
 A/72/865–S/2018/465  األمــم املتحـدة 

 

 

 الجمعية العامة
 مجلس األمن

 
Distr.: General 

16 May 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

210618    110618    18-07984 (A) 

*1807984*  

 األمن مجلس  العامة الجمعية
 والسبعون الثالثة السنة  والسبعون الثانية الدورة

   األعمال جدول من )أ( 68 البند
      وحمايتها الطفل حقوق تعزيز وحمايتها: الطفل حقوق تعزيز

 المسلح والنزاع األطفال  
  

  العام األمين تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 كـــا     من املمتـــدة الفرتة ويغطي (20١5) 2225 األمن جملس بقرار عمال التقرير هـــ ا يُقـــد   - ١

 واســـ ة مشـــاورا  ُأجريت التقرير، إعداد عمل ة ســـ ا  ويف .20١٧ األول/ديســـمر كا     إىل الثاين/يناير
 على الضــــ   التقرير ويلقي امل ن ة. األعضــــا  الدول ومع امل دا ، ويف املقر يف املتحدة، األمم داخل النطا 

 اال تهاكا  عن م ل ما  ويقد  األطفال، على املســـــــــل  النزاع بأثر يت لق ف ما األخرية ال امل ة االجتاها 
 وينســــ  هلم. احلماية بت فري يت لق ف ما القلق دواعي وك لك ،20١٧ عا  يف األطفال ضــــد ارُتكبت اليت

 التقرير، هـــ ا مرفقـــا يتضـــــــــــــــمن كمـــا  ارتكبتهـــا، اليت النزاع أطراف إىل اال تهـــاكـــا  أمكن، ح ثمـــا التقرير،
 األطفال جتن د يف بت رطها الدويل القا    تنتهك اليت باألطراف قائمة األمن، جملس قرارا  مع ا ســـــــــ اما

 حبقهم، املرتك  اجلنســـــــي ال نف أشـــــــكال من ذلك وغري واغتصـــــــا م وتشـــــــ يههم وقتلهم واســـــــت دامهم
 املشــــم لن األفراد على االعتدا  ويف املســــتشــــف ا  و/أو املدارس تســــتهدف اليت اهل ما  يف وبضــــل عها

 األطفال. واختطاف عل هم باالعتدا  التهديد أو (١)باحلماية
 دقتهــا. من للتحقق التقرير هــ ا يف ال اردة امل ل مــا  مج ع بتمح ص املتحــدة األمم قــامــت وقــد - 2

 تق  د أو األمن ا  دا  قب ل من ع امل بســـــــــب  امل ل ما  صـــــــــحة من التحقق ف ها ت  ر اليت احلاال  أما
 ال اردة ا امل ل م فإ  الصـــدد، ه ا ويف األســـبا . ذكر مع ب اهنا فريد ب  نها، أماكن إىل ال صـــ ل إمكا  ة

__________ 

 املدرســـــ   هم باحلماية املشـــــم لن األشـــــ ا  أ  إىل (20١4) 2١43 و (20١١) ١998 قراريه يف األمن جملس يشـــــري (١) 
 واملرضى. والطال ، الت ل م، جمال يف امل ظفن وسائر واألطبا 
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 يف ارُتكبت اليت لال تهاكا  الكامل النطا  دائما متثل وال فحســـــــــــــــ  للداللة ســـــــــــــــ  قت إمنا التقرير يف
  .20١٧ عا 

 والنزاع بــاألطفــال امل ن ــة اخلــاصــــــــــــــــة ممثليت ات ب ــت ،(2005) ١6١2 األمن جملس بقرار وعمال - 3
 األطفال محاية كفالة  إىل يهدف عمل ا هن ا واليتها،  طا  يف تندرج اليت للحاال  حتديدها يف املســـــــــــــل 

 اإلشــارة أ  كما  بشــأهنا قا    ا بّتا تشــكل ال ما حالة إىل اإلشــارة أ  ب د ف الة. وبصــ رة واســع  طا  على
 بلغت حاال  ي ثّق التقرير ه ا فإ  ذكر، ما على وبنا  القا  ين. مركزه تغري ال الدول غري من طرف إىل

 من درجة النزاع من املتضـــــــــررين األطفال حبماية املت لقة الدول ة وامل ايري للق اعد الســـــــــافرة اال تهاكا  ف ها
 ا تهاكا  بأهنا أد اه امل ك رة ال قائع تصـــــــــــف إذ اخلاصـــــــــــة، ممثليت وإ  دول ا. اهتماما تســـــــــــت ج  اخلط رة

 الرئ ســ ة املســلول ة تتحمل باعتبارها احلاال ، ه ه إىل ال طن ة احلك ما  ا تباه لفت إىل هتدف جســ مة،
 الالزمة التدابري اختاذ على وتش   ها واإلغاثة، احلماية من ف الة بأشكال املتضررين األطفال مج ع مد عن

  ال ضع. مل اجلة
 واخّت   كبري  تقد  ف ها أحرز اليت احلاال  على الضـــــ   فتســـــل  للبلدا  امل صـــــصـــــة الفروع أما - 4

 ف ها كا ت  اليت احلاال  أو األطفال محاية يف إجيايب تأثري هلا كا   تدابري القائمة يف املدرجة األطراف ف ها
 منع أجل من األعضـــــــــــــــا  الدول مع امل زز الت او  هنج إىل واســـــــــــــــتنادا للقلق. مدعاة جارية تصـــــــــــــــرفا 
 األطفال محاية لتحســـن تدابري وضـــ ت اليت املدرجة األطراف بن املرفقا  مي ز األطفال، ضـــد اال تهاكا 

 ب لك. تقم مل اليت وتلك بالتقرير، املشم لة الفرتة أثنا 
  

 األطفال على المسلح النزاع لوقع التصدي - ثانيا 
 المسلح والنزاع األطفال حالة عن عامة لمحة - ألف 

 من ال ديد يف الدائرة املســـــــــلحة النزاعا  من متناســـــــــبة غري بصـــــــــ رة يتضـــــــــررو  األطفال يزال ال - 5
ســــــــــــُ لت زيادة كبرية يف عدد اال تهاكا  باملقار ة مع ال دد املبل  عنه يف عا   ،20١٧ عا  ويف البلدا .
20١6 (A/72/361-S/2017/821،  ح ــمت ا التحقق من عــدد ال يقــل عن 5الفقرة ،)ا تهــا   6 000

 من املســـــــــــــــلحــة اجلمــاعــا  من طــائفــة ارتكبتهــا ا تهــا  ١5 000 من وأكثر احلك م ــة الق ا  ارتكبتهــا
  .(2)الدول غري

 ذلك يف مبا املتغرية، النزاع دينام ا  جرا  من مباشــــــــــــرة بصــــــــــــ رة األطفال تأثر ،20١٧ عا  ويف - 6
 منها التحقق ا اليت واســــت دامهم األطفال جتن د حاال  عدد وزاد املســــلحة. االشــــتباكا  حدة اشــــتداد

 (١ 049) الدميقراط ة الك  غ  مجه رية يف وتضاعف (299) ال سطى أفريق ا مجه رية يف مرا  أربع ب اقع
 الصـــــــــ مال يف منها التحقق ا اليت واســـــــــت دامهم األطفال جتن د حاال  عدد وظل .20١6 ب ا  مقار ة

 عند (842) وال من (،96١) الســـــــــــــــ رية ال رب ة مه ريةواجل (،١ 22١) الســـــــــــــــ دا  وجن   (،2 ١2٧)
 واالســت دا  الت ن د ضــحايا من والفت ا  الفت ا  ت رض ما كثريا  ذلك، إىل وباإلضــافة مفزعة. مســت يا 

 املسلحة. اجلماعا  أو بالق ا  سابق وقت يف الرتباطهم الحقا احت ازهم جرا  مرتن لإلي ا 
__________ 

عمل أحد أطراف النزاع ال ي يلدي إىل وق ع ا تها  واحد أكثر من اال تهاكا   “حادث”يصـــــــــف اســـــــــت دا  مصـــــــــطل   (2) 
إىل كل طفل أو ه كل مشـــــم ل باحلماية تضـــــرر من حادث م ن.  ”حاال ”أو  “ا تهاكا ”اخلطرية. ويشـــــري مصـــــطلحا 

 .وبالتايل فقد تسفر احل ادث عن ا تهاكا  مت ددة )ف لى سب ل املثال، قد يقع عدة أطفال ضح ة حادث اختطاف واحد(
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 األطفال قتل مســـــــــــــــت يا  ارتفاع مع واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د م جا  تزامنت ما وكثريا - ٧
 كبرية  زيادة إىل ال نف وأعمال املسلحة لالشتباكا  احلاد التصاعد أدى ذلك، إىل وباإلضافة وتش يههم.

 ال رب ة واجلمه رية أفغا ســــــتا  وظلت (.296) وم امنار (٧١٧) ال را  يف األطفال من الضــــــحايا عدد يف
    رييا، ويف الضــــــــحايا. من ملكد عدد أكر ف ها ســــــــُ ل اليت القطرية احلاال  تشــــــــكل وال من الســــــــ رية

 وه  اال تحارية، اهل ما  ارتكا  على األطفال، ف هم مبن املد  ن، إرغا  حرا  ب ك  مجاعة واصـــــــــــــــلت
 البلد. يف األطفال الضحايا من امللكد ال دد جمم ع  صف من أكثر سق ط يف تسب  ما
 اهل ما  عدد تقريبا مرا  مثاين مب دل زاد كاســـــــــــــــاي،  منطقة يف ال نف أعمال ا دالع وعق  - 8

 يف حالة 5١5 جمم عها بل  ح مت الدميقراط ة، الك  غ  مجه رية يف واملستشف ا  املدارس استهدفت اليت
  القب ل. ه ا من ح ادث يف حادة زيادة إىل أيضا الفلبن جن   يف مراوي حصار وأدى .20١٧ عا 

 يف الشـــــبا  حركة قبل من طفل ١ 600 على يزيد ما اختطاف منها أخرى تط را  وســـــُ لت - 9
 ارتفاع وحال الدعم. مها  وتنف   للقتال األطفال على االعتماد اســـــــــــتمرار على يدل ما وه  الصـــــــــــ مال،

 الس دا  وجن   الس رية ال رب ة اجلمه رية يف ذلك يف مبا اإل سا  ة، املساعدا  وص ل منع حاال  عدد
 املفروضـة الق  د طب  ة وختتلف األســاســ ة. امل   ة على األطفال من اآلالف حصــ ل دو  وال من، وم امنار

 يف اإلبالغ ترك ز حم ر ي كسه ما وه  آخر، إىل س ا  من كبريا  اختالفا اإل سا  ة املساعدا  وص ل على
 أشكال من وغريه اغتصا  حالة 900 على يزيد عدد من التحقق وا للبلدا . امل صصة الفروع خمتلف
 بال ا  مقار ة زيادة ميثل ما وه  كافة،  القطرية احلاال   طا  على والفت ا  الفت ا  ضــــــد اجلنســــــي ال نف

 بالنزاعا ، املتصل اجلنسي ال نف حاال  من خا  ب جه التحقق الص   من يظل ذلك، ومع املاضي.
 مزيد على )لالطالع املزمن عنها اإلبالغ يف مزمن  قص هنا  يظل كما  املســألة، حســاســ ة منها ألســبا 

 .(S/2018/250من امل ل ما ، ا ظر التقرير السن ي عن ال نف اجلنسي املتصل بالنزاعا ، 
 ف ها قامت اليت احلاال  يف الطفل محاية ت زيز جمال يف ها  تقد  حتقق ذلك، من النق ض وعلى - ١0

 اجلســـــــــــــ مة. اال تهاكا  منع أجل من ت اوهنا بت زيز القائمة يف املدرجة املســـــــــــــلحة واجلماعا  احلك ما 
 الكامل التنف   عن املتحدة األمم مع ال ث ق الت او  أمثر املثال، ســب ل على الســ دا ، حبك مة يت لق وف ما
 تســــتند عمل ة احلن ذلك من  واســــُتهلت اســــت دامهم.و  األطفال جتن د ومنع إهنا  إىل الرام ة ال مل خلطة

  لل قاية. وطن ة خطة وضع أجل من ال مل خطة إىل
 

 األطفال ضد المرتكبة الجسيمة االنتهاكات ومنع إنهاء أجل من الشراكات تعزيز - باء 
 الشــــــــ اغل ضــــــــمن النزاع من املتضــــــــررين األطفال ضــــــــد املرتكبة اال تهاكا  منع يك   أ  ينبغي - ١١

 والفت ا  الفت ا  يف فق  يلثر ال اجلماع ة املســـــــلول ة ه ه حتمل يف واإلخفا  الدويل. للم تمع الرئ ســـــــ ة
 املتحاربة األطراف بن املظامل تفاقم إىل أيضا يلدي أ  ميكن بل األمن، ا  دا  من حالة يف ي  ش   ال ين
 يلدي التقرير، ه ا يف املبن النح  وعلى ذلك، ومع ســـــــــــــــلم ة. بطريقة النزاع جتاوز على قدرهتا من وحيد
 واجملتمع األســـــــــــــــرة هلم ت فرها اليت احلماية طبقا  من األطفال جتريد إىل األخرى تل  املرة املســـــــــــــــل  النزاع

 عل نا وجي  األعمال. هل ه مرتكبن أو ال نف ألعمال أهدافا باعتبارهم ســـ ا  لإلي ا  ف ت رضـــ   والقا   
 جز ا باعتبارها األطفال محاية مســـألة إدراج بكفالة التحدي هل ا التصـــدي أجل من اجله د من املزيد ب ل

 الســــــــــال  إحالل من التمكن  دف وحلها النزاعا   شــــــــــ   ملنع شــــــــــاملة اســــــــــرتات   ة أي من يت زأ ال
  االسرتات   ا . تلك إعداد أثنا  كث   عن األطفال إشرا  على والتش  ع املستدا 

https://undocs.org/ar/S/2018/250
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 الصـــدد. ه ا يف األمه ة بال  أمرا التقرير ه ا يف امل ك رة األعضـــا  الدول مع الت او  ت زيز ويظل - ١2
 هــ ه وتتنــاول الت ــاو . هلــ ا الرئ ســـــــــــــــي ال مــل إطــار الثنــائ ــة االلتزامــا  من وغريهــا ال مــل خط  وتت  

 وطن ة آل ا  إرسا  بكفالة ال قاية  طا  ت س ع يف تسهم كما  باحلماية املت لقة الف رية الش اغل االلتزاما 
 الشـــــــرطة مراكز يف الطفل حلماية وحدا  إ شـــــــا  اكتمل أفغا ســـــــتا ، ويف املســـــــتقبل. يف اال تهاكا  ملنع

 يف طفل 300 من أكثر جتن د منع يف ساهم ال ي األمر واحدة، عدا احملافظا  مج ع يف األفغا  ة ال طن ة
 مبنع احلك م ة الق ا  مج ع إىل رمس ة ق ادية وت ج ها  أوامر الســـــــــ دا  حك مة وأصـــــــــدر  .20١٧ عا 

 مج ع تغطي اليت اإلقل م ـة، ودو  واإلقل م ـة ال طن ـة ال قاية خط  وضـــــــــــــــع شــــــــــــــــأ  ومن األطفـال. جتن ـد
 حىت منه  ة بصــــــ رة ال قائ ة التدابري تطب ق اســــــتمرار يدعم أ  القائمة، يف اإلدراج إىل امللدية اال تهاكا 

 ال مل. خط  تنف   فرتة ا تها  ب د
 جُينــدوا أال ينبغي األطفــال أ  على األعضــــــــــــــــا  الــدول بن ف مــا ال ــاملي اآلرا  ت افق وبفضــــــــــــــــل - ١3

 أفريق ا مجه رية ويف .ةاملســــــــــــلح اجلماعا  مع التفاعل تكث ف أيضــــــــــــا تســــــــــــى النزاعا  يف وُيســــــــــــت دم ا
 جتن د مبنع ق ادية أوامر بإصـــدار املســـلحة اجلماعا  من مجاعتن ق ا  عن اجله د تلك أســـفر  ال ســـطى،

 يف املشــــــــــــرتكة املد  ة والق ة مايل يف األزوادية احلركا  تنســــــــــــ ق ة وق ت وباملثل، واســــــــــــت دامهم. األطفال
 األعضـــا  الدول أشـــ ع وإ ين مســـتقبال. جتن دهم ومنع صـــف فها من األطفال لتســـري  عمل خطيَت     رييا

 األطفال. محاية مسألة بشأ  املسلحة واجلماعا  املتحدة األمم بن التفاعل ت سري م اصلة على
 طفل ١0 000 من أكثر عن رمس ا اإلفراج عن املســـلحة واجلماعا  الق ا  مع التفاعل وأســـفر - ١4

 مســـــــــارا  عر الك ا ا  ه ه األطفال من م روف غري عدد تر  ذلك، إىل وباإلضـــــــــافة .20١٧ عا  يف
 األمه ة من فإ  أســـــــاســـــــ ة، أوىل خط ة ميثل املســـــــلحة الفاعلة باجلها  االرتباط فك كا   ولئن رمس ة. غري

 ال نف حلقة كســر  أجل من اإلدماج إلعادة والت ل مي واالجتماعي النفســي الدعم اســتمرار ضــما  مبكا 
 )ال    ســــــــــ ف( للطف لة املتحدة األمم منظمة متكنت بالتقرير، املشــــــــــم لة الفرتة وخالل الســــــــــال . وت ط د

 من يتمكن ا مل األطفال من جدا كبريا  عددا أ  ب د طفل، ١2 000 من أكثر إدماج إعادة من وشركاؤها
 تســــــــــــري  يتم عندما أ ه جديد من أكد  20١٧ عا  يف امل ثقة واحلاال  الرامج. ه ه من االســــــــــــتفادة

 يصـــــــــــــــبح   الط يل، األجل يف اإلدماج إعادة برامج من االســـــــــــــــتفادة بإمكاهنم يك   أ  دو  األطفال
 مجه رية ويف الت ن د. وإعادة االجتماعي وال صـــــم امل املة لســـــ   ويت رضـــــ   خا  بشـــــكل مســـــتضـــــ فن

 ب د يتلق ا مل لكنهم املســـــــــــــــلحة اجلماعا  من طفل 8 000 من أكثر تســـــــــــــــري  ا الدميقراط ة، الك  غ 
 التم يل.  قص بسب  إدماجهم إلعادة األساسي واالقتصادي االجتماعي الدعم

 من املتضـــــــــــررين األطفال إدماج إلعادة ومر  ومســـــــــــتمر منتظم أســـــــــــاس على التم يل كفالة  وإ  - ١5
 إرســـا  من الطفل حبماية امل ن ة اجلها  من وغريها ال    ســـ ف لتمكن عنه غى ال أمر املســـلحة النزاعا 

 زيادة ســـــــــ تطل  اهلدف ه ا وحتق ق األطفال. هلال  جتن د إعادة ومنع ال ســـــــــكرية احل اة عن جمدية بدائل
 والشـــــــــــــــركـا  الطفــل محــايــة جمــال يف الفــاعلــة اجلهــا  بن الت ــاو  وت زيز األطفــال حلمــايــة الالزمــة القــدرا 
 وصـــــــــــــــندو  الدويل والبنك امل ن ة األعضـــــــــــــــا  الدول ذلك يف مبا اإلدماج، إعادة برامج مت يل يف احملتملن

 السال . بنا 
 الدولة )تنظ م والشـــــــــا  ال را  يف اإلســـــــــالم ة الدولة تنظ م مثل املســـــــــلحة، اجلماعا  وت اصـــــــــل - ١6

 احلدود. عر ذلك يف مبا واســــــع،  طا  على واســــــت دامهم األطفال جتن د حرا  ب ك  ومجاعة اإلســــــالم ة(
 االضـــــــــطالع أجل من الكاف ة القدرا  ت افر ضـــــــــما  مضـــــــــى وقت أي من أكثر ال    املهم من وبالتايل،
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 التصــــــــــــــــدي ويتطلــ  الت ق ــد. متزايــدة مهمــة وهي إدمــاجهم، وإعــادة وت قبهم األطفــال جتن ــد منع مبهمــة
 إىل راس ا استنادا تستند منسقة، دول ة است ابة أوطاهنم إىل وإعادهتم احلدود عر األطفال جتن د لظاهرة
 جمتم اهتم إىل ال  دة فرصـــة من األطفال فحرما  الطفل. حلماية الدول ة بامل ايري وتســـرتشـــد الدويل القا   

 يت ارض تصــــــــرف اجلماعا ، بتلك املزع   ارتباطهم جملرد احت ازهم أو اخلدما ، على واحلصــــــــ ل احملل ة
 جديدة. مظامل إىل يلدي وقد الدول ة، احلماية م ايري ومع الفضلى الطفل مصاحل مع

-A/72/707وعلى النح  املبن يف التقرير املت لق ببنــــــا  الســـــــــــــــال  واحلفــــــا  على الســـــــــــــــال  ) - ١٧

S/2018/43)، اإلقل م ــة الفــاعلــة اجلهــا  مع أوثق وعمل ــات ــة اســـــــــــــــرتات   ــة شـــــــــــــــراكــا  إقــامــة من بــد ال 
 اعتمدته ال ي النهج ه  وه ا الســــال . على احلفا  يف املتمثل التحدي م اجهة أجل من اإلقل م ة ودو 
 الفاعلة اجلها  مع ت اوهنا ت م ق لزيادة عمل ة بدأ  اليت املســـــل ، والنزاع باألطفال امل ن ة اخلاصـــــة ممثليت

 ظاهرة م اجلة منها ألغراض األطفال، محاية إىل الرام ة اجله د مضــــــــــــــاعفة  دف اإلقل م ة ودو  اإلقل م ة
 وقد ب ويهم. املصح بن غري املتنقلن األطفال من املتزايد وال دد احلدود عر واست دامهم األطفال جتن د

 كبري  بت  ن األفريقي االحتاد ق ا  ت ســـــري يف كث ،  عن ال    ســـــ ف ف ه تشـــــار  ال ي الت او ، ه ا ســـــاهم
 اهل كل ت زيز زيادة يف ســـــــــاهم ما وه  ،20١8 الثاين/يناير كا     يف الطفل محاية جمال يف املســـــــــتشـــــــــارين

 الطفل. حلماية اإلقل مي
  
 المسلللللللللللحة النزاعات أثناء األطفال بحق المرتكبة االنتهاكات عن معلومات - ثالثا 

 التدابير من ذلك وغير العمل وخطط الحوار في األطراف أحرزته الذي والتقدم
  وقوعها ومنع األطفال بحق المرتكبة االنتهاكات وقف إلى الرامية

 األمن مجلس أعمال جدول في المدرجة الحاالت - ألف 
 أفغانستان  

 ح مت أفغا ستا ، أحنا  مج ع يف األطفال على شديدا تأثريا يلثر الدائر بالنزاع املتصل ال نف ظل - ١8
 أ  من الرغم وعلى .20١٧ عا  يف والتشــــــ يه للقتل ت رضــــــ ا بأطفال تت لق حالة 3 ١٧9 من التحقق ا

 تزال ال ،20١6 ب ا  مقار ة امللكدة احلاال  يف املائة يف ١0 بنســـــــبة اخنفاضـــــــا ميثل امللكدة احلاال  عدد
  جدا. مرتف ة الضحايا م دال 

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 )تت لق إضــــاف ة حالة 643 ووثقت الفت ا  من 84 واســــت دا  جتن د من املتحدة األمم وحتققت - ١9
  قاط ويف الشــــ صــــ ة احلراســــة مها  ويف القتال أعمال يف واســــت دم ا األطفال ُجند وقد بفت ا (. مج  ها

 واسُت د  الصنع. ال دوية املتف رة األجهزة زرع ويف االست بارية، امل ل ما  مجع يف وللمساعدة التفت ش،
  ا تحارية. ه ما  لتنف   أيضا املسلحة اجلماعا  جندهتم ال ين األطفال

 (.6١) منها التحقق ا اليت احلاال  أرباع ثالثة من يقر  ما املســـــــــــــــلحة اجلماعا  وارتكبت - 20
 - والشـــــا  ال را  يف اإلســـــالم ة الدولة تنظ م إىل حالة ١9 و طالبا ، حركة إىل حالة 40 ُ ســـــبت ح مت
 الدولة تنظ م إىل املنس بة احلاال  عدد وزاد ه يتها. حتدد مل مسلحة مجاعا  إىل وحالتا  خراسا  والية

 وقامت بالتقرير. املشــــم لة الفرتة خالل تقريبا الضــــ ف إىل خراســــا  والية - والشــــا  ال را  يف اإلســــالم ة

https://undocs.org/ar/A/72/707-S/2018/43
https://undocs.org/ar/A/72/707-S/2018/43
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 جا   من منهم ١١) الفت ا  من 23 جمم عه ما واست دا  بت ن د األفغا  ة ال طن ة واألمن الدفاع ق ا 
 واألمن الدفاع ق ا  جا   من 3 و األفغا  ة؛ احملل ة الشــــــرطة جا   من 9 و األفغا  ة؛ ال طن ة الشــــــرطة
 لألطفال، الرمسي غري االســــــــــت دا  على احلاال  من ال ظمى الغالب ة وا ط   األخرى(. األفغا  ة ال طن ة

 التفت ش.  قاط عند احلراسة مها  ألدا  است دامهم ذلك يف مبا
 يف حمت زين طفال ١٧١ هنا  كا   األول/ديســــــــــــــمر، كا     شــــــــــــــهر حىت بأ ه احلك مة وأفاد  - 2١

  قل ا الثـاين/  فمر، تشـــــــــــــــرين ٧ ويف ال طين. بـاألمن صـــــــــــــــلـة ذا  بتهم األحـداث تـأه ـل إعـادة مراكز
 يف األحداث تأه ل إعادة مركز إىل بروا  والية يف احلراســــــــة املشــــــــدد البالغن احت از مرفق من حدثا 50

 تق  م إعــادة عقــ  لكن املتحــدة. األمم بــ لتهــا اليت املســـــــــــــــتمرة الــدع ة جه د أعقــا  يف وذلــك كــابــل،
 آخرو  25 وأودع بروا ، والية يف االحت از مرفق إىل منهم 2١أُع د األول/ديســــــمر، كا     يف أعمارهم

 أخرى. أماكن
 2 3١8 و قت ال 86١) األطفال صف ف يف ضح ة 3 ١٧9 سق ط من املتحدة األمم وحتققت - 22

 املد  ن. صــــــــف ف يف اإلصــــــــابا  جمم ع من املائة يف 30  ســــــــبة ميثل ما وه  فتاة، 25١ منهم جرحيا(،
 الرية االشـــــــتباكا  إىل ت  د الضـــــــحايا من ال دد ذلك ســـــــق ط ورا  الرئ ســـــــ ة األســـــــبا  كا ت  وعم ما،

 والـــ خـــائر املـــائـــة( يف ١٧) الصـــــــــــــــنع ال ـــدويـــة املتف رة بـــاألجهزة املت لقـــة احل ادث تل هـــا املـــائـــة(، يف 45)
  املائة(. يف ١6) املنف رة غري
 ال طن ة واألمن الدفاع ق ا  إىل األطفال صـــــــــــــف ف يف إصـــــــــــــابة ٧23 املتحدة األمم و ســـــــــــــبت - 23

 امل ال ة امل ل شــــــــــ ا  من كل  إىل إصــــــــــابة 2١ و للحك مة امل ال ة امل ل شــــــــــ ا  إىل إصــــــــــابة 28 و األفغا  ة
 الدول ة. ال ســـــــــــكرية الق ا  إىل إصـــــــــــابة 96 وُ ســـــــــــبت األفغا  ة؛ ال طن ة واألمن الدفاع وق ا  ةللحك م

 ال طن ة واألمن الدفاع ق ا  بن املشــــرتكة ال مل ا  إىل إما إصــــابة 45 ُ ســــبت فقد ذلك، إىل وباإلضــــافة
 تزايد اســــــتمرار ويظل الطرفن. من أي إىل بالتحديد  ســــــبها ت  ر أو الدول ة ال ســــــكرية والق ا  األفغا  ة

 ســـــــُ لت ذلك، إىل وإضـــــــافة للقلق. مثريا اجتاها يشـــــــكل اجل ية ال مل ا   ت  ة األطفال الضـــــــحايا عدد
 باكستا . من ا طالقا احلدود عر القصف جرا  من األطفال صف ف يف إصابة 2٧
 ١ ١05 منها األطفال، صــــــــف ف يف إصــــــــابة ١ 384 وق ع يف املســــــــلحة اجلماعا  وتســــــــببت - 24

 - والشا  ال را  يف اإلسالم ة الدولة تنظ م إىل منس بة إصابة 94 و طالبا ، حركة إىل منس بة إصابا 
 والشـا  ال را  يف اإلســالم ة الدولة تنظ م بن املشــرتكة ال مل ا  إىل منســ بة إصــابا  9 و خراســا  والية

 عدد وارتفع ه يتها. حتدد مل مسلحة مجاعا  إىل منس بة إصابة ١٧6 و طالبا  وحركة خراسا  والية -
 إصابا ( 20٧) املائة يف 34 بنسبة واال تحارية امل قدة اهل ما   ت  ة األطفال الضحايا

 (١) االغتصــــــــــــــــا  ذلــك يف مبــا اجلنســـــــــــــــي، بــال نف تت لق حــاال  أربع وق ع من التحقق وا - 25
 الدفاع ق ا  إىل منها ثالث ُ سبت عاما، عشر ثالثة سنهم تت اوز ال فت ا  ضد (3) اجلنسي واالعتدا 

 اغتصا  حالة ٧8 املتحدة األمم ووثقت طالبا . حركة إىل واحدة حالة وُ سبت األفغا  ة ال طن ة واألمن
 باتشــا) الغلما  رقص مبمارســة تتصــل وم ظمها فت ا ، ضــد اجلنســي ال نف أشــكال من ذلك وغري أخرى
 جس ما. حتديا ال قا  من اجلناة إفال  ويظل (.بازي
 يف وال املن املدارس على منها املتحقق االعتدا ا  عدد اخنفض الت ايل، على الثا  ة وللســـــــــــــــنة - 26

 طالبا ؛ حركة إىل منســ بة منها 4١) حادثا 55 املســلحة اجلماعا  وارتكبت حادثا(. 68) الت ل م جمال
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 حتدد مل مســـلحة مجاعا  إىل ٧ و خراســـا ؛ والية - والشـــا  ال را  يف اإلســـالم ة الدولة تنظ م إىل ٧ و
 وُ ســــــــ  للحك مة، امل ال ة امل ل شــــــــ ا  إىل احل ادث تلك من ثالثة ُ ســــــــبت ذلك، على وعالوة ه يتها(.
 آخرا  واثنا  الدول ة ال ســـــــــــــــكرية الق ا  إىل وحادثا  األفغا  ة، ال طن ة واألمن الدفاع ق ا  إىل حادثا 

