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 األمن جملس  العامة اجلمعية
 والسبعون الرابعة السنة  والسبعون الثالثة الدورة

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

   
 املسلح والنزاع األطفال  

  
  العام األمني تقرير  

  
 مقدمة - أوال 

 من املمتــدة الفرتة يشـــــــــــــــمــ  وهو (2018) 2427 األمن جملس بقرار عمال التقرير هــ ا يُقــد   - 1
 داخ  عريضة مشاورات إجراء التقرير إعداد وتطلب .2018 األول/ديسمرب كانون  إىل الثاين/يناير كانون
 على الضــــــــــــوء التقرير ويلقي امل ن ة. األعضــــــــــــاء الدول ومع امل دان، ويف املقر صــــــــــــ  د على املتحدة، األمم

 املرتكبة االنتهاكات عن م لومات ويقد  األطفال، على املســــــل  النزاع بوقع يت لق ف ما ال امل ة االجتاهات
 بتوفري يتص  ف ما القلق دواعي وعن ،2018 األول/ديسمرب كانون  إىل الثاين/يناير كانون  من الفرتة خالل

 مرفقاه، ويتضـــمن ارتكبتها، اليت النزاع أطراف إىل االنتهاكات أمكن، ح ثما التقرير، وينســـب هلم. احلماية
 األطفـــال جتن ــــد يف بتورطهــــا الــــدوي القــــانون تنتهــــ  اليت ابألطراف قــــا مــــة األمن، جملس بقرارات عمال

 حبقهم، املرتكب اجلنســــــــي ال نف أشــــــــكال من ذل  وغري واغتصــــــــا م وتشــــــــويههم وقتلهم واســــــــت دامهم
 (1)ابحلماية املشـــــــــــــــمولن األفراد على واالعتداء املســـــــــــــــتشـــــــــــــــف ات و/أو املدارس على الواق ة واالعتداءات

  األطفال. واختطاف عل هم ابالعتداء التهديد أو
 دقتهــــا. من للتحقق التقرير هــــ ا يف الواردة امل لومــــات مج ع بتمح ص املتحــــدة األمم وقــــامــــ  - 2

 تق  د أو األمن ان دا  قب   من عوام  بســـــــــبب امل لومات صـــــــــحة من التحقق ف ها ت  ر اليت احلاالت أما
 إىل الصدد، ه ا يف التلم  ، من بد وال األسباب. ذكر مع ب اهنا فريد ب  نها، أماكن إىل الوصول إمكان ة

__________ 

 املدرســــــون هم (2014) 2143 و (2011) 1998 األمن جملس قراري أحكا  مبوجب ابحلماية املشــــــمولون األشــــــ ا  (1) 
 واملرضى. والطالب ،الت ل م جمال يف ال املن من وغريهم واألطباء

https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
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 اليت لالنتهاكات الكام  النطاق متث  وال فحســب لإلشــارة مســوقة   هي إمنا التقرير يف الواردة امل لومات أن
 ،2018 عا  يف منها التحقق جرى اليت احلوادث ب ض أن ذل  إىل ويضــــــــــاف .2018 عا  يف ارُتكب 

 ت ود رمبا اجلنســــي، ال نف ألعمال وت ريضــــهم واختطافهم واســــت دامهم األطفال جتن د حاالت ســــ ما وال
 سابق. وق  إىل بدايتها

 والنزاع ابألطفــال امل ن ــة اخلــاصـــــــــــــــــة ممثليت ات ب ــ  ،(2005) 1612 األمن جملس بقرار وعمال - 3
 األطفال محاية كفالة  إىل يهدف عمل ا هنجا واليتها، نطاق يف تندرج اليت للحاالت حتديدها يف املســـــــــــــل 

 اإلشارة أن كما  ف ها قانون ا بّتا تشك  ال ب  نها حالة إىل اإلشارة أن ب د ف الة. وبصورة واسع نطاق على
 بلغ  حاالت يوثّق التقرير ه ا فإن ذكر، ما على وبناء القانوين. مركزه تغري ال الدول غري من طرف إىل

 من درجة النزاع من املتضـــــــــررين األطفال حبماية املت لقة الدول ة وامل ايري للقواعد الســـــــــافرة االنتهاكات ف ها
 جســـــ مة، انتهاكات أبهنا أدانه امل كورة الوقا ع تصـــــف إذ اخلاصـــــة، وممثليت دول ا. اهتماما تســـــتوجب ورةاخلط

 مج ع مد عن الر  ســــــــــــــ ة املســــــــــــــ ول ة تتحم  ابعتبارها احلاالت، ه ه إىل احلكومات انتباه لف  إىل هتدف
  الوضع. مل اجلة الالزمة التدابري اختاذ على وتشج  ها واإلغاثة، احلماية من ف الة أبشكال املتضررين األطفال

 ف ها واخّت ت ملموس تقد  ف ها أحرز اليت للحاالت ذكرا للبلدان امل صــــــصــــــة الفروع وتتضــــــمن - 4
 ف ها شـــــــــــــــكل  اليت احلاالت أو األطفال محاية يف إجيايب أتثري هلا كان  تدابري القا مة يف املدرجة األطراف
 االنتهاكات منع أج  من األعضاء الدول مع امل زز الت اون هنج إىل واستنادا للقلق. سببا جارية تصرفات

 الفرتة أثناء األطفال محاية لتحســـــن تدابري وضـــــ   اليت املدرجة األطراف بن املرفقان مي ز األطفال، ضـــــد
 ب ل . تقم مل اليت وتل  ابلتقرير، املشمولة

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

 ومن النزاع أطراف بن القتال اســــــــــــــتمرار من شــــــــــــــديدة إذاية 2018 عا  يف األطفال أتذى لقد - 5
 ابلقانون النطاق واســـــع اســـــت فاف من ذل  صـــــاحب ومما اجلديدة، النزاع ودينام ات ال مل ات أســـــال ب
 يف األطفــال حبق ارتكبــ  (2)جســـــــــــــــ م انتهــا  24 000 يفوق ممــا املتحــدة األمم حتققــ  فقــد الــدوي.

 زايدة طرأت فقد اثبتا، الدول غري من جهات إىل املنســــــوبة االنتهاكات عدد ظ  وب نما قطرية. حالة 20
 2017 ب ـــــا  مقـــــارنـــــة الـــــدول ـــــة والقوات الـــــدول من جهـــــات إىل املنســـــــــــــــوبـــــة االنتهـــــاكـــــات يف مقلقـــــة
  (.A/72/865-S/2018/465 )انظر

 من  ال املي الص  د على ق اس ة مستوايت منها املتحقق األطفال وتشويه قت  حاالت عدد وبلغ - 6
 .(2005) 1612 األمن جملس بقرار عمال املســــــل  والنزاع ابألطفال امل ن ة واإلبالغ الرصــــــد آل ة إنشــــــاء

 اليت اإلصــــاابت عدد ضــــمن ارتفاعا األكثر األطفال هلا ت رض اليت اإلصــــاابت عدد كان  أفغانســــتان، ففي
 ويف املدن ن. من أصــــ ب من مج ع من املا ة يف 28 نســــبتهم وبلغ  (3 062) التقرير ه ا يف ذكرها ورد

 إصــــــــــــــابة عن ال نقودية وال خا ر املتفجرة والربام   اجلوية الغارات أســـــــــــــــفرت الســـــــــــــــورية، ال رب ة اجلمهورية
__________ 

 والقت  واالســــــــت دا  للتجن د ت رض طف  ك   إىل لإلشــــــــارة “انتهاكات” أو “جســــــــ مة انتهاكات” مصــــــــطل  يســــــــت د  (2) 
 واملســتشــف ات املدارس تســتهدف اليت االعتداءات يف احلوادث عدد يســت د  ب نما واالختطاف، اجلنســي وال نف والتشــويه

 اإلنسان ة. املساعدات إيصال ومنع

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/A/72/865
https://undocs.org/ar/A/72/865
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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 من وغريهــــا الربي القتــــال عمل ــــات ضـــــــــــــــحــــااي أكثر هم األطفــــال كــــان  ال من يف ب نمــــا طفال، 1 854
 طفال. 1 689 منهم املصابن عدد بلغ ح ث اهلجمات،

 ومع اإلدماج. وإعادة اإلفراج عمل ات من ال املي النطاق على طف  13 600 حنو واســـــــــــــــتفاد - 7
 بتفجريات ق امهم ذل  ومش  ال دا  ة األعمال يف الف ل ة املشـــــــــــــــاركة على جيربون األطفال يزل مل ذل ،

 يت  ون أو اجلنس ألغراض يسرتقون مثال فكانوا داعمة أدوار يف آخرون واست د  املدن ن. ضد انتحارية
 واســــت دامهم األطفال جتن د حاالت من عدد أكرب ف ه ســــج  ال ي البلد الصــــومال وظ  بشــــرية. دروعا

  طفال(. 1 947) ن جرياي تل ه طف ( 2 300)
 آالف اســتفادة إمكان ة شــديد بشــك  واملســتشــف ات املدارس ضــد املوجهة االعتداءاتُ  وعط ل  - 8

 اعتداء. 1 023 منها املتحقق االعتداءات عدد وبلغ الصـــــــــــــــح ة، والرعاية الت ل م خدمات من األطفال
 على االعتداءات من النزاع بداية من  ســج  عدد أكرب 2018 عا  شــهد الســورية، ال رب ة اجلمهورية ففي

 عرضـــــــــة أكثر (254) واملســـــــــتشـــــــــف ات املدارس غدت أفغانســـــــــتان، ويف (.225) الطب ة واملرافق املدارس
 والسودان الوسطى أفريق ا مجهورية من ك   يف االعتداءات من املزيد من أيضا التحقق وجرى لالعتداءات.

  وال من. ون جرياي وماي ول ب ا وكولومب ا والصومال
 ضـــــــــــــــد املرتكب اجلنســـــــــــــــي ال نف حاالت من حالة 933 من التحقق جرى ،2018 عا  ويف - 9

 الصــــــــومال يف املســــــــج  ال دد هو منها املتحقق اجلنســــــــي ال نف حاالت من عدد أكرب يزل ومل األطفال.
 اجلنســـــــــي ابل نف املتصـــــــــلة االنتهاكات عن اإلبالغ وظ  (.277) الدميقراط ة الكونغو ومجهورية (331)

 وان دا  ابل ار الوصــــــــم بســــــــبب ال كور، األطفال ضــــــــحاايه يكون عندما ســــــــ ما وال كبرية،  بدرجة انقصــــــــا
 عن السنوي التقرير انظر امل لومات، من املزيد على )لالطالع الضحااي حبماية املت لقة والشواغ  اخلدمات

 اجلنســـــــي ال نف أعمال يف املتورطة النزاع أطراف أما (.S/2019/280 ابلنزاعات، املتصـــــــ  اجلنســـــــي ال نف
  واسع. نطاق على ال قاب من منجى يف ظل  فقد والفت ان الفت ات ضد
 من عــدد أكرب وســـــــــــــــجــ  طفال. 2 493 حنو 2018 عــا  يف امل تطفن األطفــال عــدد وبلغ - 10

 ون جرياي (367) الدميقراط ة الكونغو ومجهورية (1 609) الصـــــومال يف منها املتحقق االختطاف حاالت
 ال رب ة واجلمهورية (109) الســـــــــــــــودان جنوب يف االختطاف حاالت من مزيد من التحقق ومت (.180)

 من األطفال واختطف (13) والفلبن (22) والســــودان (62) الوســــطى أفريق ا ومجهورية (،69) الســــورية
 من كثري  يف أخرى جســــــــــ مة النتهاكات مته دا النزاع، أطراف أيدي على ال امة واألماكن واملدارس املنازل

 من ك   يف اجلنســـي االســـرتقاق تشـــم  اليت اجلنســـ ة واإلذاية واالســـت دا ، التجن د رأســـها وعلى األح ان،
 السورية. ال رب ة واجلمهورية ون جرياي الدميقراط ة الكونغو مجهورية

 األطفال، رأســــــــهم وعلى ال امل، رق ة امتداد على الناس مالين على يت  ر النزاعات، أوقات ويف - 11
 من حيرمون قد أو احل اة ق د على وبقا هم لســــالمتهم الضــــرورية املســــاعدة من الكايف القدر على احلصــــول
 وصــــول منع حوادث من حاداث 795 من إال التحقق يتأت مل ،2018 عا  ففي ابلكل ة. عل ها احلصــــول

 ميكن االخنفاض وه ا .2017 عا  يف منها املتحقق حاداث 1 213 ب دد مقارنة اإلنســـــان ة، املســـــاعدات
 أفضــى وقد األوضــاع. على طرأ حتســن إىل ال امل لومات، إفشــاء على املفروضــة الق ود إىل راج ا يكون أن

 إيصال على ومسـتمرة شـديدة ق ود وفرض األمن، ان دا  نطاق اتسـاع إىل اإلنسـان ة املسـاعدة ح ز تقلص

https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/S/2019/280
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 والبىن اإلنســـــان ة املســـــاعدة موظفي ضـــــد عنف أعمال وارتكاب هتديدات وتوج ه اإلنســـــان ة، املســـــاعدات
  امل لومات. على احلصول من األطفال حبماية امل ن ة واجلهات اإلنسان ة الوكاالت منع مما املدن ة، التحت ة

 
 الطفل حقوق مراعاة على القائمة االستجابة تعرتض اليت التحدايت - ابء 

 فاألطفال احلرب. يف واســـــــت دامهم األطفال جتن د جرمية يف مقبولة حجة الطف  موافقة ل ســـــــ  - 12
 ضــحااي بكوهنم ي املوا أن جيب املســلحة واجلماعات املســلحة ابلقوات مزعوما، أو ف ل ا ارتباطا املرتبطون،

 اجلماعات فه ه اإلرهاب ة. اجلماعات ضمن املتحدة األمم تصنفهم ال ين أولئ  ف هم مبن األول، املقا  يف
 األطفال ه الء ُعّرض لقد الوطين. عرب أو الوطين الصــــ  د على واســــت دمتهم وجندهتم األطفال اختطف 

  وال قل ة. البدن ة سالمتهم يف أثرت خطرية ندواب ذل  ف لف واالستغالل، ال نف درجات ألقصى
 ال راق يف اإلســـــــــــــــالم ــة الــدولــة بتنظ م مزعومــا، أو ف ل ــا ارتبــاطــا املرتبطن، األطفــال من ألوفــا إن - 13

 ال نف إطار يف أجنبوا ال ين األطفال وك ل  له، املنتســـــــبة واجلماعات اإلســـــــالم ة( الدولة )تنظ م والشـــــــا 
 النفســـــــــــــ ة وامل ازرة الطب ة والرعاية واألغ ية الوالدية الرعاية من حيصــــــــــــــلوا ومل حريتهم حرموا قد اجلنســــــــــــــي،

 قانون ة خدمات أي من يســـــــــــــــتف دوا ومل ابلكل ة ذل  من أي على حيصـــــــــــــــلوا مل أو النادر القل   على إال
 اليت املناطق من جنســـــــــ ة 46 من طفال 1 248 كان  ،2018 األول/ديســـــــــمرب كانون  ففي قنصـــــــــل ة. أو

 حمرومن ال مر، من اخلامسة دون أغلب تهم يف وهم سابقا، اإلسالم ة الدولة تنظ م لس طرة خاض ة كان 
 ظ  ال راق، ويف الســــــورية. ال رب ة اجلمهورية من الشــــــرقي الشــــــماي اجلزء يف النازحن مواقع يف حريتهم من

 كان  ســـــواء الدولة، بتنظ م االرتباط هتمة وتشـــــم  القومي ابألمن تتصـــــ  بتهم حمتجزين األطفال من 902
 ارتبـــاطهم بســـــــــــــــبـــب ن جرياي يف حريتهم من طفال 418 حر  كـــ لـــ ،  مزعومـــا. أ  ف ل ـــا االرتبـــاط ذلـــ 

 بســـــــــــــــبب الصـــــــــــــــومال يف حمتجزين طفال 375 وكان حرا ، بوكو جبماعة مزعوما اطاارتب آاب هم ارتباط أو
 ارتباطا ارتباطهم بســبب حريتهم من األطفال حرمان إىل اللجوء ينبغي وال الشــباب. حبركة املزعو  ارتباطهم

 مدة وألقصــــــــــــــر أخري كمالذ  إال اإلرهاب ن قوا م يف املتحدة األمم تدرجها اليت ابجلماعات مزعوما أو ف ل ا
 ممكنة. زمن ة
 ح اهتم، متس اليت اإلجراءات ك   يف األول االعتبار للطف  الفضـــــــــــــــلى املصـــــــــــــــاح متن  أن وجيب - 14
 يت لق ف ما حمددة حقوق هلم ســــنة 18 عن أعمارهم تق  ال ين األطفال مج ع أن ذل  اســــتثناء. أي دون

 تتحم  أن األعضــــاء الدول على وجيب الضــــحااي. م املة شــــيء ك   وقب  أوال ي املوا أن وينبغي ابحلماية
 الســورية ال رب ة واجلمهورية ال راق يف حريتهم من احملرومون رعاايهم أطفال ف هم مبن رعاايها، عن املســ ول ة

 األطفال مج ع إدماج إعادةُ  ت طى أن وجيب مزعوما. أو ف ل ا ارتباطا اجلماعات   ه االرتباط بســـــــــــــــبب
 للح لولة الطف  حقوق مراعاة على قا م منســـــــق شـــــــام  هنج ابتباع األولوية املســـــــل  النزاع من املتضـــــــررين

  األطفال. مج ع لصاح الدا م السال  وبناء ال نف دوامات تكرر دون
 

 اإلدماج وإعادة االنتهاكات وقوع منع قدما: السبيل - جيم 
 بناء يف األمه ة ابلغ أمرا املســـــــــــل  النزاع يف األطفال ضـــــــــــد املرتكبة ال نف أعمال وقوع منع ي ترب - 15

 حنو على التغ ري إحداث يف ك وام   قدراهتم من والنه  حقوقهم إعمال كفالة  ويف عل ه، واحلفاظ الســــــــــال 
 خطط وضع شأن ومن .“للشباب املتحدة األمم اسرتات ج ة - 2030 عا  الشباب” وث قة إل ه تشري ما

 قراره يف األمن جملس إل ه دعا ما حنو على االنتهاكات، مج ع منع تشــم  إقل م ة أو إقل م ة دون أو وطن ة
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 ب د ال م  خطط طريق من املتحققة املكتســبات اســتمرار يف وحســب ل س يســهم أن ،(2018) 2427
 وقد مج اء. املناطق يف االنتهاكات منع تدابري على املنهجي الطابع إضــــــــفاء يف أيضــــــــا وإمنا أمدها، انتهاء

 من الفاعلة واإلقل م ة اإلقل م ة ودون الوطن ة اجلهات مع لل م  استباقي مس ى يف اخلاصة ممثليت شرع 
 دعما   وذل  املســـــــــــل ، النزاع من املتضـــــــــــررين األطفال ضـــــــــــد االنتهاكات ملنع وقا  ة مبادرات إعداد أج 

 الســـــال ، على احلفاظ قراري وتنف   املســـــتدامة، التنم ة أهداف وحتق ق االنتهاكات، منع بشـــــأن لتصـــــوري
  .70/262 ال امة اجلم  ة وقرار (2016) 2282 األمن جملس قرار ومها
 ويشم  الطوي ، األج  يف اإلدماج إلعادة مستدامة برامج توفري يف مركزي دور األعضاء وللدول - 16

 األطفال رفاه لضـــــــــــــــمان ابلغة أبمه ة الدعم ه ا ويتســـــــــــــــم به. التنب  ميكن بتموي  الربامج تل  تزويد ذل 
 ال قل ة الصــــــــــــحة خدمات توفري اإلدماج إعادة برامج تشــــــــــــم  أن وجيب واألمن. الســــــــــــال  على واحلفاظ
 الســــــج  يف والق د اجملتم  ة األنشــــــطة عن فضــــــال املهين، والتدريب والت ل م واالجتماع ة النفســــــ ة وامل ازرة

 مبن والفت ان، الفت ات من لك  اخلاصـــــة االحت اجات مراعاة مع ال دالة، إىل االحتكا  على والقدرة املدين
 أهال هم إىل ال ودة من املســـــــــــــل  النزاع من املتضـــــــــــــررين األطفال مج ع لتمكن اإلعاقة، ذوو األطفال ف هم

 أج  من ال املي التحالف بدعم حال ا حيظى األعضـــــاء الدول دور وأصـــــب  املغتصـــــبة. طفولتهم واســـــت ادة
 ال ا  لألمن اخلاصـــة املمثلة من ك   ق ادته يف ويشـــرت  أنشـــأه ال ي ســـابقا، اجملندين األطفال إدماج إعادة
 حبث مواصــــــلة إىل ويهدف )ال ون ســــــ ف(، للطفولة املتحدة األمم ومنظمة املســــــل  والنزاع ابألطفال امل ن ة

 النزاعات. من املتضررين األطفال إدماج إعادة جمال يف القا مة واالحت اجات الثغرات وم اجلة
  

 املسأألح النزاع أثناء األطفال ضأأد   املرتكبة اجلسأأيمة االنتهاكات بشأأ ن معلومات - اثلثا 
 من ذلك وغري العمل وخطط ابحلوار يتعلق فيما األطراف أحرزه الذي والتقدم
 األطفال ضد املرتكبة اجلسيمة االنتهاكات منع إىل الرامية التدابري

 
 األمن جملس أعمال جدول يف املدرجة احلاالت - ألف 

 أفغانستان  
 من املا ة يف 28 نســــــــبتهم بلغ  ح ث النزاع، آاثر من ال ظمى الوطأة يتحملون األطفال يزل مل - 17
 3 062 عدده ما 2018 عا  يف شــــــوهوا أو ف ها قتلوا اليت احلاالت وبلغ  املدن ن، املصــــــابن مج ع بن

 ذكر، ما إىل وإضــافة (.927) اإلطالق على األكرب أفغانســتان يف األطفال من قت  من عدد وكان حالة،
 االنت اب مواقع مبهامجة ،2018 ل ا  الربملان ة لالنت اابت تصــــــديها إطار يف املســــــلحة اجلماعات قام 

 االنت اابت أاي  طالبان حركة جلوء أيضا القلق بواعث ومن املدارس. يف متمركزا نصفها من أكثر كان  اليت
 اآلهلة املناطق داخ  والق ا ف ال دوية والقناب  اهلاون مدافع مث  مباشــــــــرة غري انرية أجهزة اســــــــت مال إىل

 يف إصـــــــــــــاابت وقوع إىل وأدى عشـــــــــــــوا  ة آاثر ل ل  فكان املناطق تل  من وانطالقا املدن ن ابلســـــــــــــكان
  األطفال. صفوف

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 يتجاوز ب ضــــــهم عمر يكن مل واحدة، وفتاة فىت 45 واســــــت دا  جتن د من املتحدة األمم حتقق  - 18
 تنف   أو الصـــــــــنع ال دوية املتفجرة األجهزة زرع أو التفت ش مراكز أو القتال يف ه الء واســـــــــت د  أعوا ، 8

https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
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 يف فىت 22 عن يق  ال ما وقت  جنســـــ ا. اســـــتغلوا قد أو االنتهاكات، من ذل  غري أو انتحارية هجمات
 وكان (،31) املسلحة اجلماعات إىل واالست دا  التجن د حاالت من املا ة يف 67 وُنسب ارتباطهم. فرتة

 اإلســـالم ة الدولة وتنظ م (،11) طالبان وحركة واحد(، حادث يف فىت 17) ابكســـتان طالبان حركة ب نها
 مســــــلحة ومجاعة (،2) خراســــــان( والية - اإلســــــالم ة الدولة )تنظ م خراســــــان والية - والشــــــا  ال راق يف

 الـــدولــة تنظ م اســـــــــــــــت ـــد  ننكرهـــار، بواليـــة ابال، ديهي مقـــاط ـــة يف آذار/مـــارس، 14 ويف (.1) جمهولـــة
 واألمن الدفاع قوات مع ابالرتباط اهتموا رجال لثالثة ال لين اإلعدا  يف صب ن خراسان والية - اإلسالم ة

 (،6) األفغان ة احملل ة الشـــرطة قب  من واســـت دموا الباقون عشـــر اخلمســـة األطفال وُجّند األفغان ة. الوطن ة
  (.8) للحكومة املوال ة وامل ل ش ات (1) األفغان ة الوطن ة والشرطة

 مراكز يف حمتجزين كانوا  أطفال 205 أبن احلكومة أفادت ،2018 األول/ديســــــــــــــمرب كانون  ويف - 19
 القومي. ابألمن تتص  بتهم األحداث أته   إعادة

ّوه 927 منهم )قُت  طفال 3 062 إصــــــابة من املتحدة األمم وحتقق  - 20  من وكان (،2 135 وشــــــُ
 (،916 وشــــوه طفال 276 قت  )ح ث الربية االشــــتباكات فهي الر  ســــ ة األســــباب أما فتاة. 831 ب نهم

 وشـــــــــوه طفال 129 )قت  انتحارية هجمات شـــــــــن يف املســـــــــت دمة غري الصـــــــــنع ال دوية املتفجرة واألجهزة
 .2017 ب ا  مقارنة زايدة شكل  اليت (256 وشوه طفال 236 )قت  اجلوية ال مل ات مث (،388

 األطفال صــــــــــفوف يف اإلصــــــــــاابت من املا ة يف 44 عن مســــــــــ ولة املســــــــــلحة اجلماعات وكان  - 21
 (،217) خراســـــــــان والية - اإلســـــــــالم ة الدولة وتنظ م (،997) طالبان حركة ضـــــــــمنها فمن (،1 343)

 خراســـــــان والية - اإلســـــــالم ة الدولة تنظ م أهنا نفســـــــها ت لن ومجاعة (،114) جمهولة مســـــــلحة ومجاعات
 صـــفوف يف اإلصـــاابت من املا ة يف 34 املتحدة األمم ونســـب  (.8) م ا خمتلفة مســـلحة ومجاعات (،7)

 الوطن ة واألمن الدفاع قوات ضـــــــــــــــمنهـا ومن هلا، املوال ـة والقوات احلكومة قوات إىل (1 051) األطفـال
 وامل ل شــــ ات (،286) (3)الدول ة والقوات (،467) األفغاين الوطين اجل ش مقدمتها ويف (629) األفغان ة

 حكوم ة وقوات (58) هلا املوال ة والقوات احلكومة قوات بن املشــــــرتكة وال مل ات (56) للحكومة املوال ة
 يف وق   اليت األخرى اإلصـــــــــــاابت من املا ة يف 15 ونســـــــــــب (.22) حمددة غري للحكومة موال ة وقوات

 يف 6 حنو عزو يتأت ومل م ا. املسلحة واجلماعات هلا املوال ة والقوات احلكومة قوات إىل األطفال صفوف
 الربي القصــــف عمل ات عن منها املا ة يف 1 وجنم النزاع، أطراف من ب  نه طرف إىل اإلصــــاابت من املا ة
  احلدود. عرب
 وتورط  وفتااتن، فت ان هلا ت رض اجلنســـــــــــي ال نف حاالت من أربع من املتحدة األمم وحتقق  - 22
 أو راقصــــن كغالمن  الفت ان واســــت د  (.1) األفغان ة احملل ة والشــــرطة (3) األفغان ة الوطن ة الشــــرطة ف ها

  احمللي. ابلت بري ابزي ابتشا عل ه يطلق ما
 يف 92 ونســــــب ابحلماية. املشــــــمولن واألفراد املســــــتشــــــف ات على اعتداء 192 من التحقق ومت - 23

 الدولة وتنظ م (123) طالبان حركة مقدمتها ويف املســـــــــــــــلحة  اجلماعات إىل االعتداءات ه ه من املا ة
 الوطن ة واألمن الدفاع قوات من ك   إىل أيضـــــا االعتداءات ونســـــب  (.42) خراســـــان والية - اإلســـــالم ة

 الوطن ة واألمن الدفاع وقوات (،1) الدول ة والقوات (،3) للحكومة املوال ة وامل ل شـــــــــــــــ ات (،6) األفغان ة
__________ 

 تتمث  قتال ة غري عمل ة هي اليت الوط د، الدعم ب ثة ق ادة وتتوىل الدول ة القوات من جزء هي األطلســي مشال حلف منظمة (3) 
 واملساعدة. ابملشورة ومّدها هلا التاب ة وامل سسات األفغان ة الوطن ة واألمن الدفاع قوات تدريب يف مهمتها
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 الناخبن تســــــــــج   مراكز نصــــــــــف من أكثر املدارس وشــــــــــكل  (.3) م ا املســــــــــلحة واجلماعات األفغان ة
 اعتداء 92 عدده ملا وت رضـــــــــــــــ  األول/أكتوبر، تشـــــــــــــــرين يف جرت اليت الربملان ة االنت اابت يف واالقرتاع

 منط ظهور أيضا القلق دواعي من وكان (.85) طالبان حركة إىل م ظمها يف نسب  ابالنت اابت صلة ذا
 ســــــ ما وال املســــــلحة اجلماعات قب  من الت ل م ة املرافق ضــــــد املوجهة والتهديدات االعتداءات من جديد
 اإلصــــــــــاابت. من ال ديد ووقوع واســــــــــع نطاق على املدارس إغالق إىل أدى مما اإلســــــــــالم ة، الدولة تنظ م
 وخباصـــــــــــة املدارس، اســـــــــــتهداف على عزمه صـــــــــــراحة خراســـــــــــان والية - اإلســـــــــــالم ة الدولة تنظ م وأعلن

 البنات. مدارس
 ونســـــب ابحلماية، املشـــــمولن واألفراد املســـــتشـــــف ات على اعتداء 62 جمموعه مما التحقق وجرى - 24
 - اإلســــــــالم ة الدولة وتنظ م (،30) طالبان حركة ب نها من كان  مســــــــلحة مجاعات إىل منها املا ة يف 74

 ومجاعات (3) خراسان، والية - اإلسالم ة الدولة تنظ م نفسها على تطلق ومجاعة (،11) خراسان والية
 (،5) األفغان ة الوطن ة واألمن الدفاع قوات إىل اعتداءات من بقي ما ونســـــــــــــــب (.2) جمهولة مســـــــــــــــلحة

 ونســـــب (.1) حمددة غري للحكومة موال ة وقوة (،2) للحكومة املوال ة وامل ل شـــــ ات (،4) الدول ة والقوات
 م ا. خمتلفة ألطراف اعتداءات 4

 الوطين اجل ش قب  من مدارس 5 عدده ملا ال ســـــــــــكري االســـــــــــت دا  من املتحدة األمم وحتقق  - 25
 واألمن الدفاع قوات قب  من طب ن وملرفقن (1) خراســــان والية - اإلســــالم ة الدولة وتنظ م (4) األفغاين
 (.1) كلت هما  األفغان ة الوطن ة واألمن الدفاع وقوات طالبان حركة قب  ومن (1) األفغان ة الوطن ة

