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 مجلس األمن  الجمعية العامة
 السنة الخامسة والسبعون  الدورة الرابعة والسبعون

   )أ( من جدول األعمال 66البند 
   حقوق الطفل وحمايتها: تعزيز حقوق الطفل وحمايتهاتعزيز 

   
 األطفال والنزاع المسلح   

  
 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  -   أول  

ــاوراي وي ال الةترة من وانون اليانلايناير  لا وانون األولا - 1  يقدم هذا التقرير، الذي ُأعد عقب مشـ
، ويعرض االتجاهاي المتعلقة بأير النزاع المســل  (2018) 2427، عمال بقرار مجلس األمن 2019ديســمبر 

وينســـــــــــــب التقرير، حييما أمون، االنتهاواي  لا أارا  . ( 1) علا األاةال ومعلوماي عن االنتهاواي المرتوبة
التل ارتوبتها، ويتضمن مرفقا هذا التقرير قائمة باألارا  الضالعة فل ارتواب انتهاواي ضد األاةال، النزاع  

هم، واغتصــــــــاب األاةال وممارســــــــة غير ذل  من هوهل تجنيد األاةال واســــــــتودامهم، وقتل األاةال وتشــــــــوي 
،  ( 2) مولين بالحمايةالعن  الجنســــل ضــــدهم، واالعتداااي علا المدارس والمســــتشــــةياي واألفراد المـشـــ  أشــــوال

 واوتاا  األاةال. 

وقـامـي األمم المتحــدة بتمحيم المعلومـاي الواردة فل هـذا التقرير للتحقق من دقتهــا. أمـا الحــاالي  - 2
التل لم يتم فيهــا التحقق من المعلومــاي، فيرد بيــانهــا مس ذور األســــــــــــــبــاب. وفل الحــاالي التل ارُتوبــي فيهــا 

ــابق ولون لم يتم تتعلق ، توصــــــــــ  هذت المعلوماي بأنها 2019التحقق منها  ال فل عام  حوادث فل وقي ســــــــ
_________________ 

والنزاع المســـــل  فل حاالي بلدان محددة، وصـــــوصـــــا فل جمهورية أفريقيا انظر أيضـــــا تقارير األمين العام ذاي الصـــــلة عن األاةال   (1) 
(، وتقرير المميلة S/2020/174(، والصــــومال )S/2019/984والعراق )  ،(S/2019/1017(، ووولومبيا )S/2019/852الوســــاا )

 (.A/HRC/43/38الواصة لألمين العام المعنية باألاةال والنزاع المسل  المقدم  لا مجلس حقوق اإلنسان )

، األشـــــــــوام المشـــــــــمولون بالحماية هم المدرســـــــــون واألاباا (2014)  2143و   (2011)  1998بموجب أحوام قراري مجلس األمن   (2) 
 االب والمرضا.وغيرهم من العاملين فل مجال التعليم وال

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/2019/852
https://undocs.org/ar/S/2019/1017
https://undocs.org/ar/S/2019/984
https://undocs.org/ar/S/2020/174
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/38
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
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بحادث تم التحقق منه فل وقي الحق. وال ت ال المعلوماي المقدمة النااق الوامل لالنتهاواي المرتوبة ضد 
ــول. ويعرض التقرير اتجاهاي وأنماا االنتهاواي، من أجل  األاةال ألن التحقق يتوق  علا  موانية الوصـــــــــــ

ت يير فل ســلو  األارا ، ويســهم فل تيســير التعامل مس األارا  المســاولة عن االنتهاواي، وتعزيز     حداث
دراض قضـــايا حماية الاةل فل عملياي الســـالم. وتشـــول االعتداااي أو التهديداي باالعتداا علا  المســـاالة، واا
ــان ، وعلا مراقبل االنتهـاوـاي قـادة المجتمعـاي المحلـية والمجتمس المـدنل، وعلا المـدافعين عن حقوق اإلنســــــــــــ

 المرتوبة ضد األاةال، مدعاة للقلق وتشّول عبئا علا القدرة علا الرصد.

ــة المعنيــة بــاألاةــال والنزاع (2005) 1612وعمال بقرار مجلس األمن  - 3 ، اتَّبعــي مميلتل الوــاصـــــــــــــ
 لا وةالة حماية األاةال علا نااق واسس وبصورة فعالة. بيد أن اإلشارة  لا حالة   المسل  نهجا عمليا يهد 

بعينها ال تشــول بّتا قانونيا فيها وما أن اإلشــارة  لا ار  من غير الدول ال ت ير مروزت القانونل. وبناا علا 
لية درجة من الواورة تستوجب ذل ، يوّيق التقرير حاالي بل ي فيها االنتهاواي السافرة للقواعد والمعايير الدو 

اهتمــامــا دوليــا، بــالنظر  لا تــأييرهــا علا األاةــال. وتوجــه مميلتل الوــاصـــــــــــــــة انتبــات الحوومــاي التل تتحمــل 
المساولية الرئيسية عن حماية األاةال  لا هذت الحاالي، وتشجعها علا اتواذ تدابير عالجية. وفل الحاالي 

تقرير تـدابير وـان لهـا تـأيير  يجـابل علا األاةـال أو الحـاالي التل التل اتوـذي فيهـا األارا  المـدرجـة فل ال
ــرفاي جارية  ــدرواني فيها تصــــ ــتنادا  لا تعزيز التعاون مس الدول   مصــــ ــوا علا ذل . واســــ ــلا الضــــ قلق، ُيســــ

األعضـــــــــاا، يميز المرفقان بين األارا  المدرجة التل وضـــــــــعي تدابير لتحســـــــــين حماية األاةال أيناا الةترة 
 التقرير، وتل  التل لم تقم بذل .المشمولة ب 

  
 حالة األطفال والنزاع المسلح   -   ثانيا  

أدي زيادة مشـــاروة مميلتل الواصـــة وفرق العمل القارية للرصـــد واإلبال  المعنية باألاةال والنزاع  - 4
المســــــــــــــل   لا قيــــام األارا  المــــدرجــــة بتوقيس واا عمــــل والتزامــــاي جــــديــــدة واقعيــــة ومحــــددة زمنيــــا مس 

لا جانب تنةيذ واا العمل وااللتزاماي فل عدة حاالي، نتج عن هذت المشــــــارواي ت يير   .( 3) المتحدة األمم واا
ــلحة،  ــلحة والقواي المســــ ــلين عن الجماعاي المســــ ــبة لألاةال، بمن فيهم طال  األاةال المنةصــــ  يجابل بالنســــ

المســـــــاعدة اإلنســـــــانية وحماية   وأدي فل بعض المنااق  لا زيادة  موانية وصـــــــول الجهاي الةاعلة فل مجال
الاةل. وأدي المشـــــــاروة مس الحووماي والجماعاي المســـــــلحة  لا  دوال تحســـــــيناي علا  جراااي الوشـــــــ  

لا اســتحداث تشــريعاي لتحســين حماية حقوق الاةل. وواني أنشــاة الدعوة التل اضــالعي بها  عن الســن واا
المتضــررين من النزاعاي المســلحةا، والمحادياي   األمم المتحدة، بما فل ذل  ”العمل من أجل حماية األاةال

الســـــــــياســـــــــية الوانية أو عملياي الســـــــــالم، والحد من النزاعاي فل بعض الحاالي، مةيدة لحماية األاةال فل 
 المسل .  النزاع

 

_________________ 

ــدة عــلــا الــمــوقــس  (3)  ــل الــمــوقــعـــــــة بــيــن أاــرا  الــنــزاع واألمــم الــمــتــحـــــ ــة بــوــاــا الــعــمـــــ ــة شـــــــــــــــــــــامــلـــــ ــائــمـــــ  :يــمــوــن االاــالع عــلــا قـــــ
https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans/. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans/
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 لمحة عامة عن التجاهات والتحديات - ألف 

ــيم 25 000تحققي األمم المتحدة من وقوع أوير من  - 5 حالة،  19ضـــــــد األاةال فل  (4)انتها  جســـــ
لدول، ويليها ارتوبته قواي حوومية ودولية. وبشـــول  جمالل، ف ن غير تابعة لأوير من نصـــةها ارتوبته جهاي 

انتهـاوا   1  241انتهـاوا قد ارُتوـب أو وان ال يزال ُيرتوـب والل الةترة المشــــــــــــــمولة بالتقرير، وارتوـب  24 422
 .2019فل عام  ايتل  االنتهاو منفل السابق وتم التحقق 

ــتودام نحو  - 6 ــهم ال يتجاوز  7  747وتم التحقق من تجنيد واسـ ــنواي. ومن بين   6  عمرتاةال، بعضـ سـ
لدول. وأدي بعض واا العمل  لا غير تابعة لفل المائة من جانب جهاي    90هاالا، اســـــــــــُتودمي نســـــــــــبة 

ــروائها للتحقق من  ــول األمم المتحدة وشــــــ ــرا. األاةال. وفل نيجيريا زيادة فرم وصــــــ االق ســــــ االنتهاواي واا
ومالل، يعوس التحقق المتأور من الحاالي المنســــوبة  لا فرقة العمل المدنية المشــــتروة وتنســــيق حروة أزواد 
علا التوالل اسـتعدادهما لتنةيذ واا العمل. وفل جمهورية الوون و الديمقرااية أو جمهورية أفريقيا الوسـاا، 

ــال هاالا   تعزى الزيادة فل ــابقة التل تم التحقق منها عند انةصـــــــــ األعداد  لا ارتةاع عدد حاالي التجنيد الســـــــــ
، عقب االلتزام بواا العمل أو التعّهد ب ير ذل  من االلتزاماي. وحديي انوةاضــاي 2019األاةال فل عام 

حدياي التل واجهتها ملحوظة فل حاالي تجنيد األاةال واســـــتودامهم فل وولومبيا والعراق، علا الرغم من الت 
 عملية الرصد بسبب الظرو  األمنية.

و هوا )4  019اةال  ما ُقتلوا ) 10 173وتم التحقق من مصـــــــــير نحو   - 7 ــُ (. وفل حين 6 154( أو شـــــــ
لوحظ انوةاض عام فل عدد اإلصـــــــــــاباي فل صـــــــــــةو  األاةال التل تم التحقق منها، ف ن عدد حوادث قتل 

تم التحقق مـنه، ممـا ياوـد الشــــــــــــــواغـل الوايرة المتعلـقة ـبانتهـاوـاي   انتهـا األاـةال وتشــــــــــــــويههم ال يزال أعلا 
القانون الدولل اإلنســـــــانل والقانون الدولل لحقوق اإلنســـــــان، وباالفتقار  لا القدراي والتدابير الالزمة للتوةي  
من الضــــــــرر، وبالحرب فل المنااق الموتظة بالســــــــوان. وتشــــــــمل أســــــــباب اإلصــــــــاباي تبادل  االق النار، 

ــلحة الوةيةة )انظر   ــ يرة واألســــ ــلحة الصــــ ــتودام S/2019/1011واألســــ ــتبا  البري بين األارا ، واســــ (، واالشــــ
األســــــــلحة المتةجرة فل المنااق المأهولة بالســــــــوان، واالســــــــتودام المةرا للقوة من جانب الجهاي من الدول. 

التل   ( 5) النزاعاي فتوا بالنســـــــــبة لألاةال، حيث ازدادي الهجماي االنتحارية والمعقدة وظلي أف انســـــــــتان أوير
ــبة  ــاباي من جراا الهجماي   67تاير علا األاةال بنســــــــ ــبة تةوق انوةاض عدد اإلصــــــــ فل المائة، وهل نســــــــ

ائة فل الم 91مالل، تم التحقق من عدد غير مســبوق من اإلصــاباي بين األاةال، وقعي نســبة  الجوية. وفل
منها فل مناقة موبتل. وفل ميانمار، تســــــــــبب القتال الموي  فل والية راوين فل زيادة عدد اإلصــــــــــاباي فل 

فل المائة عن المتةجراي  25صـةو  األاةال بمقدار يالية أضـعا . ومن بين هذت اإلصـاباي، نجمي نسـبة  
ــادة لأل فراد. وشـــــهد العراق والةلبين أعلا من مولةاي الحرب واألجهزة المتةجرة اليدوية الصـــــنس واألل ام المضـــ

 معدالي لهذت اإلصاباي. 

(، 433( والمســــــــــــــتشــــــــــــــةيــاي )494اعتــداا علا المــدارس ) 927وتحققــي األمم المتحــدة من وقوع  - 8
ــورية  فل بما ــمولين بالحماية. وتم التحقق من أعلا األرقام فل الجمهورية العربية الســ ــوام مشــ ذل  علا أشــ

_________________ 

يسـتودم مصـال  ”انتهاواي جسـيمةا أو ”انتهاوايا لرشـارة  لا ول اةل تعرض للتجنيد واالسـتودام والقتل والتشـويه والعن  الجنسـل  (4) 
 اإلنسانية.واالوتاا ، بينما يستودم عدد الحوادث فل االعتداااي التل تستهد  المدارس والمستشةياي ومنس  يصال المساعداي 

هجوم متعمد ومنســـق يشـــمل جميس العناصـــر اليالية التاليةت جهاز انتحاري، وأوير من مهاجم واحد، وأوير من نوع واحد من األجهزة،  (5) 
علا النحو المحدد فل التقرير الســــنوي لبعية األمم المتحدة لتقديم المســــاعدة  لا أف انســــتان ومةوضــــية األمم المتحدة لحقوق اإلنســــان 

 حماية المدنيين فل النزاع المسل . عن

https://undocs.org/ar/S/2019/1011
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وأف انستان والصومال. وعلا الصعيد العالمل، تضاعةي تقريبا االعتداااي علا  واألرض الةلساينية المحتلة
ســــرائيل، اســــتمر تصــــعيد النزاع، 503المدارس والمســــتشــــةياي التل ارتوبتها جهاي من الدول ) (. وفل غزة واا

المســـــلحة   ســـــيما ال اراي الجوية التل شـــــنتها القواي اإلســـــرائيلية ونيران الصـــــواريع التل أالقتها الجماعاي وال
الةلســـاينية، فل تعايل تعليم األاةال  لا حد وبير. واســـتمر اســـتودام المدارس ألغراض عســـورية، مما أدى 
لا تعريض المدارس والمعلمين والاالب لالعتداااي. وفل الحاالي التل   لا تقويض قدسيتها وأماون طمنة واا

 ليقها ألسابيس أو أوير. لم يتم فيها  ل اا الةصول الدراسية  لا أجل غير مسما، تم تع

من الحوادث التل تم فيها منس وصـول المسـاعداي اإلنسـانية  لا  4  400وتم التحقق من وقوع نحو  - 9
، وهل أعلا زيادة فل عدد حوادث االنتهاواي التل تم التحقق من وقوعها علا صــعيد أي انتها ،  ( 6) األاةال