  باكستا . من ا طالقا احلدود عر القصف إىل
 ميثل ما وه  باحلماية، املشـــم لن واألفراد املســـتشـــف ا  على اعتدا  حادث 58 من التحقق وا - 2٧

 املرافق على مباشــــــــرة اعتدا ا  احل ادث ه ه ومشلت .20١6 ب ا  مقار ة املائة يف 50 بنســــــــبة اخنفاضــــــــا
 (.22) باالعتدا  والتهديد (،١8) الصـــــحي اجملال يف ال املن على مباشـــــرة واعتدا ا  (،١8) الصـــــح ة

 تنظ م إىل 4 و طالبا ؛ حركة إىل 3٧) املسلحة اجلماعا  إىل حادثا 52 ُ س  احل ادث، تلك بن ومن
 ه يتها( حتدد مل ســــــــــلحةم مجاعا  إىل ١١ و خراســــــــــا ؛ والية - والشــــــــــا  ال را  يف اإلســــــــــالم ة الدولة

 األفغا  ة. ال طن ة واألمن الدفاع ق ا  إىل ح ادث 5 وُ سبت
 للمــــدارس ال ســـــــــــــــكري االســـــــــــــــت ــــدا  على تنط ي حــــادثــــا ١6 من املتحــــدة األمم وحتققــــت - 28

 وحادثا  طالبا  حركة إىل 4 و األفغا  ة ال طن ة واألمن الدفاع ق ا  إىل منس بة منها ١0 واملستشف ا :
  خراسا . والية - والشا  ال را  يف اإلسالم ة الدولة تنظ م إىل

 حالة 32 وُ ســـــبت وفتاتن. صـــــب ا 4١ اســـــتهدفت اختطاف حادث١9 جمم عه مما التحقق وا - 29
 والشا  ال را  يف اإلسالم ة الدولة تنظ م إىل حاال  6 و طالبا ، حركة إىل تلك االختطاف حاال  من
 للحك مة. امل ال ة امل ل ش ا  إحدى إىل واحدة وحالة الفتاتن( )تشمل خراسا  والية -

 من التحقق ا اإل ســا  ة، املســاعدا  وصــ ل منع ح ادث من حادثا 39 املتحدة األمم ووثّقت - 30
 إىل 3 و طالبا ؛ حركة إىل 22) املســــلحة اجلماعا  إىل منها املتحقق احل ادث مج ع وُ ســــبت منها. 29

 ه يتها(. حتدد مل مســـلحة مجاعا  إىل 4 و خراســـا ؛ والية - والشـــا  ال را  يف اإلســـالم ة الدولة تنظ م
  اإل ساين. اجملال يف ال املن األفراد واختطاف وجرح قتل احل ادث ومشلت

 
 القلق ودواعي التط را   

 من اخت ته ملا احلك مة على أثين - األطفال حماية تحسلللللللللللين أجل من اتُّخذت التي التدابير - 3١
 إجيايب أثر التدابري لتلك كا   فقد املســل . النزاع من املتضــررين لألطفال أفضــل محاية ت فري أجل من تدابري
 واألمن الدفاع ق ا  قبل من واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د ومنع إهنا  إىل الرام ة عملها خطة تنف   على

 التاب ة الت ن د مراكز يف الطفل محاية وحدا  من جديدة وحدة ١2 إ شــا  منها بســبل األفغا  ة، ال طن ة
 قبل من األطفال واســــــت دا  جتن د جيّر  أصــــــب  ال ي ال ق با ، قا    وتنق   األفغا  ة، ال طن ة للشــــــرطة

  الطفل. محاية س اسة اعتماد عن فضال ،بازي باتشا وممارسة املسلحة الق ا 
 م ـــاجلـــة على احلك مـــة أحـــمت لألطفـــال، الرمسي الت ن ـــد منع يف احملرز التقـــد  من الرغم وعلى - 32

 يف األطفال واســــــــت دا  األفغا  ة، احملل ة الشــــــــرطة يف الفرز آل ا  إىل االفتقار ســــــــ ما وال املتبق ة، الثغرا 
 بالق ا  ســـــــــــابقا مرتبطن كا  ا  ال ين األطفال حلماية تدابري وج د وعد  للشـــــــــــرطة، التاب ة التفت ش  قاط

 اجلســ مة اال تهاكا  مرتكيب مســا لة عد  عن فضــال ودعمهم، إدماجهم وإلعادة املســلحة اجلماعا  أو
 الحت از بدائل إجياد يف والنظر املنع لتدابري األول ية إعطا  على بق ة احلك مة وأشـــــــــــ ع األطفال. ضـــــــــــد
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 مع يتماشــــــى مبا املســــــلحة، اجلماعا  أو األفغا  ة ال طن ة واألمن الدفاع بق ا  ســــــابقا املرتبطن األطفال
  اجملتمع. يف إدماجهم إعادة وضما  األحداث، لقضا  الدول ة املبادئ

 يزال ال الطفل، حبماية يت لق ف ما املســـــــــــــــلحة اجلماعا  مع احل ار اســـــــــــــــتمرار من الرغم وعلى - 33
 وضـــــع إىل ســـــ  ا املتحدة األمم مع الت او  على األطراف ه ه وأحمت باخلطر، ين ر اال تهاكا  مســـــت ى

 الصدد. ه ا يف عمل خط 
 والتشـــــــ يه، للقتل ت رضـــــــ ا ال ين األطفال عدد ارتفاع اســـــــتمرار إزا  القلق ببال  أشـــــــ ر زلت وما - 34

 لألطفال. أفضل محاية ت فري أجل من ف رية إجرا ا  اختاذ إىل األطراف مج ع وأدع 
 

 الوسطى أفريقيا جمهورية  
 تق ده ال ي التحالف بن م اجها  وق ت ح مت البلد، أحنا  مج ع يف النزاع حدة تصـــــــــــــــاعد  - 35

 مقاط يت يف ال سطى أفريق ا مجه رية يف السال  أجل من واالحتاد (3)ال سطى أفريق ا لنهضة الش ب ة اجلبهة
 أفريق ا مجه رية يف الســــــال  أجل من واالحتاد بالكا أ يت حبركة املرتبطة امل ل شــــــ ا  وبن ال ل ا، وك ت  أواكا

 ألفريق ا ال طن ة للحركة تابع فصـ ل بن القتال اشـتد ،20١٧ عا  هناية وقب ل مب م . مقاط ة يف ال سـطى
 اهل ما  زاد  ذلك، إىل وباإلضــافة وال دالة. الث رة ومجاعة باالكا أ يت م ل شــ ا  من وعناصــر ال ســطى

 ووق ع اجلماعي التشــــــــــــــريد من م جة إىل أدى ال ي األمر اإل ســــــــــــــاين، اجملال يف وال املن املد  ن ضــــــــــــــد
 األطفال. صف ف يف إصابا 

 
  اجلس مة اال تهاكا   

 تضــرر ح مت ،20١6 ب ا  مقار ة مرا  أربع من بأكثر واملســت دمن اجملندين األطفال عدد زاد - 36
 تلك من 89 وُ ســــبت ســــن ا . مثاين ســــنهم تت اوز مل ب ضــــهم الفت ا ، من ١03 و الفت ا  من ١96

 إىل 53 و ال ســـــــطى، أفريق ا لنهضـــــــة الشـــــــ ب ة اجلبهة إىل 62 و الك  غ ل ن، ال طن ن احتاد إىل احلاال 
 املشـــرتكة ال مل ا  إىل 23 و باالكا، أ يت م ل شـــ ا  عناصـــر إىل 32 و ال ســـطى، ألفريق ا ال طن ة احلركة

 س ل كا ائتالف إىل ١6 و ،(4)ال سطى ألفريق ا ال طن ة واحلركة ال سطى أفريق ا لنهضة الش ب ة اجلبهة بن
 للمقاومة، الر  ج ش إىل 9 و ال ســــــطى، أفريق ا لشــــــ   الدميقراط ة اجلبهة إىل ١4 و املت دد، الســــــابق

 ومحــّالن كمقــاتلن  األطفــال واســـــــــــــــُت ــد  االعتبــار. ورد بــاحلق   واملطــالبــة ال  دة حركــة إىل واحــدة وحــالــة
  جنس ة. وألغراض وطهاة وخمرين

 رم ـــا للتشـــــــــــــــ يــــه 43 و للقتــــل طفال 6١ ت رض فتــــاة، 34 منهم أطفــــال، ١04 جمم ع ومن - 3٧
 أ يت م ل شـــــــ ا  من عناصـــــــر فمنهم اجلناة أما االشـــــــتباكا . أثنا  ب  هتم حر  و ت  ة وط نا بالرصـــــــا 

 الشـــــــ ب ة واجلبهة حالة(، 29) ال ســـــــطى أفريق ا مجه رية يف الســـــــال  أجل من واالحتاد حالة( 34) باالكا
 ألفريق ا ال طن ة ال ســـــــطى/احلركة أفريق ا لنهضـــــــة الشـــــــ ب ة واجلبهة حاال (، 5) ل ســـــــطىا أفريق ا لنهضـــــــة

__________ 

 أجل من ال طين ال ســــــــــطى/الت مع ألفريق ا ال طن ة ال ســــــــــطى/احلركة أفريق ا لنهضــــــــــة الشــــــــــ ب ة اجلبهة من املك   االئتالف (3) 
 باالكا أ يت م ل شــــــ ا  من وعناصــــــر ال طين( ال طن ة/الت مع الشــــــ ب ة/احلركة )اجلبهة ال ســــــطى أفريق ا مجه رية يف الت ديد
 احملل ة. الدفاع مب ل ش ا  املرتبطن

 ت  ر ال ســـــطى، ألفريق ا ال طن ة واحلركة ال ســـــطى أفريق ا لنهضـــــة الشـــــ ب ة اجلبهة بن املشـــــرتكة ال مل ا  إىل يشـــــار وح ثما (4) 
 ب  نها. جمم عة إىل احلاال   س 
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 ألفريق ا ال طن ة واحلركة حاال (، 3) االعتبار ورد باحلق   واملطالبة ال  دة وحركة حاال (، 4) ىال ســـط
 األمن ة والق ا  النفس عن الدفاع وجمم عة ال ســـــــــــــــطى ألفريق ا الدميقراط ة واجلبهة )حالتا ( ال ســـــــــــــــطى

 يف 5٧  ســــــبة ت زى ح مت ومب م ، أواكا مقاط يت يف احل ادث م ظم ووق ت منهم(. لكل )حالة ال طن ة
 مجه رية يف الســـــــــال  أجل من واالحتاد التحالف بن ا دل ت اليت االشـــــــــتباكا  إىل اإلصـــــــــابا  من املائة

  مب م . مقاط ة يف باالكا أ يت م ل ش ا  أ شطة وإىل بامباري، حم   يف ال سطى أفريق ا
 من وغريه االغتصــــا  من املتضــــررين األطفال من امللكدة احلاال  عدد الضــــ ف من بأكثر وزاد - 38

 .20١6 ب ا  مقار ة واحد( وفىت فتاة ١3٧) الثما  ة ســـــنه تت اوز ال ب ضـــــهم اجلنســـــي، ال نف أشـــــكال
 اجلناة وكا  املســــــــلحة. باجلماعا  ارتباطهن أثنا  اجلنســــــــي لل نف ت رضــــــــن فتاة 48 األطفال هلال  ومن

 ال ســـــــطى/احلركة أفريق ا لنهضـــــــة الشـــــــ ب ة واجلبهة (،30) ال ســـــــطى ألفريق ا ال طن ة احلركة هم الرئ ســـــــ   
 أفريق ا لنهضــة الشــ ب ة واجلبهة (١6) باالكا أ يت م ل شــ ا  من وعناصــر (،١8) ال ســطى ألفريق ا ال طن ة

 تزال ال لكنها الفت ا ، ضـــــــــــــد اجلنســـــــــــــي ال نف ارتكا  تف د أخرى ادعا ا  وورد  (.١4) ال ســـــــــــــطى
  ملكدة. غري
 منهم الفت ــا ، من 66 و فتــاة 35 اســـــــــــــــتهــدفــت اختطــاف حــادث 43 جمم ع من التحقق وا - 39

 وتتحمل اجلنســـــــــــي. لل نف منهم أربع وت رض الت ن د، ألغراض الضـــــــــــحايا م ظم اخُتطف وقد ُرضـــــــــــع.
 ج ش يل ها (،3٧) امل تطفن األطفال من األكر ال دد عن املســـــــــلول ة باالكا أ يت م ل شـــــــــ ا  عناصـــــــــر

  (.20) للمقاومة الر 
 املستشف ا ، ضد ه  ما ١9 و املدارس ضد ه  ما 28 وق ع من املتحدة األمم حتققت وقد - 40

 اجلبهة بن مشــــــرتكة ب مل ا   ُفد  ه ما  9 و باالكا أ يت م ل شــــــ ا   ف ته ه  ما ١2 ذلك يف مبا
 ال طين االحتاد  ف ها ه ما  ٧ و (4)ال ســـــطى ألفريق ا ال طن ة واحلركة ال ســـــطى أفريق ا لنهضـــــة الشـــــ ب ة

 ال ســطى أفريق ا لنهضــة الشــ ب ة اجلبهة  ف هتا ه ما  6 و ال ســطى أفريق ا مجه رية يف الســال  أجل من
 الث رة مجاعة  ف هتا أخرى ه ما  3 و االعتبار ورد باحلق   واملطالبة ال  دة حركة  ف هتا ه ما  3 و

 مجاعا  من مجاعة  ف ته واحد وه    ال ســـــــــــــــطى، ألفريق ا ال طن ة احلركة  ف هتما وه  ما  وال دالة،
 احلركة  ف ته وآخر وال دالة، الث رة ال ســـــــــــــطى/مجاعة ألفريق ا ال طن ة احلركة  ف ته وآخر النفس عن الدفاع
 يتســــــن مل مســــــلحة مجاعة  ف ته وآخر ال طن ة، األمن ق ا   ف ته وآخر ال ســــــطى، أفريق ا لتحرير ال طن ة
 فرتة عســكرية ألغراض اســت دامها بســب  مدرســة ١2 تضــرر  احل ادث، تلك ســ ا  ويف ه يتها. حتديد

 أجل من ال طين االحتاد إىل للمدارس ال سكري باالست دا  تت لق إضاف ة حاال  ثالث وُ سبت مطّ لة.
 واحدة(. )حالة ال سطى أفريق ا لنهضة الش ب ة واجلبهة )حالتا ( ال سطى أفريق ا مجه رية يف السال 

 مقتل ذلك يف مبا اإل ســـــــا  ة، املســـــــاعدة وصـــــــ ل منع ح ادث من ١0١ جمم عه مما التحقق وا - 4١
 - أ يت جلماعة تاب ة عناصــــر إىل احل ادث من األكر ال دد وُ ســــ  اإل ســــاين. اجملال يف ال املن من ١4

 أفريق ا لنهضــة الشــ ب ة واجلبهة ح ادث(، ١0) ال ســطى ألفريق ا ال طن ة احلركة تل ها حادثا(، 40) باالكا
 ففي ح ادث(. 6) ه يتها حتديد يتسـن مل السـابق سـ ل كا الئتالف تاب ة وعناصـر ح ادث( ٧) ال سـطى

 ملنظما  تاب ة ق اعد بنه  باالكا - أ يت م ل شــــ ا  عناصــــر قامت املثال، ســــب ل على أيل ل/ســــبتمر ٧
 باتا غاف ، يف ملقتة بصـــــــفة اإل ســـــــا  ة األ شـــــــطة ت ل ق إىل أدى ال ي األمر مركباهتا، وتدمري حك م ة غري

  داخل ا. املشردين من 28 000 بنح  يقدر عدد ذلك من تضرر ح مت
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 القلق ودواعي التط را   
 يف األطفال اشــــــرتا  بشــــــأ  الطفل حق   التفاق ة االخت اري الروت ك ل على بالتصــــــديق أرح  - 42

 بسرعة. تنف  مها كفالة  على احلك مة وأحمت الطفل، ورفاه ة حلق   األفريقي وامل ثا  املسلحة املنازعا 
 ال ســـــــــطى أفريق ا لنهضـــــــــة الشـــــــــ ب ة اجلبهة من كل  أصـــــــــدرها اليت الق ادية باألوامر علما وأح   - 43

 الت ايل، على أيل ل/سبتمر، 2٧ و أيار/ماي  ١3 يف ال سطى ق اأفري مجه رية يف السال  أجل من واالحتاد
 ١ 8١6 عن الكشـــف يف أيضـــا املســـلحة اجلماعا  مع أجري ال ي احل ار وســـاهم األطفال. جتن د حبظر

ل فتاة 3٧١ منهم عنها، وفصــــــــــــــلهم اجملندين األطفال من  تاب ة عناصــــــــــــــر عن منهم املائة يف ٧9 )ُفصــــــــــــــ 
 األطفال من ١ 250 على مقاط ا  ثالث يف ُعثر ذلك، إىل وباإلضـــــــــــــــافة باالكا(. أ يت مل ل شـــــــــــــــ ا 

 حمرري وحركة باالكا أ يت م ل شــــــ ا  من الفت ا ( من ٧56 و فتاة؛ 494) أ فســــــهم تلقا  من املســــــرحن
 ال دالة. لنصرة ال سطى أفريق ا

 ضـــــــد املرتكبة اجلســـــــ مة لال تهاكا  امل ثقة احلاال  زيادة اســـــــتمرار بشـــــــأ  بال  قلق ويســـــــاورين - 44
 وأحمت باالكا. أ يت م ل شــــ ا  عناصــــر إىل املنســــ بة االختطاف عمل ا  يف الزيادة ذلك يف مبا األطفال،

 وتنف ــ  وضـــــــــــــــع أجــل من املتحــدة األمم مع والت ــاو  ف ريــة إجرا ا  اختــاذ على املســـــــــــــــلحــة اجلمــاعــا 
 ال مل. خط 

 اخلطرية القلق ب اعمت من الســـــال  حفظة أيدي على جنســـــ ا وا تهاكهم األطفال اســـــتغالل وظل - 45
 .(A/72/751/Corr.1 و A/72/751)لالطالع على مزيد من امل ل ما ، ا ظر مرفقي  احلماية ت فري جمال يف
 
 كولومبيا  

 - الك ل مب ة الث رية املســـــــــــلحة والق ا  احلك مة بن الســـــــــــال  اتفا  تنف   20١٧ عا  شـــــــــــهد - 46
 فريدة فرصــــة وأتاح الطرفن بن ط يلة عق د مخســــة دا   زاعا ل نهي االتفا  ه ا جا  وقد الشــــ يب. اجل ش
 ظهر  أخرى مســــــــلحة مجاعا  ف ها تن رط جديدة عنف دينام ا  هنا  أ  ب د األطفال. محاية لت زيز

 اســـــــــــــــتمرار إىل أدى مما الشـــــــــــــــ يب، اجل ش - الك ل مب ة الث رية املســـــــــــــــلحة الق ا  أخلتها اليت املناطق يف
  الطفل. محاية جمال يف التحديا 

 ملدة النار إطال  ل قف ملقت ثنائي اتفا  ســــــــــــريا  بدأ ،20١٧ األول/أكت بر تشــــــــــــرين ١ ويف - 4٧
 عشرة اخلامسة سن دو  القصر جتن د ب قف االلتزا  وكا  ال طين. التحرير وج ش احلك مة بن أشهر ثالثة

 االتفا . مع بالت ازي عل ها املتفق اإل سا  ة التدابري من صف فها يف
 

 اجلس مة اال تهاكا   
 منها تضــرر واســت دامهم األطفال جتن د ح ادث من حادثا 5٧ جمم عه ما وق ع من التحقق ا - 48

 ال ايت الدفاع مجاعا  تنظ م يل ه طفال( ١١3) اجلناة مقدمة يف ال طين التحرير ج ش وكا  طفال. ١69
 أيل ل/ســــبتمر بن ما الفرتة ويف طفال(. 35) غ لف ( ديل كال   باســــم أيضــــا )امل روفة لك ل مب ا الغايتا  ة
 الث رية املســـــــــــلحة الق ا  صـــــــــــف ف من طفال ١35 تســـــــــــري  رمس ا ا ،20١٧ وآ /أغســـــــــــطس 20١6

 التحق للحك مة، ووفقا .20١٧ عا  يف جديدة جتن د حاال  ت ثق ومل الشـــــــــــــــ يب، اجل ش - الك ل مب ة
 الك ل ميب امل هد يديره للتســـــــــــــري  بر امج املســـــــــــــلحة اجلماعا  عن ا فصـــــــــــــل ا ال ين األطفال من 285
  األسرة. لرعاية

https://undocs.org/ar/A/72/751
https://undocs.org/ar/A/72/751/Corr.1
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 وهي طفال، 53 ضــــــــــــح تها راح والتشــــــــــــ يه القتل ح ادث من حادثا 46 املتحدة األمم ووثّقت - 49
 للقتل طفال ١8 ت رض اجملم ع ويف ضحايا(. 8 سق ط ف ه ُس ل )ال ي 20١6 ب ا  مقار ة حادة زيادة

 األلغا  وبســـــــــــــــب  النار إلطال  تبادل مرمى يف ال ق ع و ت  ة بالرصـــــــــــــــا  رم ا للتشـــــــــــــــ يه طفال 35 و
  لألفراد. املضادة

 ُ ســـــبت اجلنســـــي، ال نف أشـــــكال من وغريه اغتصـــــا  حاال  أربع من املتحدة األمم وحتققت - 50
 ال طين التحرير ج ش إىل واحدة وحالة لك ل مب ا الغايتا  ة ال ايت الدفاع مجاعا  تنظ م إىل منها حالتا 
 ال ايت الدفاع مجاعا  تنظ م عناصــــــــــــر وهدد  الك ل مب ة. امل حدة ال ايت الدفاع ق ا  إىل الراب ة واحلالة

 يف ف   وما عاما عشـــــــر مخســـــــة ال مر من البالغا  الفت ا  مج ع اغتصـــــــا  باعتزامها لك ل مب ا الغايتا  ة
ــــــــــــــــتل التنظ م، زعما  أحد وقا  الشــ ارع يف مصــادفتهن حال  املتكرر اجلنســي باالعتدا  الحق، وقت يف قُـ
 مكتـ  يف التحق ق ق ــد القضـــــــــــــــ ــة كــا ــت  التقرير، هــ ا كتــابــة  وقــت ويف أ ت  ك ــا. مقــاط ــة يف فت ــا  على

  ال ا . املدعي
 بشــن اهل ية حمددة غري مســلحة مجاعا  أطلقتها بتهديدا  تت لق ح ادث ثالثة من التحقق وا - 5١

 دي   ريت مبقاط ة كاتات مب ،  منطقة يف باحلماية مشـــــــــــم لن طب ن م ظفن ضـــــــــــد أيار/ماي  يف ه ما 
  الصحة. مراكز عمل سري ت ط ل يف تسب  ما وه  سا تا دير،

 منها حادثا  وُ ســــــ  أطفال. تســــــ ة اســــــتهدفت اختطاف ح ادث ثالث وق ع من التحقق وا - 52
 الغــايتــا  ــة الــ ايت الــدفــاع مجــاعــا  تنظ م إىل واحــد وحــادث أطفــال(، )ســـــــــــــــتــة ال طين التحرير ج ش إىل

 أطفال(. )ثالثة لك ل مب ا
 تشـــــــ ك  مقاط ا  يف اإل ســـــــا  ة املســـــــاعدا  وصـــــــ ل مبنع تت لق ح ادث ســـــــتة من التحقق وا - 53

 للم هــد الســـــــــــــــمــاح ال طين التحرير ج ش رفض الثــاين/  فمر، تشـــــــــــــــرين ويف وب يــاكــا. و ــارين   وأ ت  ك ــا
 هنا . األطفال إدماج إعادة يف للمساعدة ب ياكا بدخ ل األسرة لرعاية الك ل ميب

 
 القلق ودواعي التط را   

 ه  ملا وفقا الشــــــــــــــ يب، اجل ش - لك ل مب ا املســــــــــــــلحة الث رية الق ا  ق ا  إزا  بالتفاؤل أشــــــــــــــ ر - 54
 عن باإلفراج وأشــ د ســ اســي، حز  إىل والتح ل أســلحتها عن بالت لي الســال ، اتفا  يف عل ه منصــ  
 أيار/ماي  يف واجلماعة احلك مة عن الصـــــــــــــادر املشـــــــــــــرت  الب ا  يف عل ه املنصـــــــــــــ   النح  على األطفال،

 بشـــــــــــــــكل عنهم أُفرج ال ين باألطفال املت لقة التقارير إزا  بالقلق أشـــــــــــــــ ر زلت ما ذلك، ومع .20١6
 الالز . امللسسي الدعم يتلق   وال رمسي غري
 ،20١8 وأيار/ماي  20١٧ الثاين/  فمر تشـــــــــــرين يف ب غ تا إىل  ا قامت اليت الزيارا  وخالل - 55

 ومنع إدماجهم وإعادة األطفال حلماية األول ية إعطا  م اصـــــــــــلة على احلك مة اخلاصـــــــــــة ممثليت شـــــــــــ  ت
  الصدد. ه ا يف احلك مة جبه د وأرح  اال تهاكا .

 لألطفال الف لي اإلدماج إعادة ضما  بغ ة والرامج امللسسا  ت زيز م اصلة مبكا  األمه ة ومن - 56
 احلك مة وج د ف ها يك   اليت املناطق يف ســـــــ ما وال واالســـــــت دا ، الت ن د من جديدة أمناط ظه ر ومنع

 امل روف الت ن د، ملنع اجلديد الر امج لتنف   األول ية إعطا  على احلك مة أشــــــــ ع فإ ين ول لك، حمدودا.
  املدين. اجملتمع من وشركا  املتحدة األمم مع بالت او  وضع ال ي ،“مستقبلي ال   ” باسم
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 اجلماعا  إىل املنســــــــ بة واســــــــت دامهم األطفال جتن د حاال  عدد ارتفاع من القلق ويســــــــاورين - 5٧
 إىل وأدع ها لك ل مب ا، الغايتا  ة ال ايت الدفاع مجاعا  وتنظ م ال طين التحرير ج ش ســـ ما وال املســـلحة،

 ال ا  املدعي  ا يق   اليت اجلارية بالتحق قا  وأرح  املمارســـــــــة. ه ه إهنا  أجل من ف رية خط ا  اختاذ
 التحرير وج ش احلك مة وأدع  ال طين التحرير ج ش ا  ج من واســــــــت دامهم األطفال جتن د قضــــــــايا يف

  السال . حمادثا  من ي قدا ه ما يف الطفل محاية مسألة إدراج إىل ال طين
 وأحمت كبري،  قلق مصــــدر تشــــكل النزاع حاال  يف األطفال ضــــد اجلنســــي ال نف مســــألة وتظل - 58

 السرعة. وجه على اجلناة حماسبة وكفالة من ه إىل الرام ة لل ه د األول ية إعطا  على احلك مة
 اليت فاألخطار األلغا . مب اطر الت ع ة جمال يف أ شـــــــطتها م اصـــــــلة على بق ة احلك مة وأشـــــــ ع - 59
 ف ها تبدأ ومل جديدة ألغا  ف ها زرعت اليت املناطق يف خاصـــــــة بصـــــــفة حادة تك   املد  ن الســـــــكا  هتدد

 تش ك . مقاط ة يف ري س س  ، يف احلال ه  كما  اإل سا  ة، لألغراض األلغا  إزالة عمل ا 
 

  الديمقراطية الكونغو جمهورية  
 وشــــــــهد  الدميقراط ة. الك  غ  مجه رية يف لألطفال بالنســــــــبة باملآســــــــي مل ئا 20١٧ عا  كا  - 60

 جمال يف حتديا  طرح ما وه  ال ال ا ، وتقل  املســـلحة اجلماعا  تشـــرذ  زيادة بالتقرير املشـــم لة الفرتة
  األطفال. محاية
 يف مازمييب ماي - وماي   ات را أ شطة من تضرروا ما أكثر األطفال تضرر الشرق ة، املنطقة ففي - 6١

 ويف إيت ري. يف إيت ري يف ال طن ــة املقــاومــة ق ا و  ،اجلن ب ــة ك ف   يف م ت مب كي ورايــا ،الشـــــــــــــــمــال ــة ك ف 
 مسب   غري عدد وتدمري األطفال من كبرية  أعداد بت ن د  ساب  كام ينا  م ل ش ا  قامت كاساي،  منطقة

 على والتشــــ يه للقتل بامل ل شــــ ا  مرتبط   أهنم يُدعى ال ين األطفال من كبري  عدد وت رض املدارس. من
 تشـكله ال ي للتهديد التصـدي هدفها عمل ا  أثنا  الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية املسـلحة الق ا  أيدي

 من مزيد وق ع إىل  ســاب  كام ينا  لقتال الت بئة م را با ا م ل شــ ا  ت بئة وأد   ســاب . كام ينا  م ل شــ ا 
 تشـــريد إىل أيضـــا املنطقة شـــهدهتا اليت ال نف أعمال وأد  كاســـاي.  منطقة يف األطفال ضـــد اال تهاكا 

 املد  ن. من كبرية  أعداد
 

  اجلس مة اال تهاكا   
 األطفــال من ١ 049 واســـــــــــــــت ــدا  جتن ــد ف هــا ا جــديــدة عمل ــا  من املتحــدة األمم حتققــت - 62

 منطقة يف منها املائة يف 3٧ و الشـــــــــمال ة ك ف   يف منها املائة يف 52  ســـــــــبة ســـــــــُ لت فتاة( ١28 )منهم
 هم الرئ ســــ    اجلناة وكا  جتن دهم. وقت عشــــر اخلامســــة ســــن دو  تقريبا األطفال ثلمت وكا  كاســــاي؛

 رايا ومجاعة (١2١)   ات را ومجاعة (،١٧3) مازمييب ماي -ماي  ومجاعة (3٧0)  ســـــــــــــــاب  كام ينا  مجاعة
 ومجاعة (،53) إيت ري يف ال طن ة املقاومة وق ا  منهما(، لكل 62) تشـــــــــــــــارلز ماي -اي وامل م ت مب كي

