م  193

فـك  21ق ل يـ ل 2017راع م ذت  ين من قب  ال نطاب ال/انيع ملدة بناا  الااه. وحك م ت   عـاه 
أاةـال احت ـ وا ملـدة ب يـد عـن  3ذت  ين لدا الق/اب امل نحع  م /ايع الة/ينغ/ الديقراايعق مبن فـي م 

 ستع أ  ر. 
ر ـبب ببـاربل  اـر   41اخـرينق مـن ريـن م  116اةـر و ـ/ه  124عـن  وقد قتـ  مـا مل يقـ  - 65

مـان  - ر بب ال خالر وري املنة رة. أما األاـراف ا اينيـع الرلي ـيع فةاينـت اـا مجاعـع مـان 34 الناا و
(. وعـروة عنـت 19(ق وحتـال  القـ/ا الديقراايـع )23(ق والق/اب الديقراايع لتحرير اوايندا )49مازيبا )
أاةال قتن/ا و /ا/ا هل اا/ا أ ناا أعمال الان  الـيت ين ـبت رـ  قبالـ  بـ/ا ولـ/ه  110عا أ  علدق ايربُّ 

اةر سحيع  ك القـ/اب امل ـنحع  م /ايـع الة/ينغـ/ الديقراايـعق  20م مقاااع بن اينيقا. وين ب وق/  
أربا اينــدمل   ســحاع اخــرين  ك ال ــراع ال/انيــع الة/ينغ/ليــع. وم اــاين/  األول ربي ــم ق 4رينمــا ين ــب 

أعمال الان  م منطقع ااسان  ك ب /ي  ما مل يق  عن أاراع فتيا  عنت يـد القـ/اب امل ـنحع  م /ايـع 
الة/ينغ/ الديقراايعق والقت  امل ع/ه لرسي  عار عنت يد مني يا اام/ينـا ين ـار/. ول يـ ل التحقـ  مـن عـدرب 

  .2017اخر من املربعاااب جااع م م ت   عاه 
من ـــــا م   87فتـــــاة وفـــــك واحـــــدق واـــــا اينت ااـــــاب وقـــــ   170لتحقـــــ  مـــــن اوت ـــــاب وجـــــرا ا - 66
م  يت/ان. أمـا األاـراف ا اينيـع الرلي ـيع مـن رـ  ا ماعـاب امل ـنحع فةاينـت اـا  50 ال ماليع و اية/

(. 10(  ومجاعع ينيـاب/اا )14(  والق/اب الديقراايع لتحرير اوايندا )42ق/اب املقاومع ال/انيع م  يت/ان )
حالـــعق ب ـــم  فـــك واحـــدا م  64ااينـــت القـــ/اب امل ـــنحع  م /ايـــع الة/ينغـــ/ الديقراايـــع م ـــؤولع عـــن و 

حالـع  واـا  ا  ـاز الـ/ا  لرسـتمباااب  12 املحت از  وااينت ال راع ال/انيع الة/ينغ/ليع م ؤولع عن
 م ؤومل عن حالع واحدة. 

(ق 17( وامل ت ـــةياب )51) ا /مـــا عنـــت املـــدااا 68وجـــرا التحقـــ  مـــن وقـــ/  مـــا مم/عـــ   - 67
ا /مــا(ق  13ع مني ــيا التــ/ا ). واــا  مــن رــ  األاــراف ا اينيــ2015واــا زعربة ابــرية هلقيــاا  ك عــاه 

(. وم 3(ق وقـــ/اب املقاومـــع ال/انيـــع م  يتـــ/ان )4(ق ومجاعـــع اع م/ب/مبـــ/اا )4ســـيمبا ) مـــان - ومـــان
اب امل ــنحع  م /ايــع الة/ينغــ/ الديقراايـــع ب ــرين األول أاتــ/رر م ر/بيمبــ/ق أقــاب أحــد قــ/ااي  القــ/ 
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مداســـع   51مداســـعق فـــ ربا  ك مقتـــ  فتـــاب  ومانمـــ  وجـــرح أاراـــع أاةـــال. و ســـافع  ك علـــدق أقـــيب 
ومراٌ  قحا واحد  سراا م ع/مـع عنـت أيـدن مني ـياب اتراـع لقبالـ  التـ/ا ولـ/ه. ول يـ ل التحقـ  جـااع 

اب امل/ج ــع ســد املــدااا م منطقــع ااســان عنــت أيــدن م عــدرب ابــري مــن ات مــ 2017م مطنــ  عــاه 
 مني يا اام/ينا ين ار/ والق/اب امل نحع  م /ايع الة/ينغ/ الديقراايع.

مداسـع وم ت ـةيا  لاـدة أسـاري  عنـت يـد القـ/اب امل ـنحع  م /ايـع  19واسُتمديه ما مم/ع   - 68
( م ايةـــ/ 6حـــدة(ق وا ماعـــاب امل ـــنحع )(ق وال ـــراع ال/انيـــع الة/ينغ/ليـــع )وا14الة/ينغـــ/ الديقراايـــع )

 ال ماليع وبن اينيقا واية/ ا ن/ريع. 
فتــاة ووقــ  ماإلــم اــ ه  56فــك ومــن الةتيــاب  137ورنــد ممــ/  عــدرب مــن اختطةــ/ا مــن الةتيــا   - 69

(ق 26(ق وقـــ/اب املقاومـــع م  يتـــ/ان )29املختطافـــاب عنـــت أيـــدن القـــ/اب الديقراايـــع لتحريـــر اواينـــدا )
(ق م حـ  ين ـب 13(ق ومجاعـع ينيـاب/اا )23(ق وحتال  القـ/اب الديقراايـع )25لنمقاومع )وجي  الرب 

وقات ألوراض جن يع. وقد اختطـ  مـا مل يقـ   3عمنياب اختطافق من رين ا  4 ك الق/اب امل نحع 
 اةر رغرض الت نيد. 114عن 
ديــدين ا نـ  وج  مــا أمـا مــن حيـه منــ  وقـ/ل امل ــاعدة ا ين ـاينيعق فقــد جـرا التحقــ  مـن هت - 70

ســــد عمــــال امل ــــاعدة ا ين ــــاينيع اــــ  مــــن مجاعــــع ينــــدوما لنــــدفا  عــــن الة/ينغــــ/ ا ديــــد وا  ــــاز الــــ/ا  
مـــن عمـــال  4لرســـتمباااب. و ســـافع  ك علـــدق قتـــ  م ايةـــ/ ال ـــماليع وايةـــ/ ا ن/ريـــع مـــا مل يقـــ  عـــن 

 اخرين.  33امل اعدة ا ين اينيع واختط  
 

 التط/ااب وربواعا القن   
 ينـ  أ ـ  عنـت احلة/مـع مللت ام ـا امل ـتمر والقـ/ن فطـع الامـ . وم حـ  يتاـ  م/اقـنع ا  ـ/رب  - 71

املب ولع من أج  وق  أعمال الان  ا ن ـا عنـت أيـدن القـ/اب امل ـنحع  م /ايـع الة/ينغـ/ الديقراايـع 
سع الـيت اختـ ب لتطبيـ  ومنا ا وسما  م االع مربة  املينت اااب ا  يمعق فإين  أاحب هلتدارري املنم/ 

أحةــاه خطــع الامــ   هنــاا تنيــد األاةــال واســتمدام م ومنا مــا. وي ــم  علــد  ين ــاا فريــ   ســام مــن 
األفرقع الاامنع التقنيع امل ناعق والت اـد مـن قـحع التانيمـاب امل/حـدة ر ـ   التحقـ  مـن ال ـنق واعتمـارب 

قراايع م الق/اب امل نحع  م /ايع الة/ينغ/ الديب/جي  قاربا عن وزااة الدفا  لتاميم التانيماب امل/حدة 
وفرز ا نـدين ا ـدرب. ويتـا يـدع/   ك التةـادل أينـ  لناـاه ال ـا  عنـت التـ/ا  ل جيـر ب/ يـ  أن حالـع جديـدة 
مـــن حـــاملب تنيـــد األاةـــال واســـتمدام م عنـــت أيـــدن القـــ/اب امل ـــنحع  م /ايـــع الة/ينغـــ/ الديقراايـــع. 

مــن أفـرارب القــ/اب امل ــنحع  15عق و قــت األمـم املتحــدة القـب  عنــت مـا مل يقــ  عـن وفيمـا يتانــ  همل ـاال
ومخ ع مـن أفـرارب ال ـراع ال/انيـع الة/ينغ/ليـعق لـت م مـن رين ـا حـاملب تنيـد واسـتمداه ل اةـال باـ/رب  ك 

مـــن ال ـــراع ال/انيـــع  11 مـــن القـــ/اب امل ـــنحع  و 23فـــرربا ) 41ق وقـــداب هـــ  2016مـــا قبـــ  عـــاه 
أفــرارب مــن مجاعــع ينيــاب/اا( أحةــاه بــناوح رــ  ال ــ ن  6 مــااا و 23ع  وفــررب واحــد مــن حراــع الة/ينغ/ليــ

 ر  سن/اب ور  عق/رع ا عداه لعن/ع م م أعمـال الانـ  ا ن ـا سـد األاةـال. وأ ـااب احلة/مـع 
 ك أ  عـــدرب القعـــاع الـــيت قـــداب في ـــا أحةـــاه هـــ  مـــربة  أعمـــال الانـــ  ا ن ـــا ســـد األاةـــال قـــد 

 قعيع.  129 رند
وم ثم/ز ي/لي ق أقرب احلة/مع  عر  املدااا ا منع. وأخـرياق قـدمت احلة/مـع م ـاعدة متاـدربة  - 72

 القطاعاب  ك األاةال ال ين وقا/ا سحاع لنت نيد واملستمداه وألعمال الان  ا ن ا.
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لتقــااير مــن اابةــا  وعنــت الــروم مــن أوجــ  التقــده املــ ا/اةق فــإين  أ ــار هلقنــ  يتــا أ ــااب  ليــ  ا - 73
عــــدرب حــــاملب قتــــ  األاةــــال وب ــــ/ي  م املن ــــ/رع  ك القــــ/اب امل ــــنحع  م /ايــــع الة/ينغــــ/ الديقراايــــعق 

سيما م منطقع ااسان حيه ااينت اناو اربعاااب هملستمداه املةرط لنق/ةق وأحه احلة/مـع عنـت  ومل
 ـاالع عـن أن أعمـال  جراميـعق وفقـا اختاع بدارري ف/ايع ملن  وق/  سحاع م قة/ف األاةالق وسما  امل

 مللت اماهتا مب/جب القاين/  الدو .
مـــن أفـــرارب القـــ/اب  7 512وقـــدمت األمـــم املتحـــدة الـــدعم التقـــ  وقامـــت رةـــرز مـــا يةـــ/  عنـــت  - 74

امل ــــنحع وال ــــراع ال/انيــــع الة/ينغ/ليــــع واملديريــــع الاامــــع لن  ــــرة وا  ــــاز الــــ/ا  لرســــتمبااابق وف ــــ  
ا  الت نيد أ ناا عمنيع فرز ا ندين ا ـدرب. واـ لد فقـد سـاام اـ  مـن ج ـ/رب الـدع/ة اةر م مرا  191

ـــ لت ا األمـــم املتحـــدة والعـــغ/ط الا ـــةريع م ف ـــ   فتـــاة( عـــن ا ماعـــاب  177اةـــر ) 1 662الـــيت ر
(ق وقــــ/اب 354(ق ومجاعــــع ينيــــاب/اا )585امل ــــنحعق ومل ســــيما عــــن القــــ/اب الديقراايــــع لتحريــــر اواينــــدا )

ـــــ/ان )املقاومـــــ ـــــع م  يت ـــــ/اا )115ع ال/اني ـــــ  حتـــــال  2016(. وم عـــــاه 93(ق ومجاعـــــع ااع م/ب/مب ق وق
 “ينـداا جنيـ ”ال/اني  من أج  احلريع وال ياربة لنة/ينغ/ عنت عقد امللت اه همايـع األاةـال مـ  منإلمـع 

قـــــد وقـــــ  خطـــــع عمـــــ  مـــــ   2017وـــــري احلة/ميـــــع. وـــــري أ  اـــــ ا التحـــــال  ل يةـــــن حـــــك أوالـــــ  عـــــاه 
 ملتحدة.ا األمم
 
 العراق  

ق ومل ســـيما م ذـــافإليت األينبـــاا وينينـــ/اق مـــن جـــراا 2016 ــ  النـــ ا  ذتـــدما عنـــت امتـــدارب عـــاه  - 75
الامنيــاب الةــ ا الراميــع  ك اســتااربة األااســا الــيت ااينــت م قبعــع بنإلــيم الدولــع ا ســرميع م اــ  مــن 

وورياـا مـن ات مـاب الرثما نيـع الـيت بقـ/ه الةن/جع وامل/ق . و سافع  ك علدق اا  لنامنياب املينتحاايع 
 ما ا ماعاب امل نحع وق  ابري عنت األاةال. 

 
 املينت اااب ا  يمع  

فــــــك عنــــــت األقــــــ  جنــــــدوا واســــــتمدم/ا عنــــــت أيــــــدن أاــــــراف النــــــ ا ق  168بةيـــــد التقــــــااير     - 76
ةرربســـتا  وقـــ/اب احل ـــد علـــد بنإلـــيم الدوليـــع ا ســـرميع وقـــ/اب الـــدفا  ال ـــابيع حلـــ ب الامـــال ال م مبـــا

حالع جـرا التحقـ  من ـا  ك بنإلـيم الدولـع  40حالع. وين بت  114ال ا . وحتققت األمم املتحدة من 
مة ـرين  11 فـك مقـابن  و 28ا سرميع م األينبـاا وهرـ  ورغـدارب وربعك واراـ/و وينينـ/اق حيـه جنـد 

م/ا رباوعـا ر ـريع عنـت يـد بنإلـيم الدولـع اينتحااي  وفك واحد جاس/سا. ويدعت أيعـا أ  األاةـال اسـتمد
اةـــر واســـتمدم/ا عنـــت أيـــدن ا ماعـــاب املنعـــ/يع حتـــت لـــ/اا قـــ/اب  57ا ســـرميع. وجنـــد مـــا مم/عـــ  

احل ــد ال ــا ق حيــه بنقــت ماإلم ــم التــدايب الا ــةرن وين ــروا ألوــراض القتــالق امــا قامــت مجاعــاب 
لنــازح  م راــ  احلــاملب واســتمدمت م. اةــر اخــرين مــن رباخــ  خميمــاب ا 12احل ــد القبنيــع رت نيــد 

 فتيا  عنت أيدن ق/اب الدفا  ال ابيع حل ب الامال الةرربستا . 5وجرا أيعا تنيد 
م  قنـيم  172اةـرق مبـن فـي م  463وحك   ر ااين/  األول ربي م ق اا  اناو عنت األقـ   - 77

ببــــاط ه ماعــــاب امل ــــنحع. وواربب ارربســـتا  الاــــرا ق ذت ــــ ين رــــت م بتانــــ  هألمـــن الــــ/ا ق من ــــا املا 
اربعــاااب هحت ــاز األاةــال و ســااة ماــامنت م عنــت أيــدن قــ/اب األمــن أ نــاا عمنيــع فــرز مــدينيا املنــاا  
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الــيت اــا  ي ــيطر عني ــا بنإلــيم الدولــع ا ســرميع. وقــد انبــت حة/مــع الاــرا  م ــاعدة األمــم املتحــدة م 
 عمنيع الةرز. التدايب عنت سب  من  املعتداا عنت األاةال خرل

ول يـــ ل قتـــ  األاةـــال وب ـــ/ي  م يـــ  ر  املينت ـــاو املطـــري األ ـــد  ـــي/عا. وقـــد ســـ  نت األمـــم  - 78
حـارب  جـرا التحقـ   138سحيع من ر  األاةـالق من ـا  834حارب  أسةرب عن وق/   257املتحدة 

 181( وجرح نُ  م وري ماروفجي  26 فتاةق و 58 فكق و 145اةر ) 229من اق أسةرب عن مقت  
 م وــري ماــروف(. واـــا  بنإلــيم الدولــع ا ســرميع م ـــؤومل نُ ــفتــاة  وهاينيــع أاةـــال جي  44 فــك  و 129)

حارب  جرا  66اعتداا است دف األاةالق مبا م علد التا يب. واا  ما مم/ع   13مل يق  عن  عما
يــد بنإلــيم الدولــع ا ســرميع. التحقــ  من ــا قــد يــم عــن األج ــ ة املتة ــرة اليدويــع ال ــن ق ومل ســيما عنــت 

وقــــد اســــُت دفت رتنــــد املعتــــداااب أيعــــا األمــــاان الاامــــع وقــــ/اب األمــــن واحتةــــاملب ال ــــياع. وين ــــب 
حــــــــارب  قتــــــــ  وب ــــــــ/ي   ك قــــــــ/اب األمــــــــن الاراقيــــــــع والتحــــــــال  الــــــــدو  ملةافحــــــــع بنإلــــــــيم الدولــــــــع  32

ويمــت بنــد احلــ/ارب  عــن (ق وقــ/اب الب ــمراع )واحــد( وقــ/اب احل ــد ال ـا  )واحــد(ق 30) ا سـرميع
ق ااينـــت 2017قـــ ال  اتـــاو  وات مـــاب هل ـــ/ااي  والغـــاااب ا /يـــع والق ـــ  املـــدفاا. وحـــك أوالـــ  

احلة/مـع بامـ  مــ  ربالـرة األمـم املتحــدة لاجـراااب املتانقـع هأللغــاه  زالـع األلغـاه مــن املنـاا  الـيت ااينــت 
 سارقا حتت سيطرة بنإليم الدولع ا سرميع.

عامــاق أقــده عنــت  17التحقــ  مــن أحــد حــ/ارب  الانــ  ا ن ــا اــا  يتانــ  رةــك عمــره  وجــرا - 79
اوت ار  أحد أفرارب مجاعع م نحع م /لع. وم ح  استمر القن  من بة ـا أعمـال الانـ  ا ن ـا عنـت 

 يد بنإليم الدولع ا سرميعق ل حتظ بند املينت اااب مبا ين ه من ا ررغ.
ا مــاب عنــت املــدااا والاـــامن  م قطــا  التانــيم. وبعـــراب  10عـــ  وجــرا التحقــ  يتــا مم/  - 80

مداســتا  ر ــبب وــاااب ج/يــع م امل/قــ ق ااينــت  حــدانا ب ــتمده مــن قبــ  بنإلــيم الدولــع ا ســرميعق 
مانمـــ  لرختطـــاف  4وأقـــيب  ـــر  مـــدااا أخـــرا  ســـراا أ نـــاا القتـــال م اراـــ/و وينينـــ/ا. وباـــرض 

نم/  هتديداب مـن بنإلـيم الدولـع ا سـرميع م حـارب  واحـد عنـت األقـ . القت  أو الت /ي ق وبنقت ما أو
ا ماب عنت املراف  ال حيع واألفرارب الطبي . وأقـيب م ت ـةيا   سـراا ر ـبب  8وجرا التحق  من 

مـــدااا أخـــرا رقـــ ال  اتـــاو  م األينبـــااق واســـُت دف األفـــرارب  3وـــاااب ج/يـــع م ينينـــ/اق امـــا أقـــيبت 
الــيت جــرا التحقــ   18 م ذــافإليت ربعك وقــرح الــدين. ومــن رــ  ات مــاب الـــحــ/ارب   3الطبيــ/  م 

ــــع ا ســــرميعق  8من ــــا واســــت دفت مرافــــ  التانــــيم وال ــــحع وأفرارباــــاق ين ــــب  ا مــــاب  ك بنإلــــيم الدول
قامت ما الق/اب الاراقيع أو الدوليع ج/اق وواحدة عنت أيـدن قـ/اب احل ـد ال ـا ق ول يتـ ب ين ـبع  3 و
 ا /ما اخرق لةن ل يت ب التحق  من ا. 18 ك ج ع راين ا. وس   ا ماب  6

حارب  جرا في ا استمداه املدااا وامل ت ةياب ألوـراض ع ـةريع.  41وو قت األمم املتحدة  - 81
مداسع عنت يد بنإليم الدولع ا سـرميع ام/اقـ  ع ـةريع أو م ـت/ربعاب أو مرافـ  بـدايب  34واستمده 

مدااا عنت أيدن ق/اب األمـن الاراقيـع امرااـ  لةـرز املـديني  م  3/ا  واستمده م األينباا وارا/و وينين
ينينـــــ/ا  ومداســـــع واحـــــدة عنــــــت يـــــد ح ـــــد األ ـــــارن م ينينــــــ/ا. وأواربب التقـــــااير أ  م ت ـــــةي  قــــــد 

 استمدم ما بنإليم الدولع ا سرميع م/قا  ع ةري .
ـــــت  8وحتققـــــت األمـــــم املتحـــــدة مـــــن  - 82 ـــــاب. وين ـــــبت  3 ا  وفتيـــــ 9حـــــ/ارب  اختطـــــاف مشن فتي
فتيــــا  م ينينــــ/ا وفتــــاة واحــــدة م ذافإلــــع قــــرح الــــدين(ق  6حــــاملب  ك بنإلــــيم الدولــــع ا ســــرميع ) 7
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يتــ ب أتايـــد ا/يــع ا نـــاة العــالا  م احلـــاملب املتبقيــع م ربعك واـــرررا وقــرح الـــدين. وأرنــد عـــن  ول
ن ل يتـ ب التحقـ  من ـا. وعـروة اةرق ولةـ 26ح/ارب  أخرا من ح/ارب  املختطاف ب م   7وق/  

امـرأة واةــ  مـا زالــ/ا  1 700اـاين/  األول ربي ـم ق اــا  مـا يقــرب مـن   31عنـت علـدق ياتقــد أينـ  حــك 
 أسااا لدا بنإليم الدولع ا سرميع.

حــ/ارب  منــ  في ــا وقــ/ل امل ــاعدة ا ين ــاينيع  ك األاةــال. وم  3وجــرا التحقــ  يتــا مم/عــ   - 83
ق  عندما من  بنإليم الدولع ا سرميع وق/ل امل اعدة الطبيـع احلي/يـع م ينينـ/ا.  حدا احلاملبق ب/م 

وعـــروة عنـــت علـــدق أفيـــد    عمنيـــاب فـــرز املـــديني  املغـــارباين لنمنـــاا  الـــيت ااينـــت ســـارقا حتـــت ســـيطرة 
بنإلـــيم الدولـــع ا ســــرميع م ذـــافإليت ينينــــ/ا وقـــرح الــــدين ااينـــت بتمــــ  عاياـــع ملنــــ  وقـــ/ل امل ــــاعدة 

 األاةال.  ك
 

 التط/ااب وربواعا القن   
 ة  استمراا م ت/ا املينت ااـاب املربةبـع عنـت يـد بنإلـيم الدولـع ا سـرميع م ـدا قنـ  هلـد.  - 84

وي ــاوا  أيعــا القنــ  البــالد مــن تنيــد األاةــال واســتمدام م عنــت أيــدن القــ/اب امل/اليــع لنحة/مــع. وم 
دا احلة/مـع وسـنطاب ارربسـتا  الاـرا  ر ـ   قيـاه قـ/اب ا ا ال دربق أعررت األمم املتحدة عن قنق ـا لـ

احل د ال ا  رت نيد األاةال واستمدام م. وأل  ق/اب احل د ال ا  قامت امسيا حتت اعايع احلة/مع 
ق فـــإين  أحـــه ال ـــنطاب عنـــت اةالـــع أ  يةـــ/  الت نيـــد في ـــا من ـــ ما وأحةـــاه 2016م أواخـــر عـــاه 

ق الـيت بقعـا  ين ـاا اليـاب مناسـبع لنتحقـ  مـن ال ـن وف ـ  2010 3( من القاين/  اقـم 2) 30 املاربة
أن أاةال ية/ين/  حاليا م ال ة/ف واحلرل عنت امل االع عن تنيد األاةال واستمدام م ووـري علـد 

 من املينت اااب املربةبع هق م.
 