ــاولة عن هذت غير التابعة لالي، واني الجهاي  . وفل ال البية العظما من الحا2018مقارنة بعام  لدول مســـــــــ
ــيما فل اليمن ومالل وجمهورية أفريقيا الوســـــــــــاا والجمهورية العربية الســـــــــــورية. وتم تأوير  الحوادث، وال ســـــــــ

ــول نحو   واأو ــة وارض غزة. فقد تم تعايل األنشــــاة  2 127منس حصــ اةال علا الرعاية الابية المتوصــــصــ
راا العن  ضـــد العاملين فل المجال اإلنســـانل واألصـــول اإلنســـانية، بما فل ذل  اإلنســـانية بشـــول وبير من ج

أعمال القتل، واالعتداااي، واالحتجاز التعســــــــــةل، واســــــــــتودام مبانل العمل اإلنســــــــــانل ألغراض عســــــــــورية، 
، والعوائق البيروقرااية، والقيود المةروضـــــــــــة علا الرئيســـــــــــيةاألســـــــــــاســـــــــــية المدنية واالعتداااي علا الهياول 

مصـّنةة وجماعاي  رهابية  التنقالي. وفل بعض السـياقاي، تم تقييد العملياي اإلنسـانية أيضـا بسـبب جماعاي
 تدابير موافحة اإلرهاب.من جانب األمم المتحدة وفل  اار 

ــل الذي ُيبل  عنه أقل بويير من  - 10 ــوال العن  الجنســــ ــاب وغيرت من أشــــ وال يزال عدد حاالي االغتصــــ
حالة. وواني الحاالي منتشرة فل جمهورية الوون و الديمقرااية   735تم التحقق من وقوع    العدد الةعلل، حيث

والصــــومال وجمهورية أفريقيا الوســــاا والســــودان وجنوب الســــودان. وتضــــاعةي تقريبا الحاالي المنســــوبة  لا 
بال  عن الجهاي من الدول، مما عزز الوو  من االنتقام والوصــــــــــــــم لدى األاةال واألســــــــــــــر الراغبة فل اإل

العن  الجنســل. وال يزال العن  الجنســل، بما فل ذل  االغتصــاب واالغتصــاب الجماعل واالســتعباد الجنسـل 
والزواض القســــــري، أســــــلوبا من أســــــاليب الحرب وموضــــــوعا محرما، ياير بشــــــول غير متناســــــب علا الةتياي. 

لا توفير ودماي الضــروري اعتماد تشــريعاي قوية لوضــس حد لهذت الممارســاي. فاالفتقار   ومن  لا الحماية واا
لا طلياي المســــاالة ُييبا هّمة الناجين وأســــرهم والشــــهود عن اإلبال  عن االنتهاواي، وذل   شــــاملة للناجين واا
عن اريق تعزيز وصـــــم الناجين وأســـــرهم وينل الذوور الناجين عن الوشـــــ  عن االنتهاواي والحصـــــول علا 

 (. S/2020/487المساعدة والعدالة )

فل المـاـئة منهم  95اةال، اوُتاـةي نســـــــــــــــبة أوير من  1 683وتحقـقي األمم المتحـدة من اوتاـا    - 11
ا لدول، وال ســــــــــــيما فل الصــــــــــــومال وجمهورية الوون و الديمقرااية ونيجيريا. وويير  غير تابعة لعلا يد جهاي  

ومس أـنه يشــــــــــــــوـّل جزاا من هـذت االنتهـاوـاي، ُيحتمـل أن ـبانتهـاوـاي أورى، يوون اوتاـا  األاةـال مقترـنا  مـا
واوُتا  األاةال ألغراض التجنيد واالستودام والعن  يوون عدد الحاالي المبل  عنها أقل من العدد الةعلل. 

 الجنسل أو للحصول علا فدية.

 
_________________ 

وتتبس المبادئ   (2005)  1612ُتعرض المعلوماي المتعلقة بمنس وصــول المســاعداي اإلنســانية  لا األاةال عمال بقرار مجلس األمن   (6) 
نزاعاي المســــلحة. والمعلوماي المقدمة فل هذا التقرير ال تعال بالضــــرورة صــــورة التوجيهية آللية الرصــــد واإلبال  بشــــأن األاةال وال

 شاملة عن الحالة الواملة إلموانية  يصال المساعداي اإلنسانية فل البلدان المعنية. 

https://undocs.org/ar/S/2020/487
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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 التحديات وسبل المضي قدمًا   - باء 

لدول والقواي المســلحة علا الصــعيد غير التابعة لعن الجهاي  اةل   13 200ما مجموعه    انةصــل - 12
. وأعاقي تحدياي أســــاســــية نجا. واســــتدامة  عادة  دماض هاالا األاةال، فضــــال عن 2019فل عام  العالمل

الـتدابير،  األاـةال المعرضــــــــــــــين للوار اـلذين تمـي حمـايتهم من التجنـيد من والل واا العمـل أو غيرهـا من 
واألاةـال المةرض عنهم من االحتجـاز بســـــــــــــــبب ارتـبااهم الةعلل أو المزعوم ـبالجمـاعـاي المســــــــــــــلحـة، بمـا فيهـا 
الجمـاعـاي التل صــــــــــــــّنةتهـا األمم المتحـدة علا أنهـا جمـاعـاي  رهـابيـة. ويجـب أن توون برامج  عـادة اإلدمـاض 

ــانية، وأن تشــــــــمل الصــــــــحة العقلية والدعم  النةســــــــل واالجتماعل، والتعليم والتدريب مراعية لالعتباراي الجنســــــ
المهنل، والوصـــــول  لا الســـــجل المدنل، والحصـــــول علا ويائق تحديد الهوية، والوصـــــول  لا العدالة. فبدون 

عادة تجنيدهم.  برامج شاملة، قد يادي الةقر وانعدام الةرم والوصم  لا تجنيد األاةال واا

ضوامة الحالة فيما يتعلق باألاةال المحرومين من  ولم تحدث أي انةراجة علا صعيد الت لب علا - 13
اةل. ويواجه   2 500حريتهم بســــــــبب ارتبااهم الةعلل أو المزعوم بأارا  معارضــــــــة، مس احتجاز أوير من 

األاةال أوجه ضـــــــــع  حرجة، وهم معّرضـــــــــون لوار متزايد للعن ، بما فل ذل  العن  الجنســـــــــل والتعذيب 
لحة  لا أن يســتةيد األاةال المحرومون من حريتهم من الرعاية والحماية واالســت الل واإلهمال. ويمة حاجة م

الةرديتين، بما فل ذل  الت ذية والرعاية الابية والنةســــــــية االجتماعية، والحصــــــــول علا الحقوق األســــــــاســــــــية، 
بــااــا فل ذلــ  الحق فل مراعــاة اإلجراااي القــانونيــة الواجبــة. وال ينب ل احتجــاز األاةــال المرتباين، ارت  بمــا

فعليا أو مزعوما، بالجماعاي المســلحة، بما فل ذل  الجماعاي التل صــّنةتها األمم المتحدة ضــمن الجماعاي 
اإلرهـابيــة،  ال ومالذ أوير وألقصــــــــــــــر فترة زمنيــة ممونــة، ويجــب  عاــاا األولويـة إلعـادة  دمـاجهم. وقـد أدى 

 ض الحاالي. اعتماد بروتوووالي وانية  لا التوةي  من حدة هذت المسألة فل بع

ومن المســــــــــــــائل األورى المييرة للقلق دينامياي النزاع عبر الحدود والنزاعاي القبلية التل تاير علا  - 14
األاةال، وال سـيما فل مناقتل السـاحل وحوض بحيرة تشـاد. وأدى انعدام األمن والعن  والعملياي العسـورية، 

لجهاي المعنية بحماية الاةل. ومن المل  توفير بما فل ذل  عملياي موافحة اإلرهاب،  لا  عاقة وصــــــــــــول ا
 المساعدة والحماية لألاةال المتأيرين بهذت العوامل.

وال يزال الســــالم أقوى وســــيلة للحد من االنتهاواي المرتوبة ضــــد األاةال. وفل ربس الحاالي الواردة  - 15
جهود المتعلقة بعملية ســـــــــــالم، لدول فل بعض الغير التابعة لفل هذا التقرير، شـــــــــــاروي الحووماي والجهاي 

ــاي أو تنةيذ اتةاقاي الســـــالم. وينب ل  عااا األولوية لحماية الاةل فل التعامل مس  ــواا عبر بدا المةاوضـــ ســـ
أارا  النزاع وفل عملياي الســــالم. وواة العمل المتعلقة باألاةال والنزاع المســــل  أســــاســــية لجهود الحماية 

الواصـــــة ”التوجيهاي العملية للوســـــااا لحماية األاةال فل حاالي  وبناا الســـــالم والوقاية. ووضـــــعي مميلتل
 .2020شبااافبراير  12النزاع المسل ا، التل أالقُتها فل 
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 معلومات عن النتهاكات الجسيمة  -  ثالثا  

 الحالت المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن - ألف 

 أفغانستان   

فتا،  2 317اةال ) 3 245انتهـاوـاي جســــــــــــــيمـة ضــــــــــــــد  3 410تحققـي األمم المتحـدة من وقوع  - 16
 اةال لم ُيعر  نوع جنسهم(.  13فتاة، و  915 و

ســــــــنواي، علا يد حروة   10فتا، بعضــــــــهم ال يتجاوز عمرت   64وتم تجنيد واســــــــتودام ما مجموعه  - 17
ــيا الموال3( والشــــــــــــراة الوانية األف انية )58االبان ) ية للحوومة، ( والشــــــــــــراة المحلية األف انية، والميليشــــــــــ

والشـراة المحلية األف انية والميليشـياي الموالية للحوومة )حالة واحدة لول منها(. واسـُتودم األاةال فل القتال 
 .( 7) باتشا بازي(ولتأدية أدوار الدعم ولألغراض الجنسية، بما فل ذل  اتواذهم و لمان راقصين )

ــل فتا وــانوا محتجزين فل م 146وأفــادي الحوومــة بــأن  - 18 راوز  عــادة تــأهيــل األحــداث بتهم تتصـــــــــــــ
 القومل. باألمن

ومن دواعل القلق التقارير التل يجري التحقق منها حاليا والتل تشير  لا أنه من بين األاةال البال    - 19
ــلموا مس طال  األفراد الذين ُيزعم أنهم  506عددهم  ــتسـ ــبما تةيد األنباا، الذين اسـ أاةال، بمن فيهم أجانب حسـ
ــام  مرتباون ــان -بتنظيم الدولة اإلســـــــــــالمية فل العراق والشـــــــــ األاةال الذين تزيد  جميس ، ُنقل ( 8) والية وراســـــــــ

 سنة  لا مروز وابول إلعادة تأهيل األحداث. 12أعمارهم عن 

اةال لم ُيعر  نوع  13فتيــاي، و  910فتا، و  2 226اةال ) 3 149ووــان هنــا  مــا مجموعــه  - 20
و هوا )اةال( و  874جنسـهم( ُقتلوا ) (، وهجماي 1 213اةال( بشـول رئيسـل نتيجة اشـتباواي برية ) 2 275شـُ

(. 460(، وهجمـاي انتحـاريـة ومعقـدة )575غير انتحـاريـة اســــــــــــــُتوـدمـي فيهـا أجهزة متةجرة يـدويـة الصــــــــــــــنس )
 صـــــــــــاباي  403وباإلضـــــــــــافة  لا ذل ، تســـــــــــببي المتةجراي من مولةاي الحرب والهجماي الجوية فل وقوع  

ــابة   341 و ــاباي المتبقية البال  عددها  صــ ــابة، فنتج معظمها عن عملياي   157علا التوالل. أما اإلصــ  صــ
ــلحة فل وقوع  ــببي الجماعاي المســــــــ ــعيد للقوة. وتســــــــ التةتيش، وعملياي قتل محددة الهد  أو متعمدة، وتصــــــــ

ــبي  لا حروة االبان ) 1 535 ــابة ُنســـــ ــام 1  238 صـــــ والية  -(، وتنظيم الدولة اإلســـــــالمية فل العراق والشـــــ
(. وواني القواي الحوومية والقواي الموالية للحوومة 55(، وجماعاي مســــــــــلحة غير محددة )242وراســــــــــان )

( )بشـول أسـاسـل 610 صـابة، بما فل ذل  قواي الدفاع واألمن الوانية األف انية ) 1 032مسـاولة عن وقوع 
((، والقواي 30اة الوانية األف انية )(، والشــر 38(، والمديرية الوانية لألمن )491الجيش الوانل األف انل )

(، والعملياي المشــــــــــــــتروة بين القواي الحوومية والقواي 45(، والميليشــــــــــــــياي الموالية للحوومة )248الدولية )
 صــــاباي  403((. وُنســــبي 12(، وقواي حوومية وقواي موالية للحوومة غير محددة )117الموالية للحوومة )

_________________ 

ــا بازي (7)  فل الحةالي، هل ممارســــــــــــــة ضــــــــــــــارة يتم فيها اســــــــــــــتودام الةتيان من قبل الرجال للترفيه. وُيجبر الةتيان علا الرقم   باتشــــــــــــ
ــاعدة  لا  ما ووييرا   ــون للعن  الجنســـــــــــل، علا نحو ما أفادي به بعية األمم المتحدة لتقديم المســـــــــ ــائية ويتعرضـــــــــ يرتدون مالبس نســـــــــ

 أف انستان ومةوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان فل تقريرهما السنوي عن حماية المدنيين فل النزاع المسل .

ــد الجزاااي المقدم عمال بالقرار  (8)  ــرين لةريق الدعم التحليلل ورصـــــــ ــتان فل التقرير الوامس والعشـــــــ ــافية عن أف انســـــــ ترد معلوماي  ضـــــــ
 (.S/2020/53وياناي )بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبا بهما من أفراد و  (2017) 2368

https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/2020/53
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ــلحة، ولم تُنســـــــــب أورى بصـــــــــورة مشـــــــــتروة  لا القواي ا لحوومية والقواي الموالية للحوومة والجماعاي المســـــــ
  صابة عن اشتباواي عبر الحدود علا الحدود مس باوستان. 39 صابة  لا جهة بعينها، ونجمي  140

ــاب   - 21 ــل الذي أصــــــ (، 14فتياي(  لا حروة االبان ) 5و  افت  13اةال ) 18وُنســــــــب العن  الجنســــــ
(، وُنسـبي حادية واحدة بصـورة مشـتروة  لا الشـراة المحلية األف انية والميليشـيا 3ة )والشـراة الوانية األف اني 

 (.  باتشا بازيَفَتيان اينان و المين راقصين ) واستودمالموالية للحوومة. 