 والق ا  (30) يـاك ت مبـا مـاي -مـاي  ومجـاعـة (42) الت ـديـد فصـــــــــــــــ ـل - الك  غ  عن للـدفـاع ا ـدومـا
 بت ن د الك  غ ل ة ال طن ة الشـــــــــــــــرطة وقامت (.22) املقاتلة أبك  غ زي ق ا  - روا دا لتحرير الدميقراط ة

 الق ا  إىل األطفال باســـــــت دا  تت لق حاال  ثالث وُ ســـــــبت اجلن ب ة وك ف  ال ل ا كاتا غا  يف فت ا  ثالثة
 واالســـــــــــــــتغالل االعتدا  ألغراض اســـــــــــــــُت دمت فتاة حالة منها الدميقراط ة، الك  غ  جلمه رية املســـــــــــــــلحة

 اســــــــــُت دما املســــــــــلحة باجلماعا  ســــــــــابقا مرتبطن كا ا  اثنن بفَت ن تت لقا  أخريا  وحالتا  اجلنســــــــــ ن،
  الت ّسس. ألغراض
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 باحت از الك  غ ل ة ال طن ة والشـــــــــــــرطة الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية املســـــــــــــلحة الق ا  وقامت - 63
 باجلماعا  ارتباطهم بدع ى الثما  ة، سنهم تت اوز ال ب ضهم فتاة، ١١ و الفت ا  من 29١ جمم عه ما

 كا ت  التقرير، ه ا إعداد وقت ويف واحدة. وسنة واحد ي   بن تراوحت احت از لفرتا  وذلك املسلحة،
  كاساي.  مبقاط ة تش كابا، س ن من الفت ا  من اثنن عن اإلفراج إىل الدع ة ت اصل املتحدة األمم
 صـــف ف يف الرئ ســـ ا  واجلا  ا  للتشـــ يه. آخرين ١٧8 و للقتل طفال ١56 جمم عه ما وت رض - 64

 املســـــــــــــلحة الق ا  وكا ت (.3١)  ســـــــــــــاب  كام ينا  ومجاعة (33)   ات را مجاعة مها املســـــــــــــلحة اجلماعا 
 األطفال صــــــــــف ف يف اإلصــــــــــابا  عدد جمم ع  صــــــــــف قرابة عن مســــــــــلولة الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية

 ال طن ة الشــــــــرطة وكا ت كاســــــــاي،  منطقة يف احلاال  من املائة يف ٧0  ســــــــبة ســــــــُ لت متح  (،١54)
  حاال . 4 عن مسلولة الك  غ ل ة

 الفت ا ، من واثنن الفت ا  من ١٧9 ضــــــــد جنســــــــي وعنف اغتصــــــــا  حاال  من التحقق وا - 65
 اجلماعا  إىل احلاال  ثلثا وُ ســـــــ  (.46) كاســـــــاي  ومنطقة (64) الشـــــــمال ة ك ف   يف م ظمها ارُتك 

 م را با ا وم ل شــــــــــــ ا  (،١٧)  ســــــــــــاب  كام ينا  ومجاعة (،25) م ت مب كي رايا مجاعة ف ها مبا املســــــــــــلحة،
 الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية املســــــــــــــلحة الق ا  وكا ت (.١4) إيت ري يف ال طن ة املقاومة وق ا  (،١5)

  الك  غ ل ة. ال طن ة الشرطة إىل حالة ١5 وُ سبت حالة 44 عن مسلولة
 ه  ما 396 شــــــــــــــن من التحقق ا ه   ، ١ 000 وعددها عنها املبّل  اهل ما  جمم ع ومن - 66
 ه ه من 395  ســـــــــــــــاب  كام ينا  مجاعة وارتكبت املســـــــــــــــتشـــــــــــــــف ا . على ه  ما ١١9 و املدارس على

 الق ا  إىل حالة عشـــــــــــــــرة ثالث وُ ســـــــــــــــبت ه  ما(، ١8) مازمييب ماي -ماي  مجاعة تل ها اهل ما ،
 بن ترتاوح لفرتا  عســــــكرية ألغراض مدرســــــة 23 واســــــُت دمت الدميقراط ة. الك  غ  جلمه رية املســــــلحة

 مازمييب ماي -ماي  مجاعة رأســـــــــــــــها على مســـــــــــــــلحة مجاعا  جا   من وذلك واحد، وشـــــــــــــــهر ي من
  مدارس(. 6) الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية املسلحة والق ا  مدرسة(، ١١)

 أيــــدي على ١43 الفت ــــا  من 2٧٧ و الفت ــــا  من ١43 جمم عــــه مــــا لالختطــــاف وت رض - 6٧
 (،60)   ات را ومجاعة (،٧2)  ســـــــــــاب  كام ينا  ومجاعة (،8١) م را با ا م ل شـــــــــــ ا  مقدمتها يف مجاعا 
 إيت ري يف ال طن ــة املقــاومــة وق ا  (،30) مــازمييب مــاي -مــاي  ومجــاعــة (،40) م ت مب كي رايــا ومجــاعــة

 الك  غ  جلمه رية املسلحة الق ا  أيدي على اجلنسي واالعتدا  لالختطاف واحدة فتاة وت رضت (.26)
 لل نف منهم 50 وت رض الت ن د ألغراض األطفال هلال  من 26١ عن يقل ال ما واخُتطف الدميقراط ة.

 م ل شـــــــ ا  قامت كاســـــــاي،  مبقاط ة كام   ا  إقل م يف وأيار/ماي ، آذار/مارس بن ما الفرتة ويف اجلنســـــــي.
 باغتصا  وقامت املزارع، يف ال مل على وأجرهتم الفت ا  من ١5 و الفت ا  من 49 باختطاف م را با ا

  األطفال. هلال  عن اإلفراج تأمن إىل الدع ة املتحدة األمم وت اصل عل هن. اجلنسي واالعتدا  الفت ا 
 اهل ية حمددة غري مســلحة عناصــر إىل اإل ســا  ة املســاعدة وصــ ل منع ح ادث من مثا  ة وُ ســبت - 68

 عا  من األخري الربع شـــهد ذلك، إىل وباإلضـــافة كاســـاي.  ومنطقة الدميقراط ة الك  غ  مجه رية شـــرقي يف
  اإل سا  ة. املساعدة جمال يف ال املن من ١٧ اختطاف وحده 20١٧
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  القلق ودواعي التط را   
 من املســـــــتمر بالت او  أ  ه أ  أود - األطفال حماية تحسلللللين أجل من اتُّخذت التي التدابير - 69

 واســـــــت دامهم، األطفال جتن د ومنع إهنا  أجل من الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية املســـــــلحة الق ا  جا  
 األول(. املرفق ،A/72/361-S/2017/821 )ا ظر 20١٧ عــا  يف القــائمــة من رف هــا إىل أدى الــ ي األمر
 األمن ق ا  إىل املتحدة األمم تقدمه ال ي التدري  خالل من الصــدد ه ا يف هامة خط ا  اخت   وقد

 جرمية مرتكيب مالحقة بشــــــــأ  ال ســــــــكري القضــــــــا  ســــــــلطا  وإىل ال مل خطة بتنف   يت لق ف ما ال طن ة
 ضـــــــــــد اجلنســـــــــــي لل نف التصـــــــــــدي يف تقد  إحراز احلك مة وواصـــــــــــلت األطفال. جتن د يف املتمثلة احلر 

 على الضـــــحايا ملســـــاعدة هاتفي خ  وتشـــــغ ل واملســـــا لة التأدي  تدابري خالل من ذلك يف مبا األطفال،
 تلك مضـــــــاعفة على احلك مة وأحمت به. الق ا  ينبغي مما املزيد هنا  يزال ال ذلك، ومع ال طين، الصـــــــ  د

 الق ا  ترتكبه ال ي اجلنســـــــــــي ال نف ومنع بإهنا  املت لقة اجل ا   مج ع بتنف   الت   ل خالل من اجله د
  الدميقراط ة. الك  غ  جلمه رية املسلحة

 التاب ة الت ن د مراكز يف الفت ا  من ١33 وج د عن املتحدة األمم كشـــــفت  ذلك، على وعالوة - ٧0
 اســـــــــــــــتب اد الحقا وجرى اجلدد، اجملندين فرز عمل ة أثنا  الدميقراط ة الك  غ  جلمه رية املســـــــــــــــلحة للق ا 

 املتحــدة األمم  ــا تق   اليت الت ع ــة جه د وســــــــــــــــامهــت للت ن ــد. املرشـــــــــــــــحن جمم عــة من الفت ــا  هلال 
 من الفت ا  من 2 089 و الفت ا  من 2٧١ عدده ما فصــل يف ال ســكري اجلهاز ميارســها اليت والضــغ ط
 ،(258) م ت مب كي ورايا (،300) و  ات را (،656)  ســـاب  كام ينا  من ذلك يف مبا املســـلحة، اجلماعا 

 (،١32) املقـاتلـة أبك  غ زي ق ا  - روا ـدا لتحرير الـدميقراط ـة والق ا  ،(243) مـازمييب مـاي - ومـاي
  (.95) الت ديد فص ل - الك  غ  عن للدفاع ا دوما ومجاعة ،(١08) إيت ري يف ال طن ة املقاومة وق ا 

 األطفال جتن د عن املســـلولن حماســـبة يف ال ســـكري القضـــا  أجهزة أحرزته ال ي بالتقد  وأرح  - ٧١
 وأُدينَ  حماكمتهم بد  املســــــــــــلحة اجلماعا  قادة من ١0 ينتظر ح مت حبقهم، املرتك  اجلنســــــــــــي وال نف

 احلك مة وأشــــــ ع األطفال. جتن د بتهمة الدميقراط ة الق ى حتالف لصــــــاحل الت ن د على القائمن من اثنا 
 وفقا حملاكمته ال دالة إىل مت ز/ي ل ه، يف  فسه سّلم ال ي ش كا،  تابريي  تاب  بتقدمي اإلسراع ضما  على

 حبق ارتكبها أ ه يُدعى اليت اجلرائم مج ع إل ه امل جهة التهم وتضــــــــــــــمن ال اجبة، القا    ة اإلجرا ا  مل ايري
 ال ق د مها الدميقراط ة، الك  غ  جلمه رية املســلحة الق ا  ضــباط من اثنن أل  القلق ويســاورين األطفال.

 وأشـــــــــــــــ ع طل قن، زاال ما األطفال، جتن د عن مســـــــــــــــلولن أهنما ُيدعى الل ا  كام ل يت  وال ق د رامازاين
  هلا. التاب ة األمن ق ا  صف ف يف املسا لة ضما  على احلك مة

 األمن ق ا  أيدي على وشـــــُ ه ا قُتل ا ال ين األطفال من الكبري ال دد إزا  القلق بال  ويســـــاورين - ٧2
 املســـــــــــــــلحة، اجلماعا  أيدي وعلى للق ة، املتناســـــــــــــــ  غري االســـــــــــــــت دا  خالل من ذلك يف مبا ال طين،

 بدع ى األطفال احت از إزا  أيضـــا القلق ويســـاورين كاســـاي.  منطقة يف  ســـاب ، كام ينا  مجاعة ســـ ما وال
 باعتبارهم األطفال هلال  م املة على احلك مة وأحمت امل ل شـــــــــــــــ ا ، أو املســـــــــــــــلحة باجلماعا  ارتباطهم
 الدول ة احلماية م ايري من وغريها الفضـــــــــــلى الطفل مبصـــــــــــاحل االســـــــــــرتشـــــــــــاد مع األول، املقا  يف ضـــــــــــحايا
  ت ج ه ة. كمبادئ

 للتقل ل تدابري ووضـــــــع الدويل، القا    مبقتضـــــــى بالتزاماهتا ال فا  على النزاع أطراف مج ع وأحمت - ٧3
 املتحدة. األمم مع ال ث ق بالت او  املســــا لة، وضــــما  األطفال، على املســــل  النزاع آثار من حد أدىن إىل

https://undocs.org/ar/A/72/361-S/2017/821،
https://undocs.org/ar/A/72/361-S/2017/821،
https://undocs.org/ar/A/72/361-S/2017/821،
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 م را، با ا وم ل شـــ ا   ســـاب  كام ينا  مجاعة ارتكبتها اليت اال تهاكا  من املرتفع ال دد بال  بقلق وأالحظ
 األعمال. ه ه مثل عن ف را الكف إىل وأدع مها

 
 العراق  

 من والشــا  ال را  يف اإلســالم ة الدولة تنظ م طرد إىل النطا  ال اســ ة ال ســكرية ال مل ا  أد  - ٧4
 على النهائي النصــــر ال را  حك مة أعلنت األول/ديســــمر، كا     ويف والقائم. وح جية عفر وتل امل صــــل
 تشــرين ١5 ويف األطفال. ضــد املرتكبة اال تهاكا  يف كبرية  زيادة إىل ال ســكرية ال مل ا  وأد  التنظ م.

 متنازع أخرى ومناطق كرك    يف ســـــــــ طرهتا بســـــــــ  إلعادة ق اهتا االحتادية احلك مة  شـــــــــر  األول/أكت بر،
 كا      ومن احلدودية. امل ابر على وك لك الكردية، البشـــــمركة ق ا  لســـــ طرة ســـــابقا ختضـــــع كا ت  عل ها

 للق ا  ال ا  للقائد املباشــــــــــرة الق ادة حتت الشــــــــــ يب احلشــــــــــد ق ا  أصــــــــــبحت ،20١6 األول/ديســــــــــمر
 ال راق ة. املسلحة

 
  اجلس مة اال تهاكا   

 حاال  ١09 من التحقق ا النزاع، أطراف جندهتم ألطفال حالة 523 املتحدة األمم وثقت - ٧5
 تشــمل األطفال جتن د حاال  اإلســالم ة الدولة تنظ م إىل وُ ســبت فت ا (. 8 و الفت ا  من ١١0) منها
 القتـــال أعمـــال ويف اال تحـــاريـــة التف ري عمل ـــا  يف األطفـــال واســـــــــــــــُت ـــد  فت ـــا . 8 منهم طفال 59

 جا   من الفت ا  من 35 جتن د وا للمقاتلن. وكزوجا  املتف رة، األجهزة وصــنع الل جســت ة ولألغراض
 حلز  املســـــل  اجلناح - الشـــــ ب ة الدفاع ق ا  جا   من فت ا  9 و اهل ية، حمددة غري مســـــلحة مجاعا 

 محاية ق ة جا   من واحد وفىت ســــــــــــن ار، مقاومة وحدا  جا   من فت ا  4 و الكردســــــــــــتاين، ال مال
  للبشمركة. التاب ة زيرفاين ق ا  جا   من آخر وفىت إيزيدخا 

 الفت ا (، من ١2 و الفت ا  من ١ 024) طفال ١ 036 عن يقل ال ما ظل ،20١٧ عا  ويف - ٧6
 ال طين باألمن تت لق بتهم األحداث، احت از مرافق يف م دعن كردســـــــــــــــتا ،  إقل م يف طفال 345 منهم

  اإلسالم ة. الدولة بتنظ م املزع   ارتباطهم إىل م ظمها يستند
 ٧١٧ وق ع عن أســــــــفر  ح مت شــــــــ  عا، األكثر اخلطر وتشــــــــ يههم األطفال قتل أعمال وتظل - ٧٧

 من ١43) طفال 2٧9 مقتل إىل منها التحقق ا اليت احل ادث وأد  األطفال. صــف ف يف ملكدة إصــابة
 الفت ا  من 2٧0) طفال 438 وتشـــــــــــــــ يـه جنســـــــــــــــهم( حيـدد مل طفال 52 و الفت ـا  من 84 و الفت ـا 

  جنسهم(. حيدد مل طفال 25 و الفت ا  من ١43 و
 الدولة تنظ م إىل حالة 424 ُ ســـــــبت منها، التحقق ا اليت والتشـــــــ يه القتل حاال  جمم ع ومن - ٧8

 اإلســـــــالم ة، الدولة تنظ م ملكافحة الدويل والتحالف ال راق ة األمن ق ا  إىل حاال  ١09 و اإلســـــــالم ة
 مج ع  صــــــــــــــف من أكثر وي زى امل روفة. غري النزاع أطراف إىل حالة ١50 و البشــــــــــــــمركة إىل حالة 34 و

 يف إصــــــابة 390 وق ع عن أســــــفر مما والصــــــ اري ، القناصــــــة و ريا  والقصــــــف اجل ية الغارا  إىل احل ادث
 املائة(، يف 24) الثاين الرئ ســــــي الســــــب  هي الصــــــنع ال دوية املتف رة األجهزة وكا ت األطفال. صــــــف ف

 آخرين اثنن وجرح فت ا  ثالثة مقتل ذلك يف مبا املائة(، يف ١0) األطفال تســـــــتهدف اليت اهل ما  تل ها
 املتحدة األمم تزال وال اإلســـــــــــــــالم ة. الدولة بتنظ م املزع   الرتباطهم اهل ية حمددة غري أطراف أيدي على
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 ال ين أو القتال مناطق من الفارين املد  ن اســتهداف يف اإلســالم ة الدولة تنظ م إم ا  إزا  بالقلق تشــ ر
  األطفال. صف ف يف إصابة ٧9 وق ع عن أسفر مما ،“أ ظمتها” اتباع يرفض  

 عاما ١5 ال مر من يبل  فىت وت رض اجلنســــــــــــــي. بال نف تت لق حاال  تســــــــــــــع من التحقق وا - ٧9
 آخر فىت وت رض اإلســـــــــــالم ة الدولة تنظ م قادة أحد يد على متتال ة ل ال ثالث مدى على لالغتصـــــــــــا 

 ١6 بن أعمارهن ترتاوح فت ا ، ست وُأجر  اهل ية. حمددة غري مسلحة مجاعة قبل من اجلنسي لالعتدا 
 من تبل  يزيدية فتاة وت رضـــــــــــــت ح جية، يف اإلســـــــــــــالم ة الدولة تنظ م مقاتلي من الزواج على عاما، ١٧ و

 القنابل. صنع على إجبارها قبل اإلسالم ة الدولة تنظ م أفراد جا   من اجلنسي لالعتدا  عاما ١٧ ال مر
 ا واملســـــــــــــــتشـــــــــــــــف ا ، املدارس على اهل ما  ح ادث من حادثا ١6١ املتحدة األمم ووثقت - 80

 ُدمر    ن ى، ويف ســــــــــابقة(. ســــــــــن ا  إىل احل ادث ه ه من ١35 تاري  )وي  د منها ١53 من التحقق
 وُعثر اإلسالم ة. الدولة تنظ م أطلقها هاو  بق ائف مدارس مثاين وأص بت ج ية غارا  خالل مدرستا 

 ُوضــــــــــــــ ت أهنا وي تقد الدين، وصــــــــــــــالح   ن ى حمافظيَت  يف مدارس مخس من بالقر  متف رة أجهزة على
 أضـــــــــــــــرار وحلقــت الطب ن امل ظفن أحــد قُتــل   ن ى، ويف اإلســـــــــــــــالم ــة. الــدولــة تنظ م جــا ــ  من هنــا 

 اإلسالم ة. الدولة تنظ م شنها ه ما  خالل اثنن مبستشف ن
 (2١) للمدارس ال ســــــــكري االســــــــت دا  بشــــــــأ  بالغا 22 صــــــــحة من املتحدة األمم وحتققت - 8١

 (3) الشـــ يب احلشـــد وق ا  (،١4) اإلســـالم ة الدولة تنظ م منها جها  جا   من (،١) واملســـتشـــف ا 
 وأرب ــل. وكرك     ن ى يف (١) البشـــــــــــــــمركــة وق ا  (2) ال راق ــة األمن وق ا  (2) االحتــاديــة والشـــــــــــــــرطــة

 املقاتلن لتمركز أو واملتف را  األســلحة لت زين واملســتشــف ا  املدارس اإلســالم ة الدولة تنظ م واســت د 
  فرز. ومراكز عسكرية كق اعد  أساسا املرافق ه ه األخرى األطراف است دمت حن يف والقناصة،

 اإلســـــــــــــــالم ة الدولة تنظ م جا   من لالختطاف طفال 32 ت رض من املتحدة األمم وحتققت - 82
 احل اة فارق ا وقد خمتطفن أطفال سب ة على وُعثر سابقة(. سن ا  إىل احلاال  تلك من 22 تاري  )ي  د

 يف اخُتطفت قد كا ت  ســـــــــــن ا ، ســـــــــــبع ال مر من تبل  فتاة على ال راق ة األمن ق ا  وعثر  األ بار. يف
 عشر الساب ة يف وفتاة فىت واخُتطف املد  ن. بن ومتشي الصنع يدوي متف را جهازا حتمل وهي امل صل،

  كرك  .  يف قريتهما اإلسالم ة الدولة تنظ م هاجم اعندم منزهلما من ال مر من
 تنظ م إىل منس بة مج  ها اإل سا  ة، املساعدا  وص ل مبنع تت لق ح ادث ثالثة من التحقق وا - 83

 يف النظ فة وامل اه األدوية من اإلمدادا  على الق  د فرض املســــــــــ لة احلاال  ومشلت اإلســــــــــالم ة. الدولة
 التفت ش.  قاط وإغال  امل صل، غر 

 
  القلق ودواعي التط را   

 ال را  حك مــة بــإقرار أرحــ  - األطفللال حمللايللة تحسلللللللللللين أجللل من اّتخللذت التي التللدابير - 84
 متفائل وأ ا إدماجهم. وإعادة األطفال تســــــري  على الرتك ز ذلك يف مبا الطفل، حلماية ال طن ة الســــــ اســــــة

 أقره ال ي النح  على واإلبالغ، بالرصـــــد وم ن ة ال زارا  بن مشـــــرتكة املســـــت ى رف  ة جلنة بإ شـــــا  أيضـــــا
 ضد املرتكبة اجلس مة لال تهاكا  أفضل بشكل التصدي أجل من الثاين/  فمر، تشرين يف ال زرا  رئ س

 اجلاري للح ار التنس ق جهة بصفته ال طين األمن مستشار بت  ن وك لك املسلحة، النزاعا  يف األطفال
  .املتحدة األمم مع
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 منها، التحقق ا واليت األطفال ضـــــــــــد املرتكبة اال تهاكا  عدد إزا  بال  بقلق أشـــــــــــ ر زلت وما - 85
 املســـــــــلحة، اجلماعا  جا   من واســـــــــت دامهم وجتن دهم وتشـــــــــ يههم األطفال قتل حاال  ذلك يف مبا
 ال را ، جن   من ال اردة امل ث قة التقارير إزا  أيضـــــا القلق ويســـــاورين اإلســـــالم ة. الدولة تنظ م ســـــ ما وال

 بتنظ م الشــــــــــــ يب احلشــــــــــــد ق ا  مظلة حتت تتســــــــــــرت مجاعا  تق   ح مت والدي ا  ة، الن ف من وحتديدا
 عمل خطة وضــــــع على احلك مة وأشــــــ ع ف  . وما عشــــــرة اخلامســــــة ســــــن يف لفت ا  عســــــكرية تدريبا 
 .الش يب احلشد ق ا  جا   من واستغالهلم وجتن دهم األطفال تدري  من يُدعى ما ومنع بإهنا  للت   ل

 مصــــــــــدر اإلســــــــــالم ة الدولة بتنظ م ارتباطهم بدع ى األطفال احت از عن ال اردة التقارير وتظل - 86
 ضـــــحايا باعتبارهم املســـــلحة باجلماعا  ســـــابقا املرتبطن األطفال مج ع م املة على احلك مة وأحمت قلق.

 أخري كمالذ  إال االحت از إىل الل    وعد  األحداث، لقضـــــا  الدول ة املبادئ مع متشـــــ ا األول، املقا  يف
 يف احلك مة لدعم االســـــــــت داد أهبة على املتحدة األمم فإ  الصـــــــــدد، ه ا ويف ممكنة. زمن ة فرتة وألقصـــــــــر

 املسلحة. باجلماعا  سابقا املرتبطن األطفال لصاحل اإلدماج إعادة خدما  وتنف   وضع
 

 فلسطين ودولة إسرائيل  
 امل ثقة احل ادث من كبري  عدد وســـُ ل .20١٧ عا  ط ال مت ترة والســـ اســـ ة األمن ة احلالة ظلت - 8٧

 الفلســــــــط ن ن بن ا دل ت اليت واالشــــــــتباكا  املظاهرا  أعقا  يف األول/ديســــــــمر وكا    مت ز/ي ل ه يف
 احملتلة. الفلسط ن ة األرض يف اإلسرائ ل ة األمن وق ا 

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 جرائم ارتكا م بدع ى األطفال من كبري  عدد واحت از اعتقال اإلســـــــــــــرائ ل ة الق ا  واصـــــــــــــلت - 88
 مب ج  إل ها قد  طل  على بنا  اإلســرائ ل ة الســ    مصــلحة من املقدمة الســ    لب ا ا  ووفقا أمن ة.
 كا     بن ما الفرتة يف احملت زين الفلســط ن ن األطفال ل دد الشــهري املت ســ  بل  امل ل ما ، حرية قا   

 عدد ومن األول/ديســـــــــــــــمر، كا     هناية ويف طفال. 3١2 عدده ما األول/ديســـــــــــــــمر وكا    الثاين/يناير
 و/أو للمحاكمة الســـابق االحت از رهن طفال 244 كا   احملت زين، األطفال من طفال 352 عن يقل ال

 فىت ١62 من ب من مشـــــــــــــــف عة كتاب ة  إقرارا  على املتحدة األمم وحصـــــــــــــــلت احملاكمة. أثنا  االحت از
 ت رضــــــــ ا أهنم ف ها يف دو  اإلســــــــرائ ل ة الق ا  احت زهتم عاما ١٧ و ١2 بن أعمارهم ترتاوح فلســــــــط ن ا

 ألطفال حاال  مخس أيضــــــــا املتحدة األمم ووثّقت ال اجبة. القا    ة اإلجرا ا  وال تها  امل املة لســــــــ  
  .20١٧ عا  يف اإلداري االحت از ق د
 ف ها مبا الغرب ة، الضـــــــفة يف فتاتا ( )منهم الفلســـــــط ن ن األطفال من ١5 قُتل ،20١٧ عا  ويف - 89

 بن أعمارهم ترتاوح فت ا ( وثالثة )فتاتا  األطفال هلال  من مخســة وقُتل غزة. قطاع ويف الشــرق ة، القدس
 الشـــرق ة. القدس ف ها مبا الغرب ة، الضـــفة يف بالط ن مفرتضـــة أو ف ل ة ه ما  ســـ ا  يف عاما ١٧ و ١5

 والضـــــفة غزة يف وق ت اشـــــتباكا  يف احل ة بال خرية أطفال ســـــب ة وقُتل قصـــــف ح ادث يف طفال  وقُتل
  اإلسرائ ل ة. الق ا  إىل البشرية اخلسائر ه ه مج ع وُ سبت الغرب ة.

 الق ا  جا   من للق ة املفرط باالســــــت دا  تت لق القلق على تب مت اليت احلاال  من عدد ومثة - 90
 من جمم عة على اإلســـــــرائ ل ة الق ا  رّد  مت ز/ي ل ه، 2١ يف وحتديدا احلاال ، إحدى ويف اإلســـــــرائ ل ة.