 إسرائيل ودولة فلسطني  

نـــ  م العـــةع الغرريـــعق هســـتمراا م ـــت/عب أعمـــال الا 2016اب ـــم الن ـــ  األول مـــن عـــاه  - 85
في ــا القــدا ال ــرقيعق مــن جــراا امل ــتباااب رــ  الةن ــطيني  وقــ/اب األمــن ا ســرالينيعق وعــدرب مــن  مبــا

ات مــاب ســد ا ســراليني . ول يــ ل األاةــال م  ســرالي  وربولــع فن ــط  يتــ  رو   عمــال الانــ  واربورب 
  ةرن و ور  املناف .فا  ق/اب األمن وال/س  ال الد الناجم عن املحترل الا

 
 املينت اااب ا  يمع  

. ومــ  علــدق 2016ل بتنـ  األمــم املتحـدة أن بقــااير عــن تنيـد األاةــال واســتمدام م م عـاه  - 86
 فمن ال اب ب/ ي  ا ا املينت اوق ومل سيما م و ة. 

ع/ا اابةــاب ول يــ ل يربةــ  عــدرب أاةــال العــةع الغرريــع الــ ين حتت ــ ام القــ/اب ا ســرالينيع رــد - 87
اينت ااــاب أمنيــع. وربلــت األاقــاه ال ــ ريع الــيت بقــدم ا ربالــرة ال ــ /  ا ســرالينيع عنــت أ  أعــدارب األاةــال 

ق 2010الةن طيني  القارا  م مراا  املحت از الا ـةريع وقـنت أعنـت امل ـت/عب امل ـ نع منـ  عـاه 
فتاة(ق هلـروم  15اةر )من سمن م  444 ع اا  عدرب احمت  ين من األاةال م هنايع اعاا مااا يبند 

م أين/ل ســــبتم . وم القــــدا ال ــــرقيعق و قــــت األمــــم املتحــــدة  271مــــن أ  اــــ ا الــــرقم قــــد براجــــ   ك 
اةــر ربو   15حالــع ألاةــال فن ــطيني  احت ــ وا ر ــبب جــرالم عاب قــنع هألمــنق مــن ســمن م  712
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ب ا ســرالينيع  عمــال املحت ــاز ا رباان عامــا واــا ســن امل ــؤوليع ا ناليــع. وراــد اســتاناف ال ــنطا 12
. وو قـــت األمـــم املتحـــدة 2016حـــاملب م عـــاه  10ق مت ب/ يـــ  2015ل اةـــال الةن ـــطيني  م عـــاه 

فتياب( عنت أيـدن  10 فك  و 175حارب  من ح/ارب   سااة ماامنع األاةال ) 185أيعا ما مم/ع  
 ز.الق/اب ا سرالينيع أ ناا عمنياب املعتقال واملحت ا

اةــ   900فــك فن ـطينياق وفتــاة  سـرالينيع واحــدة( وجـرح  35اةـر ) 36وقـد قتــ  مـا مم/عــ   - 88
ـــــــعق مبـــــــا في ـــــــا  13 اةـــــــر فن ـــــــطينيا  و 887اخـــــــرين ) اةـــــــر  ســـــــرالينيا(ق ماإلم ـــــــم م العـــــــةع الغرري

 ال رقيع.  القدا
بقريبـــا  ك القـــ/اب فـــك فن ـــطينيا. وين ـــبت عمنيـــاب القتـــ  ان ـــا  13وم العـــةع الغرريـــعق قُتـــ   - 89

اةـــر واـــمق عنـــت مـــا يـــدعتق ر ـــدرب اابةـــاب اعتـــداااب عـــن اريـــ  الطاـــن  15ا ســـرالينيع. فقـــد قتـــ  
اةـــر أ نـــاا الامنيـــاب  11أ نـــاا اابةـــامم اعتـــداااب مـــن ينةـــ  القبيـــ ق امـــا قتـــ   3هل ـــةاا ق وقتـــ  

اســتمداه الــ خرية احليــع الا ــةريع وعمنيــاب التةتــي ق وقتــ  اةــ  واحــد أ نــاا املإلــااراب. وجــرا ب/ يــ  
اةــر فن ــطينيا. ويباــه عــدرب مــن احلــاملب عنــت القنــ  مــن  30عنــت حنــ/ متــ/ابرق وأربا علــد  ك مقتــ  

أين/ل ســــبتم ق عاــــر  ـــــااد عيــــا  أ  القـــــ/اب  20املســــتمداه املةــــرط لنقـــــ/ة. فانــــت ســــبي  امل ـــــالق م 
م رـ  يناـيم راـد أ  أُاربن أاسـا ا سرالينيع واقنت  ار  الناا عنت قـ  م ال اربسـع ع ـرة مـن عمـره 

 م أعقاب الطنقاب الناايع األوك اليت أقارت  م ساقي . 
فتــــاة( م العــــةع الغرريــــعق  60 فــــك  و 797اةــــر فن ــــطينيا ) 857وقــــد أقــــيب مــــا مم/عــــ   - 90
ال قــد أقــيب/ا عنــت أيــدن القــ/اب ا ســرالينيع أ نــاا عمنيــاب املعتقــ 465في ــا القــدا ال ــرقيع. واــا   مبــا
عنــت اعتــداااب هلطاــنق م ع/مــع أو وــري م ع/مــع.  ا  أ نــاا امل ــتبااابق وأاراــع ارب   356 املإلــاارابق و أو

اةر فن طينيا عنت أيدن امل ت/ان  ا سراليني ق وأقيب  ر ـع اخـرو   29و سافع  ك علدق أقيب 
 من جراا ال خالر وري املنة رة.

م م ـت/انع قريـع عـره اانـا عنـت يـد فـك فن ـطي  عمـره  عامـا 13وقتنت فتاة  سرالينيع عمراا  - 91
اةر  سرالينيا م العـةع  11عاما. وقد قت  علد الةك ملحقا عنت يد م ت/ان  سرالينا. وأقيب  17

( ور/اســـطع  اـــر  8أاةـــال عنـــت أيـــدن مـــديني  فن ـــطيني  قـــ فا هحل ـــااة ) 10 الغرريـــعق حيـــه جـــرح
 ح واحد ر/اسطع  إلاع عخرية حيع أانقت ا الق/اب ا سرالينيع.( ق/ب مرابت ق رينما جر 2) الناا
فتيـاب(  جـرح  3فـك  و 27اةر ) 37أاةال. وأقيب  3وم و ةق قتنت الق/اب ا سرالينيع  - 92

مـــن جـــراا الـــ خالر وـــري املنة ـــرةق وواحـــد رنـــريا   4 اةـــر عنـــت أيـــدن القـــ/اب ا ســـرالينيعق و 25مـــن م 
اق قتـــ   ـــقيقا ق عمـــر أحـــدنا ســـت ســـن/اب وا خـــر ب ـــٌ ق وجـــرح أخ/نـــا اعاا مـــاا  12متباربلـــع. وم 

عاما عندما أانقـت قـ/اب األمـن ا سـرالينيع قـ ال  اربا عنـت قـ/ااي  أانقـت عنـت  12البالد من الامر 
  سرالي  من م/ق  يقال    اتالب ع  الدين الق اه ب تمدم  جب/اا من ل أولاد األاةال م ريت ملايا.

اعاا مـــااا م ريتـــا بيةةـــا راـــدما ااـــن  8عامـــا م  17لي ق قتـــ  فـــك فن ـــطي  عمـــره وم  ســرا - 93
مدينيا  سرالينيا وأقار  جبروح ح بما أفـاربب التقـااير. وجـرح اةـر   سـرالينيا  عنـت األقـ  م اعتـداااب 
قــــــــاه مــــــــا فن ــــــــطيني/  م  ســــــــرالي ق مشنــــــــت ا /مـــــــــا اينتحــــــــااع عنــــــــت حافنــــــــع م القــــــــدا الغرريـــــــــع م 

  أرري ق وا/ املعتداا ال ن أ اربب ر  طاا.يني ا  18
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ا /ما عنت املدااا أو األفرارب امل ـم/ل  هحلمايـع  74وم العةع الغرريعق و قت األمم املتحدة  - 94
مــــن جــــراا عمنيــــاب قــــ/اب األمــــن ا ســــرالينيع وامل ــــتباااب ال/اقاــــع رباخــــ  املــــدااا وخااج ــــاق واــــ لد 

االـبق ومل سـيما م ذافإلـاب  8 000عـرا من ـا أا ـر مـن عمنياب  ور  املدااا ر بب ات ماب ب
ريـــت حلـــم واملنيـــ  وانرنـــ  وااه ك. وأســـةرب بنـــد احلـــ/ارب  عـــن  حلـــا  أســـراا رـــ ر  مـــدااا وجـــرح 

ـــدينيا. وين ـــب   ك امل ـــت/ان   6 حـــارب   ك قـــ/اب األمـــن ا ســـرالينيع و 68الطـــرب واملعتـــداا عنـــي م ر
ة حـــاملب باـــ ا في ـــا ح ـــ/ل الطـــرب عنـــت التانـــيم ر ـــبب  وـــر  ا ســـراليني . وو قـــت األمـــم املتحـــد

املداااق وعمنياب التةتي ق واحت از الطرب وم/ ةا املـداااق ه سـافع  ك التـ خرياب الـيت يتةبـداا 
 الطنبع واملانم/  م م/اعيدام عند مرواام رنقاط التةتي . 

اين/  األول ربي ـــم  مب ـــارباة عيـــارباب وو قـــت األمـــم املتحـــدة قيـــاه ال ـــنطاب ا ســـرالينيع م اـــ - 95
اةـــر م مجـــاعيت املرايـــ  وحـــروة  93قـــحيع متنقنـــع يت/لـــع مـــن ج ـــاب ماحنـــعق وأربا علـــد  ك حرمـــا  

 2016مبحافإلع املني  من احل /ل عنت خدماب الرعايـع ال ـحيع. و سـافع  ك مـا سـب ق جـرا م عـاه 
ال لاب/ا ينقطع بةتي   يري   ك خاا  و ة لتنقا م املالع من الطنباب املاقع هألاة 26أتخري ما ين بت  

فــك(ق م حــ  اُفــ   1 464 فتــاة  و 1 026اةــر ) 2 490الاــر  الطــ ق ومشــ  عــدرب مــن بعــراوا 
اةـر. واـ ا ي ـ  أعنـت ين ـبع ما/يـع لنطنبـاب الـيت جـرا  87م املالع مـن الطنبـابق وبعـرا مـن علـد  1

 .2010أتخرياا وافع ا من  عاه 
 

 ب وربواعا القن التط/اا  
 ينـــ  أملحـــظ رقنـــ   ـــديد اســـتمراا عمنيـــاب قتـــ  وب ـــ/ي  األاةـــال م  ســـرالي  وربولـــع فن ـــط   - 96

وأعــرب عــن اين ــغا  هحتمــال وجــ/رب حــاملب لت نيــد األاةــال واســتمدام م م وــ ة. و ينــ  أحــه مجيــ  
ل. وأان د اـ لد احلة/مـع األاراف عنت التقيد هلت اماهتما مب/جب القاين/  الدو  من أج  طايع األاةا

ا ســرالينيع أ  بايــد النإلـــر م  جــراا املحت ـــاز ا رباان املةــروض عنـــت األاةــال و عطـــاا األول/يــع لبـــدال  
املحت ــاز مبــا ين ــ م واملبــارب  الدوليــع لقعــاا األحــدا ق الــ/ااربة م ابةاقيــع حقــ/  الطةــ  وق/اعــد األمــم 

 حدا  )ق/اعد ري  (.املتحدة النم/عجيع الدينيا  ربااة  ؤو  قعاا األ
 
 لبنان  

ل يـــ ل األاةـــال ي/اج ـــ/  ا ا امل ـــتباااب الانيةـــع املندلاـــع م مشـــال واربن البقـــا  وخمـــيم عـــ   - 97
 احلن/ة لرجا  الةن طيني ق وات ماب هلقنار ق وأعمال الان  املتةرقع م املناا  احلدوربيع.

 
 املينت اااب ا  يمع  

حـــاملب تنيـــد األاةـــال واســـتمدام م عنـــت أيـــدن ا ماعـــاب امل ـــنحعق  و قـــت األمـــم املتحـــدة - 98
حيـه  ـ/اد ع ـراب الةتيــا  يربـدو  الـ ن الا ـةرن وحيمنــ/  ال ـرح م عرسـالق مشـا  واربن البقــا . 
وخرل الةنة امل م/لع هلتقريرق ااينت مجاعاب م نحعق من رين ا بنإليم الدولع ا سرميع وجب ـع الن ـرة 

هســـم جب ـــع فـــت  ال ـــاه(ق بن ـــض م ســـ/احا عرســـال. وعنـــت وـــراا مـــا وارب م بقـــاايرن  )املاروفـــع أيعـــا
ال ارقعق اا  جيرن هتريب الةتيا  لنقتال م ا م /ايع الارريع ال /ايعق ح ـبما أواربب التقـااير. وقيـ     

إلم ـم مـن اترم  قد اينعم/ا  ك ح ب ك. وُزعم أ  أاةامل اخـرين ما - أاةامل من مشال ذافإلع رانبد
واربن خالــــد م عةــــاا أو عرســــالق قــــد اينعــــم/ا  ك بنإلــــيم الدولــــع ا ســــرميع. وقــــد  ــــ/اد مــــا مم/عــــ  
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عاماق يربدو  أيعا ال ن الا ةرنق واـاين/ا م ماإلـم  14 و 12بناوح أعمااام ر   4اةرق من م  18
 الةن ـــطيني  م احلـــاملب حيمنـــ/  ال ـــرح أ نـــاا ربواعب أو احتةـــاملب م ا نـــ  مـــن خميمـــاب الرجاـــ 

 جن/ب لبنا .
ومل يــ ال األاةــال خيعــا/  لرحت ـــاز ال ــار  لنمحاامــع م  اـــاا ال/مليــع القعــاليع الا ـــةريع  - 99

رــــت م بتانـــــ  ه ااـــــاب أو األمـــــن الـــــ/ا ق مـــــن جـــــراا ااببـــــاا م امل عـــــ/ه ه ماعـــــاب امل ـــــنحع م لبنـــــا  
فتيــا  خــرل الةــنة امل ــم/لع هلتقريــرق ول يــ ل  10ا م /ايــع الارريــع ال ــ/ايع. وقــد ألقــا القــب  عنــت  أو
فتيــــا  اخــــرين اــــاين/ا احت ــــ وا قبــــ   3مــــن اــــؤملا ااــــن املحت ــــاز م اــــاين/  األول ربي ــــم ق وما ــــم  6

 . 2016 عاه
فتيــــاب( مــــن جــــراا اقاقــــاب  4 فتيــــا   و 4أاةــــال ) 8وحتققــــت األمــــم املتحــــدة مــــن  قــــارع  - 100

 اينة اا سيااة مةممع. وو   ماإلم احلاملب م ذافإلع البقا .اال عق و إلاع أ ناا امل تبااابق و 
وأقــــيبت مداســــتا  اتراتــــا  ل مــــم املتحــــدة  ســــراا أ نــــاا أعمــــال عنــــ  ين ــــبت رــــ  ف ــــين   - 101

م ــنح  م خمــيم عــ  احلنــ/ة لرجاــ  الةن ــطيني ق امــا أقــيبت مداســع أخــرا م رــريوب  ســراا مــن 
ا مــاب اســت دفت املــدماب ال ــحيع م ذافإلــع  4لتحقــ  مــن جــراا اينة ــاا ســيااة مةممــع. وجــرا ا

ح يرا  ي/ينيـ ق قتـ  أحـد امل نيـ  الطبيـ   27(. وم 1( وخميم ع  احلن/ة لرجا  )3اترم  ) - رنانبد
 وربمرب سيااة  سااف م ا ماب اينتحاايع متادربة م قريع القا  هلبقا  ال ما .

مداســـع اتراـــع ل مـــم  19راة م خمـــيم عـــ  احلنـــ/ةق أونقـــت ور ـــبب امل ـــتباااب امل ـــنحع املتةـــ - 102
أعهق حيــــه بعــــرا مــــن علــــد أا ــــر مــــن  10 املتحــــدة ف ــــ/تا الدااســــيع ملــــدة بــــناوح رــــ  يــــ/ه واحــــد و

بنميــــــ . وعنـــــــ  مراــــــ ا  قـــــــحيا  اتراـــــــا  ل مــــــم املتحـــــــدة اـــــــ لد أين ــــــطت ما ملـــــــدة بـــــــناوح  10 000
 ي/ما. 13 و 11 ر 
 

 التط/ااب وربواعا القن   
م س/ا استمراا تنيد األاةال واستمدام م عنت أيدن ا ماعاب امل ـنحع واحت ـاز األاةـال  - 103

ملاببــــاا م امل عــــ/ه ه ماعــــاب امل ــــنحعق أاــــرا أتايــــد ربعــــ/  احلة/مــــع  ك الت ــــدي  عنــــت ال وب/اــــ/ل 
ع األاةــــال املختيــــاان ملبةاقيــــع حقــــ/  الطةــــ  ر ــــ   ا ــــناو األاةــــال م املنازعــــاب امل ــــنحعق وماامنــــ

املــرببط  ه ماعــاب امل ــنحع هعتبــااام ســحاع م املقــاه األولق وعــده الن ــ/ا  ك املحت ــاز  مل امــرع 
 أخريق وفقا لنماايري الدوليع لقعاا األحدا .

 
 ليبيا  

استمر الن ا  م مجي  أحناا ليبياق ومل سيما م املناا  احميطـع ربنغـازن وسـب ا وسـرب واـرارن .  - 104
 أعا ماي/ق  نت الق/اب التاراع  ن  الر سـع ا /مـا ملسـتااربة سـرب مـن بنإلـيم الدولـع ا سـرميعق وم

استمر حـك أوالـ  اـاين/  األول ربي ـم . ول بـ ل عمنيـع الرقـد مقيـدة ر ـبب ايناـداه األمـنق و ـ  والبيـع 
 م/ ةا األمم املتحدة م م/اق  خاا  ليبيا.

 



A/72/361 

S/2017/821 
 

 

17-14707 21/51 

 

 املينت اااب ا  يمع  
جرا ب/ ي  حاملب تنيـد األاةـال واسـتمدام م عنـت أيـدن ا ماعـاب امل ـنحع. وأفـاربب  لقد - 105

التقــــااير أ  مجاعــــاب أعننــــت وملااــــا لتنإلــــيم الدولــــع ا ســــرميع ااينــــت بقــــيم ما ــــةرا بــــدايبيا ل اةــــال 
عمـره ااين/  ال ا  ينـايرق أفيـد    بنإلـيم الدولـع ا سـرميع اسـتمده فـك   4واملرااق  جن/يب سرب. فةا 

عاما من ارارن  لنقياه م /ه اينتحاان م ال داة. وُسـنب األاةـاُل أيعـا حـريت م ر ـبب ااببـاا م  15
 امل ع/ه  اراف الن ا . 

اخـــرين أقـــيب/ا مـــن جـــراا الغـــاااب ا /يـــعق  68اةـــر عنـــت األقـــ  قتنـــ/ا وأ   51وقـــد أفيـــد     - 106
املتة ـرة اليدويــع ال ـن ق واملتة ــراب مـن خمنةــاب والق ـ  املـدفااق وينــريا  األسـنحع ال ــغريةق واألج ـ ة 

احلــرب. وُســ   أاــ  عــدرب مــن ا قــاهب م رنغــازن. وو قــت األمــم املتحــدة الــنمض الــ ن اب ــمت رــ  
 احل/ارب  وا/ يتم   م استمداه األسنحع الا /اليع م املناا  املةتإلع هل ةا  أو املناا  ال ةنيع. 

 /مــا عنــت املرافــ  ال ــحيع أو املــ/ ة  ال ــحي  م أحنــاا ليبيــا. ا 14وو  قــت األمــم املتحــدة  - 107
وأربا الق   واملراباب املةممـع هألج ـ ة املتة ـرة اليدويـع ال ـن  والغـاااب ا /يـع  ك مقتـ  مـا مل يقـ  

مــن مــ/ ةا الرعايــع ال ــحيع و حلــا  أســراا هملرافــ  الطبيــعق امــا ب ــبب م  وــر  بنــد املرافــ .  4عــن 
 يترساب ملاا ع املقابن .  4ب/ ي  اختطاف وجرا أيعا 

ول بــــ ل التقــــااير بتحــــد  عــــن اختطــــاف األاةــــالق ومل ســــيما م وــــرب ليبيــــا. وحتققــــت األمــــم  - 108
 ب ـرين ال ـا   4فتيا  عنت األق  وفتاة واحدة. فانت سـبي  امل ـالق م  3املتحدة من ح/ارب  بارض تا 

ي/مـا مـن اختطاف ـا  15سـن/اب هـا املامـ/اة م واا ـةاينعق راـد ين/فم ق ع ر عنت ج ع اةنع عمراـا أارـ  
 عنت يد مجاعع م نحع م /لع. 