( واألفراد المشــــــــمولين  75( والمســــــــتشــــــــةياي )70اعتداا علا المدارس ) 145وتم التحقق من وقوع  - 22
(، 101اعتداا، ُنســــــــبي  لا حروة االبان )  113ماعاي المســــــــلحة مســــــــاولة عن وقوع بالحماية. وواني الج

(. وُنسـب 4(، وجماعاي مسـلحة غير محددة )8والية وراسـان ) -وتنظيم الدولة اإلسـالمية فل العراق والشـام 
األمن اعتــداا  لا القواي الحووميــة والقواي المواليــة للحوومــة، بمــا فل ذلــ  قواي الــدفــاع و  26مــا مجموعــه 

(، والشــــــــــــــراـة الوانـية 8(، والمـديرـية الوانـية لألمن )10( )الجيش الوانل األف ـانل )20الوانـية األف ـانـية )
(. وُنســــــــــــــبي ومســــــــــــــة 6األف انية، والشــــــــــــــراة المحلية األف انية )حالة واحدة لول منهما((، والقواي الدولية )

اناوى أحدها علا ة والجماعاي المســــــــــلحة، و اعتداااي  لا ول من القواي الحوومية والقواي الموالية للحووم
اعتــداا علا  24قصــــــــــــــ  عبر الحــدود من األراضــــــــــــــل البــاوســــــــــــــتــانيــة. ومن بين جميس االعتــداااي، فــ ن 

( نتجي عن أعمال عن  متصــلة باالنتواباي. وشــملي االعتداااي األورى 3( والمســتشــةياي )21) المدارس
اوتاـا  أفراد مشــــــــــــــمولين بـالحمـايـة أو تعّرض هاالا اســــــــــــــتهـدا  المرافق أو  تالفهـا وقتـل أو  صـــــــــــــــابـة أو 

 للتهديد. األفراد

وتم التحقق من اســــــــــــتودام ســــــــــــي مدارس ألغراض عســــــــــــورية من جانب الجيش الوانل األف انل  - 23
ومدرســــــــــــــة واحدة من جانب القواي الحوومية والقواي الموالية للحوومة. واســــــــــــــتودم مرفقان ابيان من جانب 

وعلا نحو مشـــــتر  من جانب الجيش الوانل األف انل والشـــــراة المحلية األف انية  الجيش الوانل األف انل،
 والميليشياي الموالية للحوومة.

( 12عــامــا، علا يــد حروــة اــالبــان ) 11فتا ال تتجــاوز أعمــارهم  14وتم التحقق من اوتاــا   - 24
واحدة لول منهما(، معظمها تّم بسبب االرتباا والشراة الوانية األف انية والميليشياي الموالية للحوومة )حالة  

 األسري أو االرتباا المزعوم بقواي الدفاع واألمن الوانية األف انية، وفل حالة واحدة ألغراض جنسية.

حـادـية قـامـي فيهـا بمنس وصــــــــــــــول المســــــــــــــاعـداي اإلنســــــــــــــانيـة حروـُة  20وتم التحقق ممـا مجموعـه  - 25
ــام ( وتنظيم الدولة اإلســـــــــالمية 13) االبان ــان ) -فل العراق والشـــــــ ــلحة غير 4والية وراســـــــ ( وجماعاي مســـــــ
صـــــــــابة موظةل 1( والقواي الدولية )2) محددة (. وواصـــــــــلي الجماعاي المســـــــــلحة تووي  واوتاا  وقتل واا

 المساعدة اإلنسانية، بما فل ذل  القائمون بالتاعيم ضد شلل األاةال. 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

ــة ل - 26 ــام أينل علا الحوومـ ــل لعـ ــة العمـ ــذ واـ ــدم فل تنةيـ ــه من تقـ ــا أحرزتـ ــة الاريق  2011مـ وورياـ
 إلنهاا ومنس تجنيد األاةال واســـــــتودامهم، ولســـــــّن الرئاســـــــة لقانون حماية حقوق الاةل فل طذارا 2014 لعام

وتجنيد األاةال واســــــتودامهم، وأدعو  لا تنةيذت علا وجه  الباشــــــا بازي، الذي يحظر ممارســــــة 2019مارس 
وال سيما فل مقااعة لوغار. وأحيا علما بأن وحداي حماية الاةل فل مراوز التجنيد التابعة للشراة السرعة،  

من األاةال المتقدمين بالباي. وأوصـــــــــل باعتماد نظام  حالة موحد إلعادة  439الوانية األف انية رفضـــــــــي  
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، واأو الذين ُرفضــــــوا من  دماض األاةال المنةصــــــلين عن أارا  النزاع، والذين ُأالق ســــــراحهم من االحتجاز
 مراوز التجنيد. 

ويساورنل بال  القلق  زاا تزايد عدد األاةال الذين قتلوا وُشوهوا من جانب جميس األارا ، وال سيما  - 27
فل المائة فل الحوادث الناجمة عن الهجماي االنتحارية التل تناوي علا اســـــــتودام أجهزة   67الزيادة البال ة 

وعن الهجماي المعقدة. وما زلي أشــــعر بالقلق  زاا الوســــائر التل تســــببي بها الحوومة متةجرة يدوية الصــــنس 
والقواي الدولية، وأحيها علا اســتعراض وتعزيز وتنةيذ البروتوووالي التوتيوية الحالية لمنس وقوع  صــاباي بين  

األاةــال من جراا  األاةــال. وأالحظ التــدابير التل اتوــذتهــا القواي الــدوليــة وانوةــاض عــدد اإلصـــــــــــــــابــاي بين
ــيس نااق واة العمل وورياة الاريق  العملياي الجوية. وأشــــجس الحوومة علا العمل مس األمم المتحدة لتوســ
ــة أن  ــيمة المرتوبة من جانب قواتها. وأالب من مميلتل الواصــ القائمتين إلنهاا ومنس جميس االنتهاواي الجســ

اي الدولية وأن تتابس تنةيذ جميس التدابير التل اتوذها تســـتمر فل التواصـــل بصـــورة اســـتباقية مس الحوومة والقو 
 ول منهما من أجل التوةي  من اإلصاباي فل صةو  األاةال.

تحرم القائمين بالتاعيم ضد شلل األاةال الجماعاي التابعة لها ويساورنل القلق ألن حروة االبان و  - 28
اةل فل قياداتها التنةيذية، من أجل حماية من الوصـــــــــول. وأحث حروة االبان علا  دراض توجيهاي حماية ال

جميس األاةال دون ســـــــــن اليامنة عشـــــــــرة. وأشـــــــــجعهم علا التوقيس علا واة عمل مس األمم المتحدة إلنهاا 
االنتهاواي المرتوبة ضــــــــــد األاةال ومنس حدويها. وأحث وذل  جميس األارا  علا وق  اســــــــــتودام األجهزة 

 عقدة. المتةجرة اليدوية الصنس والهجماي الم

وأرحب بالجهود الرامية  لا التوصـل  لا تسـوية سـياسـية دائمة للنزاع فل أف انسـتان. وأحث الحوومة  - 29
وحروة االبان علا العمل مس مميلتل الواصــــــــة واألمم المتحدة عند النظر فل اســــــــتودام ”التوجيهاي العملية 

 للوساااا من أجل  دراض حماية الاةل فل عملية السالم.

 
 جمهورية أفريقيا الوسطى   

 فتاة(.  164فتا و  249اةال ) 413انتهاوا جسيما ضد  517تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 30

فتاة(  43فتا، و  165أاةال ) 208وتم التحقق من حاالي تجنيد األاةال واسـتودامهم أّيري علا  - 31
ــتو  17و  11تتراو. أعمارهم بين  ــنة. وتم تجنيد األاةال واســـــــــــ ، ولون 2019 و  2016دامهم بين عامل ســـــــــــ

(، وحروة 91عند انةصــــالهم. ووان الجناة من عناصــــر ميليشــــياي أنتل باالوا ) 2019التحقق حدث فل عام 
ــابق )51العودة والماالبة بالحقوق ورد االعتبار ) ــيليوا الســــــ ــائل ائتال  ســــــ ــعبية 51(، وفصــــــ (، والجبهة الشــــــ

(، والحروة الوانية 14أجل السالم فل جمهورية أفريقيا الوساا )  (، واالتحاد من36لنهضة أفريقيا الوساا )
(، وجيش الرب 2(، والقواي المســــــــــــــلحة ألفريقيا الوســــــــــــــاا )11) PK5(، وجماعاي  1ألفريقيا الوســــــــــــــاا )

بعض  واســــــــُتودمللمقاومة، والجبهة الديمقرااية لشــــــــعب جمهورية أفريقيا الوســــــــاا )حالة واحدة لول منهما(. 
 جنسية. الةتياي ألغراض 

وُأفرض عن أربعة فتيان احتجزتهم الســـــــــــلااي الوانية الرتبااهم بجماعاي مســـــــــــلحة دون توجيه أي  - 32
  ليهم.  تهم

( 61أشــــــــــــــهر، ُقتلوا ) 6فـتاة(، بعضــــــــــــــهم ال يتجـاوز عمرت  28 فتا، و 68اةال  ) 96ووـان هـنا   - 33
و هوا ذل  االتحاد من أجل الســــــــالم فل   (، بما فل37( علا يد فصــــــــائل ائتال  ســــــــيليوا الســــــــابق )35) وشــــــــُ



A/74/845 

S/2020/525 
 

 

20-06498 9/47 

 

(، والجبهة الشــــــــعبية 10(، وحروة محرري أفريقيا الوســــــــاا لنصــــــــرة العدالة )20جمهورية أفريقيا الوســــــــاا )
؛ وحروة العودة والماالبة بالحقوق ورد (30)(؛ وعناصــــــر مســــــلحة غير محددة  7لنهضــــــة أفريقيا الوســــــاا )

(. وما وقعي 1(؛ وجيش الرب للمقاومة )3باالوا ) - ل(؛ وميليشـــــــياي أنت 4) PK5(؛ وجماعاي  5االعتبار )
 صـاباي والل اشـتباواي بين الجبهة الشـعبية لنهضـة أفريقيا الوسـاا وحروة محرري أفريقيا الوسـاا لنصـرة 

(، وميليشياي 7باالوا واالتحاد من أجل السالم فل جمهورية أفريقيا الوساا ) - (، ومليشياي أنتل8العدالة )
(. ونتج معظم اإلصـــــــــــاباي بين األاةال عن  االق 1والقواي المســـــــــــلحة ألفريقيا الوســـــــــــاا ) باالوا -أنتل 
قتلوا أو شـــــو هوا أيناا فترة ارتبااهم بالجماعاي المســـــلحة. وواني مقااعتا  فتا 14بمن فل ذل  (، 81) النار

 أواوا وفاواغا أوير المقااعاي تضررا، تليهما بان ل.  

فتاة تتراو. أعمارهن بين    76وغيرت من أشــــــوال العن  الجنســــــل ضــــــد  وارُتوبي عملياي اغتصــــــاب - 34
ســــنة، بما فل ذل  حالة واحدة تم التحقق منها فل تاريع الحق. ووان الجناة الرئيســــيون من  17ســــنواي و   6

(، وفصــائل 14(، بما فل ذل  الجبهة الشــعبية لنهضــة أفريقيا الوســاا )38فصــائل ائتال  ســيليوا الســابق )
، (6واالتحاد من أجل الســالم فل جمهورية أفريقيا الوســاا )(، 7تابعة الئتال  ســيليوا الســابق ) غير محددة

(؛ 6وعملياي مشــتروة قامي بها الجبهة الشــعبية لنهضــة أفريقيا الوســاا والحروة الوانية ألفريقيا الوســاا )
 – (؛ وميليشــــــــــــــيــاي أنتل15وجمــاعــاي مســــــــــــــلحــة غير محــددة )(؛ 5والحروــة الوانيــة ألفريقيــا الوســــــــــــــاا )

(؛ واليورة 4(؛ وحروـة العودة والماـالبـة بـالحقوق ورد االعتبـار )5(؛ والقواي المســــــــــــــلحـة الوانيـة )10) بـاالوـا
لة واحدة لول منها(. حا) PK-5فصـيل سـايو، وجيش الرب للمقاومة، وجماعة سـيريري، وجماعاي   -والعدالة 

باالوا  - فصــيل ســايو وعنصــر من ميليشــياي أنتل -وألقل القبض علا عنصــر من عناصــر اليورة والعدالة  
 بتهمة العن  الجنسل.

ســـــــــــــــنة، علا ـيد  16أشــــــــــــــهر و  6فـتاة( تتراو. أعمـارهم بين  17فتا، و  16اةال ) 33واوتا   - 35
(، واالتحاد 8ذل  الجبهة الشـعبية لنهضـة أفريقيا الوسـاا )(، بما فل 17فصـائل من ائتال  سـيليوا السـابق )

(؛ وعناصـر مسـلحة 1(، والحروة الوانية ألفريقيا الوسـاا )8من أجل السـالم فل جمهورية أفريقيا الوسـاا )
(؛ 3(؛ والجبهة الديمقرااية لشــعب جمهورية أفريقيا الوســاا )3باالوا ) - (؛ وميليشــياي أنتل7غير محددة )
ــة بـــالحقوق ورد االعتبـــار )وحروـــة العو  ــالبـ ــاومـــة ) ؛(2دة والماـ ( 27( ألغراض التجنيـــد )1وجيش الرب للمقـ

 (. واغُتصبي تسس فتياي فل األسر. 6) والةدية

(  لا فصــائل ائتال  ســيليوا 10( والمســتشــةياي )4اعتداا علا المدارس ) 14وُنســب ما مجموعه   - 36
ــابق ) (، والحروـة الوانـية ألفريقـيا  4أفريقـيا الوســــــــــــــاا ) (، بمـا فل ذـل  الجبهـة الشــــــــــــــعبـية لنهضــــــــــــــة6الســــــــــــ
ــابق )1) الوســــــاا ــيليوا الســــ ــائل غير محددة تابعة الئتال  ســــ ــياي أنتل1(، وفصــــ (؛ 5باالوا ) - (؛ وميليشــــ

وعناصــــر مســــلحة غير محددة، والجبهة الديمقرااية لشــــعب جمهورية أفريقيا الوســــاا، وقواي األمن الداولل 
حاالي تم فيها اسـتودام المدارس ألغراض عسـورية  لا االتحاد من أجل السـالم  6)حالة لول منها(. وُنسـبي 

ــائل أنتل4فل جمهورية أفريقيا الوســــــــــاا ) باالوا  - (، وحروة العودة والماالبة بالحقوق ورد االعتبار وفصــــــــ
مدرستين  )حالة واحدة لول منهما(. واستمر االتحاد من أجل السالم فل جمهورية أفريقيا الوساا فل استودام  

 فل مقااعتل مبومو العليا وووتو السةلا. 