 واحدة، وفتاة فىت 42 اختطاف من التحقق مت ،2017 عا  يف املســـــــــــــــجلة األرقا  غرار وعلى - 26
 خراســـان والية - اإلســــالم ة الدولة وتنظ م (،36) طالبان حركة هي مســــلحة مجاعات قب  من ســــ ما وال

 واحلزب ابكســتان طالبان وحركة خراســان، والية - اإلســالم ة الدولة تنظ م أهنا نفســها ت لن ومجاعة (،3)
 قب  من جنس ا واستغالهلا واحدة فتاة اختطاف من التحقق وجرى منهما(. لك  واحدة )حالة اإلسالمي

  األفغان ة. احملل ة الشرطة قا د
 ابألســـــاس نســـــب  املســـــاعدات، وصـــــول منع حوادث من حاداث 44 من املتحدة األمم وحتقق  - 27
 ومجاعة (،10) خراســان والية - اإلســالم ة الدولة وتنظ م (،27) طالبان حركة هي مســلحة مجاعات إىل

 قوات إىل املتبق ة اخلمسة احلوادث ونسب (.2) خراسان والية - اإلسالم ة الدولة تنظ م أهنا نفسها ت لن
 هــ ه أن القلق دواعي ومن (.2) للحكومــة املوال ــة واملل شـــــــــــــــ ــات (3) األفغــان ــة الوطن ــة واألمن الــدفــاع

 من التحصــن ســ ما وال األطفال، حتصــن ومحالت األلغا  إزالة أنشــطة عرقلة إىل أيضــا عمدت اجلماعات
 ارتفاع اســـــتمرار ذل  إىل يضـــــاف طف . 840 000 بلغ قد التحصـــــنن  من وا من عدد إن وق   الشـــــل ،

 امل ونة عمال من 28 التقرير فرتة أثناء يف قت  إذ اإلنســـــــــــان ة املســـــــــــاعدة عمال حبق املرتكبة ال نف أعمال
  .88 واختطف 53 منهم وجرح

 
 القلق ودواعي التطورات  

 األفغان ة، األمن قوات قب  من واســــــت دامهم األطفال جتن د حاالت يف امللموس الرتاجع أالحظ - 28
 محاية وحدات كإنشـــاء  املســـل ، النزاع من املتضـــررين األطفال حلماية احلكومة اخت هتا اليت ابلتدابري وأشـــ د

 والايت مج ع حال ا تغطي أصـــــــــــــبح  ح ث األفغان ة الوطن ة للشـــــــــــــرطة التاب ة التجن د مراكز يف األطفال
 األطفال جتن د صــــراحة جير  ال ي املنق  اجلنا ي القانون ســــراين وبدء ،والية 34البالغ عددها  أفغانســــتان
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 إىل وأدعو الوطن ة(. اهلوية )بطا ق الت كرات وتزوير ابزي ابتشـــــــا الغلمان اختاذ ظاهرة وجير  واســـــــت دامهم
 ابتشـــــا ظاهرة ســـــ ما وال األطفال اســـــت دا  زال ما التطورات، تل  ورغم اتما. تنف  ا املنق  نونالقا تنف  
 داخ  الفرز آل ات ان دا  منها األخصّ   املتبق ة، الثغرات م اجلة على احلكومة وأحث قلق. مصــــدر ،ابزي

 الضـــال ن مســـاءلة وضـــمان للشـــرطة، التاب ة التفت ش مراكز يف األطفال واســـت دا  األفغان ة احملل ة الشـــرطة
  األطفال. حبق املرتكبة اجلس مة االنتهاكات يف

 من حال ا، أو مزعوما ارتباطا النزاع، أبطراف املرتبطن األطفال عن تفرج أن احلكومة وأانشـــــــــــــــد - 29
 املســـــــــــــــلحـــــة ابلقوات املرتبطن ابألطفـــــال املت لقـــــة التوج ه ـــــة واملبـــــاد  للقواعـــــد وفقـــــا االحتجـــــاز مرافق

 ســــبق ما على زايدة   ويت ن .2017 عا  يف أفغانســــتان أقرهتا اليت ابريس( )مباد  املســــلحة اجلماعات أو
 االســـــــــــــــتفادة من وميك نوا األحداث أته   إعادة مراكز إىل القومي األمن بتهم احملتجزون األطفال ينقن  أن
 األحداث. لقضاء الدول ة للم ايري وفقا اخلدمات، مج ع من
 أيدي على وشـــوهوا األطفال من قت  من أعداد ارتفاع اســـتمرار من البالغ ابلقلق أشـــ ر زل  وما - 30

 عدد اخنفاض وأالحظ .2018 عا  يف منهم قت  من عدد يف الق اسي االرتفاع س ما وال األطراف، مج ع
 اإلصـــاابت من للحد احلكومة وضـــ تها اليت والتدابري األفغان ة األمن قوات إىل املنســـوبة األطفال إصـــاابت

 املدن ن إصـــــــــاابت من للوقاية الوطن ة الســـــــــ اســـــــــة لتنف   اجلارية اجلهود على وأثين األطفال. صـــــــــفوف يف
 املت لق الربوتوكول نفاذ بدء وعلى ،2017 األول/أكتوبر تشــــــــرين يف اعتمدت اليت حدهتا، من والت ف ف
 ميكن م  نة تقل دية أســـــــــــــــلحة اســـــــــــــــت مال تق  د أو حظر ابتفاق ة امللحق احلرب خملفات من ابملتفجرات

 قواعد وتنق   ،2018 شـــــــــباط/فرباير يف اخلامس( )الربوتوكول األثر عشـــــــــوا  ة أو الضـــــــــرر مفرطة اعتبارها
 عمل ات يف القانون ن املســـــــــــــتشـــــــــــــارين إشـــــــــــــرا  على احلكومة وأشـــــــــــــجع اجلوي، االســـــــــــــتهداف عمل ات

 ال م  خطة يف والتشويه القت  ومنع إبهناء املت لقة اجلوانب إدراج على بقوة احلكومة وأشجع االستهداف.
 الدول ة، القوات عمل ات يف شــــــوهوا أو قتلوا ال ين األطفال عدد زايدة من أيضــــــا ابلقلق وأشــــــ ر القا مة.

 واألطفال املدن ن إصـــــاابت من للحد اخت ت اليت االحرتازية ابلتدابري وأرحب اجلوية. ال مل ات ســـــ ما وال
 رف ع مدين مســــــــ ول بت  ن األمريك ة املتحدة الوالايت يف الدفاع وزارة ق ا  منها ال ســــــــكرية، ال مل ات يف

 ال ســـكرية ال مل ات يف املقاتلن غري من ابلضـــحااي املتصـــلة للســـ اســـات االمتثال مســـا   لتنســـ ق املســـتوى
 يف احلاز  الدعم ب ثة ضـــمن األطفال حبماية امل ين املســـتشـــارين كبري  دور أيضـــا وأالحظ املتحدة. للوالايت

 احلكومة مع اســــــــتباق ة بصــــــــورة تتواصــــــــ  أن اخلاصــــــــة ممثليت من وأطلب املســــــــل . النزاع يف األطفال محاية
 يف اإلصـــــــــــــــاابت من احلد أج  من منهما ك   اخت ها اليت التدابري مج ع تنف   تتابع وأن الدول ة والقوات

 اســـــــــــــــتثنا  ة تدابري ابختاذ فورا الق ا  على الدول ة والقوات احلكومة بقوة أحث وإنين األطفال. صـــــــــــــــفوف
 ابلتزامات التق د ومواصــــــــــــلة اجلوية، ال مل ات ومنها ال ســــــــــــكرية ال مل ات أثناء األطفال حلماية إضــــــــــــاف ة

 قت  عن فورا التوقف املســـــــــــــــلحة اجلماعات مناشـــــــــــــــدي أتك د وأكرر الدوي. القانون مبوجب منهما ك 
 وتشويهم. األطفال

 اســـــــت داما واســـــــت دامهم األطفال جتن د يف املســـــــلحة اجلماعات اســـــــتمرار من القلق ويســـــــاورين - 31
 أثناء ذل  يف مبا والصــــــــــــــح ة، الت ل م ة املرافق ضــــــــــــــد املوجهة االعتداءات ومن القتال ة، األدوار يشــــــــــــــم 

 ويف امل ن ة، األطراف توقف أبن وأطالب التحصــــــــــن، ومحالت األلغا  إزالة أنشــــــــــطة وضــــــــــد االنت اابت،
 وأشــــــــــجع فوراي. وقفا األعمال تل  خراســـــــــــان، والية - اإلســـــــــــالم ة الدولة وتنظ م طالبان حركة مقدمتها
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 النزاع أطراف وأحث االنت اابت. أثناء واملســـــــتشـــــــف ات املدارس حلماية األولوية إعطاء على بقوة احلكومة
  عم . خطط وضع أج  من املتحدة األمم مع ال م  على التقرير يف أمساؤها املدرجة

 
 الوسطى أفريقيا مجهورية  

 ال نف أعمال اســـــــــتمرار هو ابملدن ن احملدق والتهديد األمن ان دا  يف الر  س الســـــــــبب ظ  لقد - 32
 واملوارد االســـــــــــــرتات ج ة املواقع على الســـــــــــــ طرة أج  من اإلجرام ة وال صـــــــــــــاابت املســـــــــــــلحة اجلماعات بن

 عا  هناية وشـــــــهدت واملســـــــ ح ة. املســـــــلمة الطا فتن بن ســـــــ ما وال الطا في التوتر ومظاهر االقتصـــــــادية،
 وبلوغ الرعوي ابلتنقـــ  أغلب ُتهـــا ت لق خطرية حوادث وأوهـــا ، ال ل ـــا ومبومو واكـــا مقـــاط ـــات يف 2018

 أفريق ا مجهورية يف االســــتقرار لتحق ق األب اد املت ددة تكاملةامل املتحدة األمم ب ثة ويســــرت الت دين. مواقع
 من احملل ة اجملتم ات وقادة املســـــلحة اجلماعات من ك   ف ها شـــــار  اليت احملل ة الســـــال  عمل ات الوســـــطى

 شــباط/ 6 يف ابلتوق ع الســال  عمل ة وتوج  اإلنســاين. احل ز نطاق وتوســ ع ال نف أعمال من احلد أج 
  احلكومة بن الوســــــــــطى أفريق ا مجهورية يف واملصــــــــــاحلة للســــــــــال  الســــــــــ اســــــــــي االتفاق على 2019 فرباير

 مسلحة. مجاعة 14 و
 

  اجلس مة االنتهاكات  
 أعوا ، ســــــــتة عمره يتجاوز ال ب ضــــــــهم فىت( 61 و فتاة 14) طفال 75 جمموعه ما هنال  كان - 33
 الســـــــــابق ســـــــــ ل كا ا تالف وفصـــــــــا   (،34) ابالكا أنيت مجاعة أيدي على واســـــــــت دموا جندوا ال ين من

 أفريق ا مجهورية لنهضــــة الشــــ ب ة واجلبهة (،14) الوســــطى أفريق ا لتحرير الوطن ة احلركة ذل  يف مبا (،27)
 الوطن ة واحلركة (،2) الوســـــــــــــطى أفريق ا مجهورية يف التجديد أج  من الوطين والتجمع (،10) الوســـــــــــــطى

 PK-5 (3) ابســــــــــــــم امل روفة واجلماعات (،10) للمقاومة الرب وج ش واحد(، )طف  الوســــــــــــــطى ألفريق ا
 وطهاة ومحّالن وخمربين كمقاتلن  األطفال واســـــــــــــــُت د  (.1) االعتبار ورد ابحلقوق واملطالبة ال ودة وحركة
  جنس ا. واستغلوا وخدما

 (،6) ابالكا أنيت جبماعة الرتباطهم فت ان وســـــــــــــــب ة واحدة فتاة الوطن ة الســـــــــــــــلطات واحتجزت - 34
 لك  1) الوســـــطى أفريق ا مجهورية يف الســـــال  أج  من واالحتاد الوســـــطى أفريق ا لنهضـــــة الشـــــ ب ة واجلبهة

 قض ته زال  ما ال ي السال ، أج  من ابالحتاد املرتبط الطف  ابستثناء مج  ا ه الء سراح وأطلق منهما(.
 احملكمة. على م روضة

 (71) مقتلهم من التحقق مت ممن فىت( 76 و فتــاة 38) طفال 114 جمموعــه مــا هنــالــ  وكــان - 35
 عمر يكن مل ال ين الضـــــحااي إصـــــاابت وجنم  .2017 ب ا  مقارنة طف فة بزايدة أي (،43) وتشـــــويههم

 (8) ال مد واحلرق (،12) الســواطري واســت مال (92) النار إطالق عمل ات عن أشــهر 4 يتجاوز ب ضــهم
 صــــــــــفوف يف اإلصــــــــــاابت أغلب ة ونســــــــــب احملل ة. جمتم اهتم ضــــــــــد املوجهة االعتداءات أثناء (2) والط ن

 ابسم امل روفة فاجلماعات (20) ابالكا أنيت مجاعة مث (،63) السابق س ل كا ا تالف فصا   إىل األطفال
PK-5 (9).  األول/أكتوبر، تشرين ويف تضررا. املقاط ات أكثر مها غريب زي - وانان أواكا مقاط تا وكان 
 عشـــوا ي اعتداء يف ال ل ا، امبومو مبقاط ة زمي و مدينة خارج ابلســـاطور طفال 12 ابالكا أنيت مجاعة قتل 
  فوالن تن. أسرتن على
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 عمر يتجاوز ال واحدا، وفىت فتاة 58 مســــ  جنســــي عنف حوادث من املتحدة األمم وحتقق  - 36
 لل نف أخرى فتاة 14 وت رضـــــــــ  فتاة 18 جمموعه ما اغتصـــــــــب األطفال ه الء ومن أعوا . 8 ب ضـــــــــهم
 وفصا   ابالكا أنيت مجاعة من عناصر الر  س ون اجلناة وكان املسلحة. ابجلماعات ارتباطهن أثناء اجلنسي
 ابالكا، أنيت مجاعة عناصــــر أحد على القبض وألقي حالة(. 18 يف متورط )ك    الســــابق ســــ ل كا ا تالف
 واحُتجزوا للشرطة، املساعدة القوات أفراد وأحد الوسطى، أفريق ا مجهورية لنهضة الشب  ة اجلبهة يف وعضو
 سنوات. 10 ملدة ابلسجن ابالكا أنيت جلماعة التابع ال ضو على وحكم أطفال. اغتصاب بتهمة

 وذل  املســـــــــــتشـــــــــــف ات، على اعتداء 22 و املدارس على اعتداء 34 جمموعه مما التحقق وجرى - 37
 ب ا  مقارنة للمســـــــــتشـــــــــف ات ابلنســـــــــبة املا ة يف 16 و للمدارس ابلنســـــــــبة املا ة يف 21 بنســـــــــبة زايدة ميث 

 مجاعة عناصــــر يل هم (36) الســــابق ســــ ل كا ا تالف فصــــا   عناصــــر من الر  ســــ ون اجلناة وكان .2017
 قبــ  من مــدارس 7 عــدده ملــا ال ســـــــــــــــكري االســـــــــــــــت ــدا  من املتحــدة األمم وحتققــ  (.6) ابالكــا أنيت

 ومجاعة (2) االعتبار ورد ابحلقوق واملطالبة ال ودة وحركة (،4) الوســــــــطى أفريق ا لنهضــــــــة الشــــــــ ب ة اجلبهة
  (.1) ابالكا أنيت
 واحدا، عاما يتجاوز ال ب ضــــهم ســــن فىت(، 34 و فتاة 28) طفال 62 جمموعه ما هنال  وكان - 38
 يف ضال ة السابق س ل كا ا تالف فصا   وكان  (.57) احلاالت م ظم يف التجن د ألغراض اختطفوا ممن

 الشـــــــــــــ ب ة واجلبهة ( 25) الوســـــــــــــطى أفريق ا لتحرير الوطن ة احلركة مث ( 35) احلاالت تل  من عدد أكرب
 (2) الوسطى أفريق ا لنهضة الش ب ة واجلبهة الوسطى ألفريق ا الوطن ة واحلركة ( 6) الوسطى أفريق ا لنهضة
  (.9) ابالكا أنيت ومجاعة (10) للمقاومة الرب ج ش يل ها ( 2) الوسطى ألفريق ا الوطن ة واحلركة

 2017 ب ا  مقارنة (120) اإلنســـــــــــان ة املســـــــــــاعدة إيصـــــــــــال منع حوادث يف زايدة وســـــــــــجل  - 39
 اإلنســــــان ة. املســــــاعدة عمال صــــــفوف يف (5) واختطاف (23) وجرح (6) قت  حاالت مشل  (،101)

 السابق س ل كا ا تالف فصا   تل هم (،57) جمهولن مسلحن أفراد قب  من احلوادث ه ه م ظم وارتكب
 غريب زي - وانان أوهـا  مقـاط تـا وكـانـ  (.1) للمقـاومـة الرب وج ش ( 29) ابالكـا أنيت ومجـاعـة (،33)

  تضررا. األكثر
 

 القلق ودواعي التطورات  
 من اثنن على القبض ألقي فقد ال قاب. من اإلفالت مكافحة يف جلهودها احلكومة على أثين - 40
 أطفـال جتن ــد ب نهــا من جرا م ارتكــاب بتهمــة الـدول ــة اجلنــا  ــة احملكمــة إىل وأح ال ابالكـا أنيت مجـاعـة قـادة
 للجرا م األولوية إعطاء على اخلاصـــــة اجلنا  ة احملكمة وأشـــــجع واســـــت دامهم. عشـــــرة اخلامســـــة ســـــن دون

  القضا  ة. مالحقاهتا يف األطفال ضد املرتكبة
 إلهنــاء 2018 أاير/مــايو 30 يف عمــ  خطــة الوســـــــــــــــطى ألفريق ــا الوطن ــة احلركــة بتوق ع وأرحــب - 41

 ال م  وك ل  الطف ، محاية لشـــــ ون منســـــقن مبثابة قادة أرب ة وت  ن وقوعها ومنع اجلســـــ مة االنتهاكات
 حزيران/يون ه 24 يف عم  خطة توق ع إىل أفضـــــــــــى ال ي الوســـــــــــطى أفريق ا لنهضـــــــــــة الشـــــــــــ ب ة اجلبهة مع

 وق تامها. اللتن ال م  خطيت بتنف   اإلســــــــــراع على الشــــــــــ ب ة واجلبهة الوطن ة احلركة اآلن وأحث .2019
 عم . خطة اعتماد إىل الوسطى أفريق ا مجهورية يف السال  أج  من االحتاد ق ادة أيضا وأدعو
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 الشـــــــ ب ة اجلبهة عن فىت 364 و فت ات 205 فصـــــــ  من املســـــــلحة اجلماعات مع احلوار ومّكن - 42
 إىل ويضـــاف (.7) ســـ ل كا جتديد وفصـــ   (،248) ابالكا أنيت ومجاعة (،314) الوســـطى أفريق ا لنهضـــة

 ابوا يف عل هم الت رف مت قد أبنفســـــهم أنفســـــهم تســـــري  إىل ابدروا ال ين األطفال من 216 أن ســـــلف ما
 إطار ويف اإلدماج. إعادة جمال يف ال ون ســـــــ ف من املقد  الدعم من واســـــــتفادوا ابندي( - واها  )مقاط ة
 أتكد ابوا، يف 2018 عا  هناية يف اســــته  ال ي اإلدماج وإعادة والتســــري  الســــالح لنزع الوطين الربانمج

 واجهوا وشــــــــــــركاءها ال ون ســــــــــــ ف أن غري كل هما.  وال دالة الثورة بفصــــــــــــ لي مرتبطن كانوا  طفال 389 أن
 احلكومة أيضـــــا وأحث األوضـــــاع. وتقلب األموال نقص بســـــبب اإلدماج إعادة برامج تنف   يف صـــــ وابت

 الطف ، حبماية امل ن ة اجلهات إىل املســــــــــلحة ابجلماعات املرتبطن األطفال لتســــــــــل م بروتوكول اعتماد على
 محاية مرســــــــــو  وإصــــــــــدار واســــــــــت دامهم، األطفال جتن د جير  ال ي الطف  محاية قانون مشــــــــــروع واعتماد
 وفقا للوقاية، وطن ة خطة وضــــع يف والنظر القضــــا  ة، املالحقة من املســــلحة ابجلماعات املرتبطن األطفال

  .(2018) 2427 األمن جملس لقرار
 ذل  يف مبا األطفال، ضــــــــــــد املرتكبة اجلســــــــــــ مة االنتهاكات من البالغ القلق يســــــــــــاورين يزال وال - 43

 واملســـــتشـــــف ات املدارس ضـــــد املوجهة االعتداءات عدد ويف منهم وشـــــوهوا قتلوا من عدد يف زايدة حدوث
 السابق. س ل كا ا تالف عناصر إىل املنسوبة االختطاف عمل ات عن فضال املسلحة، اجلماعات قب  من

 مبوجــب عل هــا الواق ــة اباللتزامــات والتق ــد االنتهــاكــات مج ع عن فورا الكف على األطراف مج ع وأحــث
 الدوي. القانون

 
 كولومبيا  

 دوكي إيفان الر  س، أكد وقد .2018 آب/أغســـــــــــــــطس يف مهامها اجلديدة احلكومة تقلدت - 44
 عزمه وكرر الشـــــ  ، اجل ش - الكولومب ة الثورية املســـــلحة القوات مع الســـــال  اتفاق بتنف   التزامه مارك ز،

 ب ض يف الســــال  اتفاق تنف   ضــــ ف وأدى االتفاق. يف اخلالف ة األجزاء لب ض توافقي ت دي  كفالة  على
 املســـــــــــــــلحة اجلماعات زت زي إىل أخرى مناطق يف ودفع ابإلحباط، احملل ة اجملتم ات إصـــــــــــــــابة إىل املناطق

 ت ريض مث ومن ســــابقا، الشــــ   اجل ش - الكولومب ة الثورية املســــلحة القوات مناطق يف للدولة التاب ة غري
  اجلس مة. لالنتهاكات األطفال

 النشــــــاط ووقف االختطاف ضــــــحااي مج ع عن اإلفراج من احلكومة ج ل  آب/أغســــــطس، ويف - 45
 وأوقف  الشــــرطن. ب ين  اإليفاء يتحقق ومل الوطين. التحرير ج ش مع احلوار ملواصــــلة شــــرطن اإلجرامي
 ال امة الوطن ة األكادمي ة اســـــــتهدف ال ي اهلجو  عقب الوطين التحرير ج ش مع املفاوضـــــــات رمس ا احلكومة
  عنه. مس ول ته الوطين التحرير ج ش وأعلن ،2019 الثاين/يناير كانون  يف سانتاندر مقاط ة يف للشرطة

 ونوري وأنت وك ا وكاوكا وانرين و تشـــــــوكو مقاط ات يف النزوح على طف  4 800 من أكثر وأجرب - 46
 ملا ووفقا  م. احملدق التجن د وخطر االشـــتباكات بســـبب وبوايتشـــا وأراوكا كاوكا  دي  وابي ســـانتاندر دي

 حبلول كولومب ا  إىل توافدوا قد البول فارية فنزويال مجهورية من شــ ص مل ون من أكثر كان  احلكومة، ذكرته
 واالســـــــــــــت دا  التجن د خطر واملهاجرون الالجئون األطفال ويواجه .2018 األول/ديســـــــــــــمرب كانون  31

  اجلنسي. وال نف

https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
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 اجلس مة االنتهاكات  
 عمرُ  طفال 293  مهّ  واالســـــــــــــــت دا  التجن د حوادث من حاداث 120 جمموعه مما التحقق مت - 47

 وعددها 2017 عا  يف املســــجلة ابحلاالت مقارنة حادة زايدة ميث  ما وهو عاما، 14 يت دى ال ب ضــــهم
 رأس على (4)الشــــ   اجل ش - الكولومب ة الثورية املســــلحة للقوات التاب ة اجلماعات عناصــــر وكان .169
 الغايتان ة ال اي الدفاع مجاعات وتنظ م (69) الوطين التحرير ج ش عناصـــــــــــــــر يل هم طفال( 82) اجلناة

 طفال 196 اخنرط احلكومة، ذكرته ملا ووفقا (.12) غولفو دي  كالن  ابســـــــــــــــم أيضـــــــــــــــا امل روفة لكولومب ا
 التســـــــري  برانمج يف للدولة، التاب ة غري املســـــــلحة اجلماعات عن انفصـــــــلوا ممن فتاة( 91 و فت ان  105)

  .2018 عا  يف األسرة لرعاية الكولوم  امل هد نظمه ال ي
 أطفال 108 مســــــــــ  والتشــــــــــويه القت  حوادث من حاداث 89 وقوع من املتحدة األمم وحتقق  - 48
 ميث  ما وهو جنســـــــــهم(، ي رف مل طفال 14 و فىت 60 و فتاة 34) أعوا  مثان ة يتجاوز ال ب ضـــــــــهم عمرُ 
 اجلماعات بن نشـــب  اليت االشـــتباكات عن احلوادث تل  وجنم  (،53) 2017 ال ا  من  حادة زايدة

 جلماعات ينتســـبون اجلناة وكان لألفراد. املضـــادة واأللغا  القصـــف وعمل ات النار إطالق وتبادل املســـلحة
 عن املنشقة واجلماعات (،14) الوطين التحرير وج ش األطفال(، صفوف يف إصابة 63) جمهولة مسلحة
 الغايتان ة ال اي الدفاع مجاعات وتنظ م (11) الشـــــــــــــــ    شاجل - الكولومب ة الثورية املســـــــــــــــلحة القوات

 عمل ات عن جنم  األطفال صــــــفوف يف إصــــــابة 11 ووقع (.1) الشــــــ   التحرير وج ش (8) لكولومب ا
 أولئ  من 22 أصـــــــ ب احلكومة، لب اانت ووفقا املســـــــلحة. اجلماعات ضـــــــد الكولومب ة املســـــــلحة القوات

  .2018 عا  يف لألفراد املضادة األلغا  عن انمجة حوادث يف األطفال
 اجلماعات إىل ونســـــــــب  اجلنســـــــــي لل نف فت ات تســـــــــع ف ها ت رضـــــــــ  حوادث من التحقق ومت - 49

 ال اي الدفاع مجاعات وتنظ م فت ات( 5) الش   اجل ش - الكولومب ة الثورية املسلحة القوات عن املنشقة
 األصل ة الش وب بنات من فتاة ت رض  بوتومايو، حمافظة يف املثال، سب   ف لى (.4) لكولومب ا الغايتان ة

 الكولومب ة الثورية املســـلحة القوات عن منشـــقة مجاعة يف عضـــو يد على جنســـي العتداء عاما 17 عمرها
 عن ت خ  احلم  ملنع وســــــــــا   اســــــــــت مال على وأجربت “أوال   اجلبهة” ابســــــــــم ت رف الشــــــــــ   اجل ش -

 احلقن. طريق
 ونوري انرين و، يف ابحلماية املشــــــــــــمولن واألفراد املدارس على اعتداء 13 جمموعه مما التحقق ومت - 50
 اجلماعات عناصر أيدي على منها اثنان اعتداءان وقع وأراوكا، كاوكا،  دي  وابي وتشوكو، سانتاندر، دي

 عشــر األحد االعتداءات يف تورط ب نما الشــ  ، اجل ش - الكولومب ة الثورية املســلحة القوات عن املنشــقة
 يف وتســـــــــــبب  للدولة، التاب ة غري املســـــــــــلحة للجماعات اتب ون هم ممن هويتهم حتدد مل عناصـــــــــــر األخرى
  مدرس ة. مبان وتدمري هتديدات وتوج ه مدرس قت  احلوادث ومشل  املدرس ة. الفصول ت ط  

 أيدي على فت ات( ثالث ب نهم )من عاما 16 و 14 بن أعمارهم ترتاوح أطفال ســتة واختطف - 51
 الشــــ   اجل ش - الكولومب ة الثورية املســــلحة القوات عن املنشــــقة واجلماعات (،2) الوطين التحرير ج ش

  (.3) جمهولة مسلحة وعناصر (1)
__________ 

 الشــــ  ، اجل ش - الكولومب ة الثورية املســــلحة القوات عن املنشــــقة اجلماعات إىل التقرير ه ا يف الواردة اإلشــــارات مج ع يف (4) 
 للقوات التاب ن اجلناة من وامل اودين الســـــــــــــــال  ابتفاق تتق د مل اليت اجلماعات تضـــــــــــــــم اجلماعات تل  أن يفهم أن ينبغي

 السال . اتفاق مبوجب التزاماهتم نقضوا ال ين الش   اجل ش - الكولومب ة الثورية املسلحة
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 وصـــــــــــــــول منع حوادث من اثنن حـــــادثن يف الوطين التحرير ج ش ضـــــــــــــــلوع من التحقق ومت - 52
 التنق  على ق ودا الوطين التحرير ج ش فرض احلالتن، إحدى ويف أراوكا. حمافظة يف اإلنسان ة املساعدات

 املدرس ة. الفصول ذل  يف مبا النشاط، أنواع من نوع أي ف ها منع أاي  ثالثة ملدة
 القلق ودواعي التطورات  

 عا  س اساي توج ه مبوجبه اعتمد ال ي 1434 املرسو  صدر ،2018 آب/أغسطس شهر يف - 53
 للدولة. التاب ة غري املســـلحة اجلماعات قب  من ضـــدهم ال نف وارتكاب واســـت دامهم األطفال جتن د مينع
 جتن د منع إىل الرام ة والربامج امل ســـــــــســـــــــات ت زيز على احلكومة وأشـــــــــجع اإلجيايب التطور   ا أرحب وأان

 ســــــ اق يف األطفال ضــــــد اجلنســــــي ال نف ملنع األولوية إعطاء إىل احلكومة وأدعو واســــــت دامهم. األطفال
  اجلناة. مساءلة وكفالة املسل  النزاع
 اجلماعات قب  من واســـــــت دامهم األطفال جتن د حاالت عدد ارتفاع من البالغ القلق ويســـــــاورين - 54

 األطفال عن فورا اإلفراج على وأحثها الشـــــ  ، اجل ش - الكولومب ة الثورية املســـــلحة القوات عن املنشـــــقة
 التحرير ج ش قب  من واســت دامهم األطفال جتن د اســتمرار من قلقا زل  وما املمارســة. هل ه حد ووضــع

 هـ ه وأدعو املســـــــــــــــلحـة. اجلمـاعـات ف هـا تتورط اليت األطفـال وتشـــــــــــــــويـه قتـ  حـاالت زايدة ومن الوطين،
 وقوعها. ومنع االنتهاكات لتل  حد وضع إىل اجلماعات