وو قـــــــت األمـــــــم املتحـــــــدة حـــــــارب  واحـــــــدا مـــــــن حـــــــ/ارب  منـــــــ  وقـــــــ/ل امل ـــــــاعدة ا ين ـــــــاينيع.  - 109
اب أو ط ق أفيد    امل اعدة الغ اليع امل/ج ع  ك األسر م رباينع قد ق/رباب عنت يد ال نطاب  وم
 يع وأعيد ب/جي  ا  ك أجداريا. احمن
 

 التط/ااب وربواعا القن   
ي ــاوا  القنـــ  مـــن وقــ  احلالـــع األمنيـــع املتقنبــع عنـــت األاةـــال م ليبيــا. وم اـــ ا ال ـــدربق فـــإين   - 110

أاحــب هملبةــا  املــ ه رــ  رنديــع ال ينتــا  واألمــم املتحــدة لافــرا  عــن األاةــال املتــ/اا  م النــ ا  امل ــن  
  ربماج مق وأربع/  ك ر ل ج /رب يتا نع م مجي  أحناا ليبيا. و عاربة

 
 مايل  

أربا ايناداه سنطع الدولع م املنـاا  ال ـماليع  ك بةـاقم األخطـاا األمنيـعق واب ـ  ينطاقـ  لي ـم   - 111
املنـــــاا  ال/ســـــطت وب ـــــبب م وقـــــ/  ســـــحاع م قـــــة/ف األاةـــــال وب ـــــريدام. وباطـــــ  بنةيـــــ  ابةـــــا  

بب اســـتاناف القتـــال م ثم/ز ي/ليـــ  رـــ  ا ماعـــاب امل ـــنحع امل/قاـــع. واب ـــمت لن ـــره ر ـــ 2015 عـــاه
الةنة امل م/لع هلتقرير أيعا هملعتداااب والت ديداب امل/ج ع سـد الاـامن  م مـال التانـيمق وهلتـ/براب 

 القبنيع وازربعرب عدرب ات ماب الرثما نيع سد الق/اب ال/انيع والدوليع.
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 يمعاملينت اااب ا    
ل يـــ ل وجـــ/رب األاةـــال م قـــة/ف ا ماعـــاب امل ـــنحع ي ـــة  م ـــدا قنـــ ق حيـــه رنـــد عـــدرب  - 112

حالـع من ـا وين ـبت  ك اـ  مـن  78حالعق جرا التحق  مـن  442حاملب تنيد األاةال واستمدام م 
(. وي ـــ  3(ق واملـــرارط  )18(ق وبن ـــيقيع احلراـــاب األزواربيـــع )54الـــترف حراـــاب الـــدفا  عـــن الـــنة  )

ق واــ/ أمــر يةــن أ  ياــ ا  ك 2015الــيت مت التحقــ  من ــا م عــاه  27 علــد زعربة مقااينــع هحلــاملب الـــ
حت ــن عمنيــع الرقــد وتــدرب القتــال عنــت حــد ســ/اا. وح ــنت الــ عربة م قــة/ف الةتيــاب أيعــا. فانــت 

ةال ا الترف فتاة لدعم أربواا مجاعع  مغارب الط/ااقيع لندفا  عن النة  وحن 14سبي  امل الق استمدمت 
حراـاب الــدفا  عـن الــنة  م منطقـع جــاو. وم راــ  احلـاملبق عمــدب ا ماعـاب امل ــنحع امل/قاــع  ك 
بعـــميم أعـــدارباا هألاةـــال لرســـتةاربة مـــن رـــرام  ينـــ   ال ـــرح والت ـــري  و عـــاربة ا ربمـــا . وم ســـيا  

م جــــــاو م   ب ــــــ ي  مقــــــابنا الــــــترف حراــــــاب الــــــدفا  عــــــن الــــــنة  وبن ــــــيقيع حراــــــاب أزوارب وفــــــرزام
أاةـــالق وـــري أهنـــم حـــك مطنـــ   10األول ربي ـــم   ين ـــاا ربواعب خمتنطـــعق جـــرا التاـــرف عنـــت  اـــاين/ 

 ل ية/ين/ا قد سنم/ا راد  ك ا  اب املانيع همايع األاةال.  2017 عاه
اةـر اـاين/ا اعتقنـ/ا واحت ـ وا  13مـن رـ   5وحك ااين/  األول ربي م ق ل ي ل قيد املحت از  - 113

. وواقــنت األمــم املتحــدة أين ــطع الــدع/ة لــدا ال ــنطاب ال/انيــع 2016 م تــا قــنع هألمــن م عــاه رــت
  .2013لةةالع ا فرا  عن م اين  اما م  رروب/ا/ل الت نيم امل/ق  م عاه 

اخـــرين خـــرل ا مـــاب قـــااوخيع  35اةـــر وب ـــ/ي   12وحتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن مقتـــ   - 114
د م حـــ/ارب  انمجـــع عـــن األج ـــ ة املتة ـــرة اليدويـــع ال ـــن  واملتة ـــراب مـــن وببـــاربل  اـــر  النـــااق واـــ ل

خمنةــاب احلــرب. وقــد أقــيب  نــه العــحاع بقريبــا م ايــدال ومــا جياوااــا أ نــاا امل ــتباااب الــيت ين ــبت 
 ر  الترف حرااب الدفا  عن النة  وبن يقيع حرااب أزوارب م ثم/ز ي/لي  واب أو ط . 

رغ عـن حـاملب املوت ـاب ووــريه مـن أ ـةال الانـ  ا ن ـا. وقـد و قــت واسـتمر ينقـص ا رـ - 115
حــاملبق جـــرا التحقــ  مـــن ا نتــ  من ـــاق مــن ســـمن ما ذاولــع اوت ـــاب اةنــع ببنـــد مــن الامـــر ســـب   6

حراـــاب الـــدفا  عـــن الـــنة ق وذاولـــع اوت ـــاب فتـــاة  - ســـن/اب عنـــت يـــد ععـــ/ اترـــ  حلراـــع أزوارب الارريـــع
ا عن ر ي عم أين  اتر  حلراع الت/حيـد وا  ـارب م وـرب أفريقيـا. أمـا احلـاملب عمراا أار  سن/اب أقده عني 

األارـ  الـيت ل جيـر التحقـ  من ـا فتتانـ   ارـ  فتيـاب مرببطـاب جبماعـع  مغـارب الط/ااقيـع لنـدفا  عـن الــنة  
 وحنةال ا م منطقع جاو. 

ااا واألفرارب امل ـم/ل  ا ماب والت ديد ر ن ا ماب عنت املد 6وجرا التحق  يتا مم/ع   - 116
ا ماب سد الاامن  م ا ال الط  م ا  من مينااا وم/ريت وثمبةت/ق ول يت ب ين بع  9هحلمايع ومن 

يني ا  أرري ق أربا ا /ه  ن  أفـرارب م ـنح/  عنـت فريـ   4أن من بند ات ماب  ك ج ع راين ا. وم 
مـ/ريت خاقـع ات مـاُب والت ديـداب امل/ج ـع  ا  من ثمبةت/  ك باني  طنع حت  . وقد سـاربب منطقـع  
ثم/ز ي/ليــ ق قتــ  مــدير مداســع عنــت أيــدن  11ســد مــ/ ةا التانــيم واــ لد ســد الترميــ  واهل ــم. فةــا 

وســـنطاب الدولـــع. وحـــك اـــاين/  األول ربي ـــم ق  “لنتانـــيم الغـــريب”عناقـــر م ـــنحع يـــ عم أهنـــم منـــاول/  
 ة من الن ا . مداسع مغنقع م املناا  املتعرا  367ب ل  ل

مداســع ألوــراض ع ــةريع عنــت أيــدن مجاعــاب م ــنحع م  14وزعربة عنــت علــدق اســتمدمت  - 117
ـــــــ  بن ـــــــيقيع حراـــــــاب األزوارب  ـــــــ  مـــــــن قب ـــــــ/ق وقـــــــد جـــــــرا  خـــــــرا مداســـــــت  ا نت جـــــــاو وايـــــــدال وثمبةت
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مــــدااا ل وــــراض الا ــــةريع مــــن جاينــــب  8والتن ــــيقيع ا ن  األعنــــت ل/حــــدة األزوارب. واــــا  اســــتمداه 
الترف حرااب الدفا  عن النة  وبن يقيع حراـاب األزوارب م منطقـيت جـاو وثمبةتـ/ قيـد التحقـ  اعتبـااا 

. وأخنـا أحـد املرافـ  الـيت ااينـت ب ـتمدم ا قـ/اب الـدفا  واألمـن املاليـع م 2017من  ـ ر اعاا مـااا 
  .2017منطقع مينااا م أوال  عاه 

حــ/ارب  جـرا التحقــ   5سـنع م  15 و 7عمـااام رــ  فتيـا  بــناوح أ 7واخُتطـ  مـا مم/عــ   - 118
مـــن بنـــد احلـــ/ارب  م ايـــدالق  4من ـــاق وااينـــت بن ـــيقيع حراـــع األزوارب ســـالاع م ا نـــ  من ـــا. وح ـــ  

ـــ/ررق  5ومشنـــت  فتيـــا  اـــا  أحـــدام مـــن أقـــرها أحـــد قـــاربة بن ـــيقيع حراـــع األزوارب. وم ب ـــرين األول أات
اا ــرةق ونــا مــن أرنــاا  م ــيع مرم/قــع م عمنيــع ال ــرهق اختطــ  م همــاا/ فتيــا  اخــرا  ربو  ســن ال
 وأخنا سبين ما راد  ر ع أساري  من علد.

حـــارب  مـــن حـــ/ارب  منـــ  وقـــ/ل امل ـــاعدة ا ين ـــاينيعق مشنـــت  43وجـــرا التحقـــ  يتـــا مم/عـــ   - 119
ال ـــط/ امل ـــن  واســـترب ال ـــياااب واختطـــاف عمـــال امل ـــاعدة ا ين ـــاينيعق وباـــ ا ين ـــبع أن مـــن بنـــد 

حل/ارب   ك ج ع راين ا. وأاوم اياان  ا نا  عنـت األقـ  عنـت بانيـ  ررام مـا ا ين ـاينيع مؤقتـا م منطقـيت ا
 م/ريت وثمبةت/.

 
 التط/ااب وربواعا القن   

ــــــــ  أاحــــــــب رت/قيــــــــ  بن ــــــــيقيع حراــــــــع األزوارب عنــــــــت خطــــــــع عمــــــــ  مــــــــ  األمــــــــم املتحــــــــدة م  - 120  ين
ربةبـــع ســـد األاةـــال ومنا ـــاق وأح  ـــا عنـــت ا ســـرا   هنـــاا املينت ااـــاب ا  ـــيمع امل 2017 اعاا مـــااا

رتنةيــ  بنــد املطــع. وعــروة عنــت علــدق م ح يرا  ي/ينيــ ق وقــ  الــترف حراــاب الــدفا  عــن الــنة  ريــاان 
اينةــراربع مــن أجــ  الت ــدن لنانــ  ا ن ــا املت ــ  هلنــ ا . وــري أينــ  أ ــار رقنــ   ــديد مــن اابةــا  عــدرب 

ب تنيـــد األاةـــال واســــتمدام مق ومن ـــا عنـــت وجـــ  التحديــــد ين ـــب  ك علـــد امللـــترف مــــن حـــامل مـــا
احلـــاملب املن ـــ/رع  ك مجاعـــع  مغـــارب الط/ااقيـــع لنـــدفا  عـــن الـــنة  وحنةال ـــاق وأحـــه القيـــاربة عنـــت اختـــاع 

  جراااب ف/ايع والت/اق  م  األمم املتحدة  خرا سبي  األاةال و هناا ا ه املمااسع.
 أعقاب ا  /رب اليت ر لت ا األمم املتحدة م مال الت/عيعق اعُتمد وم ااين/  األول ربي م ق وم - 121

رـرانم  واـ  لنـ   ال ــرح والت ـري  و عـاربة ا ربمــا  يتعـمن أحةامـا بتانـ  همايــع الطةـ  وجـرا بايــ  
أحــد ابــاا يت نــا الــدفا  ماــ  رقعــاع املــرأة وطايــع الطة/لــع رباخــ  الن نــع ال/انيــع لنــ   ال ــرح والت ــري  

اربة ا ربما ق املن  ة حـدي ا. و ينـ  أ ـ   مجيـ  امل ـااا  م عمنيـع ا يـ/اا عنـت وسـ  اليـاب لتقـدير و ع
ال ن وسما  حتديد ا/يع األاةال وينقن م  ك ا  اب املانيع همايـع الطة/لـع. وأ ـ   اـ لد املنإلمـاب 

 ربو  ا قنيميع عنت ربعم ا ه ا  /رب.
 
 ميامنار  

 ــره ا اايــع رــ  احلة/مــع وعــدرب مــن ا ماعــاب امل ــنحعق ا ــتد أُواا عنــت الــروم مــن عمنيــع ال - 122
الن ا  م وملييت ااب   و ا  وب/اقنت املناو اب عنت حن/ ما ول م ومليع ااي  وم أج اا أخـرا مـن 

 ا ن/ب ال رقا.
تـال وايندلات أيعا أعمال عن  ابرية سد مجاعع الرواينغيا م ومليع ااخـ ق حيـه اسـتؤين  الق - 123

ر  جي  أاااـا  والتاثمـارباوق وينةـ ب عمنيـاب ع ـةريع م أعقـاب ا مـاب منة ـنع سـد مرااـ  حـرا 
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ب ــــرين األول أاتــــ/رر. وهلــــروم مــــن أ  األمــــم املتحــــدة ل ثُمــــن  اخ ــــع الت/جــــ   ك املنــــاا   9احلــــدورب م 
م مـال حقـ/   املتعراةق فقد جرا ب/ ي  بقااير عن سن/  ق/اب األمن احلة/ميع م اينت اااب ج ـيمع

 ا ين ا ق ب م  قت  األاةال وب /ي م وا لد أعمال الان  ا ن ا سدام.
 

 املينت اااب ا  يمع  
بقريــرا عــن تنيــد األاةــال واســتمدام مق وثمةنــت مــن التحقــ  مــن  489بنقــت األمــم املتحــدة  - 124
تــــا  جــــرا . وين ـــبت حال2016حالــــع من ـــا م عــــاه  21فتيـــاب(ق وقــــ   4 فــــك  و 123حالـــع ) 127

حـاملب مـن  4التحق  من ما من حاملب استمداه األاةال م فـنة ا رـرغ احلاليـع  ك التاثمـارباوق واـا  
حالـع  ســافيع  99. وين ـب  ك التاثمــارباو 2017حـاملب الت نيـد قيــد املسـتاراض امل ـنو م مطنــ  عـاه 

حالـع جـرا التحقـ   17 . وين ـب2016وري أهنا وقات قبـ  عـاه  قمن احلاملب اليت جرا التحق  من ا
 (.7( وجي  استقرل اا   )10من ا  ك مجاعاب م نحعق من رين ا ح ب أاض الةاع  ا ديد )

حاملب ي تب  في ا أ  أاةامل وسا/ا قيد املحت از الا ـةرن لتغيـب م  9وو قت األمم املتحدة  - 125
 م م اينتإلـاا التحقـ  مـن أعمـااام. عن ا ي  من ربو   ع . وراد ا خطااق أعاربام التاثمـارباو  ك اتـالب

و سافع  ك علدق أورب  اةـ  اـا  ي ـتمده اباخـا لـدا منـ  ا قـرح ل/مليـع  ـا  جي  ومليـع  ـا  
ســن/اب احت ــ هتم  ــراع حــرا  10املحت ــاز  الا ــةرن راــد أســرهق امــا أ  أاةــامل مل يتاــدا عمــرام 

ـــــع ااخـــــ  رت مـــــع  ـــــاط جبماعـــــع وـــــري م ـــــرو ”احلـــــدورب مشـــــا  وملي ـــــا  “ععاملابب ـــــااا مـــــن ب ـــــرين ال   ق اعتب
  .2017سنع أ ناا املحت از م  باط ف اير  13. وقد ماب اة  عمره 2016 ين/فم 
حـارب   19من حـ/ارب  قتـ  األاةـال وب ـ/ي  مق جـرا التحقـ  مـن  51وو قت األمم املتحدة  - 126

ن ـا  ك التاثمـارباوق مـن احلـ/ارب  املتحقـ  م 6اخرين(. وين ـب  13أاةال م رع م  وجرح  6من ا )لقا 
امـــا ين ـــب حـــارب   ا نـــا   ك جـــي  اســـتقرل    قمـــن ســـمن ا عمنيتـــا  مـــن عمنيـــاب املســـت داف هلقتـــ 

حاملب قتـ   8اا   وا ي  ال/ا  لتحرير أتين ق وحارب  واحد  ك جي  أاااا . وجرا أيعا ب/ ي  
 في ا أاةال عنت أيدن ق/اب األمن م ومليع ااخ . 

املتحدة من اعتدااين جن ي  قاه مما جن/رب التاثمارباو ووقات سـحيت ما فتـاات   وحتققت األمم - 127
)عمــــر  حــــدانا أارــــ  ســــن/اب واألخــــرا ب ــــٌ (. وأحينــــت احلالتــــا  انتانــــا  ك احمــــاام املدينيــــع واينطنقــــت 

من حاملب الان  ا ن ـا سـد فتيـاب  7ا جراااب القعاليع. و سافع  ك ما عارق ُو   ما مل يق  عن 
عامــاق وح ــ  علــد أ نــاا عمنيــاب ع ــةريع مشــا   11ن مجاعــع الرواينغيــاق ُعمــُر أقــغران مل يتاــدا مــ

 ومليع ااخ .
ا ماب عنت املداااق أتبت التحق  مـن ا ـ/م  من ـا. وين ـب  6وأفيد عن وق/  ما مم/ع   - 128

اســتقرل اا ــ  حــارب  جــرا التحقــ  منــ   ك التاثمــارباوق امــا ين ــب حــارب  اخــر  ك التاثمــارباو وجــي  
مااق وق  أ ناا بباربل  ار  الناا وأسةر عن  قارع أحد املانم . و سافع  ك علـدق و قـت حالتـا  مـن 

 حاملب استمداه املدااا ألوراض ع ةريع عنت يد التاثمارباو م وملييت اا   وااخ . 
مقااينـــــــع بقريـــــــرا عـــــــن اختطـــــــاف األاةـــــــالق و ـــــــة  علـــــــد زعربة  30وبنقـــــــت األمـــــــم املتحـــــــدة  - 129
اةــــرق وين ــــبت  ك جــــي   20. وبانقــــت احلــــ/ارب  الــــيت جــــرا التحقــــ  من ــــا مبــــا عــــدربه 2015 راــــاه

 (ق رينما ع ن واحد  ك ا  من ح ب أاض الةاع  ا ديد والتاثمارباو.5استقرل اا   )
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م واحن ــــــرب  مةاينيــــــع  ي ــــــال امل ــــــاعدة ا ين ــــــاينيع  ك املنــــــاا  املتــــــ  رة هلنــــــ ا  احن ــــــااا ري نــــــا  - 130
ق ومل سيما م وملعب اا   ومشا   ا  وااخ ق وفاقع عقب باني  مجي  فرل ال/ق/ل 2016 عاه

 ك ومليــع ااخــ  م ب ــرين األول أاتــ/رر. وم اب أو ــط ق منــ  التاثمــارباو ب ــنيم األربويــع  ك خميمــاب 
 النازح  م الناحيع ال ماليع من ومليع اا  .

 
 التط/ااب وربواعا القن   

بنةي  خطع عمن اق مبا م علد  قداا التانيماب ق/ب احلة/مع أملحظ املط/اب اليت اخت هتا  - 131
فـــرربا  440الا ـــةريع  والتـــدايب عنـــت املبـــارب  الت/جي يـــع املتانقـــع رتقـــدير ال ـــن  واختـــاع بـــدارري مل ـــاالع 

 عـاه من األاةال وال باب مـن قـة/ف التاثمـارباو م 101سارطا  وا فرا  عن  86ع ةرعق من رين م 
. و ين  أحه احلة/مع عنت ب ري  الامنيع امل ناع لنتحق  من ال ن لةةالـع ا فـرا  املا  ـ  عـن 2016

ربة  املينت ااـاب ا  ـيمعق األاةال ا ندينق وم/اقنع التااو  ر    با يـ  اليـاب امل ـاالع هـ  مجيـ  مـ
واســتةمال مجيــ  ج/اينــب خطــع الامــ  امل ــناع. وم اــ ا ال ــدربق أ ــ   عنــت ا ســرا  هعتمــارب ال ــيغع 

 يتان  ر لد من ج اااب.  املنقحع لقاين/  الطة/لعق اليت بتعمن ف ر عن األاةال والن ا  امل ن  وما
ا ماعــاب امل ــنحع املداجــع م مرفقــا  ق ب/اقــنت األمــم املتحــدة مــ  مجيــ 2016وخــرل عــاه  - 132

اـ ا التقريـر مـدف  هنـاا املينت ااـاب املربةبـع ســد األاةـال ومنا ـاق والت ـ ي  عنـت وسـ  خطـض عمــ . 
و ين  أحه احلة/مع عنـت بي ـري ب/قيـ  خطـض عمـ  مـ  ا ماعـاب امل ـنحعق ومل سـيما مـ  الـيت اغراـت 

 ما ا م ذارب ب  حرل ال ره.
 
 الصومال  

 نــت احلالــع األمنيــع  ــديدة التقنــب ر ــبب اســتمراا ات مــاب الــيت ب ــن ا حراــع ال ــباب عنــت  - 133
قــــــ/اب األمــــــن ال ــــــ/ماليع وم ــــــؤو  احلة/مــــــع ورا ــــــع املحتــــــارب األفريقــــــا م ال ــــــ/مالق واــــــ لد ر ــــــبب 
امل ـــــتباااب رــــــ  الا ــــــالر. وواقــــــ  ا ــــــي  الــــــ/ا  ال ــــــ/ما  ورا ــــــع املحتــــــارب األفريقــــــا م ال ــــــ/مال 

هتمــا امل ــناع ســد حراــع ال ــباب. وينةــ ب القــ/اب الا ــةريع ا  ي/ريــع واينيــا والــ/ملعب املتحــدة ا /ما
 األمريةيع أيعا عمنياب سد بند ا ماعع. 

 
 املينت اااب ا  يمع  

ر ــبب  2015( ســاةا مــا ُســ   م عــاه 1 915رنــد عــدرب األاةــال ا نــدين وامل ــتمدم  ) - 134
(. وم أين/ل ســـبتم ق 1 206مداه الـــيت بقـــ/ه مـــا حراـــع ال ـــباب )بعـــاع  عمنيـــاب الت نيـــد واملســـت

أاومت حراع ال باب  ي/خ منطقع والغاربورب عنت  قنا  األاةـال هملينعـماه  ك ا ماعـعق وأفعـت علـد 
(ق وا ـي  447فك. وُجند األاةال أيعا واسـتمدم/ا عنـت أيـدن املني ـياب الا ـالريع ) 100 ك تنيد 

اةـر عنـت يـد را ـع املحتـارب  17(. وُو ـ  اسـتمداه 78(ق وأا  ال نع وا ماعع )182ال/ا  ال /ما  )
 األفريقا م ال /مال.

ــــ  هملحت ــــازق فقــــد احت ــــ ب احلة/مــــع  - 135 ــــاا م امل عــــ/ه هراــــع  386أمــــا فيمــــا يتان اةــــر ملابب
( اــا  األاةــال S/2016/1098ال ــباب. وامــا وارب م بقريــرن عــن األاةــال والنــ ا  امل ــن  م ال ــ/مال )

يؤسرو  أو ينقت عني م القب  أ ناا الامنياب الا ةريع واألمنيـعق مبـا م علـد عمنيـاب التم ـيض األمـ  

https://undocs.org/ar/S/2016/1098
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ع أو بةتي  املنازل ال/اساع النطا . وم أعا ماي/ق سنمت  ربااة وامل/ربوغ املؤقتع  ك ا  ـاب املانيـع همايـ
اةر ي عم أهنم مرببط/  هراع ال بابق وااينت بند ا ربااة قد أسرهتم م اعاا مااا. وم  44األاةال 

 سنع. 14 و 12اةر بناوح أعمااام ر   26ب رين األول أات/ررق سنمت سنطاب ر/ينتريند أيعا 
عامــــا  17و  15اةــــر اخــــرين ُأســــروا وبــــناوح أعمــــااام رــــ   40وعامنــــت ســــنطاب ر/ينترينــــد  - 136

ماامنع البالغ ق وا/ ما يتناىف م  الت اماب ال /مال مب/جب ابةاقيع حق/  الطة  والا د الـدو  املـال 
ســـنع  20 ســـن/اب و 10هحلقـــ/  املدينيـــع وال ياســـيعق وحةـــم عنـــي م هل ـــ ن مـــدربا ا/ينـــع بـــناوح رـــ  

ق وراـد ا  ـ/رب الددورـع 2017حب اق ر  وقد قدا هق م حك احلةـم ه عـداه. وم اـاين/  ال ا  ينـاير 
الـــيت رـــ لت ا األمـــم املتحـــدة م مـــال الـــدع/ة عنـــت امل ـــت/ا الرفيـــ ق ح/لـــت أحةـــاه ا عـــداه  ك ال ـــ ن 

عامــــاق واــــا  أولاــــد األاةــــال م وقــــت  عــــدارب اــــ ا التقريــــر قــــد ســــنم/ا  ك ا  ــــاب املانيــــع همايــــع  20
 ـ   املراـ  القـاين/  ل اةـال الـ ين أخنـا األاةال. واستمرب األمـم املتحـدة م ب/اقـن ا مـ  ال ـنطاب ر
 سبين م ول ب ل أحةاه ال  ن ال ارباة هق م ساايع املةا/ل.