 وأطلقت للق ة، مفرط باســـت دا  الشـــرق ة، القدس ديس، أب  يف باحل ارة برشـــقها قام ا والفت ا  الشـــبا 



 
A/72/865 

S/2018/465 

 

18/53 18-07984 

 

 فاعلة جها  وجهتها للقلق مثرية دع ا  أيضـــــــــــــــا هنا  وكا ت عاما. ١٧ ال مر من يبل  فىت على النار
  باحل ارة. اإلسرائ ل ن رشق يف للمشاركة الشبا  إىل فلسط ن ة س اس ة

 الضفة يف جبروح الفت ا ( من 39 )منهم الفلسط ن ن األطفال من ١ ١60 جمم عه ما وأص   - 9١
 اإلسرائ ل ة الق ا  أيدى على جبروح أطفال 809 أص   ح مت غزة: ويف الشرق ة، القدس ف ها مبا الغرب ة،
 التفت ش عمل ا  ذلك يف مبا ال ســــــكرية، ال مل ا  أثنا  طفال 3١٧ و واملظاهرا ؛ االشــــــتباكا  خالل

 ضــــــد مفرتضــــــة ط ن حماوال  يف عاما ١٧ و ١5 بن أعمارهم ترتاوح فلســــــط ن ن فت ا  3 و واالعتقال؛
 اإلسرائ ل ة. الق ا 

 باحل ارة رم هم إثر على جبروح أصـــــ ب ا فلســـــط ن ن أطفال ســـــب ة أ  أف دَ  ذلك، إىل وباإلضـــــافة - 92
  إسرائ ل ن. مست طنن أيدي على الشرق ة والقدس و ابلس اخلل ل يف البدين لالعتدا  ت رضهم أو

 ويف )ثالثة( الشــــرق ة القدس يف فلســــط ن ن أيدي على جبروح إســــرائ ل ن أطفال مخســــة وأصــــ   - 93
 فىت أ  وورد امل ل ت ف. بقنابل أو باحل ارة مركباهتم اســـــُتهدفت عندما )واحد( اهلل را  ويف )واحد( اخلل ل

 أحد جا   من باحل ارة رم ه إثر على الرأس يف جبروح أصـــــــــــــــ   عاما ١2 ال مر من يبل  إســـــــــــــــرائ لي
  اخلل ل. يف الفلسط ن ن

 أربع وت رضـــــت بالتقرير. املشـــــم لة الفرتة خالل وإســـــرائ ل غزة يف مدارس بســـــت أضـــــرار وحلقت - 94
 على ردا التقارير حســــ   ُف   اليت اإلســــرائ ل ة، اجل ية الغارا  ســــ ا  يف غزة يف طف فة ألضــــرار مدارس

 طف فة أضــرار حلقت ذلك، إىل وباإلضــافة غزة. من الفلســط ن ة املســلحة اجلماعا  أطلقتها اليت الق ائف
 املسلحة اجلماعا  أطلقتها اليت الص اري   ت  ة بإسرائ ل، سديرو ، يف حضا ة ومدرسة غزة يف مبدرسة

 إىل ال صــــــــــــــ ل ت ط ل ف ه جرى حادثا ١64 املتحدة األمم وثقت ذلك، إىل وباإلضــــــــــــــافة الفلســــــــــــــط ن ة.
 الشرق ة. القدس ف ها مبا الغرب ة، الضفة يف الت ل م ملسسا 

 عناصـــــر تســـــت دمهما  فقن املتحدة األمم اكتشـــــفت األول/أكت بر، وتشـــــرين حزيرا /ي   ه ويف - 95
 حل اة حمتمال هتديدا يشـــــــــــــــكل ما وه  غزة، يف املتحدة األمم تديرها مدارس ثالثة حتت ميتدا  مســـــــــــــــلحة

 املتحدة. األمم وم ظفي الفلسط ن ن األطفال
 والفلسط ن ن اإلسرائ ل ة الق ا  بن االشتبا  أو الت غل ح ادث من ستة املتحدة األمم ووثقت - 96

 تأخري 20١٧ عا  وشهد الغرب ة. الضفة يف األطفال منها تضرر  ا، احمل طة املناطق أو الصح ة املرافق يف
 غزة من خروجا إيريز تفت ش  قطة ل ب ر أطفال قدمها اليت الطلبا  من متزايدة مئ ية لنســـــــــبة االســـــــــت ابة

 ذلك من تضــــــــــــرر ح مت (،20١6 عا  يف املائة يف 26 مقابل املائة يف املائة يف 32) الطيب ال الج لتلقي
  فتاة(. 988 )منهم طفال 2 420

 
 القلق ودواعي التط را   

 ف ها مبا الغرب ة، والضــــــــفة غزة يف األطفال ضــــــــد ال نف أعمال اســــــــتمرار إزا  بال  قلق يســــــــاورين - 9٧
 حلماية الدويل القا    مب ج  بالتزاماهتا التق د على األطراف مج ع وأحمت إســـــرائ ل. ويف الشـــــرق ة، القدس

 على األطفال تشــــــــــــ  ع وعن املفرطة الق ة اســــــــــــت دا  عن واالمتناع ال نف، أشــــــــــــكال مج ع من األطفال
 يف اال تهاكا  وق ع ملنع املتحدة األمم مع البنا  الت او  على أحثها كما  ال ن فة، املظاهرا  يف املشــــــــاركة
 وإعادة األحداث، لقضـــا  الدول ة باملبادئ االســـرتشـــاد إىل إســـرائ ل حك مة دع يت أيضـــا وأكرر املســـتقبل.
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 تشـــــ  ع وعن اال فرادي احلبس إىل الل    عن واالمتناع لألطفال، اإلداري االحت از اســـــت دا  يف النظر
 أخري كمالذ  إل ه يُل أ تدبريا ب صفه إال االحت از است دا  عد  وضما  كم رين،  ال مل على األطفال
 املتاحة. االحت از لبدائل األول ية وإعطا  ممكنة، زمن ة فرتة وألقصر

 
 لبنان  

 عن وخم م البقاع وادي مشايل يف املتف رة واألجهزة االشــــــتباكا  من يتضــــــررو  األطفال يزال ال - 98
 يف املتفرقة ال نف وأعمال اجلن   يف املنف رة غري ال خائر جرا  من وذلك الفلســـــــــط ن ن، لالجئن احلل ة

 احلدودية. املناطق
 

 اجلس مة اال تهاكا   
 املســلحة، اجلماعا  قبل من واســت دامهم األطفال جتن د ت ث ق لبنا  يف املتحدة األمم واصــلت - 99
 طرابلس يف اإلســـــــــــــــالم ــة الــدولــة تنظ م جنــدهم بفت ــا  تت لق منهــا التحقق ا حــاال  ثالث ذلــك يف مبــا

 ثالث عن أُبل  ذلك، إىل وباإلضـــــــــــــافة الســـــــــــــ رية. ال رب ة اجلمه رية إىل هتريبهم بغرض  ا احمل طة واملنطقة
 الســـــــــــــــ رية، ال رب ة اجلمه رية إىل وهتريبهم لبنا  من أطفال بت ن د قا  اهلل حز  أ  ف ها ُيدعى حاال 
 لالجئن احلل ة عن خم م يف للقتال املســــلحة واجلماعا  الفصــــائل قبل من األطفال اســــت دا  عن فضــــال

 الفلسط ن ن.
 باإلرها  تت لق بتهم ال ســكري القضــا  إطار يف احملاكمة ذمة على احملت زين األطفال عدد وزاد - ١00

 ح مت الســــ رية: ال رب ة اجلمه رية أو لبنا  يف مســــلحة جبماعا  املزع   ارتباطهم  ت  ة الق مي، األمن أو
 يف اإلســـــــــــالم ة الدولة بتنظ م ارتباطهم بدع ى الفت ا  من 53 اعتقال بالتقرير املشـــــــــــم لة الفرتة خالل ا

 إىل األول/ديســـمر، كا     حىت االحت از رهن آخرو  24 وظل منهم 29 عن أُفرج وقد والشـــا . ال را 
 )امل روفة النصرة جبهة تق دها اليت الشا  حترير   ئة الرتباطهم 20١٧ عا  قبل حمت زين أطفال 9 جا  

  الشا (. حترير تنظ م باسم أيضا
 األطفال(، من ضــــــــــحايا 8 ســــــــــق ط ف ه ســــــــــُ ل )ال ي 20١6 ب ا  مقار ة ملح ظة زيادة ويف - ١0١

 آخرو  ١2 وأصـــــ   قتل ا منهم 8) األطفال صـــــف ف يف ضـــــح ة 20 ســـــق ط من املتحدة األمم حتققت
  احلل ة. عن وخم م عرسال يف اال تهاكا  من األكر ال دد وقع وقد جبروح(.

 حك م ة غري منظمة تديره ومركز املتحدة لألمم تاب ة الفلســـــــط ن ن لالجئن مدرســـــــة وت رضـــــــت - ١02
 يف احلل ة عن خم م يف الفلســـط ن ة املســـلحة الفصـــائل بن ا دل ت اليت ال نف أعمال خالل كبرية  ألضـــرار

  شباط/فراير.
 البداوي خم م يف م زول آخر وحادث احلل ة عن خم م يف املســـــــل  ال نف أعمال تصـــــــاعد وأدى - ١03

 لل مل ا  و ت  ـة ط يلـة. لفرتا  والصـــــــــــــــحـة الت ل م خـدمـا  تقـدمي ت ط ـل إىل الفلســـــــــــــــط ن ن لالجئن
 املنظما  من األقل على اثنتا  منظمتا  اضــــــــــــــطر  مت ز/ي ل ه، يف عرســــــــــــــال يف  ُف   اليت ال ســــــــــــــكرية

 لألطفال. ح  ية خدما  تقدمي ت ل ق إىل احلك م ة غري
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 القلق ودواعي التط را   
 يف األطفال صــــــــــف ف يف منها التحقق ا اليت اإلصــــــــــابة حاال  عدد تزايد إزا  القلق يســــــــــاورين - ١04
 دع يت وأكرر املسلحة، اجلماعا  قبل من واست دامهم األطفال جتن د تف د اليت التقارير عن فضال لبنا ،

 يف األطفال اشــــــــــــــرتا  بشــــــــــــــأ  الطفل حق   التفاق ة االخت اري الروت ك ل على التصــــــــــــــديق إىل احلك مة
 األول املقا  يف ضـــــــــــــــحايا باعتبارهم النزاع بأطراف املرتبطن األطفال م املة وجي  املســـــــــــــــلحة. املنازعا 

 من كتدبري  إال االحت از ُيسـت د  أال ضـما  إىل أيضـا احلك مة وأدع  اال دماج. إعادة على ومسـاعدهتم
 ســــــــــــــابقا املرتبطن األطفال الحت از بدائل يف النظر وإىل ممكنة، زمن ة فرتة وألقصــــــــــــــر األخري املالذ تدابري

 جتن د عن ف را الكف إىل املســـــــــــــــلحة اجلماعا  ك لك  وأدع  ذلك. أمكن كلما  املســـــــــــــــلحة باجلماعا 
  واست دامهم. األطفال

 
 ليبيا  

 عدائ ة أعمال يف املســـلحة اجلماعا  من ال ديد شـــار  ح مت ل ب ا، أحنا  مج ع يف النزاع اســـتمر - ١05
 م ظم يزال ال األمن، ا  دا  مســـــــــت ى وبســـــــــب  األراضـــــــــي. على الســـــــــ طرة أجل من القتال أثنا  متقط ة
 اال تهاكا . رصد على القدرة ق د ال ي األمر البلد، خارج م اقع من ي مل   املتحدة األمم م ظفي

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 اجلماعا  جا   من واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د عن حمدودة م ل ما  ســـــــــــــــ ى تت افر ال - ١06
 املســلحة. اجلماعا  قبل من األطفال باســت دا  تت لق حاال  عن اإلبالغ اســتمر ذلك، ومع املســلحة.

 باجلماعا  سابقا املرتبطن املراهقن من ١25 عن اإلفراج ا املثال، سب ل على األول/أكت بر تشرين ففي
 الز تا . بلدية يف املسلحة

ل  - ١0٧  ويف األســـــــــرى. تبادل عمل ا  يف واســـــــــت دم ا النزاع أطراف قبل من حريتهم األطفال وســـــــــُ
 النفطي، اهلالل منطقة يف املســــلحة النفط ة املنشــــآ  حرس ومجاعة الل يب ال طين اجل ش بن القتال ســــ ا 

 بدع ى أســــاب ع ســــب ة إىل تصــــل ملدة أطفال واحت از باعتقال له التاب ة والق ا  الل يب ال طين اجل ش قا 
 ســــــــــــــنهم تت اوز ال فت ا  تلك واالحت از االعتقال عمل ا  ومشلت النفط ة. املنشــــــــــــــآ  حبرس ارتباطهم

  أع ا . عشرة
 اجل ية، الغارا  جرا  من جبروح أصـــــــــــ ب ا آخرين 38 و قُتل ا طفال 40 عن يقل ال ما بأ  وأف دَ  - ١08

 خملفا  من واملتف را  الصـــــنع، ال دوية املتف رة واألجهزة الصـــــغرية، األســـــلحة و ريا  املدف ي، والقصـــــف
 ال طين اجل ش شــــــــــــنها ج ية غارة يف أطفال أرب ة قُتل املثال، ســــــــــــب ل على الثاين/يناير كا     ففي احلر .

 عاما ١3 ال مر من تبل  فتاة ح صــــــــــــر  ســــــــــــبها، يف حزيرا /ي   ه، ويف بنغازي. يف قنف دة حي يف الل يب
 مســـــلحن بن مســـــل  اشـــــتبا  خالل جبروح وأصـــــ ب ا النار إلطال  تبادل يف ســـــن ا  ثالث عمره وصـــــيب
 فت ا  وثالث فت ا  ســـتة قُـــــــــــــــــــتل األول/أكت بر، تشـــرين ويف املســـلحة. التب  قبائل وق ا  للق اذفة م الن

 ووق ت در ة. قر  الريف تن واألرد  الفتائ  منطقيت يف ج ية غارا  خالل جبروح أطفال أرب ة وأصـــــــــــــ  
 شـــــــــــــــ رى وجملس جهة من له التاب ة والق ا  الل يب ال طين اجل ش بن عل ها املتنازع املناطق يف اهل ما 
 ثا  ة. جهة من در ة جماهدي
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لب ا أطفال، منهم ومهاجرو ، مشــــردو  أشــــ ا  ف ها تضــــرر ح ادث املتحدة األمم ووثّقت - ١09  ســــُ
 أيدي على اجلنسي ال نف أشكال من غريه أو البغا  ممارسة على أجروا أو لالغتصا  ت رض ا أو حريتهم

 حك م ة. فاعلة جلها  تاب    أو املسلحة باجلماعا  مرتبط   أهنم يُ تقد أفراد
 يتسن   ومل باملدرسة. التحاقهم أثنا  طائش برصا  أص ب ا ألطفال حادثن املتحدة األمم ووثقت - ١١0

 على ه  مــا ١8 من التحقق ا ذلــك، إىل وبــاإلضــــــــــــــــافــة النــاريــة. الطلقــا  تلــك مصــــــــــــــــدر من التحقق
 اجل ش  ف ها ج ية غارة اســـتهدفت املثال، ســـب ل على آذار/مارس ففي الطب ن. وامل ظفن املســـتشـــف ا 

 الدائر القتال س ا  ويف أيل ل/سبتمر، ويف املد  ن. من اثنن مقتل عن أسفر مما طب ا، مركزا الل يب ال طين
 القصــف. بســب  جزئي دمار ل ب ا غر  يف صــراتة يف اجلام ي باملســتشــفى حلق املســلحة، اجلماعا  بن
 منها جها  و ف هتا الطيب اجملال يف عاملن اســـــــــــــــتهدفت واحت از اختطاف عمل ا  ت ث ق أيضـــــــــــــــا وا

 اخلاصة. الردع وق ة الل يب ال طين اجل ش
 ذلك يف مبا اإل ســــا  ة، املســــاعدا  وصــــ ل مبنع املت لقة احل ادث ت ث ق املتحدة األمم وواصــــلت - ١١١

 م ظفي من أرب ة احت از احل ادث تلك ومشلت اإل ســــــــــــا  ة. الفاعلة اجلها  اســــــــــــتهدفت اليت اهل ما 
 مســــــلحة مجاعة جا   من املتحدة لألمم تاب ة قافلة على واهل    م  ت قة مطار يف اإل ســــــا  ة املســــــاعدة

  الزاوية. يف جمه لة
 

 القلق ودواعي التط را   
 الفاعلة باجلها  املرتبطن األطفال ســـــــــــــــراح إطال  يف والقادة الســـــــــــــــلطا  بن بالت او  أرح  - ١١2

 ويســـاورين مماثلة. خط ا  اختاذ على األخرى املســـلحة اجلماعا  بق ة وأشـــ ع الز تا ، بلدية يف املســـلحة
 يف األطفال ضـــد املرتكبة األخرى واال تهاكا  اجلنســـي ال نف أعمال بشـــأ  ال اردة التقارير إزا  بال  قلق

 اختاذ على ال طين ال فا  حك مة وأحمت  م، واالجتار واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د ذلك يف مبا ل ب ا،
  تأخري. دو  املسألة ه ه مل اجلة إجرا ا 

 
 مالي  

 السال  اتفا  على امل ق ة املسلحة اجلماعا  بن اشتباكا  ب ق ع مايل مشال يف احلالة اتسمت - ١١3
 )التنســـــ ق ة((، األزوادية احلركا  وتنســـــ ق ة املســـــلحة اجلماعا  )ائتالف 20١5 ل ا  مايل يف واملصـــــاحلة

 األعمال وقف اتفا  على 20١٧ أيل ل/ســــــــــــبتمر 20 يف الت ق ع عق  ت قفت اليت االشــــــــــــتباكا  وهي
 اجلماعا  تشنها اليت اهل ما  حدة تصاعد وال سطى، الشمال ة املنطقتا  شهد  املقابل، ويف ال دائ ة.
 والدول ة. ال طن ة الق ا  ضد امل ق ة غري املسلحة

 
  اجلس مة اال تهاكا   

 وفتاتا (، الفت ا  من ١5٧) واست دامهم األطفال جتن د حاال  من حالة ١59 من التحقق ا - ١١4
 إىل احلاال  وُ ســـــبت .20١٧ عا  يف إال ُت ثق مل ولكنها الســـــابقة الســـــن ا  يف وق ت حالة ١١4 منها

 ل حدة األعلى واجمللس (2١) أزواد لتحرير ال طن ة احلركة ذلك يف )مبا (4٧) األزوادية احلركا  تنســـــــــــــ ق ة
 )غــات ـا( وحلفــائهم النفس عن للــدفــاع إمغــاد ط ار  مجــاعــة ذلــك يف )مبــا (٧3) واالئتالف ((؛١8) أزواد

 (؛١2) أزواد إل قــاذ واحلركــة منهمــا((؛ لكــل 20) ك ي  وغــا ــدا إيزو غــا ــدا الــ ايت الــدفــاع ومجــاعتــا (29)
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 ماســــــــــ نا حترير وجبهة أفريق ا غر  يف واجلهاد الت ح د وحركة (؛3) واملرابط   (؛9) الدين أ صــــــــــار وحركة
 (.١3) اهل ية حمددة غري مسلحة مجاعا  وإىل منهما(؛ لكل ١)

 زهتماحت  قد احلك مة كا ت  الفت ا  من 23 عن اإلفراج ا بالتقرير، املشـــــــــــــــم لة الفرتة وخالل - ١١5
 مـدة قضــــــــــــــــا  ب ـد عنهم وأفرج كبـالغن  أُدين ا فت ـا  3 ومنهم املســـــــــــــــلحـة، بـاجلمـاعـا  ارتبـاطهم بـدع ى

 مع متشــــــــــــ ا ال طن ة، الســــــــــــلطا  لدى  ا تق   اليت الدع ة أ شــــــــــــطة املتحدة األمم وواصــــــــــــلت عق بتهم.
 عا  يف امل قع املســـــــلحة واجلماعا  بالق ا  املرتبطن األطفال وتســـــــل م ســـــــراح بإطال  املت لق الروت ك ل

 منفصــــــــــــلة، ح ادث ويف االحت از. ق د يزال   ال كا  ا  آخرين فت ا  ثالثة عن اإلفراج لضــــــــــــما  ،20١3
ل   النفس عن للدفاع إمغاد ط ار  جبماعة املرتبطن من منهم 9 احُت ز ح مت حريتهم، فت ا  ١0 ســـــــــــــــُ

 الط ار ، مجاعة جا   من بالتنســـــــــ ق ة املرتب  ال اشـــــــــر واحُت ز التنســـــــــ ق ة جا   من )غات ا( وحلفائهم
 املتحدة. األمم ب لتها اليت الدع ة جه د أعقا  يف سراحهم وأُطلق
 تبادل عمل ا  خالل (١5) والتش يه (١9) للقتل طفال 34 ت رض من املتحدة األمم وحتققت - ١١6

 خملفــا  من واملتف را  الصـــــــــــــــنع ال ــدويــة املتف رة األجهزة عن  ــامجــة ح ادث يف وكــ لــك النــار، إطال 
 غاو منطقيت يف البشــــــرية اخلســــــائر ه ه م ظم وســــــُ لت لالغتصــــــا . ت رضــــــها ب د فتاة وت ف ت احلر .

 املائة(. يف 25) وك دال املائة( يف 36)
 فتاة ١3 اســـتهدفت اجلنســـي ال نف أشـــكال من وغريه اغتصـــا  ح ادث تســـ ة من التحقق وا - ١١٧
 ال طن ة واجلبها  للحركا  الثا  ة التنســـــ ق ة إىل احلاال  وُ ســـــبت عاما. ١٧ و ١2 بن أعمارهن ترتاوح

 (.4) اهل ية حمددة غري وعناصـــــــــــر (؛١) أزواد إ قاذ وحركة (؛3) املال ة املســـــــــــلحة والق ا  (؛5) للمقاومة
 اهل ية(. حمددة غري وعناصر الثا  ة التنس ق ة )ضد قض تن يف رمس ة قضائ ة دع ى ورُف ت
 ومشال وســـــــــ  يف املســـــــــتشـــــــــف ا  على ه ما  9 و املدارس على ه  ما 4١ من التحقق وا - ١١8
 مســـلحة عناصـــر هامجت املثال، ســـب ل على أيل ل/ســـبتمر ففي املصـــدر. حمددة غري مج  ها تزال ال مايل،

 النار وأطلقت غاو، منطقة يف تاس غا، يف حك م ة غري دول ة ملنظمة تاب ة إس اف س ارة اهل ية حمددة غري
 الت ل م م ظفي ضــــــــــــد امل جهة والتهديدا  اهل ما ُ  ا تشــــــــــــر  وقد جبروح. قابلة فأصــــــــــــابت املركبة على

 اســــُت دمت ذلك، إىل وباإلضــــافة حادثا. 2١ ســــُ ل ح مت م بيت منطقة يف ســــ ما وال واآلبا ، والتالم  
 مدارس أرب ة عن يقل ال ما ذلك يف مبا املســــــلحة، اجلماعا  جا   من عســــــكرية ألغراض مدرســــــة ١2
 مدرســـة 65٧ ظلت األول/ديســـمر، كا     وحىت االئتالف. جا   من ومدرســـتن التنســـ ق ة جا   من

 النزاع. من املتضررة املناطق يف مغلقة
 على   ســــــــــــــا /أبريل ففي واحدة. وفتاة فت ا  ثالثة اســــــــــــــتهدفا اختطاف حادثي من التحقق وا - ١١9
 الفت ا  من حمدد غري عدد برفقة كا ت  أهنا ادُّعي ال مر، من عشـــرة الثا  ة يف فتاة ت رضـــت املثال، ســـب ل

  م بيت. منطقة يف اهل ية حمددة غري مسلحة عناصر أيدي على واالغتصا  لالختطاف األخريا ،
 يف مبا اإل ســـــا  ة، املســـــاعدا  وصـــــ ل منع ح ادث من حادثا ١32 من املتحدة األمم وحتققت - ١20
 إىل أيضــــــا اإلجرام ة األعمال تزايد وأدى اإل ســــــاين. اجملال يف عاملن واختطاف وقتل ســــــ ارة ســــــرقة ذلك

 وتظل (.3١) وك دال (35) غاو منطقيت يف احل ادث م ظم ووق ت اإل سا  ة. االست ابة جه د تق يض
 إىل الرعاية تقد  منظما  ســـــــــــــبع عن يقل ال ما وتضـــــــــــــرر حمددة. جهة إىل منســـــــــــــ بة غري احلاال  مج ع

 ملقتة. بصفة اإل سا  ة براجمها لت ل ق حك م ة غري منظما  ١0 عن يقل ال ما واضطر األطفال
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 القلق ودواعي التط را   
 احلركا  تنســـــــــــــــ ق ة ت ق ع عق  - األطفال حماية تحسلللللللللللين أجل من اتُّخذت التي التدابير - ١2١

 ضـــــــــــــــد اجلســـــــــــــــ مة اال تهاكا  ومنع إهنا   دف آذار/مارس يف املتحدة األمم مع عمل خطة األزوادية
 الق ا  فرز ذلك يف مبا األول ية، ذا  واأل شـــــــــــــــطة التنســـــــــــــــ ق جها  بتحديد اجلماعة قامت األطفال،
 بشـــــــــــــــأ  بالقلق أشـــــــــــــــ ر أزال ال فإ ين اخلط ا ،   ه أرح  كنت  ولئن  ا. املرتبطن األطفال لتحديد
  تأخري. دو  ال مل خطة تنف   على التنس ق ة وأحمت واست دامهم. األطفال جتن د ح ادث

 ال ي ،“اآلمنة املدارس إعال ” 20١8 شـــــــــــــــباط/فراير ١ يف احلك مة أقر  إجيايب، تطّ ر ويف - ١22
 احلك مة وأشــــــ ع النزاع. أثنا  عســــــكرية ألغراض اســــــت دامها خطر من الت ل م ة املرافق محاية إىل يهدف

 تأخري. دو  اإلعال  ه ا لتنف   عمل خطة وضع من اال تها  على
 االئتالف، قبل من واملست دمن اجملندين األطفال عدد ارتفاع استمرار إزا  القلق بال  ويساورين - ١23

 أجل من املتحدة األمم مع والت او  ف رية إجرا ا  اختاذ على قادته وأحمت الط ار ، مجاعة ســـــــــــــــ ما وال
 املمارسة. هل ه حد ووضع األطفال سراح إطال 

 
 ميانمار  

 تزال ال مســـــــــــــــلحة، مجاعا  وعدة م امنار حك مة بن ال طن ة الســـــــــــــــال  عمل ة اســـــــــــــــتمرار رغم - ١24
 شــــنها مســــلحة ه ما  أد  ذلك، إىل وباإلضــــافة مســــتمرة. وشــــا  كاشــــن  والييت يف القدمية النزاعا 

 إىل الشــمال ة راخن والية يف م امنار شــرطة مراكز على آ /أغســطس 25 يف أراكا  روه نغ ا إ قاذ ج ش
 طــائفــة على ُمركِّزة التــامتــاداو، وق ا  احلــدود حرس ذلــك يف مبــا مل ــامنــار، املســـــــــــــــلحــة الق ا  من ف ري رد

 ال ي األمر الف ضـــــــــــــــى، من حالة ا دل ت احلك مة، به قامت ال ي الرد وب د األول. املقا  يف الروه نغ ا
 تزال وال متقلبــة األمن ــة احلــالــة تزال ال املنــاطق، هــ ه مج ع ففي لل طر. املــد  ن ت رض م ــه اســـــــــــــــتفحــل
 هنا . ُت ثّق األطفال ضد اجلس مة اال تهاكا 

 إىل هرب ا املتضـــــــــــــــررين الســـــــــــــــكــا  م ظم أ  إىل بــالنظر فــإ ــه راخن، واليــة يف احلــالــة عن فــأمــا - ١25
 رصـــــــــد ب مل ا  للق ا  احلدودية املنطقة يف خم ما  إىل املراقبن من مت صـــــــــص فريق إيفاد ا بنغالديش،

  تائج عن م ل ما  أد اه ١3٧ إىل ١35 الفقرا  يف وترد األطفال. ضد املزع مة اال تهاكا  من وحتقق
 ه ه. الرصد ب ثة

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 األطفـــــال جتن ـــــد حـــــاال  من 438 عـــــدده مـــــا 20١٧ عـــــا  يف املتحـــــدة األمم وثقـــــت لقـــــد - ١26
 سابقة. سن ا  إىل احلاال  تلك من حالة 285 وت  د منها. التحقق ا حالة 38 منها واست دامهم،

 حاال  من ١66 ذلك يف مبا التامتاداو، ق ا  إىل امل ثقة احلاال  من ال ظمى الغالب ة وُ ســـــبت - ١2٧
 بصــــــــ رة طفل 200 حن  واســــــــت دا  عشــــــــرة( الثالثة ســــــــن أصــــــــغرهم يت اوز )ال لألطفال الرمسي الت ن د

 التنظ ف. أو الص ا ة أعمال يف وخص صا ملقتة، أو رمس ة غري
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 يـــد على واســـــــــــــــت ـــدامهم األطفـــال جتن ـــد حـــاال  من حـــالـــة 39 من املتحـــدة األمم وحتققـــت - ١28
 اجل ش إىل حاال  وأربع كاشن،  استقالل ج ش إىل احلاال  تلك من 35 وُ سبت املسلحة، اجلماعا 

 تأ  . لتحرير ال طين
 ومن مســـــــــــــــلحــة جبمــاعــا  ارتبــاطهم بــدع ى أطفــال ثالثــة احت ــاز من املتحــدة األمم وحتققــت - ١29

 حاال  مخس ت ث ق ا ذلك، إىل وباإلضـــــــــــــــافة التامتاداو. ق ا  من “الفرار” بدع ى آخر طفل احت از
 قبل )ُجندوا قاصـــرو  أهنم يف يشـــتبه ألشـــ ا  ال ســـكري باالحت از مل امنار املســـلحة الق ا  ف ها قامت

 من أهنم يف ُيشتبه من أُع د مل امنار، املسلحة الق ا  إبالغ وب د اجل ش. من “الفرار” بدع ى (١8 سن
 سنهم. من التحقق ا تظار يف خف فة، مها  هلم وُأسند  ال سكرية وحداهتم إىل الُقص ر
 طفال 4٧ طالت وتشــــــــــ يههم، األطفال قتل ح ادث من حادثا 29 من املتحدة األمم وحتققت - ١30

 من واملتف را  األرضــــــــ ة األلغا  وظلت وشــــــــا . كاشــــــــن  والييت يف اإل اث( من ١١ و ال ك ر من 36)
 ب نما حادثا(، 2١) ال اليتن هاتن يف األطفال بن الضــــحايا لســــق ط الرئ ســــ ن الســــببن احلر  خملفا 
 املسلحة. واجلماعا  التامتاداو ق ا  من كل  إىل النار إطال  لتبادل ح ادث مثا  ة ُ سبت
 فت ــا  أربع ضــــــــــــــــد ارتكبــت اجلنســـــــــــــــي ال نف من حــاال  ثالث من املتحــدة األمم وحتققــت - ١3١

 وامل ل شـ ا كاشــن  اســتقالل وج ش التامتاداو ق ا  إىل احلاال  وُ ســبت الســاب ة. ســن أصــغرهن تت اوز مل
 ت بع احل ادث، بإحدى عالقة ويف اجلها (. تلك من جهة لكل واحدة )حالة شـــــــــــا  والية يف الشـــــــــــ ب ة

 من النهائي وبالفصــــل ســــ نا واحدة بســــنة عل ه وحكم عســــكرية، حمكمة أما  التامتاداو ق ا  جن د أحد
 التامتاداو. ق ا 
 تلــك ومن املـــدارس. على ه  مـــا ١5 جمم عـــه مـــا ت ث ق بـــالتقرير املشـــــــــــــــم لـــة الفرتة خالل وا - ١32

 تأ  ، لتحرير ال طين اجل ش من وعناصر التامتاداو ق ا  بن مسل  اشتبا  بسب  مدرسة تضرُّر احل ادث
 املدارس إحدى مديرة اغتصــــــا  ذلك يف مبا املدارس، م ظفي على تأ   لتحرير ال طين اجل ش واعتدا ا 
  شا . ب الية ك  كمي  بلدة يف اإلعدادية

 وُ ســـــــــــــــبـت فت ــا (. 3 و فىت ١4) األطفــال اختطــاف ح ادث من ١2 املتحــدة األمم ووثقــت - ١33
 األطفال جتن د ه  أســـــــــــــاســـــــــــــا منها الغرض وكا  كاشـــــــــــــن،  اســـــــــــــتقالل ج ش إىل احل ادث تلك من ١0

 عن وأُفرج تأ  . لتحرير ال طين اجل ش إىل وآخر التامتاداو ق ا  إىل حادث ُ ســـــــــ  ب نما واســـــــــت دامهم،
  أساب ع. بض ة أو أيا  بض ة ب د امل تطفن األطفال م ظم
 كاشن  واليا  يف س ما وال ،20١٧ عا  يف استفحاال اإل سا  ة املنظما  وص ل م ا ع وزاد  - ١34
 املساعدة إىل حيتاج   ال ين املد  ن من املتضررين من وغريهم باملشردين أضر ال ي األمر وراخن، وشا 

 األغ ية بت زيع الدول ة اإل ســا  ة للمنظما  اإلذ  ترفض واحلك مة 20١6   ســا /أبريل فمن  اإل ســا  ة.
 املناطق تلك يف ي جد ممن وطُل  احلك مة. عل ها تس طر ال اليت املناطق يف اإلغاثة إمدادا  من غريها أو

 ل ســــــتلم ا احلك مة عل ها تســــــ طر اليت املناطق يف هلم م  نة ت زيع  قاط يقصــــــدوا أ  داخل ا املشــــــردين من
  اإلغاثة. إمدادا 
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 الشمال ة راخن والية يف اجلس مة اال تهاكا   
 يد على م ظمهم الشــــــــمال ة، راخن والية يف فىت 53 اســــــــت دا  من املتحدة األمم حتققت لقد - ١35
 ت ث ق وا امل ـــدا . ومحـــل والبنـــا  امل  مـــا  صـــــــــــــــ ـــا ـــة منهـــا ألغراض وذلـــك فىت(، 4٧) احلـــدود حرس

 ال اشــرة، ســن أصــغرهم يت اوز ال فت ا  واســت دا  بت ن د أراكا  روه نغ ا إ قاذ ج ش ق ا  عن م ل ما 
 إ قــاذ ج ش يــد على ا تقــام ــة ألعمــال الت رض من اخل ف كــا   ورمبــا واحــدة. حــالــة من التحقق ا كمــا

 اجلماعة ترتكبها اليت اال تهاكا  بشــــــأ  مب ل ما  إلدالئهم بنغالديش يف الالجئن ضــــــد أراكا  روه نغ ا
 أوىف. بطريقة احل ادث ه ه ت ث ق ي  ق عامال
 فىت ١33) (24) والتشـــــــ يه (١96) للقتل ت رضـــــــ ا طفال 220 أ  من املتحدة األمم وحتققت - ١36

 خالل األطفال صــف ف يف الضــحايا أولئك كل  وســق  هم(. جنس أي من يُ رف مل 36 و فتاة، 5١ و
 ردا وراث ت    وب ت ـدو   م  غـداو بلـدا  ويف قريـة 28 يف التـامتـاداو وق ا  احلـدود حرس  ـا قـا  عمل ـا 

 أراكا . روه نغ ا إ قاذ ج ش من ه ما  على
 االغتصـــــــــــــا  ذلك يف مبا التامتاداو، ق ا  ارتكبتها اغتصـــــــــــــا  حالة 4١ املتحدة األمم ووثقت - ١3٧

 ســــــن يف فتاة حالة ذلك يف مبا حاال ، ١0 من التحقق وا ال اشــــــرة. ســــــن يت اوز  مل لفت ا  اجلماعي
 ق ا  جن د من اثنن يد على اجلماعي واالغتصـــا  لالختطاف ت رضـــت م  غداو، بلدة يف عشـــرة الراب ة

 الثالثة. وأشقائها أمها أما  تُقتل أ  قبل التامتاداو
 

 القلق ودواعي التط را   
 األطفال جتن د ومنع إهنا  إىل الرام ة عملها خطة تنف   يف احلك مة أحرزته ال ي بالتقد  أقر إ ين - ١38

 ق ا  من طفال 49 تســــــــــــــري  خالل من ذلك يف مبا مل امنار، املســــــــــــــلحة الق ا  قبل من واســــــــــــــت دامهم
 اجتماعا  وعقد الرصـــــــد ألغراض املتحدة األمم ب صـــــــ ل الســـــــماح وم اصـــــــلة ،20١٧ عا  يف التامتاداو

 الســن دو  جمندين ب ج د ف ها يُدعى اليت للحاال  مشــرتكة اســت راض ب مل ا  للق ا  املنظمة مع شــهرية
 من االمتثال حن  طريقها خريطة تنش   إلعادة اإلجنازا  ه ه من اال طال  إىل احلك مة وأدع  القا    ة.