 (،S/2018/1159) كولومب ــــا  يف للتحقق املتحــــدة األمم ب ثــــة عن تقريري يف املبن النحو وعلى - 55
 أي ب د يتلقوا مل ال ين “خمتلف ح اة مســــــــــار” بربانمج املشــــــــــمولن األطفال وضــــــــــع من القلق يســــــــــاورين

 مت من إدمــاج إعــادة عمل ــة تنف ــ  على احلكومــة وأحــث للربانمج. الالزمــة املوارد نقص ومن ت ويضــــــــــــــــات
 األمن ة الضماانت ت زيز وعلى رمس ة، غري إجراءات عرب حديثا عنهم أفرج ال ين األطفال من عل ه الت رف

 الربانمج. يف للمشاركن
 

  الدميقراطية الكونغو مجهورية  
 اليت االنت اابت بتأخر املرتبط التوتر ومظاهر البلد، مناطق ب ض يف الدولة ســــــلطة ضــــــ ف أدى - 56

 قبا   بن واالشــتباكات وتشــرذمها، املســلحة اجلماعات وت دد ،2018 األول/ديســمرب كانون  يف أجري 
 حبق انتهاكات ارتكاب إىل وكاســــــــــاي، الشــــــــــرق ة املنطقة يف الدا ر وال نف إيتوري، منطقة يف ول ندو ه ما

 اجلســــــ مة. االنتهاكات من الســــــاحقة األغلب ة يف تورطوا من هم املســــــلحة اجلماعات أفراد وكان األطفال.
 ذل  مرد وكـان األطفـال، ضــــــــــــــــد املرتكبـة اجلســـــــــــــــ مـة االنتهـاكـات يف تراجع وقوع املتحـدة األمم ووثقـ 

  كاساي.  منطقة يف النزاع حدة فتور إىل ابألساس
 

  اجلس مة االنتهاكات  
 فىت(. 540 و فتاة 91) طفال 631 عدده ما 2018 عا  يف جندوا ال ين األطفال جمموع بلغ - 57

 تل هما (،150) ون اتورا (170) مازمي  ماي - املاي مجاعة إىل اجلديدة التجن د حاالت نصـــف ونســـب
 بنســبة اســتأثرت ح ث واســت دامهم، األطفال جتن د مركز الشــمال ة ك فو  وظل  أخرى. مســلحة مجاعات

 وجنوب املا ة( يف 16 )بنســـــــــــبة الكربى كاســـــــــــاي  منطقة ذل  يف وتلتها احلاالت، مج ع من املا ة يف 70
 الدميقراط ة الكونغو جلمهورية املســــلحة القوات قب  من أطفال 9 واســــت د  املا ة(. يف 10 )بنســــبة ك فو

 شـــــــهر بن ترتاوح لفرتات الدعم مها  يف واحد( )فىت الكونغول ة الوطن ة والشـــــــرطة واحدة( وفتاة فت ان 7)

https://undocs.org/ar/S/2018/1159
https://undocs.org/ar/S/2018/1159
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 اســـت دم  املثال، ســـب   وعلى .2018 عا  يف فصـــلوا مث جندوا قد منهم 7 وكان اثنن، وشـــهرين واحد
 يف إيتوري، يف أاي  5 ملدة املنهوبة األمت ة حلم  فت ان 4 الدميقراط ة الكونغو جلمهورية املســـــــــــــــلحة القوات

  الشرطة. مها  ألداء شابوندا إقل م يف واحدا فىت الكونغول ة الوطن ة الشرطة است دم  حن
 تشـــــم  النزاع يف طرفا 39 عن انفصـــــلوا ممن فتاة( 267 ب نهم )من طفال 2 253 هنال  وكان - 58

 ورااي (،335) نســـــــــــــــــابو وكــاموينــا (،417) مــازمي  مــاي - املــاي ومجــاعــة (،532) ن ــاتورا عــدادهــا يف
 ومجـــاعـــة (،128) املقـــاتلـــة أبكونغوزي قوات - روانـــدا لتحرير الـــدميقراط ـــة والقوات (،175) موتومبوكي

 أج  من والتحالف إيتوري يف الوطن ة املقاومة وقوات (75) التجديد فص   - الكونغو عن للدفاع اندوما
 ســــــــــــــن دون األطفــال نصـــــــــــــــف من يقرب مــا وكــان منهمــا(. طرف لكــ  57) كونغو حر ذي ســـــــــــــــ ــادة

 قادة وأفرج (.1 014) كمقاتلن  منهم املا ة يف 45 واســـــت د  (1 067) جندوا عندماعشـــــرة  اخلامســـــة
 بـــ لتهـــا اليت الـــدعوة جهود عقـــب األطفـــال ه الء من املـــا ـــة يف 25 عن طوعـــا املســـــــــــــــلحـــة اجلمـــاعـــات

  املتحدة. األمم
 بتهمـة حريتنهم احلكومــة قوات حرمتُهم فت ــات( 6 ب نهم )من طفال 125 من حنو هنــالــ  وكــان - 59

 على وزايدة يوما. 48 و أاي  3 بن ترتاوح فرتات ب د عنهم وأفرج املســــــــــــــلحة ابجلماعات املزعو  االرتباط
 يف حمتجزين نســـــــــــابو كاموينا  جبماعة ارتباطهم يف لالشـــــــــــتباه عل هم القبض ألقي ممن فىت 21 يزل مل ذل ،
  .2016 أيلول/سبتمرب من  احتجز قد ب ضهم وكان كاساي.  مبقاط ة كااننغا،  سجن

 فتاة 39) طفال 77 مقت  إىل أدت األطفال، صــــــــــــفوف يف إصــــــــــــابة 169 جمموعه ما وقع وقد - 60
 القوات من ك   إىل 36 اإلصـــــــــاابت ه ه من وُنســـــــــب فىت(. 63 و فتاة 29) 92 وتشـــــــــويه فىت( 38 و

 ســـــ اق يف م ظمها ووقع (،3) الكونغول ة الوطن ة والشـــــرطة (33) الدميقراط ة الكونغو جلمهورية املســـــلحة
 مجاعة ب نها من مســـــــلحة مجاعات إىل املتبق ة اإلصـــــــاابت ونســـــــب  الشـــــــرق ة. املنطقة يف اجلارية ال مل ات

 ذخا ر وإىل (،47) جمهولة مســــــلحة عناصــــــر وإىل (،9) الدميقراط ة القوى وحتالف (45) نســــــابو كاموينا
  (.18) منفجرة غري
 وإيتوري (55) وكاســـــــــاي (،107) الشـــــــــمال ة ك فو  يف اجلنســـــــــي لل نف فتاة 277 وت رضـــــــــ  - 61

 مســــــــــ ولة احلكومة قوات وكان  (.37) أخرى ومقاط ات (11) وتنجان قا (31) اجلنوب ة وك فو (،36)
 والشـــرطة (85) الدميقراط ة الكونغو جلمهورية املســـلحة القوات ومنها احلاالت، تل  من املا ة يف 50 عن

 نســـب ال ي ال دد ضـــ ف تفوق نســـبة وهي (،5) الوطين االســـت بارات وجهاز (51) الكونغول ة الوطن ة
 يف احملاكمة، انتظار يف وهم ف هم مشتبه جناة 8 على القبض وألقي .2017 عا  يف احلكوم ة القوات إىل

 جلماعة اتب ون عناصــر اجلناة بن من وكان رؤســا هم. عن صــادرة عقوابتأشــ ا   5 على فرضــ  حن
 يف الوطن ــة املقــاومــة وقوات والــدميقراط ــة للتجــديــد الوطين واجمللس (،17) موتومبوكي ورااي (،24) ن ــاتورا
 ومجاعة (،8) مازمي  ماي - ماي ومجاعة منها(، لك  حالة 14) جمهولة ماي - ماي ومجاعات إيتوري

  (.7) نسابو كاموينا
 وهو املســـــــتشـــــــف ات، على اعتداءات 10 و املدارس على اعتداء 87 جمموعه مما التحقق وجرى - 62

 ح ث كاســـــــــاي،  منطقة يف ال نف أعمال تراجع عن جنم 2017 ب ا  مقارنة ملموســـــــــا اخنفاضـــــــــا ميث  ما
 دجوغو، إقل م يف القبل ة االشـــــتباكات ســـــ اق يف االعتداءات م ظم ووقع مســـــتهدفة. امل ســـــســـــات ت د مل

 النريان ف ها أضرم  اليت واحد( ومستشفى مدرسة 42) امل سسات من 43 هنال  وكان (.75) إبيتوري
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 واعُتدي للنهب مستشف ات( 9 و مدرسة 42) م سسة 51 ت رض حن يف عمدا، أضرار  ا أحلق  أو
 ونســــــــــــــــب االعتــداءات. جــ  عن مســـــــــــــــ ولــة املســـــــــــــــلحــة اجلمــاعــات وكــانــ  (.3) املــدارس موظفي على

  الدميقراط ة. الكونغو جلمهورية املسلحة القوات إىل اعتداءات 3

 القوات جانب من عســـــــكرية ألغراض مســـــــت دمة واحد ومســـــــتشـــــــفى مدارس ثالث إخالء ومت - 63
  ا قام  اليت الدعوة جهود عقب (1) وكاســــــــــــاي (3) الشــــــــــــمال ة ك فو  يف (1) ون اتورا (3) املســــــــــــلحة

  املتحدة. األمم
 بصـــــــــــــــورة ووق ــ  فتــاة( 97 و فىت 270) حــالــة 367 إىل االختطــاف حــاالت عــدد واخنفض - 64

 الر  ســ ن اجلناة بن من وكان (.17) وكاســاي (،51) اجلنوب ة وك فو (،291) الشــمال ة ك فو  يف ر  ســ ة
 الدميقراط ة القوى وحتالف (،69) مازمي  ماي - ماي ومجاعة (،91) ن اتورا جلماعة اتب ون عناصـــــــــــــــر

 املقـــاتلـــة أبكونغوزي قوات - روانـــدا لتحرير الـــدميقراط ـــة والقوات (،46) موتومبوكي رااي ومجـــاعـــة (،47)
 وفىت فت ات 7 واختطف (.10) نســــــــــــابو والكاموينا (،14) والدميقراط ة للتجديد الوطين واجمللس (،24)

 م ظم يف جنســــــــــــــ ا اســــــــــــــتغالهلم أج  من الدميقراط ة الكونغو جلمهورية املســــــــــــــلحة القوات يد على واحد
 األطفال عدد جمموع وبلغ (.209) التجن د ألغراض احلاالت م ظم يف خيتطفون األطفال وكان األح ان.

 طفال 151 جمموعه ما أن ذل  إىل ويضــاف طفال. 62 االرتباط فرتة أثناء اجلنســي لل نف ت رضــوا ال ين
 وأخضــــــــــ وا 2017 عا  من  كاســــــــــاي  منطقة يف مورا ابان م ل شــــــــــ ا اختطفتهم ممن فىت( 56 و فتاة 95)

 ال ودة من فىت( 21 و فتاة 41) طفال 62 متكن ب نما األســـــر، ق د يزالون ال اجلنســـــي، وال نف للســـــ رة
 بق ة عن اإلفراج أج  من احلكومة لدى املتحدة األمم ب لتها اليت الدعوة جهود تســـــــــــفر ومل أســـــــــــرهم. إىل

  حمدودة. نتا ج عن إال امل تطفن
 مج  ها وقع األطفال، إىل اإلنســـان ة املســـاعدات وصـــول مبنع تت لق حوادث أربع من التحقق ومت - 65

 واختطفتهم امل ونة عمال من أفراد على موتومبوكي رااي مجاعة اعتدت املثال، سب   ف لى اجلنوب ة. ك فو  يف
 قا  ابعتداءات أخرى حوادث وت لق  طف . 5 000 عن يق  ال ما على اللقاحات توزيع ب ل  فأع ق

 األمن ة احلالة أن غري صـــــــح ة. لواز  حتم  اإلنســـــــان ة للمســـــــاعدة قواف  على جمهولون مســـــــلحون أفراد  ا
 املســــاعدة أفراد وأعاق  األطفال من اآلالف عشــــرات يف أثرت قد الدميقراط ة الكونغو مجهورية يف املتقلبة

 .عن الق ا  ب ملهم اإلنسان ة
 

  القلق ودواعي التطورات  
  ا تقو  اليت التجن د محالت أثناء األطفال ســـــــــــــــن لتحديد  ا املضـــــــــــــــطلع الفرز ب مل ة أرحب - 66

 وقد جتن دهم. قب  طفال 146 فص  كفل   عمل ة وهي الدميقراط ة، الكونغو مجهورية يف املسلحة القوات
  الوطن ة. والشرطة املسلحة القوات أوساط يف السن لتقدير املوحدة ال م  إجراءات نشر تواص 

 االنتهاكات وقف على املســــــــلحة اجلماعات تشــــــــج ع إىل الرام ة جهودها املتحدة األمم وعززت - 67
 األطفـــال جتن ـــد بوقف لاللتزا  انفراداي إعالان املســـــــــــــــلحـــة اجلمـــاعـــات قـــادة من مثـــان ـــة ووقع اجلســـــــــــــــ مـــة.

 ابالنتهاكات للتوع ة دورات وأق م  اجلســـــــــــــــ مة. االنتهاكات من ذل  وغري ومن هما، واســـــــــــــــت دامهم
 احلكومة وأحث احملل ة. اجملتم ات عن ووســـــطاء مســـــلحة مجاعات 9 من منســـــقون ف ها شـــــار  اجلســـــ مة

 على للت رف والفرز للحماية تدابري وضــع أســلحتنها، املســلحة اجلماعات إلقاء مع ابملوازاة تكف ، أن على
  اإلدماج. ادةإع خدمات من استفادهتم وضمان وفصلهم األطفال
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 األطفال جتن د على ي اقب ال ي ،2009 ل ا  الطف  محاية قانون تنف   املتحدة األمم ودعم  - 68
 واحملامون ال ســـــــكري القضـــــــاء أيضـــــــا الدعم ذل  من واســـــــتفاد ســـــــجنا، ســـــــنوات 10 إىل تصـــــــ  أبحكا 

 احل اة مدى ابلســـــجن املســـــلحة اجلماعات قادة من اثنن على حكم مرة وألول احلكوم ة. غري واملنظمات
 قا د شـــــــ كا، نتابريي نتابو حماكمة 2018 الثاين/نوفمرب تشـــــــرين يف وبدأت األطفال. جتن د تشـــــــم  بتهم

 من حرب، جرا م ارتكاب بتهمة له، التاب ن القادة من واثنن ش كا، - الكونغو عن للدفاع ندوما مجاعة
 والشهود، الضحااي األطفال حتديد ومت اجلنسي. ال نف وممارسة واست دامهم األطفال جتن د جرا م ضمنها

 اجلهود. هل ه املتحدة األمم من بدعم
 إطار يف مكاســــــــــــب من حققته ما على حلفاظها الدميقراط ة الكونغو مجهورية حكومة على وأثين - 69

 االنتهاكات عدد اســــــــتمرار من ابلقلق أشــــــــ ر أنين إال واســــــــت دامهم، األطفال جتن د بشــــــــأن عملها خطة
 اخلطــة جوانــب بتنف ــ  الت ج ــ  إىل احلكومــة وأدعو األمن، قوات ترتكبهــا اليت اجلنســـــــــــــــي ابل نف املت لقــة
 اجلســـ مة االنتهاكات مرتك  مســـاءلة كفالة  على احلكومة وأحث األطفال. ضـــد اجلنســـي ابل نف املتصـــلة
 اإلفراج ضــــــــــــمان إىل احلكومة أدعو ذل ، على وعالوة األطفال. ضــــــــــــد االنتهاكات ملنع األولوية وإعطاء
  أسرهم. إىل وإعادهتم ،2017 عا  من  مورا ابان م ل ش ا اختطفتهم ال ين األطفال عن الفوري

 
 العراق  

 عا  أواخر يف اإلســــــــالم ة الدولة لتنظ م ال ســــــــكرية اهلزمية عقب البلد يف األمين الوضــــــــع حتســــــــن - 70
 يشـــــــــــــــم  مبا منها، والتحقق االنتهاكات برصـــــــــــــــد الق ا  إمكان ة حتســـــــــــــــن ذل  نتا ج من فكان ،2017

 اليت األراضــــــــــي اإلســــــــــالم ة الدولة تنظ م فقدان من الرغم وعلى .2018 عا  قب  وق   اليت االنتهاكات
 تلـــ  ومشلـــ  األطفـــال، ف هم مبن واملـــدن ن، األمن قوات يهـــدد التنظ م يزل مل عل هـــا، يســـــــــــــــ طر كـــان

 اليت املظاهرات من التحقق ومت وبغداد. واألنبار ودايىل وكركو  ن نوى يف قاتلة  جمات الق ا  التهديدات
 احلرا ق. وإش ال القت  أعمال ب نها من كان  عنف، حوادث عن أسفرت

 
  اجلس مة االنتهاكات  

 أطراف أيدي على واســت دامهم األطفال جتن د حاالت من حالة 39 من املتحدة األمم حتقق  - 71
 يف ال راق ة االحتادية الشرطة است دمتهم سنة، 15 و 12 بن أعمارهم ترتاوح فت ان 5 ضمنهم من النزاع،
 يف اإلســـالم ة الدولة تنظ م اســـت دمه ســـنة 15 عمره وفىت التفت ش، نقاط إحدى لتحصـــن ن نوى حمافظة
 ترتاوح يزيداي فىت 33 أُنق  ذل ، إىل وإضـــــــــــــافة الفلوجة. مدينة يف مف  ة ســـــــــــــ ارة لق ادة األنبار حمافظة

 ودر م 2014 عا  يف ال راق يف اإلســــالم ة الدولة تنظ م اختطفهم أن ب د ســــنة 17 و 15 بن أعمارهم
  السورية. ال رب ة اجلمهورية يف القتال إىل وأرسلهم

 فتاة( 52 و فىت 850) األطفال من 902 األق  على هنال  كان  األول/ديســمرب، كانون  وحىت - 72
 تشـــــــــم  القومي، ابألمن صـــــــــلة ذات بتهم حمتجزين يزالوا مل ال ين عاما، 18 و 15 بن أعمارهم املرتاوحة
  اإلسالم ة. الدولة تنظ م س ما وال املسلحة، ابجلماعات املزعو  أو الف لي ارتباطهم

 27 و فت ان 105) طفال 132 بن من (84) وتشــويه (48) مقت  من املتحدة األمم وحتقق  - 73
 يف الكبري الرتاجع إىل أســــــاســــــا مرده ،2017 ب ا  مقارنة املا ة يف 82 بنســــــبة اخنفاضــــــا ميث  وذل  فتاة(،
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 اإلسالم ة الدولة تنظ م إىل اإلصاابت من عدد ونسب اإلسالم ة. الدولة تنظ م ضد ال سكرية ال مل ات
  الباق ة. اإلصاابت يف املس ول ة عزو يتأت ومل (،1) ال راق ة األمن وقوات (38)

 احلرب خملفات عن (61) األطفال صــفوف يف وق   اليت اإلصــاابت نصــف من يقرب ما وجنم - 74
 حمافظات يف اإلسالم ة الدولة تنظ م لس طرة خاض ة كان   اليت املناطق يف أساسا املوجودة املتفجرات من

 عن األطفال صــفوف يف إصــابة 28 جنم اإلصــاابت، تل  بن ومن الدين. وصــالح ودايىل وكركو  ن نوى
 الصنع، يدوية متفجرة أجهزةاست د  حلم  وتفجري من  ه الء األطفال منو  الصنع، يدوية متفجرة أجهزة

 يف ســـــ ما ال اخلف فة، واألســـــلحة الصـــــغرية ابألســـــلحة مباشـــــرة غري هجمات عن إصـــــابة 19 جنم حن يف
 األطفال صـــــفوف يف إصـــــابة 16 جنم املتبق ة، اإلصـــــاابت بن ومن الدين. وصـــــالح ودايىل وكركو  ن نوى

 األســــــــــلحة لت زين مرافق يف انفجاران ذل  إىل يضــــــــــاف امل املة. وســــــــــوء املســــــــــتهدف القت  أعمال عن
 وصـــــــالح كربالء  حمافظيت يف داخلها أو ســـــــكن ة مناطق قرب وق ا الشـــــــ   احلشـــــــد لقوات اتب ة وال خرية

  أطفال. 8 جرح عن وأسفرا الدين،
 من ألســــــباب األطفال ضــــــد اجلنســــــي ال نف حاالت من حالة أي من املتحدة األمم تتحقق ومل - 75

 االنتقا . من واخلوف ابل ار الوصم ضمنها
 مج ع وجنم (.3) واملستشف ات (21) املدارس على اعتداء 24 وقوع من املتحدة األمم وحتقق  - 76

 خالل اإلســــــالم ة الدولة وتنظ م ال راق ة األمن قوات بن النار إطالق تبادل من املدارس على االعتداءات
 س ما وال ،2018 عا  يف إال التحقق أعمال إلجراء بلوغها يتأت مل مناطق يف ،2017 و 2016 عامي

 الدولة تنظ م إىل الطب ن واملوظفن املســــــــــتشــــــــــف ات على الثالثة االعتداءات ونســــــــــب  كركو .  حمافظة يف
 من اإلمدادات وهنب كركو ،  يف ط  مركز على واعتداء دايىل، يف ط  موظف قت  ومشل  اإلســـــــــــــــالم ة

  كركو .  يف الط  دارة مركز
 تنظ م جانب من عســـــــكرية ألغراض املدارس اســـــــت دا  حوادث من حاداث 48 من التحقق ومت - 77

 2014 عامي بن ما الفرتة يف كركو ،  يف لســــــــــــ طرته خاضــــــــــــ ة كان   اليت املناطق يف اإلســــــــــــالم ة الدولة
 أيضـــــــا القلق دواعي من وكان .2018 عا  يف التحقق عمل ات إلجراء ممكنا بلوغها وأصـــــــب  ،2017 و

 فرتة قب  ودايىل، الدين وصــــــــــالح ن نوى حمافظات يف املدارس داخ  م قتا ال راق ة األمن قوات أفراد وجود
 لالنت اابت. املستقلة ال ل ا للمفوض ة األمن لتوفري وأثناءها، االنت اابت

 احلــــادثن، أحــــد ففي األطفــــال. اختطــــاف حــــاالت من حــــالتن من املتحــــدة األمم وحتققــــ  - 78
 يزيدية فتاة اختطف  األخرى، احلالة ويف املوصــــــــــ . يف اهلوية جمهول مســــــــــل  رج  يد على فتاة اختطف 

 الحق. وق  يف ب    مث 2015 عا  يف اإلســـــــــــــــالم ة الدولة تنظ م عناصـــــــــــــــر يد على عاما 14 عمرها
  .2018 عا  يف ال راق ة األمن قوات أيدي على كلتامها  الفتااتن وأنق ت

 اإلنسـان ة، املسـاعدات وصـول منع حاالت من حالة أي من 2018 عا  يف يُتحقق مل حن ويف - 79
 اليت األســــــــر تزل ومل التنق . يف حريتها تق  د إىل أفضــــــــ  إدارية عراق   اإلنســــــــاين ال م  وكاالت واجه 

 الالزمة األمن ة الرتاخ ص على احلصــــــول يف صــــــ وابت تواجه اإلســــــالم ة الدولة لتنظ م تنتســــــب أهنا ي تقد
 مناطق مغادرة يف حريتهم تق  د عن فضـــال والصـــحة، الت ل م ف ها مبا األســـاســـ ة، اخلدمات على للحصـــول

  الطب ة. للمساعدة طلبا خم مات أو
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  القلق ودواعي التطورات  
 األطفال جتن د ملنع عم  خطة وضــــــــــــــع بشــــــــــــــأن ال راق حكومة مع اجلارية ابملناقشــــــــــــــات أرحب - 80

 امل ن ة الوزارية اللجنة وأدعو قواهتا. أفراد فرز وتشــــــــج ع الشــــــــ   احلشــــــــد قوات جانب من واســــــــت دامهم
 تنف  ها. يف والشروع توق  ها بغ ة املتحدة األمم مع املنتظمة املشاورات ابستئناف واإلبالغ ابلرصد

 قدم  اليت املتحدة، األمم من بدعم فىت 40 عن املســـــــــــــــلحة القبل ة اجلماعات إبفراج وأرحب - 81
  إدماجهم. إعادة يف املساعدة

 إىل احلاجة على وأشــدد ابألمن، تتصــ  بتهم احملتجزين األطفال وضــع من البالغ القلق ويســاورين - 82
 ك ل   وأدعو األحداث. لقضـــــاء الدول ة للم ايري ووفقا األول املقا  يف ضـــــحااي ابعتبارهم األطفال م املة

 اإلجراءات احرتا  وإىل ممكنــة، زمن ــة فرتة وألقصـــــــــــــــر أخري كمالذ  إال االحتجــاز إىل اللجوء يكون أال إىل
 اإلســـــــالم ة الدولة بتنظ م صـــــــلتهم يف املشـــــــتبه املدن ن حركة على املفروضـــــــة الق ود وت د الواجبة. القانون ة

 إىل عودهتم لدى أنفسهم على أمنهم وك ل  القلق، إىل الداع ة األمور من النازحن خم مات يف املوجودين
 إدماج إلعادة األولوية إيالء يف احلكومة لدعم املتحدة األمم اســـــــــــت داد أتك د وأكرر األصـــــــــــل ة. مناطقهم
  النزاع. أبطراف السابق يف مرتبطن كانوا  ال ين األطفال

 ف ل ا ارتباطا املرتبطن األجانب واألطفال النســــــــــــاء إعادة ت ســــــــــــري إىل امل ن ة البلدان مج ع وأدعو - 83
 القســـــــــــــــرية اإلعادة ب د  املت لق التوج هي للمبدأ وفقا أوطاهنم، إىل اإلســـــــــــــــالم ة الدولة بتنظ م مزعوما أو

 للطف . الفضلى املصاح وابحرتا 
 

 فلسطني ودولة إسرائيل  
 - اإلســرا  لي الصــراع اســتمرار آاثر من بشــدة ي انون واإلســرا  ل ون الفلســط ن ون األطفال يزل مل - 84

 قُت  عدد أكرب من املتحدة األمم حتقق  ،2018 عا  ففي احملتلة. الفلســـــــــــــط ن ة األرض يف الفلســـــــــــــط ين
 أطفال 6 إصـــــــــــابة من التحقق ومت .2014 عا  من  الفلســـــــــــط ن ن األطفال من (2 756) وجرح (59)

  جبروح. إسرا  ل ن
 

 اجلس مة االنتهاكات  
 (2) غزة يف ال مر من ســـــــــــنة 17 يبلغون أطفال 3 واســـــــــــت دا  جتن د من املتحدة األمم حتقق  - 85

 حلركة التاب ة القســـا  وكتا ب اإلســـالمي اجلهاد حلركة التاب ة القدس ســـرااي جانب من (1) الغرب ة والضـــفة
 من شـــــــهادات املتحدة األمم وتلق  منها(. لك  واحدة )حالة جمهولة فلســـــــط ن ة مســـــــلحة ومجاعة محاس

  كم ربين.  جتن دهم اإلسرا  ل ة القوات حاول  عاما 16 و 15 بن أعمارهم ترتاوح أطفال 3
 لدى االحتجاز ق د يوجدون الفلســــط ن ن األطفال من 203 كان  األول/ديســــمرب، كانون  وحىت - 86

 رهن و/أو للمحاكمة الســــــــــابق االحتجاز رهن طفال 114 ضــــــــــمنهم من أمن ة، بتهم اإلســــــــــرا  ل ة القوات
 فلســــط ن ا فىت 127 من إقرارات املتحدة األمم وتلق  عقوبتهم. يقضــــون 87 و احملاكمة، أثناء االحتجاز

 الواجبة القانون ة اإلجراءات وانتها  امل املة لســــــــــوء ت رضــــــــــوا أبهنم املتحدة األمم مع مقابالهتم أثناء أفادوا
 لألطفــال اإلداري االحتجــاز حــاالت من أرب ــا املتحــدة األمم ووثقــ  واالحتجــاز. والنقــ  االعتقــال أثنــاء

 .2018 عا  يف لسط ن نالف
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 عمره يتجاوز ال ب ضـــهم اثنتان(، وفتااتن فىت 57) فلســـط ن ا طفال 59 جمموعه ما هنال  وكان - 87
 اإلصاابت م ظم ونسب (،51) وغزة (8) الشرق ة القدس ف ها مبا الغرب ة، الضفة يف قتلوا ممن شهرا، 18
 ذل  إىل يضـــاف اإلســـرا  ل ن. املســـتوطنن أحد إىل واحدة إصـــابة ونســـب  (56) اإلســـرا  ل ة القوات إىل

 أخرى وحالة الفلسط ن ة، اإلسالمي اجلهاد حلركة التاب ة القدس سرااي يد على طف  ف ها قت  واحدة حالة
 القدس. ســــــرااي أعضــــــاء أحد والده، يد على منزله يف الصــــــنع يدوي متفجر جهاز تفجري يف فىت ف ها قت 
 خالل اإلســــــرا  ل ة القوات أيدي على واحدة وفتاة فىت 33 قت  واخلمســــــن، التســــــ ة األطفال ه الء ومن

 وكان احل ة ابل خرية قتلى (30) منهم املا ة يف 88 أردي وقد غزة، ســـــــــــــــ اج عند نظم  اليت املظاهرات
 وشــــــ   هتديد أي يشــــــكلون أف د ما على يكونوا مل حن يف اجلســــــد، من األعلى اجلزءُ  إصــــــابتهم موضــــــع
 الرأس يف أصـــــ با أن ب د آخران فت ان ومات اإلســـــرا  ل ة، للقوات ابلنســـــبة خطري جبرح اإلصـــــابة أو ابملوت

 القوات شــــــــــــنتها جوي قصــــــــــــف عمل ات يف أطفال ثالثة وقت  للدموع. املســــــــــــ   الغاز عبوات بواســــــــــــطة
 القوات أيدي على فت ان مثان ة قت  الشـــــــــــــرق ة، القدس ف ها مبا الغرب ة، الضـــــــــــــفة ويف غزة. يف اإلســـــــــــــرا  ل ة
  واالشتباكات. املظاهرات أثناء النار عل هم أطلق مخسة منهم اإلسرا  ل ة،

 يف فتــاة( 242 و فىت 2 514) فلســـــــــــــــط ن ــا طفال 2 756 جرح من املتحــدة األمم وحتققــ  - 88
 وق   اليت اإلصاابت بسبب (1 160) 2017 ب ا  مقارنة زايدة ميث  ما وهو احملتلة، الفلسط ن ة األرض

 فلســـــط ن ا 1 421 هنال  كان  الشـــــرق ة، القدس ف ها مبا الغرب ة، الضـــــفة ويف الكربى. ال ودة مســـــرية إابن
 املظـــاهرات ســـــــــــــــ ـــاق يف (23) واملســـــــــــــــتوطنن (1 398) اإلســـــــــــــــرا  ل ـــة القوات أيـــدي على جرحوا ممن