مــن األاةــال الــ ين قتنــ/ا و ــ/ا/ا عنــت أيــدن عناقــر م ــنحع  1 121وقــد ســ   مــا مم/عــ   - 137
(ق وامليني ـــــــــــياب 146(ق وا ـــــــــــي  الـــــــــــ/ا  ال ـــــــــــ/ما  )290(ق وحراـــــــــــع ال ـــــــــــباب )482م /لـــــــــــع )

(ق وأا  ال نع وا ماعع )اة  واحد(. ويـم ماإلـم ا قـاهب م 5(ق وق/اب ر/ينتريند )143) الريعالا 
قــة/ف األاةــال عــن ببــاربل  اــر  النــاا أ نــاا الامنيــاب الا ــةريعق والق ــ  رقــ ال  اتــاو ق وأج ــ ة 

راـع ال ـبابق  التة ري اليدويع ال ن ق واملتة راب من خمنةاب احلـرب. ومـن رـ  األاةـال الـ ين قتنـت م ح
عنــت األقــ  يتــن أعــدم/ا أمــاه املــ  ر ــب ع الت  ــ . ويمــت  قــاهب األاةــال املن ــ/رع  30اــا  انــاو 

( م املقــاه األول عــن الامنيــاب املعــطن  مــا ســد حراــع ال ــباب أو أ نــاا 42 ك را ــع املحتــارب األفريقــا )
ال أيعـا عـن وـاااب ج/يـع  ار  ينريا  ع ـ/اليع اربا عنـت ا مـاب. ويمـت  قـاهب م قـة/ف األاةـ

 .( وق/اب ال/ملعب املتحدة ) قارع واحدة(11ينة هتا ق/اب الدفا  ا /ن الةينيع )
فتـــاة وفــك واحـــدا  310وحتققــت األمــم املتحـــدة مــن عــدرب مـــن حــ/ارب  الانـــ  ا ن ــا م ــت  - 138

ــــــــــع ) ــــــــــ/ا  94(ق وامليني ــــــــــياب الا ــــــــــالريع )96وين ــــــــــبت  ك عناقــــــــــر م ــــــــــنحع م /ل (ق وا ــــــــــي  ال
(ق وقــ/اب ر/ينترينــد )واحــد(. 3(ق ومجاعــع أاــ  ال ــنع وا ماعــع )33(ق وحراــع ال ــباب )81) ل ــ/ما ا

حاملب  ك را ع املحتارب األفريقا. وا ريا ما وقات حاملب املوت اب وا اـراه عنـت الـ وا  م  3وين ب 
سنع مـن  16ا ح يرا  ي/يني ق اختطةت فتاة عمرا 16سيا  عمنياب املختطاف. فانت سبي  امل الق م 

 من جن/رب ا ي  ال/ا  ال /ما  م منطقع ها/ل.  5من تا واوت ب ا مجاعيا 
م ت ـــةياب. وين ـــبت ات مـــاب  10 مداســـع و 46وجـــرا التحقـــ  مـــن ا مـــاب اســـت دفت  - 139

(ق ومجاعــــع أاــــ  ال ــــنع 9( وا ــــي  الــــ/ا  ال ــــ/ما  )31عنــــت املــــدااا  ك اــــ  مــــن حراــــع ال ــــباب )
ي ــياب الا ــالريع )ا نــا  لةــ  اــرف من مــا عنــت حــدة(ق ورا ــع املحتــارب األفريقــا )ا ــ/ه وا ماعــع واملين

(. و سافع 4( وامليني ياب الا الريع )5واحد(. وين بت ات ماب عنت امل ت ةياب  ك حراع ال باب )
 ك علـــدق اســـتمدمت مداســـع واحـــدة واســـتمده م ت ـــةت واحـــد عنـــت يـــد ا ـــي  الـــ/ا  ال ـــ/ما ق  

حراـــع ال ـــباب مراـــ ا قـــحيا واحـــدا. وم منطقـــع ويـــدوق أخنـــت را ـــع املحتـــارب األفريقـــا  اســـتمدمت امـــا
 مداسع سي  أربن ال اين/يع راد أ  اسُتمدمت ملدة ستع أعه م ااين/  ال ا  يناير. 
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اةـرق  950. فقـد اختطـ  2015واابة  عدرب عمنياب املختطاف اابةاعا حاربا مقااينع راـاه  - 140
(ق رينمــا اختطــ  ماإلــم ا خــرين 827بقريبــا اختطةــ/ا عنــت يــد حراــع ال ــباب ) م املالــع 87مــن ريــن م 

(. ومــن رــ  احلــاملب الــيت ب/ااــت في ــا حراــع ال ــبابق اــا  انــاو 113عنــت يــد امليني ــياب الا ــالريع )
 اةر يتن اختطة/ا ألوراض الت نيد. 548
(ق 10مليني ـياب الا ــالريع )وين ـبت حـ/ارب  منـ  وقـ/ل امل ــاعدة ا ين ـاينيع  ك األاةـال  ك ا - 141

(ق وا ي  ال/ا  ال /ما  )حارب  (ق وق/اب ر/ينتريند )حـارب  واحـد(. فانـت سـبي  5وحراع ال باب )
امل ــالق م  ــ ر يني ــا  أرري ق ين ــبت حراــع ال ــباب امينــا ل ــاحنع اتراــع ملنإلمــع وــري حة/ميــع م رنــدة 

 لتغ يع األاةال. سيد أربي  مبنطقع ويدوق وسرقت األو يعق ومن سمن ا م/ارب
 

 التط/ااب وربواعا القن   
 ينـــ  أاحـــب  اـــر  ســـراح األاةـــال احمت ـــ ين ملاببـــاا م امل عـــ/ه هراـــع ال ـــباب م ر/ينترينـــد  - 142

ووامل/ربوغق وأحه عنت ب /يع ال/س  القاين/  ل اةال املةر  عن م سرياا. وفيما يتان   عاربة ا ربما ق 
اةــال املنة ــن  وقــدمت امل ــاعدة التقنيــع  ك وحــدة طايــع الطة/لــع مــن األ 604ربعمــت األمــم املتحــدة 

اـــاين/  ال ا  ينـــايرق أقـــدا الـــي  األااــا  الاامـــع لقـــ/اب الـــدفا  م ا ـــي  الـــ/ا    6رــ/زااة الـــدفا . وم 
عامــا عنــت األقــ . وأحــه  18ال ــ/ما  أمــرا يــنص عنــت أ  ســن ال ــمص عنــد الت نيــد جيــب أ  بةــ/  

يميــع عنــت الامــ  مــ  يت نــيت املاقــع مــن أجــ   ســةاا راــد  قنيمــا عنــت ج ــ/رب طايــع املنإلمــاب ربو  ا قن
 األاةال م ال /مال.

ق ح ــت املم نــع 2016وخــرل الــ عاة الــيت قامــت مــا يت نــيت املاقــع  ك ال ــ/مال م ثم/ز ي/ليــ   - 143
عنـــت ماامنـــع و  2012املاقـــع ال ـــنطاب عنـــت بنةيـــ  خطـــض الامـــ  امل/قاـــع مـــ  األمـــم املتحـــدة م عـــاه 

األاةــال املــرببط  ه ماعــاب امل ــنحع هعتبــااام ســحاع م املقــاه األولق م ــتندة م علــد  ك مبــدأين 
ب/جي ي  نا حتقي  امل ـنحع الةعـنت لنطةـ  و عمـال ماـايري احلمايـع الدوليـع. وقـد أعررـت يت نـيت املاقـع 

 ة. لبا ع املحتارب األفريقا أيعا عن القن  من املينت اااب املطري 
 
 جنوب السودان  

بــدا/اب احلالــع األمنيــع م أعقــاب امل ــتباااب الــيت وقاــت م جــ/ه م ثم/ز ي/ليــ  رــ  ا ــي   - 144
ال ــا  لتحريــر ال ــ/ربا  وا نــاح املاــااض م ا ــي  ال ــا  لتحريــر ال ــ/ربا ق ومــا بــر علــد أيعــا مــن 

امـــ/هق فـــإ  املينت ااـــاب املرببةـــع هـــ  اينق ـــاه رباخـــ  ا نـــاح املاـــااض م ا ـــي  ال ـــا . وعنـــت وجـــ  ال
م م ــــــت/ا يتا ــــــ  مل ــــــت/ااا م الاــــــاه ال ــــــار  واســــــتمر الت ــــــريد  2016األاةــــــال قــــــد  نــــــت م عــــــاه 

 عاليع. رن ب
 

 املينت اااب ا  يمع  
حارب  من ح/ارب  الت نيد واملستمداه االت ما مل يق   169حتققت األمم املتحدة يتا عدربه  - 145
( 574م املالع من بنـد احلـ/ارب   ك ا ـي  ال ـا  لتحريـر ال ـ/ربا  ) 61ب اةرق وين  1 022عن 

(. وخعـــ  األاةـــال أيعـــا لنت نيـــد واملســـتمداه عنـــت يـــد ا نـــاح 50ووـــريه مـــن قـــ/اب األمـــن احلة/ميـــع )
(ق وا ناح املاااض م ا ـي  ال ـا  لتحريـر ال ـ/ربا  115املاااض م ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا  )
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(ق 32(ق وف ي  اـ/ررا التـار  لن ـي  الـديقرااا  نـ/ب ال ـ/ربا  )207م  اته  ربين  قان )املتحال  
(ق واحلراـع ال/انيـع 16(ق وا ب ع ال ابيع ال/انيع  ن/ب ال /ربا  )25ومجاعع ج/ين /  أول/  امل نحع )

منــاا  (. و ـ/اد األاةـال واــم يربـدو  الـ ن الا ــةرن وحيمنـ/  أسـنحع م 3لتحريـر جنـ/ب ال ــ/ربا  )
أعــا  النيــ  الةــ ا واملســت/اليع وهــر الغــ ال. وحتققــت األمــم املتحــدة مــن أينبــاا عــن قيــاه ا ــي  ال ــا  
لتحرير ال /ربا  رنق  أاةال من وملعب ج/ينقنا والبحرياب وال/حدة  ك أج اا أخرا من البنـد لتـدايب م 

فـك. وقـد أعيـد تنيـد  100ب ع ةرع وين رام. ووفقا ملا جاا عنت ل ا  ال  /ربق مشنـت  حـدا احلـامل
فــك ســب  ا فــرا  عــن م مــن ف ــي  اــ/ررا التــار  لن ــي  الــديقرااا  نــ/ب ال ــ/ربا ق ولةــن ج ــ/رب  40

 الدع/ة اليت ر لت ا األمم املتحدة أفعت  ك  خرا سبين م مجياا ما خر فتي  ا ن .
(ق 71( وب ــ/ي م )108حــارب  مــن حــ/ارب  قتــ  األاةــال ) 101وجــرا التحقــ  يتــا مم/عــ   - 146

وقــ  ماإلم ــا م ومليــيت وــرب هــر الغــ ال ووســض املســت/اليع. وباــرض األاةــال لنقتــ  والت ــ/ي  عنــت يــد 
(ق 6(ق وا نــــاح املاــــااض م ا ــــي  ال ــــا  لتحريــــر ال ــــ/ربا  )104ا ــــي  ال ــــا  لتحريــــر ال ــــ/ربا  )

(ق وا  ـاز الـ/ا  3  ربينـ  قـان )وا ناح املاـااض م ا ـي  ال ـا  لتحريـر ال ـ/ربا  املتحـال  مـ  اته
(. وباـــرض األاةـــال أيعـــا لنقتـــ  والت ـــ/ي  م حـــ/ارب  ببـــاربل  اـــر  النـــاا 3ل ـــراع جنـــ/ب ال ـــ/ربا  )
(. وأاربن راع م عمدا اميا هلرقال أ ناا فرااام من ا ي  ال ا  لتحرير 63وال خالر وري املنة رة )

 ال /ربا ق مبا م علد من م افع قريبع.
حالع من حاملب الان  ا ن ا سـد الةتيـابق مبـن فـي ن  142حتققت األمم املتحدة من  وقد - 147
فتـاة مـ/اا عنــي ن املوت ـاب ا مـاعا. وو ــ  ماإلـم احلـاملب م ومليــع ال/حـدة ومنـاا  املســت/اليعق  26

(ق 15(ق وا ب ــع ال ــابيع ال/انيــع  نــ/ب ال ــ/ربا  )114وين ــبت  ك ا ــي  ال ــا  لتحريــر ال ــ/ربا  )
(. وراـد 6(ق وا نـاح املاـااض م ا ـي  ال ـا  لتحريـر ال ـ/ربا  )7الق/اب األمنيع احلة/ميع األخـرا )و 

اينـــدمل  النـــ ا  م جـــ/ه م ثم/ز ي/ليـــ ق بارســـت فتيـــاب لروت ـــاب واـــن يغـــاربا  مرااـــ  طايـــع املـــديني  
 عند ينقاط التةتي . أو

ا مـــدااا وم ت ـــةياب رباخـــ  مداســـع وم ت ـــةتق مـــن ســـمن  17وواربب بقـــااير عـــن باـــرض  - 148
( وا ناح املاااض م ا ي  10مراا  طايع املديني ق ت ماب عنت يد ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا  )

 (. 3ال ا  لتحرير ال /ربا  )
ا /مــا عنــت املرافــ  ال ــحيع وا ــ/م  ا نــ  عنــت الاــامن  م ا ــال  28وجــرا التحقــ  مــن  - 149

(ق وا نـاح املاـااض 19م ماإلم ـا  ك ا ـي  ال ـا  لتحريـر ال ـ/ربا  )الط ق وين بت بنـد ات مـاب 
 (. ووق  أا ر من  ن ا ات ماب م منطقع املست/اليع.5م ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا  )

ـــــيت اســـــتمدمت حـــــدي ا ألوـــــراض ع ـــــةريع  - 150 مداســـــعق وين ـــــب ماإلـــــم  21ورنـــــد ممـــــ/  املـــــدااا ال
 (. 7(ق وا ناح املاااض م ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا  )10ال /ربا  )  ك ا ي  ال ا  لتحرير احلاملب
حــــــارب  مــــــن حــــــ/ارب  املختطــــــاف االــــــت مــــــا يقــــــرب مــــــن  17وجــــــرا التحقــــــ  يتــــــا مم/عــــــ   - 151
اةرق ووق  ماإلم ا م ومليـيت ال/حـدة ووـرب املسـت/اليعق وين ـبت م ماإلم ـا  ك ا ـي  ال ـا   180

ابيع ال/انيــع  نـــ/ب ال ـــ/ربا  وا نـــاح املاــااض م ا ـــي  ال ـــا  لتحريـــر لتحريــر ال ـــ/ربا ق وا ب ـــع ال ـــ
فـــك مل يت ـــاوز عمـــر  100ال ـــ/ربا . وم حـــارب  ابـــري وقـــ  م ومليـــع ال/حـــدةق اختطـــ  مـــا يقـــرب مـــن 
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ــــــ/ا  ك جــــــ/ه  14راعــــــ م  ــــــد وينقن ــــــر ال ــــــ/ربا  ألوــــــراض الت ني ــــــد ا ــــــي  ال ــــــا  لتحري ــــــت ي عامــــــا عن
 الا ةرن. لنتدايب
حارب  من ح/ارب  من  وق/ل امل اعدة ا ين اينيعق وا/ ما ي   بقريبا  445التحق  من  وجرا - 152

( 182. وين ـــب ماإلـــم احلـــ/ارب   ك ا ـــي  ال ـــا  لتحريـــر ال ـــ/ربا  )2015ســـا  عـــدرباا م عـــاه 
(ق يني ـــــــا ا نـــــــاح املاـــــــااض م ا ـــــــي  ال ـــــــا  لتحريـــــــر 179وقـــــــ/اب ومؤس ـــــــاب األمـــــــن احلة/ميـــــــع )

بند احل/ارب  املعتـداا عنـت األفـرارب وا ماـابق وهنـب املمـاز  ومـ/اارب امل ـاعدة  (. ومشنت54) ال /ربا 
ا ين ــاينيعق والقيــ/رب البريوقراايــعق وبقييــد حريــع التنقــ . وم م ــال ي ــري القنــ  ال ــديدق أقــده ا ــي  ال ــا  

 ـــاعدة لتحريـــر ال ـــ/ربا  م  ـــ ر أعا مـــاي/ ر/مليـــع أعـــا  النيـــ ق عنـــت  اـــر  الرقـــال هتـــاه عمـــال امل
 ا ين اينيع وام حياول/  ال/ق/ل  ك ال ةا  احمتاج . 

 
 التط/ااب وربواعا القن   

ل ي ل ح م املينت اااب اليت يتارض تا األاةال م جنـ/ب ال ـ/ربا  مـن األسـباب الداعيـع  ك  - 153
 ك التاـاو  القن . و ين  أحه القاربة عنت احـناه م ـؤوليت م عـن طايـع األاةـالق وأربعـ/ مجيـ  األاـراف 

م  املحتارب األفريقا م بنةي  ابةا  ال رهق وأ    ا لد عنت  رباا   /او  طايـع األاةـال م جـدول 
 احل/اا ال/ا .

وي ــاوا  القنــ  مــن أ  بنةيــ  خطــع الامــ  مــن قبــ  ا ــي  ال ــا  وا نــاح املاــااض م ا ــي   - 154
 . وم اـــ ا ال ـــدربق أربعـــ/ اـــ ين الطـــرف   ك ال ـــا  لتحريـــر ال ـــ/ربا  قـــد باطـــ  ر ـــبب النـــ ا  املت/اقـــ

استاناف بنةيـ  خطتي مـاق وأ ـري  ك أ  خطـع الامـ  املتانقـع ه نـاح املاـااض م ا ـي  ال ـا  لتحريـر 
ال /ربا  بنطبـ  هلت ـاون عنـت أن عناقـر من ـقع. وـري أ  مـا حيـدو   ك التةـادل أينـ  م أعقـاب ج ـ/رب 

فـــك مـــن قبــــ  اـــ  مـــن ا ــــي   32دةق أفــــر  م ومليـــع ال/حـــدة عــــن الـــدع/ة الـــيت قامـــت مــــا األمـــم املتحـــ
فــكق  148(. وم جــ/ينقناق أفــر  عــن 7( والــدالرة ال/انيــع ل حيــاا ال يــع  نــ/ب ال ــ/ربا  )25) ال ــا 

مرببطــــ/  رة ـــــي  اـــــ/ررا التــــار  لن ـــــي  الـــــديقرااا  120 مرببطــــ/  ه ـــــي  ال ـــــا ق و 3مــــن ريـــــن م 
   ه ناح املاااض م ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا . مرببط/  25 ال /ربا ق و  ن/ب

 
 ال /ربا   

ولةـــن حـــدهتا خةـــت م الن ـــ  ال ـــا  مـــن  2016اســـتمرب األعمـــال الاداليـــع م أوالـــ  عـــاه  - 155
الاـــــاه. فةــــــا رباافـــــ/اق ااــــــ ب الامنيــــــاب الا ـــــةريع الــــــيت بقــــــ/ه مـــــا احلة/مــــــع عنــــــت اـــــررب جــــــي  حتريــــــر 

مــرة. وم ح يرا  ي/ينيــ ق أعننــت احلة/مــع وقــ   اــر  النــاا مــن  ال /ربا  ف ــي  عبــد ال/احــد مــن جبــ 
جاينــب واحــد م رباافــ/اق عنــت الــروم مــن اســتمراا املناو ــاب. وم ال/قــت ينة ــ ق وقاــت م/اج ــاب رــ  

قطـــا  ال ـــمال م ومليـــيت النيـــ  األزا   - القـــ/اب امل ـــنحع ال ـــ/رباينيع واحلراـــع ال ـــابيع لتحريـــر ال ـــ/ربا 
قطـــا   -  ـــا  أرري  وح يرا  ي/ينيـــ  عنـــت التـــ/ا ق أعنـــن اـــ  مـــن احلراـــع ال ـــابيعوجنـــ/ب ارربفـــا . وم يني

  2017ال ـــمال واحلة/مـــع عـــن وقـــ   اـــر  النـــااق ول يـــ ل وقـــ   اـــر  النـــاا ســـااع م أوالـــ  عـــاه 
أ  األعمـــال الاداليـــع اســـتمرب ر ـــ/اة متقطاـــع ول يـــ ل وقـــ/ل األمـــم املتحـــدة  ك املنـــاا  املاســـاع  وـــري

قطا  ال مال مقيدا. ويررب ريا  مة   آب ا الن ا  امل ن  عنـت األاةـال سـمن  - راع ال ابيعل يطرة احل
 (. S/2017/191بقريرن القطرن )

https://undocs.org/ar/S/2017/191
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 املينت اااب ا  يمع: ربااف/ا  
 مل مـن اربعـاا واحـد وين ـب فتيا  واستمدام مق ل يت ب التحق   5اوم واورب اربعاااب رت نيد  - 156

  ك حراع التحرير والادالع سارقا م وسض ربااف/ا. 
اةـرق قتـ  مـن م  199من ح/ارب  القت  والت /ي  االت  109وقد جرا التحق  يتا مم/ع   - 157
(ق وعمنيــــاب 55(ق والــــ خالر وــــري املنة ــــرة )94ق ويــــم ماإلم ــــا عــــن  اــــر  النــــاا )114و ــــ/ه  85

( )القــ/اب امل ــنحع ال ــ/رباينيع 39ين ــبت بنــد احلــ/ارب   ك القــ/اب احلة/ميــع )(. و 42الق ــ  ا ــ/ن )
وقـــ/اب الـــدعم ال ـــري  وال ـــراع وقـــ/اب الـــدفا  ال ـــا  وج ـــاز األمـــن واملمـــارراب الـــ/ا (ق وامليني ـــياب 

 حارب  عن ال خالر وري املنة رة.  24(ق رينما يم 37(ق واجال م نح  م /ل  )7امل/اليع لنحة/مع )
فتاة وفـك واحـدا وين ـبت  ك  94حارب  من ح/ارب  املوت اب االت  94وجرا التحق  من  - 158

( )الق/اب امل نحع ال /رباينيعق وق/اب الـدعم ال ـري ق وال ـراع املحتياايـع املرا يـعق 20الق/اب احلة/ميع )
ل ـــ/ربا  وب ـــارب (  والقـــ/اب امل ـــناع رـــ  ا18وقـــ/اب ال ـــراع ال/انيـــع(  وامليني ـــياب امل/اليـــع لنحة/مـــع )

حـارب . ولـان رـ لت احلة/مـع ج ـ/ربا  30)حارب  واحد(. واـا  اجـال م ـنح/  م /لـ/  م ـؤول  عـن 
من أج  الت دن لافرب من الاقاب عنت جرالم الان  ا ن ا سد األاةالق فإ  عـدرب القعـاع الـيت 

 قعاع. 9أفعت  ك اعتقال ا ناة واحلةم عني م ل بتاد 
م ت ـــةياب لن  ـــ/ه أو التـــدمري أو الن ـــب عنـــت أيـــدن  6 مداســـع و 20عـــ  وباـــرض مـــا مم/  - 159

(ق واجـال م ـنح  2(ق وامليني ياب القبنيـع )1(ق وق/اب الدعم ال ري  )15الق/اب امل نحع ال /رباينيع )
(ق ويم ماإلم ا عن عمنياب الق   ا /ن م جبـ  مـرة  وأفيـد أيعـا    القـ/اب امل ـنحع 8م /ل  )