 حق يف املســا لة إعمال على وال مل األطفال، وتســري  احلاال  من التحقق عمل ة تســريع م اصــلة خالل
 وينبغي بق اهتا. لألطفال الرمسي غري لالرتباط هناية ووضـــــــــــع وعســـــــــــكرين، مد  ن األطفال، جتن د مرتكيب

 يف ضــــــــحايا باعتبارهم مســــــــلحة مجاعا  أو بق ا  مرتبطن كا  ا  أ  هلم ســــــــبق ال ين األطفال إىل النظر
 أمكن، مىت األول ية، وإعطا  األحداث، لقضــــــــــا  الدول ة للمبادئ وفقا م املتهم ينبغي كما  األول، املقا 

  إدماجهم. وإعادة عنهم باإلفراج للت   ل
 احلك مة مع بنا ة مناقشا  وأجر  20١8 أيار/ماي  يف م امنار إىل بزيارة اخلاصة ممثليت وقامت - ١39

 القا    مشـــــــــــــــروع باعتماد والت   ل القائمة، ال مل خطة بإمتا  اإلســـــــــــــــراع منها األم ر من عددا تناولت
 الســــماح مســــألة تناولت كما  اجلارية، الســــال  مباحثا  يف الطفل محاية مســــائل وإدراج باألطفال، املت لق

 األم ر. هل ه األول ية بإعطا  التزامها احلك مة أعلنت دوق اال تهاكا . لت ث ق راخن والية إىل بالدخ ل
 وج ش الكاريين، الكاريين/اجل ش ال طين التقدمي واحلز  كاشـــــــــن،  اســـــــــتقالل ج ش على وأثين - ١40
 شـــــــــــــــا ، والية وج ش لكارين، ال طين التحرير جل ش التابع الســـــــــــــــال  وجملس الدميقراطي، اخلريي كارين

 واست دامهم، األطفال جتن د ومنع بإهنا  واللتزامهم األطفال، محاية على املتحدة األمم مع مج  ا   لت اوهنم
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 وت ســــري إل ها، املشـــــار املســـــلحة اجلماعا  مع عمل خط  على الت ق ع ت ســـــري إىل احلك مة دع يت وأكرر
 البلد. إىل هلا زيارة آخر خالل اخلاصة ممثليت اقرتحته ما وفق اخلط ، تلك تنف  
 راخن، والية مشال يف واســـــــت دامهم األطفال جتن د عن ملكدة تقارير  قلته مما القلق ويســـــــاورين - ١4١

 ج ش عناصــر أ  يُزعم اهلندوس حبق كرى  م حبة يف وتشــ يههم األطفال قتل عن م ث قة تقارير  قلته ومما
احلاجة إىل تكث ف وأشــــــــــدد على  آ /أغســــــــــطس. 2٧ يف م  غداو بلدة يف  ف وها أراكا  روه نغ ا إ قاذ

ســــ ما يف  أعمال الرصــــد والتحقق من اال تهاكا  اجلســــ مة اليت يرتكبها ج ش إ قاذ روه نغ ا أراكا ، وال
 وإىل وق عهــا، ومنع اال تهــاكــا  هــ ه ل قف ف ريــة إجرا ا  اختــاذ إىل اجلمــاعــة هــ ه وأدع واليــة راخن، 

 األطفال. حبق اجلس مة اال تهاكا  على شه دا يك   ا أ  حُيتمل من إىل التهديدا  ت ج ه عن الكف
 ب د راخن والية مشال يف األطفال ضـــــــد اجلســـــــ مة اال تهاكا  من أيضـــــــا القلق بال  ويســـــــاورين - ١42

 وغريه واغتصا  وتش يه قتل أعمال من األطفال له ت رض ما س ما وال ،20١٧ آ /أغسطس ه ما 
 الطفل حبماية امل ن ة لل ها  ف را الســماح على م امنار حك مة بق ة وأحمت اجلنســي، ال نف أشــكال من

 يف شـــفافة حتق قا  وإجرا  راخن، والية ذلك يف مبا النزاع، من املتضـــررة املناطق إىل ع ائق دو  بال صـــ ل
 للناجن الدعم خدما  وكفالة األطفال ضـــــــــــــــد ارُتكبت قد جســـــــــــــــ مة ا تهاكا  بإ  القائلة االدعا ا 
 اخلاصة. ممثليت مع حبثه ا ما وفق وال ائدين،

 
 الصومال  

 حركة تشنها اليت اهل ما  استمرار بسب  التقل  شديدة الص مال يف األمن ة احلالة ظلت لقد - ١43
 من كل  وقا  الصــ مال. يف األفريقي االحتاد وب ثة احلك مة ومســلويل الصــ مال ة األمن ق ا  على الشــبا 

 عســــــــكرية ب مل ا  والك ن ة اإلث  ب ة ال ســــــــكرية والق ا  األفريقي االحتاد وب ثة الصــــــــ مايل ال طين اجل ش
  اجلماعة. ضد اجل ية ضرباهتا من األمريك ة املتحدة ال اليا  وكثفت الشبا ، حركة ضد

 
  اجلس مة اال تهاكا   

 الفت ا . من 40 و الفت ا  من 2 08٧ إىل األطفال من واســــــــــُت دم ا ُجندوا من عدد وصــــــــــل - ١44
 ســـــ ما وال ،20١6 ب ا  مقار ة (١ ٧٧0) الشـــــبا  حركة يد على األطفال جتن د يف كبرية  زيادة وحدثت

 أســـال   الشـــبا  حركة واســـت دمت جديد. دراســـي منهاج اعتماد املدرســـن على احلركة فرضـــت أ  ب د
 ال ي األمر أطفاهلم، تسل م على واملسنن واملدرسن األسر أفراد إلرغا  بالق ة والتهديد وال نف االحت از

 اليت املناطق خارج إىل احلاال ، أغل  يف مصـــــــــــح بن غري أطفاهلا، إرســـــــــــال أو الفرار على األســـــــــــر محل
 اجل ش أيدي على للت ن د أيضا األطفال وت رض محايتهم. ضما  أجل من الشبا ، حركة عل ها تس طر
 ه يتها حُتدد مل ائريةعشـــــــــ وم ل شـــــــــ ا  (،66) واجلماعة الســـــــــنة أهل وتنظ م (١١9) الصـــــــــ مايل ال طين

 وق ة (،2١) الغرب ـــة اجلن ب ـــة املنطقـــة وق ا  (،40) ج بـــاال ـــد وق ا  (،40) غـــامل دوغ وق ا  (،58)
 (.١١) الص مال ة الشرطة
 ت رض ح مت الشـــــــــــــبا ، حبركة ارتباطهم بدع ى األطفال احت از اســـــــــــــتمرار القلق دواعي ومن - ١45

 (،3٧) الصــ مال ة الشــرطة وق ة (،١56) الصــ مايل ال طين اجل ش أيدي على أســاســا لالحت از األطفال
  (.٧) األفريقي االحتاد وب ثة (،٧) الغرب ة اجلن ب ة املنطقة وق ا  (،١0) ج باال د وق ا 
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 وحركة (،4٧٧) جمه لة مســلحة عناصــر يد على والتشــ يه للقتل طفال 93١ جمم عه ما وت رض - ١46
 وق ا  (،65) ه يتها حتدد مل عشـــائرية وم ل شـــ ا  (،88) الصـــ مايل ال طين واجل ش (،208) الشـــبا 
 الشـــــــــــــــرطــة وق ة (،١8) ج بــاال ــد وق ا  (،2١) األفريقي االحتــاد وب ثــة (،26) الغرب ــة اجلن ب ــة املنطقــة

 (،4) غامل دوغ وق ا  (،6) الك ن ة الدفاع وق ا  (،٧) لب  تال د املســـــــــلحة والق ا  (،١0) الصـــــــــ مال ة
 إطال  تبادل عن م ظمها يف  امجة األطفال صــــــــف ف يف اإلصــــــــابا  وكا ت (.١) اإلث  ب ة ل   وشــــــــرطة

 من واملتف را  الصــــــــنع، ال دوية واملتف را  اهلاو ، بق ائف والقصــــــــف ال ســــــــكرية، ال مل ا  أثنا  النار
  عال  ة. األطفال بإعدا  أيضا الشبا  حركة وقامت اجل ية. والغارا  احلر ، خملفا 

 ُ ســـــبت واحدا، وفىت فتاة 330 مســـــت اجلنســـــي ال نف من ح ادث من املتحدة األمم وحتققت - ١4٧
 وق ا  (،3٧) الصــــــ مايل ال طين واجل ش (،٧5) الشــــــبا  وحركة (،١25) جمه لة مســــــلحة عناصــــــر إىل

 (،١9) ه يتها حتدد مل عشـــــــــــــــائرية وم ل شـــــــــــــــ ا  (،26) الغرب ة اجلن ب ة املنطقة وق ا  (،28) ج باال د
 الســـــنة أهل وتنظ م (،3) لب  تال د املســـــلحة والق ا  (،5) غامل دوغ وق ا  (،١0) اإلث  ب ة ل   وشـــــرطة

 أعمــال ووق ــت منهــا(. لكــل ١) الصـــــــــــــــ مــال ــة الشـــــــــــــــرطــة وق ة اإلث  ب ــة ال طن ــة الــدفــاع وق ا  واجلمــاعــة
 احلطــ  عجلم الفت ــا  خروج عنــد أو داخل ــا املشـــــــــــــــردين خم مــا  يف األح ــا  أغلــ  يف االغتصــــــــــــــــا 

 امل اه. جل  أو
 حركة إىل عل ها االعتدا  ُ ســـــــــــ  منها 58 مدرســـــــــــة، 64 على اعتدا ا  وق ع من التحقق وا - ١48

 الشــــــــــبا  حلركة الت ل مي املنهاج اعتماد لرفضــــــــــهم املدرســــــــــن احت از  ااالعتدا  تلك ومن الشــــــــــبا .
 يف دين ة مدرســـــــة الشـــــــبا  حركة أغلقت املثال، ســـــــب ل على شـــــــباط/فراير، 24 ففي املدارس. إغال  أو

 ومن ال سكري. للتدري  طالبه إرسال رفض ال ي املدرس واعتقلت جل دود، مبنطقة غاراس ع ل مدينة
  الشبا . حركة إىل اعتدا ا  ستة ُ سبت منها، التحقق ا املستشف ا  على اعتدا ا  ١0 بن

 اخُتطف ح ـمت ،20١6 ب ـا  مقـار ـة تقريبـا عـددهـا تضــــــــــــــــاعف فقـد االختطـاف عمل ـا  وأمـا - ١49
 يت اوز ال خمتطف   وأُرســـــــــــــــل (.١ 608) الشـــــــــــــــبا  حركة يد على منهم املائة يف 98 طفال، ١ 634

 مت ز/ي ل ه ففي هلا. التاب ة التدري  م سكرا  أو الشبا  حلركة الدين ة املدارس إىل التاس ة سن أصغرهم
 تديره ال ي مجايل علي مركز إىل دواواقت  ب ر ع ل مقاط ة يف طفال 550 اختطف فق ، وآ /أغســــــطس

  جل دود. مبنطقة ب ر، ع ل بلدة يف الشبا  حركة
 وم ل ش ا  (،26) الشبا  حركة إىل أساسا اإل سا  ة املساعدا  وص ل منع ح ادث وُ سبت - ١50

 (.2) الص مايل ال طين واجل ش (،9) ه يتها حُتدد مل عشائرية
 

  القلق ودواعي التط را   
 ل زارة التاب ة الطفل محاية وحدة قامت لقد - األطفال حماية لتحسللللين اتُّخذت التي التدابير - ١5١
ـــــــــــــايل، ال طين اجل ش يف املدجمن اجلن د من ١ 569 وت ع ة بفرز الدفاع ــــــــــــــ  ق ة من عنصر ٧00 و الص مـ

 ت او  وبفضــــــــــــل املتحدة. األمم من بدعم الغرب ة، اجلن ب ة املنطقة ق ا  من عنصــــــــــــرا 235 و الدراويش،
 حبماية م ن ة جها  إىل فىت 36 تســـل م ا ال طين واألمن االســـت بارا  جهاز مع املســـتمر املتحدة األمم

 محاية إىل يدع  ال امة الق ادة من أمرا   آ /أغســـــــــــــــطس يف الدفاع ق ا  أركا  رئ س وأصـــــــــــــــدر األطفال.
 حبق   يت لق قا    مشــــــروع صــــــ اغة عمل ة بدأ  الثاين/  فمر، تشــــــرين ويف املســــــل . النزاع من األطفال
  عملها. خط  بتنف   الت   ل إىل احلك مة وأدع  اخلط ا    ه أرح  وإ ين الطفل.
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 من  ب  تال د يف حمت زين كا  ا  طفال 40 من جمم عة غاروي يف لإلدماج مركز يف أود عت لقد - ١52
 إىل األطفال هلال  من 28 لــــــــــــــــــــــــ الســـــــــ ن ة الُ ق بة وُخفضـــــــــت الشـــــــــبا . حبركة الرتباطهم 20١6 عا 
 الســـ ن ة، ال ق با  مدة ط ل من القلق يســـاورين األطفال، بتســـل م أرح  كنت  وإ  وإ ين ســـن ا . ١0

 إىل األقر  اإلدماج مراكز إىل األطفال بنقل والت   ل رئاســـــــــــــــي عف  إصـــــــــــــــدار إىل ب  تال د رئ س وأدع 
 واتفاق ة االحتادية الق ا ن مع تشــــــــري اهتا ةم ا م إىل ب  تال د ســــــــلطا  ك لك  وأدع  األصــــــــل ة. مناطقهم

 الطفل. حق  
 ذلك يف مبا األطفال، ضـــــد املرتكبة اال تهاكا  عدد يف الكبرية الزيادة من القلق بال  ويســـــاورين - ١53
 إىل تُ زى اليت ضــــدهم املرتك  اجلنســــي ال نف وحاال  واســــت دامهم األطفال جتن د حاال  عدد زيادة
 حركـــة  ـــا تق   اليت الت ن ـــد محال  عـــدد وزيـــادة وغـــامل دوغ؛ الغرب ـــة اجلن ب ـــة واملنطقـــة ج بـــاال ـــد ق ا 

 تنف ها؛ اليت االختطاف وعمل ا  واملســـــــتشـــــــف ا  املدارس على احلركة تشـــــــنها اليت واهل ما  الشـــــــبا 
 الشــــبا  حلركة التاب ة التدري  م ســــكرا  ضــــد جمه ل   ينف ها اليت اجل ية الضــــربا  عدد زيادة وك لك

 بــااللتزامــا  والتق ــد اال تهــاكــا  مج ع عن ف را الكف إىل األطراف مج ع وأدع  أطفــال.  ــا ي جــد واليت
  الدويل. القا    عل ها يلق ها اليت

 الســلطا  وأدع  الشــبا ، حبركة ارتباطهم بدع ى األطفال احت از من القلق يســاورين يزال وال - ١54
 املصـــــاحل مراعاة مببدأي ذلك يف مســـــرتشـــــدة األول، املقا  يف ضـــــحايا باعتبارهم األطفال هلال  م املة إىل

 الدول ة. احلماية م ايري وإعمال للطفل الفضلى
 

 السودان جنوب  
 امل ارض واجلناح جهة، من وحلفائه، الســـــــــ دا  لتحرير الشـــــــــ يب اجل ش بن القتال ت اصـــــــــل لقد - ١55
 ضــــــــــــد املرتكبة اال تهاكا  وزاد  الكرى. الن ل أعايل منطقة إىل وامتد أخرى، جهة من ملشــــــــــــار، امل ايل

 االســـــــــــــــت ائ ة املنطقة يف احل ادث من عدد أكر ت ث ق ا ح مت املتنازعة، األطراف مج ع قبل من األطفال
 من التحقق يتســــــــــــن مل التنقل، وتق  د األمن ا  دا  إىل وبالنظر الكرى. الن ل أعايل منطقة تل ها الكرى،

 احل ادث. من ال ديد
 

  اجلس مة اال تهاكا   
 مســــــــت واســــــــت دامهم، األطفال جتن د ح ادث من حادثا ١40 من املتحدة األمم حتققت لقد - ١56
 دينق لتابا  امل ايل امل ارض اجلناح إىل احل ادث تلك وُ ســــــــــبت فتاة. ١64 ضــــــــــمنهم من طفال، ١ 22١

 الســـــــــ دا  لتحرير الشـــــــــ يب واجل ش (،405) الســـــــــ دا  جن   لتحرير ال طن ة احلركة تل ه طفال(، 459)
 الســـــ دا  جلن   الدميقراطي لل  ش التابع ك برا  وفصـــــ ل (،60) ملشـــــار امل ايل امل ارض واجلناح (،254)
 ولكنهم ال حدة، والية يف تضررا   أكثر األطفال وكا  (.١) الس دا  جلن   ال طن ة الشرطة وجهاز (،42)

 محالن ُيسـت دم   أو التفت ش،  قاط يف ي مل   أو ال سـكري، الزي يرتدو  البلد أحنا  مج ع يف شـ هدوا
  األسلحة. حيمل   أو ش ص ن حراسا   أو

 وُ ســــبت طفال(. 5٧) والتشــــ يه طفال( 36) القتل ح ادث من 54 من املتحدة األمم وحتققت - ١5٧
 ملشـــــــــــــار امل ايل امل ارض واجلناح طفال( 38) الســـــــــــــ دا  لتحرير الشـــــــــــــ يب اجل ش إىل احل ادث ه ه غالب ة

 األطفال(. صف ف يف إصابة 38) املنف رة غري ال خائر من يتضررو  األطفال يزال وال أطفال(. 6)
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 اجلنســــــــــي ال نف أشــــــــــكال من وغريه االغتصــــــــــا  من حاال  وق ع من املتحدة األمم وحتققت - ١58
 التحقق ا احلاال  وم ظم اجلماعي. االغتصــــــــا  عل هن م رس فتاة ١3 منهن فتاة، 55 منها تضــــــــرر 

 فتاة(، 4٧) الس دا  لتحرير الش يب اجل ش إىل وُ سبت االست ائ ة، وشر  االست ائ ة وس  والييت يف منها
 ال طن ة الشرطة ف هاز (،2) دينق لتابا  امل ايل امل ارض واجلناح (،3) ملشار امل ايل امل ارض اجلناح إىل مث

 وأكثر منهما(. لكل واحدة )حالة الســـــــــــــــ دا  جلن   الرية لألح ا  ال طن ة والدائرة الســـــــــــــــ دا ، جلن  
 السـ دا  لتحرير الشـ يب اجل ش  ا يق   اليت ال سـكرية ال مل ا  أثنا  يف كا   لألذى الفت ا  ت رضـت ما

  التفت ش.  قاط عند وك لك ملشار، امل ايل امل ارض واجلناح
 إىل اهل ما  وُ ســــبت مســــتشــــفى. 24 و مدرســــة 26 اســــتهدفت ه ما  من التحقق وجرى - ١59
 امل ايل امل ارض واجلناح (،5) دينق لتابا  امل ايل امل ارض واجلناح (،33) الســـــ دا  لتحرير الشـــــ يب اجل ش
 لتبادل ح ادث عن حاال  تســـــــع وجنمت (.١) الســـــــ دا  جلن   ال طن ة الشـــــــ ب ة واجلبهة (،2) ملشـــــــار
 يف بشـــــدة تضـــــرر  وقد ملشـــــار. امل ايل امل ارض واجلناح الســـــ دا  تحريرل الشـــــ يب اجل ش بن النار إطال 

 اجل ش شــــنها عســــكرية ه ما  إثر على االســــت ائ ة شــــر  والية يف صــــح ة ومرافق مدارس   ســــا /أبريل
 ه  ما(. ١٧) ماق ي مبقاط ة وحم طها باج   بلدة يف الس دا  لتحرير الش يب
 وُ ســــبت عســــكرية. ألغراض اثنا  ومســــتشــــف ا  مدرســــة 22 اســــُت دمت ذلك، إىل وباإلضــــافة - ١60

 واجلناح (،2) ملشـــار امل ايل امل ارض واجلناح (،١8) الســـ دا  لتحرير الشـــ يب اجل ش إىل أســـاســـا احلاال 
 املــدارس وكــا ــت (.١) الســـــــــــــــ دا  جلن   ال طن ــة الشـــــــــــــــرطــة وجهــاز (،2) دينق لتــابــا  امل ايل امل ــارض
  التقرير. ه ا كتابة  وقت ال سكرية لألغراض تست د  تزال ال وال شرو  االثنتا 

 فت ا . 9 ب نهم من طفال، 29 مشلت وقد االختطاف، ح ادث من حادثا ١2 من التحقق وا - ١6١
 دينق لتابا  امل ايل امل ارض واجلناح طفال(، 20) الســـــــ دا  لتحرير الشـــــــ يب اجل ش إىل احلاال  وُ ســـــــبت

 ال حدة، والية ففي الت ن د. ألغراض األطفال اختطاف واستمر (.3) ملشار امل ايل امل ارض واجلناح (،6)
 فت ا  ثالثة باختطاف آ /أغســـــطس، يف الســـــ دا ، لتحرير الشـــــ يب اجل ش جن د قا  املثال، ســـــب ل على

 لألمم تابع املد  ن حلماية م قع إىل عائدين الطريق يف كا  ا  ب نما ســـــــــــنة، ١5 و ١4 بن أعمارهم ترتاوح
  إ قاذهم. من املتحدة لألمم التاب    السال  حفظ جن د ومتكن با ت  ، يف املتحدة

 ميثل ما وه  اإل ســــــــا  ة، املســــــــاعدا  وصــــــــ ل منع ح ادث من حادثا ٧83 من التحقق وجرى - ١62
 إىل احل ادث وُ ســـــــــــــــبــت .20١6 عــا  يف األمر عل ــه كــا   مبــا مقــار ــة احلــاال  هــ ه عــدد يف كبرية  زيــادة

 امل ايل امل ارض واجلناح (،١89) الس دا  لتحرير الش يب واجل ش (،400) ال طن ة وامللسسا  السلطا 
 ال طن ة الشـــــــــــــــ ب ة واجلبهة األب ض واجل ش (،١0) دينق لتابا  امل ايل امل ارض واجلناح (،١04) ملشـــــــــــــــار

 اجملــال يف ال ــاملن على االعتــدا  شـــــــــــــــكــل احل ادث هــ ه وأخــ   منهمــا(. لكــل 3) الســـــــــــــــ دا  جلن  
 البريوقراط ة. ال راق ل عن فضـــال اإل ســـا  ة، لألغراض امل صـــصـــة واألصـــ ل املســـت دعا  وهن  اإل ســـاين،

 اإل ســــاين اجملال يف ال املن من ســــتة االســــت ائ ة وســــ  والية يف قُتل املثال، ســــب ل على آذار/مارس، ففي
 ك برا  فصــــــــ ل من تســــــــرحيهم ا أطفال لفائدة باحلماية تت لق بأ شــــــــطة للق ا  ج  قلي إىل طريقهم يف وهم

 الس دا . جلن   الدميقراطي لل  ش التابع
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 القلق ودواعي التط را   
 األطفــال جتن ــد بشــــــــــــــــأ  الســـــــــــــــ دا  لتحرير الشـــــــــــــــ يب اجل ش مع امل ق ــة ال مــل خطــة إطــار يف - ١63

 بتنظ م الســـــ دا  جن   يف اإلدماج وإعادة والتســـــري  الســـــالح لنزع ال طن ة الل نة قامت واســـــت دامهم،
 ضـــــــــــــــباط من ٧0 جمم عه ملا املتحدة، األمم من بدعم األطفال، محاية جمال يف املدربن لتدري  دورتن
 اجل ش  ظمها للتدري  داخل ة برامج الحق وقت يف الضــــــــباط ويســــــــر الســــــــ دا . لتحرير الشــــــــ يب اجل ش
  الس دا . لتحرير الش يب
 محال  ب دة اإلدماج وإعادة والتســـــــــــــــري  الســـــــــــــــالح لنزع ال طن ة والل نة املتحدة األمم وقامت - ١64

 ُأجريت عمل ة من تبن آ /أغســـــطس، ففي املســـــلحة. باجلماعا  املرتبطن األطفال تســـــري  إىل للدع ة
 لتحرير الشــــ يب اجل ش يف امل ارض باجلناح مرتبط   فىت 3١3 أ  ج  قلي، ب الية ب ب ر، يف الســــن لتقدير

 عمل ة أســـــفر  األول/ديســـــمر، وكا    األول/أكت بر تشـــــرين بن الفرتة ويف دينق. تابا ل امل ايل الســـــ دا 
 والية يامب  ، يف اإلدماج وإعادة والتسري  السالح لنزع ال طن ة والل نة املتحدة األمم أجرهتا السن لتقدير
 طفال 44 و الســــــ دا  جن   لتحرير ال طن ة باحلركة مرتبطن طفال 426 كشــــــف  عن االســــــت ائ ة، غر 

 األوىل األرب ة األشهر ويف دينق. لتابا  امل ايل الس دا  لتحرير الش يب اجل ش يف امل ارض باجلناح مرتبطن
 دينق لتابا  امل ايل امل ارض واجلناح الســــــــــــــ دا  جن   لتحرير ال طن ة احلركة من كل  قا  ،20١8 عا  من

  أوىل. مرحلة يف فتاة، ١82 ب نهم من طفال، 5١8 بتسري 
 األمم مع اجتماع يف قاي، دينق تابا  للرئ س، األول النائ  اعرتف الثاين/  فمر، تشــــــــــرين ويف - ١65

 منســــق بت  ن ذلك ب د وقا  عنهم لإلفراج تأي ده تأك د وجدد ق اته، صــــف ف يف أطفال ب ج د املتحدة،
 األطفال. حبماية م ين

 يف األطفـــال متس اليت اال تهـــاكـــا  ح م فـــإ  أعاله، املـــ ك رة بـــاخلط ا  علمـــا أح   وب نمـــا - ١66
 املتنازعة األطراف وأذكر اجلزع. على يب ثا  يزاال  ال ال قا  من اجلناة إفال  ومســـت ى الســـ دا  جن  

 األطفال، حبماية امل ن ة املد  ة اجلها  إىل وتسل مهم واملست دمن اجملندين األطفال مج ع تسري  ب ج  
 وخط  ال دائ ة، األعمال ل قف 20١٧ عا  واتفا  النزاع، حبل املت لق 20١5 عا  اتفا  مع متشـــــــــــــــ ا

 مج ع وأحمت اال تهاكا ، عن املســـــــــــــــا لة ضـــــــــــــــما  إىل احلك مة وأدع  املتحدة. األمم مع امل ق ة ال مل
 األطفال. حبماية بالتزاماهتا التق د على املتنازعة األطراف

 واملســــــــتشــــــــف ا ، املدارس على اهل ما  عدد زيادة من بال  قلق يســــــــاورين ذلك، على وعالوة - ١6٧
 ف را. اهل ما  هل ه حد وضع على احلك مة وأحمت احلك مة، ق ا  جا   من س ما وال
 

 السودان  
 وإ  دارف ر، يف املسلحة واجلماعا  احلك مة بن االشتباكا  كثافة  ب  د حد إىل اخنفضت لقد - ١68
 لل  دة فاشــــلة مبحاولة قامت م ها املتحالفة والق ا  مناوي مين الســــ دا /جناح حترير ج ش حركة كا ت

 اشتباكا  أثار  احلك مة  ا قامت اليت األسلحة مجع محلة أ  كما  أيار/ماي ، يف دارف ر وشر  مشال إىل
 ج ش حركة أ شـــــــطة وظلت األول/أكت بر. تشـــــــرين يف م ها املتحالفة والق ا  هالل م ســـــــى جمم عة مع