 املســـــــ لة الغازات اســـــــتنشـــــــاق جراء من مصـــــــااب 988 وف هم واالعتقال، التفت ش وعمل ات واالشـــــــتباكات
 بصــــــــــدد كانوا  عندما فت ان ثالثة وأصــــــــــ ب الحق. وق  يف الط  لل الج خضــــــــــوعهم تطلب مما للدموع،
 يف إصابة 1 335 نسب غزة، ويف إسرا  ل ن. ضد ابلط ن اعتداء ارتكاب يف املزعو  الشروع أو ارتكاب
 وكانون آذار/مارس بن ما الفرتة يف منهم إصــــابة 1 276 ووقع اإلســــرا  ل ة، القوات إىل األطفال صــــفوف

 احل ة ابل خرية أص بوا منهم املا ة يف 62 وكان غزة، س اج عند أق م  اليت املظاهرات أثناء األول/ديسمرب
 الغاز اســـتنشـــاق جراء من اإلصـــاابت من املا ة يف 35 جنم حن يف (،167) الق ا ف شـــظااي أو (629)

 طفال. 20 أعضاؤهم برتت ال ين األطفال عدد وبلغ (.443) للدموع املس  
 أطلقته صـــــارو  بواســـــطة منزهلما يف أصـــــ بتا فتااتن ب نهم من إســـــرا  ل ن، أطفال 6 أصـــــ ب وقد - 89

  عشوا  ة. بطريقة مسلحة فلسط ن ة مجاعة
 أربع وأصــ ب اإلســرا  ل ة، القوات شــنتها برية هجمات أثناء يف غزة يف مبدرســتن أضــرار وأحلق  - 90

 مدافع ق ا ف إحدى وانفجرت اإلســــــرا  ل ة. القوات شــــــنتها جوية غارات أثناء يف أبضــــــرار أخرى مدارس
 ســـــديروت، من مقربة على لألطفال روض ســـــاحة يف غزة من فلســـــط ن ة مســـــلحة مجاعات أطلقتها اهلاون
 اهلجمات. تل  جراء من إصاابت وقوع عن يبلغ ومل إسرا   . جنوب يف تقع بلدة وهي
 الفلســـــــــط ن ة األرض يف الت ل م ســـــــــري عرقلة حوادث من حاداث 118 من املتحدة األمم وحتقق  - 91

 طفال. 23 188 منها تضرر (،5) اإلسرا  ل ن واملستوطنن (113) اإلسرا  ل ة القوات أيدي على احملتلة
 مدرســـــة ابســـــت دا  اإلســـــرا  ل ة القوات ف هما قام  اثنن حادثن من التحقق مت احلوادث، ه ه بن ومن

 القوات بق ا  منها التحقق مت اليت الت ل م ســـــري عرقلة عمل ات نصـــــف من أكثر وت لق عســـــكرية. ألغراض
 وحوهلا، املدارس داخ  الصـــــــــــوت ة القناب  أو للدموع املســـــــــــ   الغاز أو احل ة ال خرية إبطالق اإلســـــــــــرا  ل ة

 القوات أن هو خا  بوجه القلق يثري ما أن على ال سكرية. ال مل ات أو االشتباكات س اق يف س ما وال
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 وقد الثانوية. املدرســـــــة ويهامجون عوريف قرية املســـــــتوطنون يقتحم عندما تتدخ  دا ما تكن مل اإلســـــــرا  ل ة
  .2012 عا  من  عوريف يف املدرسة ضد املوجهة االعتداءات من التحقق جرى
 بشـــــك  إســـــرا    وجنوب غزة يف األطفال ت ل م ت ط  يف أيضـــــا النزاع تصـــــ  د مظاهر وتســـــبب  - 92

 تشــــــنها اليت اجلوية الغارات من وامل لمن التالم   ســــــالمة على خوفا أبوا ا املدارس أوصــــــدت ح ث كبري
 املثال، ســـب   ف لى الفلســـط ن ة. املســـلحة اجلماعات تطلقها اليت ال شـــوا  ة والصـــواري  اإلســـرا  ل ة القوات
 غزة يف طفال 637 195 و إســـرا    جنوب يف طف  63 000 زهاء املدارس إغالق عمل ات من تضـــرر

 الثاين/نوفمرب. تشرين 13 و 12 يومي النزاع حدة تصاعد أثناء
 اإلســـــــرا  ل ة. القوات شـــــــنتها اليت اجلوية الغارات جراء من صـــــــح ة مرافق بثالثة أضـــــــرار وأوق   - 93

 شــ صــا 375 ب نهم من آخر، 553 وأصــاب  الطب ن املوظفن من أفراد ثالثة اإلســرا  ل ة القوات وقتل 
 غزة. مظاهرات أثناء يف الطب ة اخلدمات يقدمون وهم للدموع املســ   الغاز اســتنشــاق من إصــابتهم جنم 

 الشــــــــرق ة، القدس ف ها مبا الغرب ة، الضــــــــفة يف الصــــــــح ة اخلدمات تقدمي ف ها ُعرق  حاالت ســــــــبع وُوثق 
 منها، ابلقرب املندل ة االشـــــتباكات من أو الطب ة للمرافق اإلســـــرا  ل ة القوات اقتحا  عمل ات من وجنم 

 الطب ن. واألفراد الطب ة املركبات على اإلسرا  ل ن املستوطنن اعتداءات ومن
 تلقي قصـــــــد إســـــــرا    إىل أطفال عبور أج  من اإلســـــــرا  ل ة الســـــــلطات إىل املقدمة الطلبات أما - 94

 التأخري عمل ات من وتضــــرر ُأّخر، الطلبات تل  من املا ة يف 24 أبن أف د فقد غزة، خارج الط  ال الج
 مظاهرات يف املصابن األطفال لصاح املقدمة الطلبات على املوافقة حتص  ومل فتاة. 689 و فىت 1 079

 املت لقة األخرى احلاالت بنســـــــبة مقارنة املا ة يف 22 النســـــــبة تل  تتجاوز )مل جدا ضـــــــئ لة بنســـــــبة إال غزة
  املتوسط(. يف املا ة يف 75 وهي أال ابألطفال

 
 القلق ودواعي التطورات  

 يف األطفال حلق  اليت واإلصــــاابت التشــــويه حاالت يف الكبرية الزايدة من البالغ القلق يســــاورين - 95
 يتطلب ال ي للدموع املســـــ   الغاز اســـــتنشـــــاق بســـــبب ذل  يف مبا احملتلة، الفلســـــط ن ة واألرض إســـــرا   

 ف ها تتســـبب اليت واإلصـــاابت التشـــويه حاالت حبث تواصـــ  أن اخلاصـــة ممثليت إىل وأطلب الط . ال الج
 حد وضـــــــــع أج  من ومحا  ة وقا  ة تدابري بوضـــــــــع فورا الق ا  على إســـــــــرا    وأحث اإلســـــــــرا  ل ة، القوات

 وإىل األحداث، لقضـــــاء الدول ة امل ايري احرتا  إىل إســـــرا    دعوي أتك د وأكرر للقوة. املفرط لالســـــت دا 
 والكف االحتجاز، أثناء امل املة ســـوء أشـــكال مج ع وإهناء لألطفال اإلداري االحتجاز ممارســـة عن الكف

 كم ربين.  احملتجزين األطفال لتجن د حماوالت أي عن
 املتأثرين األطفال ورعاية محاية لضـــــــــــــــمان املمكنة التدابري مج ع تنف   على األطراف مج ع وأحث - 96

 املتحدة األمم مع ت م  أن األطراف مج ع وأانشـــــد للقوة. املفرط االســـــت دا  عن واالمتناع املســـــل  ابلنزاع
  املستقب . يف انتهاكات وقوع دون للح لولة اءبنّ  بشك 

 أعمال يف األطفال مشــــاركة تشــــج ع عن االمتناع على الفاعلة الفلســــط ن ة اجلهات مج ع أحثو  - 97
 وأطلب واســــــــت دامهم، األطفال جتن د عن فورا الكف إىل القســــــــا  وكتا ب القدس ســــــــرااي وأدعو ال نف.
  املسلحة. اجلماعات قب  من واست دامهم األطفال جتن د حبث تواص  أن اخلاصة ممثليت من ك ل 

 



A/73/907 

S/2019/509 
 

 

 

19-10176 21/54 

 

 لبنان  
 املتفرقة، املســـل  ال نف وأعمال الفلســـط ن ن، الالجئن خم مات يف املســـلحة االشـــتباكات أثرت - 98

  البلد. أحناء مج ع يف األطفال على سلب ا أتثريا املتفجرة األجهزة من وغريها األلغا  ووجود
 

 اجلس مة االنتهاكات  
 ارتباط من التحقق مت ح ث املســــــلحة، اجلماعات قب  من واســــــت دامهم األطفال جتن د تواصــــــ  - 99
 (.16) اهلوية جمهولة وم ل شـــــــــ ا (1) هللا وحزب (5) هللا أنصـــــــــار حبركة واحدة( وفتاة فىت 21) طفال 22

 ُدّرب املثال، سب   ف لى الغ اء. أو السالح مح  أو الدعم لتقدمي أو حراسا الغالب يف األطفال واست د 
 وارتدوا األســــــــلحة اســــــــت دا  على عاما، 17 و 14 بن أعمارهم ترتاوح هللا، أبنصــــــــار مرتبطن أطفال 5

 تشــــــــرين يف بصــــــــ دا الفلســــــــط ن ن لالجئن م ه امل ه خم م يف كالشــــــــنكوف  بنادق ومحلوا ال ســــــــكري الزي
 األول/أكتوبر.

 ال ســكري، القضــاء إجراءات إطار يف اإلرهاب بتهم قضــا  ا ويالحقون ي تقلون األطفال يزل ومل - 100
 اإلســـــــالم ة. الدولة بتنظ م املزعو  االرتباط بتهمة 2018 عا  يف جديدة اعتقال حالة 20 ســـــــج  ح ث
 رهن منهم تســـــــــــــــ ــة وكــان التهم، بتلــ  االحتجــاز رهن طفال 16 يزل مل األول/ديســـــــــــــــمرب، كــانون  وحىت

  عل هم. احلكم ب د احتجزوا سب ة ضمنهم من للمحاكمة، السابق االحتجاز
 من جنم  واحدة(، وفتاة فىت 13) األطفال صـــــفوف يف إصـــــابة 14 جمموعه مما التحقق وجرى - 101

 يف أوىل بدرجة حصــــــــــل  (،8) النار إطالق تبادل من أو (6) ب  نها جلهة منســــــــــوبة غري ألغا  انفجارات
 واجلنوب. وعكار البقاع مشال

 جراء من صـــــــــــــح ان( ومركزان مدارس 3) املتحدة لألمم اتب ة مرافق خبمســـــــــــــة أضـــــــــــــرار وق  وأُ  - 102
 زايدة ميث  مما الفلســـــــــط ن ن، لالجئن خم مات ثالثة يف مســـــــــلحة جهات بن النار إطالق تبادل عمل ات
 إلغاثة املتحدة األمم وكالة تديرمها مبدرســــتن أضــــرار وق  أُ  املثال، ســــب   ف لى .2017 عا  مع ابملقارنة

 احللوة عن خم م يف الق ا ف شــــظااي جراء من )األونروا( األدىن الشــــرق يف الفلســــط ن ن الالجئن وتشــــغ  
 الفلســـط ن ن الالجئن خم مات يف مســـلحة اشـــتباكات أدت ذل ، إىل وإضـــافة األول/أكتوبر. تشـــرين يف
 واحد يو  من طالب 11 000 من أكثر حر  ح ث األونروا، مدارس يف الت ل م ة األنشـــــــــــــــطة ت ط   إىل

 متتال ا يوما 20 من طالب 400 يفوق ما وحر  وشـــــــات ال، احللوة عن خم مي يف الدراســـــــة من األق  على
 يومن مدة أبوا ما إغالق إىل املتحدة لألمم اتب ان ع اداتن واضــــــــــــــطرت م ه. امل ه خم م يف الدراســــــــــــــة من

 يوم ا. مريض 200 قرابة اإلغالق من وتضرر التواي، على م ه، وامل ه شات ال خم مي يف يوما 19 و
 

 القلق ودواعي التطورات  
 عمل ات ومن الفلســط ن ن الالجئن خم مات يف الدا رة املســلحة االشــتباكات من القلق يســاورين - 103
 ســـالمة على ذل  وأثر املدارس على االعتداءات من أيضـــا القلق ويســـاورين واســـت دامهم. األطفال جتن د

 التفاق ة االخت اري الربوتوكول تصــــــديق إىل احلكومة دعوي أتك د وأكرر الت ل م. على وحصــــــوهلم األطفال
 املرتبطون األطفال ي ام  أن وينبغي املســـــــــــــــلحة. املنازعات يف األطفال اشـــــــــــــــرتا  بشـــــــــــــــأن الطف  حقوق

 زمن ة مدة وألقصــــــــر أخري كمالذ  إال تجزواحيُ  وأال األول املقا  يف ضــــــــحااي ابعتبارهم املســــــــلحة ابجلماعات
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 فورا الكف إىل املســـــــــــلحة اجلماعات ك ل   وأدعو اإلدماج. إعادة برامج إىل الفور على حيالوا وأن ممكنة،
 واست دامهم. األطفال جتن د عن
 

 ليبيا  
 ل ب ا يف للدعم املتحدة األمم ب ثة بوســـاطة إل ه التوصـــ  مت ال ي النار إطالق وقف اتفاق أفضـــى - 104

 املتقطع القتال اســـــتمر فقد ذل ، ومع طرابلس. يف ال دا  ة األعمال تراجع إىل 2018 أيلول/ســـــبتمرب يف
 يف النار إطالق تبادل أثناء ذل  يف مبا عشـــــــــــــــوا  ة، هلجمات ضـــــــــــــــحااي األطفال ووقع ل ب ا من أجزاء يف

 املناطق إىل ابلرصــد امل ن ة اجلهات وصــول وت  ر األمن ة األوضــاع تدهور وأدى ابلســكان. املكتظة املناطق
  كبري.  بشك  األطفال ضد املرتكبة اجلس مة االنتهاكات من التحقق عمل ة عرقلة إىل بسببها املقصودة

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 من التحقق يتســــن مل أنه غري واســــت دامهم، األطفال جتن د زايدة عن تقارير املتحدة األمم تلق  - 105
 أن أيضـــــــــــا وي تقد املقصــــــــــــودة. املناطق إىل التوجه متنع اليت والق ود األمن ة الق ود بســــــــــــبب امل لومات ه ه

  ال واقب. من خوفا احلوادث عن تبلغ مل احملل ة اجملتم ات
 يف النفط ة املنشــــــ ت حبرس ارتباطهم بدعوى الل   الوطين اجل ش قب  من حريتنهم األطفال وُحر   - 106

 احتجاز عن تقارير أيضــــــــــا املتحدة األمم وتلق  النفطي. اهلالل منطقة يف املندل ة االشــــــــــتباكات ســــــــــ اق
  املسلحة. ابجلماعات ارتباطا هلا أن يُزعم إجرام ة شبكات لدى ومهاجرين الجئن أطفال
 عناصــــر أيدي على طفال 74 أصــــ  من (44) وتشــــويه (30) مقت  من املتحدة األمم وحتقق  - 107

 املناطق يف املدف ي والقصــف اجلوية الغارات عن األطفال صــفوف يف اإلصــاابت وجنم  جمهولة. مســلحة
 ســ ما وال املنفجرة، غري وال خا ر الصــنع ال دوية املتفجرة واألجهزة الصــغرية األســلحة نريان ومن احلضــرية،

 اليت االشــــتباكات ب نها من كان  الشــــتباكات ضــــحااي األطفال ووقع ل ب ا. جنوب ويف وبنغازي طرابلس يف
 النفط ة املنش ت وحرس الل   الوطين اجل ش وبن درنة، يف درنة محاية وقوة الل   الوطين اجل ش بن دارت

  سبها. يف القبل ة اجملموعات بن وف ما النفطي، اهلالل منطقة يف
 األطفال. ضـــــــد اجلنســـــــي ال نف حاالت من حالة أي من تتحقق أن املتحدة األمم تســـــــتطع ومل - 108

 البغاء على كاإلكراه  جنســـــــــ ة النتهاكات ت رضـــــــــوا واملهاجرين الالجئن األطفال أبن أف د فقد ذل ، ومع
 االجتار شــبكات أيدي على اجلنســي، االســرتقاق درجة إىل ترقى أن ميكن ظروف يف اجلنســي واالســتغالل
 املسلحة. ابجلماعات املزعو  االرتباط ذات اإلجرام ة وال صاابت

 يف م ظمها (،37) واملستشف ات (5) املدارس على اعتداءات وقوع من املتحدة األمم وحتقق  - 109
 اليت النار إطالق وتبادل املدف ي القصف عمل ات ذل  يف مبا املسلحة اجلماعات بن االشتباكات س اق
 الدابشـــــي أمحد إىل املدارس على االعتداءات وُعزين  وطرابلس. ودرنة ســـــبها ضـــــمنها من مناطق يف وق  

 اليت االعتداءات أما ب  نها. جهة إىل املتبق ة الثالثة االعتداءات تنســـــــــــــب ومل (1) ســـــــــــــل م أبو وكت بة (1)
 من فردا 12 وتشــــــــويه قت  مشل  فقد ب  نها، جهة إىل منســــــــوب غري وكلها املســــــــتشــــــــف ات، على وق  

  مرضى. وثالثة ةالصح  الرعاية موظفي
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 اإلنســان ة، املســاعدات وصــول منع حاالت من حالة أي وقوع من التحقق عد  من الرغم وعلى - 110
 تقــدمي يف والبريوقراط ــة اإلداريــة ال راق ــ  ب نهــا من ق ودا تواجــه ل ب ــا يف اإلنســــــــــــــــاين ال مــ  وكــاالت تزل مل

 ومن الالزمة، الصــــــح ة الرعاية على احلصــــــول إمكان ة أيضــــــا من وا ال ين املدن ن إىل اإلنســــــان ة املســــــاعدة
  األطفال. ب نهم
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 األطفال إدماج إعادة على الزنتان منطقة يف احملل ة والسلطات املتحدة األمم بن ابلت اون أرحب - 111
 مج ع وأحث ومن هما. واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د إهناء أج  من املســـــــــــــــلحة اجلماعات مع وال م 

  ضدهم. املرتكبة االنتهاكات ومنع األطفال محاية ت زيز أج  من املتحدة األمم مع ال م  على األطراف
 مردها يكون ما كثريا  اليت األطفال، صفوف يف اإلصاابت عدد ارتفاع من ابلغ بقلق أش ر وإنين - 112

 الالجئن األطفال انتها  وي ترب احلضــــرية. املناطق يف النار إطالق وتبادل ال شــــوا ي املدف ي القصــــف إىل
 ممقوتة ممارســــــات جنســــــ ا، عل هم واالعتداء احلرية من وحرماهنم  م االجتار ب نها من أبســــــال ب واملهاجرين

 ضـــــــــــــــحــااي وقوعهم ومنع األطفــال محــايــة على ابل مــ  اإلســـــــــــــــراع إىل الوطين الوفــاق حكومــة أدعو وإنين
  .االنتهاكات لتل 

 
 مايل  

 ال مل ات ها ت  بن وطن  ماي، من والوســـــــــــــطى الشـــــــــــــمال ة املناطق يف متقلبة األمن ة األوضـــــــــــــاع ظل  - 113
 املتحدة األمم وب ثة املال ة واألمن الدفاع قوات ضـــد املســـلحة اجلماعات تشـــنها اليت واهلجمات ال ســـكرية
 2015 عا  اتفاق على املوق ة املســــــلحة واجلماعات ماي يف االســــــتقرار لتحق ق األب اد املت ددة املتكاملة
 املنطقة ووق   املدن ن. صفوف يف إصاابت وقوع إىل أدى ما وذل  ماي، يف واملصاحلة السال  لتحق ق

 إىل أدى مما القبلي، النزاع واحتدا  النفس عن الدفاع مجاعات ازدايد جراء من ال نف دوامة يف الوســـــــــــطى
 كان   ب دما قالق  الغرب ة املناطق وشـــهدت األطفال. بســـالمة ك ل   وأضـــر قســـري، ونزوح قت  عمل ات

  سلم ة. أجواء يف سابقا ت  ش
 

  اجلس مة االنتهاكات  
 الضـــــــــال ة اجلهات وكان  فت ات. 5 و فت ان 109 واســـــــــت دا  جتن د من املتحدة األمم حتقق  - 114

 النفس عن للدفاع إمغاد طوارق مجاعة ذل  يف )مبا (57) املســـــــــــــــلحة اجلماعات ا تالف هي الر  ســـــــــــــــ ة
 وتنســـــــــــــ ق ة ((،6) اال تالف يف آخرون وأعضـــــــــــــاء (24) إيزو الســـــــــــــاي غاندا ومجاعة (،27) وحلفاؤهم
 أزواد لوحــدة األعلى واجمللس (،12) أزواد لتحرير الوطن ــة احلركــة ذلــ  يف )مبــا (23) األزواديــة احلركــات

 ثالثة ب نهم من كمقاتلن،  طفال 31 عن يق  ال ما است د  وقد ((.2التنس ق ة) يف آخرون وأعضاء (9)
 على وقُتلوا األزواد يف ال ـدل أجـ  من ابمل متر مرتبطن كـانوا  عـامـا 17 و 14 بن أعمـارهم ترتاوح أطفـال

  متبكتو. منطقة يف تفت ش نقطة عند األزوادية احلركات تنس ق ة عناصر يد
ــــدفــــاع قوات وأفرجــــ  - 115 ــــة واألمن ال ــــدعوى اعتقلتهم قــــد كــــانــــ   فىت 13 عن املــــال  ــــاطهم ب  ارتب

 يوما، 60 و أاي  5 بن ترتاوح ملدة االحتجاز يف مكوثهم ب د القومي األمن بتهم أو املســلحة ابجلماعات
 يف حريتهم آخرين أطفال ثالثة وحر  احتجازهم. أثناء امل املة لســـــــــــــــوء ت رضـــــــــــــــوا فت ان 5 ب نهم من وكان
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 مشــــــرتكة وقوات أزواد إنقاذ وحركة وحلفا هم النفس عن للدفاع إمغاد طوارق مجاعة يد على م ناكا منطقة
  منها(. لك  واحدة )حالة اجلماعتن هاتن بن

 النزاع نت جة فىت( 36 و فتاة 16) 52 وشــــــــــوه فىت( 64 و فتاة13) طفال 77 جمموعه ما وقت  - 116
 احلرب. خملفـات من واملتفجرات الصـــــــــــــــنع ال ـدوية املتفجرة واألجهزة النـار إطالق تبـادل وعمل ـات القبلي

 ابســتثناء ب  نها، جهة إىل األطفال صــفوف يف وق   اليت اإلصــاابت غالب ة عن املســ ول ة نســبة يتأت ومل
 التقل دين القناصـــــــن إىل أخرى إصـــــــابة 16 و واملســـــــلمن اإلســـــــال  نصـــــــرة مجاعة إىل عزي  إصـــــــابة 16

  وغاو. موبيت مها تضررا األكثر املنطقتان وكان  أمباساغو. ان دان جلماعة التاب ن
 ترتاوح فتــاة 20 جمموعــه مــا ووقع عنهــا. يبلغ مــا اندرا اليت األعمــال من اجلنســـــــــــــــي ال نف وظــ  - 117

 جمهولة مســــلحة مجاعات أيدي على اجلنســــي وال نف لالغتصــــاب ضــــحااي عاما 17 و 12 بن أعمارهن
 منهما(. لك  واحدة )حالة الطوارق ومجاعة املال ة املسلحة والقوات (18)

 عا  يف منها حُتُقّ ق اليت احلاالت ضـــــــــــــــ  فُ  وذل  املدارس، على اعتداء 81 من التحقق وجرى - 118
 مجاعة ارتكبتهما اعتداءين ابســتثناء ب  نها، جلهة احلوادث م ظم عن املســ ول ة تنســب ومل (.41) 2017

 للم لمن. مباشرة هتديدات توج ه عقب أبوا ا األق  على مدرسة 40 وأوصد واملسلمن. اإلسال  نصرة
 موبيت هي تضـــــــــــــــررا األكثر املناطق وكان  موظف ها. على والت دي مدارس إحراق أخرى حوادث ومشل 

 كـــــانون  شـــــــــــــــهر وحىت وجنوبـــــه. غربـــــه ويف البلـــــد من الوســـــــــــــــطى املنطقـــــة يف (20) وكول كورو (،50)
 من حرموا ال ين األطفال عدد وفاق مدرســة، 827 أبوا ا أغلق  اليت املدارس عدد كان  األول/ديســمرب،

 21 عدده ملا املســــــــتشــــــــف ات ت رض من املتحدة األمم وحتقق  طف . 244 000 ذل  بســــــــبب الت ل م
 (2) وغــاو (7) ومتبكتو (12) موبيت منــاطق يف ووق ــ  ب  نهــا جلهــة منســـــــــــــــوبــة غري كلهــا  ظلــ  اعتــداء

 التــاب ــة اإلســـــــــــــــ ــاف وســـــــــــــــ ــارات مركبــات واختطــاف ابحلمــايــة املشـــــــــــــــمولن األفراد ابختطــاف وت لقــ 
 الصح ة. للمراكز

 الدولة وتنظ م ( 2) جمهولن تقل دين قناصـــــــــــــــن أيدي على واحدة وفتاة فت ان مثان ة واختطف - 119
 (.5) جمهولة مســــــــــــــلحة ومجاعات منهما(، لك  1) الطوارق ومجاعة الكربى الصــــــــــــــحراء يف اإلســــــــــــــالم ة

  اجلنسي. لل نف غاو منطقة يف الطوارق مجاعة اختطفتها اليت الفتاة وت رض 
 تنسب مل اإلنسان ة، املساعدات وصول منع حوادث من حاداث 170 جمموعه مما التحقق وجرى - 120

 وقوات الطوارق ومجاعة (2) أمباســاغو ان دان إىل نســب  اليت احلوادث عدا ما ب  نها جلهة عنها املســ ول ة
 وموبيت (،36) وغاو (،41) متبكتو مناطق يف احلوادث م ظم ووقع منهما(. لك  1) املال ة واألمن الدفاع

 مث  األطفال، إىل اإلنســـــــــــان ة املســـــــــــاعدة تقدمي ت ط   إىل وأدت (،24) وم ناكا (،26) وك دال (،30)
  األغ ية. وتوزيع والتحصن الصح ة الرعاية

 
 القلق ودواعي التطورات  

 شــــــــــــباط/فرباير، يف اعتماده عقب اآلمنة املدارس إعالن تنف   مواصــــــــــــلة على احلكومة أشــــــــــــجع - 121
 األمن. وان دا  املباشرة التهديدات بسبب املغلقة املدارس حصر يشم  مبا

 ال م  خطة لتنف   واحلكومة األزوادية احلركات وتنس ق ة املتحدة األمم بن مشرتكة آل ة وأنشئ  - 122
 األطفـــال جتن ـــد اســـــــــــــــتمرار من القلق ويســـــــــــــــــاورين بط ئـــا، ظـــ  التنف ـــ  أن غري .2017 عـــا  يف املوق ـــة
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 من 102 اســـتفاد ،2018 عا  ويف أتخري. دون ال م  خطة تنف   على التنســـ ق ة وأحث واســـت دامهم.
 جمال يف وشــــــــركا ها ال ون ســــــــ ف دعم من املســــــــلحة ابجلماعات ســــــــابقا مرتبطن كانوا  فت ات 5 و الفت ان
  اإلدماج. إعادة
 محاية أج  من ابرخان عمل ة إطار يف الفرنســ ة القوات مع تواصــلها يف املتحدة األمم واســتمرت - 123

 املدن ة اجلهات إىل ال مل ة تل  أثناء أســـــروا طفال 12 تســـــل م وجرى ال ســـــكرية. ال مل ات أثناء األطفال
رهتم أطفال ثالثة وأح   الطف . حبماية امل ن ة  الســــــــــلطات إىل تســــــــــل مهم قب  الدر  قوات إىل الب ثة أنســــــــــن

رع املدن ة.  ت م م أج  من الســــــاح  ملنطقة اخلماســــــ ة للمجموعة التاب ة املشــــــرتكة القوة مع احلوار يف وشــــــُ
 تنف   على وأشـــــــــــــــج ها االمتثال إطارن  املشـــــــــــــــرتكة القوة ابعتماد وأرحب عمل اهتا. يف الطف  محاية مراعاة

  األطفال. بتسل م املت لق اجلانب ومنها يتضمنها اليت الطف  محاية جوانب
 وك دال غاو مناطق يف اإلدماج وإعادة واإلدماج والتســري  الســالح لنزع امل ج  املســار إطار ويف - 124

 إلدال هم عنهم يفرج مل لكن أطفال، أهنم اعتقد أشـــــــــ ا  تســـــــــ ةُ  املقاتلن فرز عمل ة أثناء ومتبكتو،ُحدّ د
 ه ه من القلق ويســـــــــــــــاورين الفرز. عمل ة بدء من أاي  قب  هلم صـــــــــــــــدرت قد كان   للكبار، هوية ببطا ق
 املرتبطن األطفال مج ع عن املشـــــــــــــــروط وغري الفوري اإلفراج ت ســـــــــــــــري على األطراف مج ع وأحث األنباء،

 األطفال، صــــــــفوف يف الواق ة اإلصــــــــاابت عدد تزايد من أيضــــــــا القلق ويســــــــاورين املســــــــلحة. ابجلماعات
 ان دان مجاعة قب  من ذل  يف مبا ماي، وســط يف رحاه تدور قبلي صــراع عن النامجة اإلصــاابت ســ ما وال

 األطفال عدد ارتفاع اســــــتمرار من البالغ القلق ويســــــاورين .2019 عا  أوا   يف أواره واشــــــتد أمباســــــاغو،
 األمم من بدعم عم  خطة وضــــــــع على اال تالف وأحث اال تالف، صــــــــفوف يف واملســــــــت دمن اجملندين
 املمارسة. هل ه حد ووضع األطفال عن لإلفراج املتحدة

 
 ميامنار  

 املســـــلحة، اجلماعات بن وف ما املســـــلحة، واجلماعات التامتاداو قوات بن املســـــل  النزاع اســـــتمر - 125
 التامتاداو بن الدا ر القتال احتد  الســــنة، من األخري الربع ويف وراخن. وكاشــــن شــــان والية يف ســــ ما وال

 إنقاذ ج ش  ا قا  هجمات أيضـــا وســـجل  اجلنوب ة. تشـــن ووالية راخن والية وســـط يف أراكان وج ش
 أحناء مج ع يف متواصــــــــــــ  بشــــــــــــك  املدن ن نزوح إىل ذل  وأدى احلكوم ة. القوات ضــــــــــــد أراكان روه نغ ا

