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 األطفال والنزاع املسلح يف العراق  
  

 العامتقرير األمني   
 

 موجز 
هـــها هو ارتر ا  ارثـــذرـــد ارـــه  ارـــدمـــط األمو ارزـــذمل لح األالـــذ.  ار زا  امل ـــــــــــــــ     ارز ا    

اتضـــــــمح مز ومذن لح ات تجلذيذن ال ـــــــكمة ار ـــــــتة امل  أعة  ـــــــد األالذ.    وجط  لم  لح  ذرة   هو
  2019متوز/اوركط  31إىل  2015متوز/اوركط  1األالذ. املتض راح ابر زا  خال. ارلرتة املمتدة مح 

  اتضـــــــــــمح ارتر ا   ـــــــــــ لا تلذهذن   الذت  عزد ل س ارر مل   ات تجلذيذن ال ـــــــــــكمة امل  أعة 
األالذ.   ت  ـــــــــكمذ األلدال امل  لزة املتحرمل م جلذ رضـــــــــحذي  لمذ. ارز   ار ـــــــــداد مح األالذ.   ـــــــــد

امل  أعة ل س اد   ظكم ارد رة اإل ــالمكة   ارز ا   ار ــذمل شلالوا   ار ذلة لح ارزم كذن ارز ــأ اة ار  
ائ  اتذ ن  ارصــــوارات    زد  ا اف ار زا   مبذ   ذرك اررصــــ   ارتذران الواة  ات مذن  ره  رومل هبذ

مزظم ات مذن ار  شــ جلذ   ظكم لالو خ  ذ حيــ لذ ر رذ ون ارد ن اإل  ــذيف  مبذ   ذرك معذلي ارتمككز 
 ارت ذ ـــــــة  ايكنية   اعو  نيذ  ل كد األالذ.  ا ـــــــت دامجلم يك  يذن األالذ. ا ـــــــت دمون   ار زا  

املدارس  ا ـــت دامل املدارس ألض اس ل ـــأ اة ل س امل ـــ     ا ـــجلد لدل ات مذن ارأثجة املوججلة  ـــد 
األث  اخلنيج ر  زا  ل س األالذ.   اثجان شــــــــــواضن ابرتة   ــــــــــون ا رتامل اررذ ون ارد ن اإل  ــــــــــذيف   لدل 
ارتر ا  الجلذن امل  أعة رال تجلذيذن ال ــــــكمة   كثمذ  مأح ذرك   اردمل ارتر ا   اضــــــذ موجزا ر تحدين 

    حت و  ذرة األالذ.   ارز ا    اتضمح  وحيكذن رتززاز محذاة األالذ. املواججلة  ارتردمل احمل ز
 ا ج ارتر ا   اضذ إىل  ن ايذرة األم كة  لن    زض األ كذن إىل  رككد  عن اروحيو. ألض اس  

ار حيـــــــــــد  ارتوثكمل    ن األر ذمل  ايوالي اروارلة إكط ت  زأن إت جزئكذ  نيذ  ات تجلذيذن ال ـــــــــــكمة ار  
  ار أعت  د األالذ.
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 مقدمة - أوال 
   ارا ــــط ارال رــــة املتز رــــة  ا2005ش 1612ارــــدمل هــــها ارتر ا   املزــــد لمال  ر ار   ن األمح  - 1

ابألالذ.  ار زا  امل ـــــــ    مز ومذن لح ات تجلذيذن ال ـــــــكمة ار  ار أعتجلذ اك   ا اف ار زا    ارز ا  
  2019متوز/اوركط  31إىل  2015متوز/اوركط  1 د األالذ.   ارلرتة مح 

ات تجلذيذن ال ــــــــــــكمة امل  أعة  اتضــــــــــــمح ارتر ا   ــــــــــــ لا تلذهذن   الذت  عزد ل س ارر مل    - 2
ا   هو اوجز ارتحدين املواججلة  ارتردمل احمل ز    ذرة S/2015/852األالذ. م ه  ر ا   ار ـــــذ مل ش  ـــــد

 2016األالـــذ. م ـــه التمـــذل إ امل   ن األمح ارزـــذمــن املزا ابألالـــذ.  ار زا  امل ـــــــــــــــ      ذار/مــذرس 
ا   اتضــــمح  وحيــــكذن زدلة رتززاز محذاة األالذ. املتوث اح S/AC.51/2016/2ا ــــت تذجذ ط   ــــون ارز ا  ش

ابر زا  امل ـــ     ارز ا    لدل ارتر ا    كثمذ  مأح  الجلذن امل  أعة رال تجلذيذن ال ـــكمة     م إر  
ا  ا ل   ظكم ارد رة اإل ــــالمكة A/73/907-S/2019/509 ا   دمتط لح األالذ.  ار زا  امل ــــ   ش  دي  ر

  ارز ا   ار ـــــذمل شلالوا   اررذئمة ابلتعذرع  ـــــذرزذ   ل كد األالذ.  ا ـــــت دامجلم   ت جلم    ـــــواجلجلم 
 شأذ. ارز   ال    حبرجلم  اختنيذإجلم  شح ه مذن  د املدارس  اضتصذهبم  ار أذب ضج ذرك مح 

 امل ت لكذن    وان اي د ار زيب مدرجة  ابلتعذرهذ  ذرزة   ل كد األالذ.  ا ت دامجلم    اررذئمة 
 ابء ار    من األا اف ار  اختهن  دا ج   م  إىل حت و محذاة األالذ. 

هها ارتر ا   ارتحرمل م جلذ مح خال.  ركة ار حيــــــد  اإل ال    ــــــون  مت  وثكمل املز ومذن اروارلة    - 3
ات تجلذيذن ال كمة امل  أعة  د األالذ.    ذتن ار زا  امل     ار     ئت لمال  ر ار   ن األمح 

 اإل ال  ارتذ زة رألمم املتحدة    د   ججلت  ث ذء رحيــد  ركذلة إ  ة ارزمن اررني اة ر  حيــد  ا2005ش 1612
ات تجلذيذن ال ـــــــــكمة امل  أعة  ـــــــــد األالذ.   ارز ا   اإل ال  ل جلذ  كول شـــــــــدادة  تك ة روجول   ظكم 

   رالإترذر إىل 2017   2015لالو  أل  ــــــنيتط   ر زم كذن ارز ــــــأ اة املتواحيــــــ ة   ت  ــــــكمذ  و لذم  
ارنيلن  رها ت  زأن ايوالي  اتلذهذن اروارل  حيــــــــــــلجلذ  لجع إت  صــــــــــــورة جزئكة  املوارل ارالزمة يمذاة

  نيذ  ات تجلذيذن امل  أعة  د األالذ. 
  

 حملة عامة عن التطورات السياسية واألمنية - اثنيا 
   واحيــــــــ ت املواججلذن ارز ــــــــأ اة 2017إىل هنذاة لذمل  2015  ارلرتة املمتدة مح م تصــــــــ  لذمل  - 4

املأثلـة  املنيعولة  تر عـذن شـــــــــــــــدادة  و   ظكم لالو   أومة ارز ا     لـذئجلـذ   ا اف ار زا  األخ    
 ــكمذ   لذ. ارز ا     د اعزت ههع ار ــ وان  كذة األالذ.  صــعتة مو ــذ اة   كد لذ وا مح يذإة   ت

  شجلدن ايذرة 2019  ىت م تص  لذمل  2018 شأذ. ات تجلذيذن ال كمة ار دادة ارو     خال. لذمل 
  األم كة ا تر ارا  درجيكذ   ك مذ ا تلظ   ظكم لالو جبكوب رط ذان  درة ل س   لكه لم كذن ل أ اة

 “اخلالإـــة” ر اعـــذ     لرـــة إلالن   ظكم لالو  كـــذمل مـــذ اـــدلس  2015   م تصـــــــــــــــ  لـــذمل  - 5
ة ذرك مح محالن ه ومكة   مذ  لر 2014لذ. ارز ا   المجلوراة ارز  كة ار ـــــــــــــــوراة ا ذ رة   لذمل   

يذ ت ههع المذلة  ع ــــــهت  ــــــكني اذ ل س جزء  ا ــــــ  مح األرا ــــــ    ارز ا   مبذ   ذرك   زذإظذن 
األ عذر   ك و   حيـــــالي ارداح   جزاء مح زذإظ  ي يوىل  ليىل   ا ضـــــم إىل   ظكم لالو  تف املد كو 

 ـــــــــــــــ وان ارتذركة   ذمت  وان األمح ارز ا كة  مح اك   حنذء ارزذمل   مزظمجلم مح ار جذ.   ل س مد  ار
 دلم مح ارتحذر  ارد ن ملأذإحة   ظكم ارد رة اإل ـــالمكة   ارز ا   ار ـــذمل   ا اف  خ    مبذ   ذرك 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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https://undocs.org/ar/S/2015/852
https://undocs.org/ar/S/2015/852
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/2
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/2
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https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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 وان ارع ــــــــم ية   وان اي ــــــــد ار ــــــــزيب  مرذ  ون مح  هذن امل ذامل احمل كة  ارز ــــــــذئ    اال  لم كذن 
   يذ ت ايأومة  د2015زذلاذ مح   ظكم لالو   حب و. هنذاة لذمل األرا ــــ   ا ــــت ل ــــأ اة ر دإذ  لح

ا ــــــــــتزذلن مدا ة  2016ا ــــــــــتزذلن  ــــــــــكني اذ ل س مدن  أ ات   ــــــــــ  ذر  ار مذل       زا ان/او كط 
   حيـــعحت زذإظة  ك و  ليم جلذ حتت  ـــكني ة ايأومة     هنذاة 2017ارل وجة   حب و.  ب/ ض ـــنين 

مل لهة   زذإظذن  ك و   ي يوىل  حيــــــــــالي ارداح ار ــــــــــكني ة ايأومكة    ر ــــــــــ ت ارزم كذن ا2017لذمل 
 يـــذ ون األ ./  9  ل  ـــت ايأومـــة   زـــد ا ـــــــــــــــتزـــذلة جزء يعج مح األرا ـــــــــــــــ   هز ـــة   ظكم لالو   

  2017 لا مرب
 يــــذن تــــهع األ ــــداي  ث  مــــدم  ل س األالــــذ.   لــــذ. ارز ا   إرــــد ار أــــة   ظكم لالو  - 6

 ا ــــزة ار نيذ   مثن ا ــــتجلداف األ  كذن اإلث كة  األشــــ ذو ارهاح ازك ــــون      ــــذ  ه ــــة ا تجلذيذن 
  ـــــــأن متزمد     لكه اتلتداءان ل س املد كو  مبذ   ذرك اررتن  ارتزهاة  اتضتصـــــــذب  ات ـــــــرت ذ  

 ظمة ال  ــــــ   اإلجعذر ل س  تكج ارداح  ل كد األالذ.  ارت ــــــ اد ارر ــــــ     إ س   ظكم لالو ا عذ   
حيـــــذرمة   ايكذة اركومكة      ـــــو  ظذمذ إلاري   ذ و كذ   إ س لإ  اإلجيذران    صـــــن ارضـــــ ائة   حتأم 

 شـــــــــــــــأذ. ار عذس   اعمل امل جل  ارتز كم  اخلذو  ط   يذ ت ارزروابن املل   ـــــــــــــــة ل س ا تجلذىل  والد   
ك مح  شــــأذ. اإللدامل  ارت ظكم شــــدادة    ــــمن  ني  ار  س  ارصــــ ة  ار جم  ىت املون  اي    ضج ذر

ابإل ذإة إىل  رت األا اف  ارتزهاة  ال د  ضج ذرك مح  شأذ. ارزرو ة اررذ كة ار    له  د األالذ. 
يــهرــك    جرب   ظكم لالو األالــذ. ل س ار أــذب ال ائم  مبــذ   ذرــك لم كــذن اإللــدامل    ــد    س 

ذ ون ال ــذئ  ارــد ن  اررــذ ون ارــد ن يرو  األلمــذ. ار  ار أعجلــذ   ظكم لالو إىل لرجــة ا تجلــذيــذن ر رــ
 اإل  ذن  اررذ ون ارد ن اإل  ذيف    د ا أن  زضجلذ ج ائم  د اإل  ذ كة    ج ائم   ب 

 ل ت ارزم كذن ارز ــــــــــــأ اة امل لهة  ــــــــــــد   ظكم لالو اررصــــــــــــ   ارتذران الواة  ات مذن  - 7
ملجلومذ إ  ـــــذ كذ ”التمدن  وان األمح ارز ا كة  رهائ  اتذ ن  ارصـــــوارات   والي  عذل. إاال  ار ذر    

  مح تجلذ ارز ــــــــأ اة   املوحيــــــــن ر ت لك  مح اخل ــــــــذئ  ارع ــــــــ اة   م  ذرك  يذن ر تذران  “ر زم كذن
  إاذر ههع ايم ة أتثج شداد ل س األالذ.   2017   2016الواة  لم كذن اررص  امل لهة   لذم  

حيــــــ  م ــــــ حة مواركة ر حأومة  زمن خذرم  ــــــكني ة ايأومة     أة    رت األمم املتحدة  رذرا  لح ل ذ
   م  ا ـــــــــــتم ار 2016ا تجلذيذن   امل ذامل ار    رن  داثذ مح  عضـــــــــــة   ظكم لالو   ا تداء مح لذمل 

إردان   ظكم لالو ر ـــكني  ط ل س األرا ـــ    ذمل  تأكك   نينيذ ط ابلم   و ا ـــت دامل   ـــذركة اي ب 
 ان مح اذئ ان م ــــجة  د ن اكذر  ا ــــت دامل األججلزة املتل  ة اركد اة ارصــــ    ارتر كداة  إ ــــرذت املتل 

م ــــــــــتجلدإذ   مزظم ايذتن م ذامل  ه ة ابر ــــــــــأذن عذ يذن ات ــــــــــعة     و  لدل يعج مح اخل ــــــــــذئ  
ارع ـــــــــــــــ اة  مبذ   ذرك اب ـــــــــــــــت دامل األالذ. رت لكه ه مذن ا تحذراة     ارلرتة مذ  و  ك ـــــــــــــــذن/   ان 