 جن   يف احلالة كا ت  وب نما مرة. جبل بغر  ج    يف حمصـــــــــــــــ رة ال احد عبد الســـــــــــــــ دا /جناح حترير
 الســـ دا  لتحرير الشـــ ب ة احلركة داخل اال قســـاما  فإ  ما، حد إىل مســـتقرة وأب ي األزر  والن ل كردفا 
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 إعال ا  متديد الســــــنة ط ال وا عرق ة. اشــــــتباكا  ا دالع إىل التقارير  قلته ف ما أد  الشــــــمال قطاع -
 األزر . والن ل كردفا   وجن   دارف ر يف واحد جا   من النار إطال  وقف

 
  دارف ر اجلس مة: اال تهاكا   

 من واحدة حالة من التحقق وا طفال، 24 واســـــــت دا  جتن د حاال  املتحدة األمم وثقت لقد - ١69
 ســـــــــــــــن يف فىت بت ن ـــد ال احـــد عبـــد الســـــــــــــــ دا /جنـــاح حترير ج ش حركـــة بق ـــا  وتت لق احلـــاال ، هـــ ه

 املســـلحة، باجلماعا  ارتباطهم بدع ى طفال 22 احلك مة احت ز  ذلك، إىل وباإلضـــافة عشـــرة. الراب ة
 األطفال. مج ع عن أُفرج وقد االحت از. من أشهر ومخسة أساب ع ثالثة بن ترتاوح لفرتا 
 طفال ١46 ضح تها راح (،٧5) والتش يه (١9) القتل ح ادث من 94 جمم عه مما التحقق وا - ١٧0

 يف التشــــــ يه أو للقتل ت رضــــــ ا ال ين األطفال عدد عن اخنفاضــــــا ي كس ما وه  فتاة(، 30 و فىت ١١6)
 (،٧5) النار إطال  أعمال بسب  األطفال صف ف يف الضحايا وسق  طفال . ١99 وه  ،20١6 عا 

 إىل احل ادث وُ ســـــــــبت (.2) اجلســـــــــدي واالعتدا  (،3) اجل ي والقصـــــــــف (،66) املنف رة غري وال خائر
 والق ا  (،3) الســــ دا  ة والشــــرطة (،4) الســــريع الدعم وق ا  (،33) اهل ية حمددة غري مســــلحة عناصــــر

 حترير ج ش حركـة من لكــل واحـد وحـادث (،2) القبل ــة واالشـــــــــــــــتبــاكـا  (،3) الســـــــــــــــ دا  ــة املســـــــــــــــلحــة
 وجنم والســ دا . تشــاد بن املشــرتكة احلدود مراقبة وق ة الشــ يب الدفاع وق ا  ال احد عبد الســ دا /جناح

 إىل تُنســـــــــــــــ  أ  ممكنا يكن مل ول لك املنف رة، غري ال خائر عن (46) احل ادث  صـــــــــــــــف من يقر  ما
 م  نة. جهة

 كا   اجلنســي، ال نف أشــكال من وغريه االغتصــا  ح ادث من 36 من املتحدة األمم وحتققت - ١٧١
 حمددة غري مســـلحة عناصـــر إىل احلاال  وُ ســـبت عاما. ١٧ و 6 بن أعمارهن ترتاوح فتاة 44 ضـــح تها

 (،١) الســــــ دا  ة والشــــــرطة (١) الســــــريع، الدعم وق ا  (،3) الســــــ دا  ة املســــــلحة والق ا  (،38) اهل ية
 حىت أســـــفر  حادثا، والثالثن الســـــتة بن ومن (.١) والتنم ة الســـــال  الســـــ دا /جناح حترير ج ش وحركة

 اجلناة. حق يف إدا ة صدور عن ح ادث ةثالث اآل 
 إىل وُ ســــــــــــبت (،4) واملســــــــــــتشــــــــــــف ا  (4) املدارس على ه ما  مثاين جمم عه مما التحقق وا - ١٧2

 الســــــ دا /جناح حترير ج ش وحركة (،2) الســــــريع الدعم وق ا  (،5) اهل ية حمددة غري مســــــلحة عناصــــــر
 واملســـــــــــتشـــــــــــف ا  املدارس اســـــــــــتهدفت اليت االعتدا ا  يف املرتكبة األعمال ومن (.١) والتنم ة الســـــــــــال 
 الطب ة. امل اد وهنـ  بـاملـدارس، مـاديـة أضـــــــــــــــرار وإحلـا  التـدريس، ه ئـة من اثنتن واغتصــــــــــــــــا ُ  اختطـافُ 

 ق ا  قبل من عســــــكرية ألغراض مدارس أربع اســــــت دا  من املتحدة األمم حتققت ذلك، إىل وباإلضــــــافة
 املسلحة الق ا  قبل من املست دمة املدرسة وكا ت (.١) الس دا  ة املسلحة والق ا  (3) السريع الدعم

 التقرير. ه ا كتابة  وقت حمتلة تزال ال مرة جبل بشر  ل بة يف الس دا  ة
 إىل مج  ا   وُ ســبت فت ا ، 3 و فت ا  ١0 مســت االختطاف ح ادث من تســ ة من التحقق وا - ١٧3

 اهل ية. حمددة غري مسلحة عناصر
 كتم،  ففي اإل ســـا  ة. املســـاعدا  وصـــ ل منع ف ه وقع واحد حادث من املتحدة األمم وحتققت - ١٧4

 الق  د وظلت ال ب ر. من أدوية حتمل مركبة مبنع اهل ية حمددة غري مســــلحة عناصــــر قامت دارف ر، بشــــمال
 غري واملنظمــا  املتحــدة األمم على احلك مــة تفرضـــــــــــــــهــا اليت البريوقراط ــة والق  د التنقــل على املفروضــــــــــــــــة

 جبل شـــــر  يف ســـــ ما وال الســـــكا ، من الضـــــ  فة الفئا  إىل امل   ة تقدمي يف ت مل اليت الدول ة احلك م ة
 األطفال. إىل اإل سا  ة امل   ة إيصال على تلثر مرة،
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 وأب ي األزر  والن ل كردفا   جن   اجلس مة: اال تهاكا   
 املتحدة األمم تلقت واســـــــــــــت دامهم، األطفال لت ن د حالة أي من التحقق يتســـــــــــــن مل أ ه رغم - ١٧5

 يف الشــــــــمال قطاع - الســــــــ دا  لتحرير الشــــــــ ب ة احلركة عن منشــــــــقة مجاعة يد على فت ة بت ن د ادعا ا 
 الس دا  ة. املسلحة الق ا  يف اجلماعة ا دماج قبل األزر ، الن ل ب الية الكرمك،

 عناصــــر إىل احلاال  وُ ســــبت الفت ة، من ١6 عدده ما (6) وتشــــ يه (١0) قتل من التحقق وا - ١٧6
 ثالثة وذه  (.١) الشــــــمال قطاع - الســــــ دا  لتحرير الشــــــ ب ة واحلركة (١0) اهل ية حمددة غري مســــــلحة

 أ  ممكنا يكن مل ول لك اشــــــــــتباكا ، أثنا  يف اثنا  ســــــــــق  ب نما املنف رة، غري ال خائر ضــــــــــح ة أطفال
 أب ي. يف واحد وحادث كردفا   جن   يف ح ادث مخسة ووق ت ب  نها. جهة إىل احلاال  ه ه تُنس 
 الس دا  ة املسلحة الق ا  أ  غري واملستشف ا . املدارس على ه ما  أي من التحقق يتم ومل - ١٧٧

 الشــ ب ة احلركة ســ طرة حتت الســابق يف كا ت  مدارس ثالث أيار/ماي ، يف عســكرية، ألغراض اســت دمت
 ب الية الغرب ة، در  قرية يف ومستشفى األزر ، الن ل ب الية الكرمك، يف الشمال قطاع - الس دا  لتحرير

  األزر . الن ل
 إيصــــال على تلثر الشــــمال قطاع - الســــ دا  لتحرير الشــــ ب ة احلركة تفرضــــها اليت الق  د وظلت - ١٧8
 األطفال. إىل اإل سا  ة امل   ة

 
  القلق ودواعي التط را   

 الزيارة خالل اخلاصـــــــــة ممثليت الحظت لقد - األطفال حماية لتحسلللللللين اتُّخذت التي التدابير - ١٧9
 جديرا تقدما ،20١8 آذار/مارس ١ إىل شـــــــــــــــباط/فراير 25 من الفرتة يف الســـــــــــــــ دا ، إىل  ا قامت اليت

 خطة وضــــع أجل من ال مل خطة من لالســــتفادة عمل ة يف والشــــروع احلك مة عمل خطة تنف   يف بالثنا 
 التقن ة الل ا  اخت هتا اليت التدابري بأثر أرح  الصــــــــــــدد، ه ا ويف األطفال. ضــــــــــــد اال تهاكا  ملنع وطن ة

 ذلك يف مبا األطفال، محاية حتســن أجل من ال اليا  صــ  د وعلى ال طين الصــ  د على املســت ى والرف  ة
 وتســـــــل مهم، املســـــــلحة باجلماعا  املرتبطن األطفال بتســـــــري  املت لقة امل حدة التشـــــــغ ل إجرا ا  اعتماد
 الرصـــد ب ثا  أما  اجملال إفســـاح إىل بالنظر مســـتبشـــر وأ ا األطفال. جتن د عن لإلبالغ التظلم آل ة ودل ل

 وإصدار تدريبها، ومراكز املسلحة الق ا  ثكنا  إىل لتصل واحلك مة املتحدة األمم بن املشرتكة والتحقق
 ال ين األطفال مج ع وتســــــــــــري  األطفال جتن د ملنع احلك م ة الق ا  مج ع إىل الق ادية والت ج ها  األوامر

 واسـت دامهم األطفال بت ن د قامت السـ دا  حك مة أ  تف د ملكدة تقارير أي ترد ومل احت ازهم. سـبق
 ال ســــــــــكري االســــــــــت دا  ل قف احلك مة تب هلا اليت باجله د أرح  ذلك، على وعالوة .20١5 عا  من 

 األطفال. ضد اال تهاكا  منع أجل من ت ع ة محلة وإلطال  واملستشف ا  للمدارس
 لتحرير الشــــــــــــ ب ة احلركة مب اصــــــــــــلة أرح  - األطفال حماية لتحسلللللللللين اتُّخذت التي التدابير - ١80

 وإصــدار ال مل خبطة م ن ة جلنة بإ شــا  ق امها ذلك يف مبا عملها، خطة تنف   الشــمال قطاع - الســ دا 
 لتصــل املتحدة األمم أما  اجملال إفســاح إىل اجلماعة وأدع  واســت دامهم، األطفال جتن د حيظر ق ادي أمر
 لس طرهتا. اخلاض ة املناطق إىل
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 مناوي مين الســـــــــ دا /فصـــــــــ ل حترير ج ش حركة من كل  عن الصـــــــــادرة الق ادية باألوامر وأرح  - ١8١
 ومنع إهنا  إىل الرام ة التنف  ية خطته بتف  ل كل  اإلســـــــــــراع على الطرفن وأحمت واملســـــــــــاواة، ال دل وحركة
 املتحدة. األمم ت فدها اليت التحقق ب ثا  عمل ت سري خالل من س ما ال األطفال، جتن د

 
 السورية العربية الجمهورية  

 عا  يف الســـــــــــــــ رية ال رب ة اجلمه رية أرجا  خمتلف يف احلدة من عال ة درجة على النزاع ظل لقد - ١82
 اال تهاكا  من اآل  حىت البلد يف منه التحقق يتم عدد أكر تســــــــــ  ل عن أســــــــــفر ال ي األمر ،20١٧

 ال اق ة بالســــــكا  املكتظة املناطق يف ال الق   املد     وظل (.2 896) األطفال ضــــــد املرتكبة اجلســــــ مة
 تضررا. األكثر هم احلك م ة، الق ا  تفرضه يال  احلصار س ما وال احلصار، حتت

 
  اجلس مة اال تهاكا   

 مع مقار ة املائة يف ١3 بنســـــــبة واســـــــت دامهم األطفال لت ن د منها املتحقق احلاال  زاد  لقد - ١83
 هلال  من املائة يف 90 وعمل فتاة(. 89 و فىت 8٧2) حالة 96١ من التحقق ا ح مت ،20١6 عا 

 ضــمن ومن عشــرة. اخلامســة ســن دو  منهم (254) املائة يف 26 وكا  (،86١) قتال ة مها  يف األطفال
 يقل ال ما امل ار  يف وقُتل أجنيب أصــــــل من طفال 36 كا   منها، التحقق ا اليت للحاال  اإلمجايل ال دد

  طفال. ١6 عن
 (؛284) والشــــــا  ال را  يف اإلســــــالم ة الدولة تنظ م إىل منها التحقق ا اليت احلاال  وُ ســــــبت - ١84

 احلك م ة والق ا  (؛224) الشــــ   محاية ووحدا  (؛244) احلر الســــ ري لل  ش املنتســــبة واجلماعا 
 النصــــرة جبهة بق ادة الشــــا  حترير وه ئة (؛53) الشــــا  أحرار وحركة (؛٧3) للحك مة امل ال ة وامل ل شــــ ا 

  )مخسة(. ه يتها حُتدد مل مسلحة ومجاعا  (؛3٧) اإلسال  وج ش (؛4١)
 ف هم مبن واست دامهم، األطفال جتن د حاال  عدد 20١٧ عا  يف الض ف من بأكثر زاد وقد - ١85
 وحدا  قبل من واســت دامهم األطفال جتن د وزاد اإلســالم ة. الدولة تنظ م يد على الراب ة، ســن يف طفل
 جتن د حاال  بن ومن .20١6 ب ا  مقار ة (224 إىل 46 )من تقريبا أضـــــ اف خبمســـــة الشـــــ   محاية

 وكــا  (،٧2) بفت ــا  الثلــمت حن  يف األمر ت لق منهــا، التحقق وا اجلمــاعــة هــ ه  ــا قــامــت اليت األطفــال
 مج ع من الربع عن مســـلولة احلر الســـ ري باجل ش املرتبطة اجلماعا  وكا ت عريب. أصـــل من املائة يف ١6

 حمــافظــا  يف منهــا التحقق ا اليت احلــاال  من املــائــة يف ٧0 من أكثر ووقع منهــا. التحقق ا احلــاال 
 للحك مة، امل ال ة وامل ل ش ا  احلك م ة الق ا  جندهتم ال ين باألطفال يت لق وف ما وإدل . ومحاة حل 
 املرتبطن أجنيب أصـــل من األطفال حاال  يف البلد خارج ذلك يف مبا عســـكريا، تدريبا منهم الب ض تلقى

 ال سكرية. امل ابرا  من مسلمة ه ية بطاقا  حب زهتم ُوجد  وقد للحك مة، امل ال ة بامل ل ش ا 
 ا فقد املســـــــــلحة. باجلماعا  ارتباطهم بدع ى واحت ازهم األطفال اعتقال أعمال واســـــــــتمر  - ١86

 الفت ــا ؛ من 26 و الفت ــا ، من 46) طفال ٧2 واحت ــاز بــاعتقــال احلك م ــة الق ا  ق ــا  من التحقق
 من 38 عن يقل ال ما وت رض املســـلحة. باجلماعا  ارتباطهم بدع ى ال اشـــرة( ســـن يت اوز مل ب ضـــهم

 احت ازهم. أثنا  يف االغتصا  أو الت  ي  أو امل املة لس   األطفال هلال 
 مناوئة. بأطراف ارتباطهم بدع ى حريتهم من عشــــــــرة الثا  ة ســــــــن يت اوزوا مل فت ا  ســــــــتة وُحر  - ١8٧

 إىل واحدة وحالة اإلسالم ة الدولة وتنظ م احلر الس ري باجل ش مرتبطة مجاعا  إىل حاال  أربع وُ سبت



 
A/72/865 

S/2018/465 

 

34/53 18-07984 

 

 خالل اإلسالم ة الدولة تنظ م عل ها يس طر كا   اليت املناطق يف احملرز التقد  س ا  ويف الشا . حترير ه ئة
 من طفال ١66 عن يقل ال ما حبرما  الدميقراط ة ســــــــــــ ريا ق ا  قامت ،20١٧ عا  من الثاين النصــــــــــــف

 حبرما  أيضـــــــــــــــا اإلســـــــــــــــالم ة الدولة تنظ م وقا  اإلســـــــــــــــالم ة. الدولة تنظ م إىل ا تمائهم بدع ى حريتهم
 اجلرائم. من التنظ م ي ترها اليت األعمال من كبرية  جمم عة على هلم عقابا حريتهم من طفال 2٧

 وُ ســـــــــبت طفال. ١ 2٧١ عدده ما (36١) وتشـــــــــ يه (9١0) مقتل من املتحدة األمم وحتققت - ١88
 وتنظ م ج ية(؛ ه ما  منها 404 حالة، 586) للحك مة امل ال ة والق ا  احلك مة إىل احلاال  تلك

 (؛43) والشـــــا  ال را  يف اإلســـــالم ة الدولة تنظ م ملكافحة الدويل والتحالف (؛١50) اإلســـــالم ة الدولة
 (؛3) الشــــا  حترير وه ئة (؛9) احلر الســــ ري باجل ش املرتبطة واجلماعا  (؛29) الشــــ   محاية ووحدا 

 منها التحقق ا اليت احلاال  م ظم وجنمت (.450) ه يتهم حُتدد مل وجناة (؛١) الشـــــــــــــــا  أحرار وحركة
 (.١33) الصـــنع ال دوية املتف رة األجهزة مث (،١9١) القصـــف أعمال يل ها (،٧34) اجل ية الغارا  عن

 بإدل  شــ     خا  مشال يف ســكن ة منطقة ج ية غارا  أصــابت   ســا /أبريل، يف احل ادث، أحد ففي
 آخرين. 23 وإصابة طفال 35 مقتل عن وأسفر 

 اجلنســـــــــــي ال نف أشـــــــــــكال من وغريه االغتصـــــــــــا  حاال  من 24 من املتحدة األمم وحتققت - ١89
 مقــاتلي من الزواج على واإلكراه اجلمــاعي االغتصـــــــــــــــــا  احلــاال  هــ ه ومشلــت واحــد(. وفىت فتــاة 23)

 ُ ســـبت وال شـــرين، الثماين احلاال  ه ه ومن اجلنســـي. واالســـرتقا  بالبشـــر واالجتار املســـلحة، اجلماعا 
 الشا . حترير ه ئة إىل وحالتا  احلك م ة، الق ا  إىل وأربع اإلسالم ة، الدولة تنظ م إىل حالة ١8

 إىل احل ادث و ســـــــــــــــبت الت ل م. وم ظفي املدارس على اعتدا  6٧ من املتحدة األمم وحتققت - ١90
 (،4) اإلســـــــــــــــالم ــة الــدولــة تنظ م ملكــافحــة الــدويل والتحــالف (،44) للحك مــة امل ال ــة والق ا  احلك مــة
 يف اهل ما  م ظم وكا  (.2) احلر الســـــ ري باجل ش املرتبطة واجلماعا  (،3) اإلســـــالم ة الدولة وتنظ م
 (.4٧) ج ية غارا  شكل
 الصــــــــــــحي، القطاع وم ظفي املســــــــــــتشــــــــــــف ا  على اعتدا ا  ١08 من املتحدة األمم وحتققت - ١9١

 الق ا  إىل اهل ما  وُ ســــــــبت الصــــــــحة. م ظفي من 29 عن يقل ال ما وإصــــــــابة 6 مقتل عن أســــــــفر 
 (؛4) احلر الســـــــــــــــ ري بــاجل ش املرتبطــة واجلمــاعــا  (؛6٧) للحك مــة امل ال ــة والق ا  (؛١3) احلك م ــة
 الشا  حترير وه ئة (؛2) اإلسالم ة الدولة وتنظ م (؛4) اإلسالم ة الدولة تنظ م ملكافحة الدويل والتحالف

  (.8١) ج ية غارا  شكل يف اهل ما  م ظم وكا  (.١)
 إىل منها التحقق ا حالة 22 ُ ســـــــبت ح مت عســـــــكرية، ألغراض املدارس اســـــــُت دمت ما وكثريا - ١92
 يف هل ما  املدارس ه ه من ١6 وت رض (.2) الشـــــ   محاية ووحدا  (20) اإلســـــالم ة الدولة تنظ م
 ة اإلســـــــــــــــالم الدولة تنظ م اســـــــــــــــت دا  من املتحدة األمم حتققت ذلك، إىل وباإلضـــــــــــــــافة الحق. وقت
 الحق. وقت يف لله    املســـــتشـــــف ا  ه ه من 8 ت رضـــــت وقد عســـــكرية، ألغراض مســـــتشـــــف ا  ١0

 وأماكن لالحت از، ومرافق لل خرية، ومســـــــــــت دعا  للتدري ، م ادين واملســـــــــــتشـــــــــــف ا  املدارس واختُّ  
 عسكرية. وق اعد لإلقامة،

 ١4 و الفت ــا ، من 20 و الفت ــا  من 23) طفال 5٧ اختطــاف من املتحــدة األمم وحتققــت - ١93
 (،6) الشـــــ   محاية ووحدا  (،20) احلك م ة الق ا  إىل احلاال  تلك وُ ســـــبت جنســـــهم(، يُ رف مل

 ألقار  املزع   اال تما  وكا  (.25) ه يتها حتدد مل مســــــــلحة ومجاعا  (،6) اإلســــــــالم ة الدولة وتنظ م
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 واخُتطف األطفال. الختطاف الرئ ســـــــي الســـــــب  ه  املناوئة املســـــــلحة اجلماعا  أو الق ا  إىل األطفال
 (.3) اإلسالم ة الدولة وتنظ م (3) الش   محاية وحدا  يد على قسرا جتن دهم ألغراض أطفال ستة

 يف ســــــــريع تده ر إىل 20١٧ عا  يف دمشــــــــق وريف الشــــــــرق ة الغ طة يف ال نف تصــــــــاعد وأدى - ١94
 احلك مة، حصار حتت ال اق ة املنطقة يف عالقن ظل ا ش ص 400 000 من يقر  ملا امل  ش ة الظروف

 األطفال. من كبري  عدد احملاَصرين ضمن وكا 
 ذلك يف مبا اإل ســـــــا  ة، املســـــــاعدا  وصـــــــ ل منع حاال  من ١05 من املتحدة األمم وحتققت - ١95

 ا حالة 53 و اإل ســاين، اجملال يف ال املن واألفراد اإل ســا  ة املرافق على ه ما  ف ها وق ت حالة 52
 الق ا  إىل أســــــــــاســــــــــا احلاال  ه ه وت  د مرورها. عرقلة أو اإل ســــــــــا  ة اإلمدادا  على االســــــــــت ال  ف ها

 دولةال وتنظ م (؛١9) للحك مة امل ال ة الق ا  أو احلك مة شــــــــــــنتها اليت اجل ية والغارا  (؛36) احلك م ة
 على االعتدا ا  وأســــــــــفر  (.3) الشــــــــــا  حترير وه ئة (؛4) الشــــــــــ   محاية ووحدا  (؛6) اإلســــــــــالم ة

 فردا. 56 عدده ما (35) وإصابة (2١) مقتل عن اإل ساين اجملال يف ال املن
 

 القلق ودواعي التط را   
 يف مبا منها، التحقق يتم اليت اال تهاكا  أعداد يف املســــــــــتمر االرتفاع من بال  بقلق أشــــــــــ ر إ ين - ١96
 على املتنازعة األطراف مج ع وأحمت واست دامهم، األطفال جتن د وتصاعد وتش يههم، األطفال قتل ذلك
 ومن ها. اال تهاكا  ه ه إلهنا  الالزمة التدابري اختاذ

 اجلماعا  قبل من القصـــــــــــر جتن د ملنع 20١8 آذار/مارس يف أُ شـــــــــــئت قد وطن ة جلنة بأ  وأقر - ١9٧
 تدابري لتنف   املتحدة األمم مع وث ق حن  على ال مل على احلك مة وأحمت ل لك، والتصــــــــــــدي املســــــــــــلحة
 املســـــــــــلحة ق اهتا قبل من واســـــــــــت دامهم األطفال جتن د ومنع إلهنا  وك لك الصـــــــــــدد، ه ا يف ملم ســـــــــــة

 تأخري. دو  للحك مة امل ال ة وامل ل ش ا 
 ال ين أو املنتســــــبن األجنب ة، األصــــــ ل ذوو ف هم مبن ،األطفال مصــــــري إزا  بال  قلق ويســــــاورين - ١98
 تصــــــــادف اليت األطراف وأدع  الســــــــ رية، ال رب ة اجلمه رية يف املتنازعة األطراف إىل ينتســــــــب   أهنم يُدعى
 األطفال هلال  وم املة الدول ة وامل ايري بالق اعد التق د على تســـــــــــــــتقبلهم اليت واألطراف األطفال هلال 

 تق   األطفال هللال  تأه ل أ شــــــطة إعداد أمه ة الصــــــدد ه ا يف وأؤكد األول. املقا  يف ضــــــحايا باعتبارهم
 اجملتمع. يف إدماجهم إعادة ت سري بغ ة احلماية، أساس على

 تق دها اليت الســـ رية األطراف بن احملادثا  يف مشـــاركتها ت زز أ  األطراف جلم ع دع يت وأكرر - ١99
 وإهنا  البلد يف املسـتدا  السـال  حتق ق بغ ة (،20١5) 2254 األمن جملس قرار مع متشـ ا املتحدة، األمم

 األطفال. ضد املرتكبة اال تهاكا 
 

 اليمن  
 تشــــــرين ففي املت اصــــــل. املســــــل  النزاع يطب ها اخلط رة، من قدر على ال من يف احلالة ظلت لقد - 200

 بال ســت ة ق يفة احل ث    أطلق ح مت الرئ ســ ة، املتحاربة األطراف بن عســكري تصــ  د بدأ الثاين/  فمر،
 على الســـــــــــــــ طرة أجل من ذلك يف مبا الري، القتال واحتد  ج ية غارا  ذلك وأعق  الرياض، اجتاه يف

 اشـــــتداد إىل ذلك فأدى الســـــ اســـــ ة، التحالفا  تغري  األول/ديســـــمر، كا     ويف اإلمداد. وطر  امل ا ئ
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 علي الســـــــابق الرئ س مقتل عن ذلك وأســـــــفر ال ا ، الشـــــــ يب وامللمتر احل ث ن بن صـــــــن ا  يف القتال حدة
 البلد. يف الس اسي االستقرار عد  ت م ق يف وتسب  صاحل، اهلل عبد

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 ســـــــــــــــن يت ـــاوز مل أصـــــــــــــــغرهم فىت، 842 واســـــــــــــــت ـــدا  جتن ـــد من املتحـــدة األمم حتققـــت لقـــد - 20١
 حالة ١42 و احل ث  ـــــــــــــــــن، إىل حالة الثلثن( )قرابة 534 ُ سبت احلاال ، تلك بن ومن عشرة. احلادية

 مع باملقار ة كبرية  زيادة ميثل ما وه  ال من ة، املسلحة الق ا  إىل حاال  ١05 و األمين، احلزا  ق ا  إىل
 املقاومة األخرى األطراف ومن سنة. ١٧ و ١5 ب ــــــــــــــــــــــــــــــن أعمارهم ترتاوح األطفال وغالب ة ،20١6 عا 

 هي أبن حمافظة وكا ت (.١) ال رب ة اجلزيرة شـــــــــــــبه يف القاعدة وتنظ م (،50) للحك مة امل ال ة الشـــــــــــــ ب ة
 إىل ال صــــــــ ل على املفروضــــــــة الق  د وأد  (.١56) منها التحقق ا اليت احلاال  ح مت من عددا األكر
 إىل املنس بة احلاال  من التحقق ت  ر إىل ال رب ة اجلزيرة شبه يف القاعدة لتنظ م وج دا تشهد اليت املناطق

 اجلماعة. تلك
 وجل  بدوريا  وللق ا  احلك م ة، واملباين التفت ش  قاط حراســـة يف أســـاســـا األطفال واســـُت د  - 202
 تش يه وا فىت 3١ وقُتل كمقاتلن.  طفال   ٧6 واسُت د  ال سكرية؛ امل اقع إىل وامل دا  الغ ا  ومحل امل اه
 املدف عا  يســـــــت دم   احل ث ن أ  إىل التقارير وتشـــــــري متنازعة. بأطراف مرتبطن كا  ا  ب نما آخرين ١4

 باجلماعة. األطفال الرتباط كح افز  املال ة
 قبل من ســـنة( ١٧ و ١3 بن أعمارهم )ترتاوح احلرية من فىت 23 حرما  املتحدة األمم ووثقت - 203

ز فقد مناوئة. بأطراف ارتباطهم بدع ى املســـــــــــــــلحة واجلماعا  الق ا   الق ا  يد على فت ة ثالثة احُت  
ز ب نما ال من ة، املســــــــــــــلحة  وأُخ  )التحالف(. ال من إىل الشــــــــــــــرع ة إعادة حتالف قبل من واحد فىت احُت  

 فت ة، مخســــة مع  فســــه بالشــــي  األمين احلزا  ق ا  وقامت احل ث ن، يد على حريتهم من وُحرم ا فىت ١3
 واحد. بفىت ذلك الش ب ة املقاومة ف لت ب نما

 فتاة؛ ١54 و فىت، 398 قت ال : 552) طفال ١ 3١6 وتش يه مقتل من املتحدة األمم وحتققت - 204
 جرا  من ســـقط ا الضـــحايا أولئك من املائة يف 5١ و فتاة(، 2١5 و فىت، 549 للتشـــ يه: ت رضـــ ا ٧64

 ذلك يف مبا الري، القتال ه  الثاين الرئ ســـــــــــــــي والســـــــــــــــب   (.يجر  300 و ال، قت 368) اجل ية الغارا 
 واأللغـــا  احلر  خملفـــا  من املتف را  تل هـــا جرحيـــا(، 334 و قت ال، ١36) النـــار وإطال  القصـــــــــــــــف

 جرحيا(. ١١9 و قت ال، 2٧)
 إىل حالة 6٧0  ســـــبت منها، التحقق ا اليت األطفال صـــــف ف يف اإلصـــــابا  عدد جمم ع ومن - 205

 جرحيا(؛ 24١ و قت ال، 83) احل ث ن إىل حالة 324 وُ ســـــــبت جري (؛ 300 و قت ال، 3٧0) التحالف
 جا   إىل تقاتل أخرى دول ة ق ا  إىل حالة ١9 وُ ســــــــــــبت الشــــــــــــ ب ة؛ املقاومة إىل حالة 4١ وُ ســــــــــــبت