 يف نزحوا ال ين يزل ومل راخن، والية يف أطفال، ونصـــــــــــــــفهم الروه نغ ا، من اآلالف مئات وبقي الواليتن.
 وال سر. املشقة من الكثري يواجهون وكاشن شان والييت

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 .2018 عا  يف اتمتاداو يف طفال 64 واســـــت دا  أطفال ســـــب ة جتن د من املتحدة األمم حتقق  - 126
  اتمتاداو. صفوف يف سابقا جندوا فىت 26 من 2018 عا  يف التحقق جرى أنه ذل  إىل يضاف
 3 و فىت 14) طفال 17 واســـــــــــــــت دا  جتن د حوادث من حاداث 11 من املتحدة األمم وحتقق  - 127

 حادث ونســب كاشــن،  اســتقالل ج ش إىل حوادث تســ ة ونســب املســلحة. اجلماعات قب  من فت ات(
 حاداثن ذل  إىل ينضـــــــــــاف لكارين. الوطين التحرير ج ش إىل وآخر أتنغ لتحرير الوطين اجل ش إىل واحد
 املتحد. وا والية ج ش أيدي على ووق ا توث قهما جرى
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 من لفرارهم واحتجزوا اتدماداو جندهم ف هم، مشـــتبه قصـــر مخســـة احتجاز املتحدة األمم ووثق  - 128
 تُق  م ريثمـا خمففـة أعمـال أداء كتـا بُهم  عل هم وفنرضــــــــــــــــ  عنهم. اإلفراج إىل ودعـ  ال ســـــــــــــــكريـة، اخلـدمـة

 سابقا اجملند الطف  إىل املوجهة ابلتهم املت لق النداءُ  زال ما املتحدة، األمم دعوة من الرغم وعلى أعمارهم.
 عن لتحدثه سجنا بسنتن عل ه وحكم 2005 عا  يف قسرا جنده قد اتمتاداو وكان قا ما، هتوي كو  أونغ

 أرســـل  ذكر، ما على وعالوة األول/ديســـمرب. كانون  يف حمتجزا الطف  يزل ومل اإلعال . وســـا   مع جتربته
 وقد اجلبهة، إىل ف هم مشـــــتبها قاصـــــرا 11 إبرســـــال يت لق ف ما اتمتاداو إىل دعوة رســـــالة 12 املتحدة األمم

 أعمارهم. من التحقق انتظار يف اخللف ة القواعد إىل أع دوا
 مقت  عن أســــفرت وتشــــويههم، األطفال قت  حوادث من حاداث 34 من املتحدة األمم وحتقق  - 129

 احلرب خملفات من ومتفجرات أرض ة ألغا  عن األول املقا  يف اإلصاابت وجنم  ،39 وإصابة طفال 16
 (،2) اتدماداو شـــــــــنها جوية وغارات (،4) النريان تبادل وعمل ات (،24) الصـــــــــنع يدوية متفجرة وأجهزة

 عناصــر أطلقتها هاون وق ا ف (،1) جمهولة وعناصــر (2) احلدود حرس شــرطة عن صــادرة انرية وطلقات
 (.1) جمهولة مسلحة

 كاشــــــن  والييت يف (3) واملســــــتشــــــف ات (5) املدارس على اعتداءات مثان ة املتحدة األمم ووثق  - 130
 اسـت ادة وجملس (،2) كاشـن  اسـتقالل وج ش (،2) اتمتاداو إىل عنها املسـ ول ة نسـب  (،2) وشـان (6)

  (.3) جمهولة وعناصر واحد(، )اعتداء شان والية شان/ج ش والية
 (2) واملســـتشـــف ات (30) للمدارس ال ســـكري االســـت دا  عن تقريرا 32 املتحدة األمم وتلق  - 131

 احلدود حرس وشــــــرطة (،21) اتمتاداو إىل عنها املســــــ ول ة نســــــب  (،2) وكاشــــــن (30) راخن والييت يف
 است د  كاشن،  والية يف وق   اليت احلوادث أحد ويف (.4) م ا احلدود حرس وشرطة اتمتاداو وإىل (7)

 إل ه. التوجه من احملل ون السكان فحر  يوما 13 ملدة عسكرية قاعدة مستشفى
 املس ول ة ونسب  فت ان، تس ة ضح تها وقع اختطاف حوادث ثالثة من املتحدة األمم وحتقق  - 132
 أهنا ذُكر أخرى حوادث ســـــتة توث ق ومت واحد(. )حادث كاشـــــن  اســـــتقالل وج ش (2) اتمتاداو إىل عنها

ـــــــــــــ ت لق   الوطين التشري ي واجمللس (،4) كاشن  استقالل ج ش إىل عنها املس ول ة ونسب  طفال، 36 بـ
 واحد(. )حادث املتحد وا والية وج ش واحد( )حادث االنتقاي

 كاشــــن  والايت يف ســــ ما وال تفاقما، يزداد اإلنســــان ة املســــاعدات إيصــــال إمكان ة ت  ر يزل ومل - 133
 عن اخلارجة املناطق يف اإلغاثة إمدادات إيصـــــال الدول ة اإلنســـــان ة املنظمات تســـــتطع ومل وراخن. وشـــــان
  السفر. أذون من  رفض بسبب 2016 عا  من  احلكومة س طرة

 
 القلق ودواعي التطورات  

 االنتهــاكــات ملنع وزاريــة جلنــة بتشـــــــــــــــك ــ  احلكومــة ق ــا  التفــاؤل على حتملين اليت التطورات من - 134
 ومنع والتشـــــويه والقت  اجلنســـــي ال نف أعمال إبهناء تت لق عم  خطط ومناقشـــــة مج  ها الســـــتة اجلســـــ مة
 إىل الوصــــــــــــــول إمكان ة إاتحة يف تقد  حيرز أن وآم  الســــــــــــــابق، تقريري يف إدراجها عقب وذل  وقوعها،
 الصــــــــ غة وضــــــــع إىل احلكومة دعوي أتك د وأكرر اجلناة. ومســــــــاءلة م امنار يف النزاع من املتضــــــــررة املناطق
 الكام  واالمتثال املتحدة األمم مع ابلت اون املتبق ن االنتهاكن ومنع إبهناء املت لقة ال م  خلطط النها  ة
 يســـاورين يزال وال الطف . حقوق بشـــأن قانون اعتماد على احلكومة وأشـــجع األولوية، ســـب   على لبنودها

  واحتجازهم. واست دامهم األطفال جتن د يف احلكومة استمرار من القلق
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 وفقا التقرير، يف املدرجة املســــلحة اجلماعات مج ع مع املتحدة األمم تواصــــل  ،2018 عا  ويف - 135
 التزامات تقدمي الُتمس وقد املتحدة، وا والية ج ش ابســـتثناء ابملوضـــوع، الصـــلة ذات األمن جملس لقرارات

 وجملس الدميقراطي، اخلريي كارين  وج ش شان، والية شان/ج ش والية است ادة جملس من ك   جانب من
 التقرير يف املدرجة األطراف بقوة وأشــجع الوطين. كارين  واحتاد لكارين الوطين التحرير جل ش التابع الســال 

 جتن د ملنع فورية إجراءات واختاذ حمددة، التزامات إبرا  أج  من املتحدة األمم مع ال م  مواصـــــــــــــــلة على
  له. والتصدي األطفال

 املمثلة أكدت ،2018 أاير/مايو يف م ـامنـار إىل اخلاصــــــــــــــــة ممثليت  ا قامـ  اليت الزايرة وخالل - 136
 األطفال جتن د ومنع إهناء بشـــــــــــــأن املشـــــــــــــرتكة ال م  خطة بتنف   الت ج   إىل احلاجة للحكومة اخلاصـــــــــــــة

 األطفال بتجن د يت لق ف ما جديدة انتهاكات وقوع عد  ضـــــــــــــمان على احلكومة وحث  واســـــــــــــت دامهم.
 غري قضــــــــــاايهم تبقى ال ين القصــــــــــر عن واإلفراج اجملندين، أعمار تقدير ب مل ة والت ج   واســــــــــت دامهم،

 اجلهود من الرغم وعلى إذن. بدون الغ اب أو الفرار بســـــــــــــــبب األطفال احتجاز عن والكف حمســـــــــــــــومة،
 ،2018 عـا  يف خطورة أشــــــــــــــــد جـديـدة جتن ـد حـاالت ووق ـ  ب ـد الكـامـ  االمتثـال يتحقق مل اجلـاريـة،

 من كأطفال  جندوا وشــــــــــااب طفال 75 عن أفرج فقد ذل ، ومع املســــــــــاءلة. مســــــــــألة يف تقد  أي حيرز ومل
  السابقة. السنوات من املتأخرة القضااي م اجلة يف مطرد تقد  وأحرز ،2018 عا  يف اتمتاداو صفوف

 حاالت وهي األطفال، وتشــويه مقت  ومن واالســت دا ، التجن د مســتوايت من القلق ويســاورين - 137
 ال دوية املتفجرة واألجهزة احلرب خملفات من واملتفجرات األرضـــــــــــــــ ة األلغا  من اخلصـــــــــــــــو  على جنم 

  األطراف. مج ع يرتكبها اليت اجلس مة االنتهاكات وأدين الصنع،
 

 الصومال  
 االحتادية الصــومال حكومة بن التوتر مبظاهر مطبوعا الصــومال يف واألمين الســ اســي الوضــع ظ  - 138

 وقد االحتادية. احلكومة مع ال القات بقطع أيلول/ســــــــــبتمرب يف قام  اليت األعضــــــــــاء، االحتادية والوالايت
 الوالايت إبشــرا  االحتادية احلكومة قام  ح ث فصــاعدا، األول/ديســمرب كانون  من اعتبارا الوضــع حتســن

 الصـــــوماي الوطين اجل ش على هجماهتا الشـــــباب حركة وواصـــــل  ال القات. تطب ع يف األعضـــــاء االحتادية
 وكان املدن ن، ضــــــــــد الصــــــــــنع ال دوية املتفجرة األجهزة واســــــــــت مل  الصــــــــــومال يف األفريقي االحتاد وب ثة

 من املتضــــــــــــــررين األطفال عدد ازداد ،2018 عا  ويف كثرية.  أح ان يف الضــــــــــــــحااي ضــــــــــــــمن من األطفال
  .2017 ب ا  مقارنة املا ة يف 23 بنسبة اجلس مة االنتهاكات

 
  اجلس مة االنتهاكات  

 واســـــــــــــــت ــدموهم، النزاع أطراف جنــدهم ممن فتــاة 72 و فىت 2 228 جمموعــه مــا هنــالــ  كــان - 139
 كبريا  ازدايدا الشـباب حركة صـفوف يف األطفال جتن د وازداد سـنوات،. مثاين يتجاوز ب ضـهم عمر يكن ومل
 مجلتها من بوسا   األطفال لتجن د احلث ثة محلتها يف احلركة مض  ح ث ،2017 ب ا  مقارنة (1 865)

 اجلهات بن من وكان لالنتقا . أنفســـــهم عّرضـــــوا وإال ابألطفال مّدها على واآلابء ال شـــــا ر شـــــ و  إجبار
 (،67) جلمدج وقوات (93) الصــــومال ة والشــــرطة (155) الصــــوماي الوطين اجل ش التجن د يف الضــــال ة

  (.14) واجلماعة السنة وأه  (20) بوتالند وقوات (،24) ال شا رية واملل ش ات (56) جوابالند وقوات
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 احملتجزين عدد بلغ إذ ابلغ، قلق مصدر الشباب حبركة ارتباطهم بدعوى األطفال احتجاز يزل ومل - 140
 والشــــــــــرطة (168) الصــــــــــوماي الوطين اجل ش يد على لالحتجاز األطفال وت رض فتاة. 15 و فىت 360

 جلمدج وقوات (18) الوطن ة واألمن االســــت بارات ووكالة (،20) جوابالند وقوات (،145) الصــــومال ة
 منهما( لك  2) “صــــــومال الند” وعناصــــــر ال شــــــا رية وامل ل شــــــ ا منهما(، لك  3) األفريقي االحتاد وب ثة
 قواعدها. احرتا  ل د  طفال 13 الشباب حركة واحتجزت (.1) واجلماعة السنة وأه 
 جمهولة مســـــلحة وعناصـــــر (،437) الشـــــباب حركة يد على فتاة 260 و فىت 781 وشـــــوّ ه وقُت  - 141

 (،26) الصــــومال ة والشــــرطة (،36) ال شــــا رية وامل ل شــــ ات (،113) الصــــوماي الوطين واجل ش (،344)
 اجلنوب ــة املنطقــة وقوات (،15) األفريقي االحتــاد وب ثــة (،19) جلمــدج وقوات (،24) جوابالنــد وقوات
 وقوات اإلث وب ة ل و وشـــــــــــــرطة (6) بونتالند وقوات (،8) جمهولة جهات من جوية وغارات (،10) الغرب ة
 عن األطفال إصـــاابت م ظم وجنم منها(. لك  واحدة )حالة الك ن ة الدفاع وقوات اإلث وب ة الوطين الدفاع
 الصـــــــــــــــنع ال ــــــدويــــــة املتفجرة واألجهزة اجلوي والقصـــــــــــــــف املســـــــــــــــتهــــــدف والقتــــــ  النــــــار إطالق تبــــــادل

 االنتحارية. واهلجمات
 ونســـــب  فت ان، 3 و فتاة 328 حبق ارتبك  جنســـــي عنف حوادث من املتحدة األمم وحتقق  - 142

 وامل ل ش ات (،46) الشباب وحركة (،50) الصوماي الوطين واجل ش (،114) جمهولة مسلحة عناصر إىل
 وقوات (،13) الصـــــــــومال ة والشـــــــــرطة (،14) جلمدج وقوات (31) جوابالند وقوات (،42) ال شـــــــــا رية

 الوطن ة الدفاع وقوات (،3) بونتالند وقوات (،6) اإلث وب ة ل و وشـــــــــــــــرطة (،10) الغرب ة اجلنوب ة املنطقة
 (.2) اإلث وب ة

 الشـــــــــــــــباب. حركة إىل (61) م ظمها ُنســـــــــــــــب املدارس، على اعتداء 77 وقوع من التحقق ومت - 143
 حزيران/يون ه، 9 ففي والنهب. والتدمري امل لمن وهتديد واالختطاف القت  أعمال احلوادث ه ه ومشل 

 الوســــطى، شــــب لي منطقة يف ايابل، عدن مبقاط ة جاحلرور، قرية مغادرة على قرآن ة مدرســــة يف م لم أجرب
 على اعتداء 14 من التحقق ومت الشــــــــباب. حلركة الت ل مي املنهاج وفق التدريس ل د  هتديدات تلقي ب د

 وامل ل شـــ ات جمهولة مســـلحة وعناصـــر (4) جلمدج وقوات (7) الشـــباب حركة إىل نســـب  املســـتشـــف ات
 منها(. لك  1) الصوماي الوطين واجل ش ال شا رية

 فتـــاة(، 130 و فىت 1 479) أطفـــال 1 609 اختطـــافهم من التحقق جرى من جمموع وبلغ - 144
 الشــباب حركة يد على اختطفوا ال دد ذل  من املا ة يف 97 وكان ســنوات، مثاين يتجاوز ال ب ضــهم عمر

 حركة اختطف  األول/أكتوبر، تشــــــــرين 13 ويف األول. املقا  يف واالســــــــت دا  التجن د بغرض (1 590)
 هاولواداج، قرية يف حمل ة قرآن ة مدرســـــــــــــــة من عاما 16 و 11 بن أعمارهم ترتاوح فت ان ثالثة الشـــــــــــــــباب

 جتن دهم مث احلركة عقا د لتلق نهم تدري  مرفق إىل األطفال وُأخ  الوســـــــطى. جواب منطقة يف ب اي مبقاط ة
  الحقا.
 وهو اإلنســــــــــان ة، املســــــــــاعدات وصــــــــــول منع حوادث من حاداث 74 من املتحدة األمم وحتقق  - 145

 الشــباب حركة إىل احلوادث م ظم ونســب (.37) 2017 عا  يف األمر عل ه كان  عما كبرية  زايدة ميث  ما
(41.)  
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  القلق ودواعي التطورات  
 .2012 عا  يف املوق تن ال م  خطيت بتنف   للت ج   طريق خارطة االحتادية احلكومة وضــــ   - 146
 يف مبا احلكوم ة، األمن قوات مج ع قب  من بتنف  ها اإلســراع إىل وأدعو اإلجيايب، التطور   ا أرحب وإنين
 الطف ، حقوق قانون مشــروع صــ اغة على أيضــا وأثين الصــومال ة. والشــرطة الصــوماي الوطين اجل ش ذل 
 مشـــروع وي د ابعتماده. اإلســـراع على وأحث احمللي، القانون يف الطف  حقوق اتفاق ة أحكا  يدمج ال ي
  اعتماده. إىل وأدعو آخر إجياب ا تطورا اجلنس ة اجلرا م قانون
 عن عفوا يتضـــــــــــمن ال ي آب/أغســـــــــــطس 20 يف بونتالند ر  س وق ه ال ي ابملرســـــــــــو  وأرحب - 147

 املزعو  الرتباطهم 2016 عا  من  الســـــــــــــجن يف وظلوا ســـــــــــــابقا ثق لة أحكا  حبقهم صـــــــــــــدرت طفال 34
  الشباب. حبركة
 القوات فرز أثناء منهم 17 وُفصـــــــــــــــ  بونتالند، قوات من طفال 74 عن أفرج ،2018 عا  ويف - 148

 الصــــوماي الوطين اجل ش أنق  ذكر، ما إىل وابإلضــــافة الصــــوماي. الوطين اجل ش يف لالندماج امل صــــصــــة
 شـــــــــــب لي منطقة يف الشـــــــــــباب حلركة التابع التدري  املركز من أعوا ، 7 ب ضـــــــــــهم عمر يتجاوز ال فىت، 36

 حص  فقد وإمجاال إدماجهم. إعادة دعم أج  من وشركا ها ال ون س ف إىل األطفال مج ع وسلم السفلى.
 يف إدمـاجهم إلعـادة الـدعم على املســـــــــــــــلحـة واجلمـاعـات ابلقوات ســــــــــــــــابقـا مرتبطن كـانوا  طفال 1 179

  .2018 عا 
 وزايدة وتشـــويههم، وقتلهم واســـت دامهم، األطفال جتن د نطاق اتســـاع من البالغ القلق ويســـاورين - 149
 والشــرطة الصــوماي الوطين اجل ش إىل ذل  ارتكاب ونســب اجلنســي، لل نف ت رضــوا ال ين األطفال عدد

 وعلى اإلقل م ة، القوات ترتكبها اليت اجلس مة االنتهاكات يف املطردة الزايدة أيضا ابي ويشغ  الصومال ة.
 إهناء أج  من املتحدة األمم مع ال م  على بقوة وأشـــــــــــــج ها وجوابالند جلمدج قوات اخلصـــــــــــــو  وجه

  وقوعها. ومنع االنتهاكات
 عمل ات وتواصــــــــ  واســــــــت دامهم األطفال جتن د حاالت زايدة من الشــــــــديد ابلقلق أشــــــــ ر إنين - 150

 املرتكبة االنتهاكات مج ع عن فورا الكف إىل األطراف مج ع وأدعو الشـــــــــــــــباب. حركة يد على اختطافهم
 الشـــباب، حبركة ارتباطهم بدعوى األطفال احتجاز من أيضـــا القلق ويســـاورين وقوعها. ومنع األطفال ضـــد

 إلعادة األولوية وإعطاء األول، املقا  يف ضــــــــــحااي ابعتبارهم األطفال ه الء م املة إىل الســــــــــلطات وأدعو
 لقضـــــــــــــــاء الدول ة وامل ايري الواجبة القانون ة اإلجراءات واحرتا  الفضـــــــــــــــلى، مصـــــــــــــــاحلهم يرعى مبا اإلدماج

 األحداث.
 السودان جنوب  

 جنوب يف النزاع لتســــــــــــــوية تف  له امل اد االتفاق على التوق ع بفضــــــــــــــ  ال دا  ة األعمال تراج   - 151
 نت جة األطفال إىل اإلنسان ة املساعدات إيصال يف طف ف حتسن وطرأ 2018 أيلول/سبتمرب يف السودان
 يف زايدة ولوحظ  الســــــــــال ، اتفاق تنف   يف متواضــــــــــع تقد  ســــــــــوى األطراف حترز مل ذل ، ومع ل ل .

 الكربى االســـتوا  ة املنطقة وظل  االتفاق. توق ع ب د األطفال ضـــد اجلنســـي وال نف االختطاف عمل ات
 احلوادث. عدد جمموع من املا ة يف 50 ف ها سج  ح ث اجلس مة االنتهاكات ب رة
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  اجلس مة االنتهاكات  
ــــد حوادث من 102 من املتحــــدة األمم حتققــــ  - 152  طفال 453 مهــــ  االســـــــــــــــت ــــدا  أو التجن 

 نصـــــــــــــف ونســـــــــــــب جتن دهم. وق ن  عاما 15 دون منهم املا ة يف 14 عمر وكان فتاة(، 88 و فىت 365)
 اجل ش يف امل ارض اجلناح يل ها طفال(، 224) الســــــــودان جنوب لتحرير الوطن ة احلركة إىل تقريبا احلاالت
 املت لقة القضــــــــااي ب ض مع (،2) الوطين اخلال  وجبهة (،84) ملشــــــــار املواي الســــــــودان لتحرير الشــــــــ  
 واست دموا جندوا ال ين األطفال من املا ة يف 30 قرابة هنال  وكان السابقة. السنوات يف جندوا أبطفال

 وقوات (،94) الســودان جلنوب الشــ   الدفاع قوات ذل  يف مبا (،143) احلكوم ة األمن قوات قب  من
 الســـودان جلنوب الوطن ة الشـــرطة وجهاز (،46) دينق ت بان مع املتحالفة الســـودان جلنوب الشـــ   الدفاع

 قب  من طفال 955 عن أفرج ذكر، ما إىل وإضــــــافة (.1) الســــــودان جنوب يف الســــــجون ومصــــــلحة (2)
 مع املتحالفة الســـــــــودان جلنوب الشـــــــــ   الدفاع قوات و (،629) الســـــــــودان جنوب لتحرير الوطن ة احلركة
  (.8) الوطين اخلال  وجبهة (318) دينق اتابن
 ممن جنســــــــــــهم( ي رف مل طفال 11 و فتاة 45 و فىت 69) طفال 125 جمموعه ما هنال  وكان - 153
 جلنوب الشـــــــــ   الدفاع قوات وتشـــــــــم  (،75) احلكوم ة األمن قوات يد على تشـــــــــويهم أو مقتلهم حتقق

 إلطفاء الســـــــودان جلنوب الوطين واللواء (8) الســـــــودان جلنوب الوطن ة الشـــــــرطة وجهاز (،66) الســـــــودان
 قت  عن مســـــــــ وال ملشـــــــــار املواي الســـــــــودان لتحرير الشـــــــــ   اجل ش يف امل ارض اجلناح وكان (.1) احلرا ق

 جلنوب الشــــــــــ   الدفاع قوات بن النار إطالق تبادل من طفال 15 وتضــــــــــرر أطفال. مخســــــــــة تشــــــــــويه أو
 بن النار إطالق تبادل وأدى ملشــــار، املواي الســــودان لتحرير الشــــ   اجل ش يف امل ارض واجلناح الســــودان

 تضـــرر إىل ملشـــار املواي الشـــ   اجل ش يف امل ارض واجلناح التغ ري أج  من الوطن ة الســـودان جنوب حركة
  (.23) املنفجرة غري لل خا ر ضحااي يق ون األطفال يزل ومل أيضا. أطفال 7

 عدد وبلغ اجلنسي، لل نف ت رضوا ممن واحد، فىت ب نهم من طفال، 72 جمموعه ما هنال  وكان - 154
 اجلماعي. االغتصـــــاب عل هم مورس أطفال 8 ف هم طفال، 33 عشـــــرة اخلامســـــة ســـــن دون منهم كانوا  من

 الســــودان جلنوب الشــــ   الدفاع قوات وتشــــم  (،57) احلكوم ة األمن قوات إىل احلاالت أغلب ة ونســــب
 الشـــــــ   الدفاع وقوات (،6) الســـــــودان جلنوب الوطن ة الشـــــــرطة وجهاز واحد(، فىت ب نهم من طفال 47)

 األمن وجهاز الســــــــودان جنوب يف الســــــــجون ومصــــــــلحة (،2) دينق اتابن مع املتحالفة الســــــــودان جلنوب
 اجلنســي ال نف أعمال يف ملشــار املواي الشــ   اجل ش يف امل ارض اجلناح وتورط منهما(. لك  1) الوطين

 أنبلغ  ذكر، ما إىل وإضافة جمهولة. مسلحة عناصر إىل واحدة حالة عن املس ول ة ونسب  فتاة 14 ضد
 الربع يف الوحدة والية من الشماي اجلزء يف اجلنسي ال نف حاالت يف حادة زايدة وقوع عن املتحدة األمم

  .2018 عا  من األخري
 املســ ول ة نســب  (،12) واملســتشــف ات (18) املدارس على اعتداء 30 جمموعه ما وقوع وحتقق - 155
 وقوات (10) الســـــــــــودان جلنوب الشـــــــــــ   الدفاع قوات وتشـــــــــــم  (،11) احلكوم ة األمن قوات إىل عنها

 (،15) ملشــار املواي الشــ   اجل ش يف امل ارض اجلناح وك ا (،1) دينق اتابن مع املتحالفة الشــ   الدفاع
 يف امل ارض واجلناح الشـــــــــــــــ   الدفاع قوات بن النار إطالق تبادل وحوادث (،1) الوطين اخلال  وجبهة
 الت ل م ة املرافق تدمري إىل الســاحقة أغلب تها يف االعتداءات تل  وأدت (.3) ملشــار املواي الشــ   اجل ش

  وهنبها. الطب ة أو
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 أغراض يف (7) واملســتشــف ات (26) املدارس من 33 جمموعه ما اســت دا  ســبق ما إىل يضــاف - 156
 الشـــــ   الدفاع قوات وتشـــــم  (،27) احلكوم ة األمن قوات إىل احلاالت تل  م ظم ونســـــب عســـــكرية،

 يف امل ارض اجلناح يل ها (،2) دينق اتابن مع املتحالفة الشـــــــــــــ   الدفاع وقوات (25) الســـــــــــــودان جلنوب
  (.1) التغ ري أج  من الوطن ة السودان جنوب وحركة (5) ملشار املواي الش   اجل ش
 ي رف مل 9 و فتـــــاة 51 و فىت 49) األطفـــــال من 109 جمموعـــــه بلغ مـــــا اختطـــــاف وحتقق - 157

 تل  من ال ظمى الغالب ة عن مســـــــ وال ملشـــــــار املواي الشـــــــ   اجل ش يف امل ارض اجلناح وكان جنســـــــهم(.
 ولتجن د اجلنسـي ال نف أشـكال من وغريه االغتصـاب لغرض حيصـ  ذل  كان  ما وغالبا (،92) احلاالت
 طفال. 17 اختطاف عن مس ولة الش   الدفاع قوات وكان  واست دامهم. األطفال

 ظروف يف اإلنســــــــان ة املســــــــاعدات وصــــــــول منع حوادث من حاداث 14 جمموعه ما وقوع وحتقق - 158
 إىل وق   اليت احلوادث ونســب  مجة. حتدايت على ينطوي اإلنســان ة املســاعدة وكاالت عم  ف ها يزل مل

 الوطين اخلال  وجبهة (،3) الش   الدفاع وقوات (،10) ملشار املواي الش   اجل ش يف امل ارض اجلناح
 إىل املوجهة اإلنســـــــان ة امل ونة وهنب واختطافهم اإلنســـــــان ة املســـــــاعدة أفراد على االعتداء يف ومتثل  (،1)

 املواي الشــــــ   اجل ش يف امل ارض اجلناح احتجز ،2018 ن ســــــان/أبري  يف املثال، ســــــب   ف لى األطفال.
  االستوا  ة. وسط والية يف أاي  مخسة مدةن  اإلنسان ة املساعدة عمال من 10 ملشار

 
 القلق ودواعي التطورات  

 اشــرتا  بشــأن الطف  حقوق التفاق ة االخت اري الربوتوكول إىل الســودان جنوب ابنضــما  أرحب - 159
  ا قام  اليت املهمة أعقاب يف حصـــــ  ال ي ،2018 أيلول/ســـــبتمرب يف املســـــلحة املنازعات يف األطفال

 فتاة( 317 ضــمنهم )من طفال 955 عن املســلحة اجلماعات وإبفراج الســودان، جنوب يف اخلاصــة ممثليت
 الدفاع قوات ف ها مبا ،2018 عا  يف الســــــودان جنوب يف الشــــــ   الدفاع قوات صــــــفوف يف اندجموا ممن

 اســــــــت دادُ  التفاؤل إىل وحيدوين الســــــــودان. جنوب لتحرير الوطن ة واحلركة دينق اتابن مع املتحالفة الشــــــــ  
 ضد اجلس مة االنتهاكات مج ع إلهناء شاملة عم  خطة وضع أج  من املتحدة األمم مع لل م  احلكومة
 خطوة ،2019 شــباط/فرباير يف املتحدة، األمم مع ابشــرتا  مســودة، إعداد وي ترب وقوعها. ومنع األطفال
 ال مـ  خلطــة النهــا  ــة الصـــــــــــــــ غــة وضـــــــــــــــع على املتحــالفــة واألحزاب احلكومــة أشـــــــــــــــجع وإين أوىل، حممودة

 عا  يف وق   اليت واســــــــــت دامهم، األطفال جتن د ومنع إلهناء القا مة ال م  خطة إطار ويف إبطاء. بدون
 م ن ن منســـــقن الســـــودان جلنوب الشـــــ   الدفاع قوات ع ن  ،2014 عا  يف  ا االلتزا  وُجدّ د 2012
 املتحدة، األمم مع ابشــــرتا  الطف  محاية بشــــأن تداريب ونظم  هلا، التاب ة الفرق مج ع يف الطف  حبماية

  ابنت و. يف ال سكرية ابلثكنات الفرز ب مل ات الق ا  املتحدة لألمم وأاتح 
 األطفال، ضد املرتكبة االنتهاكات على ال قاب من اإلفالت استمرار من البالغ القلق ويساورين - 160

 كفالة  على احلكومة وأحث اجلنســــــي. ال نف أعمال عن ســــــ ما وال املســــــاءلة، كفالة  على احلكومة وأحث
 ضد املرتكبة اجلرا م تكون أال ضمان منها بطرق اجملد د، االتفاق تنف   عند األطفال محاية موضوع م اجلة

 واســـــــــــــــت دامها املدارس على االعتداءات وقف على احلكومة ك ل   وأحث ابل فو. مشـــــــــــــــمولة األطفال
 تفاقم من البالغ القلق يســــاورين ذكر، ما إىل وإضــــافة اآلمنة. املدارس إلعالن أتي دها مع شــــ امت عســــكراي،

 يف امل ارض الفصــــــــ   وأحث والتجن د، اجلنســــــــي ال نف بغرض حتصــــــــ  ما كثريا  اليت االختطاف عمل ات
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 عا  يف املوق ة ال م  خطة بتنف   يت لق ف ما املتحدة األمم مع ال م  على ملشـــــــــار املواي الشـــــــــ   اجل ش
  وقوعها. ومنع وتشويههم وقتلهم واست دامهم األطفال جتن د أعمال إبهناء واملت لقة 2016

 
 السودان  

 القوات بن متفرقة اشـــتباكات نشـــوب اســـتمر دارفور، من كبرية  أجزاء يف القتال حدة خف  لئن - 161
 املـدن ن نزوح إىل أدى ممـا مرة، جبـ  منطقـة يف الواحـد عبـد الســـــــــــــــودان/فصـــــــــــــــ ـ  حترير وج ش احلكوم ـة
 امل تطفن وعدد اجلنســــــي لل نف منهم امل رضــــــن عدد وازدايد وتشــــــويهم، األطفال قت  أعمال وتصــــــاعد
 احلوار شـــــأن ذل  يف شـــــأنه حمدودا، دارفور يف للســـــال  الدوحة وث قة تنف   يف احملرز التقد  وكان ك ل .