التداء اب ــــــــــــت دامل  ججلزة متل  ة اد اة ارصــــــــــــ    800   ــــــــــــث ن   لكه  يث  مح 2016مرب   ا و./ ــــــــــــعت
 م ذامل مد كة   زذإظة  تدال   دهذ    ل  ارزداد م جلذ لح  روت  حذي   حيلوف األالذ.   
  نيور هها ارو ـــــ  إىل لرجة   ـــــوء  زمة إ  ـــــذ كة   زمة محذاة   كد   ـــــ ل لاخ كذ خال. ارلرتة  - 8

 يثجا مذ يذن امل ـــ ل ن   ا1شم كون مديف  م جلم مذ ت ارن لح م كون الن 2,2ابرتر ا   يث  مح  امل ـــمورة
لاخ كذ اواججلون ظ  إذ مزك ـــكة شـــذ ة  إذ يذ ت إ و ايصـــو. ل س اخلدمذن األ ركة األ ـــذ ـــكة زد لة  

__________ 

  /http://iraqdtm.iom.intا ظ   ا1ش 

http://iraqdtm.iom.int/
http://iraqdtm.iom.int/
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    األمذن  عذ زال مبذ   ذرك ارصـــــــحة  ارتز كم   لو امل ـــــــ ل ن لاخ كذ إىل مئذن املدارس ارتمذ ـــــــذ ر مو
إلذ ة ا ــــــــــتلذلة األالذ. مح م اإمل ارتز كم ارزذلاة    ىت  زد إيذ  اتز ة ارز ــــــــــأ اة  ت ظكم لالو   مح

 م  ا ــــــــتر ار ايذرة األم كة إىل  د يعج  ظن اردمذر اروا ــــــــ  ار نيذ  اره   حيــــــــذب ارع كة ارتحتكة املد كة 
ن خني ا يعجا ل س املد كو ازو  ارزولة إىل امل ذامل األحي كة  ارت وي ابملتل  ان مح   لذن اي ب  م ا  ث

   صو. األالذ. ل س ارتز كم    اخلدمذن املد كة األخ   
  اججلت ايأومة حتدين  كذ كة  ا تصذلاة  مبذ   ذرك ارتأ لة امل  لزة ر حمالن ارز أ اة  - 9

ور   ـــــــزذر ار لهت   ا ـــــــت ذ ة ر منيذرة امل لهة  ـــــــد   ظكم لالو   زيلة ات تكذجذن اإل  ـــــــذ كة    ده
ارزذمة   لهن ايأومة إحيـــــــال ذن مح  جن  ززاز ما ـــــــ ـــــــذاذ ارد ر ااكة   مأذإحة ارل ـــــــذل   مزذلة 

 ايذرة ات تصذلاة 
   ثل ت  وان اي ـــــــــــــد ار ـــــــــــــزيب   ه  م ظمة جذمزة مارلة 2016     ـــــــــــــ اح ارثذيف/ وإمرب  - 10
مرذ  و متنيولو ا ـــت ذ وا رلتو   اة ل ارزظمس ل   ار ـــك ـــتذيف ابت ضـــمذمل إىل اررتذ.  ـــد   ظكم  مح

لالو  إلمذجذ رمسكذ    وان األمح ارز ا كة   ا ـــــتم ن لم كة اإللمذم اوا. ارلرتة امل ـــــمورة ابرتر ا  إث  
    ذ ون هكئة 2016إرباا  شـــــــــــــــعذت/ 22املارخ  91حيـــــــــــــــد ر لدة   اران   لكهاة  مثن األم  ارت لكه  ر م 

   األم  2018 ذار/مــذرس  8املارخ  85ا   األم  ارت لكــه  ر م 2016رزــذمل  40اي ــــــــــــــــد ار ـــــــــــــــزيب شر م 
    يدن ههع ار وائ  إلمذم  وان اي ـــد ار ـــزيب   هكأن 2019متوز/اوركط  1املارخ  237ارت لكه  ر م 

  مح ارد رة    ون رئكن اروزراء مجلمة  ذئدهذ األل س 
   صـــــــــــــــذلدن ارتو  ان  و ايأومة   أومة إ  كم ي ل ـــــــــــــــتذن مح ج اء   ظكم 2017   لذمل  - 11

  ـــــ اح األ ./ يتو     16 ا و./ ـــــعتمرب      25 أومة إ  كم ي ل ـــــتذن ت ـــــتلتذء ل س ات ـــــترال.   
ارع ــــم ية   ــــ ن ايأومة  وااذ إللذلة   ــــهت ار ــــكني ة اتحتذلاة ل س األرا ــــ  ار    ــــكني  ل كجلذ  وان 

   يهرك ل س املزذ   ايد لاة اخلذرجكة  عذ   ــــــل  لح اشــــــتعذيذن ل كلة 2014ارأ لاة م ه  زا ان/او كط 
   ضــت احملأمة 2017  ــ اح ارثذيف/ وإمرب  20 لح  ــروت  ــحذي مح  و األالذ. مت ارتحرمل م ط     

 اتحتذلاة ارز كذ   ارز ا  لن ات تلتذء ضج ل تور   ابان 
 أتخ    ــأكن ايأومة    لرذب ات ت ذابن ارربملذ كة املت ذز    ــوهنذ ار   ج ات    ير/مذاو  - 12

   رأح   ن 2018  ـــــــــــــــ اح األ ./ يتو    2   لو رئكن  زراء ارز ا   لـذل. لعــد املجلــد     2018
 2019ة    زا ان/او كط ار واب مل اواإمل إت ل س م ذحيـــــة  زا  اردإذ    زا  ارداخ كة   زا  ارزد. ار ئك ـــــك

 ل س م صـــــــة  زا  ارتز كم     ت ت مل    ل  ذرك إىل أتخج ارت ـــــــأكن ارأذمن ر   ة امل ـــــــرتية  و 
اروزاران املز كة ابت تجلذيذن ال ـــــــــــــــكمة يرو  ارنيلن  ار ظج ار ئك ـــــــــــــــ  رألمم املتحدة   ارز ا  املزا 

 ابر ا ن املتص ة ابألالذ.  ار زا  امل    
  اجتذ ت ات ـــــــــــــــني اابن احملذإظذن ال و كة   كد اذرة املتظذه  ن 2018  زا ان/او كط    - 13

ايأومة  تح ـــو اخلدمذن ارزذمة   وإج إ و ارزمن    زد  ن ا ني رت املظذه ان مح ارعصـــ ة  ا ت ــ ن 
  2019   لة لذت   الذع ي  الء     هت ارز ا    ا تم ن املظذه ان   ارز ا  اوا. لذمل 

   ج ن ارروان امل  حة اررتيكة لم كذن  د ل ذحي   وان اردإذ  ار زعكة ارتذ زة 2018   هنذاة لذمل  - 14
  يزب ارزمذ. ارأ ل تذيف   لذ. ارز ا     ل   زضجلذ لح  روت  حذي  و املد كو  مح  ك جلم الالن
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 املسلح يف العراقاجلهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف النزاع  - اثلثا 
اردمل ارل   ارتذن مز ومذن   ـــــــــــتأمن  ر ا   ار ـــــــــــذ مل لح األالذ.  ار زا  امل ـــــــــــ     ارز ا   - 15
اتصـــــــن ابألا اف ار ئك ـــــــكة امل ـــــــذرية   ار زا  امل ـــــــ     اردمل  كذجن  حيـــــــلكة لح الجلذن ارلذل ة  إكمذ

 الدادة ار    زن خال. ارلرتة امل مورة ابرتر ا  
 

 من العراقيةقوات األ  
ا ــــــني زت  وان األمح ارز ا كة  مبذ   ذرك يكذجن مثن ار ــــــ اة ارز ا كة ارتذ زة روزارة ارداخ كة  - 16

  ارروان امل  حة ارز ا كة ارتذ زة روزارة اردإذ    د ر رئك     ا تزذلة األرا   مح   ظكم لالو 
 

 قوات احلشد الشعيب  
   ذمت  وان اي ــــــــــد 2014 س املوحيــــــــــن    زا ان/او كط    لرذب ا ــــــــــتكالء   ظكم لالو ل - 17

ار ــزيب  ار   زمن يم ظمة جذمزة  تور    ــذ ــذ مح ار ــكزة  رأح  اضــذ  مح اذلذن اي ــد ارز ــذئ   
  اره  اضـــــــــــــــم اركزاداو  اررتيمذنا   دلم ايأومة 36ار ـــــــــــــــا  األ  كذن شل س  ـــــــــــــــعكن املثذ.  ار واء 

  مت اتلرتاف  لمال  رذ ون هكئة اي ـــــــــد 2016 ـــــــــ اح ارثذيف/ وإمرب   26مأذإحة   ظكم لالو       
ار ــزيب   روان اي ــد ار ــزيب يت ــأك ة ل ــأ اة م ــتر ة  ــمح ارروان امل ــ حة ارز ا كة ختضــ  ر ركذلة 

   حيــــــــدر ار ــــــــكد لعد املجلد   م ا   لكهي ازكد أتيكد التعذر 2019املعذشــــــــ ة ر ئكن اروزراء     متوز/اوركط 
 ـــد ار ـــزيب ي زء ت ات ز  مح ارروان امل ـــ حة ارز ا كة نيضـــ  رروا و    ظمة ارروان امل ـــ حة  وان اي

 رركذل ط املعذشــ ة    لضــن ههع ارتدا ج  اتو    ن  دم   وان اي ــد ار ــزيب    وان األمح ارز ا كة   ن 
   شــــ ائ  ا تم  ارز ا    تحو. مح م ظمة جذمزة إىل  رواة ذان اذ   رمس   ت ــــم  وااذ ا  دة مح  ت

  ت و  متزااد 
 

 التحالف الدويل ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  
  ــــــــــأن ارتحذر  ارد ن ملأذإحة   ظكم ارد رة اإل ــــــــــالمكة   ارز ا   2014   ا و./ ــــــــــعتمرب  - 18

 ظكم   ل ت م ـــــــذ ذن ل رة     ـــــــحس اردمل اردلم ر حأومة   مأذإحة ارت 81 ار ـــــــذمل  اره  اضـــــــم 
ار ــ يذء   ارتحذر   ردا امل ــورة إىل ايأومة  م ــذلداذ   ختنيكهت ارزم كذن اررباة      لكههذري   وإج 
ارتنيذء الو ري   دراة  لجلكز  وان األمح ارز ا كة   وان ارع ـــــــــــــــم ية ارأ لاة   ارتزمل ارتحذر   اضـــــــــــــــذ 

ت ظكم لالوري  مب   املرذ  و اإلرهذ كو مح لعور ايد لري  تلأكك ارع كة ارتحتكة ارتموا كة  ات تصـــــــــــــــذلاة ر
  للم ا تئ ذف  ردا اخلدمذن ارزذمة األ ذ كة   امل ذامل ار  ا تزكدن مح   ظكم لالو 

 
 اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  

ة   ارز ا   ردر يعج   مأذإحة   ظكم لالو   ت  ــــــــــــــكمذ   ــــــــــــــجلمت الجلذن ارلذل ة ارأ لا - 19
 أومة إ  كم ي ل ـــــــتذن     ـــــــمن  وان ارع ـــــــم ية ارأ لاة شارروان امل ـــــــ حة يأومة إ  كم ي ل ـــــــتذنا  

   وان زا اإذيف ارع م ية شار  اة ارز أ اةا    وان   ذاو ارع م ية ش وان األمح ارداخ  ا 
 ر زعكة ارتذ زة يزب ارزمذ. ارأ ل تذيف لم كذن   ارز ا    لهن  اضذ  وان اردإذ  ا - 20
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يمذاة ارنيوائ  اركزاداة  ل را رئك كذ  2007  لن   دان مرذ مة    ذر  ار     ئت   لذمل  - 21
   للمت  اضـــــــــــــــذ  وة محذاة 2014  مأذإحة   ظكم لالو    ـــــــــــــــ  ذر  امل ذامل احملكنية هبذ م ه لذمل 

   الجلول املعه رة ملأذإحة   ظكم لالو 2014اة م  حة    ئت   لذمل إازادخذن   ه  اذلة ازاد
 

 تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  
  ظكم ارد رة اإل ــــــــــــالمكة   ارز ا   ار ــــــــــــذمل مدرم    ذئمة الزاءان املل   ــــــــــــة مح  عن األمم  - 22

  ىت هز تط ارز ـــــــــــأ اة   يذ ون األ ./ 2015املتحدة   رضم  ن ارت ظكم إرد  درجيكذ األرا ـــــــــــ  م ه لذمل 
ة ضج متمذث ة     ت  زا. جكوب ر ت ظكم موجولة   ارز ا      له المذلة ه مذن متل  2017لا مرب 

اك   حنذء ارعالل  مثن     احملذحيــــكن   لذ. ارز ا  مل   لولة األمور إىل اعكزتجلذ   امل ذامل ار  يذ ت 
ازا. جشـــنيذ  حتت جلذ  ـــذ رذ  إلذلة إلمذرهذ   ت ازا.   ظكم لالو اضـــم مرذ  و  رط   صـــذر   ارز ا    ت

ار ـــــــــــــــ نيذن احمل كة   ر  و ط   رواض ثرة المجلور     زض املوا    إذ ا ـــــــــــــــح ه مذن م تظمة إلظجلذ
   مت    ـذء إ امل ارتحركمل ارتذ   رألمم املتحدة رتززاز امل ـذءرة ا2017ش 2379 لمال  ر ار   ن األمح 

  ارز ا   ار ـــذمل ردلم الجلول احمل كة ار امكة  جذ ة لالو/  ظكم ارد رة اإل ـــالمكة لح ال ائم امل  أعة مح
األإزذ. ار  ا  أعجلذ   ظكم  إىل م ـــــــــــــــذءرة   ظكم لالو لح ا امل ا    لظ  ختزاح األلرة   ارز ا  لح

  اإل  ذ كة  اإلابلة المذلكة لالو   ارز ا   ار   د    س إىل لرجة ج ائم اي ب  ال ائم  د
  

 االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال - رابعا 
 ضـــــ ر األالذ. لشـــــأذ. متزدلة  مضـــــذللة  تك ة لمك  ات تجلذيذن ال ـــــكمة ار ـــــتة   خال.  - 23

ا تجلذيذ ج ـــــكمذ  ـــــد األالذ.  مت ل كد  2 114ارلرتة امل ـــــمورة ابرتر ا   حتررت األمم املتحدة مح   و  
 الذ. رالضتصـــــــذب  ضجع مح  شـــــــأذ.  10لال    ز س ا 1 722الال    تن    شـــــــوع  296 ا ـــــــت دامل 

ه ومــذ ل س  24ه ومــذ ل س املــدارس    236الال    لــه مــذ  مولــط  86ارز   ال  ـــــــــــــــ    اختني  
خال.  2016   2015امل ــــــت ــــــلكذن     تت ات تجلذيذن ال ــــــكمة ار  مت ارتحرمل م جلذ ذر اذ   لذم  

  ك و   حيــــــــالي ارداح   مبذ  ن ارتحرمل مح ات تجلذيذن املواججلذن ارز ــــــــأ اة       مزظمجلذ   زذإظ 
 2017ال ـــــــكمة لم كة م ـــــــتم ة   مبذ   ط   ـــــــأ إج اء لم كذن حترمل متوخ ة  زد يذ ون األ ./لا ـــــــمرب 

  عة حت ح األمح   عن اروحيو.  إإن ارعكذجن اروارلة   هها ارتر ا   ل س م تو  مح ارعكذجن اروارلة 
 ألالذ.  ار زا  امل       ر ا   األخج لح ا

 
 جتنيد واستخدام األطفال - ألف 

م جلم  27إتكذنا  مت ل كد  9إىت    287الال ش 296حتررت األمم املتحدة مح ل كد  ا ت دامل  - 24
  2018  لذمل  39    2017  لذمل  109    2016  لذمل  114    2015  ار صـــــــــــــــ  ارثذيف مح لذمل 

    رلن  اضــــــــــذ ل س األمم املتحدة اللذءان  ت  كد  ا ــــــــــت دامل 2019  ار صــــــــــ  األ . مح لذمل  7  
 الال  جلون ال نا مل ات ح ارتحرمل م جلذ  130إىت    522الال ش 652
الالا    كـط  151  املــذئــة مح األالــذ. ش 50  ــذمل   ظكم لالو  ت  كــد  ا ـــــــــــــــت ــدامل  يث  مح  - 25

الالا    وان اردإذ  ار ــزعكة  42ئ   ار ــا شالالا   اذلذن اي ــد ارز ــذ 70 وان اي ــد ار ــزيب ش
 الذ.ا    وة محذاة إازادخذن  4الالا     دان مرذ مة  ــ  ذر ش 19ارتذ زة يزب ارزمذ. ارأ ل ــتذيف ش

https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
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ارع ـــــــــــم ية شالن  ا دا    ذمت  وان األمح ارز ا كة  ت  كد  ا ـــــــــــت دامل  شالن  ا دا    وان زا اإذيف
  الذ.ا  3 الذ.ا    الكو ارز ا   ش 5مثذ كة  الذ.    ار  اة ارز ا كة ش

  املذئةا   مجلذمل  13الال ش 37  املذئةا يمرذ  و     67الال ش 199 مت ا ت دامل مذ  مولط  - 26
ذئةا رت لكه ه مذن ا تحذراة ابألججلزة املتل  ة اركد اة ارصـــــــــــــــ     مت ل كد   امل 5الال ش 14اردلم    

ا 126  املــذئــةا   لــذ. ارز ا   زــذإظتــذ  ك و  ش 60الال   ث ون  177 ا ـــــــــــــــت ــدامل ضــذرعكــة األالــذ. ش
اري    ـــــــهت ارز ا  9ا   ر كن ش10ا  لهوىل ش23ا  ار ـــــــ كمذ كة ش42اري ا كجلمذ إ  كم ي ل ـــــــتذن ش51 ي يوىل ش

ا 1ا  اب ن ش6ا  ليىل ش6ا  ي  الء ش9ا  حيــــــــــــــالي ارداح ش9ا   تدال ش11الالا  زذإظذن األ عذر ش 43ش
ا 15الالا  زذإظذن ارعصـــــــــــــــ ة ش 31ا   مت ل كد مذ  عرس مح األالذ.   ج وب ارز ا  ش1  ا ـــــــــــــــهت ش
 ا 1ا  املثأ ش1ا  مك ذن ش2ا  ذ   ذر ش12 ار    ش

 
 تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشامجتنيد واستخدام األطفال من قبل   

شأن ل كد األالذ.  ا ت دامجلم ل ص ا زوري   األهداف ار كذ كة  ارز أ اة  األاداوروجكة  - 27
إتكـــذنا   8 إىت   143الال ش 151رت ظكم لالو   ارز ا    كـــد مت ارتحرمل مح ل كـــد  ا ـــــــــــــــت ـــدامل 

   وان  خذحية    ك و   ي يوىل  7 زضجلم ت  ت ذ ز  لمذرهم 
 ل ت األ ـــــــــــــــذركة امل ـــــــــــــــت دمة مح  عن   ظكم لالو   ل كد األالذ. اتختنيذف  اإلي اع  - 28

 اخلدا   اإلض اء    د مت ارتحرمل مح  والي اختنيذف اذل  رألالذ.  ت س ارت  كد  م  ا ـــــــــــــتجلداف 
إىت ازادي  رتا ي  لمذرهم  و  33  اختثني  2014  ـــــــز  إئذن ار ـــــــأذن   مزظم األ كذن  إل  لذمل 

  ة    خضزوا ر تدراة   ين مح ارز ا   المجلوراة ارز  كة ار وراة    ر  وا إىل  ذ ة اررتذ.  14   11
  لا  ارز ر ابلمجلوراة ارز  كة ار ـــــــــــــــوراة    د مت إ رذذ  ـــــــــــــــعزة مح هاتء ارلتكذن    متأ وا مح ارل ار   

  اختني    ظكم 2016س      و ت از ف شـــــــــــــــ ء لح مأذن  جول امخ اح      ذار/مذر 2018 لذمل
 ـــ ة مح لار ارزهور رألاتذمل   املوحيـــن    ر جلم إىل مز ـــأ   17   10إىت  رتا ي  لمذرهم  و  25لالو 

م  الذتذ  ل س ر تدراة     زل   زذإظة  ك و     جط   ظكم لالو ادادان إىل األ ـــــــــــــ  رأ    ـــــــــــــ   
ة مز ومذن لح لدل  يرب مح األالذ. لروابن شــدادة ل كجلذ إذا رإضــت ذرك     رت ار ــ نيذن ارز ا ك

 اركزاداو ارهاح اختنيلجلم  ا ت دمجلم   ظكم لالو 
 يذ ت ارز ذحيــــــ  األاداوروجكة  ارتضــــــ ك كة     ــــــذركة ارت  كد ار  اتعزجلذ   ظكم لالو زأمة   - 29

م  إرد ا ـــــــــتت ت م ـــــــــذرية األالذ. ر تحلكز ل س املزاد مح لم كذن ارت  كد  رت وا  امل  ـــــــــرو  إذتت
 ا ــت دمل   ظكم لالو م ايز إلالمكة   ت  ــكمذ    ك و   رت ــ ك  األالذ. ل س ات ضــمذمل إىل حيــلوإط 
لح ا امل ل س  شـــ اة إكداو  صـــور ل رع  صـــوا ا مثذركذ   ردمل  لولا ابيت ـــذب ار ـــ نية  مبدهم ابردلم 

ح اــدلون  ـــــــــــــــ ـــة  ارــها 15  ـــــــــــــــ وان   10ات تصـــــــــــــــــذل    يــذن األالـــذ. ارــهاح  رتا ي  لمـــذرهم  و 
مح  عن   ظكم لالو  لذرون   يثج مح األ كذن إىل م ايز ارتدراة   يذن األالذ.  “اخلالإة  شـــــــــعذ.”

ات رون  دراعذ  ل ــــأ ي    اتم شــــح جلم لرذئدي  ل ادهم مح ين   ــــذ ــــكة إزاء ارز   ار ــــداد   و ــــذئن 
   شـــــ اة ارلكداو اخلذحيـــــة  ت ظكم م جلذ   لكه لم كذن اإللدامل  ارركذمل هب مذن ا تحذراة   ظجل  األالذ. 

لالو امل  ــــــورة     ــــــذئن ارتواحيــــــن اتجتمذل   املوا   ار ــــــعأكة  هم ا  أعون  لمذ. ارز   ار ــــــداد  
  ذرك   لكه لم كذن إلدامل امل  ــــــــــــرو  ارعذرتو املتجلمو اب تجلذىل  وا و   ظكم لالو     رت األمم  مبذ
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 زـذا  امل ـدران      ـــــــــــــــ كزجلم ل س  زـذاكجلـذ  ث ـذء ل كـدهم املتحـدة  رـذرا   لكـد إجعـذر األالـذ. ل س 
 رت دا  إ  ذ جلم  جز جلم  يث  ج ذرة 

 ا ضم  اضذ األالذ. إىل   ظكم لالو إللذرة    هم ار   واجط حيزوابن ا تصذلاة  إم   دهور  - 30
ضـــــمو إىل حيـــــلوإط ايذرة اإل  ـــــذ كة   امل ذامل اروا زة حتت  ـــــكني ة   ظكم لالو  ازلال لدل األالذ. امل 

لذمذ إىل  16إىت اع غ مح ارزم   2015 جن ارعرذء ل س  كد ايكذة  إز س  ــــــعكن املثذ.  ا ضــــــم   لذمل  مح
إ امل ار وج ــــــــتكذن ارتذ   رت ظكم لالو   املوحيــــــــن   ك و   أل ط مل ازد   ا ــــــــتنيذلتط اتلذر ابرتعغ  زد 

  ظ  ارت ظكم لذر ط   ن
  املذئة م جلم    لم كذن اررتذ.  م  ار لذ  ههع  68م األالذ.   ا ــــــــت دمل   ظكم لالو مزظ - 31

  2017   املوحين   لذمل  2015ار  عة  تزامح م   صذلد  دة ارزم كذن    ك و   األ عذر   هنذاة لذمل 
 يذن األالذ. ارهاح اردمون ل س ارتم ل ازذ عون  شـــــــــــــــد ارزرذب  مبذ   ذرك اب ت ذزهم    إلدامجلم  

  الترن   ظكم لالو إتكو   لدمجلمذ   ـــــــــــــــعة إ ار ذ مح مز ية ار مذل  2016ن ارثذيف/ا ذا  يذ و    
  2015لذمل   
  املذئة    مجلذمل اردلم  مبذ   ذرك حيــــــــ    زر   12 ا ــــــــت دمل األالذ.     ــــــــعة إاذركة  ع غ  - 32

األججلزة املتل  ة اركد اة ارصــــــــ    ارنيجل   ارت ظك    رن األ ــــــــ حة    ــــــــتكن  رذت ارتلتكو   ا ــــــــتث دمل 
األالذ. يم رباح لح ات تمذءان ار ــــــــــــكذ ــــــــــــكة ر ز ا كو   ا ة  مور  خ    حبكد ات ه   ظكم لالو 

  د املز كو ت رذ  مزظم ايذتن إج اءان لرذ كة  
 شأن ارز   ال    ل ص ا زوري   ا رتا ك كة لمن   ظكم لالو املتمث ة   إشذلة اررتهكة  - 33

 ا ــــــــنيجلذل األ  كذن اإلث كة  اردا كة   م  ا تمزذن املزذر ــــــــة ألاداوروجكتط      لرذب ا ــــــــتكالء   ظكم 
   خه   ا عذ  الهت  ذئم ل س ارز   2014لالو ل س املوحيـــــــــــــن  امل ذامل احملكنية هبذ    ب/ ض ـــــــــــــنين 

ال  ـ   اتختنيذف  اتلذر ابرع ـ  ألض اس ات ـتتال. ال  ـ    خال. لم كة املوحيـن   جربن ار  ـذء 
 ارلتكذن ل س ارز ام مح مرذ      ظكم لالو   مت  كزجلح  ا ــــــــــــــتتالتح ي  كمل ج  ــــــــــــــ   لر     ــــــــــــــ اة 

أ     لدمح ل  ذ   مت ارتحرمل مح  ذتن متزدلة  جربن  مل  ان ا تحذرين    جربن ل س ارز ام املع
إكجلذ إتكذن مح  عن اروارداح ل س ارز ام  مبذ   ذرك  زد   ر  ارتجلدادان    إذلن ارترذرا  لن ارلتكذن 

 يذ ت    د تح مجلذمل اردلم  مبذ   ذرك حي   األججلزة املتل  ة 
ارلتكــذن      لكــه ه مــذن ا تحــذراــة   ا ـــــــــــــــت ــدمل   ظكم لالو األالــذ.   م جلم ارأثج مح  - 34

الال  14خذحية م   زااد ارضتهت ارز أ   ل كط   وان ات  رذ ذن   حيلوإط    د ا ت دمل مذ  مولط 
تها ارت س  عذ   ــــــــــعة   يثج مح األ كذن    ــــــــــروت  لدال يعجة مح ارضــــــــــحذي املد كو      زض 

األالـــذ.  عـــن  ن اتمأ وا مح  ل ج  ـــــــــــــــرتاام      ايـــذتن   ررـــت  وان األمح ارز ا كـــة اررعض ل س
  إأأت  وان األمح ارز ا كة  ـــــرتة ج ـــــلة يذ ت حتم جلذ إتذة   ار ـــــذ زة مح لم هذ 2017 ك ـــــذن/   ان 

متأ ت مح ارل ار مح   ظكم لالو  زد اختنيذإجلذ   يذن ارت ظكم ا ـــــــــــــــكد ابألالذ. ارهاح ا رون  تلجلم 
 ابلتعذرهم شجلداء ات مذن ات تحذراة  اصورهم   
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 جتنيد واستخدام األطفال من قبل قوات احلشد الشعيب  
إىت    ـــــــكذ  ايمالن  70مت ارتحرمل مح ل كد  ا ـــــــت دامل  وان اي ـــــــد ار ـــــــزيب ملذ  مولط  - 35