جلي   - 37 حادية ُمنس فيها وصــول المســاعداي اإلنســانية. ووان الجناة الرئيســيون هم فصــائل من  90وســُ
ــابق ) ــيليوا الســــ (، بما فل ذل  االتحاد من أجل الســــــالم فل جمهورية أفريقيا الوســــــاا والجبهة 36ائتال  ســــ
ــة أفريقيا ال ــعبية لنهضــ ــائل 5حاالي لول منهما(، والحروة الوانية ألفريقيا الوســــاا ) 9وســــاا )الشــ (، وفصــ
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(؛ وواني مقااعاي نانا غريبيزي  17باالوا ) - (؛ وميليشــــياي أنتل13أورى تابعة الئتال  ســــيليوا الســــابق )
 وأوهام وأواوا هل األوير تضررا. 

اإلضـــــــــــافة  لا ذل ، تم تحديد أاةال. وب  208ومّون الحوار مس الجماعاي المســـــــــــلحة من فصـــــــــــل   - 38
فصـــــــــيل بيالن ا،  -فتياي( من اليورة والعدالة  210فتا، و  437اةال من األاةال المســـــــــرحين ذاتيا ) 647

ــياي أنتل باالوا، والجبهة الشـــعبية لنهضـــة أفريقيا الوســـاا، واالتحاد من أجل الســـالم فل جمهورية  - وميليشـ
ــتةاد أفريقيا الوســـــــــــــاا، والتجمس الوانل من أجل ال اةال  963تجديد فل جمهورية أفريقيا الوســـــــــــــاا، واســـــــــــ

 فتاة( من برامج  عادة اإلدماض.  219فتا و  744)

 
 التاوراي ودواعل القلق   

 ســـــــياســـــــل للســـــــالم والمصـــــــالحة فل جمهورية أفريقيا الوســـــــاا فل شـــــــباااالتةاق االأرحب بتوقيس  - 39
ــجس الحوومة وأارا  النزاع والمجتمَس المدنل علا   2019 فبراير ــلحة. وأشــــــــــ بين الحوومة والجماعاي المســــــــــ

ــتراتيجية وانية لمنس جميس االنتهاواي الجســـيمة ضـــد األاةال. وأرحب باعتماد قانون حماية الاةل  وضـــس اسـ
ــبااافبراير   ا اعتماد البروتووول  ، الذي يجّرم التجنيد واالســـــتودام، وأحث علا تنةيذت. وأحّث عل2020فل شـــ

 المتعلق بتسليم األاةال الملَحقين بالجماعاي المسلحة  لا جهاي مدنية ُتعنا بحماية الاةل. 

وأرحب بتوقيس واا عمل مس الجبهة الشـعبية لنهضـة أفريقيا الوسـاا واالتحاد من أجل السـالم فل  - 40
ســاا واالتحاد من أجل الســالم فل جمهورية جمهورية أفريقيا الوســاا. وأصــدري الحروة الوانية ألفريقيا الو 

أفريقيا الوســاا أوامر قيادية تحظر االنتهاواي الجســيمة. وعّين االتحاد من أجل الســالم فل جمهورية أفريقيا  
ــتمرار  ــعر بالقلق  زاا اســ ــيق معنية بحماية الاةل لتنةيذ واة العمل. غير أننل ال أزال أشــ الوســــاا جهة تنســ

ا الجبهة الشـعبية لنهضـة أفريقيا الوسـاا واالتحاد من أجل السـالم فل جمهورية أفريقيا  االنتهاواي التل ترتوبه
الوســـاا والحروة الوانية ألفريقيا الوســـاا، وأحيها علا تســـليم الجناة  لا الســـلااي الموتصـــة لمســـاالتهم، 

أاةال.   208وعلا تنةيذ واا عملهم. وأالحظ أن الحوار مس الجماعاي المســـــــــلحة أدى  لا  االق ســـــــــرا.  
ــافــة  لا ذلــ ، تم تحــديــد  فتيــاي(  210فتا، و  437اةال من األاةــال المســــــــــــــرحين ذاتيــا ) 647وبــاإلضـــــــــــــ

ــياي أنتل  -جماعة اليورة والعدالة   من باالوا، والجبهة الشــــــــعبية لنهضــــــــة أفريقيا   -فصــــــــيل بيالن ا، وميليشــــــ
الوانل من أجل التجديد فل الوســـــــــاا، واالتحاد من أجل الســـــــــالم فل جمهورية أفريقيا الوســـــــــاا، والتجمس 

 فتاة( من برامج  عادة اإلدماض.  219فتا و  744اةال ) 963جمهورية أفريقيا الوساا، واستةاد حوالل 

ــاا  - 41 ــل  فل جمهورية أفريقيا الوســــــــ ــياتل الواردة فل تقريري عن األاةال والنزاع المســــــــ وأورر توصــــــــ
(S/2019/852.) 

 
 كولومبيا   

فتـاة،  68فتا، و  88اةال ) 168انتهـاوـا جســــــــــــــيمـا ضــــــــــــــد  176تحققـي األمم المتحـدة من وقوع  - 42
 اةال لم ُيعر  نوع جنسهم(.  12 و

فتا،  54أاةـال ) 107وتم التحقق من حـاالي تم فيهـا تجنيـد األاةـال واســــــــــــــتوـدامهم، أّيري علا  - 43
ــهم( تتراو. أعمارهم بين  12فتاة، و    41 و ــنة. ووان الجناة هم جيش  17و  12اةال لم ُيعر  نوع جنســـــ ســـــ

(، 40ش الشـــعبل )الجي  -(، والجماعاي المنشـــقة عن القواي المســـلحة اليورية لوولومبيا 40التحرير الوانل )
حـاالي لوـل منهمـا(، وجيش  7(، ولوس وَبرابوس ووالن ديـل غولةو )11وجمـاعـاي مســــــــــــــلحـة غير محـددة )

https://undocs.org/ar/S/2019/852
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( والقواي المســــــــــــــلحـة الوولومبـية التل جنـّدي فـتاة وُموب،رة. ووفـقا للحوومـة، تم فصــــــــــــــل 1التحرير الشــــــــــــــعبل )
ــموا  لا 68فتا، و  112اةال ) 180 ــلحة وانضـ برنامج الحماية الذي يديرت المعهد  فتاة( عن الجماعاي المسـ

 الوولومبل لرعاية األسرة. 

( 23ســــنة قتلوا ) 17ســــنواي و  5فتاة( تتراو. أعمارهم بين   13فتا، و  33اةال ) 46ووان هنا   - 44
(، وجماعة 8(، والقواي المسلحة الوولومبية )9(. وُنسبي اإلصاباي  لا جيش التحرير الوانل )23وُشو هوا )
حـاالي  6الجيش الشــــــــــــــعبل ) -ل غولةو والجمـاعـاي التـابعـة للقواي المســــــــــــــلحـة اليوريـة الوولومبيـة والن ديـ 

ــلحة  لول ــعبل، وجماعة لوس وَبرابوس )حالة واحدة لول منهما(، وجماعاي مســــــ منهما(، وجيش التحرير الشــــــ
جرة اليدوية الصـنس (. وتضـرر األاةال فل ال الب من األل ام المضـادة لألفراد واألجهزة المتة15غير محددة )

 وتبادل  االق النار وال اراي الجوية. 

فتاة تتراو.   11وُنســـــبي حوادث االغتصـــــاب وغيرت من أشـــــوال العن  الجنســـــل التل تعّرضـــــي لها  - 45
ســــــــــــــنــة  لا جمــاعــة والن ديــل غولةو وجيش التحرير الوانل والقواي المســــــــــــــلحــة  16و  13أعمــارهن بين 
الجيش الشـعبل  -وجماعاي منشـقة عن القواي المسـلحة اليورية الوولومبية  (،منهاحاالي لول   3الوولومبية )

 (. ويجري التحقيق فل الحاالي اليالث المنسوبة  لا القواي المسلحة الوولومبية. 2)

فتياي(، وُنســـــــبي  3 ، واســـــــنة )فتا واحد 15 واوُتا  أربعة أاةال تتراو. أعمارهم بين ســـــــنتين و - 46
( والجماعاي المنشـــــــقة عن القواي المســـــــلحة اليورية 3 لا جيش التحرير الوانل )  المســـــــاولية عن اوتاافهم

(. وُأالق ســــــــــرا. جميس األاةال من األســــــــــر، بمن فيهم فتاة أنقذتها القواي 1الجيش الشــــــــــعبل ) -لوولومبيا 
 المسلحة الوولومبية. 

ــمولين بالحماية.  - 47 ــلة مشـــــ وُنســـــــب اعتدااان  لا ووقعي يالية اعتداااي علا مدارس وأفراد ذوي صـــــ
جمـاعـاي مســــــــــــــلحـة غير محـددة ووقس اعـتداا أيـناا تـبادل إلاالق الـنار بين جمـاعـة والن دـيل غولةو والقواي 

 المسلحة الوولومبية بعد أن استودمي المدرسة من قبل جماعة والن ديل غولةو. 

المسـاولية عنها  لا ووقعي ومس حوادث تم فيها منس فيها وصـول المسـاعداي اإلنسـانية لم تُنسـب  - 48
جهة بعينها. وشـملي الحوادث فرض قيود علا حرية التنقل بسـبب سـيارة الجماعاي المسـلحة علا األراضـل 
والمواجهاي المســـــلحة فل مقااعاي شـــــووو وواووا وأنتيوويا. وحوصـــــري عدة مجتمعاي محلية من الشـــــعوب 

 صحية والتعليمية. األصلية، مما حد من  موانية وصولها  لا المحاصيل والودماي ال

وال يزال الرصد واإلبال  يناويان علا تحدياي بسبب الظرو  األمنية فل مقااعاي تشووو وأراووا  - 49
 ونورتل دي سانتاندير وبوتومايو. وما توشا المجتمعاي المحلية والضحايا اإلبال  عن االنتهاواي. 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

ا الحوومة لوضـــــــــس حد لالنتهاواي المرتوبة ضـــــــــد األاةال ومنس حدويها، أرحب بالجهود التل تبذله - 50
ســــــــيما ســــــــياســــــــة منس تجنيد واســــــــتودام األاةال ومنس العن  الجنســــــــل ضــــــــد األاةال التل أصــــــــدرها فل  وال

المجلُس الرئاسـل لحقوق اإلنسـان والشـاون الدولية. وأشـجس الحوومة علا وضـس   2019اليانلانوفمبر  تشـرين
ــرية وافية لتنةيذها فل  واا عمل لتنةيذ ــعيد المحلل وتوصــــــيم موارد مالية وبشــــ ــة علا الصــــ ــياســــ هذت الســــ

المنااق األوير تضــررا من النزاع المســل ، وال ســيما فل مجتمعاي الســوان األصــليين والوولومبيين المتحدرين  
 من أصل أفريقل. 
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ن جانب الجماعاي المســـــلحة، وال يزال يســـــاورنل القلق  زاا اســـــتمرار تجنيد األاةال واســـــتودامهم م - 51
ــقة التابعة للقواي المســــــــــلحة اليورية لوولومبيا  وال ــيما جيش التحرير الوانل والجماعاي المنشــــــــ الجيش  -ســــــــ

ــس حد لجميس االنتهاواي  ــلحة علا اعتماد وتنةيذ االلتزاماي بوضـــــــــ ــعبل، وأحث جميس الجماعاي المســـــــــ الشـــــــــ
 الجسيمة، واإلفراض الةوري عن جميس األاةال. 

وأشــــــــــــــجس المجلس الوانل إلعـادة اإلدمـاض علا التعجيـل بـاالســــــــــــــتجـابـة الراميـة  لا معـالجـة حـالـة  - 52
الجيش الشـــــــعبل إلدراجهم فل برنامج   -من الشـــــــباب الذين حددتهم القواي المســـــــلحة اليورية لوولومبيا  218

 عادة اإلدماض الموصـــــم المســـــّما ”مســـــار حياة موتل ا. وأحث الحوومة علا وةالة  عادة اإلدماض الةعال 
شعبل وتعزيز التدابير األمنية الجيش ال -لجميس األاةال الذين انةصلوا عن القواي المسلحة اليورية لوولومبيا 

 للمشاروين فل البرنامج.  

 (.S/2019/1017وأورر توصياتل الواردة فل تقريري عن األاةال والنزاع المسل  فل وولومبيا ) - 53

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية   

فتا،  2 908اةال ) 3 796انتهــاوــا جســــــــــــــيمــا ضـــــــــــــــد  3 831ع تحققــي األمم المتحــدة من وقو  - 54
 فتاة(.  888 و

فتاة(، جميعهم تم تجنيدهم وفصـــــــــــــلهم   68فتا، و  533من األاةال ) 601وتم تجنيد واســـــــــــــتودام  - 55
عـامـا وقـي التجنـيد. ووـان الجـناة عـناصــــــــــــــر من  15فل المـاـئة منهم دون ســــــــــــــن  30، ووـان 2019عـام  فل

(، ونــدومــا الــدفــاع عن 55(، والقواي الــديمقراايــة المتحــالةــة )103اي مــازيمبل )مــ  - (، ومــاي167) نيــاتورا
ــابو )49رينوفل ) - الوون و قواي أبوون وزي   - (، والقواي الــديمقراايــة لتحرير روانــدا37(، ووــاموينــا نســـــــــــــ
غير   (، والمجلس الوانل للنهضــــــــة والديمقرااية، والجماعاي المســــــــلحة18رايا موتومبوول )و (، 22) المقاتلة

ــيادة )اممنهحالة لول   17المحددة الهوية ) (، وجماعاي 13(، وتحال  الوانيين من أجل وون و حر وذي ســـــ
يتوري 103) مســــــــــــــلحـة أورى (. وتم التحقق من معظم الحـاالي فل ويةو الشــــــــــــــمـاليـة، تليهـا ويةو الجنوبيـة واا

 أاةال ومقاتلين وطورون فل أدوار الدعم.  204فتاة ألغراض جنسية، واسُتودم  22وواساي. واسُتودمي 

فل أو   2008فتاة( فل عام   444فتا، و  2 062أاةال ) 2  506وباإلضـــــــافة  لا ذل ، تم تجنيد  - 56
جماعة مســــلحة، ال ســــيما واموينا  38، من قبل  2019وقي الحق، وتم اســــتودامهم حتا انةصــــالهم فل عام 

ــديمقراايــة )280(، وميليشــــــــــــــيــاي توا )1 102نســـــــــــــــابو ) (، 125(، والمجلس الوانل للمقــاومــة من أجــل ال
شـــــير الحالة األويرة (. وت 1(، والقواي المســـــلحة لجمهورية الوون و الديمقرااية )101ماي مازيمبل ) - وماي