 وقف ُمدّ د حن ويف الشـــمال. قطاع - الســـودان لتحرير الشـــ ب ة واحلركة الســـودان حكومة بن الســـ اســـي
 انتهـاكات وقوع عن أبلغ ودارفور، كردفـان  وجنوب األزرق الن ـ  والييت يف واحـد جـانـب من النـار إطالق

 الشـــــمال. الســـــودان/قطاع لتحرير الشـــــ ب ة احلركة فصـــــا   بن اشـــــتباكات ونشـــــوب األزرق، الن   والية يف
 أعاق  اليت الق ود بســـــــــبب عنها واإلبالغ اجلســـــــــ مة االنتهاكات رصـــــــــد على املتحدة األمم قدرة وت ثرت
  األطفال. حلماية امل صصة القدرات واخنفاض املقصودة، املناطق إىل توجهها

 
  دارفور اجلس مة: االنتهاكات  

 ،2018 عا  يف واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د حاالت من حالة أي وقوع من التحقق جير مل - 162
  ب ل . مزاعم ورود من ابلرغم
  مهّــــ  اليت التشـــــــــــــــويــــه أو القتــــ  حوادث من حــــاداث 77 جمموعــــه ممــــا املتحــــدة األمم وحتققــــ  - 163
 عا  يف املســـــــــــــــج  ال دد عن املا ة يف 27 بنســـــــــــــــبة يزيد عدد وهو فتاة(، 65 و فىت 121) طفال 186

 (،98) احلكوم ة األمن قوات إىل األطفال صــــفوف يف وق   اليت اإلصــــاابت ونســــب  (.146) 2017
 (،8) الســـــودان ة الشـــــرطة وقوة (،57) الســـــودان ة املســـــلحة والقوات (،33) الســـــريع الدعم قوات ف ها مبا

 عناصر إىل املتبق ة اإلصاابت ونسب  مرة. جب  منطقة يف ال سكرية ال مل ات س اق يف حدث  ما وكثريا
 ال امة الســـــــــودان/الق ادة حترير وج ش (،9) الواحد الســـــــــودان/عبد حترير وج ش (،16) جمهولة مســـــــــلحة

 املنفجرة. غري ال خا ر عن طفال( 62) احلوادث ثلث من أكثر وجنم (.1)
 يف 55 بنســــبة زايدة ميث  عدد وهو اجلنســــي، لل نف فتاة 68 ت رض من املتحدة األمم وحتقق  - 164
 قوات ذل  يف مبا (،39) احلكوم ة األمن قوات إىل احلاالت ونســـــــــــــب  (.44) 2017 ب ا  مقارنة املا ة

 األمن وجهاز (،1) الســـــــودان ة الشـــــــرطة وقوة (،17) الســـــــودان ة املســـــــلحة والقوات (20) الســـــــريع الدعم
 االشتباكات س اق يف احلاالت أغلب ة ووقع (.29) جمهولة مسلحة عناصر تل ها (،1) الوطين وامل ابرات

 مرة. جب  منطقة يف وق   اليت
 تل  ونســــــــــــب  (3) واملســــــــــــتشــــــــــــف ات (14) املدارس على اعتداء 17 جمموعه ما وقوع وحتقق - 165

 املســـــــــــــــلحــة والقوات (7) الســـــــــــــــريع الــدعم قوات ف هــا مبــا (،12) احلكوم ــة األمن قوات إىل االعتــداءات
 من املتحدة األمم حتقق  ســــــــبق، ما إىل وإضــــــــافة (.5) جمهولة مســــــــلحة عناصــــــــر تل ها (،5) الســــــــودان ة
 شـــاغرة كان   دارفور، غرب يف الســـودان ة املســـلحة القوات قب  من واحدة ملدرســـة ال ســـكري االســـت دا 

 يف الســــودان ة املســــلحة القوات قب  من ال ســــكرية األغراض يف اســــت دم  مدرســــة   تزل ومل الســــنة. خالل
 التقرير. ه ا كتابة  وق  حىت ال سكري لالست دا  ختضع سابقا، عنها وأبلغ مرة، جب  بشرق اليبا،
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 األمن قوات يــــد على اختطفوا قــــد فت ــــات( 5 و فىت 17) طفال 22 جمموعــــه مــــا أن وحتقق - 166
 احلدود وحرس (،2) الســـــــــودان ة املســـــــــلحة والقوات (،9) الســـــــــريع الدعم قوات ف ها مبا (،14) احلكوم ة

 مســــــلحة عناصــــــر وكان  اعتقال. عمل ات تلتها االختطافات وم ظم (،1) الشــــــ ب ة الشــــــرطة وقوة (،2)
 أطفال. مثان ة اختطاف عن مس ولة جمهولة
 فقد اإلنسان ة، املساعدات وصول منع حاالت من حالة أي وقوع من التحقق عد  من وابلرغم - 167
 إيصـــــــــــــال ت ق د إىل النزاع أطراف يفرضـــــــــــــه ال ي الوصـــــــــــــول إمكان ة وتق  د الســـــــــــــا دة األمن ة احلالة أدت

  كبري.  بشك  األطفال إىل اإلنسان ة املساعدات
 

 وأب ي األزرق والن   كردفان  جنوب اجلس مة: االنتهاكات  
 االنتهاكات رصد عن املتحدة األممن  الوصول إمكان ة تق  د أعاق ابلتقرير، املشمولة الفرتة خالل - 168

  عنها. واإلبالغ األطفال ضد املرتكبة اجلس مة
 كردفان.  جنوب يف منفجرة غري ذخا ر جراء من فىت مقت  من التحقق وجرى - 169
 والية يف واحدة صــــــــــح ة وع ادة مدارس ثالث إبخالء 2018 حزيران/يون ه يف احلكومة وقام  - 170
 .2011 عا  من  عسكرية ألغراض است دم  قد كان   األزرق، الن  

 
  القلق ودواعي التطورات  

 وحكومته. الســـــودان ر  س إزاحة إىل 2019 ن ســـــان/أبري  يف كربى  ســـــ اســـــ ة تطورات أفضـــــ  - 171
 األطفــال جتن ــد ومنع إهنــاء إىل الرام ــة ال مــ  خطــة مكــاســــــــــــــــب على للحفــاظ املبــ ولــة ابجلهود وأرحــب

 الوطين الص  د على امل سس ة اهل اك  على احلفاظ منها بسب  ،2018 عا  يف أجنزت اليت واست دامهم،
 املرتكبة االنتهاكات ملنع املتحدة، األمم مع ابشرتا  وطن ة، خطة لوضع خطوات واختاذ الوالايت، وص  د

 األمن قوات تدريب يف املتحدة واألمم احلكومة بن الت اون اســـــــتمرار التفاؤل إىل وحيدوين األطفال. ضـــــــد
 األطفال محاية جمال يف الطف  حلماية اجملتم  ة والشـــــــــــــبكات احمللي اجملتمع وأعضـــــــــــــاء احملل ة والســـــــــــــلطات

 مج ع يف امل كورة الت اون م ادين ت زيز زايدة على وأشـــــــجع الوالايت، مســـــــتوى على ســـــــ ما وال وحقوقهم،
 السلطات وأشجع الصح ة واملرافق املدارس إبخالء ال سكرية السلطات بق ا  أيضا وأرحب دارفور. أحناء
 ك ل   وأشــــــجع اآلمنة. املدارس إعالن مع متشــــــ ا للمدارس، ل ســــــكريا االســــــت دا  وقف مواصــــــلة على

 املوحــدة ال مــ  إجراءات وت م م األطفــال، جتن ــد عن لإلبالغ التظلم آل ــة دل ــ  تف  ــ  على الســـــــــــــــلطــات
 احلكوم ة األمن قوات مج ع على وتســــــــل مهم املســــــــلحة ابجلماعات املرتبطن األطفال عن ابإلفراج املت لقة

 األطفال. ضد االنتهاكات منع أج  من الوطن ة التوع ة محلة وبدء
 وعمل ات اجلنســـــــــــــــي وال نف والتشـــــــــــــــويه القت  حاالت عدد ارتفاع من ابلقلق أشـــــــــــــــ ر أنين ب د - 172

 مج ع وأذكر مرة. جب  منطقة يف الدا رة االشــــــــــتباكات ســــــــــ اق يف األطفال ضــــــــــد ترتكب اليت االختطاف
 مباد  احرتا  تشـــــــــــم  وهي الدوي، القانون مبوجب األطفال حبماية القاضـــــــــــ ة ابلتزاماهتا ابلتق د األطراف

 األمم متكن عد  من ك ل   القلق ويســــــــــــاورين اجلناة. مج ع مســــــــــــاءلة وكفالة واحل طة، والتناســــــــــــب التم  ز
 وأدعو الشـــمال، الســـودان/قطاع لتحرير الشـــ ب ة احلركة ســـ طرة حت  الواق ة املناطق إىل التوجه من املتحدة
 وق تها اليت ال م  خطة تنف   من للتحقق عوا ق ودون اآلمن الوصــــول إمكان ة وت ســــري إاتحة إىل اجلماعة

  وقوعهما. ومنع واست دامهم األطفال جتن د إهناء بشأن 2016 عا  يف
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 السورية العربية اجلمهورية  

 االنتهاكات عدد تزايد ح ث 2018 عا  امتداد على السورية ال رب ة اجلمهورية يف النزاع تواص  - 173
 الرغم على البلد، يف اإلطالق على منه التحقق مت االنتهاكات من عدد أكرب وهو (،3 021) اجلســــــــــــ مة

 انتهاكا 934 من أيضا التحقق مت ذل ، إىل وإضافة الوصول. إمكان ة وتق  د املفروضة األمن ة الق ود من
انطالق  رمس ا ترك ا حكومة أعلن  الثاين/يناير، كانون  ويف السابقة. السنوات ويف 2017 عا  يف ارتكب 
للج ش الســــوري احلر يف مشال اجلمهورية ال رب ة  دعما جلماعات تنســــب نفســــها“ غصــــن الزيتون”عمل ة 

 منطقة على طرهتاســ  للحكومة املوال ة القوات اســت ادت ســنوات، مخس دا  حصــار أعقاب ويف .الســورية
 احلكوم ة ال سكرية ال مل ات انطالق ن سان/أبري  شهر وشهد سابقا. حماصرة كان   اليت الشرق ة الغوطة
 القوات بن القتال حدة اشـــــــــتدت متوز/يول ه، شـــــــــهر ويف دمشـــــــــق. جنوب يف املســـــــــلحة اجلماعات ضـــــــــد

 الدولة تنظ م وبن اإلســـــــــــــــالم ة الدولة تنظ م ملكافحة الدوي التحالف يدعمها اليت الســـــــــــــــورية الدميقراط ة
  الربية. وال مل ات اجلوية الغارات ف ه واست مل  الزور، ودير والدش شة اهلجن يف اإلسالم ة

 
  اجلس مة االنتهاكات  

 يكن مل فتاة(، 136 و فىت 670) أطفال 806 واســـــــــــــــت دا  جتن د من املتحدة األمم وحتقق  - 174
 (.754) قتال ة أدوار يف منهم املا ة يف 94 واســت د  (،179) عاما 15 يتجاوز منهم املا ة يف 22 عمر

 القوات مظلة حت  ال املة (313) الشــــــــــــــ ب محاية وحدات يد على واســــــــــــــت دموا األطفال م ظم وجند
 للج شتنسب نفسها  اعاتمجو  (،187) النصرة جبهة بق ادة الشا  حترير ه ئة تل ها السورية، الدميقراط ة

 (،17) اإلســـــال  وج ش (،30) اإلســـــالم ة الدولة وتنظ م (،34) الشـــــا  وأحرار (،170) احلر الســـــوري
 وكان (.29) جمهولة مســلحة وعناصــر (،10) الســورية احلكومة وقوات (،16) الزنكي الدين نور وكتا ب

 عمر يكن مل فت ات (126) الشـــــــــــــــ ب محاية وحدات جندهتم ال ين األطفال من املا ة يف 40 من أكثر
 إدلب يف احلاالت م ظم من التحقق ومت قتال ة. أدوار يف منهن 119 وشــار  ســنة 15 يتجاوز منهن 20

 هنال  وكان  القتال أعمال عن األطفال صـــــــــــــــفوف يف إصـــــــــــــــابة 25 عن يق  ال ما وجنم والرقة. وحلب
  األراضي. على س طرهتا ب د جديدة جبماعات االرتباط إىل أطفال ف ها انتق  حاالت

 بـــدعوى واحـــدة( وفتـــاة فىت، 50) حريتهم من طفال 51 حرمـــان من املتحـــدة األمم وحتققـــ  - 175
 تل ها (،40) الشـــــــــــــ ب محاية وحدات يد على احلرمان حاالت م ظم وحصـــــــــــــ  النزاع، أبطراف ارتباطهم

 وت رض (.1) الشــــا  وأحرار (2) الســــورية احلكومة وقوات (8) احلر الســــوري للج ش املنتســــبة اجلماعات
 1 248 عن يق  ال ما حر  ســــــبق، ما إىل وإضــــــافة االغتصــــــاب. أو الت  يب أو امل املة لســــــوء ب ضــــــهم

 الشماي اجلزء يف النازحن مواقع يف حريتهم من مت ددة، جنس ات ومن اخلامسة سن دون م ظمهم طفال
 الش ب. محاية ووحدات احملل ة السلطات إلدارة خاض ة امل  مات وكان  البلد. من الشرقي
 يد على طفال 1 854 بن من (748) وتشـــــــــــــــويه (1 106) مقت  من املتحدة األمم وحتقق  - 176

 الســـــــــــــــورية احلكومة وقوات (،888) هلا املوال ة اجلوية والقوات الســـــــــــــــورية للحكومة التاب ة اجلوية القوات
مجاعات تنســب نفســها إىل و  (،70) اإلســالم ة الدولة وتنظ م (،96) للحكومة املوال ة والقوات (،148)
 (،25) النصـــــــرة جبهة بق ادة الشـــــــا  حترير وه ئة (،54) “الزيتون غصـــــــن” وعمل ة احلر الســـــــوري جل شا

 اإلســالم ة الدولة تنظ م ملكافحة الدوي والتحالف (،7) اإلســال  وج ش (،10) الشــ ب محاية ووحدات
 األطفال صــفوف يف اإلصــاابت غالب ة ووقع (.550) جمهولة مســلحة وعناصــر (،2) الشــا  وأحرار (،4)
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 اســـت دا  مشل  اليت (،987) اجلوية الغارات عن نصـــفها من أكثر وجنم وحلب، دمشـــق وريف إدلب يف
 (.118) املـدف ي والقصـــــــــــــــف (434) املنفجرة غري الـ خـا ر تل هـا ال نقوديـة، والـ خـا ر املتفجرة الربام ـ 

 منطقة على متفجرا برم ال الســـــــــــــــورية احلكوم ة القوات ألق  الثاين/يناير، كانون  يف املثال، ســـــــــــــــب   ف لى
 طفال. 15 فقت  إدلب، يف أرمناز بلدة يف سكن ة
 على ارتكب  األطفال ضــــــد اجلنســــــي ال نف حوادث من حاداث 38 من املتحدة األمم وحتقق  - 177

 املنتســـــب الشـــــا  وف لق (،5) النصـــــرة جبهة بق ادة الشـــــا  حترير وه ئة (،30) اإلســـــالم ة الدولة تنظ م يد
 الســـــــنوات يف وقع قد منها حاداث 30 وكان (،1) الســـــــورية احلكوم ة والقوات (2) احلر الســـــــوري للج ش

 حرمان أثناء ذل  ك   اجلنســــــــي وال نف واالجتار واالغتصــــــــاب ابإلكراه الزواج احلوادث ومشل  الســــــــابقة.
 إىل الوصــــول إمكان ة تق  د بســــبب انقصــــا اجلنســــي ال نف حاالت عن اإلبالغ وظ  احلرية. من األطفال

 ابل ار. والوصم املقدمة اخلدمات على الضحااي حصول وعد  الضحااي،
 املا ة يف 69 بنسبة زايدة متث  وهي املدارس، على اعتداء 113 وقوع من املتحدة األمم وحتقق  - 178
 ونســب  النزاع. بداية من  ســج  عدد أكرب وهو املســتشــف ات، على اعتداء 112 و ،2017 ب ا  مقارنة

 الســـــــــــــــورية احلكومة وقوات (60) للحكومة واملوال ة احلكوم ة اجلوية القوات إىل املدارس على االعتداءات
 محاية ووحدات (،2) اإلســـــــــــــالم ة الدولة وتنظ م (،12) للحكومة املوال ة وامل ل شـــــــــــــ ات والقوات (،24)

 االعتداءات ونســـب  (.12) جمهولة وعناصـــر (،1) النصـــرة جبهة بق ادة الشـــا  حترير وه ئة (،2) الشـــ ب
 (،5) الســــــــورية احلكومة وقوات (82) للحكومة واملوال ة احلكوم ة اجلوية القوات إىل املســــــــتشــــــــف ات على

 ملكافحة الدوي والتحالف (،1) اإلســـــــــــالم ة الدولة وتنظ م (،6) للحكومة املوال ة وامل ل شـــــــــــ ات والقوات
 من األطفال صــــفوف يف إصــــاابت ووق   (.17) جمهولة مســــلحة وعناصــــر (1) اإلســــالم ة الدولة تنظ م
 على االعتداءات من املا ة يف 70 قرابة وجنم (.55) واملســتشــف ات (96) املدارس على االعتداءات جراء

 املدف ي القصــــف يل ها املتفجرة، الربام   اســــت دا  مشل  اليت اجلوية الغارات عن واملســــتشــــف ات املدارس
 الت ل م موظفي من 48 وتشــــــويه قت  إىل االعتداءات وأدت الصــــــنع. ال دوية املتفجرة األجهزة واســــــت دا 

 الت ل م. موظفي من 9 واحتجاز الطب ن، واألفراد
 مســــــتشــــــف ات، وثالثة مدرســــــة 24 عدده ملا ال ســــــكري االســــــت دا  من املتحدة األمم وحتقق  - 179

 وحدات جانب من املدارس واست دم  لالحتجاز. ومرافق عسكرية وقواعد لل خرية كم ازن  است مل 
 (،7) “الزيتون غصـــن” وعمل ة احلر الســـوري جل شمجاعات تنســـب نفســـها إىل او  (،14) الشـــ ب محاية
 من املســـــتشـــــف ات واحُتل  (.1) اإلســـــالم ة الدولة وتنظ م (،2) النصـــــرة جبهة بق ادة الشـــــا  حترير وه ئة

 جمهولة مســلحة وعناصــر (1) النصــرة جبهة بق ادة الشــا  حترير وه ئة (،1) اإلســالم ة الدولة تنظ م جانب
  عسكراي. است دامها أعقاب يف مدارس وثالث صح ن مرفقن على واعتدي (.1)

 حيـــدد مل أطفـــال 5 و فتـــاة، 24 و فىت 40) طفال 69 اختطـــاف من املتحـــدة األمم وحتققـــ  - 180
 الشــــــا  حترير وه ئة (،44) اإلســــــالم ة الدولة تنظ م يد على عامن، عمره يتجاوز ال ب ضــــــهم جنســــــهم(،

 الشـــــــ ب محاية ووحدات (،4) احلر الســـــــوري للج ش املنتســـــــب الرمحن وف لق (،8) النصـــــــرة جبهة بق ادة
 يف األطفال واخُتطف (.7) جمهولة مســــــلحة وعناصــــــر (،1) الشــــــا  وأحرار (،2) اإلســــــال  وج ش (،3)

 ابإلكراه والزواج (25) التجن د وبغرض (،32) النزاع ألطراف املزعو  أقار م انتســـاب بســـبب األول املقا 
 االغتصــــــــــــــاب أو الت  يب أو امل املة لســــــــــــــوء إما اختطفوا أطفال مخســــــــــــــة ك   من واحد وت رض (.12)

 اإلعدا . أو
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 طريق عن اإلنســان ة، املســاعدات وصــول منع حوادث من حاداث 59 من املتحدة األمم وحتقق  - 181
 اإلنســان ة املســاعدات نق  وســا   وعلى (37) اإلنســان ة املســاعدة مرافق على ابهلجو  التهديد أو اهلجو 

 قت  عن اهلجمات وأســـــــــــــفرت (.22) مرورها إعاقة أو اإلنســـــــــــــان ة اإلمدادات على واالســـــــــــــت الء وأفرادها
 الر  ســــــــــــ ة اجلهات بن ومن (.23) احلرية من واحلرمان (،18) اإلنســــــــــــاين اجملال يف ال املن تشــــــــــــويه أو

 (،8) الســــــــــورية احلكومة وقوات (،13) للحكومة واملوال ة احلكوم ة اجلوية القوات اهلجمات يف الضــــــــــال ة
 وتنظ م (،9) الشـــ ب محاية ووحدات (،1) للحكومة املوال ة وامل ل شـــ ات (،3) للحكومة املوال ة والقوات

 للج ش نفســـــها تنســـــب ومجاعات (،2) النصـــــرة جبهة بق ادة الشـــــا  حترير وه ئة (،2) اإلســـــالم ة الدولة
 ميكن حاالت بســــــبب ركبان يف أطفال عدة وتويف (.19) جمهولة مســــــلحة وعناصــــــر (،2) احلر الســــــوري

  املال مة. الصح ة الرعاية على حصوهلم عد  نت جة وذل  منها الوقاية
 

 القلق ودواعي التطورات  
 مســـــــألة ذل  يف مبا األطفال، محاية بشـــــــأن احلكومة مع املتحدة األمم جتريه ال ي احلوار أالحظ - 182
 يشـــــــــــم  مبا األطفال، حلماية األج  طويلة وقا  ة تدابري وضـــــــــــع على احلكومة وأشـــــــــــجع إدماجهم. إعادة

 وأالحظ وقوعــه. ومنع األطفــال جتن ــد إلهنــاء الوطن ــة ال مــ  خطــةن  الوطن ــة اللجنــة لتنف ــ  األولويــة إعطــاء
 اعتماد إىل ك ل   وأدعو .2018 عا  يف واســـــــــــــــت دامهم األطفال جتن د حاالت يف امللموس االخنفاض

  وقوعها. ومنع التقرير، يف أجلها من احلكومة أُدرجن  اليت اجلس مة االنتهاكات إهناء بشأن عم  خطة
 ممثليت مع الشـــــــــــــــ ب، محاية وحدات ذل  يف مبا الســـــــــــــــورية، الدميقراط ة القوى بت اون وأرحب - 183

 واســــت دامهم األطفال جتن د إلهناء عم  خطة واعتماد وضــــع إىل 2019 عا  يف أفضــــى ت اوان اخلاصــــة،
 األطفال مج ع بفرز ســــــ ما وال بتنف  ها، اإلســــــراع على الســــــورية الدميقراط ة القوى وأحث وقوعهما. ومنع

 إجراء ووضــع التوع ة أنشــطة وتنف   املدن ة، للســلطات بســرعة تســل مهم ذل  يف مبا صــفوفها، يف اجملندين
 واست دامهم. األطفال جتن د حاالت عن اإلبالغ يت   ال امة الشكاوى لتقدمي
 وج ش الشــــــــا  وأحرار احلر، الســــــــوري للج ش نفســــــــها تنســــــــب اليت اجلماعات اخنراط وأالحظ - 184

 محاية موضـــوع خيص ف ما نفســـها على قط تها اليت االلتزامات عن فضـــال ابلتدريب، يت لق ف ما اإلســـال ،
 للتجن د األدىن الســـن عاما 18 من جي   عســـكراي أمرا اإلســـال  ج ش إصـــدار من ملتفا   وإنين األطفال.

 وجيري حال ا التحق ق يف احلاالت اليت وق   يف س اق عمل ة غصن الزيتون.  بتنف  ه. اإلسراع إىل وأدعو
 يف املتحدة األمم منها حتقق  اليت اجلســــــــــ مة االنتهاكات عدد تزايد من البالغ القلق ويســــــــــاورين - 185

 األطفال صـــــــــــــــفوف يف اإلصـــــــــــــــاابت أعداد وارتفاع اخلصـــــــــــــــو ، وجه على الســـــــــــــــورية، ال رب ة اجلمهورية
 بتهم األطفال احتجاز من الشــــــــديد ابلقلق أشــــــــ ر زل  وما واملســــــــتشــــــــف ات. املدارس على واالعتداءات

 ابألمن. تت لق
 ف ل ا ارتباطا املرتبطن األجانب واألطفال النســــــــــــاء إعادة ت ســــــــــــري إىل امل ن ة البلدان مج ع وأدعو - 186

 املصــاح وابحرتا  القســرية اإلعادة ب د  املت لق التوج هي للمبدأ وفقا أوطاهنم، إىل الدولة بتنظ م مزعوما أو
 للطف . الفضلى
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 ليمنا  
 مدار ف لى هنا . املزرية اإلنســان ة األوضــاع تدهور واســتمر اخلامس، عامه ال من يف النزاع دخ  - 187
 اململكة على الصــواري  إطالق احلوث ون وواصــ  اجلوية، غاراته ال من يف الشــرع ة دعم حتالف واصــ  ال ا ،
 التحالف إىل املنســــــــوبة اجلوية الغارات ومه  البلد. أحناء مج ع يف الربي القتال واحتد  الســــــــ ودية، ال رب ة
 املدعومة احلكوم ة القوات شـــن  حزيران/يون ه، ويف وحجة. وصـــ دة احلديدة ســـ ما وال احملافظات، م ظم

 املشـــــــاورات أفضـــــــ  األول/ديســـــــمرب، كانون  ويف احلديدة. حمافظة يف احلوث ن على وماهج التحالف، من
 األمن جملس ق ا  ذل  وتال ســـــــــــــــتوكهومل، اتفاق توق ع إىل ال من إىل اخلا  مب وثي إل ها دعا اليت ال من ة

 األمم قدرة وت رقل  احلديدة. اتفاق لدعم املتحدة األمم ب ثة هي االتفاق، تنف   لرصـــــــــــــــد ب ثة إبنشـــــــــــــــاء
 أطراف عن الصـــــادرة التهديدات بســـــبب كبري  بشـــــك  والتحقق اجلســـــ مة االنتهاكات رصـــــد على املتحدة

 على املســــــــــل  النزاع بوقع مفصــــــــــ  ب ان ويرد حريتهم. من ابلرصــــــــــد القا من األشــــــــــ ا  وحرماهنا النزاع
 (.S/2019/453) القطري تقريري ضمن ال من يف األطفال

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 احلوث ن إىل نســــــــــــــب  حاالت وهي طفال، 370 واســــــــــــــت دا  جتن د من املتحدة األمم وحتقق  - 188
 (،23) الشـــبوان ة الن بة وقوات (،44) األمين احلزا  وقوات (،111) ال من ة احلكوم ة والقوات (،170)

 (.1) اجلنويب االنتقاي للمجلس املوال ة والقوات (،4) احلضـــــرم ة الن بة وقوات (،17) الشـــــ ب ة واملقاومة
 إىل مرج ه (842) 2017 ب ا  مقارنة منها املتحقق احلاالت يف احلاصـــــ  االخنفاض يف الر  س والســـــبب

 حال يف تصــــــــ بهم قد اليت ال واقب من األهاي وخوف املفروضــــــــة، األمن ة والق ود الوصــــــــول إمكان ة تق  د
 يف 37 اســـــــــــــــت د  اإلمجاي، ال دد ذل  ومن احلرية. من املراقبن حرمان وحاالت اإلبالغ، على أقدموا

 ســــــــــــــن دون (70) منهم املا ة يف 50 عن يق  ال ما وكان الف لي، القتال يف (138) األطفال من املا ة
 األيتا  ودور املدارس يف األطفال جتن د من النطاق واســــ ة حاالت إىل التقارير وأشــــارت عشــــرة. اخلامســــة

 احملل ة. واجملتم ات
 عــامــا 17 و 15 بن أعمــارهن ترتاوح فتــاة 16 جتن ــد من املتحــدة األمم حتققــ  األوىل، وللمرة - 189
 على أســــــــــرهن أفراد من ال كور تشــــــــــج ع يف الفت ات واســــــــــت دم  صــــــــــ دة. حمافظة يف احلوث ن يد على

 على ب ضهن درب وقد ح وهن. حي ين أن على األخرايت والفت ات النساء وت بئة احلوث ن إىل االنضما 
 وحراســـــا محالن ف ملوا الدعم، أدوار شـــــىت ويف القتال يف واســـــت دموا الفت ان وجند األســـــلحة. اســـــت دا 

  االست بارات ة. امل لومات مجع يف  م واست ن الدورايت يف وأفرادا
 ارتبــاطهم بــدعوى النزاع أطراف جــانــب من حريتنهم فىت 96 حرمــان من املتحــدة األمم وحتققــ  - 190

 لــدى حمتجزين األطفــال م ظم وكــان (.23) 2017 ب ــا  مقــارنــة كبرية  زايدة ميثــ  وهــ ا منــاو ــة، أبطراف
 قوات وأســـــــــــــــرت (.53) الحقــا ســـــــــــــــراحهم وأطلق ال من ــة، احلكومــة ابلقوات ارتبــاطهم بــدعوى احلوث ن

 وأفرج ابحلوث ن، ارتباطهم بدعوى مأرب حمافظة يف ال من ة احلكوم ة القوات فاحتجزهتم فىت 42 التحالف
 التقرير، ه ا كتابة  وق  وحىت أســــــــرهم. إىل أع دوا أبهنم التقارير وأفادت شــــــــباط/فرباير، يف منهم 27 عن