  ر  مدااا م وسض ربااف/ا.  2016مدمت م عاه ال /رباينيع است
فتيـــاب  6 فـــك و 15حـــارب  مـــن حـــ/ارب  املختطـــاف مشنـــت  18وجـــرا التحقـــ  يتـــا مم/عـــ   - 160

(ق واجــــال م ــــنح  2(ق والقــــ/اب امل ــــنحع ال ــــ/رباينيع )10وين ــــبت  ك امليني ــــياب امل/اليــــع لنحة/مــــع )
 (.6م /ل  )

ارب  مــن حــ/ارب  منــ  وقــ/ل امل ــاعدة ا ين ــاينيعق مــن قبيــ  حــ 14وجــرا التحقــ  يتــا مم/عــ   - 161
حـارب   11املعتداا عنت عمال امل اعدة ا ين اينيع والاراقي  البريوقراايع وبقييد حريع التنق ق مبا م علـد 

عنت أيدن الق/اب امل ـنحع ال ـ/رباينيع وحـارب  واحـد عنـت يـد جـي  حتريـر ال /ربا  ف ـي  عبـد ال/احـد. 
 مل اعدة ا ين اينيع ختع  لقي/رب م دربةق ومل سيما م  ر  جب  مرة.ول ب ل سب  وق/ل ا

 
 املينت اااب ا  يمع: جن/ب ارربفا  والني  األزا  وأريا  

عامــا  17و  12بنقــت األمــم املتحــدة اربعــاااب رت نيــد واســتمداه فتيــا  بــناوح أعمــااام رــ   - 162
احلراـع ال ـابيع قطا  ال ـمال م منطقـع أعـا  عنت أيدن الق/اب احلة/ميـعق ومل سـيما م النيـ  األزا ق و 

 الني  الة اق جبن/ب ال /ربا ق عنت الروم من با ا التحق  من بند احلاملب. 
( ســـــتع فتيـــــا  وفتـــــاب  ا نتـــــ ق وين ـــــبت  ك احلراـــــع 6( وب ـــــ/ي  )2وجـــــرا التحقـــــ  مـــــن قتـــــ  ) - 163

(. وأقــيب 1/اب الــدعم ال ــري  )(ق وقــ1(ق والقــ/اب امل ــنحع ال ــ/رباينيع )2قطــا  ال ــمال ) - ال ــابيع
 أيعا اةر  ر خالر وري منة رةق اما أقيب ا نا  اخرا  م اينة اا عند حاميع ع ةريع. 
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عاما عنت أيـدن عناقـر  15 و 13فتياب بناوح أعمااان ر   4وجرا التحق  من اوت اب  - 164
ق  ــــاة القــــ/اب امل ــــنحع ال ــــ/رباينيع م النيــــ  األزا  وأُرنغــــت ال ــــراُع األمــــر  وأفعــــت علــــد  ك اعتقــــال ا ن

 ومااقبت م.
( أ نـاا وـاااب ج/يـعق 1( وامل ت ـةياب )3اربعاااب ر/قـ/  ا مـاب عنـت املـدااا ) 4وواربب  - 165

 مل أينــــ  باــــ ا التحقــــ  من ــــا. وم اعاا مــــاااق ُو  ــــ  اســــتمداه مداســــع م اــــاربووناق جنــــ/ب ارربفــــا ق 
  . ال/ااألمن و ألوراض ع ةريع عنت يد ج از املمارراب 

عامـــا عنـــت يـــد عناقـــر مني ـــيا امل ـــرييع م  16 و 12وم اعاا مـــاااق اختطـــ  فتيـــا  عمرنـــا  - 166
أريا. وأان  سراح الةتي  وأعيدا  ك أسربي ما عقب التدخرب اليت قامت ما األمم املتحدة وال بةاب 

 ا تمايع. 
 

 التط/ااب وربواعا القن   
اااا م امللت اه فطع الامـ  امل/قاـع م اعاا مـااا والتقـده الةبـري  ين  أ   عنت احلة/مع ملستمر  - 167

الــ ن أحــرزق وي ــم  ب ــةي   ــا  فنيــع وافياــع امل ــت/ا ووســ  خطــع عمــ . وقــد قــداب أوامــر قياربيــع 
لتامـيم خطـع الامـ  وجـرا بايـ  م ـؤول  لنتن ــي  ررببـع مةـت  عـاه لتي ـري املناق ـاب املتانقـع  مةاينيــع 

ق منحـــت احلة/مـــع األمــــم املتحـــدة  مةاينيـــع ال/قــــ/ل  ك 2017اةـــال. وم اعاا مــــااا ال/قـــ/ل  ك األ
 مناا  الني  األزا  ملتاراع املربعاااب املتانقع رت نيد األاةال واستمدام م من جاينب ق/اهتا. 

اعاا مـــاااق وعقـــب أين ـــطع الـــدع/ة املة ةـــع الـــيت قامـــت مـــا األمـــم املتحـــدةق منحـــت  29وم  - 168
اةر ااين/ا ذت  ين من قب  ج ـاز األمـن واملمـارراب الـ/ا  ملاببـاا م  21اينيع ال/ق/ل  ك املنإلمع  مة

. وأفـر  عـن أولاـد األاةـال م 2015امل ع/ه  حـدا ا ماعـاب امل ـنحع راـد اعتقـاتم رـدااف/ا م عـاه 
 أين/ل سبتم ق ومنح/ا الاة/ الر سا وأعيدوا  ك أحعا  أسرام.

الـــيت قـــاه مـــا اـــ  مـــن يت نـــيت املاقـــع و ـــرااا األمـــم املتحـــدةق وقاـــت احلراـــع وراـــد املب ـــاملب  - 169
ال ـــــابيع لتحريـــــر ال ـــــ/ربا  قطا  ال ـــــمال خطـــــع عمـــــ  م ب ـــــرين ال ـــــا  ين/فم   هنـــــاا تنيـــــد األاةـــــال 
ـــاربعق وعينـــت  واســـتمدام م. وم اـــاين/  األول ربي ـــم ق أقـــداب احلراـــع ال ـــابيع قطا  ال ـــمال أمـــرا قي

 ــت/ا يتــ/ك  ــؤو  التن ــي . وم ب ـرين ال ــا  ين/فم ق التقــت األمــم املتحــدة أيعــا رــ عيم م ـؤومل افيــ  امل
حراـــع الاـــدل وامل ـــاواة ويت ـــ  عـــن جـــي  حتريـــر ال /ربا  ف ـــي  ميـــ  مينـــاونق وارنـــا ابةـــ  عنـــت وســـ  

 خطض لنتا ي  رتنةي  خطيت عمن ما.
 
 اجلمهورية العربية السورية  

  واس  م مجي  أحناا ا م /ايـع الارريـع ال ـ/ايع وا ـتدب حدبـ  م الررـ  استمر الن ا  عنت ينطا - 170
مـــ  بةـــا   األعمـــال الاداليـــع م ا ـــ ا ال ـــرقا مـــن مدينـــع حنـــبق وم مـــدينيت  2016األخـــري مـــن عـــاه 

البــاب ومنــب  مبحافإلــع حنــب. وأربا بةــا   األعمــال الاداليــع واســتمراا القيــ/رب املةروســع عنــت  مةاينيــع 
 ا/هب ابرية م القياه هلرقد.ال/ق/ل  ك ق
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 املينت اااب ا  يمع  
ازربارب تنيد األاةال واستمدام م ازربعربا حارباق حيه فـا  عـدرب احلـاملب الـيت جـرا التحقـ  من ـا  - 171

حالـع ع يـت  ك اـ  مـن ا ماعـاب  851. وقد حتققت األمم املتحدة من 2015سا  ما س   م عاه 
(ق 133(ق وبنإلــــــيم الدولــــــع ا ســــــرميع )507ا ــــــي  ال ــــــ/ان احلــــــر )امل ــــــنحع الــــــيت بن ــــــب ينة ــــــ ا  ك 
(ق والقـــــــ/اب احلة/ميـــــــعق وجـــــــي  46(ق ووحـــــــداب طايــــــع ال ـــــــاب )54وامليني ــــــياب امل/اليـــــــع لنحة/مـــــــع )

(ق 10(ق وجب ــــع الن ــــرة )املاروفــــع أيعــــا هســــم جب ــــع فــــت  ال ــــاه( )17(ق وأحــــراا ال ــــاه )28) ا ســــره
م املالع من احلـاملب الـيت جـرا  20(. ومش  24مجاعاب م نحع م /لع )(ق و 3ين/ا الدين ال ينةا ) وحراع

عامـا. ول يـ ل ربفـ  املرببـاب أو املينتمـاا ا يـدي/ل/جا أو الاـالنا  15التحق  من ا أاةـامل بقـ  أعمـااام عـن 
م اةـر م ـرع  37أو أت ري ا تم  احمناق من رـ  الا/امـ  الـيت حتةـ  عنـت علـد. وقـد لقـا مـا مل يقـ  عـن 

 اخرين ينتي ع اابباا م  اراف الن ا .  17وجرح 
م املالع من احلاملب اليت جرا التحقـ  من ـا  ك ا ماعـاب املنت ـبع لن ـي  ال ـ/ان  60وين ب  - 172

ق ووقـــ  جن ـــا م ذافإلـــاب 2015احلـــرق وعلـــد مـــا ي ـــ  زعربة مبقـــداا ع ـــرة أســـااف عـــن عـــدرباا م عـــاه 
م املالع من الةتيا  ال ين جندهتم ا ماعـاب املنت ـبع  ك ا ـي   98حنب ورباعا واي  ربم  . واسُتمده 

ــــد القتــــال م املطــــ/ط األماميــــع. واســــُتمده مــــا مل يقــــ  عــــن  ال ــــ/ان احلــــر م م ــــاه ع ــــةريعق مبــــا م عل
أاةـال مــن قبـ  بنإلــيم الدولــع ا سـرميع م م ــاه ع ـةريع ب ــم  بنةيــ  عمنيـاب ا عــداه وات مــاب  103

فتيابق بنق/ا التدايب الا ـةرن  6 فك و 40مت وحداب طايع ال اب رت نيد واستمداه املينتحاايع. وقا
واسـتمدم/ا م الـدواعب وحراسـع ينقـاط التةتـي . واـا  األاةـال ا نـدو  وامل ـتمدم/  مـن قبـ  ا ماعــاب 

 التةتي . ( يق/م/  م األونب األعم هراسع ينقاط82امل نحع األخرا )
من م وأُميـد وا هل ـرح  5اةر هلق/اب احلة/ميعق رُبا يب  29تحدة من اابباط وحتققت األمم امل - 173

واســــتمدم/ا م القتــــالق م حــــ  ين ــــر ا خــــرو  م ينقــــاط التةتــــي ق ربو  أســــنحع م ماإلــــم احلـــــاملب. 
ــ   20اةــرق اســتمده  54وجنــدب امليني ــياب امل/اليــع لنحة/مــع  حلراســع  34مــن م م القتــالق رينمــا اختُّ

 تةتي . واستمده ا اراه واحل/اف  املاليع وسينع لت نيد األاةال. ينقاط ال
وب/اقــ  اعتقــال األاةــال واحت ــازام ر ــبب ااببــاا م امل عــ/ه ه ماعــاب امل ــنحع. وحتققـــت  - 174

فـك عنــت أيـدن القـ/اب احلة/ميـع والن ــا  ال ـابيع. وقـد ُعــ  ب  12األمـم املتحـدة مـن اعتقــال واحت ـاز 
 ماامنع سياع م سب  من بند احلاملب عنت األق .األاةال وع/من/ا 

وس نبت ا ماعاب امل نحع أيعا األاةال  حريت  م ر بب اابباا م امل ع/ه هألاراف املناولـع تـا  - 175
فك من حريت مق راعـ م مل يت ـاوز  27م الن ا . فانت سبي  امل الق قاه بنإليم الدولع ا سرميع هرما  

 . 2017اخرين مةق/ربا م أوال  عاه  17ده ب اع من مق م ح  ل ي ل أ ر سن ق وأُع 10عمره 
اخـرين جن ـ م  230 فتـاة  و 125 فك  و 297اةر ) 652وحتققت األمم املتحدة من مقت   - 176

اخــــرين جن ــــ م وــــري ماــــروف( خــــرل  291 فتــــاة  و 133 فــــك  و 223) 647وــــري ماــــروف( وب ــــ/ي  
/ط اــــؤملا العــــحاع  ك اــــ  مــــن القــــ/اب احلة/ميــــع والقــــ/اب امل/اليــــع . وين ــــبت م ــــؤوليع ســــق2016 عــــاه

(ق وا ماعــاب املنت ــبع 8(ق ووحــداب طايــع ال ــاب )235(ق وبنإلــيم الدولــع ا ســرميع )708لنحة/مــع )
(. وقد 145(ق ومجاعاب م نحع م /لع )10(ق وا ماعاب امل نحع األخرا )5 ك ا ي  ال /ان احلر )

 من املينت اااب اليت جرا التحق  من ا م حنب واي  ربم   ورباعا و ربلب. وق  الادرب األا  
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من ا قاهب اليت وقاـت م قـة/ف األاةـال وجـرا التحقـ  من ـا عـن  533ويم ما مم/ع   - 177
مـــن بنـــد ا قـــاهب  ك القـــ/اب احلة/ميـــع والقـــ/اب امل/اليـــع لنحة/مـــعق  451الغـــاااب ا /يـــعق وين ـــب 

واا  من رـ  األاـراف امل ـاااع م الامنيـاب ا /يـع  .ك أاراف م الن ا  م /لع قارع   82ين ب  رينما
م ا م /ايـــع الارريـــع ال ـــ/ايع القـــ/اُب احلة/ميـــع والقـــ/اب الدوليـــع الداعمـــع لنحة/مـــع وأععـــاا التحـــال  

 الدو  ملةافحع بنإليم الدولع ا سرميع وبرايا و سرالي .
هب اليت وقاـت م قـة/ف األاةـال وجـرا التحقـ  من ـا عـن من ا قا 243ويم ما مم/ع   - 178

 ار  ق ال  اتاو  وات ماب هل /ااي  واألج  ة املتة رة اليدويع ال ن  من قب  ا ماعـاب امل ـنحع 
عنـــت املنـــاا  املاســـاع ل ـــيطرة احلة/مـــع. ول يـــ ل األاةـــال يتارســـ/  لنقتـــ  والت ـــ/ي  ر ـــبب ات مـــاب 

(ق فعـــر عـــن األج ـــ ة املتة ـــرة 17(ق وا مـــاب القناقـــع )16ا عـــداه ) (ق وعمنيـــاب70املينتحاايـــع )
(. وم  ــباط ف ايرق قطاــت ادوا  ر ــع أاةــال أمــاه املــ  130اليدويــع ال ــن  والــ خالر وــري املنة ــرة )

و ســافع  ك علــدق اعتقــ  بنإلــيم الدولــع “. هلت  ــ ”عنــت يــد بنإلــيم الدولــع ا ســرميع راــد أ  اهتمــ/ا 
اةر ر بب االةع واساع من األعمال اليت ي نة ا م هب ا رالمق وأُعـده راـ  أولاـد  41ا سرميع 

 األاةال أو رنب أععادام.
حــــاملب مــــن حــــاملب الانــــ  ا ن ــــا ســــد الةتيــــابق مشنــــت  8وحتققــــت األمــــم املتحــــدة مــــن  - 179

لـع ا سـرميعق م حـاملب  ك بنإلـيم الدو  7املوت اب وا اراه عنت الـ وا  واملسـنقا  ا ن ـا. وين ـب 
حــ  ين ــبت حالـــع واحــدة  ك مني ـــيا ال ــايطاب امل/اليــع لنحة/مـــع. وواربب بقــااير عـــن مطالبــع مقـــابنا 
بنإلــيم الدولــع ا ســرميع هلــ وا  هلةتيــاب الرلــا يقمــن م املنــاا  املاســاع ل ــيطرة التنإلــيم. وم حالــع 

مـن مقـابنا التنإلـيم  6يـا عنـت أيـدن عاما واوت ـبت مجاع 14جرا التحق  من اق اختطةت فتاة عمراا 
راد أ  افعت أسرهتا ب وجي ا. وأ ااب التقااير أيعا  ك أ  الةتياب األي يدعب الرلا أسـر  م الاـرا  

ـر رن  ك ا م /ايـع الارريـع ال ـ/ايع ورباخـ  منااق ـا وي ـتمدمن ارقيـ  جن ـا.  2014م عاه  ما زلن يـُ  
ا األاةــــال العــــحاع راــــد بارســــ م لنانــــ  ا ن ــــا والاــــاا وبــــؤربن ال ــــدماب النة ــــيع الــــيت ي ــــاب مــــ

 املجتماعا ال ن ي م م من جراا علد  ك امتناع م عن الب/ح مبا أقامم.
اعتــداا عنــت الاــامن  م مــال  11ا /مــا عنــت املــدااا ومــن  76وحتققــت األمــم املتحــدة مــن  - 180

م املالــع مقااينــع  40لاــدرب زعربة رن ــبع  قــارع م قــة/ف م. وي ــ  علــد ا 28التانــيمق أســةرب عــن وقــ/  
ــــــد ات مــــــاب  ك القــــــ/اب احلة/ميــــــع ال ــــــ/ايع والقــــــ/اب امل/اليــــــع لنحة/مــــــع 2015راــــــاه  . وين ــــــبت بن

(ق ووحـــداب طايـــع ال ـــاب 6ينةـــ ب جـــ/ا(ق وبنإلـــيم الدولـــع ا ســـرميع ) 38ا /مـــا مـــن ســـمن ا  57)
نـ  مـن ات مـاب عنـت املـدااا م (. وب بب ما جرا التحقـ  م14)واحد(ق ومجاعاب م نحع م /لع )

ـــ/ررق عنـــت ســـبي   255 قـــارع  اةـــر وقـــ  ماإلم ـــا م ذـــافإليت حنـــب و ربلـــب. فةـــا ب ـــرين األول أات
امل الق بارض مم  مداسع امال قنا ـا م ذافإلـع  ربلـب لغـاااب ج/يـع متتاليـع عنـت يـد القـ/اب امل/اليـع 

اخـــــــرينق وأحلقـــــــت أســـــــرااا  اةـــــــر 61اةـــــــر وجـــــــرح  19 مانمـــــــ  و 3لنحة/مـــــــعق أربب  ك م ـــــــر  
 هملداسع. رنيغع
ا /ما عنت الاامن  م  30 ا /ما عنت املراف  الطبيع و 91وحتققت األمم املتحدة من وق/   - 181

 قـارع م قـة/ف األفـرارب الطبيـ . وي ـ  علـد مـا يقـرب  94 اةـر و 29ا ال الطـ ق أربب  ك  قـارع 
. وين بت بند ات ماب  ك الق/اب احلة/ميع ال /ايع 2015من  ر ع أسااف األاقاه امل  نع م عاه 

(ق 7ا /ما ينة ب ج/ا(ق وبنإليم الدولع ا سـرميع ) 61ا /ما ب م   93والق/اب امل/اليع لنحة/معق )
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(. 3(ق وأحـراا ال ـاه )واحــد(ق ومجاعـاب م ـنحع م /لــع )2وا ماعـاب املنت ـبع لن ـي  ال ــ/ان احلـر )
لــيت جــرا التحقــ  من ــا م ذــافإليت حنــب و ربلــب. وم يني ــا  أرري ق قتــ  ووقاــت والبيــع املينت ااــاب ا

مــ/ ة  ابيــ  م ا مــاب أقــارت مــا القــ/اب امل/اليــع لنحة/مــع م ت ــةت القــدا م  4 اةــر و 13
 ذافإلع حنب. 

مـــن حـــ/ارب  اســـتمداه املـــدااا ألوـــراض ع ـــةريع  ك مجاعـــاب منت ـــبع  9وين ــب مـــا مم/عـــ   - 182
(. وقد بارسـت 1(ق والق/اب احلة/ميع ال /ايع )3(ق وبنإليم الدولع ا سرميع )5ر )لن ي  ال /ان احل

مـن حـ/ارب  اسـتمداه  4ا نتا  من بند املدااا م وقت ملح  ت ماب من قب  ق/اب مناولع. وين ب 
 املراف  الطبيع ألوراض ع ةريع  ك بنإليم الدولع ا سرميع.