ــبل يبل  من العمر  ــنة واحدة.  15 لا صــــ ــار  فل القتال وُأفرض عنه بعد تدول األمم المتحدة بعد ســــ ــنة شــــ ســــ
اةال ومقاتلين.  1 331اةال دون ســـــن الوامســـــة عشـــــرة عند تجنيدهم، واســـــتودم  1  753مجموعه  ووان ما

ورين اوعا بعد مشــــــــاروة األمم المتحدة فصــــــــل معظم األاةال أيناا عملياي التســــــــري ، وُأالق ســــــــرا. ط وتم
 بعد أن فّروا من صةو  الجماعاي المسلحة.  أو

فتياي( بتهمة  5فتيان، و  106اةال )  111واحتجزي القواي المسـلحة والشـراة الوانية الوون ولية  - 57
ــافة  لا ذل ، ف ن   90االرتباا المزعوم بالجماعاي المســــلحة، وُأالق ســــرا.  ال  محتجزا اة 21منهم. وباإلضــ

ــابو فل مقـااعـة وـاســــــــــــــاي أالق ســــــــــــــراحهم فل  2018مـنذ مـايواأـيار  بتهمـة االرتـباا المزعوم بوـامويـنا نســــــــــــ
 . 2019 عام
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ــويه )68وتحققي األمم المتحدة من قتل ) - 58 فتاة(، معظمهم  48فتا، و  87اةال ) 135( 67( وتشـــــــــ
ماي  - (، وماي26وميليشــــــــــــيا ليندو )( 35( )تحال  القوى الديمقرااية )79علا يد الجماعاي المســــــــــــلحة )

( والشــــــــــــــراــة 29( )القواي المســــــــــــــلحــة )38((، تليهــا القواي الحووميــة )10(، وجمــاعــاي أورى )8) أوميرا
ــاـباي بين األاةـال، نتجـي 9) الوانـية ــادة لألفراد  18((. ومن مجموع عـدد اإلصــــــــــــ حـاـلة عن األل ـام المضــــــــــــ

ي أيناا اشــتباواي وهجماي علا القرى وأعمال عن  والمتةجراي من مولةاي الحرب. ووقعي جميس اإلصــابا
 قبلية بين قبيلتل هيما وليندو فل  يتوري.

( )القواي 126فتاة  لا القواي الحوومية ) 249وُنســـــــــــبي أعمال العن  الجنســـــــــــل المرتوبة ضـــــــــــد   - 59
( 123لحة )((؛ والجماعاي المســـ 4(، والووالة الوانية لالســـتوباراي )25(، والشـــراة الوانية )97المســـلحة )

(، وجماعاي 12(، ونياتورا )19ماي رايا موتومبوول )  -  حالة لول منهما((، وماي  23)ميليشياي بانتو وتوا )
(، 49(، وتنجانيقا )50(، وويةو الجنوبية )64(. ووقعي الحوادث فل ويةو الشـــــــــــــمالية )46مســـــــــــــلحة أورى )

  الحاالي التل توراي فيها قواي (. وقد ارُتوب ما يقرب من نـصـــــــ 44(، ومقااعاي أورى )42وواســــــــاي )
ــحايا أو الجناة؛ وفل  ــاون الضــــــ فل المائة من الحاالي واني الةتياي عائداي من العمل  26حوومية فل مســــــ

فل المائة من الحاالي والل العملياي العســـــــورية. وألقل القبض فيما بعد علا نحو   11الزراعل؛ وحصـــــــلي  
ــبال  عددها من العناصــــر الحوومية. ومن بين الحاالي   102 المنســــوبة  لا الجماعاي المســــلحة،   123الــــــــــــــــ

 فتاة أورى.  101فتاة ألغراض االسترقاق الجنسل واغُتصبي  22اسُتودمي 

(، تعزى فل معظمها  لا جماعاي  10( والمســـــــــتشـــــــــةياي )20اعتداا علا المدارس ) 30وحصـــــــــل  - 60
(،  4(، وميليشــــيا ليندو )5(، وتحال  القوى الديمقرااية )6ماي ) - (، وجماعاي ماي8مســــلحةت ميليشــــيا توا )

ــابو )حالة3ورايا موتومبوول ) ــيادة وواموينا نســـــــ واحدة لول   (، وتحال  الوانيين من أجل وون و حر وذي ســـــــ
منهما(. ونســـــب اعتدااان  لا القواي المســـــلحة. وأحرقي معظم المدارس عمدا واأو نهبي. وتعّذر التحقق من  

 ( المرتباة بالعن  القبلل بين قبيلتل هيما وليندو.  108ر من االعتداااي المبل  عنها علا المدارس )عدد وبي

 شهرين.   واستودمي القواي المسلحة مدرسة واحدة لتسري  ميليشيا توا، بمقااعة تنجانيقا، وأولتها بعد - 61

بين الجنــاة الرئيســــــــــــــيين  فتــاة(. ووــان من  79فتا، و  226أاةــال ) 305واوُتا  مــا مجموعــه  - 62
ــديمقراايــة )86) نيــاتورا (. واوتاةــي القواي الحووميــة 23مــاي مــازيمبل ) - ( ومــاي83( وتحــال  القوى ال

من الحاالي، اوُتا  األاةال ألغراض  69أربعة أاةال ألغراض جنســــية وب ية الحصــــول علا فدية. وفل  
يتوري )187الية )(. ووقعي معظم عملياي االوتاا  فل ويةو الشـــــــــم209) التجنيد ( 31( وتنجانيقا )63( واا

 ي(. وواصـــــلي األمم المتحدة الدعوة  لا  االق ســـــرا. األاةال الذين اوتاةتهم ميليشـــــيا21وويةو الجنوبية )
ــترقاق الجنســـــل. وفل حين عاد   2017مورا فل عام  بانا ــرهم فل   56وأجبروا علا العمل واالســـ اةال   لا أســـ
 ور رهن االحتجاز. اةال  ط 54، ال يزال 2019 عام

(، 3ووقعي ومســـــــــة حوادث ُمنس فيها وصـــــــــول المســـــــــاعداي اإلنســـــــــانية من جانب ميليشـــــــــيا توا ) - 63
 (. 1(، وقواي المقاومة الوانية فل  يتوري )1ماي مازيمبل ) - وماي

 
 التاوراي ودواعل القلق   

ــلي القواي  - 64 ــتودامهم. وواصــ ــلة التل تبذلها الحوومة لمنس تجنيد األاةال واســ أرحب بالجهود المتواصــ
اةال وفصــــــــــــــلهم قبل  141المســــــــــــــلحـة لجمهورـية الوون و اـلديمقرااـية فرز المجـندين الجـدد وتم التعر  علا 
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ليين وجمــاعــاي نيــاتورا  التحــاقهم. وأينل علا الحوم علا اينين من قــادة ائتال  الوانيين المقــاومين الوون و 
المســلحة، بما فل ذل  بتهمة تجنيد األاةال واســتودامهم، والمحاوماي الجارية لقادة جماعة ندوما للدفاع عن 
الوون و، وقواي المقــاومــة الوانيــة فل  يتوري، وجمــاعــاي نيــاتورا بتهمــة تجنيــد األاةــال. وأدعو الحوومــة  لا 

 مواصلة بذل جهود المساالة. 

ــتســــالم عدة جماعاي مســــلحة ســــم  باإلفراض عن األاةال. وأحث وأشــــعر  - 65 بالتةاال ألن تســــري  واســ
الحوومة علا تيسـير وصـول الجهاي الةاعلة المعنية بحماية الاةل  لا جميس مواقس التجميس األولل والتسـري   

يهم، من أجل فصـــــــل األاةال. ويجب علا الحوومة أن تضـــــــمن معاملة جميس المقاتلين المســـــــتســـــــلمين ومعال
فيهم األاةال، بورامة وحصـولهم علا الدعم، بما فل ذل  الرعاية الصـحية والت ذية، عند اسـتضـافتهم فل  بمن

 مويماي تحي رعايتها.

وأرحب بمشــــــاروة الجماعاي المســــــلحة مس األمم المتحدة إلنهاا ومنس تجنيد األاةال وغير ذل  من  - 66
االق ســــــــــــــرا. قـائـدا جـديـدا  21االنتهـاوـاي الجســــــــــــــيمـة، مس قيـام  بـالتوقيس علا التزامـاي بحمـايـة األاةـال واا

مــاي مــازيمبل،  - اةال. وأحــث هــذت الجمــاعــاي المســــــــــــــلحــة، وال ســــــــــــــيمــا وــاموينــا نســــــــــــــــابو، ومــاي 920
موتومبوول، ونياتورا، علا التعجيل باإلفراض عن األاةال المتبقين من صـــــةوفها ووضـــــس حد لالنتهاواي  ورايا

 علا العمل مس األمم المتحدة. األورى، وأحث الجماعاي األورى 

ويســــــــــــاورنل القلق  زاا اســــــــــــتمرار ارتةاع عدد حوادث العن  الجنســــــــــــل المرتوبة من جانب القواي  - 67
الحوومية. وأحث الحوومة علا مواصــــــــــــلة  عااا األولوية للمنس ومواصــــــــــــلة جهودها فل مجال المســــــــــــاالة، 

ــلة تقديم الدعم الابل للناجين، والتعجيل بتنةيذ و وغيرها من االلتزاماي ب نهاا    2012اة عملها لعام ومواصـــــ
 العن  الجنسل.

 
 العراق   

فتاة،    42فتا، و  133اةال )  184انتهاوا جســــــــــــــيما ضــــــــــــــد   186تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 68
 أاةال لم ُيعر  نوع جنسهم(.  9 و

( فل 1وقواي الحشــد الشــعبل )( 3وتم تجنيد واســتودام أربعة فتيان من جانب قواي األمن العراقية ) - 69
 ، وتم التحقق منها فل وقي الحق.2016عام 

فتاة( بعضـهم ال يتجاوز  37فتا، و   947اةال )  984وانون األولاديسـمبر، وان هنا   31وحتا   - 70
أعوام، محتجزين بتهم ذاي صــــــــــــلة باألمن القومل، تشــــــــــــمل ارتبااهم الةعلل أو المزعوم بالجماعاي  9عمرت 

  سيما تنظيم الدولة اإلسالمية فل العراق والشام. المسلحة، وال

(،  68( علا يد تنظيم الدولة اإلسالمية )80( وشو هوا )61اةال ُقتلوا ) 141ووان هنا  ما مجموعه  - 71
(، فل حين تعّذر  سناد المساولية  3) (9)”عملية المولبا (، و5(، وقواي األمن العراقية )11والشراة العراقية )

( عن متةجراي من مولةاي الحرب  67 صابة  لا جهة بعينها. ونجم ما يقرب من نص  اإلصاباي ) 54عن 
فل المنااق التل واني توضـس سـابقا  لسـيارة تنظيم الدولة اإلسـالمية؛ وُنسـب معظم هذت اإلصـاباي  لا تنظيم  

(. وباإلضافة  لا ذل ،  31صاباي المتبقية لم تُنسب  لا جهة بعينها )(، فل حين أن اإل36الدولة اإلسالمية )

_________________ 

 .2019أالقي ترويا ”عملية المولبا فل شمال العراق، فل أيارامايو  (9) 
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منها  لا تنظيم الدولة اإلســــــالمية ولم ُيعر    12 صــــــابة عن أجهزة متةجرة يدوية الصــــــنس وُنســــــب  32نجمي 
اةال   15الجناة فل الحاالي األورى. وأسةري الهجماي غير المباشرة أو حوادث تبادل  االق النار عن مقتل 

 صــــاباي   5  صــــابة  لا تنظيم الدولة اإلســــالمية، و 16اةال. ومن بين هذت اإلصــــاباي، ُنســــبي  13تشــــويه و 
ــبا  لا جهة بعينها. وهنا    5 الشـــــــــــــراة العراقية، و  لا ــابتان لم تُنســـــــــــ  لا قواي األمن العراقية، وهنا   صـــــــــــ
و هوا )12اةال  قتلوا ) 14مجموعه  ما ســبي أربس من بين تل   صــاباي  ( فل هجماي محددة الهد . ونُ 2( وشــُ

 لا تنظيم الدولة اإلســالمية، وســي  صــاباي  لا الشــراة العراقية، ويالث  لا ”عملية المولبا، وظلي هنا   
 تُنسب  لا جهة بعينها.   واحدة لم

فتياي فل  يالثوُنســــبي حوادث االغتصــــاب وغيرت من أشــــوال العن  الجنســــل التل ارُتوبي ضــــد  - 72
 يم الدولة اإلسالمية وتم التحقق منها فل تاريع الحق.  لا تنظ 2014 عام

ونتج اعتدااان علا مدرســــة ومســــتشــــةا )اعتداا واحد علا ول منهما( عن اســــتودام أجهزة متةجرة  - 73
يدوية الصـــــــنس، ولم تُنســـــــب المســـــــاولية عن أي منهما  لا جهة بعينها. وتم التحقق من أربعة حوادث تم فيها 

 عسورية من جانب قواي الحشد الشعبل. استودام مدارس ألغراض 

اةال    لا تنظيم الدولة اإلســــــــالمية، بما فل ذل  التحقق الحقا من اوتاا   36وُنســــــــب اوتاا    - 74
 .2018 و 2014فتا، وفتاة واحدة( فل عامل  33سنة ) 13 سنواي و 6اةال  تتراو. أعمارهم بين  34

، 2019 الي منس وصول المساعداي اإلنسانية فل عاموفل حين لم يتم التحقق من أي حالة من حا - 75
 واجهي الجهاي الةاعلة فل مجال العمل اإلنسانل عراقيل بيروقرااية وقيودا علا التنقل. 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

أينل علا حوومة العراق لمناقشــــاتها الجارية مس األمم المتحدة بشــــأن وضــــس واة عمل لمنس تجنيد  - 76
تودامهم من جانب قواي الحشـــد الشـــعبل، وهل واة أعربي األمم المتحدة عن اســـتعدادها لدعم األاةال واســـ 

 .2016تنةيذها. وأالحظ أنه لم يتم توييق أي حاالي جديدة للتجنيد واالستودام من ق،بل تل  القواي منذ عام 

وأدعو   2017األولاديسمبر  وأالحظ وضس الصي ة النهائية لسياسة وانية لحماية الاةل فل وانون  - 77
 لا تنةيذها. وأحث الحوومة علا اعتماد قانون شامل بشأن حقوق الاةل يجّرم تجنيد األفراد دون سن اليامنة 

 عشرة ويحدد الحد األدنا لسن المساولية الجنائية بما يتماشا مس المعايير الدولية لقضاا األحداث.