  2015م جلم   لذمل  12ارز ــــــــأ اة املوججلة  ــــــــد   ظكم لالو    د ج دن  ا ــــــــت دمت ههع ارروان 
   مح  و هاتء ارلتكة ار ـــــــــــعزو  ا ـــــــــــتث دمل مذ   ـــــــــــعتط 2019  ا دا   لذمل    إىت2016  لذمل  57  
  املذئة    لاء مجلذمل اردلم  خذحيـــــــــــــــة   لذ.  27املذئة   لم كذن اررتذ.     و ا ـــــــــــــــتث دمل    73

 ارز ا    يذن األالذ. ا ـ زون  جيرب ن    ن  ا د ل س ات ضـمذمل إىل ههع ارروان       ـ اح ارثذيف/
 وان     ثل ت  وان اي ـــــــد ار ـــــــزيب رمسكذ  لرة التمذل  ذ ون هكئة اي ـــــــد ار ـــــــزيب   2016إمرب  و 

 األمح ارز ا كة  مل  زد ججلة إذل ة مح ضج ارد . 
  يذ ت   ظم ل ران  دراعكـة ل ـــــــــــــــأ اة ر لتكـذن ارهاح 2017   2015   ارلرتة مذ  و لذم   - 36

اإلجذزة ارصكلكة   ت  كمذ   ج وب ارز ا     اضذ   زذإظ    ة خال.  18   15 رتا ي  لمذرهم  و 
ي يوىل   ر كن   يذ ت  صــــــــــــدر إلالجن لح ههع ارد ران ارتدراعكة  مبذ   ذرك     ــــــــــــذئن ارتواحيـــــــــــن 

   ججلت  زارة ار ـــعذب  ار ي ـــة ر ـــذرة   ـــ   إكجلذ احملذإظذن ل س 2015اتجتمذل       زا ان/او كط 
 2015   خال. إصـــــــن ارصـــــــك  أل داة ار ـــــــعذب  األ داة ار ي ـــــــكة    و لذم   وإج ارتدراة ارز ـــــــأ

    رت األمم املتحدة  رذرا  مل اتم ارتحرمل م جلذ لح  كذمل ار ـــــــــــــــ نيذن احمل كة  ت ـــــــــــــــ ك  اروارداح 2017  
احملذإظذن ال و كة ل س إر ــــذ.  الذتم رال ضــــمذمل إىل  وان اي ــــد ار ــــزيب مرذ ن إ داء م   ة   ــــون   

مواظعة األالذ. ل س ايضـــور إىل املدر ـــة   لول لن لصـــ وا ل س لرجذن  ل س   ت ازا. لدل األالذ. 
ارهاح ا ضــــــــــموا إىل ههع ارد ران ارتدراعكة ارز ــــــــــأ اة ضج مز  ف ابرضــــــــــعهت  ضج  ن ارترذرا    ــــــــــج إىل 

ن ارتمذ ـــــــــــذ ر م ذإ  مئذن األالذ.   روا  دراعذ لامل ثالثة  شـــــــــــجل    ا ضـــــــــــم األالذ.  اضـــــــــــذ إىل ارروا  ن
  2015ات تصــــذلاة    تك ة رضــــتهت األ  ان   تيت ــــذب مأذ ة  مو   ماث     تمزذام احمل كة     لذمل 

مت ارتحرمل مح  ذتن  جرب إكجلذ مثذ كة إتكذن مح  عن  وان اي ـــــــد ار ـــــــزيب  ار  يذ ت اذلة م ـــــــ حة 
 ذرك ارو ت  ل س امل ذرية   مز أ  ر تدراة ارز أ     
 رر   زض األالذ. ارهاح ج دام  ا ت دمتجلم  وان اي د ار زيب مص لجلم  ث ذء ارزم كذن   - 37

لذمذ ج د ط  لر تط ارروان    ك    زذإظة  17   تن إىت اع غ مح ارزم  2015     ــ اح األ ./ يتو   
 حيالي ارداح   ث ذء لم كذن اررتذ.  د   ظكم لالو 

إىت مح  عن اذلذن اي ــــــــــــد ارز ــــــــــــذئ   ار ــــــــــــا  إل   42 مولط  مت ل كد  ا ــــــــــــت دامل مذ  - 38
إىت    ك و     ــــــ  ا رتومو م ذامل ا ــــــتزكدن ار ــــــكني ة ل كجلذ ل س خهت املواججلة   12  ج د 2016 لذمل
إىت  30  مت ل كد   دراة 2017مل ا عة   اهم     ت ـــــــتزذلة م ذامل جدادة       ـــــــ اح ارثذيف/ وإمرب    
 توإج األمح زذإظة ي يوىل ر  
 

 جتنيد واستخدام األطفال من قبل قوات األمن العراقية  
ل ت ايذتن ارثمذ كة ار  مت ارتحرمل م جلذ املتمث ة   ل كد  ا ــــــــت دامل األالذ. مح  عن  وان  - 39

األمح ارز ا كة   ي جلذ   زت   زذإظة  ك و   ا ــــــــت دامل ار ــــــــ اة ارز ا كة خلم ــــــــة إتكذن رت ــــــــتكن  رنية 
  2019   ا ت دامل الكو ارز ا   رثالثة إتكذن رت تكن  رنية  لتكو   لذمل 2018و   لذمل  لتك
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 جتنيد واستخدام األطفال من قبل أطراف النزاع األخرى  
الال مح  عن  وان اردإذ  ار زعكة ارتذ زة يزب ارزمذ.  25  مت ل كد 2017   2015 و لذم   - 40

ا    وان 1ا    وة محذاة إازادخذن ش4إىت  إتذة  ا دةا     دان مرذ مة  ــــــــــــ  ذر ش 18ارأ ل ــــــــــــتذيف ش
ا   زذإظذن ار ـــــــــــــــ كمذ كة شمبذ   ذرك   ع ةا  لهوىل   ر كن ردلم ارزم كذن 1زا اإذيف ارع ـــــــــــــــم ية ش

لذمذ إىل  وان اردإذ  ار ــــزعكة  16  ا ضــــم إىت لم ع 2016     اخ  لذمل   ظكم لالو   ارز ــــأ اة  ــــد
ارتذ زة يزب ارزمذ. ارأ ل ـــــتذيف   زذإظة لهوىل   ـــــعة ارضـــــذئرة ات تصـــــذلاة     رس هها ارلىت  دراعذ 

رت ــــتكن  رنية  لتكو   2017ل ــــأ ي ملدة شــــجل   عن إر ــــذرط إىل جعذ.  ــــ  ذر     ــــ اح ارثذيف/ وإمرب 
   شـــــــــــذرن  رذرا  موثو ة إىل  ن  وان اردإذ  ار ـــــــــــزعكة ارتذ زة يزب ارزمذ. ارأ ل ـــــــــــتذيف 2016 لذمل   

اختنيلــت ارزــداــد مح األالــذ.  ا تــذلام إىل م اإمل ارتــدراــة   جعــذ.   ــداــن ل س ايــد ل م  المجلوراــة 
لن   ك ارروان ات صذ. هبم   حتررت األمم املتحدة  اضذ مح  كذمل   ارز  كة ار وراة   م زت    هم مح

لذمذ إىل  15  ا ضــــــــم إىت لم ع 2015 ت  كد  ا ــــــــت دامل ثالثة  الذ.  ــــــــوراو   ار ــــــــ كمذ كة     لذمل 
  دان مرذ مة  ـــــ  ذر   ـــــعة ارضـــــذئرة ات تصـــــذلاة    يمن  دراعط ارز ـــــأ      زد ثالثة  شـــــجل    ر 

 ــ ة  شــذريذ  اضـذ  13 ــ وان    10إتكو  خ اح  لم  ذ  متذلرة ا مولة  زد  إذة  اردع    يد ارلىت  ن
    ارتدراة

 
 حرمان األطفال من احلرية بسبب ارتباطهم املزعوم بقوات أو مجاعات مسلحة  

اظن األالذ.  كد ات ت ذز   ارز ا  ل  ة خلني  شداد  حبذجة مذ ة إىل رلذاة  محذاة إ لاتو  - 41
موججلتو تم حتدادا  إرد لمدن  وان األمح ارز ا كة   أومة إ  كم ي ل تذن إىل   مذن مئذن األالذ. 

  اظن مذ ت ارن 2019مح   اتجلم   ــــــــعة ار عذاجلم ارلز      املزلومل  ت ظكم لالو    ىت  زا ان/او كط 
لـــذمـــذ  رأح  زضـــــــــــــــجلم  18   15إتـــذةا  مزظمجلم  رتا ي  لمـــذرهم  و  35 إىت   743الال ش 778لح 
   وان  رهح ات ت ذز  عن احملذيمة     زد احملذيمة  تجلم  تز مل ابألمح ارروم   10ات ذ ز  ت
 كمــذن مأتظــة    زت ز ن  األالــذ. ارــهاح تم ار عــذاــذن مزلومــة  ت ظكم لالو لــذررون    - 42
ارز ا    كد ازذ ون مح  ـــعن اروحيـــو. احملد لة إىل اخلدمذن اإل  ـــذ كة األ ـــذ ـــكة  مثن ارتهاء  املذء   

 املو    ار لذاة ارنيعكة  ضجهذ مح اخلدمذن األ ذ كة  إىل جذ ة لدمل ا رتامل اإلج اءان اررذ و كة ارواجعة 
ة األخ     اتز س األالذ. احملت ز ن يهرك خلني  ارز    ايمل   زذيمة لذلرة  ايرو  األ ـــــــــــــذ ـــــــــــــك

مب ـــــــتوين لذركة  مبذ   ذرك ارز   ال  ـــــــ   اتلتداء  ات ـــــــتتال.  اإل ذ.    د شـــــــجلد  زض هاتء 
 األالذ. ل لذ إظكزذ     ز  وا رط   املذ   

املزلومل  ت ظكم   ز س األالذ. ذ   األحيــــــــــــــو. األج عكة  اضــــــــــــــذ رال ت ذز تر عذاجلم ارلز       - 43
لالو    د رإض ارزداد مح   داهنم األحيـــــــــــــــ كة إلذلام إىل   اذهنم   متت زذيمة  زض األالذ.  إرذ 
ر ظذمل ارزدارة ارز ا    تجلم  تز مل ابإلرهذب   اوا. ارلرتة امل ــــــــــــمورة ابرتر ا    ثجن شــــــــــــواضن خنيجة إزاء 

ج ارد ركة ررضــــذء األ داي   زذيمة األالذ.  تجلم لدمل م الذة اإلج اءان اررذ و كة ارواجعة  ا رتامل املزذا
  تز مل ابألمح 

 ارزداد مح  اثئمل ار ــــــــــ ن املديف اخلذحيــــــــــة هباتء األالذ.  مثن شــــــــــجلذلان املكالل  مت   زهذ  - 44
إردن  عذ ازاد مح  زركد  عن  صوتم ل س اخلدمذن اتجتمذلكة  ارتز كم ل د اإلإ ام ل جلم   جيزن    

 د مذ إذا يذ وا  د لذ ز ا  ح امل ا ركة ال ذئكة  مل ت مح ارصزة حتدا
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 القتل والتشويه - ابء 
إىت  1 062ا ش981ا    ارت ــواط ش741الال  ز  ــوا ر رتن ش 1 722حتررت األمم املتحدة مح  ن  - 45
  2015م جلم   ار صـــــــــــــ  ارثذيف مح لذمل  387الال  جلون ال نا    تن    شـــــــــــــوع  198إتذة    462  
  ار صـــــــــــــــ  األ . مح  45    2018  لــــذمل  132    2017  لــــذمل  750    2016لــــذمل    408  

  2019 لذمل
ا    كط  وان 462 اتحمن   ظكم لالو امل ــــا ركة لح مرتن      ــــواط  يرب لدل مح األالذ. ش - 46

 ار ـــــــذمل   لم كذن م ـــــــرتية األمح ارز ا كة  ارتحذر  ارد ن ملأذإحة   ظكم ارد رة اإل ـــــــالمكة   ارز ا  
ا   ل ذحيــــ  م ــــ حة 2ا   ارروان امل ــــ حة اررتيكة ش34ا   ارع ــــم ية ش9ا    وان اي ــــد ار ــــزيب ش142ش

ا إىل املتل  ان مح   لذن اي ب  126ا   ازز  مرتن    ـــــــــــــــواط لدل مح األالذ. ش93 جلورة اتواة ش
ا  283ا    كجلذ زذإظذن ليىل ش716 ك و  ش  املذئة   زذإظة  40  ــــرهت هاتء ارضــــحذي    ــــعة  لو  

ا    رلن ل س األمم املتحدة  اضـــــــــــــــذ اللذءان 156ا   حيـــــــــــــــالي ارداح ش160ا   ي يوىل ش170 األ عذر ش
 الال  جلون ال نا  526إتكذن    104إىت    438الال ش 1 068ات ح ارتحرمل م جلذ  رتن      واط  مل

 2016الذ. امل ــ  ة مب ــتوين مثجة ر  ز  اوا. لذم   مت ارتحرمل مح  لدال ارضــحذي مح األ - 47
  ـــــعة  لمذ. ارز   ار ـــــداد ار  ار أعجلذ   ظكم لالو  اررتذ. ارز ك   و األا اف املت ذزلة   2017  

  يذ ت املتل  ان مح   لذن اي ب  ــــــــــــععذ    ــــــــــــروت 2019  ىت م تصــــــــــــ  لذمل  2018 خال. لذمل 
  املذئةا   األرا   ار  يذن ا كني  ل كجلذ   ظكم لالو  47ش ار ب مح  ص  ارضحذي مح األالذ. مذ