(ق 34) اةـر وين ـب علـد  ك بنإلـيم الدولـع ا سـرميع 43وحتققت األمم املتحدة مـن اختطـاف  - 183
(. واختطةـــت وحـــداب 1(ق والقـــ/اب احلة/ميـــع واملني ـــياب امل/اليـــع لنحة/مـــع )8ووحـــداب طايـــع ال ـــاب )

 أاةال ألوراض الت نيد. 8طايع ال اب والدفا  عن املرأة ما مل يق  عن 
/ل عنـت امليـاه اتةتيـد حـريب  فةـا هنايـع ول ي ل أاـراف النـ ا  ي ـتمدم/  احل ـاا ومنـ  احل ـ - 184
اةـ  يتـن أونقـت ربوهنـم املنافـ  م املنـاا  احماقـرة.  292 000اـا  انـاو مـا يقـدا رنحـ/   2016عاه 

م املالــع مــن حــاملب احل ــااق رينمــا اــا  بنإلــيم الدولــع ا ســرميع  80وبتحمــ  احلة/مــع امل ــؤوليع عــن 
اب احلة/ميــــع ر ــــحب األربويــــع األساســــيع مــــن ق/افــــ  م املالــــع من ــــا. وقامــــت ال ــــنط 17م ــــؤومل عــــن 

ـــر مـــن  اةـــ  يتـــن اـــاين/ا  411 000امل ـــاعدة ا ين ـــاينيع أو اســـتباارباا من ـــا. ول يتـــ ب ال/قـــ/ل  ك أا 
سي ـــتةيدو  مـــن طـــرب التح ـــ  ســـد  ـــن  األاةـــال ر ـــبب  قـــراا بنإلـــيم الدولـــع ا ســـرميع وجب ـــع 

 الن رة عنت من  ال/ق/ل  لي م.
حالــــع مــــن حــــاملب منـــــ  وقــــ/ل امل ــــاعدة ا ين ــــاينيعق مبـــــا م  90ألمــــم املتحــــدة مـــــن وحتققــــت ا - 185
ا /مـــا عنـــت املرافـــ  ا ين ـــاينيع وم/ ةي ـــاق  32 مـــن حـــاملب منـــ  املـــدماب ا ين ـــاينيع عمـــداق و 37 علـــد

عمنيـــع ح ـــاا. وين ـــبت احلـــاملب الـــيت جـــرا التحقـــ  من ـــا  ك اـــ  مـــن القـــ/اب احلة/ميـــع ال ـــ/ايع  21 و
(ق وا ماعاب املنت بع لن ي  ال /ان احلـر 15(ق وبنإليم الدولع ا سرميع )59يع لنحة/مع )والق/اب امل/ال

(. وم أين/ل ســـــبتم ق 5(ق ومجاعـــــاب م ـــــنحع م /لـــــع )1(ق وجـــــي  ا ســـــره )2(ق وجب ـــــع الن ـــــرة )2)
يب ايــ  بارسـت قافنـع  ين ـاينيع اتراـع ل مـم املتحـدة واتـرل األطــر الاـريب ال ـ/ان ت مـاب ينةـ ب جـ/ا وـر 

 م/ ةا والي  فر  أواه الة ا لن رل األطر الاريب ال /ان. 17حنبق قت  في ا 
 

 التط/ااب وربواعا القن   
مل ي ال استمراا م ت/ا املينت ااـاب املربةبـع هـ  األاةـال م ا م /ايـع الارريـع ال ـ/ايع م ـدا  - 186

 ــره ال ــامنع لن ميــ  رقيــاربة ســـ/ايع قنــ   ــديدق وأان أحــه مجيــ  األاــراف عنــت املغــراط م عمنيــع ال
وحتت اعايع األمم املتحدة من أج   هناا الن ا  م ا م /ايع الارريع ال /ايع. وأربعـ/ أيعـا مجيـ  األاـراف 
 ك التقيد هلت اماهتا مب/جب القاين/  الدو ق وأحه احلة/مع عنت اختاع مجي  التدارري املمةنـع  هنـاا ومنـ  

  م عنت أيدن ق/اهتا امل نحع واملني ياب امل/اليع لنحة/مع.تنيد األاةال واستمدام
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 اليمن  
 ـــ  وقـــ  األعمـــال الاداليـــع ســـاان املةاـــ/ل ارتـــداا مـــن يني ـــا  أرري   ك أ  أاجاـــت ذـــارب ب  - 187

ال ــره م أوالــ  اب أو ــط . واوــم اســتمراا القتــال م الاديــد مــن امل/اقــ  خــرل اــ ه الةــنةق حــد  
درب امل ــار  مــن األاةــال م الغــاااب ا /يــع خاقــعق وم عــدرب ات مــاب امل/ج ــع اغةــاض منمــ/ا م عــ

سد املدااا وامل ت ةيابق وم  علد فـإ  احتـداه األعمـال الاداليـع عقـب  اجـاا احمـارب ب قـد أربا  ك 
ق بارقــ  ب/ يــ  املينت ااــاب ســد األاةــال ر ــبب القيــ/رب املةروســع 2016زعربة املينت ااــاب. واــ/ال عــاه 

 مةاينيع ال/ق/ل  لي م وايناداه األمن. عنت  
 

 املينت اااب ا  يمع  
حالــع مــن حــاملب الت نيــد واملســتمداه م قــة/ف األاةــال  517حتققــت األمــم املتحــدة مــن  - 188

سنعق ووق  علد هألساا م عد  وأر  وعمـرا  وقـنااا وباـ .  11ال ين ل يةن عمر راع م يت اوز 
(  ك قـــا/رع 917) 2015املســـتمداه املتحقـــ  من ـــا مقااينـــع راـــاه وياـــ ا اغةـــاض حـــاملب الت نيـــد و 

مــن احلــاملب األخــرا  105مــن  2016الرقــدق مل  ك براجــ  بنــد احلــاملب. ول يتــ ب التحقــ  م عــاه 
(  ك احلــــ/ ي  والقـــ/اب املنت ــــبع  لــــي م. 359الـــيت أرنــــد عن ـــا. وين ــــب ماإلـــم احلــــاملب املتحقــــ  من ـــا )

 ك  27  ك أين ــاا ال ــرياعق و 29ع ال ـابيع امل/اليــع لنحة/مــعق امـا ين ــب حالــع  ك املقاومــ 50وين ـب 
 ك الق/اب امل نحع اليمنيع. واستمده األاةال م األونب األعـم  26 بنإليم القاعدة م ج يرة الاربق و

 من احلاملب اليت جرا التحقـ  من ـاق 69حلراسع ينقاط التةتي  واملبا  والقياه ردواعب واحمال . وم 
اخـرو  عنـدما اـاين/ا  5استمده الةتيا  م عمنياب القتال ومل سيما م عمرا  وعد . وقت  فتيا  وجـرح 

م ينقـاط التةتـي  أو ميــدا  القتـال. واـا  الةتيــا  ا نـدو  م قــة/ف املقاومـع ال ـابيع والبــا مـا يقــدم/  
ــــــع واحــــــدة جــــــرا التح ــــــدخ  ألســــــران. وم حال ــــــع م أتمــــــ  ال ــــــداف  الروب ــــــد ر قــــــ  من ــــــاق م عنــــــت عل

فتيــا  منــدين م قــة/ف املقاومــع ال ــابيع ي ــطة/  رباخــ  مبــ  حةــ/ما م  5ح يرا  ي/ينيــ ق اــا   19
 ا /ف وام حيمن/  أسنحت م ويربدو  ال ن الا ةرنق هينتإلاا حت ي  مربباهتم. 

ف فتيــا  عنــت أســاا امل ــتباه م ااببــاا م رطــر  10وو قــت األمــم املتحــدة اعتقــال أو احت ــاز  - 189
 ك املقاومــع  3 مــن اــ ه احلــاملب  ك القــ/اب امل ــنحع اليمنيــع و 7ماــااض مــن أاــراف النــ ا . وين ــب 

ال ـابيع. وم ح يرا  ي/ينيـ ق وم  اـاا بـدارري رنـاا ال قـع الـيت ي ـرهتا األمـم املتحـدة أ نـاا ذـارب ب ال ـرهق 
اةــر قيــ   هنــم   52ربيع ه فــرا  عــن قــاه حتــال  اســتااربة ال ــرعيع م الــيمن رقيــاربة املمنةــع الارريــع ال ــا/ 

 ااين/ا مرببط   اراف الن ا . وُسنم األاةال  ك احلة/مع اليمنيع وأعيد راع م  ك أحعا  أسرام. 
ول ي ل قت  األاةـال وب ـ/ي  م يـ  ر  املينت ـاو املطـري األا ـر  ـي/عا. وحتققـت األمـم املتحـدة  - 190
فتاة   152 فك  و 345من األاةال ) 502عن ا م ر   قارع م قة/ف األاةالق يم  1 340من 
ـــاة(. وين ـــب  218 فـــك  و 620اةـــر ) 838جن ـــ م وـــري ماـــروف( وجـــرح  5 و  قـــارع  ك  683فت

 ك القـــ/اب  6  ك املقاومـــع ال ـــابيعق و 17  ك احلـــ/ ي  والقـــ/اب املنت ـــبع  لـــي مق و 414 التحـــال ق و
لدولـــــع ا ســــرميع م الـــــيمنق وواحــــدة  ك بنإلـــــيم القاعـــــدة م  ك مجاعــــع بنإلـــــيم ا 6 امل ــــنحع اليمنيـــــعق و

 الارب.  ج يرة
م املالــع  72وقـ  الاـدرب األاـ  مـن  قــاهب األاةـال الـيت جـرا ب/ يق ــا م باـ ق حيـه ين ـب  - 191

م  39ق اـــا  2016 قــارع(  ك احلـــ/ ي ق مــن جـــراا القتــال الــ ن أساســـا. وم عــاه  474مــن  343)



 
A/72/361 

S/2017/821 

 

36/51 17-14707 

 

اخـــرين.  421أاةـــال وجـــرح  107قـــاهب األاةـــال ياـــ ا  ك القتـــال الـــ نق  ع قتـــ  املالـــع مـــن مجيـــ   
مـن  222م املالـع ) 91وُو قت أعدارب ابرية من ا قاهب م قة/ف األاةال م قادةق حيه ين ب 

( من بند ا قاهب  ك ات ماب الـيت ينةـ اا التحـال  جـ/ا. وم الةـنة امل ـم/لع هلتقريـرق ااينـت 245
 /يــع ال ــبب م أا ــر مــن ين ــ  مجيــ  ا قــاهب الــيت وقاــت م قــة/ف األاةــالق  ع قتــ  ات مــاب ا

اخرين عنت األق . فانت سبي  امل ـالق م ب ـرين األول أاتـ/ررق أقـاب ا ـ/ه  334اةر وجرح  349
جــــ/ن ينةــــ ه التحــــال  قاعــــع قــــرح م قــــنااا أ نــــاا مراســــم عــــ ااق ف ســــةر عــــن مقتــــ  مــــا مل يقــــ  عــــن 

 اةر. 24
 قــــــــارع م قــــــــة/ف األاةــــــــال  ك األلغــــــــاه األاســــــــيع والــــــــ خالر  113وين ــــــــب مــــــــا مم/عــــــــ   - 192
املنة ـــرةق مبـــا م علـــد م عـــد  الـــيت يـــ عم أ  ا ماعـــاب امل ـــنحع زاعـــت في ـــا ألغامـــا أاســـيع قبـــ   وـــري

اين ـــحاما من ـــا. و ســـافع  ك علـــدق واربب بقـــااير عـــن مقتـــ  عـــدرب مـــن املـــديني  رباخـــ  املمنةـــع الارريــــع 
 ر بب ات ماب ع  احلدورب. ال ا/ربيع

مـــن ات مـــاب عنـــت املـــدااا وامل ت ـــةيابق أربب  ك بـــدمري  52وحتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن  - 193
ــــا ) ــــا أو اني ــــاب الن ــــب )3(ق وعنــــت األفــــرارب امل ــــم/ل  هحلمايــــع )46املرافــــ  ج لي (. وين ــــب 3( وعمني

م املالـع  ك احلـ/ ي   15 ب( وم ت ـةيا 10 مداسـع  و 28م املالع من ات ماب  ك التحـال  ) 73
( 2م ت ـةياب( وين ـبت ا مـاب أيعـا  ك املقاومـع ال ـابيع ) 4 مـدااا  و 4والق/اب املنت بع  لي م )

 (ق و ك بباربل  ار  الناا.1والق/اب امل نحع اليمنيع )
مداســـــع. وأربا والبيـــــع  30ا /مـــــا عنـــــت املـــــداااق االـــــت  33وجـــــرا التحقـــــ  يتـــــا مم/عـــــ   - 194
حـ/ارب   ك  4(  ك بدمري املدااا ر بب الغاااب ا /يـع الـيت يقـ/ه مـا التحـال   ويُن ـب 28رب  )احل/ا

 احل/ ي   وين ب حارب  واحد  ك الق/اب امل نحع اليمنيع. 
مرفقــــاق وبارســــت  16ا /مــــا عنــــت امل ت ــــةيابق االــــت  19وحتققــــت األمــــم املتحــــدة مــــن  - 195

من ـا عـن وـاااب ج/يـع قـاه مـا التحـال . فانـت  10ويم  امل ت ةياب م با  وم اب ت ماب متادربةق
ااين/  ال ا  ينايرق بارض أحد امل ت ةياب م ذافإلع قـادةق لغـااة ج/يـع أسـةرب   10سبي  امل الق م 

مـن ات مـاب  4اخرين وبدمري عدة مبا  اتراـع لنم ت ـةت. وين ـب  10أ مال و قارع  4عن مقت  
 احلــــــــ/ ي  م باــــــــ  وا ــــــــ/فق م حــــــــ  ين ــــــــب ا /مــــــــا   ك املتبقيــــــــع الــــــــيت جــــــــرا التحقــــــــ  من ــــــــا  ك

 ال ابيع. املقاومع
وين ـب سـتع  ك  .حارب  من حـ/ارب  اسـتمداه املـدااا ألوـراض ع ـةريع 12وو   ما مم/ع   - 196

مـن  5احل/ ي ق وأاراع  ك املقاومع ال ابيعق وواحد  ك الق/اب امل نحع اليمنيع وأين اا ال رياع. وباـرض 
امل ـــتمدمع ت مـــاب م وقـــت ملحـــ . و ســـافع  ك علـــدق وقـــ  حـــارب   مـــن حـــ/ارب  اســـتمداه املـــدااا 

 امل ت ةياب ألوراض ع ةريع م ا /فق وين با  ك احل/ ي  واملقاومع ال ابيع.
من م م مـ اب واحلديـدة عنـت يـد مجاعـاب م ـنحع  3فتيا ق  4ق اختط  2016وخرل عاه  - 197

 يد بنإليم القاعدة م ج يرة الارب لنح /ل عنت فديع. م /لعق وواحد م البيعاا عنت
بقريرا عن ح/ارب  منـ  وقـ/ل امل ـاعدة ا ين ـاينيعق ب ـم  الاراقيـ   220وبنقت األمم املتحدة  - 198

(  وأعمال الان  سد عمال امل اعدة ا ين ـاينيع وأقـ/تا 149البريوقراايع والقي/رب املةروسع عنت التنق  )
(. وجـرا ب/ يـ  ماإلـم احلـ/ارب  والتحقـ  من ـا م 28بنةيـ  األين ـطع ا ين ـاينيع ) (  و عاقع43ومرافق ا )
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ــــــع )181احلديــــــدة وقــــــنااا وباــــــ  وح ــــــعق وين ــــــبت  ك احلــــــ/ ي  ) (ق 17(ق ومجاعــــــاب م ــــــنحع م /ل
 (.9(ق واملقاومع ال ابيع )13والتحال  )

 
 التط/ااب وربواعا القن   

 هنـاا ومنـ  تنيـد األاةـال  2014/مع الـيمن م عـاه ل ي ل بنةي  خطع الام  اليت وقات ا حة - 199
واســـتمدام م مـــن جاينـــب القـــ/اب امل ـــنحع اليمنيـــع متا ـــرا ر ـــبب ب/اقـــ  النـــ ا . ريـــد أ  األمـــم املتحـــدة 

 اة  جرا ف ن م عن ا ماعاب امل نحع م عد .  100و رااااا قدمت الدعم  عاربة  ربما  
ماــ ز مــ  أاــراف النــ ا ق مبــا م علــد مــن خــرل الاديــد  و ــااات األمــم املتحــدة أيعــا م حــ/اا - 200

مــن املب ــاملب رــ  مةتــب يت نــا املــال واملمنةــع الارريــع ال ــا/ربيعق ر ــةت ا الدولــع الــيت بقــ/رب حتــال  
استااربة ال رعيع م اليمنق ملاا ع املينت اااب ا  يمع اليت ي تمر اابةاما ه  األاةال. وأرنغت األمـم 

لنحــد مــن وقــ  النــ ا  عنــت األاةــالق مبــا م علــد  2016الــيت اختــ اا التحــال  م عــاه  املتحــدة هلتــدارري
مــن خــرل ق/اعــد امل ــتباو املاقــع رــ  و ين ــاا الةريــ  امل ــنو لتقيــيم احلــ/ارب  املةنــ  هســتاراض مجيــ  

اب احلــ/ارب  الــيت بــؤربن  ك وقــ/  ســحاع مــديني ق وحتديــد ا جــراااب الت ــحيحيع الرزمــع. واــ ه املبــاربا 
اا خط/اب م املتاه ال حي . وم  علدق فإين  أحه التحال  عنت حت   الـن   الـ ن يتباـ ق ألينـ  
عنــت الــروم مــن اــ ه التــدارري فقــد اســتمرب املينت ااــاب ا  ــيمع هــ  األاةــال مب ــت/عب وــري مقب/لــع م 

ألاةــال م الــيمن . وم اــ ا ال ــدربق مــا زلــت أ ــار هلقنــ  ال ــديد مــن احمنــع الــيت ياي ــ ا ا2016عــاه 
وأانــــب مــــن األاــــراف رقــــ/ة أ  بتمــــ  بــــدارري عاجنــــع ل/ســــ  حــــد لرينت ااــــاب املربةبــــع هــــ  األاةــــال.  

ـــع الـــيت بقـــ/رب التحـــال ق عنـــت  امـــا أحـــه التحـــال ق ومل ســـيما املمنةـــع الارريـــع ال ـــا/ربيع ر ـــةت ا الدول
يــــع األاةــــال وبنةيــــ اا حلما 2016م/اقــــنع بنقــــي  التــــدارري ال/قاليــــع والت ــــحيحيع الــــيت وســــات م عــــاه 

هلةام ق وعنت بامي  بااوهنا م  األمم املتحدة وم  يت نيت املاقع ر    ا ه امل ـ لع. وم اـ ا ال ـدربق 
أورب أ  أ ري  ك أين  م وقت  عدارب ا ا التقريرق ااينت املمنةع الارريع ال ا/ربيع قد أين  ب وحدة حلمايـع 

 األاةال م مقر التحال . 
 

  املدرجة   جدول أعمال جملس األمن أو احلاالت األطر  احلاالت ل  - ابء 
 اهلند  

ل يـــ ل األاةـــال يتـــ  رو  مـــن حـــ/ارب  الانـــ  رـــ  ا ماعـــاب امل ـــنحع واحلة/مـــعق ومل ســـيما م  - 201
 ب  ابي غااه وج ااخندق وا لد من مإلاار الت/بر م جام/ وا مري.

 
 املينت اااب ا  يمع  

ك األمــم املتحــدة عــن تنيــد األاةــال واســتمدام م عنــت أيــدن ا ماعــاب ب/اقــ  واورب بقــااير   - 202
امل ــــنحعق مبــــا م علــــد مجاعــــع الناا ــــاليتق ومل ســــيما م ب  ابي ــــغااه وج ااخنــــد. ول ب ــــتط  األمــــم 
املتحـدة التحقـ  مـن بنـد احلــ/ارب  ر ـبب القيـ/رب املةروسـع عنـت ســب  الرقـد وا رـرغ. وأفـاربب التقــااير 

مل نحع   ب  ك خط  األاةال وهتديد اهل مق وأُميد  أولاد األاةال ملحقـا هلتـدايب    ا ماعاب ا
ـــــ/ا ســـــااة أو خمـــــ ين أو حراســـــا م مةـــــااز األاةـــــال. وم اعاا مـــــاااق ينقنـــــت ال ـــــراع  الا ـــــةرن وعمن

اةـــر ي/اج ـــ/  خطـــر املختطـــاف عنـــت أيـــدن ا ماعـــاب امل ـــنحع م مقاااـــع وـــ/مرق ج ااخنـــدق  23
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ق م هملـدااا. ريـد أ  بقـااير ل يتـ ب التحقـ  من ـا ب ـري  ك أ  ال ـراع قـد بةـ/  ر ـدرب وربعمت التحـا
اســـتمداه األاةـــال الـــ ين اـــاين/ا مـــرببط  ســـارقا ه ماعـــاب امل ـــنحع اممـــ ينق األمـــر الـــ ن يةـــن أ  

 جيان م ادفا لرينتقاه.
ال/انيـع سـد ا ماعـاب ول ي ل األاةال ي قط/  قتنت وجرحت م سيا  عمنياب ق/اب األمن  - 203

املاويــع امل ــنحع. وح ــب وزااة ال ــؤو  الداخنيــعق فــإ  عــدرب املــديني  الــ ين قتنــ/ا م اــ ه امل/اج ــاب قــد 
ق ريـد أينـ  ل بتـ/فر عـن األاةـال ريـاانب 2015امل ـ   م عـاه  171قتير مقااينـع راـدرب  213اابة   ك 
 م نةع.
مداســـع  30/مـــعق أســـرمت النـــريا  م مـــا مل يقـــ  عـــن واســـتناربا  ك املان/مـــاب الـــ/ااربة مـــن احلة - 204

وربمـــرب ج ليـــا عنـــت أيـــدن ا ماعـــاب امل ـــنحع م جـــام/ وا ـــمري. و ســـافع  ك علـــدق أاـــدب التقـــااير 
مــدااا ألوــراض ع ــةريع ملــدة عــدة أســاري .  4احلة/ميــع  قــداه قــ/اب األمــن م املنطقــع عنــت اســتمداه 

عنت ما ي عمق يديرو  عدة مـدااا م ب  ابي ـغااه وجيانـ/   ومن امل ت داب الداعيع لنقن  أ  املاوي ق
 التدايب عنت القتال ج اا من املن ا  الدااسا.

 
 التط/ااب وربواعا القن   

م س/ا استمراا واورب بقااير عـن تنيـد األاةـال واسـتمدام م عنـت أيـدن ا ماعـاب امل ـنحعق  - 205
األاةـــال مـــن الت نيـــدق واـــ لد لة ـــ  ا نـــدين مـــن م أربعـــ/ احلة/مـــع  ك وســـ  ا ليـــاب املناســـبع حلمايـــع 

و عــاربة  ربمــاج م م ا تمــ . واألمــم املتحــدة م ــتادة لتقــدل امل ــاعدة الرزمــع م اــ ه الامنيــع. وأحــه 
احلة/مــع أيعــا عنــت ســما  طايــع األاةــال مــن أن  ــة  مــن أ ــةال الانــ  م ســيا  القرقــ  املدينيــع 

 أ ناا عمنياب حةظ النإلاه. أو
 
 يج اين  

مـــن ا ماهتـــا ســـد “ ر/اـــ/ حـــراه”ا ةـــت مجاعـــع أاـــ  ال ـــنع لنـــدع/ة وا  ـــارب امل ـــ /اة هســـم  - 206
املديني  م املناا  ال ماليع ال رقيع من يني ريع وم البندا  ا ـاواةق ر/سـال  من ـا التة ـرياب املينتحاايـعق 

ق 2016يــع. وم أواخــر عــاه وعلــد راــد أ  فقــدب ا ماعــع أااســا م   ــر عمنيــاب قــ/اب األمــن الني ري 
مـــن املينت ااـــاب  402اينق ـــمت مجاعـــع ر/اـــ/ حـــراه  ك ف ـــين . وم اـــ ا ال ـــيا ق جـــرا التحقـــ  مـــن 

اةـــر. ويـــررب ريـــا  مة ـــ  ر/قـــ  النـــ ا  امل ـــن  عنـــت األاةـــال م يني ـــريع ســـمن  2 698ا  ـــيمع هـــ  
 (.S/2017/304بقريرن القطرن )

 
 املينت اااب ا  يمع  

ـــــيت جـــــرا التحقـــــ  من ـــــا م عـــــاه  - 207 ـــــد واســـــتمداه األاةـــــال ال  2016اابةـــــ  عـــــدرب حـــــاملب تني
(. واــــا  الطرفــــا  ا اينيــــا  الرلي ــــيا  نــــا مجاعــــع 278) 2015( اابةاعــــا ابــــريا مقااينــــع راــــاه 2 122)

فتــاة لتنةيــ   26 فتيــا  و 4مت ا ماعــع (. واســتمد175( والقــ/ة املدينيــع امل ــناع )1 947حــراه ) ر/اــ/
(. واســـتمده ماإلـــم األاةـــال 11( وم الةـــامريو  وب ـــارب والني ـــر )19ا مـــاب اينتحاايـــع م يني ـــريع )

 املرببط  هلق/ة املدينيع امل ناع م م اه الدعم.

https://undocs.org/ar/S/2017/304
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اةــــر رــــدع/ا ااببــــاا م جبماعــــع ر/اــــ/ حــــراهق رينمــــا احت ــــ   237ق احت ــــ  2016وم عــــاه  - 208
اةـر ذت ـ ين  336اةر ر بب اينت اب اهل م امل ع/ه. وم ح  أفر  عن ماإلم ـمق ل يـ ل  1 128

 . 2015اةر يتن جرا احت ازام من  عاه  71ق مبن في م 2016حك ااين/  األول ربي م  
ـــــ   - 209 ـــــ  زعربة مقـــــداااا  184أاةـــــال وب ـــــ/ي   304وجـــــرا التحقـــــ  مـــــن قت اخـــــرينق وعلـــــد ي 
. و ةنت الةتياب أا ر من ين   العحاع. ويم ماإلـم ا قـاهب 2015 ك عاه املالع قياسا  م 27

عــن ات مــاب املينتحاايــعق وي ــم  علــد األاةــال امل ــتمدم  م اــ ه احلــ/ارب ق وقــد اختــ ب خميمــاب 
مـــن بنـــد احلــ/ارب . وااينـــت مجاعـــع ر/اــ/ حـــراه م ـــؤولع عـــن  7النــازح  اـــدفا لن  مـــاب املينتحاايــع م 

(. و ـة  قتـ  قـ/اب األمـن الني رييـع 475 قاهب اليت وقات م قة/ف األاةال )م املالع من ا 97
اةـر م الةـنة مـا رـ   13ل اةال ال ين ي تب  م ا/هنم مة رين اينتحااي  م ـدا قنـ  متنـاهق  ع قتـ  

 ب رين ال ا  ين/فم  وااين/  األول ربي م . 
ةال الانـ  ا ن ـا الـيت اابةبت ـا مجاعـع وجرا التحق  مـن أعمـال املوت ـاب أو وـريه مـن أ ـ - 210

فتيــاب  3فتــاة عمــر راعــ ن مل يت ــاوز ب ــ  ســن/اب. و ســافع  ك علــدق بارســت  51ر/اــ/ حــراه ســد 
عاما لروت اب عنت أيدن عناقر ق/اب األمن الني رييع. وواربب أيعا  17 و 14بناوح أعمااان ر  

ت فتيـــاب م خميمـــاب النـــازح ق قيــــ     حالـــع مـــن حـــاملب املعتـــداا ا ن ـــا عنـــ 19اربعـــاااب ر ـــ   
عناقـر قــ/اب األمـن الني رييــع وم ـؤو  املمــيم والقـ/ة املدينيــع امل ـناع ومجاعــاب الق ـال األانيــع ب/ااــ/ا 

 جناة م تب  في م. 8في ا. وأفعت التحقي  ال ن أمرب ر  احلة/مع املحتاربيع  ك اعتقال 
اب عنــت املــدااا وامل ت ــةياب. وــري أ  مجاعــع أن ا مــ 2016ول ب/ ــ  م يني ــريع م عــاه  - 211

عنــت امل ت ــةياب م منطقــع ربيةــا مــن الني ــر. وأســةر  5 ا مــاب عنــت املــدااا و 3ر/اــ/ حــراه  ــنت 
مـــدااا  7ا ـــ/ه عنـــت مراـــ  اـــ  عـــن مقتـــ  أحـــد املـــ/ ة  ال ـــحي . وجـــرا التحقـــ  مـــن اســـتمداه 

(ق وقـد أخنيـت ا نتـا  2( ويـ/يب )5 ر/اينـ/ )ألوراض ع ةريع عنت أيدن ق/اب األمـن الني رييـع م ومليـيت
 . 2017من ا م أوال  عاه 

. وعـروة عنـت علــدق 2016فتـاة م عـاه  17 فـك و 17وقامـت مجاعـع ر/اـ/ حـراه هختطـاف  - 212
اةــر مــن ال ــن/اب ال ــارقع م املنــاا  الــيت حــراب م أعقــاب عمنيــاب  2 046جــرا ب/ يــ  اختطــاف 

ق 2014من التنمي اب الرلا اختطةن م  يب/و م عـاه  106أان  سراح  ق/اب األمن الني رييع. وقد
 ويرج  علد م جاينب من   ك املةاوساب املدع/مع ربوليا ر  مجاعع ر/ا/ حراه واحلة/مع. 