األاةال المحتجزين بتهم تتعلق باألمن. ويجب معاملة األاةال وال يزال يساورنل قلق بال   زاا حالة   - 78
فل المقام األول وضــحايا وبما يتماشــا مس المعايير الدولية لقضــاا األحداث. وال ينب ل اللجوا  لا االحتجاز 
  ال ومالذ أوير وألقصـــــــــر مدة مناســـــــــبة، فل  اار احترام اإلجراااي القانونية الواجبة. واألمم المتحدة ملتزمة

وانوا مرتباين ســـــــــابقا بأارا  النزاع فل  اار واليتها. وأرحب  نالذي بدعم الحوومة فل  عادة  دماض األاةال  
من الةتيـان المنةصــــــــــــــلين   100بقيـام الحوومـة بتوفير برنـامج إلعـادة اإلدمـاض بـدعم من األمم المتحـدة لةـائـدة 

ــس وتنةيذ برنامج وانل إلعادة  دماض األاةال المتضــــــررين من  عن أارا  النزاع، وأحث الحوومة علا وضــــ
 سل . النزاع الم

وأرحـب ـبالجهود التل تـبذلهـا الحوومـة لتيســــــــــــــير عودة األاـةال المرتباين، ارتـبااـا فعلـيا أو مزعومـا،  - 79
بتنظيم الدولة اإلســــــــالمية، وأدعو جميس البلدان المعنية  لا تيســــــــير عودة هاالا األاةال اوعا  لا أواانهم، 
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دة القســــــــرية وفل  اار احترام مصــــــــال  الاةل تمشــــــــيا مس مبادئ القانون الدولل، بما فل ذل  مبدأ عدم اإلعا
 الةضلا، وأينل علا البلدان التل بدأي ب عادة األاةال اوعا  لا أواانهم.

ويســــــــــــــاورنل القلق  زاا اســــــــــــــتمرار قتـل األاةـال وتشــــــــــــــويههم ـباألل ـام األرضــــــــــــــيـة والمتةجراي من  - 80
الدولية المتعلقة باألل ام المضــــــــــــادة  الحرب. وأحّث الحوومة علا التنةيذ الوامل للصــــــــــــوو  القانونية مولةاي

ــاعــدة الضــــــــــــــحــايــا  لألفراد والمتةجراي من مولةــاي الحرب، وتعزيز  زالــة األل ــام والتوعيــة بموــاارهــا ومســـــــــــــ
 الموزوناي. وتدمير

 (.S/2019/984وأورر توصياتل الواردة فل تقريري عن األاةال والنزاع المسل  فل العراق ) - 81

 
 إسرائيل ودولة فلسطين   

اةال فلســـــــــــــاينيا وســـــــــــــتة أاةال  1  565انتهاواي ضـــــــــــــد  3  908تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 82
 فتاة(. 85فتا، و  1 486 سرائيليين )

ولم يتم التحقق من أي حوادث لتجنيد األاةال واســـــــــــتودامهم. ومن دواعل القلق أن ســـــــــــرايا القدس  - 83
ــيةيةا فل غزة  ــام التابعة لحماس نظمتا ”مويماي صـ ــاينية ووتائب القسـ التابعة لحروة الجهاد اإلســـالمل الةلسـ

عاما، عّرضـــتهم واللها لمحتوى وأنشـــاة عســـورية. وأفاد  14اةاٍل ال تتجاوز أعمارهم أللمدة أســـبوع لبال ين و 
 أحد األاةال بأن القواي اإلسرائيلية حاولي تجنيدت وموبر.

فتا، وفتــاة واحــدة( الرتوــابهم جرائم أمنيــة  528اةال فلســــــــــــــاينيــا ) 529تم احتجــاز مــا مجموعــه و  - 84
( فل الضــــــــــــةة ال ربية المحتلة، بما فيها القدس الشــــــــــــرقية 527مزعومة، وذل  علا يد القواي اإلســــــــــــرائيلية )

وتلقــي (. 2فل القــدس الشــــــــــــــرقيــة(، وعلا يــد ســــــــــــــلاــاي األمر الواقس فل غزة ) 374بمــا فل ذلــ   ،527)
اةال  أبل وا عن ســـــــــــوا معاملة وعن انتهاواي لرجراااي القانونية الواجبة من  166المتحدة شـــــــــــهاداي   األمم

 جانب القواي اإلسرائيلية، بما فل ذل  العن  البدنل والتهديد بالعن  الجنسل.

ــة 3فتا، و  29اةال فلســــــــاينيا ) 32وُقتل ما مجموعه   - 85 ة ال ربية فتياي( وفتاة  ســــــــرائيلية فل الضــــــ
(. وُنســـــــــــــــب معظم اإلصـــــــــــــــابـاي  لا القواي 27(، وقاـاع غزة )6المحتلـة، بمـا فل ذلـ  القـدس الشــــــــــــــرقيـة )

(. 4( أو قنابل ال از المســيل للدموع )10( أو ال اراي الجوية )15( ونجم عن الذويرة الحية )29) اإلســرائيلية
ن فل حوادث تتعلق بمتةجراي من مولةاي وُنســبي حالة واحدة  لا جماعة فلســاينية مســلحة، بينما ُقتل اةال

ُيعزى  االقه  لا  الحرب. وُقتلي فتاة  سـرائيلية بانةجار جهاز متةجر يدوي الصـنس فل الضـةة ال ربية المحتلة
 ن.ي مجهول جناة

و ت ما مجموعه  - 86 ــُ ــاينيا ) 1 539وشـــــــــــ ــرائيليين   8فتاة( و  79فتا، و  1 460اةال فلســـــــــــ أاةال  ســـــــــــ
(،  19(، والمستوانين اإلسرائيليين )1 496فتياي(. وُنسبي اإلصاباي  لا القواي اإلسرائيلية ) 3فتيان، و  5)

ــة ) ــة المســــــــــــــلحـ ــاي الةلســــــــــــــاينيـ ــاعـ ــاس )7والجمـ ــاي الحرب )3(، وحمـ ــاة  17(، والمتةجراي من مولةـ (، وجنـ
صـابات2(، وفل هجماي اعن لم تُنسـب  لا أي ار  )3) مجهولين هم من  (. وواني أسـباب تشـويه األاةال واا

ــرائيلية هل الذويرة الحية ) ــيل للدموع )415قبل القواي اإلســــــ ــاق ال از المســــــ ــتنشــــــ (، وقنابل ال از  358(، واســــــ
(، وال اراي  121(، وشـــــــــظايا الذويرة )229(، والرصـــــــــام المعدنل الم ل  بالمااا )311المســـــــــيل للدموع )

و ت 6(، وأسـباب أورى )22(، واالعتداا البدنل )34الجوية ) األاةال علا يد القواي اإلسـرائيلية والل  (. وقد شـُ
( عند الســـــــياض المحيا ب زة فل  ســـــــرائيل، وأيناا ال اراي الجوية التل  1( وظرو  أورى )1 036المظاهراي )

https://undocs.org/ar/S/2019/984
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ــرائيلية علا غزة ) ــنتها القواي اإلســـــــ ــرقية )34شـــــــ ــةة ال ربية المحتلة، بما فيها القدس الشـــــــ (.  425( وفل الضـــــــ
ن اليمانية الذين شُـو هوا، ُأصـيب يالية فل هجماي صـارووية شـنتها حماس. وجرى  بين األاةال اإلسـرائيليي ومن

ــابة  ــويه أو  صــ ــافيا ) 532تشــ ــرائيلية والل المظاهراي   22فتيان، و  510اةال   ضــ فتاة( علا يد القواي اإلســ
 .2019، وتم التحقق من ذل  فل تاريع الحق، فل عام 2018التل جري فل غزة فل عام 

( واألفراد المشــمولين بالحماية، 193( والمســتشــةياي )15اعتداااي علا المدارس )  208و ووقس نح - 87
ــةة ال ربية بما فيها القدس 168( فل غزة )7( والمســـتوانين )201ُنســـبي  لا القواي اإلســـرائيلية ) ( وفل الضـ

ل للدموع ( أو تضــرري من ال از المســي 1(، وشــملي مســتشــةياي تضــرري من ال اراي الجوية )40الشــرقية )
(، وتهديداي ضـد 189(، وحوادث  صـابة أو قتل عاملين فل المجال الابل )3الذي أدى  لا تعايل عملها )

حوادث تم فيها اســــــــــــتودام المدارس ألغراض  4(. وتحققي األمم المتحدة من وقوع 15المعلمين أو الاالب )
التعليم من جــانــب القواي  حــالــة تم فيهـــا التـــدوــل فل 242عســــــــــــــوريــة من جــانــب القواي اإلســــــــــــــرائيليـــة و 

اةل فلســـاينل، وهل  48  000(، مما أير علا أوير من 13( والمســـتوانين اإلســـرائيليين )229) اإلســـرائيلية
حوادث يناوي معظمها علا قيام القواي اإلســرائيلية ب االق الذويرة الحية أو ال از المســيل للدموع أو القنابل 

تصــعيد النزاع تأييرا وبيرا علا تعليم األاةالت فقد تســبب ول من  الصــوتية علا المدارس وفل محياها. وأّير
ــنتها القواي   االق الصـــواريع من جانب الجماعاي المســـلحة الةلســـاينية، من ناحية، وال اراي الجوية التل شـ

مليون اةل   1,3اإلســـرائيلية علا غزة، من ناحية أورى، فل  غالق المدارس لمدة ومســـة أيام، مما أّير علا 
 التوالل. وأالقي بالوناي حارقة من غزة باتجات  سرائيل، أفيد بـأن بعضها سقا بالقرب من المدارس. علا

وتم التحقق من قيام القواي اإلســـــــرائيلية بمنس وصـــــــول المســـــــاعداي اإلنســـــــانية  لا الضـــــــةة ال ربية   - 88
لا غزة. وفل الضــــــــةة ال ربية، بما فيها القدس الشــــــــر  بما قية، ُمنعي الودماي الابية فيها القدس الشــــــــرقية، واا

وغيرها من ودماي الاوارئ من الوصــــــــــــــول  لا األاةال المصــــــــــــــابين فل أربس حاالي. أما بالنســــــــــــــبة ل زة، 
ــبة  فقد ــول علا عالض ابل  23تأوري نســـ ــرائيلية للحصـــ ــلااي اإلســـ فل المائة من الالباي المقدمة  لا الســـ

اةال   2  127فل المائة منها، مما أير علا    5 متوصم وارض غزة  لا ما بعد الموعد المقرر، وُرفض نسبة
 فتاة(.  846فتا، و  1 281)

 
 التاوراي ودواعل القلق   

أالحظ انوةاض حاالي قتل األاةال وتشــــويههم، ولوننل ال أزال أشــــعر بقلق بال   زاا ارتةاع معدل  - 89
ر المتزايد بشـــــــــأن االنتهاواي حدوث هذا االنتها  فل  ســـــــــرائيل واألرض الةلســـــــــاينية المحتلة. وأرحب بالحوا

ــابق،  ــة واألمم المتحدة فل الميدان، عقب تقريري الســـ ــاين مس مميلتل الواصـــ ــرائيل ودولة فلســـ ــيمة إلســـ الجســـ
لوضــــس حد لالنتهاواي الجســــيمة وأالب  لا مميلتل الواصــــة أن تواصــــل جهودها للعمل مس جميس األارا   

، بمـا فل ذـل  التجنـيد واالســــــــــــــتوـدام علا ـيد اوـاياالنتهـ هـذت المرتوـبة ضــــــــــــــد األاـةال ومواصـــــــــــــــلة النظر فل  
 الجماعاي المسلحة والقتل والتشويه علا يد القواي اإلسرائيلية.

وأحث جميس األارا  علا  نهاا ومنس االنتهاواي الجســـــــــــيمة المرتوبة ضـــــــــــد األاةال، وال ســـــــــــيما  - 90
لوةالة حماية ورعاية األاةال المتضـــــــــــــررين من والتشـــــــــــــويه، وعلا تابيق جميس التدابير الممونة عمليا  القتل
 المسل .  النزاع

وأحث  ســــــــرائيل علا اتواذ تدابير لوضــــــــس حد ألي اســــــــتودام مةرا للقوة ضــــــــد األاةال وضــــــــمان   - 91
المســـــــــاالة فل جميس الحاالي التل تناوي علا قتل األاةال وتشـــــــــويههم. وأورر تأويد دعوتل  ســـــــــرائيل  لا 
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نهاا جميس احترام المعايير الدولية  لا الو  عن ممارســـــــــة االحتجاز اإلداري لألاةال واا ــاا األحداث، واا لقضـــــــ
أشـــوال ســـوا المعاملة أيناا االحتجاز، أو أي محاوالي لتجنيد األاةال المحتجزين وموبرين، وأحض  ســـرائيل 

 علا تحسين حماية المدارس وأماون للتعّلم.

حمل مســـــــاوليتها عن وةالة ســـــــالمة األاةال، وأحث جميس الجماعاي المســـــــلحة الةلســـــــاينية علا ت  - 92
اســـــــــت اللهم ألغراض ســـــــــياســـــــــية، االمتناع عن فل ذل  عن اريق منعهم من التعرض لوار العن  أو   بما
فل ذل  تعريضـــــهم لمحتوى وأنشـــــاة عســـــورية. وأدعو حماس والجماعاي المســـــلحة األورى فل غزة  لا  بما

 قذائ  الهاون والبالوناي الحارقة.وق  جميس عملياي اإلاالق العشوائية للصواريع و 

 
 لبنان   

فتا، وفتــاة واحــدة(، تتراو. أعمــارهم  42اةال ) 43تحققــي األمم المتحــدة من تجنيــد واســــــــــــــتوــدام  - 93
ــلحة غير محددة ) 17و   11 بين ــنة، من قبل جماعاي مســـــ (، 9(، وفت  اإلســـــــالم )10(، وبالل بدر )20ســـــ

منهم فلســـــــاينيين.   39نهما(. ووان أربعة من األاةال لبنانيين و صـــــــري )حالتان لول ماوحزب اهلل وجبهة الن 
 اةال فل أدوار الدعم. 38تجنيد ومسة أاةال ومقاتلين واستودم  وتم

حالة احتجاز جديدة تم التحقق  20واســـــــتمر احتجاز األاةال الرتبااهم بالجماعاي المســـــــلحة، مس  - 94
ــنة، م 17و  15منها لةتيان تتراو. أعمارهم بين  (. وحتا 4( ولبنانل )7( وســــوري )9ن أصــــل فلســــاينل )ســ

ســــــــوريين( ال يزالون رهن  3 فلســــــــاينيين و 6أاةال ) تســــــــعة، وان هنا  2019وانون األولاديســــــــمبر  31
 االحتجاز، ووان أحدهم يقضل عقوبة سالبة للحرية ووان هنا  يمانية رهن االحتجاز السابق للمحاومة. 