 ـــــذ رذ    اججلت األمم املتحدة حيـــــزوابن   ارتحرمل مح هواة م له  ارتذران الواة  اررصـــــ  املدإز  
 ات مذن  رهائ  اتذ ن  ارصوارات   عة  عن اروحيو. احملد لة إىل امل ذامل املتض رة مح ار زا   ارتوخ  

 تحرمل   إج اء ار
الالا  790  املذئة م جلذ ش 46 مح  مو  اخل ذئ  ارع  اة امل   ة   حيلوف األالذ.   ت ت  - 48

لح اشــتعذيذن  و   ظكم لالو   وان األمح ارز ا كة  المذلذن ارتذ زة تذ  مبذ   ذرك   شــأن ضذران 
الالا إىل  713  املذئة م جلذ ش 41جواة   صــــــــــ  مدإز   ه مذن  رهائ  اتذ ن  ارصــــــــــوارات   لزات 

 لكه ه مذن ا تحذراة هبهع الال ا ـــــت دموا رت 14ا ـــــت دامل األججلزة املتل  ة اركد اة ارصـــــ    مبذ ا ـــــمن 
  املذئة  6الالا إىل املتل  ان مح   لذن اي ب     ـــــــــــــــعت  126  املذئة م جلذ ش 7األججلزة   لزات 

  الالا إىل لم كذن اررتن خذرم  نيذ  اررضذء    ارتزهاة     وء املزذم ة ارعد كة 93املتعركة ش
نيجة   ـــــــــــــون لدمل اتمتثذ. ر رذ ون ارد ن  اوا. ارلرتة امل ـــــــــــــمورة ابرتر ا    ثجن شـــــــــــــواضن خ - 49

اإل  ــذيف  مبذ   ذرك معذلي ارتمككز  ارت ذ ــة  ايكنية     ــون لدمل اتمتثذ. يظ  ات مذن ارز ــوائكة  
   ثجن شواضن  تز مل  ت لكه  لمذ. لدائكة  اث  ل س األالذ.  ل س املد كو  وجط لذمل 

أعجلذ   ظكم لالو  ـــــــــــــد املد كو  املوا   املد كة   د   ـــــــــــــععت  لمذ. ارز   ار ـــــــــــــداد ار  ار  - 50
  و  لدل يعج مح اخل ذئ  ارع  اة   امل ذامل اخلذ زة ر كني  ط   ل ت   ذركة ات تجلداف   هها   

ارصــدل  لمذ. اررصــ    إاال   هائ  اتذ ن    جان ارر ذحيــة   األرتذمل األر ــكة   ار ــكذران املل  ة  
نيذئ ان امل ــــــجة ل ن اكذر    رلن  رذرا  لح ا ــــــت دامل   ظكم لالو رأل ـــــ حة  املتل  ان امل رذة مح ار

   دلن 2019   2018ارأكمكذئكة خال. ات مذن امل لهة   املوحيـــــــــــــــن  امل ذامل احملكنية هبذ     لذم  
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مرربة اذلكة   امل ذامل ار  يذن ا ــــــــــــــكني  ل كجلذ   ظكم لالو   ار ــــــــــــــذ مل  200األمم املتحدة  يث  مح 
  ا2شل س رإذن  حذي   ظكم لالو  مح  ك جلم  الذ. حتتو 

  2017   2016 أتث  األالـــذ.   ـــــــــــــــأـــن خـــذو ابررتـــذ. خال. مز يـــة املوحيـــــــــــــــــن   لـــذم   - 51
 خ  ن جب اي  ث ذء إ ارهم مح املوحيـــــــــــن  زدمذ  ا مل  18 الذ.   حيـــــــــــكة  8   تن 2017 زا ان/او كط    

 ت لس اب ت دامل  هائ  اتذ ن   جان ارر ذحية   حتررت ار ذر ل كجلم  إ ال مح   ظكم لالو  تعئو   م
األمم املتحدة مح  ذتن ا ــــــــــــت دمل إكجلذ   ظكم لالو األ ــــــــــــ   مبذ   ذرك األالذ.  يدر     ــــــــــــ اة  

الن  ل س متذلرة م ذزتذ  ات ترذ. إىل معأ مز س  200   ثجربن       ضم حنو 2017 ك ذن/   ان    
خلني  ات ومل ابرر ب مح م ـــ د  ور    املوحيـــن    ثجرب  زض  إ الهذ ل س م اإرة مرذ      ظكم لالو 
 ث ذء ا  ــــــــحذهبم مح خهت املواججلة    ث  غ لح  والي   ــــــــ  إكجلذ   ظكم لالو األالذ.  املد كو لمومذ 

 ــــهت  و موا زط  موا    وان األمح ارز ا كة     لدة  ذتن   ا مل   ظكم شــــوار  املوحيــــن   مو       
 لالو ار ذر ل س مح  ذ روا ارل ار 

  ـــــــرهت  اضـــــــذ  ـــــــحذي   حيـــــــلوف األالذ. ل دمذ ل رت األ ـــــــ    ـــــــهت  عذل. إاال  ار ذر  - 52
ة  مح  ك جلم ثالي    ثلدمل   زذإظة ي يوىل  إ ال   ــــ  2016ا ــــتثجلدإت  ث ذء ه  هبذ      ك ــــذن/   ان    

 إتكذن  إىت  ا د    جان    حة رشذشة  ا رجلذ   ظكم لالو  ك مذ يذ وا لذ رون ارل ار 
 يذن ر تذران الواة  اررصـــــ  املدإز   ث  مدم  ل س األالذ. ارالجئو إىل املعذيف املد كة  إل   - 53

مت ذ رة  زد  ن ا تجلدإت ضذرة     ثتن الالن   ز س مخ ة  خ  ن ر ت واط   م ذز.2016 ك ذن/   ان 
جواة ضج م  ــــــــــو ة أل  ججلة م ــــــــــ د ارل ل س   ارل وجة  زذإظة األ عذر  اره  زلم  ن   ظكم لالو 

   ثتن   املوحيــن  زذإظة  ك و    ــتة  الذ.   ز س مخ ــة  خ  ن 2017يذن ا ــت دمط      ير/مذاو 
إت مدر ة   تضك      مرذ      ظكم لالو  ر ت واط  تك ة رتذرة جواة ضج م  و ة أل  ججلة ا تجلد

الال    عــذل. إلاال  ار ــذر  و  وان األمح ارز ا كــة  39    ــذتن متل  ــة   تــن   ز س ر ت ـــــــــــــــواــط 
  2017 ارع م ية  زد ات تلتذء اره   ج     لذمل 

  ة اركد اة ارص    ازز   روت ارضحذي  و األالذ.   امل  عة ارثذ كة إىل ا ت دامل األججلزة املتل - 54
الال ا ـــــــــــــــت دموا رت لكه  14الال  جلون ال نا  مح  ك جلم  64إتذة     163إىت     486الال   713ش

 و  زهر  ا مح هاتء ارضـــحذي   534  املذئة ش 75ه مذن ا تحذراة   يذن   ظكم لالو م ـــا ت لح 
مل ذامل  املمت أذن ارزذمة   مذيح لم  إ ــــــــ ذل امل ــــــــا ركة لح ايذتن املتعركة   ا ــــــــتجلدف   ظكم لالو ا

 م ذز. األش ذو امللرتس  هنم مزذر ون   لمد  اضذ إىل زر  األججلزة املتل  ة اركد اة ارص   ل س او. 
ارني     امل ذامل اخلذ ــــــــــــزة  ضج اخلذ ــــــــــــزة ر ــــــــــــكني  ط مل   املد كو مح ات  ب  إلذ ة   ية  وان األمح 

الال ر ت ـواط ل دمذ إ  ن شـذ  ة مل  ة  17 الذ.   ز س  9    تن2015ارز ا كة      ب/ ض ـنين 
  2016مح  عن   ظكم لالو لججلزة متل  ة اد اة ارصــــــــــــ       د األ ــــــــــــوا    ليىل      ذار/مذرس 

 خ  ن جب اي  ك مذ إ   الن اع غ  58إىت   حيـــــــــكة  23 ذلي  خ    ـــــــــة إىل   ظكم لالو   تن    
  زذإظة اب ن اد   ارص   يذن لم ط   م زة رأ ة ارردمل   لذمذ ججلذزا متل  ا 15ارزم   مح

__________ 

إمذاة ار ثذمل ” زثة األمم املتحدة رتردا امل ــــــــــــــذلدة إىل ارز ا /مأتة ملوس األمم املتحدة ار ــــــــــــــذم  يرو  اإل  ــــــــــــــذن   ا2ش 
  2018   اح ارثذيف/ وإمرب  6  “ا ذزر  املرذ   المذلكة   امل ذامل ار   كني  ل كجلذ   ظكم لالو  ذ رذ لح
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إتكذن  107 ــــــــــــــحكة مح األالذ. ش 126   ــــــــــــــععت املتل  ان مح   لذن اي ب    ــــــــــــــروت  - 55
 الذ.  جلون ال نا  عذ شـــأن اثرد لذمن رئك ـــ  ازز  إركط  ـــروت ارضـــحذي ار ذ     4 إتذة   15  

  لح   وي امل ذامل ار  يذن لت جلذ   ظكم لالو ل س  نيذ  2018   يث  مح  صـــــــــــــ  ايذتن   لذمل 
حيكة    2018س األ   ارزذئدة مل توين لذركة مح امل ذا       ير/مذاو  ا   هبهع امل  لذن  عذ ل   

 ـــــــــــــــتة إتكذن يذ وا ا زعون ي ة ارردمل جب اي خنيجة ل دمذ ا ل  ن إ د    لذن اي ب املتل  ة     اة 
 يذن ا كني  ل كجلذ  ذ رذ   ظكم لالو   ي يوىل 

 مذ ارزذمن ار ئك ــــــــ  ار ا   املت ــــــــعة    تن األالذ.    ــــــــواجلجلم إكتمثن    لمذ. اررتن خذرم  - 56
إىت  71الال ش 93املزذم ة ارعد كة  ار    ـــــــــــل ن لح  تن      ـــــــــــواط  نيذ  اررضـــــــــــذء  ارتزهاة   ـــــــــــوء 

ا  85  املذئة م جلذ مح  عن   ظكم لالو ش 90إتذة  الالن  جلوت ال نا   ار  ار أة  يث  مح  20  
ا   ار أة   ظكم 1ا    وان   ــذاو ارع ــم ية ش2ا    وان اي ــد ار ــزيب ش5  كط  وان األمح ارز ا كة ش

ذ. ل   إظكزة  ـــــــــــــــد األالذ.  متث ت   لم كذن اإللدامل   رت األا اف  ارت ـــــــــــــــواط ارعديف لالو  لم
ذرك مح األلمذ. ارو  ـــــكة رضـــــمذن ارنيذلة   د اخلوف  عذر ـــــة ار ـــــكني ة  ي ـــــأن مح  شـــــأذ.   ضج

   تـن ل  ـذ إتكـذن مح ار ـــــــــــــــعـك رمكـذ ابر حيــــــــــــــــذو ل س 2016ات ترـذمل  ارت وا      يذ ون ارثـذيف/ا ذا  
  2016  شعذت/إرباا    م لالو  زد ااذمجلمذ ابرت  ن رصذحل  وان األمح ارز ا كة   املوحين    ظك اد

 ذمل   ظكم لالو ل  ذ   املوحيـــــــن  عرت اركد اركمأ رثالثة إتكذن حبد ار ـــــــك    زد حيـــــــد ر  أم  ـــــــدهم 
    زل      تن   ظكم لالو 2016ات زة رت ظكم لالو      ك ـــــــذن/   ان  “زأمة”  تجلمة ار ـــــــ  ة لح

 لذمذ  تجلمة ارأل    تمزامل ج دع   حعط   كذر و   جان   الذع مزذين  15زذإظة  ك و   إىت لم ع 
 يذن األالذ. امل ت ـــــــــــــــعون إىل   ظكم لالو إزال     إرذ رالللذءان  مبذ   ذرك حبأم ار  ا هت  - 57

   ررت ار  اة ارز ا كة 2017ير/مذاو األ  اة  مز  ون  اضذ ر مضذارة  ارتزهاة  اررتن  ارت واط  إل   
اررعض ل س  ر زة إتكذن   ي  الء مث  خضزتجلم رال ت واب  ارتزهاة  عذ  ل  إىل مرتن إىت  ا د م جلم  

 ب/ ض ــــــــنين  21 لذمذ  ا ت ز ط   16   و  ل س إث  ارتزهاة إىت لم ع 2017 ا و./ ــــــــعتمرب  28   
   ك و  م   اردع   عة ا تمذئجلمذ املزلومل إىل   ظكم لالو وان اي د ار زيب   زذإظة 

   حيـــــــــــــــكــة مثــذ كــة  الــذ. جب اي   ا ل ــذراح   زــذ   م اإمل رت زاح األ ـــــــــــــــ حـة 2018   لــذمل  - 58
 ارهخذئ  ات زة رروان اي ــــد ار ــــزيب  ر    م ذامل  ــــأ كة    ابرر ب م جلذ   زذإظ  ي  الء  حيــــالي 

م كذن  ذمت هبذ ارروان امل ــــــــــــــ حة اررتيكة   زذإظة  ك و   ا ــــــــــــــتجلدإت ارداح    ت ت إتذاتن خال. ل
  “ كم  مور”إ داهذ  زج رأل  حة ات زذ رت ظكم لالو  األخ   

 
 االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي - جيم 

إتكذنا   ز  ـــجلم رتج  7إتكذن    3 الذ. ش 10متأ ت األمم املتحدة مح ارتحرمل مح اضتصـــذب  - 59
   زت ايذتن ارت ـــــــ   2016ذرك مح  شـــــــأذ. ارز   ال  ـــــــ      زت إ د  ههع ايذتن   لذمل 

ري  ار أعــت هــها األإزــذ. ل س اــد   ظكم لالو   مثــذيف  ــذتن  ل س اــد  وان 2017األخ     لــذمل 
 و    يذ ت ارلتكذن اي ـــــــــــــــد ار ـــــــــــــــزيب    ذرتو     زت اك  ههع ايوالي   زذإظ  ي يوىل   ك