وجـــرا التحقـــ  مـــن حـــارب  واحـــد مـــن حـــ/ارب  منـــ  وقـــ/ل امل ـــاعدة ا ين ـــاينيع  ك وج ت ـــا.  - 213
جبـــروح عنـــت يـــد ماتـــدين م ـــ/ل  أ نـــاا ا ـــ/ه عنـــت  حـــدا ق/افـــ   ثم/ز ي/ليـــ ق أقـــيب م/ ةـــا  28 وم

ــــد  ــــدوو/ان. وم أعقــــاب عل ــــ  الاــــ/ربة  ك ماي امل ــــاعدة ا ين ــــاينيع التاراــــع ل مــــم املتحــــدة واــــا م اري
 ي/ما.  18احلارب ق جرا باني  عمنياب األمم املتحدة هتاه هما ملدة 

 
 التط/ااب وربواعا القن   

يت رـــ لت ا احلة/مـــع لتح ـــ  طايـــع األاةـــالق مبـــا م علـــد وســـ  خطـــع عمـــ  أ ـــيد ه  ـــ/رب الـــ - 214
. وعـروة عنـت علـدق فقـد منحـت األمـم املتحـدة 2015لتنةي   عر  املدااا ا منعق الـ ن أقـر م عـاه 

من  يني ا  أرري   مةاينيع ال/ق/ل  ك األاةال احمت  ين م  ةناب جي/اق وساعد علد م  ار  سـراح 
  عاربة  ربماج م. اة  و  1 300
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وراــد  رباا  القــ/ة املدينيــع امل ــناع م قالمــع ا  ــاب املت/ااــع م تنيــد األاةــال واســتمدام م م  - 215
(ق  ـرعت األمـم املتحـدة م حـ/اا مـ  بنـد ا ماعـع مـن أجــ  A/70/836–S/2016/360بقريـرن ال ـار  )

وسـ  خطــع عمــ   هنـاا ومنــ  تنيــد األاةــال واسـتمدام م. وم اــ ا ال ــدربق فـإين  أاحــب رت/قيــ  خطــع 
 الام  ال ن مت أ ناا فنة  عدارب ا ا التقرير. 

فتـــاة وقاــن ســحاع ألعمـــال  765وأخــرياق فقــد جـــرا بقــدل الــدعم م مايـــدوو/ان ملــا مم/عــ   - 216
وعلــد مــن خــرل رــرانم  متماــا  عــاربة الت ايــ  ثم/لــ  الانــ  ا ن ــا عنــت أيــدن مجاعــع ر/اــ/ حــراهق 

الي/يني ي  ويرمـا  ك الت ـدن لنت ـ/ااب ا تمايـع ال ـنبيع ال ـالدة عـن الةتيـاب والن ـاا الرلـا بارسـن 
 لنان  ا ن ا. وأ    املنإلماب ربو  ا قنيميع عنت ربعم ا ه ا  /رب.

 
 ابكستان  

ق حيـه 2016م املالـع م عـاه  28امل ـنحع رن ـبع  اغةعت ات ماب اليت ب ـن ا ا ماعـاب - 217
حارب . وين ـب ماإلـم احلـ/ارب   ك حراـع االبـا  ها ـتا .  441رند عدرب احل/ارب  اليت أواربهتا التقااير 

ســد ا ماعــاب امل ــنحع  2014الامنيــُع األمنيــع الــيت  ــنت م عــاه  2016واخُتتمــت م يني ــا  أرري  
 مراا وج/رب ع ةرن ابري اناو.مشال  وزيرستا ق عنت الروم من است

 
 املينت اااب ا  يمع  

ل بـ ل التقـااير عـن اسـتمداه األاةـال وتنيـدام مـن م ـاربا ب ـم  املـدااا الدينيـع ا ســرميعق  - 218
م ــدا قنــ ق امــا واربب بقــااير عــن  ــ/ا ا ماعــاب امل ــنحع  ك اســتمداه األاةــال م بنةيــ  ات مــاب 

 م ـا عنـت  52ب رين ال ا  ين/فم  و ة  م دا قن  هلدق قت   12املينتحاايع. وم حارب  وق  م 
اخـــرين عنـــدما قـــاه اينتحـــاان مرااـــ  رتة ـــري ينة ـــ  م ســـري   ـــاه ينـــ/اا   100األقـــ  وجـــرح أا ـــر مـــن 

 رن/  تا . م
وقــد ااينــت البيــاانب املتانقــع هلعــحاع املــديني  وامل ــنةع ح ــب الامــر ذــدوربة جــداق وــري أ   - 219

ااب  ك أ  رن/  تا  ااينت اا املنطقع اليت وق  في ا ماإلم احل/ارب  اليت أقارت األاةـال. التقااير أ 
ـــاة واحـــدةق م ا ـــ/ه  10 ـــباط ف ايرق قتـــ   7فانـــت ســـبي  امل ـــالق م  أ ـــمال عنـــت األقـــ  ريـــن م فت

أخـرا  اينتحاان عنت مرابع اتراع لنق/اب امل نحع الباا تاينيع م ا/يتا. ووقات ات مـاب أيعـا م أجـ اا
 ــ ر اعاا مــاااق  ك م ــر   27مـن البنــد. وم ملاــ/اق أربا ا ــ/ه اينتحــاان جـرا هديقــع عم/ميــع م 

ب ـــرين األول أاتـــ/ررق قتـــ  اةـــ  واحـــد عنـــت األقـــ  م  17اةـــر. وم  29 م ـــاق مـــن ســـمن م  74
 ن .ا /ه هلقنار  عنت قاعع عم/ميع م اراب اق أعننت مجاعع ملخا ج اينغةا الانما م ؤوليت ا ع

ا مـــاب عنـــت املؤس ـــاب التانيميـــع م املنـــاا  القبنيـــع املاســـاع لـــاربااة  6و ـــن مـــا مم/عـــ   - 220
 ـــباط ف ايرق ين ـــةت عناقـــر م ـــنحع جـــ اا مـــن مداســـع حة/ميـــع  20املحتاربيـــع وخيـــ  هخت/غـــ/ا. وم 

ع ب ـــرين ال ـــا  ين/فم ق أعننـــت حراـــ 25 ـــيدب حـــدي ا م جنـــ/ب وزيرســـتا . وعـــروة عنـــت علـــدق م 
االبا  ها تا  م ؤوليت ا عن ا /ه هلقنار  عنت مداسع ارتداليع حة/ميع م مقاااع م/طاينـد ال/اقاـع 

 “. القيم الغرريع”سمن املناا  القبنيع املاساع لاربااة املحتاربيعق قي   هنا برو  
ا مـــــــاب ا ماعـــــــاب امل ـــــــنحع ســـــــد عمـــــــال الرعايـــــــع ال ـــــــحيعق  2016وب/اقـــــــنت م عـــــــاه  - 221
لــــد املعتــــداا املبا ــــر عنــــت مــــ/ ة  قــــحي  يت/لــــ/  عمنيــــاب التح ــــ  ســــد  ــــن  األاةــــال ع م مبــــا
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وهتديــدام وختــ/ية مق واــا ا مــاب أرباينت ــا احلة/مــع. ووقــ  ماإلــم احلــ/ارب  م خيــ  هخت/غــ/ا واملنــاا  
القبنيع املاساع لاربااة املحتاربيعق وأربب  ك مقت  م/ ـ  قـحا واحـد عنـت األقـ  يتـن يت/لـ/  عمنيـاب 

 التح   سد  ن  األاةال.
 

 التط/ااب وربواعا القن   
م ب رين ال ـا  ين/فم ق قـدقت ها ـتا  ال وب/اـ/ل املختيـاان ملبةاقيـع حقـ/  الطةـ  ر ـ    - 222

ا ـــناو األاةـــال م املنازعـــاب امل ـــنحع. وأان أاحـــب مـــ ه املطـــ/ة امل مـــعق وأحـــه احلة/مـــع عنـــت ال/فـــاا 
ل املختيــــاانق ومل ســــيما عــــن اريــــ  تــــرل تنيــــد األاةــــال واســــتمدام م م هلت اماهتــــا مب/جــــب ال وب/اــــ/ 

 األعمال الاداليع. 
 
 الفلبني  

ل يـــ ل األاةـــال يتـــ  رو  ر/قـــ  امل ـــتباااب امل ـــنحع املنمةعـــع احلـــدةق واـــ لد مـــن الامنيـــاب  - 223
م منطقـع مينـداانو.  الا ةريع الة ا اليت بق/ه ما الق/اب احلة/ميع سد ا ماعـاب امل ـنحعق ومل سـيما

وقــــد اــــا  مـــــن ال ــــاب ال/قــــ/ل  ك املنـــــاا  املن ــــ/ربة لنقيـــــاه رامنيــــع الرقــــد ر ـــــبب بةــــا   أين ـــــطع 
ا ماعـــاب امل ـــنحع م هســـير  وملانو ربيـــ  ســـ/ا وماوينـــداانو وســـ/ل/. وم أعقـــاب اســـتاناف ذـــارب ب 

 ا ديـــد م الن ـــ  ال ـــا  مـــن ال ـــره رـــ  احلة/مـــع وا ب ـــع الديقراايـــع ال/انيـــع لنةنب  ا ـــي  ال ـــا 
ق براجاــــت املينت ااــــاب ا  ــــيمع املربةبــــع أ نــــاا امل ــــتباااب ال/اقاــــع رــــ  اــــ ين الطــــرف  2016 عــــاه

 ابريا.  براجاا
 

 املينت اااب ا  يمع  
عامـا(.  17 و 13فتيا  واسـتمدام م )بـناوح أعمـااام رـ   9حتققت األمم املتحدة من تنيد  - 224

 ك  5 ك ا ماعــاب امل ــنحع  م حــ  ين ــبت  8الــيت جــرا التحقــ  من ــاق ين ــبت  ومــن رــ  احلــاملب
ــــر الــــ/ا ق و ــــا  عنــــت اســــتامال  3 جب ــــع مــــ/او لنتحري ــــد. ورُباب راــــ  الةتي  ك ا ــــي  ال ــــا  ا دي

األسنحع واستمدم/ا م القتالق م نما استمدم/ا م م اه بقدل الدعم. وب/م اة  جن ده ا ـي  ال ـا  
أ نـــاا ا ـــتباو مـــ  القـــ/اب امل ـــنحع الةنبينيـــع. و ســـافع  ك علـــدق فـــإ  بقـــااير م/ /قـــع بـــ/حا    ا ديـــد 

مناسنا هينغ ام/او ا سرمي  م سبي  احلريع ومجاعع أر/ سـياف ومجاعـع مـ/اا قـام/ا رت نيـد األاةـال 
لـيت  نـت منـ  لنقتال. و سافع  ك علدق جرا التحق  من حارب  ين ب  ك الق/اب امل نحع الةنبينيعق ا

 ب تمده فك م م مع لتقدل الدعم م ينيغروا الغرريع. 2013عاه 
أاةـــــال ربو   جـــــراااب قعـــــاليع امسيـــــع ملاببـــــاا م امل عـــــ/ه  8وو قـــــت األمـــــم املتحـــــدة احت ـــــاز  - 225

ه ماعاب امل نحع. فانت سبي  امل الق عنت الروم من ج /رب الدع/ة امل تمرة اليت ببـ تا األمـم املتحـدةق 
عامـــــا ذت ـــــ ا م ســـــ ن لنبـــــالغ  م هســـــير  ر ـــــبب ااببااـــــ  امل عـــــ/ه جبماعـــــع  15زال فـــــك عمـــــره  مـــــا
 . 2015سياف وعلد من  ب رين ال ا  ين/فم   أر/

اةــــر مــــن م لقــــ/ا حــــتة م  وجــــرح  14اةــــر ) 38وحتققــــت األمــــم املتحــــدة مــــن قتــــ  وب ــــ/ي   - 226
املب  ك اــــــ  مــــــن القــــــ/اب امل ــــــنحع فتــــــاة(. وين ــــــبت بنــــــد احلــــــ 12 فــــــك  و 26اخــــــرين  مــــــن م  24

(  وحالتــــــــــا  ا نتــــــــــا   ك القــــــــــ/اب امل ـــــــــنحع الةنبينيــــــــــع وال ــــــــــراع م عمنيــــــــــع م ــــــــــناع  11) الةنبينيـــــــــع
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(  6مجاعاب م نحع ي عم أهنا م/اليع لنحة/مع )ا ـي  ا قـرحا ا ديـد لن ـا/ب األقـنيع )  ك 7 و
 مناسنا هينغ ـام/او ا سـرمي ق وين ـبت حاملب  ك 4((. و سافع  ك علدق ين ب 1ومجاعع أملمااا )

ا نتا   ك ا ي  ال ا  ا ديد. و ك جاينب احل/ارب  اليت بارض تا األاةال ر بب بباربل  ار  الناا 
ات مـــاب الا ـــ/اليع أو املتة ـــراب مـــن خمنةـــاب احلـــربق فقـــد اـــاين/ا ي ـــت دف/  أيعـــا  عمـــال القتـــ   أو

 والتا يب امل ع/ه.
مداســع وين ــبت  ك القــ/اب امل ــنحع  12ا مــاب اســت دفت  10يتــا مم/عــ   وجــرا التحقــ  - 227

ا مــاب  ك ج ــع راين ــا. وواربب  7(ق ول يُن ــب 1(ق ومناســنا هينغ ــام/او ا ســرمي  )2الةنبينيــع )
بقااير عن بارض مانمـ  يامنـ/  م مـدااا بـديراا منإلمـاب وـري حة/ميـع م منـاا  بقطن ـا ال ـا/ب 

عنــــــت أيـــــــدن مجاعــــــاب م ـــــــنحع م/اليــــــع لنحة/مـــــــع. و ســــــافع  ك علـــــــدق و قـــــــت األقــــــنيع لت ديـــــــداب 
مـــدااا ألوـــراض ع ـــةريع )عنـــت يـــد القـــ/اب امل ـــنحع الةنبينيـــع أو ال ـــراع  8املتحـــدة اســـتمداه  األمـــم

مـــدااا من ـــا ت مـــاب اســـت دفت ا مبـــن اـــاين/ا  4((ق وباـــرض 2(ق ومجاعـــع مـــ/اا )6ال/انيـــع الةنبينيـــع )
 ي غن/هنا. 

ق جــرا التحقــ  2016 حــاملب املختطــاف األارــ  الــيت واربب بقــااير ر ــ هنا م عــاه ومــن رــ  - 228
. وم اــــ ا احلــــارب ق أخــــ  مجاعــــع مناســــنا 2015مــــن حالــــع واحــــدة وقاــــت م اــــاين/  األول ربي ــــم  

هينغ ــام/او اةــر عمــره هاينيــع أعــ/اه وأر/يــ  ااــالن  لــدي م. وقــد أفــر  عــن ال ــ  وأمــ   وــري أ  أهه قتــ  
 ب التقااير.ح بما عار 

 
 التط/ااب وربواعا القن   

م س/ا املينت اااب امل تمرةق قامت األمم املتحدة ردعم ج ـ/رب احلة/مـع مـن أجـ  با يـ  طايـع  - 229
ـــدفا  الـــ/ا ق عنـــت وجـــ  التم ـــيصق باميمـــا حيـــدرب  األاةـــال م حـــاملب النـــ ا . وقـــد أقـــداب وزااة ال

الةنبينيــع مــن أجــ  منــ  املينت ااــاب املطــرية. ومــن أجــ  ا جــراااب واملبــارب  الت/جي يــع لنقــ/اب امل ــنحع 
ــــ  طايــــع األاةــــالق أ ــــ   احلة/مــــع عنــــت ا ســــرا  هعتمــــارب م ــــرو  القــــاين/  املتانــــ  مب ــــ لع  زعربة با ي

م  احلرل عنت أ  يتقيد  مست ماايري القـاين/  الـدو  وأ  ي ـتةيد “ األاةال م حاملب الن ا  امل ن ”
 لقالمع من أج  بقدل امل اعدة  ك العحاع.من الياب طايع األاةال ا

وفيما يتان  جبب ع م/او ا سـرميع لنتحريـرق فـإين  أ ـ  عنـت ا ب ـع لنتقـده الةبـري الـ ن أحرزبـ   - 230
م بنةيــ  خطــع الامــ  الراميــع  ك  هنــاا ومنــ  تنيــد األاةــال واســتمدام م. وم اــ ا ال ــدربق فــإ  مجيــ  

الــ ين حــدربهتم ا ب ــع هعتبــااام مــرببط  جبناح ــا امل ــن  قــد خعــا/ا  1 869األاةــال البــالد عــدربام 
. وقـد 2017لامنيع فـد املاببـاط م  اـاا سن ـنع مـن املناسـبابق اـا  اخراـا قـد جـرا م اعاا مـااا 

أقداب ا ب ـع أيعـا ب/جي ـا يقتعـا اينتإلـاه الرقـد الـ ا  لناناقـر امل ـنحع وفـرزامق امـا يقتعـا وسـ  
دير ال ــــن بن ــــت ســــماانب بقــــا األاةــــال مــــن املاببــــاط و عــــاربة املاببــــاط. وعنــــت مبــــارب  ب/جي يــــع لتقــــ

ا ماعـــاب امل ـــنحع األخـــرا أ  حتـــ و حـــ و ا ب ـــع م اـــ ا التقـــده الةبـــري احمـــرزق ومـــن ســـمن ا ا ب ـــع 
الديقراايـــع ال/انيـــع لنةنب  ا ـــي  ال ـــا  ا ديـــدق الـــيت أجـــرب مناق ـــاب مـــ  الي/يني ـــي  خـــرل الةـــنة 

 هلتقرير. امل م/لع
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 اتيلند  
ــــام في ــــا ا ماعــــاب  2016ب/اقــــ  م عــــاه  - 231 حــــ/اا ال ــــره رــــ  احلة/مــــع ومنإلمــــع جاماــــع بنت

امل ــنحع. ريــد أ  أعمــال الانــ  امل ــن  قــد اســتمرب م جنــ/ب اتيننــدق ومشنــت ا ــتباااب متةرقــع رــ  
 اف مدينيع.ق/اب األمن وا ماعاب امل نحعق وا ماب  نت ا ا ماعاب امل نحع عنت أاد

 
 املينت اااب ا  يمع  

اخـرين مـن جـراا ا مـاب هألج ـ ة  27أاةال وجرح  5بنقت األمم املتحدة بقااير عن مقت   - 232
املتة ــرة اليدويــع ال ــن  وحــ/ارب   اــر  النــاا. واــ ا ي ــ  زعربة عــن عــدرب ســحاع األاةــال امل ــ   م 

يني ا  أرري ق عنـت سـبي  امل ـالق قتـ  م (. فةا 15  وجرح 4سحيع )قت   19وال ن رند  2015 عاه
مقاااــع ســ/ينغمر قــ  يبنــد عمــره أارــ  ســن/اب م ا ــ/ه هلقنارــ  ر/اســطع ربااجــع انايــع ُزعــم أينــ  اــا  

 ي ت دف ال راع.
ول ب ل املدااا وم/ ة/ التانيم ادفا ت ماب ا ماعاب امل نحعق مبا م علد مـن خـرل قتـ   - 233

أين/ل سـبتم  عنـت  6  اال احلرال  واألج ـ ة املتة ـرة اليدويـع ال ـن . فةـا املانم  وات ماب ر/اسطع 
ــر ج ــاز يــدون ال ــن  ذمــ/ل عنــت ربااجــع انايــع أمــاه مداســع ارتداليــعق فــ ربا  ك مقتــ   ســبي  امل ــالق ُف  ي

أ ــمالق مــن ريــن م مانمــ/ . وواربب بقــااير عــن  10اةنــع عمراــا أارــ  ســن/اب وجــرح مــا مل يقــ  عــن 
اعاا ماااق اقتحمت أ نااه مجاعع م ـنحع م /لـع م ت ـةت  13ف أحد امل ت ةياب م ا /ه است د

جــ/ه ايروينــد م مقاااــع اناابيــ/ابق واســتمدمت  لن  ــ/ه عنــت مراــ  أمــ  اترــ  لنحة/مــع يقــ  عنــت مقررــع 
 من . وقب  أ  يغاربا امل امج/ ق قام/ا رتةبي  يترسع حام  وحطم/ا ت ي اب امل ت ةت.

 
 ربواعا القن التط/ااب و   

 ينــ  أاحــب هحلــ/اا ا ــاان  حــرل ال ــره رــ  احلة/مــع وا ماعــاب امل ــنحعق وأ ــ   مجيــ   - 234
 األاراف املانيع عنت  رباا  طايع األاةال واملدااا م املناق اب.