 املقاومة لدى حمتجزا واحد فىت كان  وأخريا، مأرب. يف حمتجزين الباقون عشــــــــــــــر اخلمســــــــــــــة األطفال يزل مل
 ابحلوث ن. ارتباطه بدعوى الش ب ة

https://undocs.org/ar/S/2019/453
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 طفال 576 مقت  مشل  األطفال، صــفوف يف إصــابة 1 689 وقوع من املتحدة األمم وحتقق  - 191
 فىت 815) طفال 1 113 وتشـــــــــــــــويــــــه جنســـــــــــــــهم( ي رف مل أطفــــــال 3 و فتــــــاة 143 و فىت 430)
 (،685) اجلوية الغارات تل ه (،755) الربي القتال عن األطفال إصــــــاابت غالب ة وجنم  فتاة(. 298 و

 إىل األطفال صــــفوف يف اإلصــــاابت من املا ة يف 43 جمموعه ما ونســــب (.223) املنفجرة غري وال خا ر
 الربي، القتال بســـــــبب 45 و اجلوية الغارات بســـــــبب وق   إصـــــــابة 684 منها (،729) التحالف قوات
 أطراف بن من (،48) الشـــــــــــــــ ب ــة واملقــاومــة (،58) ال من ــة احلكوم ــة والقوات (،398) احلوث ون يل هــا

 خالل اخنفاضـــــا وشـــــهدت ال ا ، طوال مرتف ة التحالف إىل املنســـــوبة األطفال إصـــــاابت وظل  األخرى.
 أثناء األطفال صفوف يف املسجلة اإلصاابت جمموع من املا ة يف 30 ووقع .2018 عا  من األخري الربع

 إصـــــابة 181 و الربي القتال عن جنم  إصـــــابة 267 منها (،507) احلديدة يف حصـــــل  اليت اهلجمات
 حمافظة يف األطفال صــــــــفوف يف اإلصــــــــاابت من عدد أعلى اثين من التحقق ومت اجلوية. الغارات بســــــــبب

 (.341) ت ز حمافظة تل ها (،354) ص دة
 وفتااتن( فت ان 7) أطفال تســـــــــ ة ضـــــــــد جنســـــــــي عنف أعمال وقوع من املتحدة األمم وحتقق  - 192
 واملقاومة (،6) ال من ة املســـــــــــــــلحة القوات إىل ارتكا ا نســـــــــــــــب عاما، 17 و أعوا  9 بن أعمارهم ترتاوح

  (.1) واحلوث ن (،2) الش ب ة
 ميث  ما وهو (،16) واملســــــتشــــــف ات (28) املدارس على اعتداء 44 من املتحدة األمم وحتقق  - 193
 ونســـــــــــــــب  جز  ا. أو كل ا  املرافق تدمري عن منها املا ة يف 84 جنم ح ث ،2017 عا  مع ابملقارنة زايدة

 االعتداءات ونســب  (.4) جمهولة وأطراف (12) واحلوث ن (12) التحالف إىل املدارس على االعتداءات
 شـــــــبه يف القاعدة وتنظ م (،3) واحلوث ن (،3) والتحالف (،5) الشـــــــ ب ة املقاومة إىل املســـــــتشـــــــف ات على

 صــــــــ دة تل ها (،14) ت ز يف االعتداءات ثلث ووقع (.3) جمهولة مســــــــلحة وعناصــــــــر (،2) ال رب ة اجلزيرة
 (.7) واحلديدة (،10)

 عدد وهو للمدارس، ال ســـــــــكري االســـــــــت دا  حاالت من حالة 32 من املتحدة األمم وحتقق  - 194
 والقوات (28) احلوث ن إىل االســــــــــــــت دا  ذل  ونســــــــــــــب ،2017 عا  يف نظريه أضــــــــــــــ اف أبرب ة يفوق

 لت بئة مدرســـــــــــــة 20 عن يق  ال ما احلوث ون واســـــــــــــت د  (.1) األمين احلزا  وقوات (3) ال من ة احلكوم ة
 حاالت ثالث ونســـــــــــــــب وت بئتهن. الفت ات لتجن د مدارس أربع اســـــــــــــــُت دم  ب نما وتدريبهم، األطفال

 اليت احلاالت م ظم وحص  (.1) الش ب ة واملقاومة (2) احلوث ن إىل للمستشف ات ال سكري لالست دا 
 واحلديدة. واحملوي  ص دة يف وق  
 يف مبا اإلنســـــان ة، املســـــاعدات وصـــــول منع حوادث من حاداث 275 من املتحدة األمم وحتقق  - 195
 ال نف أعمال وارتكاب (،49) اإلنســـــــان ة املســـــــاعدات إيصـــــــال وعرقلة (،177) التنق  حرية تق  دذل  

 ابمل اه اخلاصة اإلنسان ة املرافق ضد املوجهة واهلجمات (،44) واملرافق واألصول اإلنساين ال م  أفراد ضد
 ال من ة احلكوم ة والقوات (،41) التحالف (،206) احلوث ن إىل ر  ســــ ة بصــــورة احلوادث ونســــب  (.5)
 على الواق ة املناطق إىل الوصـول وكان وصـ دة. وصـن اء احلديدة يف وتركزت أخرى، أطراف بن من (،7)

 املقاط ات يف ال املة اإلنســـــــــــــــاين ال م  جهات عدد قلة مع الصـــــــــــــــ وبة، ابلغ أمرا األمام ة اخلطوط طول
 قوا م على ابالطالع اإلنســــان ة املنظمات مطالبة إىل األح ان من الكثري يف احلوث ن وجلوء تضــــررا، األشــــد

  لس طرهتم. اخلاض ة املناطق يف اإلنسان ة األنشطة لتنف   مسبق كشرط  املشاريع وتفاص   املستف دين
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 القلق ودواعي التطورات  
 بتنف   اإلســـراع إىل الرام ة الطريق خلريطة 2018 األول/ديســـمرب كانون  يف احلكومة إبقرار أرحب - 196
 اإلفراج إىل وأدعو وقوعهما، ومنع األطفال واســـت دا  جتن د إلهناء 2014 عا  يف املوضـــوعة ال م  خطة

 الوصــــــول من الطف  حبماية امل ن ة املدن ة اجلهات متكن عن فضــــــال صــــــفوفها، من األطفال مج ع عن فورا
 احلكومة على وأعول املســـــلحة. ابجلماعات ارتباطهم بدعوى حريتهم من احملرومن األطفال إىل عا ق دون

 املقطوعة. اباللتزامات اإليفاء يف
 م كرة على التوق ع ذل  يف مبا ال من، يف الشـــــــــرع ة دعم حتالف مع ال م  من ابلتفاؤل وأشـــــــــ ر - 197
 ممثليت مع ابلت ــاون عمــ  خطــة إلعــداد إطــارا توفر األطفــال، محــايــة لت زيز 2019 آذار/مــارس يف تفــاهم

 الطف . محاية لت زيز اخلطوات من املزيد اختاذ وإىل التفاهم م كرة تنف   إىل وأتطلع اخلاصة.
 املناطق يف اهلجمات بسبب تقع ما غالبا اليت األطفال، صفوف يف اإلصاابت عدد ازدايد وأدين - 198

 ارتفاع املتزايد القلق بواعث ومن واملســـتشـــف ات. املدارس ف ها مبا مدن ة، أهداف وضـــد ابلســـكان املكتظة
 األطفال قت  يف الشــــ ب ة املقاومة ومتادي والتحالف احلكوم ة القوات إىل املنســــوبة األطفال إصــــاابت عدد

 والقانون يناإلنســـــــــا الدوي القانون مبوجب ابلتزاماهتا التق د إىل األطراف مج ع دعوي وأجدد وتشـــــــــويههم.
  واحل طة. والتناسب التم  ز ملباد  وفقا ال سكرية ال مل ات جتري أن من والتأكد اإلنسان، حلقوق الدوي
 ويســـــاورين املســـــلحة اجلماعات أيدي على األطفال ضـــــد املرتكبة االنتهاكات بشـــــدة أدين وإنين - 199
 وصول ومنع وتشويههم، وقتلهم واست دامهم األطفال جتن د حاالت عدد ارتفاع استمرار من البالغ القلق

 وأدعو احلوث ون. يرتكبها اليت واملســــــــتشــــــــف ات املدارس على االعتداءات وازدايد اإلنســــــــان ة، املســــــــاعدات
 عم . خطة إبرا  أج  من املتحدة األمم مع جمد بشك  ال م  إىل احلوث ن

 موحدة عم  إجراءات لوضــع املتحدة األمم مع عملها ت زيز إىل النزاع أطراف مج ع أيضــا وأدعو - 200
 إدماجهم. وإعادة ابألطراف املرتبطن األطفال عن اإلفراج بشأن

 
 األخرى احلاالت أو األمن جملس أعمال جدول يف املدرجة غري احلاالت - ابء 

 اهلند  
 يف ســـــــ ما وال واحلكومة، املســـــــلحة اجلماعات بن ال نف حوادث من يتضـــــــررون األطفال يزل مل - 201
  الناكسال  . مجاعة مترد س اق ويف وكشمري جامو

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 وذكرت وكشـــــــــــمري. جامو يف واســـــــــــت دامهم األطفال جتن د عن تقارير أي املتحدة األمم تتلق مل - 202
 مجلتها من مســـــــلحة مجاعات جندهتم قد عاما، 14 عمره يتجاوز ال ب ضـــــــهم أطفال، مخســـــــة أن التقارير
 وأفادت ط بة عســــــــــــكر جبماعة اآلخران الطفالن والتحق (.1) اهلند غزوة وأنصــــــــــــار (2) اجملاهدين حزب

 تواص  ذل ، إىل وإضـافة األول/ديسـمرب. كانون  9 يف احلكوم ة القوات مع مواجهة يف قتال أبهنم التقارير
 منهج ة. بصورة األطفال بتجن د الناكسال   مجاعة ق ا  تف د تقارير ورود

 مجاعة ضـــــــــــد احلكوم ة األمن قوات عمل ات يف وجرحهم األطفال مقت  عن األنباء وتواصـــــــــــل  - 203
 يف املثال، ســـــب   ف لى وأوديشـــــا. وماهاراشـــــرتا وجارخند، وتشـــــات ســـــغاره، ب هار، والايت يف الناكســـــال  
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 يف النـــاكســـــــــــــــــال ــ  مجـــاعـــة على هجو  أثنـــاء أطفـــال مثـــان ـــة مقتـــ  التقـــارير أفـــادت ن ســـــــــــــــــان/أبريـــ ، 22
بشــ ار  امل روفة املقاط ة صــ  د على اخلاصــة القوات أعلن  ح ث ماهاراشــرتا، بوالية غارتشــريوي، مقاط ة

C-60 طفال 31 أن ُزعم وكشـــــــــــمري، جامو ويف اجلماعة. لتل  اتب ا عنصـــــــــــرا 40 عن يق  ال ما قت  عن 
 املســـــــلحة القوات عمل ات ضـــــــمنها من عمل ات يف قتلوا قد ســـــــنة 17 و ســـــــنوات 7 بن أعمارهم ترتاوح

 أصـــــــــ بوا واحدا، عاما عمره يت دى ال ب ضـــــــــهم طفال، 150 عن يق  ال ما أن األنباء وأوردت احلكوم ة.
  األمن. قوات تست دمها اليت اهلوا  ة املسدسات رصا  عن أغلبها يف جنم  جبراح
 يف الفت ات ضـــــــــــــد اجلنســـــــــــــي ال نف أعمال يف األمن قوات بضـــــــــــــلوع ادعاءات التقارير وأوردت - 204

 واغتصب  وُخّدرت اختطف  سنوات، 8 عمرها فتاة أن املثال، سب   على التقارير، يف ورد ومما كشمري.
  اخلاصة. الشرطة ضباط يد على كاثوا  مقاط ة يف قتل  مث أاي  ثالثة ملدة

 
 القلق ودواعي التطورات  

 الوطن ة اللجنة خالل من ســـــ ما ال لألطفال، احلماية لتوفري احلكومة اخت هتا اليت ابلتدابري أرحب - 205
 األطفال صـــــــــفوف يف الواق ة اإلصـــــــــاابت أنباء من ابلقلق أشـــــــــ ر زل  ما أنين غري الطف ، حقوق حلماية

 حملاسبة ساءلةوامل للوقاية تدابري وضع على احلكومة وأشجع البلد. مناطق ب ض يف واست دامهم وجتن دهم
 األطفال ضـــــــــــــــد اجلســـــــــــــــ مة االنتهاكات إهناء إىل وصـــــــــــــــوال أعماهلم على اجلســـــــــــــــ مة االنتهاكات مرتك 

 وقوعها. ومنع
 

 نيجرياي  
 وازدايد تشـــــــــــــــاد حبرية حوض مناطق مج ع يف هجمات بوقوع حرا  بوكو مجاعة أزمة اتســـــــــــــــم  - 206

 اختطاف عمل ات عال ة مبســــــتوايت وتواصــــــل  ن جرياي. شــــــرق مشال يف املســــــتشــــــف ات على االعتداءات
 ابإلكراه الزواج أو اجلنســــــــــي االســــــــــتغالل ألغراض خيتطفن كنّ   ما غالبا الال ي الفت ات وخباصــــــــــة األطفال

 ق ودا املتحدة األمم واجه  ،2018 عا  ويف الصـــــــــــــــنع. ال دوية املتفجرة األجهزة حلم  يســـــــــــــــت دمن أو
 االنتهاكات من التحقق على قدرهتا أعاق مما النزاع، من املتضــــــــــررة املناطق إىل وصــــــــــوهلا عرقل  شــــــــــديدة
  للح اة. املنق ة ابملساعدة ومّدهم األطفال ضد املرتكبة اجلس مة

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 يف واســــــــــــــت دموا جندوا أهنم حتقق ممن فتاة( 351 و فىت 1 596) طفال 1 947 هنال  كان - 207
 يف التحقق جير ومل (.301) حرا  بوكو ومجاعة (1 646) املشـــــــــــرتكة املدن ة القوة من ك   يد على ن جرياي

 فك  املشـــــــرتكة، املدن ة القوة يد على واالســـــــت دا  التجن د حاالت من جديدة حالة أي من 2018 عا 
 فتاة( 139 فىت 694) طفال 833 وُفصــ  الســابقة. الســنوات يف وق   منها التحقق جرى اليت احلاالت

 األطفال جتن د حرا  بوكو مجاعة وواصـــــــــــــــل  ال م . خطة بفضــــــــــــــــ  2018 عا  يف اجلماعة عن رمس ا
 ن جرياي، شـــــــرق مشال يف الصـــــــنع ال دوية املتفجرة األجهزة مح  بغرض فتاة( 38) 48 منهم واســـــــت دم 

  الن جر. يف 10 و تشاد، يف 24 و الكامريون، يف 30 و
 آاب هم ارتبـــاط أو ارتبـــاطهم بــدعوى ن جرياي يف حريتهم من طفال 418 ُحر  ،2018 عــا  ويف - 208

 يف 52) األطفال غالب ة وظ  جنسهم(. ي رف مل طفال 28 و فتاة 86 و فت ان 304) حرا  بوكو جبماعة
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 عن الن جرييـــة الســـــــــــــــلطـــات أفرجـــ  ،2018 عـــا  ويف ســـــــــــــــنتن. عن تزيـــد ملـــدة االحتجـــاز رهن املـــا ـــة(
 الن جر يف حرا  بوكو جبماعة املزعو  الرتباطهم طفال 125 احتجز ذكر، ما إىل وإضـــــــــــــــافة طفال. 241

  (.18) وتشاد (،57) والكامريون
 (،257) وتشـــــــــويههم (175) األطفال قت  حاالت من حالة 432 من املتحدة األمم وحتقق  - 209

 املشرتكة املدن ة والقوة (،16) الن جريية األمن وقوات (،405) حرا  بوكو مجاعة إىل املس ول ة ف ها نسب 
 حصــــل  اليت اإلصـــــاابت جمموع ومن (.10) منفجرة غري ذخا ر عن جنم  منســـــوبة غري وحوادث (،1)

 أجهزة انفجار جراء من (234) املا ة يف 58 وقع حرا ، بوكو مجاعة إىل ونســـــــــب  األطفال صـــــــــفوف يف
 أجهزة مح  يف مباشــرا اســت داما اســت دموا طفال 48 ضــمنهم من مدن ون، حيملها الصــنع يدوية متفجرة
 على الرد يف عمل اهتا أثناء الن جريية األمن قوات إىل املنســـــــــــــــوبة احلاالت ووق   الصـــــــــــــــنع. يدوية متفجرة

  حرا . بوكو مجاعة هجمات
 بوكو مجاعة يد على اجلنســـي ال نف أشـــكال من وغريه لالغتصـــاب فتاة 43 جمموعه ما وت رض - 210
 حاالت على حرا  بوكو جلماعة املنســــــــــوبة احلوادث واشــــــــــتمل  (.3) الن جريية األمن وقوات (40) حرا 

  األسر. أثناء ابإلكراه والزواج اجلنسي لالعتداء الفت ات ف ها أخض  
 ونســـب  ن جرياي، شـــرق مشال يف (10) واملســـتشـــف ات (5) املدارس على اعتداءات وقوع وحتقق - 211

 حرا  بوكو مجــاعــة اعتــدت ذلــ ، على وعالوة (.1) الن جرييــة األمن وقوات (14) حرا  بوكو مجــاعــة إىل
 ابلن جر. ديفا منطقة يف مدرستن وعلى الكامريون من األقصى الشمال منطقة يف املستشف ات أحد على

 ن جرياي شـــــــــــــــرق مشـال يف مـدارس أربع الن جرييـة األمن قوات اســـــــــــــــت ـدمـ  ســـــــــــــــلف، مـا إىل وإضــــــــــــــــافـة
 عسكرية. ألغراض

 حـــــاالت م ظم وكـــــان فتـــــاة(، 135 و فىت 45) طفال 180 حرا  بوكو مجـــــاعـــــة واختطفـــــ  - 212
 لألجهزة كحملة  االســـــت دا  أو الزواج على اإلكراه أو اجلنســـــي، االعتداء أو التجن د، ألغراض اختطافهم

 فت ات( 110) طفال 111 حرا  بوكو مجاعة اختطف  ،2018 شباط/فرباير ويف الصنع. ال دوية املتفجرة
 عن وأفرج االختطاف أثناء حتفهن فت ات مخس ولق   يويب. والية دابشـــــــــــــــي، يف الفت ات مدرســـــــــــــــة من

 فت ات من فتاة 100 من أكثر زال وما األســــــــــــر. يف واحدة فتاة زال  وما املطاف، هناية يف فت ات 104
 ذل ، إىل وإضــــــــــافة املفقودين. عداد يف أو األســــــــــر يف 2014 عا  يف اختطفن الالي شــــــــــ بو  مدرســــــــــة
  تشاد. يف 9 و الن جر، يف 23 و الكامريون، يف 28 األطفال من حرا  بوكو مجاعة اختطف 

 إىل 2017 عا  يف حاالت مخس من اإلنســـــــان ة املســـــــاعدات وصـــــــول منع حاالت عدد وازداد - 213
 على النزاع أطراف يفرضــــــــها ق ودا اإلنســــــــان ة املســــــــاعدة أفراد ف ها يواجه ظروف يف ،2018 عا  يف 33

 يف ووق   (10) حرا  بوكو ومجـاعـة (23) الن جرييـة األمن قوات إىل احلـاالت م ظم ونســــــــــــــــب تنقلهم.
  اإلنسان ة. املساعدات إىل األطفال حاجة ف ها تشتد اليت املناطق

 
 القلق ودواعي التطورات  

 إهناء إىل الرام ة ال م  خطة إطار ضــــمن املشــــرتكة املدن ة القوة مع ال م  املتحدة األمم واصــــل  - 214
 تل  من رمس ا طفال 833 وفصـــــ  ،2017 أيلول/ســـــبتمرب يف املوق ة واســـــت دامهم، األطفال جتن د ومنع
 مع ابلت اون اخلطة تنف   مواصــــــــلة إىل املدن ة القوة وأدعو التطور،   ا أرحب وإنين .2018 عا  يف القوة
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 إدماج وإعادة ال مل ة ه ه دعم يف احلكومة به تضـــــــــــــــطلع ال ي اءالبنّ  ابلدور علما وأح ط املتحدة. األمم
  عنهم. املفرج األطفال

 التفـاؤل، على حيمـ  أمرا االحتجـاز من طفال 241 عن الن جرييـة الســـــــــــــــلطـات إفراج كـان  ولئن - 215
 حرا . بوكو جبماعة املزعو  ارتباطهم بسبب حمتجزين يزالون ال ال ين األطفال وضع من قلقا زل  ما فإنين

 على والق ا  مســـــتدا ، حنو على إدماجهم إعادة وضـــــمان األطفال مج ع عن اإلفراج إىل الســـــلطات وأدعو
 املدن ة اجلهات إىل املســــــلحة ابجلماعات املرتبطن األطفال بتســــــل م مت لق بروتوكول ابعتماد الســــــرعة وجه
 احملرومن األطفال مج ع إىل الوصـــول من املتحدة األمم ومتكن الدول ة، للم ايري وفقا الطف ، حبماية ةامل ن 
 التزاماهتا مع متش ا وت ل مهم، الطالب سالمة على الت دي جتنب على احلكومة أيضا وأحث حريتهم. من

 بسرعة. ابريس مباد  إقرار وعلى اآلمنة، املدارس إعالن مبوجب
 شــــــــرق مشال يف حرا  بوكو مجاعة ترتكبها اليت اجلســــــــ مة االنتهاكات ووحشــــــــ ة حجم ويشــــــــك  - 216

 منهم وخصـــوصـــا األطفال، اســـت دا  اســـتمرار ســـ ما وال ابلغ، قلق مصـــدر اإلقل م ة دون واملنطقة ن جرياي
 عمل ات ب نها من بوســـــا   الفت ات، ت ل م واســـــتهداف الصـــــنع ال دوية املتفجرة لألجهزة كحملة  الفت ات،

 والتق د االنتهاكات مج ع عن فورا الكف إىل اجلماعة تل  وأدعو املدارس. على واالعتداءات االختطاف
  الدوي. القانون مبوجب كاهلها  على الواق ة اباللتزامات

 
 ابكستان  

 املتجــاورة، البلــدان بن التوتر ومظــاهر ال ــامــة، واالنت ــاابت الشـــــــــــــــ و  جملس النت ــاابت كــان - 217
 األمن ة احلالة على وقع   املقاتلة، اجلماعات عن الصــــــــــــادرة التهديدات واســــــــــــتمرار جديدة مجاعات وظهور
 حديثا املندجمة واملقاط ات ابختوخنوا وخ رب بلوشـــــــــــســـــــــــتان، وظل  ومحايتهم. األطفال حقوق آاثرُه مشل 

  للقلق. املثرية الر  س ة اجلغراف ة املناطقن 
 

 اجلس مة االنتهاكات  
 (56) وتشـــــــــــــــويــه (7) مقتــ  عن أســـــــــــــــفرت حــاداث 36 وقوع عن تقــارير املتحــدة األمم تلقــ  - 218

 حركة أعلن  اليت اهلجمات ذل  يف مبا املسلحة، للجماعات 20 نسب احلوادث، تل  ومن طفال. 63
 يف اإلســـــالم ة الدولة وتنظ م (1) هللا عبد والكال (2) عنها مســـــ ول تها بلوشـــــســـــتان يف ابكســـــتان طالبان
 شــك  يف مقن ة الصــنع يدوية متفجرة أجهزة ابســت دا  عنها املبلغ احلوادث من عشــرة وت لق (.1) كويتا
 واملقاط ات ابختوخنوا خ رب يف وزيرســـــتان ومشال ابنو يف ســـــ ما وال طفال، 19 تشـــــويه عن وأســـــفرت ل ب

 وأدت، واهلند ابكســـــــتان بن احلدود عرب  جمات املتبق ة عشـــــــر الســـــــتة احلوادث وت لق  حديثا. املدجمة
  طفال. 22 (18) وتشويه (4) مقت  إىل التقارير، حسب
 بن ومن تلم  ا. 26 إصـــــــابة إىل أفضـــــــ  املدارس، على اعتداء 34 جمموعه ما وقوع عن وأُبلغ - 219
 وكان  بلتســـــــتان، - جب لج   تشـــــــ الس يف آب/أغســـــــطس يف واحد يو  يف 14 وقع االعتداءات، تل 

 الصنع يدوية متفجرة أجهزة واست دا  انفجارات وقوع االعتداءات ب ض ومش  األطفال. ت ل م تستهدف
 وقوع عن األطفال شــــــل  الســــــتئصــــــال ال امل ة املبادرة موظفو أبلغ أســــــلف، ما إىل وإضــــــافة يدوية. وقناب 

 .2018 عا  يف اعتداء 300 على يزيد ما
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 متوز/ 25 يف جرت اليت ال امة االنت اابت أثناء يف اســــــــــــت دم  مدارس 8 أن التقارير وأوردت - 220
 جمهولة عناصر أن زعم املثال، سب   ف لى ال دوية. ابلقناب  العتداء نصفها وت رض لالقرتاع، كمراكز  يول ه

  االقرتاع. بداية قب  كوشا ،  قرية يف للبنات ابتدا  ة مدرسة يف يدوية قنبلة ألق 
 

 القلق ودواعي التطورات  
 يف الواق ة اإلصـــــــــــــــاابت عدد يف حادة زايدة من التقارير عنه حتدث  مما البالغ القلق يســـــــــــــــاورين - 221

 عن فضـــــال الفت ات، ت ل م اســـــتهداف ذل  يف مبا املدارس، ضـــــد املوجهة واالعتداءات األطفال صـــــفوف
 احلكومة تب هلا اليت ابجلهود وأرحب األطفال. شــــل  الســــتئصــــال ال امل ة ابملبادرة الصــــلة ذات االعتداءات

 واختاذ اآلمنة، املدارس إعالن إقرار إىل احلكومة وأدعو األطفال، شــــل  ضــــد التحصــــن محلة عمال حلماية
 املدارس. حلماية وقا  ة تدابري

 
 الفلبني  

 2018 عا  طوال استمرت ،2017 األول/أكتوبر تشرين يف مراوي حصار إهناء من الرغم على - 222
 ســـب   يف اإلســـالم ن ابنغســـامورو ومناضـــلي موي، مجاعة من املتبقن األعضـــاء ضـــد ال ســـكرية ال مل اتُ 

 تفاقم  ذل ، إىل وإضافة اإلسالم ة. الدولة لتنظ م املنتسبة اجلماعات وسا ر س اف، أبو ومجاعة احلرية،
 شـــبه مجاعات تدعمها اليت الفلب ن ة، املســـلحة والقوات اجلديد الشـــ   اجل ش بن ابلنزاع املتصـــلة احلوادث

 اجل ش - الفلب ين الشـــــ وعي احلزبن  دوتريي، روا رودريغو الر  س، أعلن أن ب د للحكومة، موال ة عســـــكرية
 الرمس ة السـال  حماداثت توقف  أن وب د ،2017 األول/ديسـمرب كانون  يف إرهاب ا، تنظ ما اجلديد الشـ  

 نصـــــفهم شـــــ ص، 212 000 من أكثر تشـــــريد عن ال مل ات تل  وأســـــفرت .2018 حزيران/يون ه يف
 الضـــــحااي إىل الوصــــــول إمكان ة وتق  د ،2019 األول/ديســــــمرب كانون  حىت ال ريف القانون ومتديد أطفال،

 منها. والتحقق اجلس مة االنتهاكات لرصد
 

 اجلس مة االنتهاكات  
 2017 عا  يف منها 26 وقع األطفال، ضـــــــــــد جســـــــــــ ما انتهاكا 69 من املتحدة األمم حتقق  - 223
 إىل الوصـــــــــــول إمكان ة تق  د إىل ابألســـــــــــاس ذل  ويرجع ،2018 عا  يف إال منها التحقق يتأت مل ولكن
 احلصار. ضرب ب د مراوي
 اجلمــاعــات قبــ  من فت ــات( 9 و فت ــان 10) طفال 19 واســـــــــــــــت ــدا  جتن ــد من التحقق وجرى - 224

 الســــــت راج بشــــــرية، دروعا طفال 13 موي مجاعة واســــــت دم  (.1) املســــــلحة والقوات (18) املســــــلحة
 الش   اجل ش واست د  .2017 عا  يف مراوي حصار أثناء املنازل لنهب أو النارية املفرق ات من البارود
 لتقدمي واحدا فىت الفلب ن ة املسلحة القوات واست دم  الدعم، مها  يف أو القتال يف أطفال مخسة اجلديد
 من واســت دامهم األطفال جتن د حول إضــاف ة ادعاءات املتحدة األمم وتلق  امل ســكرات. أحد يف الدعم

  )واحدة(. س اف أبو ومجاعة )أربع( موي ومجاعة )مثان(، اجلديد الش   اجل ش قب 
 بن أعمـــــارهم ترتاوح فتـــــاة(، ب نهم )من أطفـــــال أرب ـــــة احتجـــــاز من املتحـــــدة األمم وحتققـــــ  - 225

 يومن بن ترتاوح ملدد املســـــــــــــلحة، ابجلماعات ارتباطهم بدعوى األمن قوات جانب من عاما، 17 و 16
  واحد. وشهر
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ــــــ  من املتحــــــدة األمم وحتققــــــ  - 226 ــــــه (16) مقت  فىت 33) طفال 57 بن من (41) وتشـــــــــــــــوي
 (،8) الفل ب ن ة املســـــــلحة القوات إىل األطفال صـــــــفوف يف وق   اليت اإلصـــــــاابت ونســـــــب  فتاة(. 24 و

 10 يف املس ول ة ونسب  منهما(. لك  1) س اف أبو ومجاعة موي ومجاعة (،3) اجلديد الش   واجل ش
 املســــــ ول ة عزو يتأت ومل اإلســــــالم ة، الدولة تنظ م لنفوذ يزعم ف ما ختضــــــع مســــــلحة مجاعات إىل حاالت

 (17) احلرب خملفات من املتفجرات عن اإلصـــــــــــــــاابت جمموع نصـــــــــــــــف وجنم حالة. 34 يف ب  نها جلهة
 جهاز انفجار أدى أيلول/ســـــــــبتمرب، 2 يف املثال، ســـــــــب   وعلى (.12) الصـــــــــنع ال دوية املتفجرة واألجهزة

 عمر فت ان، أرب ة وتشـــــــــويه فتاة مقت  إىل ،كودارات  ســـــــــلطان إيســـــــــوالن، مدينة يف الصـــــــــنع يدوي متفجر
  سنوات. مخس يتجاوز ال ب ضهم