 إىل حاال  4 وُ ســــــبت ال رب ة؛ اجلزيرة شــــــبه يف القاعدة تنظ م إىل حاال  ١0 وُ ســــــبت ال من؛ حك مة
 أخرى. أطراف بن من ال من ة، املسلحة الق ا 
 األطفال عدد بل  ح مت املائة(، يف 35) ت ز يف األطفال بن الضـــــحايا من عدد أكر ت ث ق وا - 206

 احلاال  من 245 وُ سبت الري، للقتال  ت  ة الضحايا أولئك من 286 وسق  طفال. 459 املتضررين
 عن حالة ١68  ت ت ح مت (،١8٧) صـــــــــ دة يف الضـــــــــحايا من عدد أكر ثاين ت ث ق وا احل ث ن. إىل
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 بن القتال تصــــاعد وأدى التحالف. إىل وُ ســــبت (2) الشــــمال ة احلدود على الري والقتال اجل ية الغارا 
 ســـــــــــــــق ط إىل اجل ية، الغارا  تزايد وك لك  ما، املرتبطة واجلماعا  ال من ة املســـــــــــــــلحة والق ا  احل ث ن

 احلديدة. حمافظة يف األطفال صف ف يف ضح ة ١١3
 مقار ة واملستشف ا  املدارس على وق عها من التحقق ا اليت اهل ما  يف كبري  اخنفاض وحدث - 20٧

 مستشفى. 23 و مدرسة 48 كل ا  أو جزئ ا ف ه ُدمر ال ي 20١6 ب ا 
 من مدرســــــــــــة ١9 تضــــــــــــرر  ح مت املدارس، على ه  ما 20 وق ع من املتحدة األمم وحتققت - 208

 وُ ســ  (.2) واحلديدة (،4) وح ة (،9) صــ دة يف وقع م ظمها التحالف، إىل منســ بة ج ية ه ما 
 من التحقق ا ذلك، إىل وباإلضـــــــــــــافة الضـــــــــــــالع. يف ه يتها حُتدد مل مســـــــــــــلحة جمم عة إىل واحد حادث

 إىل وأد  الصـــح ة، واملرافق املســـتشـــف ا  من تســـ ة اهل  ما  ومســـت املســـتشـــف ا ، على ه  ما ١١
 (2) ح ة يف االئتالف إىل ومخس ت ز، يف احل ث ن إىل ه ما  مخس وُ ســـــــــــبت كل ا .  أو جزئ ا تدمريها

 عد . يف األمين احلزا  ق ا  إىل املتبق ة اهل مة وُ سبت (.١) وت ز (١) وص دة (١) واحلديدة
 ت ز يف عســـــــــــكرية ألغراض املدارس ف ها اســـــــــــت دمت ح ادث مثا  ة من املتحدة األمم وحتققت - 209

 مســـــــتشـــــــف ا  ف هما اســـــــت دمت حادثن ومن (،١) وصـــــــن ا  (2) وصـــــــ دة (2) ال اصـــــــمة وأما ة (3)
 احل ث ن على وتقع الحق. وقت يف هل    ومستشفى مدارس ثالث وت رضت ت ز؛ يف عسكرية ألغراض

 ال من ة املســـلحة الق ا  وعلى عســـكرية، ألغراض املدارس ف ها اســـُت دم ت ح ادث مخســـة عن املســـلول ة
 عسكرية. ألغراض ومستشف ن مدرستن الست دا  الش ب ة املقاومة وعلى واحد، حادث عن

 وقت يف وا شـــــــــب ة. حمافظة يف احل ث ن يد على واحد فىت اختطاف من املتحدة األمم وحتققت - 2١0
 املسلحة. اجلماعة صف ف يف للقتال الصيب جتن د الحق
 تق  د ذلك يف مبا اإل ســـــا  ة، املســـــاعدا  وصـــــ ل منع ح ادث من 248 املتحدة األمم ووثقت - 2١١
 امل صــــصــــة واملرافق األصـــــ ل وضـــــد اإل ســـــا  ة املســـــاعدة تقدمي يف ال املن ضـــــد وال نف (،١6١) التنقل
 ا اليت احل ادث م ظم ووقع (.32) اإل ســـــا  ة املســـــاعدا  إيصـــــال يف والتدخل (،55) اإل ســـــاين لل مل

 والق ا  (١68) احل ث ن إىل أغلبها وُ ســـــــــــ  (،3١) وصـــــــــــ دة (،44) واحلديدة (،60) ت ز يف ت ث قها
 (.١5) والتحالف (35) ال من ة املسلحة

 يف 20١٧ عا  ط لة وتأخريا  ق  د وصـــــــــ دفت صـــــــــ با، امل اجها  مناطق إىل ال صـــــــــ ل وكا  - 2١2
 ال رب ة اململكة على ق ائف بإطال  احل ث ن ق ا  وعق  اإل ســـــــــــــــا  ة. امل   ة لدخ ل الرئ ســـــــــــــــ ة امل ا ئ

 ال ي األمر الثاين/  فمر، تشـــــرين 24 و 5 بن وج ا، وحبرا برا تاما، حصـــــارا االئتالف فرض الســـــ  دية،
 كا     20 حىت جزئي حصــار رمواســت الت ارية. والســلع اإل ســا  ة املســاعدا  مج ع دخ ل منع إىل أدى

 األول/ديسمر.
 القلق ودواعي التط را   

 له تت رض ما تراجع بســـب  بالتفاؤل أشـــ ر - األطفال حماية لتحسلللين اتُّخذت التي التدابير - 2١3
 اليت التدابري أثر أم ر، مجلة يف ي كس، وه ا التحالف. إىل تُنســـــ  ه ما  من واملســـــتشـــــف ا  املدارس
 م ظفن من تتألف التحالف، مقر يف الطفل حلماية وحدة إ شـــــــــــــــا  ذلك يف مبا واحلماية، لل قاية اختُّ  
 كا   ،20١8   ســـا /أبريل يف الرياض إىل زياريت وخالل اخلا . ممثلي مع بالتنســـ ق وعســـكرين، مد  ن
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 األطفال إدماج إعادة لدعم الســــــــ  دية ال رب ة اململكة حك مة تب هلا اليت اجله د أيضــــــــا تفاؤيل دواعي من
 ال من. يف ملسلحةا باجلماعا  مرتبطن سبق ف ما كا  ا  ال ين
 قبل من واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د ومنع إهنا  إىل الرام ة ال مل خطة وحتديمت تف  ل وجي  - 2١4

 حك مة بن اجلارية باملناقشــا  أرح  الصــدد، ه ا ويف .20١4 عا  يف امل ق ة ال من ة، املســلحة الق ا 
 ق ادي أمر وإصــدار وتســرحيهم، األطفال بتســل م تت لق بروت ك ال  صــ اغة خبصــ   اخلا  وممثلي ال من

 األطفال جتن د بأ  ي كر ،20١8 آذار/مارس يف ال من ة املســـــــــــــــلحة للق ا  ال ا  القائد  ائ  قبل من
 كـ لك  وأرحـ  بـاال تهـاكـا . اإلبالغ جيـ  وأ ـه حمظ ر، أمر احلك م ـة الق ا  قبـل من واســـــــــــــــت ـدامهم

 يشــــــــكل ال ي األمر اآلمنة، املدارس إلعال  تأي دها عن األول/أكت بر تشــــــــرين يف ال من حك مة بإعرا 
 قطاع يف وال املن املرافق هل ه أفضــــــــــــل محاية لكفالة ملم ســــــــــــة ضــــــــــــما ا  وضــــــــــــع اجتاه يف هامة خط ة
 ولألطفال. الت ل م
 عا  من األخري الربع خالل القتال احتدا  أ  من بال  قلق يساورين التقد ، ه ا من الرغم وعلى - 2١5

 األطفال ف دد األطفال. ضـــــــــــــــد األطراف مج ع ارتكبتها اليت اال تهاكا  عدد يف زيادة إىل أدى 20١٧
وقد ظلت تلك األعداد مرتف ة يف  مقب ل، غري بشـــــــكل مرتف ا يزال ال ال من يف والتشـــــــ يه القتل ضـــــــحايا

 الق ا  وتســــــــــت دمهم جتندهم ال ين األطفال ل دد بالنســــــــــبة األمر وك لك، 20١8الربع األول من عا  
 وإ  األطفال، محاية جمال يف املتحدة األمم مع ال مل على احل ث ن با فتاح وأعرتف املسلحة. واجلماعا 

 على تسـتهدف واليت اجلماعة،  ا تق   اليت الت ن د محال  اسـتمرار من عم ق قلق يسـاورين يزال ال كا 
 واحلمائ ة ال قائ ة التدابري اختاذ على اجلماعة وأحمت للت ن د، مكا ا باعتبارها املدارس اخلصـــــــــــــــ   وجه

 ملنع ســـــــــــــ ما وال األطفال، محاية إىل الرام ة اآلل ا  ت زيز م اصـــــــــــــلة على التحالف ك لك  وأحمت الالزمة.
 األطفال. صف ف يف ضحايا سق ط
 من األطفــال محــايــة يف الــدويل القــا    مب جــ  بــالتزامــاهتــا التق ــد ب اجــ  األطراف مج ع وأذكر - 2١6
 وصـــــ ل لضــــــما  واحل طة، والتناســــــ  التم  ز مبادئ احرتا  طريق عن ذلك يف مبا أشــــــكاله، جبم ع ال نف

 حريتهم، من احملرومن األطفال عن واإلفراج الســـــــــــــــكا ، من حيتاجها من إىل اإل ســـــــــــــــا  ة املســـــــــــــــاعدا 
 اال تهاكا  ملنع املتحدة األمم مع البنا  والت او  األطفال، حبماية امل ن ة املناســـــبة اجلها  إىل وتســـــل مهم

 املستقبل. يف
 

 األخرى الحاالت أو األمن مجلس أعمال جدول في المدرجة غير الحاالت - باء 
 الهند  

 يف ســــــــــ ما وال واحلك مة، املســــــــــلحة اجلماعا  بن ال نف ح ادث من يتضــــــــــررو  األطفال ظل - 2١٧
  وكشمري. جام  يف الت ترا  أوقا  يف وك لك وجارخند، تشات سغاره

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 أيـدي على ذلـك يف مبـا واســـــــــــــــت ـدامهم، األطفـال جتن ـد عن تقـارير تتلقى املتحـدة األمم ظلـت - 2١8
 يف ت تمد الناكســال ت مجاعة بأ  التقارير وتف د وجارخند. تشــات ســغاره يف ســ ما وال الناكســال ت، مجاعة
 لت ن ــد ح ادث ثالثــة عن أُبل  ذلــك، إىل وبــاإلضــــــــــــــــافــة القرعــة.  ظــا  على جــارخنــد يف األطفــال جتن ــد

 تنظ م إىل واحدة حالة وُ ســبت ال طن ة. األمن ق ا  مع اشــتباكا  ســ ا  يف وكشــمري جام  يف األطفال
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 كم رين  األطفال اسـت دا  إىل ملكدة غري تقارير أيضـا وتشـري اجملاهدين. حز  إىل وحالتا  حممد ج ش
 ال طين. األمن ق ا  قبل من وج اس س

 ضــد ال طين األمن ق ا   ا تق   اليت ال مل ا  ســ ا  يف وجرحى قتلى يســقط   األطفال وظل - 2١9
 مجاعة أ شطة من املتضررة املناطق يف املد  ن من ١88 قُتل احلك مة، لب ا ا  ووفقا املسلحة. اجلماعا 

 عشرة اخلامسة سن يف فىت قُتل آذار/مارس، 9 ويف األطفال. عن مصنفة ب ا ا  تُت  مل وإ  الناكسال ت،
 قرية يف ط بة لشــــــــكر مجاعة من عناصــــــــر أهنم ُزعم من مع اشــــــــتبا  خالل ال طين األمن ق ا  أيدي على

 ب ل اما. مبقاط ة بادغامب را،
 مقاط ة يف مدرســــــة الناكســــــال ت مجاعة من أهنا يف يشــــــتبه عناصــــــر هامجت جارخند، والية ويف - 220
 احتالل ت ث ق ا عســـــــــــــــكريـــة، ألغراض املـــدارس بـــاســـــــــــــــت ـــدا  يت لق وف مـــا منهـــا. جز ا ودمر  خ  يت

 التقارير وأورد    ســـا /أبريل. يف كشـــمري،  ســـريناغار، يف املركزية االحت اط ة الشـــرطة يد على مدرســـة 20
 يف ذلك يف مبا متفاوتة، لفرتا  املدارس إغال  إىل أيضـــــــــا   أد  وكشـــــــــمري جام  يف الت تر حدة ارتفاع أ 

 (.٧6) وب  ش (65) راج ري مقاط يت
 

 القلق ودواعي التط را   
 (١82 )رقم ١999 األطفال، عمل أشكال بأس أ املت لقة االتفاق ة على احلك مة بت ق ع أرح  - 22١

 األطفال جتن د يف الضـــال ن ملســـا لة الالزمة التدابري اختاذ على احلك مة وأشـــ ع ،20١٧ حزيرا /ي   ه يف
  األطفال. ضد اال تهاكا  ومنع إهنا   دف املتحدة األمم مع الت او  وعلى واست دامهم،

 
 نيجيريا  

 واجلهاد، للدع ة الســـــــــــنة أهل مجاعة قامت اجملاورة، البلدا  يف وك لك    رييا، شـــــــــــر  مشال يف - 222
 خالل من ذلـــك يف مبـــا املـــد  ن، على اهل مـــا  بتكث ف حرا ، ب ك  مجـــاعـــة بـــاســـــــــــــــم عم مـــا امل روفـــة

 من الشـــــــــــمايل اجلز  يف حرا  ب ك  مجاعة من جديد فصـــــــــــ ل وبرز الرية. واهل ما  اال تحارية التف ريا 
 ش كاو. بكر أب  فص ل من خروجه عق  بر   والية

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 بنســـــــــــــــبة واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د حاال  من منه التحقق ا ما عدد جمم ع اخنفض لقد - 223
 الفت ا ، من 353 و الفت ا ، من ٧38) ١ 092 إىل 20١6 عا  يف 2 ١22 من تقريبا، املائة يف 50

 مجاعة هي احلاال  ه ه يف الضــــــــــال ة الرئ ســــــــــ ة واجلهة .20١٧ عا  يف جنســــــــــه( ي رف مل واحد وطفل
 الدعم. مها  يف مج  ا   اســُت دم ا طفال، 4١ بت ن د املشــرتكة املد  ة الق ة وقامت (.١ 05١) حرا  ب ك 

 من املد  ن وتشريد حرا ، ب ك  مجاعة عل ها تس طر اليت املساحة تناقص إىل االخنفاض ه ا إرجاع وميكن
  املشرتكة. املد  ة والق ة اجلماعة عل ها تس طر اليت املناطق
 جبمــاعــة آبــائهم ارتبــاط أو ارتبــاطهم بــدع ى 20١٧ عــا  يف حريتهم من طفال 2 ١99 وُحر  - 224
 الســـــــــــــــلطـــا  وأفرجـــت (.5٧) والكـــامريو  (239) والن  ر (١ 903)    رييـــا من كـــل  يف حرا ، ب ك 

 رهن يزال   ال طفال ٧١3 كا   التقرير ه ا إعداد وقت ويف طفال، ١ ١90 عن 20١٧ عا  يف الن  ريية
 ال سكري. االحت از
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 يف (3١١) والتشــــــــــــــ يه (5٧0) للقتل ت رضــــــــــــــ ا طفال 88١ جمم عه مما املتحدة األمم وحتققت - 225
 وســـــــــق  (.26١) الن  ريية األمن وق ا  (620) حرا  ب ك  مجاعة إىل احلاال  تلك وُ ســــــــــبت    رييا،

 يف )مبا حرا  ب ك  مجاعة ارتكبتها اليت اال تحارية اهل ما  بســــــــب  الضــــــــحايا عدد  صــــــــف من يقر  ما
ـــُلُهم أطفال باست دا  ذلك ــــ ــــ ـ ـــِّ ــــ ـــمـ ــــ ــــ ـ ـــَ ـــحـ  األمن بق ا  يت لق وف ما (.4١١) الصنع( يدوية متف رة أجهزة تُـ

 أجهزة محلهم يف املشـتبه األطفال واسـتهداف (235) اجل ي القصـف جرا  من الضـحايا سـق  الن  ريية،
 (.26) الصنع يدوية متف رة

 أجهزة بتحم لهم األطفال اســــــــــت دا  يف حرا  ب ك  مجاعة اســــــــــتمرار للقلق املثرية التط را  ومن - 226
 أرباع ثالثة حن  وكا  الكامريو . يف 5٧ و    رييا يف حالة ١46 ت ث ق ا ح مت الصـــــــــــنع، يدوية متف رة

 (.١45) ال ك ر من الطريقة   ه اسُت دم ا ال ين األطفال عدد
 اجلنســـــــــــــــي ال نف وأشـــــــــــــــكال االغتصـــــــــــــــا  ح ادث من حادثا   45 من املتحدة األمم وحتققت - 22٧

 و فت ا  9) حرا  ب ك  مجاعة إىل احلاال  وُ ســـــــــــــــبت فت ا . 9 ف هم طفال، ١3١ منها تأذى األخرى،
 األطفال ف ها ت رض حرا  ب ك  جلماعة املنس بة واحلاال  فت ا (. 6) الن  ريية األمن وق ا  فتاة( ١١6

 اجلماعة. بأعضا  القسري الزواج أو االغتصا  أو لالختطاف
    رييا، يف مستشفى على واحد وه    املدارس على ه ما  أربع من املتحدة األمم وحتققت - 228

 يف مدرســـــتا  ه مجت ذلك، على وعالوة (.١) الن  ريية األمن وق ا  (4) حرا  ب ك  مجاعة إىل ُ ســـــبت
 مشال أقصــى يف واحد ومســتشــفى الن  ر، يف ديفا منطقة يف مســتشــف ا  ومثا  ة الكامريو ، مشال أقصــى

 قبل من عســــــكرية ألغراض  دُتســــــت  تزال ال مدرســــــة ١4 كا ت  التقرير، ه ا كتابة  وقت ويف الكامريو .
  ي يب. والية يف 4 و بر  ، والية يف ١0    رييا، يف األمن ق ا 
 أطفال 3 و فتاة، ٧9 و الفت ا ، من ١0٧) طفال   ١89 باختطاف حرا  ب ك  مجاعة وقامت - 229

 طفال 90 حرا  ب ك  مجاعة اختطفت األول/أكت بر، وتشــرين مت ز/ي ل ه بن الفرتة ويف جنســهم(. حيدد مل
 التحقق ا ذلك، إىل وباإلضافة والن  ر. الكامريو  مع    رييا حدود ورا  قرى على شنتها غارا  خالل

 وقد الســــابقة. الســــن ا  خالل حرا  ب ك  مجاعة اختطفتهم    رييا شــــر  مشال يف طفال   ١ 456 أ  من
 ،20١4   ســــا /أبريل يف شــــ ب   يف حرا  ب ك  مجاعة اختطفتهن الالئي التلم  ا  من 82 ســــراح أطلق

 من ١١2 مصـــــري يزال ال ب نما واحلك مة، حرا  ب ك  مجاعة بن دول ا املدع مة للمفاوضـــــا   ت  ة وذلك
 فت ا  ١05 حرا  ب ك  مجاعة متمردو اختطف ،20١8 شـــــباط/فراير ١9 ويف م روف. غري امل تطفا 

 حصــــ ل فر  تقل ص من زاد ال ي األمر ي يب، ب الية دابشــــي يف لل ل   التقن ة احلك م ة البنا  كل ة  من
  الت ل م. على الن  رييا  الفت ا 

 الكمائن  صــــــ  ب نها من اإل ســــــا  ة، املســــــاعدا  وصــــــ ل ملنع ح ادث مخســــــة من التحقق وا - 230
 احل ادث تلك من أرب ة ُ ســـبت وقد عل هم. بد  ة اعتدا ا  وتنف   اإل ســـا  ة املســـاعدة جمال يف لل املن

 الن  ريية. األمن ق ا  إىل اآلخر احلادث ُ س  ف ما حرا ، ب ك  اعةمج إىل
 

 القلق ودواعي التط را   
 على املشــــــــــــرتكة املد  ة بالق ة أشــــــــــــ د إ ين - األطفال حماية لتحسلللللللللين اتُّخذت التي التدابير - 23١

 األطفال، واســــــت دا  جتن د ومنع إلهنا  أيل ل/ســــــبتمر ١5 يف املتحدة األمم مع عمل خطة على ت ق  ها
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 املد  ة الق ة من دائم أمر إصـــــــــــــــدار ذلك يف مبا ال مل، خطة لتنف   املت  ة اهلامة األوىل اخلط ا  وعلى
 ال مــل خطــة بتنف ــ  قــدمــا الــدفع على املــد  ــة الق ة وأشـــــــــــــــ ع ومن ــه. األطفــال جتن ــد إلهنــا  املشـــــــــــــــرتكــة

  أكثر. وتسري ه
 عنهم اإلفراج على احلك مة وأحمت االحت از، رهن األطفال بقا  من القلق يســـــــــــــــاورين يزال وال - 232
 يتماشـــى مبا املســـلحة، باجلماعا  املرتبطن األطفال بتســـل م املت لق الروت ك ل اعتماد إىل املســـارعة وعلى

 عن الكف على أيضــا احلك مة وأشــ ع مســتدامة. بطريقة األطفال إدماج إعادة وضــما  الدول ة، وامل ايري
 إتاحة وعلى اآلمنة، املدارس إعال  يف ال اردة االلتزاما  مع متشــــ ا عســــكرية، ألغراض رساملدا اســــت دا 

 للفت ا . س ما وال لألطفال، احلماية تضمن ت ل م ة ب ئة
 ســـــــــــــــ ما وال بال ، قلق مصـــــــــــــــدر حرا  ب ك  مجاعة ترتكبها اليت املســـــــــــــــتمرة اال تهاكا  تزال وال - 233

 تناقلته ما ذلك يف مبا االختطاف، وعمل ا  الصنع، يدوية متف رة أجهزة بتحم لهم األطفال است دامها
  .20١8 عا  يف ي يب ب الية دابشي يف فتاة ١00 من أكثر اختطاف عن التقارير
 وحاال  والتشــــــ يه للقتل ت رضــــــ ا ال ين األطفال عدد يف الكبرية الزيادة من بال  قلق ويســــــاورين - 234
 األطفال. محاية حتسن أجل من عاجلة إجرا ا  اختاذ إىل املتنازعة األطراف مج ع وأدع  اجلنسي، ال نف

 
 باكستان  

 ا ح مت تـدرجيي، اخنفـاض يف املســـــــــــــــلحـة اجلمـاعـا  تنفـ هـا اليت واهل مـا  2009 عـا  منـ  - 235
 حركة إىل مج  ها احل ادث تلك  صــــف من أكثر وُ ســــ  حادثا. 3٧0 وق ع عن 20١٧ عا  يف اإلبالغ
 اخلاضــــــ ة القبل ة املناطق ويف بل شـــــــســـــــتا  يف م ظمها ووقع عنها، املنشـــــــقة واجلماعا  باكســـــــتا  طالبا 
 والية - والشـــــــــــا  ال را  يف اإلســـــــــــالم ة الدولة تنظ م حتركا  تزايد إىل التقارير وتشـــــــــــري االحتادية. لإلدارة

 الشمال ة. والسند بل شستا  يف س ما وال خراسا ،
 

 اجلس مة اال تهاكا   
 املدارس من ذلك يف مبا واســـــــــــــــت دامهم، األطفال جتن د عن تقارير تتلقى املتحدة األمم ظلت - 236

 كــا     ويف اال تحــاريــة. اهل مــا  يف لألطفــال املســـــــــــــــلحــة اجلمــاعــا  بــاســـــــــــــــت ــدا  وادعــا ا  الــدين ــة،
 يلقن   وهم فت ا ، ضــمنهم من أطفاال ، يظهر ف دي  شــري  باكســتا  طالبا  حركة أصــدر  الثاين/يناير،

 اال تحارية. اهل ما  تنف    ف ةك
 ذلك ومع حمدود، بقدر إال املد  ن بن اإلصـــابا  عن الســـن حســـ  مصـــنفة ب ا ا  ت جد وال - 23٧
 اجلماعا  تشــــــــنها اليت اهل ما  يف ُيصــــــــاب   أو األطفال ف ها يُقتل ح ادث وق ع عن ترد التقارير ظلت

 قُتل ا طفال، 20 ضمنهم من ش صا، ٧5 عن يقل ال ما أ  التقارير أورد  شباط/فراير، ففي املسلحة.
 ف هم ش صا، ١4 أ  التقارير  قلت   سا /أبريل، ويف السند. مبقاط ة سه ا  يف  ُف  ا تحاري ه    يف
 غ دار منطقـــة يف للركـــا  عربـــة يف الطريق جـــا ـــ  على مزروعـــة قنبلـــة ا ف ر  عنـــدمـــا قُتل ا أطفـــال، 4

 - والشــــــــا  ال را  يف اإلســــــــالم ة الدولة تنظ م من كل  وأعلن االحتادية. لإلدارة اخلاضــــــــ ة القبل ة باملناطق
 اهل   . تنف   عن املسلول ة باكستا  طالبا  حلركة التاب ة األحرار ومجاعة خراسا  والية
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 أربع من القصـــــــــــــــــد وكـــا  الطال ، وعلى ت ل م ـــة مرافق على ه مـــا  مثـــاين وق ع عن وأُبل  - 238
 بت ري  اهل ية جمه ل  أشـــــ ا  قا  املثال، ســـــب ل على آذار/مارس، ففي الفت ا . ت ل م عرقلة ه ما 

 إذا بالقنابل املدرســة بنســف وهددوا بلســتا ، - جل  ت غ زر، وادي يف ال اق ة ال امة أكســف رد مدرســة
 اهلل عبد قل ة يف للبنا  مبدرســة أضــرار حلقت  فســه، الشــهر ويف أجســامهن. يغطي ما املدرســا  ترتد مل

  الصنع. يدوية متف رة أجهزة ف ه است دمت ه    يف بل شستا  مبقاط ة
 وم ظف ها، الصــــح ة الرعاية مرافق على ه  ماهتا 20١٧ عا  يف املســــلحة اجلماعا  وواصــــلت - 239
 التط  م على القائمن إىل التهديدا  ت ج ه أو م ظفن( ثالثة ف ها )قتل مباشـــرا ه  ما ١١3 ذلك ومن
 األطفال. شلل ضد

 
 القلق ودواعي التط را   

 ســــ ما وال املدارس، على املســــلحة اجلماعا  تشــــنها اليت اهل ما  اســــتمرار من القلق يســــاورين - 240
 أجل من ب هلا اجلاري باجله د الصـــــدد ه ا يف علما وأح   الفت ا . ت ل م عرقلة إىل ترمي اليت اهل ما 
 الكف لة للتدابري األول ية إعطا  على احلك مة وأش ع الطفل، حبق   املت لقة ال طن ة الس اسا  است راض

 املستقبل. يف املدارس على االعتدا  بردع
 

 الفلبين  
 ال ســــكرية وال مل ة أشــــهر، مخســــة دا  ال ي مراوي مدينة حبصــــار بالتقرير املشــــم لة الفرتة مت ز  - 24١
 ال ي األمر احلرية، ســب ل يف اإلســالم ن با غســام رو مناضــلي وحركة ســ اف أب  ومجاعة م يت مجاعة ضــد
 اشــــــتباكا  ت ثق املتحدة األمم ظلت ذلك، إىل وباإلضــــــافة م ندا او. يف ال رف ة األحكا  إعال  إىل أدى

 يف للتحرير اإلســـــــالم ة م رو جبهة مع بالتنســـــــ ق أح ا ا احلك م ة، الق ا  بن احلدة من فضـــــــة مســـــــلحة
 يف وذلك أخرى، جهة من املســـــــــــلحة، اجلماعا  وبن جهة، من اجلبهة، عل ها تســـــــــــ طر اليت األراضـــــــــــي

 والق ا  اجلديد الشـــــــــ يب اجل ش بن بالنزاع املتصـــــــــلة احل ادث حدة وارتف ت احلاال . م ظم يف م ندا او
 واهن ار النار إطال  وقف اتفا  إهنا  عق  للحك مة، امل ال ة املســـــــــــلحة اجلماعا  من مدع مة احلك م ة
 ذلك. ب د السال  حمادثا 

 
 اجلس مة اال تهاكا   

 بنا ، 6) طفال 30 واســـت دا  بت ن د املســـلحة اجلماعا  ق ا  من املتحدة األمم حتققت لقد - 242
 حركة قبل من واحد حادث يف بشــــرية كدروع  طفال   ١6 واســــُت د  جنســــهم(. حُيدد مل ١6 و فت ة، 8 و

 ســـــتة واســـــت دا  بت ن د اجلديد الشـــــ يب اجل ش وقا  احلرية؛ ســـــب ل يف اإلســـــالم ن بنغســـــام رو مناضـــــلي
 القتال، يف واســـــــــــــــُت دم ا األطفال وُجند أطفال. مثا  ة واســـــــــــــــت دمت م يت مجاعة جند  ب نما أطفال؛

 املتحـدة األمم وتلقـت النـاريـة. املفرق ـا  من البـارود مجع ويف الط ـا ، طهي ويف الطب ـة، الفر  وضـــــــــــــــمن
 األطفــال من كبرية  أعــداد بت ن ــد م يت مجــاعــة ق ــا  عن تتحــدث منهــا التحقق يتم مل إضـــــــــــــــــاف ــة تقــارير

 األمر اجلديد، الش يب اجل ش جندهم أطفال تس ة عن تتحدث كما  مراوي، حصار أثنا  يف واست دامهم
 قُتل من األطفال من أ  التقارير وتف د أعلى. يك   أ  ميكن لال تهاكا  الف لي ال دد بأ  ي حي ال ي

 امل ار . يف
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 ألي ي جه ومل املســـــــلحة، باجلماعا  ارتباطهم بدع ى طفال ١2 احت از املتحدة األمم ووثقت - 243
 بدع ى االحت از رهن ووضـ تهم فت ا  أرب ة الفلب ن ة املسـلحة الق ا  اعتقلت فقد رمسي. اهتا  أي منهم

د ســ اف. أب  جبماعة ارتباطهم رب ا األغالل يف أيديهم وُوضــ ت ب صــابا  الفت ة أعن على وشــُ  وهم وضــُ
  الطيب. ال الج لتلقي مستشفى إىل ب دها وُأخ وا االحت از، رهن