  
 التوصيات - رابعا 

 ٢٠١٦م يسداور  القلددق الددديد مددن حجددم االنتهاكدات الدد  ارتكبدد  حبدق األطفددال   عددا - 235
ومدددن ططور دددامش فقدددد تلددد  مسدددتوايت مقلقدددة مدددن أعمدددال القتدددل والتددددويه والتجنيدددد واالسدددتخداممش 
وكددذلك منددع وصددول املسدداعدة اإلنسددانية   بعددش احلدداالتمش وأاعددد أطددراف النددزاع وجملددس األمددن 

 والدول األعضاء اختاذ إجراءات فورية ملنع وقوع تلك االنتهاكات حبق األطفال.
يكون ضمان تقيد مجيع األطراف على حنو اتم ابلقانون الدويل اإلنسا  والقدانون  وجيب أن - 236

الدددددويل حلقددددوق اإلنسددددان والقددددانون الدددددويل لهجدددددني يددددو احلجددددر األسددددا  جلهددددودا   سددددبيل منددددع 
االنتهاكدددات. و  يدددذا الصدددددمش أرحدددب ابذطدددوات الددد  اختدددذيا عددددد مدددن الددددول األعضددداء إلبدددرام 

ال محاية األطفال   سياق النزاعدات املسدلحةمش فدا   ذلدك مدن طدهل تصدديق التزامات دولية   جم
الربوتوكددول االطتيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بدددفن اعددملاا األطفددال   املنازعددات املسددلحة وإقددرار 
التزامات ابريس حلماية األطفال اجملندين أو املستخدمني بصورة ل  مددروعة مدن جاندب القدوات أو 

ملسلحة. ولتحقيدق يددف محايدة األطفدال   مجيدع احلداالت املددار إليهدا   يدذا التقريدرمش اجلماعات ا
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فإنين أحد  مجيدع الددول األعضداء املنخرطدة   العمليدات املوجهدة ضدد اجلماعدات املتطرفدة العنيفدةمش 
سدددواء كانددد  تعمدددل فدددرداي أم   إطدددار االفددداتمش أن تدددربم التزامدددات بوضدددع ضدددماات  دددددة حلمايدددة 

ل من االنتهاكاتمش تدمل زايدة الملكيز على مبدأي التمييز والتناسب فوجدب القدانون الددويل األطفا
 اإلنسا . 

وأحدد  الددددول األعضددداءمش فددا   ذلدددك أثنددداء مكافحتهدددا للتطددرف العنيدددفمش علدددى أن تعامدددل  - 237
اي   األطفددال الددذين يدددعى أبددم مرتبطددون ابجلماعددات املسددلحة لدد  التابعددة للدددول ابعتبدداريم ضددحا

املقام األولمش وأن تقوم على وجده السدرعة ابعتمداد قواعدد تدنلم تسدليمهم إىل اجلهدات املدنيدة املعنيدة 
حبمايددة األطفددال بغيددة إعطدداء األولويددة إلعددادة إدمدداجهم. وأعددجع أيضددا جملددس األمددن علددى تسددليل 

يني   الضددوء علددى األثددر الضددار الددذي يلحددق األطفددال مددن جددراء اتسدداع نطدداق عمليددات فددرز املدددن
  حاالت النزاع املسلح.

وأعددجع الدددول األعضدداء علددى أن تضددع ةليددات طويلددة األجددل ومتعددددة السددنوات إلعددادة  - 238
إدمدداا األطفددال الددذين وقعددوا ضددحية التجنيددد واالسددتخداممش وأن يدددمل ذلددك الملكيددز  اصددة علددى 

ويعدد تدوف  التمويدل الكدا   الفتيات وعلى الدربام  النفسدية واالجتماعيدة والملبويدة والتددريب املهدين.
 الطويل األجل ذا أمهية حيوية   تنفيذ يذه الربام  واحملافلة على استمراريتها. 

وأرحدددب ابجلهدددود الوطنيددددة والدوليدددة الراميددددة إىل مسددداءلة اجلندددداة عدددن اجلددددرائم املرتكبدددة حبددددق  - 239
تنكسددر دوامددة العنددف األطفددال   حدداالت النددزاع املسددلح. فدداإلفهت مددن العقدداب جيددب أن ينتهددي ل

وتَدتَدددع م جهددود الوقايددة. وينبغددي للدددول األعضدداء أن تعددزز دعمهددا لددنلم العدالددة بتخصددي  املددوارد 
الكافية والقدرات الهزمة إلجراء التحقيقدات بددفن األعدخال الدذين يرتكبدون جدرائم حبدق األطفدال 

 ومهحقتهم قضائيا. 
ت اإلقليميددة ودون اإلقليميددة   جمددال محايددة وأرحددب ابلدددور القيددادي الددذي تظديدده املنلمددا - 240

األطفددال ومسددامها ا   ذلددك. وأدعددو املنلمددات اإلقليميددة ودون اإلقليميددة إىل أن تعمددل مددع  ثلدد  
اذاصددة مددن أجددل مواصددلة دمدد  اعتبددارات محايددة األطفددال   سياسددا ا و  التخطدديل لعمليددات دعددم 

 السهم وتدريب املوظفني وتنفيذ العمليات.
وإندين أحد  الددول األعضداء واملنلمددات اإلقليميدة ودون اإلقليميدة املنخرطدة   مفاوضددات  - 241

وقف األعمدال العدائيدة أو اتفاقدات السدهم علدى أن تددرا فيهدا أحكامدا  دددة حلمايدة األطفدال مدن 
 البداية ملنع وقوع االنتهاكات اجلسيمة.

ر قدددددرات مكرسددددة حلمايددددة األطفددددال   وأدعدددو جملددددس األمددددن إىل أن يواصددددل املطالبددددة بندددد - 242
عمليددات األمددم املتحدددة للسددهممش انسددجاما مددع سياسددة األمددم املتحدددة املنقحددة حددديثا بدددفن محايددة 
األطفال   عمليات األمم املتحدة للسهممش من أجل تعمديم مراعداة محايدة األطفدالمش والتحداور بددفن 

أجدل الرصدد واإلبدهو. وينبغدي تقيديم  ططل العملمش وإطهق سراح األطفدال وإعدادة إدمداجهممش ومدن
احلاجددة إىل تلددك القدددراتمش فددا   ذلددك امليزانيددة املطلوبددةمش علددى حنددو منهجددي أثندداء إعددداد عمليددات 

 السياسية. حفظ السهم والبعثات
  



A/72/361 

S/2017/821 
 

 

17-14707 45/51 

 

 القوائم الواردة   مرفقي يذا التقرير -طامسا  
ااربة م مرفقـا اـ ا التقريـر عـن الةـرو  الـيت يمت التاديرب اليت أربخنت م اريقـع عـرض القـ/الم الـ/  - 243

أسيةت  ك التقرير وخ  ت لا ااة  ك التط/ااب احلاقـنع م احلـاملب امل ـم/لع وربواعـا القنـ  املت ـنع مـا. 
وم ا ا ال دربق فإ  املرفق  اني ما قد ق   ـم القالمـع  ك فـرع : أحـدنا خم ـص ألاـراف النـ ا  الـيت وسـات 

 يع األاةال أ ناا الةنة امل م/لع هلتقرير ور  األاراف اليت ل بقم ر لد.بدارري لتح   طا
ومليــع خراســا  م القالمــع لعــن/ع  م تنيــد  - فةــا أفغاين ــتا ق أربا  بنإلــيم الدولــع ا ســرميع - 244

األاةال واستمدام م وقتن م وب /ي  م عنت سـ/ا عـدرب احلـ/ارب  الـيت جـرا التحقـ  من ـا وين ـبت  ليـ . 
مـــان مازيبـــا م املـــرفق  لعـــن/ع ا م تنيـــد  -مج /ايـــع الة/ينغـــ/ الديقراايـــعق أرباجـــت مجاعـــع مـــان وم 

األاةـــال واســـتمدام م وقـــتن م وب ـــ/ي  م هلنإلـــر  ك عـــدرب احلـــ/ارب  الـــيت ين ـــبت  ك علـــد الطـــرف منـــ  
يــد مــن حــاملب الت ن 57. وم الاـرا ق ب/ااــت قــ/اب احل ــد ال ـا  م 2016  /ااـا م أواســض عــاه 

وقـد أرباجــت م القالمـع ر ــبب اـ ا املينت ــاو. وم  2016واملسـتمداه الــيت جـرا التحقــ  من ـا م عــاه 
ا  /ايــع الارريــع ال ــ/ايعق قــاه جــي  ا ســره أيعــا رت نيــد األاةــال واســتمدام م  عــدارب ابــرية ومــن مث 

رفــ  األول. وم الـــيمنق أربا  م القالمــع. وقــد أربا  مجيــ  األاــراف املــ ا/اة أعـــره م الةــر  ألــ  مــن امل
أربب أعمــال حتــال  اســتااربة ال ــرعيع م الــيمن م/ســ/عيا  ك  رباا  اــ ا الطــرف م القالمــع ر ــبب قتــ  

اةــــرق وملـــا قــــاه رــــ  مـــن ا مــــاب ســــد املــــدااا  683األاةـــال وب ــــ/ي  مق حيــــه ين ـــب  ليــــ   قــــارع 
وقــد أربا  التحــال   حــارب . 38ق  ع جــرا التحقــ  مــن م ــؤوليت  عــن 2016وامل ت ــةياب خــرل عــاه 

  م الةر  ها من املرف  األولق مبا أين  قد اخت  بدارري أ ناا فنة التقرير برما  ك حت   طايع األاةال.
ــــ ا  ســــب   ربااج ــــا م القالمــــع م اينت ااــــاب  ســــافيع اســــتناربا  ك  - 245 وب/ااــــت أاــــراف أخــــرا م الن

ينإلرا  ك م ت/عب عمنياب املختطاف م مج /ايع . وم ا ا ال دربق و 2016احل/ارب  اليت وقات م عاه 
الة/ينغــ/ الديقراايـــعق فــإ  حتـــال  القــ/اب الديقراايـــعق والقـــ/اب الديقراايــع لتحريـــر اواينــداق وقـــ/اب املقاومـــع 

حـراه م  ال/انيع م  يت/ان قـد أرباجـت م القالمـع ر ـبب علـد املينت ـاو. وم يني ـرعق أرباجـت مجاعـع ر/اـ/
 ا م أعمــال املوت ــاب ووــريه مــن أ ــةال الانــ  ا ن ــا عنــت ســ/ا احلــاملب الــيت القالمــع ر ــبب ســن/ع

جــرا التحقــ  من ــا رةعــ  حت ــن  مةاينيـــع ال/قــ/ل  ك العــحاع. وم ا م /ايــع الارريــع ال ــ/ايعق أرباجـــت 
لبنـد الق/اب احلة/ميع واملني ياب امل/اليع لنحة/مع م القالمع ر بب تنيد األاةال واسـتمدام م. وم اـ ا ا

 عاب ق أربا  بنإليم الدوليع ا سرميع م القالمع أيعا ر بب سن/ع  م اختطاف األاةال. 
أمــا فيمــا يتانــ  ررفــ  األمســاا مــن القالمــعق فــإ  القــ/اب امل ــنحع  م /ايــع الة/ينغــ/ الديقراايــع قــد  - 246

األاةـال واسـتمدام م اخت ب مجي  املط/اب العروايع املن /ل عني ا م خطـع عمن ـا فيمـا يت ـ  رت نيـد 
زال مــداجا م  ومـن مث فقــد افــ  اســم علــد الطــرف مــن القالمــع فيمـا يت ــ  مــ ا املينت ــاو. وــري أ  امس ــا مــا

القالمــع ر ــبب أعمــال املوت ــاب ووــريه مــن أ ــةال الانــ  ا ن ــا. وم الةنبــ ق افــ  اســم جب ــع مـــ/او 
 استمدام م م أعقاب  ياز خطع عمن ا.ا سرميع لنتحرير من القالمع فيما يت   رت نيد األاةال و 

ويمــت باــديرب أخــرا أربخنــت م القالمــع عمــا اــرأ مــن بغــرياب م م ــ د النــ ا  امل ــن  م  - 247
احلاملب املانيع. فةا أفغاين تا ق جرا بادي  اسم حراع الطالبا . وم ا  /ايع الارريع ال /ايعق ُوري  اسم 

بغيريا اةيةا لنتابري عنـت حنـ/ أرب  عـن ال/اقـ  امليـدا . وم الـيمنق  الق/اب احلة/ميع وا ي  ال /ان احلر
  أربخ  أيعا بغيري اةي  م اسم الق/اب احلة/ميع.
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 املرفق األول
األطدددراف الضدددالعة   انتهاكدددات جسددديمة حبدددق األطفدددال   حددداالت الندددزاع املسدددلح   

 ١379املدرجدددة   جدددددول أعمددددال جملددددس األمددددنمش عمدددده بقددددرارات جملددددس األمددددن 
 *(٢٠١5) ٢٢٢5 و (٢٠١١) ١998 و (٢٠٠9) ١88٢ و (٢٠٠١)

األطراف املدرجدة   املرفدق الد  ت تتخدذ تدداب  طدهل الفدملة املددمولة ابلتقريدر لتحسدني  -ألف  
 محاية األطفال

 األطراف   أفغانستان  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق)ب( بةع حقا  - 1
 )أ(ق)ب(احل ب ا سرما ر عامع قنب الدين حةمتياا - 2
 )أ(ق)ب(ومليع خراسا  - دولع ا سرميعبنإليم ال - 3
 ـــبع  لي ـــاق مبـــا في ـــا جب ـــع بـــ/اا رـــ/اا ومجاعـــع الـــدع/ة  ك القـــرا  تقـــ/اب الطالبـــا  وا ماعـــاب املن - 4

 )أ(ق)ب(ق)رب(ق)ه(و بةع لطي  من /ا وال نع
 
 األطراف   كولومبيا  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(جي  التحرير ال/ا  - 1
 
   مجهورية أفريقيا الوسطى األطراف  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 •ق)أ(ق)ب(ق) (ق)رب(الترف سينيةا ال ار ق وا ماعاب امل نحع املرببطع ر  - 1
 )أ(ق)ب(ق) (“أينيت هملاا”ميني ياب الدفا  احمنيع املاروفع هسم  - 2
 )أ(ق)ب(ق) (ق)ه(جي  الرب لنمقاومع - 3

 
 

أل  ل بتم  بدارري لتح   طايع األاةال أ ناا الةنة امل م/لع هلتقريـر. واألاـراف املداجـع م  الةر األاراف املداجع م  * 
 ها اخت ب بدارري لتح   طايع األاةال أ ناا الةنة امل م/لع هلتقرير.  الةاع

 م تنيد األاةال واستمدام م.ارف سال   )أ( 
 م قت  األاةال وب /ي  م.ارف سال   )ب( 
 م أعمال املوت اب ووريه من أ ةال الان  ا ن ا سد األاةال.ارف سال   ) ( 
  ع سد املدااا و أو امل ت ةياب.م ات ماب امل/جارف سال   )رب( 
 م اختطاف األاةال.ارف سال   )ه( 

 .(2005) 1612و  (2004) 1539خطع عم  م  األمم املتحدة وفقا  لقراان من  األمن ارف وق   † 

https://undocs.org/ar/S/RES/1379(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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 األطراف   مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق)ب(ق)رب(ق)ه(حتال  الق/ا الديقراايع - 1
 )أ(ق) (ق)رب(ق)ه(اوايندا الق/اب الديقراايع لتحرير - 2
 )أ(ق) (ق)رب(ق)ه(ق/اب املقاومع ال/انيع م  يت/ان - 3
 )أ(ق)ب(ق) (ق)ه(جي  الرب لنمقاومع - 4
 )أ(“الة/ل/يني  جاينةيي ”حتال  ال/اني  من أج  ا/ينغ/ حر وعن سياربة  - 5
 )أ((“ف/ينت مل” مان -املاروف أيعا هسم مان )ج  ال ره احتارب ال/اني  الة/ينغ/لي  من أ - 6
 )أ(ق)ب(مازيبا مان - مجاعع مان - 7
 )أ(ق) (سيمبا مان - مجاعع مان - 8
 )أ(ااات اااتينغا  مان - مجاعع مان - 9

 )أ(ق)ب(مان -مان   ف ي   يةاا ديد مجاعع يندوما لندفا  عن الة/ينغ/ - 10
 )أ(ينياب/اا مان -مجاعع مان  - 11
 )أ(ق) (مجاعع ااع م/ب/مب/اا - 12
 
 طراف   العراقاأل  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق)ب(ق) (ق)رب(ق)ه(بنإليم الدولع ا سرميع م الارا  وال اه - 1
 )أ(ق/اب احل د ال ا  - 2
 
 األطراف   مايل  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق) (أين اا الدين - 1
 )أ(ق) (حراع الت/حيد وا  ارب م ورب أفريقيا - 2
 
 اف   ميامناراألطر   
 ا  اب التاراع لندولع  

 †)أ(قالتاثمارباو ب اق مبا في  ق/اب حرا احلدورب املدمعجي   - 1
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 ا  اب وري التاراع لندولع  
 )أ(جي  اااين املرين الديقرااا - 1
 )أ(جي  استقرل اا   - 2
 )أ(جي  التحرير ال/ا  لةااين - 3
 )أ(ال/ا  لةااينمن  ال ره التار   ي  التحرير  - 4
 )أ(ا ي  الةااي  - 5
 )أ(جي  جن/ب ومليع  ا  - 6
 )أ(جي  ومليع وا املتحد - 7
 
 األطراف   الصومال  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 ()أ(ق)ب(ق)هحراع ال باب - 1
 )أ(أا  ال نع وا ماعع - 2
 
 األطراف   جنوب السودان  
 ا  اب التاراع لندولع  

 †)أ(ق)ب(ق) (ق)اـ(قال ا  لتحرير ال /ربا ا ي   - 1
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 †)أ(ق)ب(قا ناح املاااض م احلراع ال ابيع ا ي  ال ا  لتحرير ال /ربا  - 1
 )أ(ا ي  األري  - 2
 
 األطراف   السودان  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 †)أ(قحراع الادالع وامل اواة - 1
 )أ(اب امل/اليع لنحة/معامليني ي - 2
 )أ(جي  حترير ال /ربا  ف ي  عبد ال/احد - 3
 †)أ(قجي  حترير ال /ربا  ف ي  م  ميناون - 4
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 األطراف   اجلمهورية العربية السورية  
 ا  اب التاراع لندولع  

  (ق)رب()أ(ق)ب(ق)الق/اب احلة/ميعق مبا في ا ق/اب الدفا  ال/ا  واملني ياب امل/اليع لنحة/مع - 1
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق)ب(أحراا ال اه - 1
 )أ(ا ماعاب املنت بع لن ي  ال /ان احلر - 2
 )أ(ق)ب(ق) (ق)رب(ق)ه(بنإليم الدولع ا سرميع م الارا  وال اه - 3
 )أ(جي  ا سره - 4
 )أ(ق)ب(جب ع الن رة )املاروفع أيعا هسم جب ع فت  ال اه( - 5
 )أ(ع ال ابوحداب طاي - 6
 
 األطراف   اليمن  
 ا  اب التاراع لندولع  

 †)أ(قالق/اب احلة/ميعق مبا في ا الق/اب امل نحع اليمنيع - 1
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق)ب(ق)رب(احل/ ي/  أين اا ك - 1
 )أ(بنإليم القاعدة م  ب  ا  يرة الارريع مجاعع أين اا ال رياع - 2
 )أ(مل/اليع لنحة/معق مبن م علد ال نةي/  والن ا  ال ابيعامليني ياب ا - 3
 

األطددراف املدرجددة   املرفددق الدد  اختددذت تددداب  طددهل الفددملة املدددمولة ابلتقريددر لتحسددني  -ابء  
 محاية األطفال

 األطراف   أفغانستان  
 ا  اب التاراع لندولع  

 †)أ(قنيع األفغاينيعال راع ال/انيع األفغاينيعق مبا في ا ال راع احم - 1
 
 األطراف   كولومبيا  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ا ي  ال ا  - الق/اب امل نحع ال /ايع لة/ل/مبيا - 1
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 األطراف   مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 ا  اب التاراع لندولع  

 †) (قالق/اب امل نحع  م /ايع الة/ينغ/ الديقراايع - 1
 
  مايلاألطراف    
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 †)أ(ق) (قاحلراع ال/انيع لتحرير أزوارب - 1
 
 األطراف   الصومال  
 ا  اب التاراع لندولع  

 †)أ(ق)ب(قا ي  ال/ا  ال /ما  - 1
 
 األطراف   السودان  
 ا  اب التاراع لندولع  

رباينيعق وقـــ/اب الـــدفا  ال ـــا ق وقـــ/اب قـــ/اب األمـــن احلة/ميـــعق مبـــا في ـــا القـــ/اب امل ـــنحع ال ـــ/  - 1
 †)أ(قال راع ال /رباينيع

 ا  اب وري التاراع لندولع  
 †)أ(ققطا  ال مال - احلراع ال ابيع لتحرير ال /ربا  - 1
 
 األطراف   اليمن  
 ا  اب التاراع لندولع  

  )ب(ق)رب(حتال  استااربة ال رعيع م اليمن رقياربة املمنةع الارريع ال ا/ربيع م اليمن - 1
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 املرفق الثا 
األطراف الضالعة   انتهاكدات جسديمة حبدق األطفدال   حداالت الندزاع املسدلح   

لددد  املدرجدددة   جددددول أعمدددال جملدددس األمدددنمش أو   حددداالت أطدددر  مش عمددده 
 ١998 و (٢٠٠9) ١88٢ و (٢٠٠١) ١379بقددددددرارات جملددددددس األمددددددن 

 *(٢٠١5) ٢٢٢5 و (٢٠١١)
 

األطراف املدرجدة   املرفدق الد  ت تتخدذ تدداب  طدهل الفدملة املددمولة ابلتقريدر لتحسدني  -ألف  
 محاية األطفال

 األطراف   نيج اي  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(ق)ب(ق) (ق)رب(ق)ه(مجاعع أا  ال ن ع لندع/ة وا  اربق املاروفع أيعا هسم مجاعع ر/ا/ حراه - 1
 
 األطراف   الفلبني  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 )أ(مجاعع أر/ سياف - 1
 )أ(حراع رنغ ام/او لنمناسن  ا سرمي  م سبي  احلريع - 2
 )أ(ي  ال ا  ا ديدا  - 3
 

األطددراف املدرجددة   املرفددق الدد  اختددذت تددداب  طددهل الفددملة املدددمولة ابلتقريددر لتحسددني  -ابء  
 محاية األطفال

 األطراف   نيج اي  
 ا  اب وري التاراع لندولع  

 †ق)أ(الق/ة املدينيع امل ناع - 1

 
 
 

األاةال أ ناا الةنة امل م/لع هلتقريـر. واألاـراف املداجـع م  أل  ل بتم  بدارري لتح   طايع الةر األاراف املداجع م  * 
 الةاع ها اخت ب بدارري لتح   طايع األاةال أ ناا الةنة امل م/لع هلتقرير. 

 م تنيد األاةال واستمدام م.ارف سال   )أ( 
 م قت  األاةال وب /ي  م.ارف سال   )ب( 
 ه من أ ةال الان  ا ن ا سد األاةال.م أعمال املوت اب ووري ارف سال   ) ( 
 م ات ماب امل/ج ع سد املدااا و أو امل ت ةياب.ارف سال   )رب( 
 م اختطاف األاةال.ارف سال   )ه( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1379(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)