ــنة ُقتلوا ) 13 ســـــــنواي و 7أاةال تتراو. أعمارهم بين  ةيالي ووان هنا   - 95 و هوا )1ســـــ ــُ ( نتيجة 2( وشـــــ
 للذوائر العنقودية أو المتةجراي من مولةاي الحرب فل جنوب لبنان. 

واســـــتمري االشـــــتباواي المســـــلحة المتةرقة فل مويماي الالجئين الةلســـــاينيين فل تعايل الودماي  - 96
 غالق المدارس والمســــــتشــــــةياي ماقتا. وما أن الشــــــواغل األمنية حّدي من التعليمية والصــــــحية مما أدى  لا 

 عمل الجهاي الةاعلة فل مجال العمل اإلنسانل.

 
 التاوراي ودواعل القلق   

أرحب ب صــدار مدونة قواعد الســلو  ومدونة األوالقياي من جانب قواي األمن الوانل الةلســاينل  - 97
 الذين يعيشون فل مويماي الالجئين الةلساينيين.فل لبنان لحماية األشوام 

ويساورنل القلق  زاا احتجاز األاةال بسبب ارتبااهم المزعوم بالجماعاي المسلحة، وأحث الحوومة  - 98
علا معاملة األاةال المرتباين بالجماعاي المســــــــلحة فل المقام األول وضــــــــحايا، وعدم احتجازهم  ال ومالذ 

حالتهم علا وجه الســـــــــرعة  لا برامج  عادة اإلدماض. وأورر تأويد دعوتل أوير ألقصـــــــــر فترة زمنية  ممونة واا
الحوومـة االنضــــــــــــــمـام  لا البروتووول االوتيـاري التةـاقيـة حقوق الاةـل بشـــــــــــــــأن اشــــــــــــــترا  األاةـال فل   لا

 المسلحة. المنازعاي

مســـــــلحة  لا الوق  وأورر اإلعراب عن قلقل  زاا تجنيد األاةال واســـــــتودامهم، وأدعو الجماعاي ال - 99
 الةوري لهذت الممارسة. 

 



A/74/845 

S/2020/525 
 

 

20-06498 19/47 

 

 ليبيا   

لم يتم التحقق من أي حوادث لتجنيد األاةال واستودامهم. وتحققي األمم المتحدة من اعتقال يمانية   - 100
عـامـا  واحتجـازهم المســــــــــــــتمر علا يـد حوومـة الوفـاق الوانل الرتبـااهم   17 و 14فتيـان تتراو. أعمـارهم بين 

 ليبل.  بالجيش الوانل ال

ــا مجموعـــه  - 101 ــة ُقتلوا ) 17ســــــــــــــنواي و  6اةال تتراو. أعمـــارهم بين  77ووـــان هنـــا  مـ ( 35ســــــــــــــنـ
و هوا أو فتاة(، وُنســــــــــــبي هذت الحوادث  لا الجيش الوانل الليبل والقواي التابعة   17فتا، و  60( )42) شــــــــــــُ
اي التابعة لحوومة الوفاق (، والقو 5(، وجماعاي التبو المســـلحة )9(، وجماعاي مســـلحة غير محددة )50) له

(. ووقعي  صـاباي بين األاةال والل اشـتباواي 1(، والجماعاي المسـلحة المتمروزة فل ارابلس )2الوانل )
(. وقــد وقعــي ال ــالبيــة العظما منهــا  10بين الجيش الوانل الليبل والقواي التــابعــة لحوومــة الوفــاق الوانل )

علا ارابلس، ونجمي عن القص  المدفعل، وال اراي الجوية  والل الهجوم الذي شنه الجيش الوانل الليبل
 بما فل ذل  المروباي الاائرة غير المأهولة، والمتةجراي من مولةاي الحرب. 

ووردي تقارير عن حاالي اغتصـاب للةتياي الالجئاي والمهاجراي وتعّرضـهن ل ير ذل  من أشـوال  - 102
الةتيـاي علا الـدعـارة من جـانـب الشــــــــــــــبوـاي اإلجراميـة،  العن  الجنســــــــــــــل، بمـا فل ذلـ  حـاالي ُأورهـي فيهـا

 يرتبا بعضها بجماعاي مسلحة. التل

ــةياي )9اعتداا علا المدارس ) 24وتحققي األمم المتحدة من وقوع  - 103 ــتشـ ــب أي 15( والمسـ (، لم ُينسـ
ق الصـــــــــــــحية. اعتداا طور علا المراف 24منها  لا جهة بعينها. ووردي تقارير لم يتم التحقق منها عن وقوع 

مـدرســــــــــــــة علا  غالق أبوابهـا فل ارابلس ومحياهـا، ممـا حرم  220وأجبري األعمـال العـدائيـة مـا يقرب من 
 اةل من حقهم فل التعليم. 116 000ال يقل عن  ما

حاديا من حوادث منس وصـــــول المســـــاعداي اإلنســـــانية  لا الجيش الوانل  12وُنســـــب ما مجموعه  - 104
(، واللواا الســـــــــابس والجماعاي 3(، والجماعاي المســـــــــلحة المتمروزة فل ارابلس )5)  الليبل والقواي التابعة له

(، وجماعاي التبو المســلحة وجماعاي الزاوية المســلحة )حالة واحدة لول منهما(. وظل الوصــول 2التابعة له )
  لا ارابلس وجنوب ليبيا، حيث االحتياجاي اإلنسانية هل األوبر، مقيدا.

 
 القلق  التاوراي ودواعل  

يسـاورنل القلق  زاا انتشـار قتل األاةال وتشـويههم واالعتداااي علا المدارس والمسـتشـةياي. وأحث  - 105
جميس األارا  علا التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولل، وال ســيما مبدأ التمييز بين المدنيين واألشــوام 

 ا  المدنية واألهدا  العسورية. الذين يشاروون مباشرة فل األعمال العدائية وبين األهد

وأورر اإلعراب عن قلقل  زاا  ســــااة معاملة األاةال الالجئين والمهاجرين، بما فل ذل  عن اريق  - 106
ــس حد الحتجاز  ــل. وأدعو الحوومة  لا وضــــــ ــر والحرمان من الحرية والتعذيب والعن  الجنســــــ االتجار بالبشــــــ

يبعث علا القلق منس وصـــــول المســـــاعداي اإلنســـــانية  لا األاةال، األاةال والســـــعل  لا  يجاد بدائل. ومما 
 بمن فيهم المحتجزون.

وأحث الحوومة علا العمل مس مميلتل الواصــة واألمم المتحدة من أجل اعتماد تدابير إلنهاا ومنس   - 107
 االنتهاواي المرتوبة ضد األاةال.
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 مالي   

فتاة،  139فتا، و    381اةال ) 547ا جســـــــــــيما ضـــــــــــد  انتهاو  745تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 108
 اةال لم ُيعر  نوع جنسهم(. 27 و

فتـاة( تتراو. أعمـارهم  26فتا، و  189اةال ) 215وتحققـي األمم المتحـدة من تجنيـد واســــــــــــــتوـدام  - 109
من هذت الحاالي، تم التحقق فل وقي الحق من أن الضــحايا وانوا قد   140ســنة. وفل   17ســنواي و  9 بين
(. ووان 49( وغاو )131ندوا واســـُتودموا فل ســـنواي ســـابقة. وتم تجنيد معظم األاةال فل مناقتل ويدال )جُ 

(، والحروـة 88( )بمـا فل ذلـ  الحروـة الوانيـة لتحرير أزواد )136الجنـاة هم تنســــــــــــــيقيـة الحروـاي األزواديـة )
( )بمـا فل ذلـ  جمـاعـة غـانـدا  27) ((، واالئتال 18(، والمجلس األعلا لوحـدة أزواد )30العربيـة األزواديـة )
ــال  يزو ) (، 5(، وجمــاعــة اوارق  م ــاد للــدفــاع عن النةس وحلةــائهم )8(، وجمــاعــة غــانــدا  يزو )12الســـــــــــــ

ــاا طورين فل االئتال  ) ــينا )2وأعضــــ ــلحة أورى )12((، وجبهة تحرير ماســــ (، والقواي 16(، وجماعاي مســــ
 . 2014( للمرة األولا منذ عام 24) المسلحة المالية

عـامـا من جـانـب قواي  17و  14فتا تتراو. أعمـارهم بين  56وتم  لقـاا القبض علا مـا مجموعـه  - 110
( وفل  اار العملياي المشـــــتروة بين القواي المســـــلحة المالية 18( وعملية باروان )25الدفاع واألمن المالية )

قامي عملية باروان بأســـــــــرهم   أاةال 10( الرتبااهم المزعوم بالجماعاي المســـــــــلحة، بمن فيهم 13وباروان )
وتســــــــــــــليمهم، وحــددتهم وبــال ين لــدى المــدعل العــام لموــافحــة اإلرهــاب فل بــامــاوو. ومن بين األاةــال البــال  

 ال يزالون محتجزين من ق،بل الحوومة عند وتابة هذا التقرير.   17، وان هنا  56 عددهم

اةال لم ُيعر  نوع جنســــــــــــهم(،  26فتاة، و  91فتا، و   179اةال ) 296ووان هنا  ما مجموعه   - 111
ــنتين و هوا )185، ُقتلوا )بعضـــــهم ال يتجاوز عمرت الســـ ــُ (، نتيجة 269(، معظمهم فل مناقة موبتل )111( وشـــ

ــياد ي الدوزو التقليديين لنزاعاي قبيلة وتبادل إلاالق النار وأجهزة متةجرة يدوية الصـــــنس. ووان الجناة من صـــ
ــلحة غير محددة )147) ــر مسـ ــلحة من فوالنل )93(، وعناصـ ــر مسـ ــلحة أورى 31(، وعناصـ (، وجماعاي مسـ
و ت أربعـة أاةـال والل اشــــــــــــــتـباوـاي بين  1(، وعملـية ـباروـان )3(، وقواي اـلدـفاع واألمن المـالـية )17) (. وشــــــــــــــُ

 جماعة مسلحة غير محددة وباروان. 

جلي حاالي عن  ج - 112 ســنة، ُنســبي  17و   13فتاة تتراو. أعمارهن بين  19نســل وقعي ضــحيتها وســُ
( ومينـــاوـــا وتمبوتو )حـــالـــة واحـــدة 5( وغـــاو )12 لا جمـــاعـــاي مســــــــــــــلحـــة غير محـــددة فل منـــااق موبتل )

 منهما(.   لول

ــب مــا مجموعــه  - 113 (  لا جنــاة غير 14( والمســــــــــــــتشــــــــــــــةيــاي )55اعتــداا علا المــدارس ) 69وُنســـــــــــــ
ــاغو )(، ودان 66) محددين ــينا )2نان أمباســــــــ ــررا هل 1(، وجبهة تحرير ماســــــــ (. وواني أوير المنااق تضــــــــ

حـالـة لوـل منهمـا(. وشــــــــــــــملـي االعـتداااي ـتدمير وحرق المـبانل والمعـداي المـدرســـــــــــــــية،  23تمبوتو وموبتل )
األولاديســـــــمبر، وان عدد المدارس التل  وانون 31والتهديد، واوتاا  وقتل موظةل التعليم والصـــــــحة. وفل  

 اةل.  333 000مدرسة، وفاق عدد األاةال الذين حرموا من التعليم بسبب ذل   1 113م لقة  ظلي

حاالي تم فيها اســــــتودام المدارس ألغراض عســــــورية فل منااق موبتل وتمبوتو وغاو  8وســــــجلي   - 114
د، والماتمر (، وصــــيادي الدوزو التقليديين، والمجلس األعلا لوحدة أزوا4من جانب القواي المســــلحة المالية )

االئتال  )حـالـة واحـدة  –من أجـل العـدل فل األزواداالحروـة الوانـية لتحرير أزواد، والحروـة العربـية األزوادـية 
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ــلحة المالية وقي وتابة  ــتودمان من جانب القواي المســــــــ لول منها(. وواني اينتان من المدارس ال تزاالن ُتســــــــ
 التقرير.   هذا

فتياي، واةل واحد لم ُيعر  نوع جنســـه(، بعضـــهم  3فتا، و  13)اةال   17واوُتا  ما مجموعه  - 115
( وصــيادي 2( وجبهة تحرير ماســينا )13ســنواي، علا يد جماعاي مســلحة غير محددة ) 6لم يتجاوز عمرت 

 الدوزو التقليديين وعناصر فوالنل المسلحة )حالة واحدة لول منهما(. 

ســــاعداي اإلنســــانية لم تُنســــب المســــاولية عنها  حادية من حوادث منس وصــــول الم  129وظل هنا   - 116
 لا جهة بعينها، باســتيناا حادية واحدة ُنســبي  لا ول من جبهة تحرير ماســينا، وجماعة اوارق  م اد للدفاع 
ــيادي الدوزو التقليديين.   ــيقية الحرواي األزوادية، وقواي الدفاع واألمن المالية، وصـ عن النةس وحلةائهم، وتنسـ

 (. 27( وتمبوتو )34( وموبتل )34ادث فل منااق غاو )ووقعي معظم الحو 
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أشــــــــــــــجس الحوومـة علا مواصـــــــــــــــلة ـبذل الجهود لتعزيز  اـارهـا القـانونل الوانل واالنتهـاا من تنقي    - 117
تتراو. أعمـارهم حمـاـية الاةـل، الـذي يجّرم تجنيـد واســــــــــــــتوـدام جميس األاةـال، بمن فيهم األاةـال الـذين  قـانون
ســــــــــــــنــة. وأدعو الحوومــة  لا تعزيز النظم الوانيــة لمنس تجنيــد األاةــال واســــــــــــــتوــدامهم فل  18 و 15 بين

 المسلحة. القواي

وأينل علا التعاون المســتمر بين تنســيقية الحرواي األزوادية واألمم المتحدة، بما فل ذل  من والل  - 118
لتنســـــــيقية لواة عملها. وأالحظ أن معظم عملياي تجنيد األاةال االجتماعاي وحلقاي العمل للتعجيل بتنةيذ ا
والتل ُنســــبي  لا تنســــيقية الحرواي األزوادية قد حديي فل   2019واســــتودامهم التل تم التحقق منها فل عام 

ســـــنواي ســـــابقة. وأرحب بذل  وأدعو تنســـــيقية الحرواي األزوادية  لا مواصـــــلة تنةيذ واة العمل. وأينل علا 
جـاري بين االئتال  واألمم المتحـدة وعلا التزام االئتال  بـاعتمـاد واـة عمـل تتنـاول تجنيـد األاةـال الحوار ال

واســــتودامهم، علا نحو ما أعيد تأويدت لمميلتل الواصــــة فل تموزايوليه ولةريق مجلس األمن العامل المعنل 
 اد الواة وتنةيذها. باألاةال والنزاع المسل  فل وانون األولاديسمبر. وأحث علا اإلسراع باعتم

وأشــعر بقلق بال   زاا ارتةاع عدد اإلصــاباي بين األاةال، ومعظمهم فل وســا مالل، وأحث جميس  - 119
 األارا  علا اتواذ جميس التدابير الالزمة لمنس قتل األاةال وتشويههم.