 ١٧ وُجرح طفال، ١6 )قُتـــل والتشـــــــــــــــ يـــه للقتـــل طفال 33 ت رض من املتحـــدة األمم وحتققـــت - 244
 إىل واحدة وحالة الفلب ن ة املســــــلحة الق ا  إىل حالة ١2 وُ ســــــبت فتاة(. ١2 و الفت ا  من 2١ آخرو ؛

 قُتل املثال، ســب ل على مت ز/ي ل ه، ١2 ففي عشــ ائ ة. ه ما  ضــمنها من وكا  اجلديد، الشــ يب اجل ش
 املســـــــــــــــلحة الق ا  مع م اجهة يف اجلديد، الشـــــــــــــــ يب باجل ش مرتبطن كا  ا  إهنم ق ل واحدة، وفتاة ولدا 

 ضــــــحايا ف ها ســــــق  حالة 20 يف الفاعلة اجلهة م رفة يتســــــن ومل ك مب ســــــت ال.  وادي مقاط ة يف الفلب ن ة
 وُأصــ   قُتل ذلك، إىل وباإلضــافة (.8) النار إطال  وتبادل (١0) احلر  خملفا  من املتف را  بســب 

 مراوي. حصار أثنا  يف األطفال من م روف غري عدد
 أصـــغرهن تت اوز مل فت ا  م يت مجاعة من عناصـــر ف ها اغتصـــ  حاال  ثالث من التحقق وا - 245
 حصـــار ســـ ا  يف إضـــاف ة حاال  عن وأُبل  كث .  عن احلاال  ه ه احلك مة وتتابع عشـــرة. الراب ة ســـن

  مراوي.
 ومرافق (24) الت ل م وم ظفي املــــدارس على ه  مــــا 60 وق ع من املتحــــدة األمم وحتققــــت - 246

 مج ع وجنمــت ه  مــا(. ١2) 20١6 ب ــا  مقــار ــة كبرية  زيــادة ي ين مــا وه  (،36) الصـــــــــــــــح ــة الرعــايــة
 مراوي. حصـار سـ ا  يف القصـف، عمل ا  ذلك يف مبا املسـلحة، االشـتباكا  عن (56) تقريبا احلاال 
 الق ا  هتديد عن ترد التقارير وظلت اهل ما . وق ع وقت اهل اكل من ال ديد حتتل م يت مجاعة وكا ت

 اليت املدارس يف ي مل   ال ين  مالت ل مل ظفي للحك مة امل ال ة املســــــــــــــلحة واجلماعا  الفلب ن ة املســــــــــــــلحة
 من التحقق ا ذلك، إىل وباإلضـــــــــــافة األصـــــــــــل ة. الشـــــــــــ    جمتم ا  يف احلك م ة غري املنظما  تديرها

 ال طن ة والشـــرطة (،4) الفلب ن ة املســـلحة )الق ا  واحد ومســـتشـــفى مدارس لســـت ال ســـكري االســـت دا 
 وكثريا ((.١) م يت ومجاعة (،١) احلرية ســـــب ل يف اإلســـــالم ن با غســـــام رو مناضـــــلي وحركة (،١) الفلب ن ة

 املدين الت او  عمل ا  ســـــــــــــــ ا  يف الفلب ن ة املســـــــــــــــلحة الق ا  خدما  لتقدمي م اقع املدارس اختُّ   ما
 املسلحة. االشتباكا  أوقا  يف كق اعد  است دامها على عالوة ال سكري،

 اختطاف ذلك يف مبا أطفال، سب ة ضح تها كا   االختطاف ح ادث من مخسة من التحقق وا - 24٧
 واختطاف ســــ ل ، مقاط ة يف أشــــهر، ســــب ة ملدة به واحتفاظها الســــاب ة ســــن يف صــــب ا ســــ اف أب  مجاعة
 أشهر. أرب ة ملدة  ما واحتفاظها عشرة الراب ة سن يف فتاتن م يت مجاعة

 
 القلق ودواعي التط را   

 عن املتحدة األمم مع الرمس ة التنســـــــــــــــ ق ة االجتماعا  الفلبن حك مة أح ت إجيايب، تط ر يف - 248
 ه ه خبصـــــــــ   املناســـــــــ  اإلجرا  اختاذ لتســـــــــه ل األطفال ضـــــــــد املرتكبة اجلســـــــــ مة اال تهاكا  ح ادث

 للتصــــــــــــــدي املتحدة األمم مع الت او  تكث ف على احلك مة أحمت التقد ، ه ا من الرغم وعلى احلاال .
 حلماية ال طن ة الت ج ه ة واملبادئ لإلجرا ا  السل م التطب ق وضما  األطفال، ضد املستمرة لال تهاكا 

 الطفل. حبماية امل ن ة اجلها  أما  النزاع من املتضررة املناطق إىل ال ص ل وت سري الطفل،
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 س ما ال ،20١٧ عا  يف األطفال ضد اجلس مة اال تهاكا  عدد ارتفاع من بال  قلق ويساورين - 249
 وأ  الدويل، القا    عل ها يلق ها اليت بااللتزاما  تتق د بأ  املتنازعة األطراف مج ع وأُذّكر م ندا او، يف

 أدع  ذلك، على وعالوة واملســــــــــتشــــــــــف ا . املدارس على اهل ما  ومتنع وتشــــــــــ يههم، األطفال قتل متنع
 املمارســــــــــــا  ه ه ل قف ف رية خط ا  اختاذ إىل وتســــــــــــت دمهم األطفال جتند اليت املســــــــــــلحة اجلماعا 

 املناسبة. ال مل خط  وضع على املتحدة األمم مع ال مل وعلى ومن ها،
 

 تايلند  
 واجلماعا  األمن ق ا  بن لتايلند اجلن ب ة احلدودية املقاط ا  يف املتفرقة االشتباكا  استمر  - 250

 املد  ة. األهداف على املسلحة اجلماعا  تشنها اليت اهل ما  إىل إضافة املسلحة،
 

 اجلس مة اال تهاكا   
 األطفال صـــــــف ف يف (١6) واملصـــــــابن (١) القتلى من ُيســـــــ ل عدد أقل املتحدة األمم وثقت - 25١
 يدوية متف رة أجهزة ف ها اســــت دمت ه ما  عن احل ادث تلك وجنمت املاضــــ ة. عاما ١4 مدى على

 على ه  ما  أي تُرتك  مل الت ل م، وزارة من املســـــتمدة للب ا ا  ووفقا الرصـــــا . إطال  وعن الصـــــنع
 بالتقرير. املشم لة الفرتة خالل املدارس

 
 القلق ودواعي التط را   

 متفــائــل وأ ــا ،20١٧ عــا  يف اجلن ب ــة احلــدوديــة املقــاط ــا  يف األمن ــة احلــالــة حتســـــــــــــــن زاد لقــد - 252
 الطفل. محاية مســــــــائل بشــــــــأ  ت او  من املتحدة، األمم ذلك يف مبا الشــــــــركا ، وخمتلف احلك مة جيمع ملا

 دع ة خالل من ذلك يف مبا املســــتقبل، يف اال تهاكا  وق ع ملنع املالئمة التدابري اختاذ إىل احلك مة وأدع 
 بر اجم ة أ شــــــطة ت ســــــري وإىل األطفال، ضــــــد اجلســــــ مة لال تهاكا  منتظم رصــــــد إجرا  إىل املتحدة األمم

 يف األطفال حبماية املت لقة الشـــــــــــــــ اغل إدراج خالل من وك لك اجلن ب ة، احلدودية املقاط ا  يف لل قاية
  املسلحة. اجلماعا  مع جتريها اليت احملادثا 

  
 التوصيات - رابعا 

 هذا في الواردة األطفال ضلللللد الجسللللليمة االنتهاكات وشلللللدة حجم من بالغ قلق يسلللللاورني - 253
 واسللللللتخدامهم، األطفال وتجنيد وتشللللللويههم، األطفال قتل مسللللللتويات ارتفاع ذلك في بما التقرير،
 لهذه حد بوضلللللللللللع فورا القيام إلى األطراف جميع وأدعو االختطاف، وعمليات الجنسلللللللللللي والعنف

 العمل خالل من ذلك في بما وقوعها، لمنع الالزمة التدابير جميع واتخاذ الجسللللللللللليمة االنتهاكات
 الجناة. مساءلة على

 ضللللمان على دولية، قوات أو تحالفات إطار في أو منفردة سللللواء األعضللللاء، الدول وأحث - 254
 فاألطفال واألمن. السالم يهدد ما لكل التصدي أجل من به تقوم فيما الدولي للقانون التام االمتثال
 باعتبارهم إليهم ينظر أن ينبغي مسللللللللللللحة جماعات أو بقوات مرتبطين كانوا  أن لهم سلللللللللللبق الذين
 فترة وألقصلللللللر األخير، المالذ باعتباره إال االحتجاز إلى يُلجأ أال وينبغي األول، المقام في ضلللللللحايا
 ذلك. أمكن حيثما االحتجاز تعوض لبدائل األولوية إعطاء وينبغي الوقت، من
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 الرامية األخرى وااللتزامات العمل خطط لتنفيذ دعمها تواصل أن األعضاء بالدول وأهيب - 255
 األمم تفاعل تيسلللللللللللير طريق عن ذلك في بما المسللللللللللللحة، النزاعات في األطفال حماية تعزيز إلى

 المسلحة. الجماعات مع المتحدة
 تحديات من ذلك يتبع وما الحدود عبر التجنيد لمسلللتويات المسلللتمر االرتفاع ضلللوء وفي - 256
 إدماجهم، إعادة أو أوطانهم إلى المسلللحة الجماعات أو القوات من المسللرحين األطفال إعادة في
 األمم مع وثيق بشلللللللللللكل العمل إلى اإلقليمية ودون اإلقليمية والمنظمات األعضللللللللللللاء الدول أدعو

 الطفل مصللللللللالح مراعاة مع الدولي، القانون إلى تسللللللللتند منسللللللللقة إجراءات كفالة  أجل من المتحدة
 الفضلى.

 تعزيز مواصلة على اإلقليمية، ودون اإلقليمية المنظمات وكذلك األعضاء، الدول وأشجع - 25٧
 األدوات لوضلللع األولوية إلعطاء المتحدة األمم مع العمل وعلى الطفل، لحماية المكرسلللة القدرات
 إلى تهدف للوقاية خطط اعتماد طريق عن ذلك في بما الجسلللللللليمة، لالنتهاكات للتصللللللللدي الالزمة
 منتظما. عمال الوقائية التدابير جعل
 إدراج خالل من المسلللللللح والنزاع األطفال برنامج دعم مواصلللللللة إلى األمن مجلس وأدعو - 258
 التابعة السلللللللالم بعمليات تُناط التي الصللللللللة ذات الواليات جميع في األطفال بحماية تتعلق أحكام
 أجل من الطفل حماية لمهام القدرات من يكفي ما تخصللي  يطلب أن أدعوه كما  المتحدة؛ لألمم
 وإعللادة األطفللال بتسلللللللللللريح والقيللام العمللل، خطط بشللللللللللللأن والتحللاور الطفللل، حمللايللة مراعللاة تعميم

 واإلبالغ. الرصد تعزيز ومواصلة إدماجهم،
 إلعادة الالزم التمويل في النق  لمعالجة مناقشللللللللللللة إجراء إلى المانحة الجهات وأدعو - 259
 متعددة تمويل آلية إنشاء في الدعم تقديم وعلى األطفال، من واستخدامهم تجنيدهم تم من إدماج

 األطفال تسلللريح فور بسلللرعة التدخل من الطفل بحماية المعنية الجهات تمكين ثم ومن السلللنوات،
 خالل من سللللليما وال العسلللللكرية، الحياة تعوض الطويل المدى على لالسلللللتمرار قابلة بدائل وإعداد
 والتدريب التعليم وبرامج االجتماعي - النفسلللللللللللي الدعم وعلى الفتيات، على خاص بوجه التركيز
 المهني.

 والقانون اإلنساني الدولي للقانون التام االمتثال لضمان المتخذة الخطوات بجميع وأرحب - 260
 األطفال حماية تعزيز مواصلة إلى األعضاء الدول وأدعو الالجئين، وقانون اإلنسان لحقوق الدولي
 الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول على بالتصلللللديق ذلك في بما المسللللللحة، النزاعات في
 من األطفال لحماية باريس التزامات وتنفيذ وبإقرار المسلللحة، النزاعات في األطفال اشللترا  بشللأن
 والقواعد مسلللللللحة، جماعات أو قوات جانب من مشللللللروع غير بشللللللكل اسللللللتخدامهم أو تجنيدهم
 )مبادئ المسلللللحة الجماعات أو المسلللللحة بالقوات المرتبطين األطفال بشللللأن التوجيهية والمبادئ
 اآلمنة. المدارس وإعالن باريس(،
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 القوائم الواردة في مرفقي هذا التقرير -خامسا  
خبصـــــــــــــــ   إدراج أمســا  جــديــدة ذا  صـــــــــــــــلــة مبــا جيري يف مجه ريــة الك  غ  الــدميقراط ــة، فــإ   - 26١

م ل ش ا  با ا م را ارتكبت ح ادث اغتصا  وأشكاال  أخرى من ال نف اجلنسي واالختطاف، وارتكبت 
رتف ة من أعمال جتن د األطفال واســت دامهم، ومن اهل ما  على املدارس مجاعة كام ينا  ســاب  أعدادا  م

واملســـــــــتشـــــــــف ا ، ومن أعمال االختطاف. وقد أدرجت كلتا اجلماعتن كل ملا ارتكبه من ا تهاكا . ويف 
( اليت تضم مجاعة الدفاع ال ايت لط ار  إميغاد وحلفائهم Platform‘ )األرض ة’مايل، أُدرج يف القائمة اسم 

اعيت غا دا إيزو وغا دا ك ي للدفاع ال ايت، وذلك بســـــــــــــــب  ق امها بت ن د األطفال واســـــــــــــــت دامهم. ومج
 يت لق بال من، أُدرج اسم ق ا  احلزا  األمين لق امها أيضا بت ن د األطفال واست دامهم. وف ما
 ، زيد  ا تهاكا  إضـــــــــــــــاف ة إىل األعمال اليت20١٧ويف ضـــــــــــــــ   ما وقع من ح ادث يف عا   - 262

عدة  تارتكبتها أطراف متنازعة أخرى ســبق أ  أُدرجت أمساؤها. ففي مجه رية الك  غ  الدميقراط ة، ارتكب
ماي مازمييب، ومجاعة   ات را، ومجاعة رايا  - مجاعا  مســـــــــــــلحة أعمال اختطاف، مبا يف ذلك مجاعة ماي

القائمة ق ا  التامتاداو  م ت مب كي، وأدرجت أمساؤها بســـــــــــــــب  ه ه اال تهاكا . ويف م امنار، أُدرجت يف
ك ي، مبا يف ذلك ق ا  حرس احلدود املدجَمة، الرتكا ا أعمال القتل والتشـــــــــــ يه واالغتصـــــــــــا  وغريه من 
أشـــكال ال نف اجلنســـي، يف ضـــ   احلاال  اليت ا التحقق منها يف والية راخن الشـــمال ة. ويف الصـــ مال، 

وغريه من أشــــــــكال ال نف اجلنســــــــي، ولتنف  ها  أُدرج اســــــــم حركة الشــــــــبا  الرتكا ا أعمال االغتصــــــــا 
اعتدا ا  على املدارس واملســـــتشـــــف ا . ويف جن   الســـــ دا ، أُدرج اجل ش الشـــــ يب لتحرير الســـــ دا  يف 

 القائمة الرتكابه اعتدا ا  على املدارس واملستشف ا . 
الق ا  املســـــلحة الث رية  وف ما يت لق برفع األمسا  من القائمة، ُيشـــــار إىل أ ه يف ك ل مب ا، حت لت - 263

اجل ش الشــــــــــــ يب إىل حز  ســــــــــــ اســــــــــــي، وت قفت اجلماعة عن مج ع أعمال جتن د األطفال،  -الك ل مب ة 
طفال، فرُفع ب ــد ذلــك امسهــا من القــائمــة بســـــــــــــــبــ  كفهــا عن أعمــال الت ن ــد  ١35وقــامــت بتســـــــــــــــري  

لالزمة ال اردة يف خطة عملها واالســــــــــت دا . ويف الســــــــــ دا ، اخت   ق ا  األمن احلك م ة مج ع التدابري ا
املت لقة بإهنا  ومنع جتن د األطفال واســـت دامهم، ول لك رُفع امسها من القائمة. ويف ال من، أدى اخنفاض 
كبري يف عدد اهل ما  على املدارس واملســـتشـــف ا  من جا   حتالف إعادة الشـــرع ة إىل ال من وما اختُّ  

من القائمة ف ما يت لق ب لك اال تها . ويف الســـــــــــــ دا ، مل ي د من تدابري وقائ ة إىل رفع اســـــــــــــم التحالف 
 وج د للم ل ش ا  امل ال ة للحك مة، ول لك رُف ت أمساؤها من القائمة. 

وأُدخلت ت ديال  أخرى على القائمة بســـــــب  ما طرأ من تغريا  يف مشـــــــهد النزاع املســـــــل  يف  - 264
التـدابري اليت اختـ هتـا األطراف حلمـايـة األطفـال. ففي احلـاال  امل ن ـة، أو بســـــــــــــــبـ  مـا طرأ من تغريا  يف 

أفغا ســــــتا ، جرى يف ه ا الصــــــدد ت ديل اســــــم حركة طالبا . ويف مجه رية أفريق ا ال ســــــطى، ُعدل اســــــم 
ائتالف ســــ ل كا الســــابق ل  كس ال ضــــ ية األســــاســــ ة يف االئتالف. وأما يف مجه رية الك  غ  الدميقراط ة، 

ماي تشــــ كا. ويف م امنار، اخت    - الدميقراط ة لتحرير روا دا وا دوما ومايفقد ا تك  ف اســــم الق ا  
ق ا  التامتاداو ك ي التدابري الالزمة إلهنا  ومنع جتن د األطفال واســـت دامهم، وســـُ درج امسها يف الفرع با  

ا  من املرفق األول، من املرفق األول هل ا التقرير املت لق ب لك اال تها . وباملثل، أُدرجت أيضـــــــا يف الفرع ب
بــالنظر إىل التــدابري املت ــ ة، أمســا  ج ش اســـــــــــــــتقالل كــاشـــــــــــــــن، واجل ش الكــاريين، وج ش كــارين اخلريي 
الدميقراطي، وجملس الســــال  التابع جل ش التحرير ال طين لكارين، وج ش والية شــــا . ويف ال را ، وبالنظر 

للق ا  املســلحة ال راق ة، وأ  احلك مة اخت    إىل أ  ق ا  احلشــد الشــ يب ُوضــ ت حتت الق ادة املباشــرة
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اجلها  الفاعلة التاب ة ”تدابري لتحســـــــــــن محاية األطفال، فإ  ق ا  احلشـــــــــــد الشـــــــــــ يب أُدرج امسها حتت 
يف الفرع با  من املرفق األول. ويف جن   الســـــــــــــــ دا ، أدى ا قســـــــــــــــا  اجلناح امل ارض يف احلركة  “للدولة

لس دا  سابقا إىل إدخال الت ديل املناس  يف املرفق األول. ويف اجلمه رية الش ب ة/اجل ش الش يب لتحرير ا
ال رب ة الس رية، ُعدل امسا ج ش اإلسال  وجبهة النصرة وفق ما حدث من تغريا  على أرض ال اقع. ويف 
ال من، وب د ال  دة من جديد إىل الت او  مع األمم املتحدة، اخت   احلك مة تدابري ترمي إىل حتســـــــــــــــن 

 محاية األطفال، ول لك سُتدرج الق ا  احلك م ة يف الفرع با  من املرفق األول.
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 المرفق األول
األطراف الضلللللللللللالعة في انتهاكات جسلللللللللليمة بحق األطفال في حاالت النزاع   

المسلللللللللللح المللدرجللة في جللدول أعمللال مجلس األمن، عمال بقرارات مجلس 
 (2011) 1998و  (2009) 1882و  (2001) 1379األملللللللن 

 *(2015) 2225 و
 

مدرجة أسلللللللللللما ها التي لم تتخذ تدابير خالل الفترة المشلللللللللللمولة بالتقرير األطراف ال -ألف  
 لتحسين حماية األطفال

 
 األطراف في أفغانستان  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،) (شبكة حقاين - ١
 )أ(،) (احلز  اإلسالمي بزعامة قل  الدين حكمت ار - 2
 )أ(،) (والية خراسا  -تنظ م الدولة اإلسالم ة  - 3
 )أ(،) (،)د(،)ه(ق ا  طالبا  واجلماعا  املرتبطة  ا - 4
 
 األطراف في كولومبيا  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(ج ش التحرير ال طين - ١
 
 األطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

بطة به، مبا يف ذلك اجلبهة الش ب ة لنهضة أفريق ا ائتالف س ل كا سابقا  واجلماعا  املسلحة املرت - ١
ال ســـــــــــــــطى، واحلركـــــة ال طن ـــــة ألفريق ـــــا ال ســـــــــــــــطى، واالحتـــــاد من أجـــــل الســـــــــــــــال  يف مجه ريـــــة أفريق ـــــا 

 )أ(،) (،)ج(،)د(ال سطى
 أ(،) (،)ج()“أ يت باالكا”م ل ش ا  الدفاع احملل ة امل روفة باسم  - 2
 )أ(،) (،)ج(،)ه(ج ش الر  للمقاومة - 3
 
 األطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،) (،)د(،)ه(حتالف الق ى الدميقراط ة - ١

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)
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 )ج(،)ه(م ل ش ا  با ا م را - 2
 )أ(،)ج(،)د(،)ه(ق ا  أباك  غ زي املقاتلة -الق ا  الدميقراط ة لتحرير روا دا  - 3
 )أ(،)ج(،)د(،)ه(إيت ريق ا  املقاومة ال طن ة يف  - 4
 )أ(،)د(،)ه(كام ينا  ساب  - 5
 )أ(،) (،)ج(،)ه(ج ش الر  للمقاومة - 6
 )أ(حتالف ال طن ن من أجل ك  غ  حر وذي س ادة - ٧
 )أ(ماي الف  تن( -احتاد ال طن ن الك  غ ل ن من أجل السال  )امل روف أيضا باسم ماي  - 8
 (،)ه()أ(،) ماي مازمييب -مجاعة ماي  - 9

 )أ(،)ج(ماي س مبا -مجاعة ماي  - ١0
 )أ(ماي كاتا كاتا غا -مجاعة ماي  - ١١
 )أ(،) (مجاعة ا دوما للدفاع عن الك  غ  - ١2

 )أ(،) (فص ل الت ديد -مجاعة ا دوما للدفاع عن الك  غ   - ١3
 )أ(،)ه(  ات را - ١4
 )أ(،)ج(،)ه(مجاعة رايا م ت مب كي - ١5

 
 األطراف في العراق  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،) (،)ج(،)د(،)ه(تنظ م الدولة اإلسالم ة يف ال را  والشا  - ١
 
 األطراف في مالي  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،)ج(حركة أ صار الدين - ١
 )أ(،)ج(حركة الت ح د واجلهاد يف غر  أفريق ا - 2

 )أ(املنض ية حتتها(، بكافة اجلماعا  Platformاألرض ة ) - 3
 
 األطراف في ميانمار  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 ) (،)ج(ق ا  التامتاداو ك ي، مبا يف ذلك ق ا  حرس احلدود املدجمة - ١
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 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  
 )أ(ج ش التحرير ال طين لكارين - ١
 )أ(ج ش والية وا املتحد - 2

 
 األطراف في الصومال  

 فاعلة غري تاب ة للدولةجها    
 )أ(،) (،)ج(،)د(،)ه(حركة الشبا  - ١
 )أ(أهل السنة واجلماعة - 2
 
 األطراف في جنوب السودان  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )أ(،) (،)ج(،)د(،)ه(،)و(اجل ش الش يب لتحرير الس دا  - ١
 

 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  
 )أ(،) (،)و(اجلناح امل ارض امل ايل ملشار - تحرير الس دا احلركة الش ب ة/اجل ش الش يب ل - ١

 )أ(،) (،)و(اجلناح امل ارض امل ايل لتابا  دينق - احلركة الش ب ة/اجل ش الش يب لتحرير الس دا  - 2
 )أ(اجل ش األب ض - 3
 
 األطراف في السودان  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،)و(حركة ال دل واملساواة - ١
 )أ(حركة ج ش حترير الس دا /جناح عبد ال احد - 2
 )أ(،)و(حركة ج ش حترير الس دا /جناح مين مناوي - 3
 
 األطراف في الجمهورية العربية السورية  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )أ(،) (،)ج(،)د(الق ا  احلك م ة، مبا يف ذلك ق ا  الدفاع ال طين واملل ش ا  امل ال ة للحك مة - ١
 

 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  
 )أ(،) (حركة أحرار الشا  - ١
 )أ(اجلماعا  املنتسبة لل  ش الس ري احلر - 2
 )أ(،) (،)ج(،)د(،)ه(تنظ م الدولة اإلسالم ة يف ال را  والشا  - 3
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 )أ(ج ش اإلسال  - 4
 )أ(،) (ه ئة حترير الشا  بق ادة جبهة النصرة - 5
 )أ(وحدا  محاية الش   - 6
 
 األطراف في اليمن  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،) (،)د(احل ث   /أ صار اهلل - ١
 )أ(تنظ م القاعدة يف شبه اجلزيرة ال رب ة/مجاعة أ صار الشري ة - 2
 )أ(امل ل ش ا  امل ال ة للحك مة، مبا يف ذلك السلف    والل ا  الش ب ة - 3
 )أ(ق ا  احلزا  األمين - 4
 

األطراف الملدرجلة أسلللللللللللملا هلا التي اتخلذت تلدابير خالل الفترة المشلللللللللللموللة بلالتقرير  -باء  
 لتحسين حماية األطفال

 األطراف في أفغانستان  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )أ(،)و(الشرطة ال طن ة األفغا  ة، مبا يف ذلك الشرطة احملل ة األفغا  ة - ١
 
 األطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )ج(،)و(الق ا  املسلحة جلمه رية الك  غ  الدميقراط ة - ١
 
 األطراف في العراق  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )أ(ق ا  احلشد الش يب - ١
 
 األطراف في مالي  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،)ج(،)و(احلركة ال طن ة لتحرير أزواد - ١

 
 في ميانمار األطراف  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )أ(،)و(ق ا  التامتاداو ك ي، مبا يف ذلك ق ا  حرس احلدود املدجمة - ١
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 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  
 )أ(ج ش كارين اخلريي الدميقراطي - ١
 )أ(ج ش استقالل كاشن - 2
 )أ(اجل ش الكاريين - 3
 )أ(ال طين لكارينجملس السال  التابع جل ش التحرير  - 4

 )أ(ج ش والية شا  - 5
 
 األطراف في الصومال  
 جها  فاعلة تاب ة للدولة  

 )أ(،) (،)و(اجل ش ال طين الص مايل - ١
 
 األطراف في السودان  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،)و(قطاع الشمال -احلركة الش ب ة لتحرير الس دا   - ١
 
 األطراف في اليمن  
 فاعلة تاب ة للدولة جها   

 )أ(،)و(الق ا  احلك م ة، مبا يف ذلك الق ا  املسلحة ال من ة - ١
 ) (حتالف إعادة الشرع ة إىل ال من - 2

  
 

  

 

األطراف املدرجة يف الفرع ألف مل تت   إجرا ا  لتحســـــــــــــــن محاية األطفال خالل الفرتة املشـــــــــــــــم لة بالتقرير؛ واألطراف  * 
 اخت   إجرا ا  لتحسن محاية األطفال خالل الفرتة املشم لة بالتقرير.املدرجة يف القائمة با  

 طرف يق   بت ن د األطفال واست دامهم.  )أ( 
 طرف يق   بقتل األطفال وتش يههم. ) ( 
 طرف يرتك  االغتصا  وأشكاال أخرى من ال نف اجلنسي ضد األطفال. )ج( 

  .طرف يشن ه  ما  على املدارس و/أو املستشف ا )د( 
 طرف خيتطف األطفال. )ه( 
 .(2005) ١6١2و  (2004) ١539طرف اتفق مع األمم املتحدة على خطة عمل وفقا  لقراري جملس األمن  )و( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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 المرفق الثاني
األطراف الضلللللللللللالعة في انتهاكات جسلللللللللليمة بحق األطفال في حاالت النزاع   

المسللللح غير المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن، أو في حاالت أخرى، 
 (2009) 1882و  (2001) 1379علللملللال بلللقلللرارات ملللجلللللللس األملللن 

 *(2015) 2225و  (2011) 1998 و
 

األطراف المدرجة أسلللللللللللما ها التي لم تتخذ تدابير خالل الفترة المشلللللللللللمولة بالتقرير  -ألف  
 حماية األطفال لتحسين

 األطراف في نيجيريا  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )د(،)ه()ج(،)أ(،) (،مجاعة أهل السّنة للدع ة واجلهاد، امل روفة أيضا باسم مجاعة ب ك  حرا  - ١
 األطراف في الفلبين  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(مجاعة أب  س اف - ١
 )أ(اإلسالم ن يف سب ل احلرية حركة مناضلي با غسام رو - 2
 )أ(اجل ش الش يب اجلديد - 3
 

األطراف الملدرجلة أسلللللللللللملا هلا التي اتخلذت تلدابير خالل الفترة المشلللللللللللموللة بلالتقرير  -باء  
 لتحسين حماية األطفال 

 األطراف في نيجيريا  
 جها  فاعلة غري تاب ة للدولة  

 )أ(،)و(الق ة املد  ة املشرتكة - ١

 

 

املدرجة يف الفرع ألف مل تت   إجرا ا  لتحســـــــــــــــن محاية األطفال خالل الفرتة املشـــــــــــــــم لة بالتقرير؛ واألطراف  األطراف * 
 املدرجة يف القائمة با  اخت   إجرا ا  لتحسن محاية األطفال خالل الفرتة املشم لة بالتقرير.

 طرف يق   بت ن د األطفال واست دامهم. )أ( 
 وتش يههم.طرف يق   بقتل األطفال  ) ( 
 طرف يرتك  االغتصا  وأشكاال أخرى من ال نف اجلنسي ضد األطفال. )ج( 

 طرف يشن ه  ما  على املدارس و/أو املستشف ا . )د( 
 طرف خيتطف األطفال. )ه( 
 .(2005) ١6١2و  (2004) ١539طرف اتفق مع األمم املتحدة على خطة عمل وفقا  لقراري جملس األمن  )و( 

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(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)