 كمذن امل ــ لاح لاخ كذ مز  ــذن   ــأن خذو راللتداء  ارتح ي ال  ــكو   ــعة  رككد   يتجلح    
  لدمل إمأذ كة  صوتح ل س اخلدمذن  ارواثئمل املد كة   امل ذ  ات تصذلاة 
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لمذرهح  و  ل ت ايوالي املتحرمل م جلذ امل  ـــو ة إىل   ظكم لالو  ز ا   ـــع  إتكذن  رتا ي   - 60
  ة    ا مبرذ    ارت ظكم   اضتصذب   د ارلتكذن ل س اد   د  ذلة ارت ظكم      ذرة  ا دة   17   16

 2017 ــــــــ ة مح ايوجية  زذإظة ي يوىل  مح  عن   ــــــــ اذ ل س ارز ام    ير/مذاو  17 جربن إتذة لم هذ 
إىل م نيرة  2017 اح األ ./ يتو   ل د مرذ      ظكم لالوري  ه  ت ارلتذة ايذمن  زد ذرك     ـــــــــــــــ

  ـــــــــــــــكني  ل كجلــذ  وان األمح ارز ا كــة     رــت األمم املتحــدة  رــذرا  موثو ـة لح  ز س األالــذ. راللتــداء 
ال  ــــــ  املم جل   ل س  نيذ   ا ــــــ  مح جذ ة   ظكم لالو   ا ــــــتجلدإت ههع المذلة لمدا األ  كذن 

ون  اررتيمذن  ار ــــــــــعك  إضــــــــــال لح ار ــــــــــكزة  ار ــــــــــ ة  اردا كة  اإلث كة  مبذ   ذرك اركزاداون  امل ــــــــــكحك
اب ــت دامل ارز   ال  ــ    ــك ة ر  ــكني ة  ارت وا     ذمل   ظكم لالو  اضــذ ابتلذر ابألالذ.   كزجلم 

    رـــت األمم املتحـــدة مز ومــذن 2015 املتـــذج ة هبم   ارز ا   المجلوراـــة ارز  كـــة ار ـــــــــــــــوراـــة     لـــذمل 
ت ـــــــــــتتال.  اتلتداء ال  ـــــــــــكو   متأ ت هاتء ارلتكذن مح اإلإالن إتذة ألض اس ا 875اختنيذف  لح
 عضــــــة   ظكم لالو ل س مد  ارلرتة امل ــــــمورة ابرتر ا    شــــــجلد ارزداد مح  ــــــحذي ارز   ال  ــــــ   مح

م جلح ل س اروحيــم اره  ازذ و م ط  مبذ   ذرك  ز  ــجلح ر  عه ل دمذ لدن إىل  تمزذاح احمل كة   إ ــذإة 
ت ار ــــ نيذن ارز ا كة مز ومذن مح ارنيوائ  اركزاداة  لكد اختنيذف لدة  تف مح ار  ــــذء إىل ذرك    ر

  ارلتكذن ل س اد   ظكم لالو  لتمن  ن اأح  د  ز  ح ر ز   ال    
   زت  ذتن ارز   ال  ـــ  امل  ـــو ة إىل  وان اي ـــد ار ـــزيب  ث ذء ا ت ذز إتكو ا ت ـــعذن  - 61

  ظكم لالو   اضتصــــــــة  ــــــــعذت مح  وان اي ــــــــد ار ــــــــزيب إىت لم ع  إزال    حب ــــــــة اتللذءان إىل
 لذمذ ا ت ز ملدة شجل اح  17
 مل اع غ لح اتضتصــــــــذب  ضجع مح  شــــــــأذ. ارز   ال  ــــــــ   ــــــــد األالذ. إت  ع كتذ ج صــــــــذ   - 62

أل ـــعذب م جلذ اروحيـــم     لدمل ايصـــو. ل س اخلدمذن امل ذ ـــعة     اخلوف مح ات ترذمل   اردر لن ههع 
 ت تجلذيذن   زت ل س  نيذ        أثج ا
 

 اهلجمات على املدارس واملستشفيات - دال 
اوا. ارلرتة امل ـــــمورة ابرتر ا    ثجن شـــــواضن خنيجة  تصـــــن  ت لكه  ا اف ار زا  ه مذن ل س  - 63

اروحيــــــــــــو. إىل ارعأ ارتحتكة املد كة   د    س إىل لرجة ا تجلذيذن ر رذ ون ارد ن اإل  ــــــــــــذيف  ضج  ن  زهر 
امل ذامل املتوث ة ابر زا   ث ذء األلمذ. ارزدائكة    و  ارأثج مح ايوالي  نيعكزتجلذ  تك ة  عذل. إاال  ار ذر  
إضـــال لح ارتوخ    ارتحرمل   مور جز ت مح إ ـــ ذل امل ـــا ركة لح ات مذن إىل  ا اف زدلة   ار زا  

  يث   زركدا 
ا   مح 24ا  امل ـــــــــت ـــــــــلكذن ش236  ل  امل لهة ل س املدارس ش مت ارتحرمل مح لدل ات مذن امل - 64

ا   مح ا ـــــت دامل م ـــــت ـــــلس  ا د ألض اس 79ايذتن ارأثجة ت ـــــت دامل املدراس ألض اس ل ـــــأ اة ش
ه ومذ ل س املدارس  60ل ــــــــأ اة     رت األمم املتحدة  اضــــــــذ  رذرا  مل ات ــــــــح ارتحرمل م جلذ لح   لكه 

 ا ألض اس ل أ اة 2ا  امل ت لكذن ش5ذتن ت ت دامل املدراس ش  7ا  لح 25ا  امل ت لكذن ش35ش
 

 اهلجمات على املدارس  
م جلذ   ار صـــــــــــــــ  ارثذيف مح لذمل  53ه ومذ ل س املدارس       236حتررت األمم املتحدة مح  - 65

    ا ــد   ار صـــــــــــــــ  األ . 2018  لــذمل  21    2017  لــذمل  151    2016  لــذمل  10    2015
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ا  حيـــــــــــــــالي ارــداح 78    لــه  يرب لــدل مح ات مــذن ل س املــدارس   زــذإظ  األ عــذر ش2019لــذمل  مح
ه ومذا  يرت   ـــــــــــــ ار ابملدارس    لم ن خال.  عذل. إاال  ار ذر  227ا     مزظم ات مذن ش54ش

    تك ة ت ـــــــــت دامل  ججلزة متل  ة اد اة ارصـــــــــ     مت   ات مذن ارثمذ كة املتعركة ا ـــــــــتجلداف موظل  
ارتز كم   ك مــذ  ججلــت   ه ومل  خ  اــداــدان مح  عــن   ظكم لالو  ـــــــــــــــــد موظل  ارتز كم مح  جــن 

 اتمتثذ. ر م جل  ارتز كم  اره  ال  ط ارت ظكم 
أل ــ ار  2016   إ د  ايذتن املهيورة   ز  ــت مدر ــة اث واة   املوحيــن   شــعذت/إرباا   - 66

  ارد ن ملأذإحة   ظكم لالو  ا ـــــــــــــتجلدإت م يزا  ذ را ابرتة ل س إث  ضذرة جواة شـــــــــــــ تجلذ  وان ارتحذر
  يرت   ــــــــ ار مبدر ــــــــة  دلمجلذ األمم املتحدة   ي يوىل 2016ات زذ ر ت ظكم       ــــــــ اح األ ./ يتو   

 ث ذء  عذل. إاال  ار ذر  و  وان األمح ارز ا كة    ظكم لالو   يذن موظلو ارتز كم م ــــــتجلدإو   ــــــأن 
 حيـــــــــــــذابن  د كة  رالختنيذف  اررتن  ارتزهاة  ارتجلداد  إل  يذ ون األ ./معذشـــــــــــــ    كد  ز  ـــــــــــــوا إل

  له ت ل  ذ   املوحين مز مة  ىت املون ر إضجلذ ا عذ  امل جل  ارتز كم  اره  إ  ط   ظكم 2015لا مرب 
س   له   ظكم لالو م جل ط ارتز كم  اخلذو  ط    زض امل ذامل اخلذ ــــــــــــــزة ر ــــــــــــــكني  ط  عذ ل   لالو  

 األالذ. ألاداوروجكتط املتني إة امل عزة ابر زلة ارز أ اة  مبذ   ذرك ارتدراة ارز أ    ا ت دامل األ  حة 
 

 استخدام املدراس ألغراض عسكرية  
ا ألض اس ل ـــــــــــــــأ اة إكمذ  و   ائن لذمل 79مت ارتحرمل مح ا ـــــــــــــــت دامل لدل يعج مح املدارس ش - 67

 والي رروان  10اث مح ههع ايوالي رت ظكم لالو    ذل 63ري   ث ــــــــــة مذ  مولط 2017 لذمل  2015
ر  ــ اة ارز ا كة     ــعت ايوالي اخلم ــة املتعركة إىل  3م جلذ ر  كو ارز ا      7األمح ارز ا كة    ــعت 

  وان اي د ار زيب   ذلثة  ا دة إىل ارع م ية 
رال ت واب     والد   ا ت دمل   ظكم لالو املدارس يم توللذن    م ايز ر تدراة    موا   - 68

س األالذ. خلني  ل أ اة إلاال  ات مذن   ا ت دمل ارت ظكم  اضذ املدارس ر  حح ارزرذئد   عذ ل   
ات مذن املضـــــذلة ار ـــــداد   ا ـــــت دمت  ا اف  خ   املدارس   ـــــأن   ـــــذ ـــــ  يم ايز ر ل ز   والد 

مح ا ــــــــت دامل  مولة  2019 ذا  ل ــــــــأ اة  إز س  ــــــــعكن املثذ.  حتررت األمم املتحدة   يذ ون ارثذيف/ا
ات زة رروان اي ــــد ار ــــزيب ملدر ــــة اث واة   زذإظة حيــــالي ارداح يرذلدة ل ــــأ اة  ل س إث  إخالئجلذ 

  عن   ظكم لالو  مح
 

 اهلجمات على املستشفيات  
م جلذ   ار صــ  ارثذيف  9مح ات مذن ل س امل ــت ــلكذن   لهن  24حتررت األمم املتحدة مح  - 69

   ه ومل  ا د   ار صــــــــــــــ  2018  لذمل  3    2017  لذمل  3    2016  لذمل  8    2015مح لذمل 
إىل  وان األمح ارز ا كة  4 ه مـذن إىل   ظكم لالو    8     ــــــــــــــــة مذ  مولط 2019األ . مح لذمل 

إىل ل ذحيـــــ  م ـــــ حة  جلورة اتواة        يرب  11 اي ـــــد ار ـــــزيب      لذئجلذ   ه ومل  ا د إىل  وان 
ا  إيذ  13ا متث ت   ا ــــــــــــتجلداف موظلو اعكو ش5ا   ك و  ش9لدل مح ات مذن   زذإظ  ليىل ش

 ا 10   ار جاة لح  عذل. إاال  ار ذر  و  ا اف ار زا  ش
   ز س م ــــت ــــلس رألالذ.   األ عذر رتذرة جواة لجلن الجلة امل لهة 2015    ب/ ض ــــنين  - 70

الال  خ    27ر ـــــــــكزذ    ـــــــــواط  23تذ  عذ   ـــــــــعة   إيذ    ـــــــــ ار ج ـــــــــكمة ابمل إمل   ل  إىل مرتن 
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   حيــكة م ــت ــلس   زذإظة حيــالي ارداح ل ــ ار مح ج اء إاال  لدة 2016  ــ اح ارثذيف/ وإمرب    
   ل كط   ظكم لالو حيوارات مح مو   ا كني

 
 استخدام املستشفيات ألغراض عسكرية  

حتررت األمم املتحدة مح ا ــــت دامل   ظكم لالو مل ــــت ــــلس  ا د ألض اس ل ــــأ اة    ك و   - 71
 ت تجلداف املد كو ارهاح لذ رون ارل ار مح امل نيرة  2017لذمل   
 

 االختطاف - هاء 
 الـذ.  جلون ال نا   7إتـذة    14 إىت   65الال ش 86حتررـت األمم املتحـدة مح اختنيـذف  - 72

   اث ذن 2017  لذمل  32    2016  لذمل  12    2015م جلم   ار صـــ  ارثذيف مح لذمل  6  د اختني  
الال   ا مو   73   اختني    ظكم لالو 2019  ار صـــــــــــــــ  األ . مح لــذمل  34    2018  لــذمل 

 الذ.  جلون ال نا   اختنيلت ل ذحيــــ  م ــــ حة  جلورة اتواة  7إتكذن    9إىت    57  املذئةا ش 85ش
الالا  62  املـــــذئـــــة مح  مو  األالـــــذ. ش 70إتكـــــذنا   اختني   يث  مح  5إتكـــــذن    8الال ش 13
  ين مح زذإظ  األ عذر  حيـــــــــــالي ارداح    رلن ل س األمم املتحدة  اضــــــــــذ  7زذإظة  ك و     كجلذ   

الال  جلون ال نا   129إتكذن    4إىت    27الال ش 160ات ــــــح ارتحرمل م جلذ ابختنيذف  اللذءان مل
 ردر لن لدل  ذتن اتختنيذف ار  حتررت م جلذ األمم املتحدة   ن  أثج مح ارزدل ارلز    اث 
 اختنيذف األالذ. مح  عن   ظكم لالو ازز  أل ـــــــــــــــعذب  ت لة  م جلذ ارت  كد  ات ـــــــــــــــت دامل  - 73

ارز أ   ارر        ايصو. ل س إداة     ا ت دامط يو ك ة ملزذ عة األالذ.       هم ل س   ارتدراة
  اختني    ظكم لالو 2017زذ رتجلم ارل ار مح امل ذامل ار  ا كني  ل كجلذ   ظكم لالو     شعذت/إرباا  

  زذإظة األ عذر  الال  يذ وا  صــــــدل ارل ار مح م نيرة ا ــــــكني  ل كجلذ ارت ظكم  32 إ ال   ــــــ  و   ضــــــمذن 
  رئك    ر وا إىل مأذن  جلو. مح  عن  إ ال مح ارت ظكم    زد  ضـــــــــــــــزة  يمل  لث  ل س جثد  ـــــــــــــــعزة مح