 أصــــغرهن تتجاوز مل فت ات موي مجاعة من عناصــــر ف ها اغتصــــب حاالت ثالث من التحقق ومت - 227
 فت ات ابغتصـــــاب موي مجاعة عناصـــــر قا  ،2017 عا  يف مراوي حصـــــار أثناء ويف عشـــــرة. الراب ة ســـــن

  الزواج. على إكراههن أو
 واألفراد املدارس على ابالعتداء التهديد أو االعتداء حاالت من عدد من املتحدة األمم وحتقق  - 228

 إىل األول املقا  يف راج ا هتديدهم ســـبب كان  مدرســـا، 23 و مدرســـتان منها تضـــرر ابحلماية، املشـــمولن
 الفل ب ن ة املســــلحة القوات إىل االنتهاكات تل  ونســــب  اجلديد. الشــــ   للج ش مســــاندهتم يف االشــــتباه

 املســـــــلحة القوات اخت ت ذل ، إىل وإضـــــــافة (.2) جمهولة مســـــــلحة وعناصـــــــر (،5) موي ومجاعة (،18)
  واحد. أسبوع ملدة ال سكرية ل مل اهتا قاعدتن مدرستن الفلب ن ة

 موي مجــاعــة يــد على فت ــات( 7 و فت ــان 6) طفال 13 اختطــاف من املتحــدة األمم وحتققــ  - 229
 عشـرة السـادسـة يف فتاة ت رضـ  املثال، سـب   وعلى (.3) سـ اف أبو ومجاعة مراوي، حصـار أثناء (10)

 املفرق ات من البارود ابســـت ال  وأن ط  مرتن، لالغتصـــاب موي، مجاعة يد على اختطف  عمرها من
 هي الفرار، من متكن  ،2017 األول/أكتوبر تشـــــــــــــرين 16 ويف اجلماعة. أعضـــــــــــــاء أطفال ورعاية النارية

 برصاصة. أص ب  أهنا إال الرها ن، من وغريها
 

 القلق ودواعي التطورات  
 إلســـــداء املتحدة األمم اســـــت داد جديد من وأؤكد االنتقال ة، ابنغســـــامورو ســـــلطة إبنشـــــاء أرحب - 230

 الطف . وحقوق اإلنســـــان حقوق واحرتا  الدميقراطي واحلكم الســـــال  حتق ق على قدرهتا بناء يف املســـــاعدة
 كــانون  10 يف املســـــــــــــــل  النزاع حــاالت يف ابألطفــال املت لق الوطين القــانون لســـــــــــــــن احلكومــة على وأثين

 النها  ة الصـــــــــ غة بوضـــــــــع التزامها واســـــــــتمرار التنف  ية، ولوا حه قواعده على وتوق  ها ،2019 الثاين/يناير
 يف اإلطار ذل  يســـاهم أن وآم  للســـال . مناطق مبوجبها املدارس ت د اليت الوطن ة ال امة الســـ اســـة إلطار
 شـــــــــــــبه واجلماعات الفلب ن ة املســـــــــــــلحة القوات اعتداءات أو هتديدات من املزيد ومنع األطفال محاية ت زيز

 إقرار إىل ابحلكومة وأه ب األصــــــلي، للشــــــ ب احملل ة اجملتم ات مدارس ضــــــد للحكومة املوال ة ال ســــــكرية
  اآلمنة. املدارس إعالن
 من البالغ ابلقلق أش ر زل  ما فإنين اجلس مة، االنتهاكات عدد اخنفاض من متفا ال كن   ولئن - 231
 قدرة عد  ومن احلرب، خملفات من املتفجرات بســــبب األطفال صــــفوف يف الواق ة اإلصــــاابت عدد تزايد

 يلز  مبا ومدهم منها والتحقق أحواهلم لرصـــد مراوي حصـــار ضـــحااي إىل الوصـــول على اإلنســـان ن املراقبن
 قوات اعتقلتهم ال ين األطفال مع الت ام  يف القانون ة األصـــول مراعاة عد  من القلق ويســـاورين دعم. من
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 املســــــــرحن األطفال أبن احلكومة أذكر أن وأود املســــــــلحة، ابجلماعات ارتباطهم بدعوى واحتجزهتم األمن
ـــ ين املســـــــــــــــلحـــة، اجلمـــاعـــات من  قضـــــــــــــــــاء قـــانون مبوجـــب ابحلمـــايـــة يتمت ون اهتـــامـــات، هلم وجهـــ  ال

 ورعايتهم. األحداث
 

 اتيلند  
 يف اجلنوب ة احلدودية املقاط ات يف ال نف حوادث عدد اخنفاض اســــــــــــتمرار 2018 عا  شــــــــــــهد - 232

 أن احلكومة واقرتح  بط ئة. بوترية اباتين مارا مجاعة وعمو  احلكومة بن احملاداثت وتواصـــــــــــــــل  اتيلند.
 املقاط ات إحدى يف “أمان منطقة” إنشــــــاء للدولة، التاب ة غري املســــــلحة اجلماعات مع ابلت اون جترب،
 قدما املضــــــي احلق قة يف له يكتب مل املفهو  ه ا أن غري املدن ن. على االعتداءات من احلد هدفها يكون

 املســـلحة اجلماعة وهي الوطن ة، الثورية اجلبهة جانب من االلتزا  ان دا  إنه ق   ما ب نها من ألســـباب بتاات
 احلدودية. املناطق يف تنشط اليت للدولة التاب ة غري الر  س ة

 
 اجلس مة االنتهاكات  

 الصـنع. ال دوية املتفجرة األجهزة واسـت دا  النار إطالق ل مل ات ضـحااي يق ون األطفال يزل مل - 233
 املثال، ســب   ف لى الســنة. خالل أطفال مخســة عن يق  ال ما وشــوه قت  واحدا طفال أن التقارير وذكرت

 الصــنع يدوي متفجر جهاز بواســطة اعتداء يفســنة  12عمرمها  اثنتان فتااتن جرح  شــباط/فرباير، 6 يف
 االعتداء أن التقارير وذكرت ايال، منطقة يف ايها مقاط ة يف ســايو ابن مدرســة من مرتا 50 ب د على وقع

  امل لمن. حلماية وحدة من جزءا كان   اليت األمن قوات يستهدف كان
 يف مبا املدارس، من ابلقرب شــــــن  إضــــــاف ة اعتداءات أن من ابلرغم مدرســــــة، على اعتداء وُوثّق - 234
 امل لمن. محاية تتوىل كان   اليت األمن قوات ضد املوجهة اهلجمات ذل 

 
 القلق ودواعي التطورات  

  دف وال ون س ف، اخلاصة ممثليت مكتب أوفدها 2019 الثاين/يناير كانون  يف تقن ة ب ثة جرت - 235
 من واملدارس األطفال محاية حتســــــــــــــن أج  من املدين واجملتمع احلكومة تب هلا اليت اجلهود ت زيز مواصــــــــــــــلة

 ضـــــــــرورة إل ها التوصـــــــــ  مت اليت االســـــــــتنتاجات بن من وكان اجلنوب ة. احلدودية املقاط ات يف االعتداءات
 املدارس حلماية احلكومة تب هلا اليت اجلهود يف احملتملة والثغرات اجل دة املمارســـــــــات على الضـــــــــوء تســـــــــل ط
 يف األطفال محاية على القدرة ت زيز وي د األمن. لقوات املت صـــــــــــــص التدريب من مزيد توفري إىل واحلاجة

 إقرار إىل احلكومة وأدعو الصـــــــــــــــدد، ه ا يف ر  ســـــــــــــــ ا إجياب ا تطورا اجلنوب ة احلدودية املقاط ات إدارة مركز
 الســـــــــــــــال  حلفظ فانكوفر مباد  اتيلند وأقرت املدارس. حلماية وقا  ة تدابري واختاذ اآلمنة، املدارس إعالن
  الصدد. ه ا يف امت از مركز تشك  وهي ترح ب، حم  ه ا وإقرارها األطفال، اجلنود واست دا  جتن د ومنع

  
 التوصيات - رابعا 

 عا  يف األطفال حبق ارتكب  اليت اجلســـ مة االنتهاكات وخطورة حجم من البالغ القلق يســـاورين - 236
 عدد وازدايد والتشــــــويه القت  ألعمال نت جة ســــــقطوا ال ين للضــــــحااي الق اســــــي ال دد ســــــ ما وال ،2018

 االنتهاكات لتل  فوري حد وضـــــــــــع إىل األطراف مج ع وأدعو الدول ة. القوات إىل املنســـــــــــوبة االنتهاكات
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 على التدريب وت زيز الت ف ف تدابري كفالة  منها بســـب  وقوعها، ملنع الالزمة التدابري مج ع واختاذ اجلســـ مة
 األطفال. ضد جلرا ما مرتك  ملساءلة قوية تدابري اختاذ بضمان وك ل  الستة، اجلس مة االنتهاكات منع

 ضمان على دول ة، قوات من جزءا بوصفها تتصرف عندما ذل  يف مبا األعضاء، الدول وأحث - 237
 التا  االمتثال ظ  يف واألمن الســـال  تتهدد اليت األخطار مج ع ملواجهة عمل ات من به تضـــطلع ما يتم أن

 أن اخلاصـــــة ممثليت إىل وأطلب ال ســــــكرية. والضــــــرورة والتناســــــب التم  ز مباد  ســــــ ما وال الدوي، للقانون
 اجلســـ مة االنتهاكات إهناء أج  من التقرير ه ا يف إل ها املشـــار األطراف مج ع مع اســـتباقي بشـــك  ت م 
  وقوعها. ومنع األطفال ضد

 أن ينبغي ال اإلجراء ه ا أن على التأك د وأكرر قلق، مصـــــــــــــــدر ميث  زال ما األطفال فاحتجاز - 238
 ح ثمــا االحتجــاز لبــدا ــ  األولويــة إعطــاء ينبغي وأنــه ممكنــة، زمن ــة مــدة وألقصـــــــــــــــر أخري كمالذ  إال يكون

 بقوات مرتبطون أهنم يدعى ال ين األطفال م املة على األعضــــاء الدول أحث ذل ، على وعالوة أمكن.
 اإلرهاب ة، اجلماعات ضــــــــــــمن املتحدة األمم تصــــــــــــنفها اليت اجلماعات ذل  يف مبا مســــــــــــلحة، مجاعات أو

  األول. املقا  يف ضحااي ابعتبارهم
 إيصـــــــــال إاتحة إىل األعضـــــــــاء الدول أدعو ،(2018) 2417 األمن جملس قرار مع وانســـــــــجاما - 239

 اإلنســــــــان ة املســــــــاعدة عمال ومحاية عوا ق ودون املناســــــــب الوق  يف مأمونة بطريقة اإلنســــــــان ة املســــــــاعدة
 املســـــــاعدات إيصـــــــال تســـــــه   إىل حتديدا تدعو واضـــــــحة أوامر ت مم أن النزاع ألطراف وينبغي وأصـــــــوهلا.
  لألطفال. اإلنسان ة

 وااللتزامات ال م  خطط لتنف   دعمها تواصــــــــــــــ  أن إىل األعضــــــــــــــاء الدول دعوي أتك د وأكرر - 240
 األمم تفاع  ت ســــــري طريق عن ذل  يف مبا املســــــلحة، النزاعات يف األطفال محاية ت زيز إىل الرام ة األخرى
  املسلحة. اجلماعات مع املتحدة

 حلماية املكرسة القدرات ت زيز على اإلقل م ة ودون اإلقل م ة واملنظمات األعضاء الدول وأشجع - 241
  اجلس مة. لالنتهاكات التصدي أج  من وقا  ة مبادرات وضع على املتحدة األمم مع وال م  الطف 
 يف األطفال حبماية املت لقة األحكا  تضـــــــــــــــمن يكف  أن إىل األمن جملس دعوي أتك د وأكرر - 242
 حلماية واف ة قدرات رصـــد يطلب وأن للســـال ، املتحدة األمم عمل ات من  ا صـــلة هلا اليت الوالايت مج ع

 وإعادة األطفال عن واإلفراج ال م ، خطط بشــأن والتحاور األطفال، محاية مراعاة ت م م أج  من الطف 
  واإلبالغ. الرصد أنشطة ت زيز وزايدة إدماجهم،

 إلعادة الالز  التموي  ثغرات م اجلة حتسن سب  لبحث مناقشة إجراء إىل املاحنة اجلهات وأدعو - 243
 األطفـال عن اإلفراج فور بســـــــــــــــرعــة التــدخــ  من الطفــ  حبمــايــة امل ن ــة اجلهــات نميكّ  مبــا األطفــال، إدمــاج
 الرتك ز خالل من س ما وال ال سكرية، احل اة عن عوضا الطوي  املدى على لالستمرار قابلة بدا   وإعداد

  املهين. والتدريب الت ل م برامج وعلى االجتماعي - النفسي الدعم علىخاصة و  الفت ات على حمدد بوجه
 توطن إعادة أو عودة لت سري املتحدة األمم مع وث ق حنو على ت م  أن األعضاء ابلدول وأه ب - 244

 املتحدة األمم تصـــــنفها اليت للجماعات مزعوما أو ف ل ا انتســـــااب املنتســـــبن والنســـــاء األطفال من األجانب
 مع الطف ، حلقوق الدوي القانون إىل استنادا ذل  يف منسق هنج اتباع وكفالة اإلرهاب ة، اجلماعات ضمن
 الفضلى. الطف  مصاح مراعاة

https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417%20(2018)
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 يف األطفال ضـــــــد املرتكبة اجلرا م على اجلناة حماســـــــبة إىل الرام ة والدول ة الوطن ة ابجلهود وأرحب - 245
 دول ة تدابري اختاذ ضـــمان يف االســـتباقي دورها ت زيز على األعضـــاء الدول وأشـــجع املســـل ، النزاع حاالت

 ال نف. دوامة وكسر ال قاب من اإلفالت ظاهرة إهناء من للتمكن الوطن ة، املساءلة جهود  فشل ح ث
 والقانون اإلنســــــــــــاين، الدوي للقانون الكام  االمتثال لضــــــــــــمان املت  ة اخلطوات جبم ع وأرحب - 246
 األطفال محاية ت زيز مواصلة إىل األعضاء ابلدول وأه ب الدوي، الالجئن وقانون اإلنسان حلقوق الدوي

 وإقرار الطف  حقوق التفاق ة االخت اري الربوتوكول تصــــــديق طريق عن ذل  يف مبا املســــــلحة، النزاعات يف
 فانكوفر. ومباد  اآلمنة املدارس وإعالن ابريس، مباد  وتنف  

  
 هذا التقرير الواردة ضمن مرفقيالقوائم  -خامسا  

، غري أن عــددا من أطراف النزاع املــدرجــة 2018أمســاء  جــديــدة يف عــا   وا مضـــــــــــــــف إىل القمل تُ  - 247
ففي أفغانستان،  .2018ارتكب  انتهاكات إضاف ة، استنادا إىل احلوادث اليت جرى التحقق منها يف عا  

، والية خراسان يف االعتداء على املدارس واملستشف ات - تنظ م الدولة اإلسالم ة يف ال راق والشا  استمر
ويف مجهورية الكونغو الدميقراط ة، أدرج  مجاعة  ه ا الصــــنف من االنتهاكات. ضــــمنامسه  أدرجوابلتاي 

ويف جنوب  ن اتورا يف القا مة بســـــــبب متاديها يف أعمال االغتصـــــــاب وغريه من أشـــــــكال ال نف اجلنســـــــي.
ن املواي ملشـــــار بســـــبب الســـــودان، أدرج اجلناح امل ارض يف احلركة الشـــــ ب ة/اجل ش الشـــــ   لتحرير الســـــودا

  ضلوعه يف أعمال االختطاف.
ففي مجهورية الكونغو  ، ابســـــتثناء حالتن تقن تن.2018ولن يرفع أي اســـــم من القا مة يف عا   - 248

ماي كاات كااتنغا من القا مة، إذ مل ي د للجماعة وجود ب دما  - الدميقراط ة، أزي  اســـــــــــــــم مجاعة ماي
ويف جنوب الســـــودان، أزي  اســـــم اجل ش األب ض من  .2016ول/أكتوبر اســـــتســـــلم قا دها يف تشـــــرين األ

 القا مة إذ مل ي د للجماعة ما يدل على أهنا ذات ق ادة أو ه ك  واض  ومل يبق هلا وجود. 
وجنمــ  الت ــديالت األخرى اليت أدخلــ  على القــا مــة عمــا طرأ من تغريات يف حــاالت النزاع  - 249

دة، أو عن التغ ريات اليت طرأت من جراء التدابري اليت اخت ها األطراف املســـــــــــل ، ك  واحدة منها على ح
ففي مجهورية أفريق ا الوســــــــطى، وق   احلركة الوطن ة ألفريق ا الوســــــــطى ابعتبارها  بقصــــــــد محاية األطفال.

جزءا من ا تالف ســـ ل كا الســـابق على خطة عم ، وســـوف يدرج امسها يف الفرع ابء من املرفق األول من 
ويف جنوب الســـــــــــــودان، ك ل ، ســـــــــــــوف تدرج قوات الدفاع الشـــــــــــــ   جلنوب  لتدابري اليت اخت هتا.أج  ا

وأخريا، يف اجلمهورية  الســــــودان يف الفرع ابء من املرفق األول، ابلنظر إىل التجن د واالســــــت دا  فحســــــب.
محاية ال رب ة الســـــــورية، ســـــــوف تدرج وحدات احلماية الشـــــــ ب ة الكردية )وحدات محاية الشـــــــ ب/وحدات 

املرأة( يف الفرع ابء من املرفق األول بســــــــــــبب حتســــــــــــن ت اوهنا ال ي أفضــــــــــــى إىل توق ع خطة عم  يف عا  
قطاع  - . ويف املقاب ، يف الســــــودان، ســــــوف يُردا اســــــم احلركة الشــــــ ب ة لتحرير الســــــودان الشــــــمال2019

  .2018 م  يف أثناء عا  الشمال إىل الفرع ألف من املرفق األول ل د  اختاذها إجراءات تندعم خطة ال
 يف املصطلحات وأمساء األطراف. ونشأ عن ب ض التغريات اليت طرأت يف أرض الواقع ت ديالت   - 250

ففي جنوب الســودان، أصــب  اجل ش الشــ   لتحرير الســودان مدرجا بصــفته قوات الدفاع الشــ   جلنوب 
احلركة الشـــــ ب ة/اجل ش الشـــــ   لتحرير الســـــودان وإضـــــافة إىل ذل ، أصـــــب  اجلناح امل ارض يف  الســـــودان.

فقد أصـــــب   املواي لت بان دينق مدرجا بصـــــفته قوات الدفاع الشـــــ   جلنوب الســـــودان املوال ة لت بان دينق.
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ه ا الطرف مدرجا بصــــــــــفته جزءا من قوات الدفاع الشــــــــــ   جلنوب الســــــــــودان ومن مث كجهة فاعلة اتب ة 
تنظ م القاعدة يف شـــــــــــــبه  وأدرجاحلوث ن/أنصـــــــــــــار هللا كجماعة حوث ة،  مجاعة أدرج  ويف ال من، للدولة.

وأصـــب  حتالف إعادة الشـــرع ة  اجلزيرة ال رب ة/أنصـــار الشـــري ة بصـــفته تنظ م القاعدة يف شـــبه اجلزيرة ال رب ة.
 وأخريا، يف اجلمهورية ال رب ة الســـــورية، إىل ال من أيضـــــا مدرجا حت  اســـــم حتالف دعم الشـــــرع ة يف ال من.

 وحدات محاية الشـــــــ ب حت  اســـــــم وحدات احلماية الشـــــــ ب ة الكردية )وحدات محاية الشـــــــ ب/ أدرج 
 وحدات محاية املرأة( مبا ي كس التغريات اليت طرأت يف امل دان.

واحلماية اليت اخت هتا احلكومة لتحســــن محاية األطفال خالل الســــنوات  يةوابلنظر إىل تدابري الوقا - 251
  .2020م إزالة اسم اتيلند من التقرير يف عا  سوف يتفاملاض ة، 

 



A/73/907 

S/2019/509 
 

 

 

19-10176 49/54 

 

 املرفق األول

األطراف الضأأأالعة يف انتهاكات جسأأأيمة فق األطفال يف حاالت النزاع املسأأألح   
 1379املأأدرجأأة يف جأأدول أعمأأال جملس األمنر عمت بقرارات جملس األمن 

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

 لتحسني محاية األطفال اليت مل تتخذ ختل الفرتة املشمولة ابلتقرير تدابرياألطراف املدرجة  - ألف 
 

  األطراف يف أفغانستان  

 للدولةجهات فاعلة غري اتب ة   

 )ب( ،)أ(شبكة حقاين - 1

 )ب( )أ(،احلزب اإلسالمي بزعامة قلب الدين حكمت ار - 2

 )د( )ب(، )أ(،والية خراسان - تنظ م الدولة اإلسالم ة يف ال راق والشا  - 3

 )ه( )د(، )ب(، )أ(،قوات طالبان واجلماعات املنتسبة إل ها - 4
 

 األطراف يف كولومبيا  

 اتب ة للدولةجهات فاعلة غري   

 )أ(ج ش التحرير الوطين
 

 األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

ا تالف س ل كا سابقا  واجلماعات املسلحة املرتبطة به، مبا يف ذل  اجلبهة الش ب ة لنهضة أفريق ا  - 1
 )د( )ج(، )ب(، )أ(،الوسطىالوسطى، واالحتاد من أج  السال  يف مجهورية أفريق ا 

 )ج( )ب(، أ(،)“أنيت ابالكا”م ل ش ات الدفاع احملل ة امل روفة ابسم  - 2

 )ه( )ج(، )ب(، )أ(،ج ش الرب للمقاومة - 3

 

واألطراف  األطراف املدرجة يف الفرع ألف مل تت   تدابري مال مة لتحســــــــن محاية األطفال خالل الفرتة املشــــــــمولة ابلتقرير  * 
 املدرجة يف الفرع ابء اخت ت تدابري لتحسن محاية األطفال خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير.

 األطفال واست دامهم.طرف ضالع يف جتن د  )أ( 
 طرف ضالع يف قت  األطفال وتشويههم. )ب( 
 طرف ضالع يف أعمال االغتصاب وأشكال أخرى من ال نف اجلنسي ضد األطفال. )ج( 

 طرف ضالع يف االعتداءات املوجهة ضد املدارس و/أو املستشف ات. )د( 
 طرف ضالع يف اختطاف األطفال. )هـ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
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 األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )ه( )د(، )ب(، )أ(،حتالف القوى الدميقراط ة - 1

 )ه( )ج(،م ل ش ات ابان مورا - 2

 )ه( )د(، )ج(، )أ(،قوات أابكونغوزي املقاتلة -القوات الدميقراط ة لتحرير رواندا  - 3

 )ه( )د(، )ج(، )أ(،قوات املقاومة الوطن ة يف إيتوري - 4

 )ه( )د(، )أ(،كاموينا نسابو - 5

 )ه( )ج(، )ب(، )أ(،ج ش الرب للمقاومة - 6

 )أ(الوطن ن من أج  كونغو حر ذي س ادةحتالف  - 7

 )أ(ماي الفونتن( -احتاد الوطن ن الكونغول ن من أج  السال  )امل روف أيضا ابسم ماي  - 8

 )ه( )ب(، )أ(،ماي مازمي  -مجاعة ماي  - 9

 )ج( )أ(،ماي س مبا -مجاعة ماي  - 10

 )ب( )أ(،مجاعة اندوما للدفاع عن الكونغو - 11

 )ب( )أ(،فص   التجديد - مجاعة اندوما للدفاع عن الكونغو - 12

 )ه( )ج(، )أ(،ن اتورا - 31
 )هـ( )ج(، )أ(،رااي موتومبوكيمجاعة  - 14

 
 األطراف يف العراق  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

)ه( )د(، )ج(، )ب(، )أ(،تنظ م الدولة اإلسالم ة يف ال راق والشا 
 

 
 األطراف يف مايل  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )ج( )أ(،حركة أنصار الدين - 1

 )ج( )أ(،حركة التوح د واجلهاد يف غرب أفريق ا - 2

 )أ(اال تالف، مبا يف ذل  اجلماعات املنتسبة له - 3
 

 األطراف يف ميامنار  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة  
  )ج( )ب(،املدجمةقوات التامتاداو ك ي، مبا يف ذل  قوات حرس احلدود 
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 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )أ(ج ش التحرير الوطين لكارين - 1

 )أ(ج ش والية وا املتحد - 2

 
 األطراف يف الصومال  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة

 )ه( )د(، )ج(، )ب(، )أ(،حركة الشباب - 1

 )أ(أه  السنة واجلماعة - 2
 

 األطراف يف جنوب السودان  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة  

)ج(،  )ب(،قوات الدفاع الشـــ   جلنوب الســـودان، مبا يف ذل  قوات الدفاع الشـــ   املتحالفة مع ت بان دينق

 )د(، )ه(
 

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )و( )هـ(، )ب(، )أ(،الش ب ة/اجل ش الش   لتحرير السودان املواي ملشاراجلناح امل ارض يف احلركة 

 

 األطراف يف السودان  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة

 )و( )أ(،حركة ال دل واملساواة - 1

 )أ(حركة ج ش حترير السودان/جناح عبد الواحد - 2

 )و( )أ(،حركة ج ش حترير السودان/جناح مين مناوي - 3

 )و( )أ(،قطاع الشمال -كة الش ب ة لتحرير السودان احلر  - 4
 

 األطراف يف اجلمهورية العربية السورية  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة  

 )د( )ج(، )ب(، )أ(،القوات احلكوم ة، مبا ف ها قوات الدفاع الوطين واملل ش ات املوال ة للحكومة
 

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )ب( )أ(،الشا حركة أحرار  - 1

 )أ(اجلماعات اليت تنسب نفسها للج ش السوري احلر - 2
 

 .(2005) 1612و  (2004) 1539طرف أبر  مع األمم املتحدة خطة عم  وفقا  لقراري جملس األمن  )و( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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 )ه( )د(، )ج(، )ب(، )أ(،تنظ م الدولة اإلسالم ة يف ال راق والشا  - 3

 )أ(ج ش اإلسال  - 4

 )ب( )أ(،ه ئة حترير الشا  بق ادة جبهة النصرة - 5
 

 األطراف يف اليمن  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )د( )ب(، )أ(،احلوث ون - 1

 )أ(تنظ م القاعدة يف شبه اجلزيرة ال رب ة - 2

 )أ(امل ل ش ات املوال ة للحكومة، مبا ف ها السلف ون واللجان الش ب ة - 3

 )أ(قوات احلزا  األمين - 4

 
 لتحسني محاية األطفالتدابري األطراف املدرجة اليت اختذت ختل الفرتة املشمولة ابلتقرير  - ابء 

 األطراف يف أفغانستان  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة

 )و( )أ(،الشرطة الوطن ة األفغان ة، مبا يف ذل  الشرطة احملل ة األفغان ة
 

 األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

 ب ة للدولةجهات فاعلة غري ات

 )د( )ج(، )ب(، )أ(،احلركة الوطن ة ألفريق ا الوسطى كجزء من ا تالف س ل كا السابق
 

 األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة

 )ج(، )و(القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراط ة
 

 العراق  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة

 )أ(الش  قوات احلشد 
 

 األطراف يف مايل  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة

 )و( )ج(، )أ(،احلركة الوطن ة لتحرير أزواد
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 األطراف يف ميامنار  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة

 )و( )أ(،قوات التامتاداو ك ي، مبا يف ذل  قوات حرس احلدود املدجمة

 

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة

 )أ(اخلريي الدميقراطيج ش كارين  - 1

 )أ(ج ش استقالل كاشن - 2

 )أ(اجل ش الكاريين - 3

 )أ(جملس السال  التابع جل ش التحرير الوطين لكارين - 4

 )أ(ج ش والية شان - 5
 

 األطراف يف الصومال  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة

 )و( )ب(، )أ(،اجل ش الوطين الصوماي
 

 األطراف يف جنوب السودان  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة
 )أ(، )و(قوات الدفاع الش   جلنوب السودان، مبا يف ذل  قوات الدفاع الش   املتحالفة مع ت بان دينق

 

 األطراف يف اجلمهورية العربية السورية  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة

 )أ((وحدات احلماية الش ب ة الكردية )وحدات محاية الش ب/وحدات محاية املرأة
 

 األطراف يف اليمن  

 جهات فاعلة اتب ة للدولة

 )أ(، )و(القوات احلكوم ة، مبا يف ذل  القوات املسلحة ال من ة - 1

 )ب(حتالف دعم الشرع ة يف ال من - 2



 
A/73/907 

S/2019/509 

 

 

54/54 19-10176 

 

 املرفق الثاين

األطراف الضأأأالعة يف انتهاكات جسأأأيمة فق األطفال يف حاالت النزاع املسأأألح   
غري املأأأأدرجأأأأة يف جأأأأدول أعمأأأأال جملس األمنر أو يف حأأأأاالت أخرىر عمت 

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

لتحسأأأأأأأأأأأني محاية  اليت مل تتخذ ختل الفرتة املشأأأأأأأأأأأمولة ابلتقرير تدابرياألطراف املدرجة  - ألف 
 األطفال

 

 األطراف يف نيجرياي  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة
 )ه( )د(، )ج(، )ب(، ،)أ(مجاعة أه  السّنة للدعوة واجلهاد، امل روفة أيضا ابسم مجاعة بوكو حرا 

 

 األطراف يف الفلبني  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة

 )أ(مجاعة أبو س اف - 1

 )أ(مناضلو ابنغسامورو اإلسالم ون يف سب   احلرية - 2

  )أ(اجل ش الش   اجلديد - 3
األطراف املدرجة اليت اختذت تدابري ختل الفرتة املشأأأأأأأأأأأمولة ابلتقرير لتحسأأأأأأأأأأأني محاية  - ابء 

 األطفال 
 

 األطراف يف نيجرياي  

 جهات فاعلة غري اتب ة للدولة  

 )و( )أ(،القوة املدن ة املشرتكة

 

واألطراف  األطفال خالل الفرتة املشــــــــمولة ابلتقرير األطراف املدرجة يف الفرع ألف مل تت   تدابري مال مة لتحســــــــن محاية  * 
 املدرجة يف الفرع ابء اخت ت تدابري لتحسن محاية األطفال خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير.

 طرف ضالع يف جتن د األطفال واست دامهم. )أ( 
 طرف ضالع يف قت  األطفال وتشويههم. )ب( 
 خرى من ال نف اجلنسي ضد األطفال.طرف ضالع يف أعمال االغتصاب وأشكال أ )ج( 

 طرف ضالع يف االعتداءات املوجهة ضد املدارس و/أو املستشف ات. )د( 
  طرف ضالع يف اختطاف األطفال. )هـ( 
 .(2005) 1612و  (2004) 1539طرف أبر  مع األمم املتحدة خطة عم  وفقا  لقراري جملس األمن  )و( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1379%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)