األالذ.   خال. ارلرتة امل ـــمورة ابرتر ا    إذلن لتئن موثو ة لن لدل األالذ. امل تنيلو  ت س ارلداة 
  ا. ارزداد مح األالذ. امل تنيلو ملرولاح د اخنلض م    وا    ظكم لالو ملصذلر متوا ط   ت از 

 
 منع وصول املساعدات اإلنسانية - واو 

ا ـــــأن ارتحرمل مح ايوالي ار    نيو  ل س م    حيـــــو. امل ـــــذلدان اإل  ـــــذ كة خال. إرتان  - 74
ار زا  امل ـــــــــــــ   ارلز   حتدي يعجا   ـــــــــــــأن خذو   جية اإرتاس  جول  ر  يعج   اإل ال  لح ذرك 

  2019ول ار وج ــــــــــتكة   ل س ار ضم مح  ن  دة ارركول املتصــــــــــ ة ابر زا   د   اجزت   لذمل   ــــــــــعة اررك
 زا. ارركول اإللاراة املل   ــــــــــــة ل س ارزم كذن اإل  ــــــــــــذ كة  ذئمة  إأثجا مذ  ت ذهن ار ــــــــــــ نيذن احمل كة  ت

ز ـــأ اة  املد كة اإلج اءان اروا كة املتعزة   اإلذن  وحيـــو. امل ـــذلدان اإل  ـــذ كة  إتنيذرة ار ـــ نيذن ار
رت ابيصــو. ل س  ذ ن إ ــذإكة ز كة  عذ ااث   ــ عذ ل س إاصــذ. املزو ة اإل  ــذ كة  إز س  ــعكن املثذ.   ث  

 ذرة    غ  250   يث  مح 2019األمم املتحدة   ارز ا     ارلرتة مذ  و  ير/مذاو     اح األ ./ يتو   
وحيـــو.  عذ  ث  أتثجا معذشـــ ا ل س  يث  مح م كون م ـــتلكد  إكجلذ لح م   م ظمذن املزو ة اإل  ـــذ كة مح ار

 يذ ت ارصزوابن اإللاراة  يث  ارزوامن امل ععة رت ك ايذتن    كجلذ  لمذ. ارتدخن    ارز      ارتجلداد 
 ار    تجلدف امل ظمذن اإل  ذ كة   ارركول املل   ة ل س  صو. ار أذن ل س اخلدمذن  امل ذلدة 
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إىل  رككد  حيو. امل ذلدان اإل  ذ كة  2017   2015. ارزدائكة ارلز كة  و لذم    لن األلمذ - 75
إىل امل ذامل املتضــــ رة ابر زا  إىل  د يعج   ت  ــــكمذ إىل زذإظذن األ عذر  ي يوىل  حيــــالي ارداح   ك و   

 ـــــــة ل س    لدل مح املدن  مثن ارل وجة  شـــــــ  ذن  ايوجية  املوحيـــــــن  لذق ار ـــــــأذن مح ارركول املل   
ارت رن  ل س  ـــــعن ايصـــــو. ل س ار ـــــ   األ ـــــذ ـــــكة  اخلدمذن احملد لة   ـــــدة   مح خال.  ركة ار حيـــــد 
 اإل ال    ـــــون األالذ.  ار زالذن امل ـــــ حة  مل  تمأح األمم املتحدة مح ارتحرمل إت مح  ـــــعزة  والي 

     ـــعت 2017  لذمل   ثالثة 2016 تز مل مب    حيـــو. امل ـــذلدان اإل  ـــذ كة    زت  ر زة م جلذ   لذمل 
 ر زـــة مح   ـــك ايوالي إىل   ظكم لالو    ـــذلاثن إىل  وان األمح ارز ا كـــة    ا ـــد إىل ججلـــة  جلورــة 
اتواة     زت ثالثة  والي   زذإظة  ك و     ذلاثن   زذإظة حيـــــــــــــــالي ارداح    ذلاثن   زذإظة 

 حرمل م جلذ ليىل      غ لح   و   ر زة  والي  خ    رأح مل ات ح ارت
  زمدن  ا اف ار زا    مذن األالذ. مح  عن ايصو. ل س املزو ة اإل  ذ كة  عذ    عت ل كط  - 76

   إكد  م  إاال  ايأومة ر زم كذن مح  جن 2015لوا ة مو ـــــــــــــــذ اة  إل  يذ ون األ ./لا ـــــــــــــــمرب 
ة امل نيرة حبثذ لح األمذن  ا تزذلة مدا ة ار مذل    األ عذر  لن   ظكم لالو م   مئذن األ   مح متذلر 

  م     ظكم لالو املد كو احملذحيــــــــ اح   ارل وجة مح متذلرة املدا ة   ك مذ إ  ــــــــت  وان 2016   لذمل 
 األمح ارز ا كة   وان اي د ار زيب احملذحي ة ر مدا ة  كولا ل س لخو. امل ذلدان 

 س املزو ة اإل  ــذ كة   ل س  ــعكن  ل مل املد كون   خضــم ار زا  ل ن  ن اتمأ وا مح ايصــو. ل - 77
إىل  ن مئذن األالذ.  وحيـــ  ا م    ـــ هم أليث  مح شـــجل      اة  2016املثذ.    ـــج ارتردا ان   لذمل 

   ك و   و خنيوت املواججلة  و   ظكم لالو   وان اي ــــد ار ــــزيب  ل ن  ن  تذي تم  ــــعن ايصــــو. 
ل س اخلدمذن   ا ــــــــــتوىل   ظكم لالو   هنذاة املنيذف ل س امل نيرة   احيــــــــــن إ س  كول ل س ايصـــــــــو. 

  اخلدمذن ل س
 وان األمح ارز ا كة  الجلذن ارلذل ة احمل كة  كولا  ت  زا.  ـــــــــــــــذراة  ىت اركومل  ل س   إ  ـــــــــــــــت - 78

ارت رن    ل س ايصـــــــــــــــو. ل س اخلدمذن  إضـــــــــــــــال لح لوائمل إلاراة  خ    ل س امل ـــــــــــــــتلكداح مح ههع 
ح اخلدمذن   ـــــــــــــــعة ا تمذئجلم ارلز      املزلومل إىل   ظكم لالو    إكد  ت لكه لم كذن إ ز ر مد كو  مب

إكجلم امل ـــ ل ن لاخ كذ  مح جذ ة  وان األمح ارز ا كة  المذلذن امل ت ـــعة إركجلذ مل   اروحيـــو. إىل امل ذامل 
لن حنو  2015امم ة  ايصو. ل س امل ذلدة  إز س  عكن املثذ.   إذلن ارترذرا       اح ارثذيف/ وإمرب 

ام ابت  ب مح ارزم كذن ارز ــــأ اة   ــــ ة ل  كة  ــــ كة مح ارر   اروا زة لذ. شــــ    ــــ  ذر يذ ت  130
مح امل ـ لاح لاخ كذ  1 600  م   2015م زت مح لذ ز خنيوت ارع ـم ية     يذ ون األ ./لا ـمرب   د
األ عذر مح لعور ج ــــــــــــ   و األ عذر   تدال   اختني   زضــــــــــــجلم    ــــــــــــعمذ  إذلن ارترذرا   مح  عن  مح

   ل  ايصذر املض  ب ل س ش   املوحين 2017ذا  ل ذحي  مح  وان اي د ار زيب     يذ ون ارثذيف/ا 
ش   ل روا حتت  كني ة   ظكم لالو    إكد اب تجلداف ار أذن  إاال   750 000إىل زذحي ة  وان 

ار حيـــــــــــذو ل كجلم  هم لذ رون متذلرة املدا ة    ايصـــــــــــو. ل س األضهاة  ضج ذرك مح املوارل   ت ظت 
ارهاح رروا  تلجلم   م جلم األالذ.  مح ج اء اماثر ارثذ واة ر ز   األمم املتحدة   ط ت  أح حتداد لدل 

  ا3شمثن اي مذن مح ارتهاء    املذء    ارد اء

__________ 

 ر ا  لح محذاة ” ا /مأتة ملوس األمم املتحدة ار ــــــــذم  يرو  اإل  ــــــــذن   زثة األمم املتحدة رتردا امل ــــــــذلدة إىل ارز ا3ش 
  “2017متوز/اوركط  - 2016   اح األ ./ يتو    17املد كو    كذ  لم كذن  ك و   ا تزذلة مدا ة املوحين  
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  إـــذلن ارترـــذرا  لن األ ـــــــــــــــ  ار   لتر  إىل شـــــــــــــــجلـــذلان املكالل     نيـــذ ـــذن اتواـــة ت اأون  - 79
ارتز كم  ارصــــحةا   اتإترذر إىل اب ــــتنيذلتجلذ ايصــــو. ل س امل ــــذلدة ارزذمة    اخلدمذن األ ــــذ ــــكة ش   

 نيذ ذن اتواة از س األالذ. خلني  اتلترذ.  ات ت ذز ارتز ــــلكو  ألن  وان األمح  ل ــــ  لدمل  كذزة 
 املزا ابألم  رعنيذ ة اتواة   إض    كمط ارتص ا  األما   عة ار عذاط ار ذ مل  ت ظكم لالو 

 كمذن   ـــــــتضـــــــك    ـــــــ ا    ذرب مح املد كو عح تم   يذ ت ه ذىل 2019   2018   لذم   - 80
ا تمذء إز      مزلومل رت ظكم لالو مذ زاروا ازك ـــــــون   ظن اي مذن مح املزو ة اإل  ـــــــذ كة إىل  د يعج  
 ركن ه ذىل مذ اربر ايذرة املتدهورة ار  اواججلجلذ  تف األش ذو ارزذررو    كمذن مأتظة   ارز ا   

ء  األالذ.   ت  تذي تاتء األإ ال  ــو  إ و زد لة ر حصــو. ل س ارتهاء  ار لذاة  مزظمجلم مح ار  ــذ
ارنيعكة  اخلدمذن ارر صــــ كة  ضج ذرك مح ايرو   اخلدمذن األ ــــذ ــــكة    د  ز س ارزداد مح األالذ. 
ت تجلذيذن ج ــكمة  يذ وا شــجلولا ل س  لمذ. ارز   ار ــداد  ل ن ايصــو. ل س    للم م ذ ــة ايب 

   اجتمذل   ضجع مح  شأذ. اردلم إللذلة أتهك جلم  إلذلة إلمذججلم    م  ات تلذلة  دلم  ئكن   ل
  هها ا ذ.   ا ــــأن  وإج  متوان خدمذن إلذلة اإللمذم املو ــــولة   ــــة املرذس م  األخه مبصـــذحل 

إز      مزلومل ارنيلن ارلضـــ س يمعد   وجكجل  ل صـــ ا   ـــذ ـــكذ ملزذلة م ـــورة األالذ. ارهاح تم ا ت ـــذب 
 رت ظكم لالو 

  
التقدم احملرز يف إهناء االنتهاكات اجلسيييييمة ضييييد األطفال والتحدهت املواجهة  - خامسا 

 يف ذلك
ر نيت األمم املتحدة ا صــــــذتن م   ا اف ار زا    ارز ا    ــــــون ارتدا ج ار امكة إىل إهنذء  م    - 81

 ن ههع امل ـــذل   اججلت ل ا كن يعجة   ـــعة األلمذ. ات تجلذيذن ال ـــكمة امل  أعة  ـــد األالذ.   كد 
 ارزدائكة الذراة   لدمل إمأذ كة اروحيو.   ارردرة احملد لة ر محذ راح 

  لززن األمم املتحدة  ركة ار حيـــــــد  اإل ال    ـــــــون 2017 لذمل  2015 إكمذ  و م تصـــــــ  لذمل  - 82
 اإل ال  ل ران  دراعكة ألجن امل ظمذن  األالذ.  ار زالذن امل  حة   لردن إ  ة ارزمن اررني اة ر  حيد

 مح األإ ال ارزذم و    ذ. محذاة ارنيلن  900ضج ايأومكة ارد ركة  اروا كة  عذ لزز  دران 
  شـــــــــــــ زت األمم املتحدة اب تظذمل ل س إ  ـــــــــــــذء ل ة م ـــــــــــــرتية  و اروزاران 2016 خال. لذمل  - 83

ابت تجلذيذن ال ــكمة يرو  ارنيلن  مت ــكذ م  ارتوحيــكذن ار   دمجلذ ارل امل ارزذمن املزا ابألالذ.  مز كة
 2016ا   ب/ ض ـــــــــــــــنين S/AC.51/2011/6شا ظ   2011 ار زا  امل ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــ اح األ ./ يتو   

     ـــــــــــــــــو رئكن  زراء ارز ا    ـــهاىل  2017  ـــــــــــــــ اح ارثـــذيف/ وإمرب  23ا     S/AC.51/2016/2 شا ظ 
ارزعذل   ار   ة امل ــرتية  و اروزاران م    ــ  اختصــذحيــذاذ ار    يز    ا ة  مور  ل س إذيذء   كدر

إج اء إحيــــــــالي  ذ ويف   للم ا  املز ومذن لح  ل   ا اف ار زا     ذء  دراام    ذ. محذاة ارنيلن    
ات تجلذيذن ال ـــكمة امل  أعة  ـــد األالذ.     ـــ  عثن لح  زارة ارزمن  ار ـــا ن اتجتمذلكة ل س ر س 
ار   ــــة ار   تــــور  مح عث و لح  زارة ارــــدإــــذ     زارة ارــــداخ كــــة    زارة ارزــــد.    زارة ارتز كم    زارة 

 مبذ   ذرك هكئة اي د ار زيب   مذ ة   ن اروزراء اخلذرجكة  يكذجن  خ    
ضج  ن ار   ــة مل  زمــن إت  رــدر زــد ل خال. ارلرتة امل ـــــــــــــــمورــة ابرتر ا     و لــت لح ارزمــن  - 84

   ا ــتو لت ار   ة    ــنيتجلذ 2018  ــعة ارتوخج   ارتزكك ذن اروزاراة ل س إث  ات ت ذابن ارربملذ كة رزذمل 

https://undocs.org/ar/S/AC.51/2011/6
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2011/6
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/2
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2016/2
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    واحيـــن ايوار م  ايأومة   ـــون خنية لمن إلهنذء  م   ل كد  ا ـــت دامل األالذ. 2019  متوز/اوركط 
   واحي ت األمم املتحدة م  م ت ذر األمح ارروم  2019مح  عن  وان اي د ار زيب      ك ذن/   ان 

   ارز ا    هو امل  ــــــــــــمل املزا لنية ارزمن  اره   ل ب لح ارتزامط  و ــــــــــــزجلذ    د  ــــــــــــ ن   اج  يعج
  ذتن ل كد  ا ت دامل األالذ. مح  عن  وان اي د ار زيب  ارروان ايأومكة   
   دمت األمم املتحدة اردلم ر حأومة   إج اء ا ــــــــــتز اس ر ت ــــــــــ ازذن اروا كة 2017   لذمل  - 85

رتحداد ارثت ان  حيـــــــــــــــكذضة  وحيـــــــــــــــكذن هبدف مواءمتجلذ م  ا لذ كة  رو  ارنيلن  ضجهذ مح  ا  ارزمن  
 ظ   ات تز اس   ذ ذ ررذ ون شذمن   ون  رو  ارنيلن جي مل ل كد األالذ.   ل س ار ضم مح  ك أن 

  إت  ن ل كد األالذ. ت ازترب ج  ة  2010ل كد مح هم ل ن  ـــــــــــــــح ارثذم ة ل ـــــــــــــــ ة   ارز ا  م ه لذمل 
حيــكتتجلذ  ارز ا       ــزت  التمدن ار ــكذ ــة اروا كة يمذاة ارنيلن   2017يذ ون األ ./لا ــمرب    

  ار جلذئكة  مب ذ ة مح األمم املتحدة   ه    يز ل س م   ل كد  ا ت دامل األالذ.   مذن    لجلم
 إكمــذ اتز مل ابرتــدا ج ار  اختــهاــذ ارروان ارــد ركــة   إــذل ارتحــذر  ارــد ن ملأــذإحــة   ظكم لالو  - 86

اإل  ــــــذيف   التمد  دا ج ر ت لك  مح اخل ــــــذئ   ل ط  له   ج ذ زأمذ  مو ــــــزذ رالمتثذ. ر رذ ون ارد ن
ارع ــــ اة امل ــــ  ة   حيــــلوف املد كو    ــــعن م جلذ إج اء لم كذن ارترككم  ارتحركمل إكمذ اتز مل ابخل ــــذئ  

 ارع  اة املع غ ل جلذ 
الال يذن  زضجلم م  عنيذ  517   إ ن األمم املتحدة   ام  إللذلة إلمذم 2017 التعذرا مح لذمل  - 87

ـــــــــــــــــــــــت ظك م لالو    زذإظذن لهوىل   ر كن  ي  الء  ار      ك و   ذ   ذر  اررذل ـــــــــكة     م ذامل  ـ
 خ    لردن األمم املتحدة   رذن لمن   ـــــون إلذلة اإللمذم  ارتمذ ـــــك اتجتمذل  ألجن املوظلو 

إللالمل رزأن ارركمو ل س ات ت ذز   اررذلة األه كو  ارز ـــذئ او  اردا كو   ا تم  املديف     ـــذئهت ا
 ارتصوران  املوا   ار  عكة لذع األالذ. ارزذئداح ذ   ار  ا هت ارلز كة    امللرت ة م    ظكم لالو 

  واحيـــــ ت األمم املتحدة م  ايأومة   ـــــون ارتدا ج ضج اررضـــــذئكة  مبذ   ذرك إلذلة اإللمذم   - 88
 ت ايأومة رألمم املتحدة إمأذ كة    ات2016 وحيـــــــــــــــلجلذ  دائن ر محذيمة  ات ت ذز   التعذرا مح لذمل 

إىت  رتا ي  60  شــــــــــــذرىل 2018اروحيــــــــــــو. إىل م اإمل ا ت ذز األ داي ردلم األالذ. احملت زاح     لذمل 
لذمذ  اوجد ن  كد ات ت ذز   ــــــــــــــعة ار عذاجلم ارلز      املزلومل  ت ظكم لالو   17   15 لمذرهم  و 

  إلذلة ل كدهم    ات ت األمم املتحدة تم  اضــــــــذ   رذن لمن رع ذء  درام ل س ارتصــــــــد  مل ــــــــذل  
 ارتمثكن اررذ ويف  عن زذيمذام   ث ذءهذ   زدهذ 

الن ر ـــــــــــــــذئن  ثركلكة  350 000    رس  يث  مح 2019 م تصـــــــــــــــ  لذمل  2016 إكمذ  و لذمل  - 89
 من مدارس  إلدالهذ ر ز 1 207 ذا  املتل  ان    ذمت األمم املتحدة  حيالي مذ  مولط  لح
  

 املالحظات والتوصيات - سادسا 
أعرب عن إدانيت الشيييييديدت لالنتهاكات اجلسييييييمة اليت ترتكبها مجيع األطراف ضيييييد األطفال  - 90
النزاعات املسلحة، وال سيما االنتهاكات البغيضة وأعمال العنف الشديد املرتكبة على يد تنظيم  يف

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، داعش، واليت قد ترقى إىل درجة انتهاكات 
قد يشييكل بعضييها جرائم ضييد اإلنسييانية أو جرائم حربل وال يزال يسيياورين القلم إزاء اسييتمرار قدرت 

  تنظيم داعش على استهداف املدنيني هبجماته، مبن فيهم األطفال
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اينل وأدعو مجيع األطراف إىل وضييع وجيب على مجيع األطراف احرتام القانون الدويل اإلنسيي - 91
حد لقتل وتشييييويه األطفال، واحرتام الطابع املدين للمدارس واملسييييتشييييفيات، والكف عن اسييييتخدام 
املدارس واملسيييييتشيييييفيات ألغراض عسيييييكرية، ووقف اهلجمات والتهديدات ضيييييد األفراد املشيييييمولني 

  د األطفالابحلماية، ووضع حد جلميع االنتهاكات اجلسيمة األخرى املرتكبة ض
وأدعو احلكومة إىل الوفاء اباللتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب القانون الدويل اإلنساين  - 92

والقانون الدويل حلقوق اإلنسييان والقانون الدويل لالج ني وكفالة ياية املدنينيل وأحا احلكومة على 
ميع قوات األمن، مبا يف ذلك ضيييييييييمان إدراا تدابري ياية األطفال يف قواعد االشيييييييييتبا  ا اصييييييييية ج

  اجلماعات املسلحة املنتسبة إىل احلكومة
ويسيييييييييياورين القلم إزاء  بر األطفال بتلوع أراضييييييييييي العراق ابملتفجرات من  لفات احلرب  - 93

  واألجهزت املتفجرت اليدوية الصنع، وابألخطار املرتبطة مبرافم ختزين األسلحة
سيييييياسييييية الوطنية حلماية الطفل يف صييييييغتها النهائية يف كانون وأبين على احلكومة لوضيييييعها ال - 94

، وأدعو إىل تنفيذهال وأشيييجع احلكومة على اعتماد قانون شيييامل بشييي ن حقوق 2017األول/ديسيييمرب 
  الطفل جيرم جتنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرت

خطة عمل  وأشييييجع احلكومة على مواصييييلة العمل مع األمم املتحدت لوضييييع واعتماد وتنفيذ - 95
إلهناء ومنع جتنيد واسيييتخدام األطفال من قبل قوات احلشيييد الشيييعيب، فضيييال عن تسيييريح أي أطفال 
مرتبطني هبذه القوات، وضييمان إعادت إدماجهم، ابلتعاون مع الشييركاء املعنيني ةماية الطفل، وإشييرا  

على التعاون  مجاعات احلشيييييد العشيييييائري والقادت الدينيني يف هذا الصيييييددل وأشيييييجع أيضيييييا احلكومة
  األمم املتحدت لكفالة إعادت إدماا مجيع األطفال اآلخرين املرتبطني أبطراف النزاع مع
وأدعو وزارت الدفاع إىل وضيييييع وإنفاذ إجراءات للتحقم من العمر من أجل التجنيد من قبل  - 96

  القوات احلكومية واجلماعات املسلحة التابعة للحكومة
كفالة اختاذ تدابري قوية ملسييياءلة اجلنات، مبا يف ذلك إجراء ققيقات شييياملة وأحا احلكومة على   - 97

ومسييييييييتقلة وفورية يف االنتهاكات املزعومة املرتكبة ضييييييييد األطفال، وال سيييييييييما فيما يتعلم جرائم احلرب 
  اجلرائم ضد اإلنسانيةل وينبغي للحكومة أيضا استبعاد من تثبت إدانتهم من أي قوات أمن حكومية أو
وينبغي أن متتثل الدول األعضيييييييييييياء يف مجيع التدابري اليت تتخذها من أجل ياية األطفال  - 98

وحماكمتهم وإعادهتم إىل أوطاهنم وإعادت  هيلهم وإعادت إدماجهم لاللتزامات اليت تقع على عاتقها 
نساين والقانون مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإل

الدويل لالج ني واملعايري الدولية وقرارات جملس األمن ذات الصييييلةل وجيب أيضييييا أن توضييييع قرارات 
اجلمعية العامة يف االعتبارل وينبغي معاملة األطفال كضيييييييييييحاه، وجيب أن قدد معاملتهم مع إيالء 

  مصاحلهم الفضلى االعتبار األول
ارتكبوا أفعاال إجرامية، جيب التقيد ابإلجراءات القانونية وعندما يشيييييييييييتبه يف أن األطفال  - 99

الواجبة ومعايري احملاكمة العادلة، مبا يف ذلك افرتاض الرباءت واحلم يف االسييييييييت ناف، مع إيالء االعتبار 
املناسيييب للسييين ونوع اجلنسل وينبغي التقيد يف أي حماكمة لمبطفال مبعايري قضييياء األحداع املعرتف 

نبغي، عند االقتضيياء، إعادت هءالء األطفال إىل البلد الذي لملون جنسيييته ألجل إجراء هبا دوليال وي
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الدعاوى القضييائيةل وال ينبغي احتجاز األطفال املرتبطني ابجلماعات اإلرهابية املدرجة يف قوائم األمم 
االحتجازل  املتحدت إال كمالذ أخري وألقصيييييييير فرتت زمنية مناسييييييييبةل وينبغي إعطاء األولوية لبدائل عن

وأدعو الدول األعضييييييييييياء إىل إنفاذ حظر التعذيب وغريه من ضيييييييييييروب املعاملة أو العقوبة القاسيييييييييييية 
  الالإنسانية أو املهينة أو

وعالوت على ذلك، أدعو إىل إعادت مجيع األطفال إىل أوطاهنم على الفور وإىل وضيييييع برام   - 100
تضع  إدماجهم ابلكاملل وأحا مجيع الدول املعنية على أنمتخصصة حلماية األطفال لضمان إعادت 

بصيييورت مجاعية حلوال هلءالء األطفال الذين لدق هتديد جسييييم ةقوق اإلنسيييان الواجبة هلمل ومتشييييا 
مع مبدأ مراعات مصيياا الطفل الفضييلى يف املقام األول، ينبغي اختاذ القرارات اليت تءبر على األطفال 

 ذلك فيما يتعلم ابحلفاظ على وحدت األسييييرت، ةيا ينبغي إعادت األطفال على أسيييياس فردي، مبا يف
  إىل أوطاهنم مع أشقائهم ومقدمي الرعاية الرئيسيني هلم

وأحييا احلكوميية على تعزيز برام  إعييادت إدميياا األطفييال، مبييا يف ذلييك الربام  التعليمييية  - 101
ماعية، وال سييييييما ا دمات املتخصيييييصييييية والصيييييحية وبرام  الصيييييحة العقلية والربام  النفسيييييية االجت

واملراعية لالعتبارات اجلنسييييييييييانية املوجهة لضييييييييييحاه العنف اجلنسييييييييييي، مبن فيهم من ينتمي منهم إىل 
  األقليات اإلبنية والدينية

وأدعو احلكومة إىل كفالة اسيييييييييييتفادت مجيع األطفال، بغو النظر عن وضيييييييييييعهم أو انتمائهم  - 102
انية دون متييز ووفقا ملبادئ اإلنسييانية واحلياد والنزاهةل وينبغي أن تتا  املفرتض، من املسيياعدت اإلنسيي

لمبطفال احملتجزين االسيييييييييييتفادت على وجه السيييييييييييرعة من رعاية وياية فرديتني حمددتني، مبا يف ذلك 
احلصيييييييييييول على الغذاء والرعاية الطبية والنفسيييييييييييية االجتماعية واالسيييييييييييتفادت من احلقوق وا دمات 

يف ذلك احملاكمة وفقا لمبصييول القانونيةل وأدعو احلكومة إىل إصييدار شييهادات امليالد األسيياسييية، مبا 
  وبطاقات اهلوية، إلاتحة حصول األطفال على املساعدت العامة وا دمات األساسية

وأرحييب ابلعملييية اإلدارييية ا يياصييييييييييييية اليت ابشيييييييييييرهتييا احلكوميية لقيييد األطفييال املولودين إبر  - 103
  ى تعميمها على الصعيد الوطيناالغتصاب، وأشجع عل

  وأدعو احلكومة إىل ضمان تطبيم املعايري الدولية لقضاء األحداع يف إقامة العدل - 104
وأشيييييييييجع اللجنة املشيييييييييرتكة بني الوزارات املعنية ابالنتهاكات اجلسييييييييييمة حلقوق الطفل على  - 105

  مواصلة تعاوهنا مع فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ
أدعو اجلهات املاحنة إىل مضيياعفة جهودها لتقدد دعم مايل إضييايف، وال سيييما ألجل برام  و  - 106

  إعادت إدماا األطفال، ومواصلة دعم توفري سبل إزالة التلوع ابلذخريت وإدارهتا
 
 