ة والقوة المشــــــــــتروة وأرحب بالتعاون المســــــــــتمر بين األمم المتحدة وعملية باروان وبين األمم المتحد - 120
 التابعة للمجموعة الوماسية لمناقة الساحل بشأن حماية األاةال أيناا العملياي العسورية. 

وال يزال يســــــــــــــاورنل القلق  زاا احتجـاز األاةـال الرتـبااهم المزعوم ـبالجمـاعـاي المســــــــــــــلحـة، وأدعو  - 121
لمقـام األول وضــــــــــــــحـاـيا وعـدم احتجـازهم الســــــــــــــلاـاي الوانـية والقواي اـلدولـية  لا معـامـلة هاالا األاةـال فل ا

 ومالذ أوير وألقصر فترة زمنية ممونة.  ال

 
 ميانمار   

فتاة،    67فتا، و  351اةال )  420انتهاوا جســــــــــــــيما ضــــــــــــــد   432تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 122
 واةالن لم ُيعر  نوع جنسهما(.
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عاما ، معظمهم فل واليتل واشـــين  17 و 12اةال  تتراو. أعمارهم بين  50وُنســـب تجنيد واســـتودام  - 123
(، والحزب 2(، وجيش والية وا المتحدة )30( )جيش اســــتقالل واشــــين )33وشــــان،  لا الجماعاي المســــلحة )

(. ومن بين الذين جندهم التاتماداو، ُجند تســـــعة 17((، والتاتماداو )1التقدمل لوالية شـــــاناجيش والية شـــــان )
وتم التحقق من الحوادث فل تــاريع الحق، وتم تجنيــد  2017و  2012مل فتيــان علا يــد التــاتمــاداو بين عــا

 .2019يمانية فتيان فل عام 

ــتودام  - 124 ــوراي، وحمل   197وقد تم التحقق من اســ اةال  من قبل التاتماداو، فل مهام ميل تعّهد المعســ
ــول متقاس، فل واليتل راو ــتودام بشــــــ ــل بعض عملياي االســــــ ــاد األرز، وقد حصــــــ ( 196ين )الاوب، وحصــــــ

 .2019(، بشول رئيسل فل نهاية عام 1وواشين )

عـامـا    17 و 15فتا تتراو. أعمـارهم بين  18وتم التحقق من احتجـاز شــــــــــــــراـة ميـانمـار لمـا عـددت  - 125
( فل 2( فل واليــــة راوين ومس الجيش الوانل لتحرير تــــأن  )16بتهمــــة االرتبــــاا المزعوم بجيش أراوــــان )

 شان. والية

ــويه )41التحقق من قتل )وتم  - 126 فتاة، واةالن لم ُيحدد  51فتيان، و   108اةال )  161( 120( وتشـــــــ
أشـهر. ويشـمل المجموع اةلين أصـيبا من جراا تبادل  االق النار  6نوع جنسـهما(، بعضـهم لم يتجاوز عمرت  

ين األاةال فل الذي وقس قبل الةترة المشـــــــــمولة بالتقرير وتم التحقق منه فل تاريع الحق. ووقعي  صـــــــــاباي ب 
ــان )95والياي راوين ) ــين )50( وشــ ــين4( ووايين )8( وواشــ )حالة واحدة لول منهما( ومناقتل  ( ووايات وشــ

 صـابة لم تُنسـب  لا أي  136مانداالي وماغواي )حالة واحدة لول منها(. وفل حين أن المسـاولية عن وقوع  
ــبي  لا التاتماداو.  25جهة، ف ن  (، واألل ام 66اباي عن تبادل  االق النار )معظم اإلـصـــــــ  ونتجحادية ُنســــــ

االق النار )59المضادة لألفراد والمتةجراي من مولةاي الحرب )  (.12(، والقص  المدفعل )14(، واا

اعتداا علا المدارس، بما فل ذل  اعتداا ُنســـــب  لا التاتماداو وقس قبل الةترة المشـــــمولة  12ووقس  - 127
( وواشــين وشــين )حالة واحدة لول 3( وشــان )7يع الحق، فل والياي راوين )بالتقرير وتم التحقق منه فل تار 

(. ووقس هجومان أيناا القتال بين التاتماداو 2( وجيش أراوان )8(. وُنســــبي االعتداااي  لا التاتماداو )اممنه
ــةا مدفعيا ) ــملي االعتداااي قصــــــــ نهب  (، وتبادال إلاالق النار وأعمال5والجيش الوانل لتحرير تأن . وشــــــــ

االق نار )اممنهحاالي لول  3) مدرســـــة ألغراض  51(. وتحققي األمم المتحدة أيضـــــا من اســـــتودام 1(، واا
(، وقوة مشــتروة بين التاتماداو وشــراة 44( نســبي  لا التاتماداو )7( وشــان )44عســورية فل واليتل راوين )

 (.2(، وشراة حرس الحدود )5حرس الحدود )

فتيــــــاي(، تتراو. أعمــــــارهم  6فتيــــــان، و  6اةال  ) 12من اوتاــــــا  وتحققــــــي األمم المتحــــــدة  - 128
(، وجيش التحال  الديمقراال 6عاما ، فل والية شــــــــــــان علا يد الجيش الوانل لتحرير تأن  )  17 و 12 بين

ــان 3الوانل لميانمار ) ــاناجيش والية شـ ــتعادة والية شـ ــين )1الجنوب ) -(، ومجلس اسـ ( 2(، وفل والية واشـ
 قالل واشين. علا يد جيش است 

واســــــتمري  موانية وصــــــول المســــــاعداي اإلنســــــانية، وال ســــــيما فل والياي راوين وشــــــان وواشــــــين،  - 129
التدهور بســبب انعدام األمن، ومتالباي وعملياي الحصــول علا تصــاري  الســةر الحوومية التل ال يمون   فل

 التنبا بها والتل تناوي علا مشقة بال ة. 
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ــتة المرتوبة ضـــــد  - 130 ــيمة الســـ أرحب باعتماد الحوومة لقانون حقوق الاةل الذي يجّرم االنتهاواي الجســـ
األاةال، وبالتصـــديق علا البروتووول االوتياري التةاقية حقوق الاةل بشـــأن اشـــترا  األاةال فل المنازعاي 

حيا علما بالجهود التل تبذلها الحوومة إلنهاا تجنيد المســـــــــــــلحة. وأحث الحوومة علا ضـــــــــــــمان تنةيذهما. وأ
ــل، ولونل أحث الحوومة  ــويه والعن  الجنســ ــس واة وانية لمنس القتل والتشــ األاةال، وبمبادرة الحوومة لوضــ
علا ســــــــد ي راي الحماية عن اريق التعاون مس فرقة العمل القارية لوضــــــــس واة عمل مشــــــــتروة بناا علا 

 الب مميلتل الواصة.

من األفراد  18ـباإلجراا التـأديبل المتوـذ بحق فتا وشــــــــــــــاـبا، وأحيا علمـا  59وأرحـب ـباإلفراض عن  - 131
المتحدة  العســــوريين لعدم اتباعهم  جراااي التجنيد الســــليمة. وأحث التاتماداو علا مواصــــلة التعاون مس األمم

عمر المجّندين المتبقين البال   فل اإلفراض عن األاةال امتياال لواة العمل المشـــــــــــتروة والتعجيل بالتحقق من
الذين ُيعتقد بأنهم أاةال بحسـب ما حددته األمم المتحدة والتاتماداو فل واة عملهما المشـتروة.  125عددهم 

ويســـــاورنل القلق  زاا اســـــتودام األاةال فل والية راوين، وأدعو التاتماداو  لا الوق  الةوري لهذت الممارســـــة. 
ــّلحة بما يتنافا مس قانون حقوق الاةل. ومما ييير القلق االحتجاز   بتهمة االرتباا المزعوم بالجماعاي المســـــــــــ

ــابقا بالجماعاي المســـــــــلحة وضـــــــــحايا فل المقام  وأدعو الحوومة  لا معاملة األاةال الذين وانوا مرتباين ســـــــ
 األول وعدم احتجازهم  ال ومالذ أوير وألقصر فترة زمنية ممونة.

، ف ننل أشـــــعر 2020لتل الواصـــــة والل زيارتها فل وانون اليانلايناير وعلا نحو ما ناقشـــــته ممي  - 132
بالجزع  زاا الزياداي الحادة فل عدد حوادث القتل والتشـــــــــــويه، بما فل ذل  التل ُتعزى  لا األل ام المضـــــــــــادة 
ــتمرة ــيمة المسـ ــورية. واالنتهاواي الجسـ ــتودامها ألغراض عسـ  لألفراد، وفل عدد االعتداااي علا المدارس واسـ
ضـــــد األاةال تبعث علا قلق بال ، وأدعو جميس األارا   لا وضـــــس حد فوري لالنتهاواي. وأدعو الحوومة 
نتاض ونقل األل ام المضـادة   لا توقيس  عالن المدارس اآلمنة والتصـديق علا اتةاقية حظر اسـتعمال وتوزين واا

دابير الممونــة لحمــايــة المــدنيين،  لألفراد، وتــدمير تلــ  األل ــام. وأحــث جميس األارا  علا اتوــاذ جميس التــ 
 فل ذل  عن اريق  زالة األل ام ووضس عالماي علا المنااق الملوية.  بما

وأرحب بمشــاروة جيش وارين الويري الديمقراال، وجيش اســتقالل واشــين، وجيش التحرير الوانل  - 133
ارين، والجيش الوارينل، وجيش لوارين، واتحاد وارين الوانلامجلس الســــالم التابس لجيش التحرير الوانل لو

فتياي( من قبل جيش   8فتا و   17اةال )  25جنوب والية شان، مس األمم المتحدة، بما فل ذل  اإلفراض عن 
 استقالل واشين، وأحيها علا توقيس االلتزاماي المشتروة إلنهاا ومنس تجنيد األاةال واستودامهم. 

ــتمرار القيود ا - 134 ــعر بقلق بال   زاا اسـ ــول فل بعض الوالياي، وأدعو وأشـ ــة علا  موانية الوصـ لمةروضـ
ــول لألمم المتحدة والجهاي الةاعلة فل مجال حماية الاةل لألغراض  جميس األارا   لا  تاحة فرم الوصــــــ

 اإلنسانية وأغراض الرصد. 

”اإلرشـاداي العملية وأحث جميس األارا  علا االنوراا فل حواراي وانية بشـأن السـالم واسـتودام  - 135
 للوساااا لوضس األاةال فل صميم المناقشاي.
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 الصومال   

فتا،  2 436اةال ) 2 959انتهـاوـاي جســــــــــــــيمـة ضــــــــــــــد  3 709تحققـي األمم المتحـدة من وقوع  - 136
 فتاة(. 523 و

ســــــــــنواي.   8فتاة، بعضــــــــــهم ال يتجاوز عمرت   53فتا و  1  442وتم التحقق من تجنيد واســــــــــتودام  - 137
(؛ تليها قواي األمن الحوومية، بما فل ذل  قوة الشــــراة 1 169حروة الشــــباب هل الجانل الرئيســــل )  وظلي

(، 40(؛ والقواي اإلقليمية، بما فل ذل  قواي بونتالند )74( والجيش الوانل الصــــــومالل )100الصــــــومالية )
(. وُنســـــــــبي 1الند )(، وشـــــــــراة جوبا4(، وشـــــــــراة غالمودو  )19(، وقواي جوباالند )30وقواي غالمودو  )

اةل   300(. واســُتودم ما مجموعه 2( وميليشــياي ويســتالند )56االنتهاواي أيضــا  لا ميليشــياي عشــائرية )
 اةال ومقاتلين.  269فل أدوار دعم ميل المرافقة، وحراسة نقاا التةتيش، والتنظي ، واستودم 

ســـــــــــــــنة بتهمـة االرتـباا ـبالجمـاعـاي  17و  13اةال تتراو. أعمـارهم بين  236واحُتجز مـا مجموعـه  - 138
( 24( وقواي جوباالند )37( والجيش الوانل الصـــومالل )164المســـلحة من جانب قوة الشـــراة الصـــومالية )

 (. 4( وقواي غالمودو  )7والووالة الوانية لالستوباراي واألمن )

و هوا )222أاةال ُقتلوا ) 703وهنا  ما مجموعه  - 139 فتاة(. وُنســــــبي   185 فتا، و 518( )481( أو شــــــُ
(  43(؛ وقواي األمن الحوومية، بما فل ذل  الجيش الوانل الصـــومالل )252اإلصـــاباي  لا حروة الشـــباب )

(،  10(، وقواي غالمودو  )19(؛ والقواي اإلقليمية، بما فل ذل  قواي جوباالند )35وقوة الشـــراة الصـــومالية )
(.  1(، وقواي والية جنوب غرب الصـومال )2المودو  )(، وشـراة غ3(، وشـراة جوباالند )5وقواي بونتالند )

ــائرية ) ــياي عشــــــــ ــا  لا ميليشــــــــ ــبي االنتهاواي أيضــــــــ ــومال )28وُنســــــــ (،  5(، وبعية االتحاد األفريقل فل الصــــــــ
(.  296(، وعنـاصــــــــــــــر مســــــــــــــلحـة غير محـددة )1(، وقواي الـدفـاع الوانل اإلييوبيـة )3الـدفـاع الوينيـة ) وقواي
ــابا وواني ــية إلصـــــ ــباب الرئيســـــ ــنس )األســـــ (، وتبادل  االق  158ي األاةال هل األجهزة المتةجرة اليدوية الصـــــ
(، والمتةجراي من مولةاي  127(، والالقاي النارية )155القواي المســـــــــلحة والجماعاي المســـــــــلحة ) بين النار

 (.54الحرب )

فتاة  لا   227وُنســــبي المســــاولية عن حاالي االغتصــــاب وغيرت من أشــــوال العن  الجنســــل ضــــد  - 140
لا 14( وقوة الشــــــراة الصــــــومالية )25قواي األمن الحوومية، بما فل ذل  الجيش الوانل الصــــــومالل ) (، واا

(، وقواي 3(، وقواي الجنوب ال ربل )5(، وقواي غالمودو  )16القواي اإلقليمية بما فل ذل  قواي جوباالند )
ــبابمنهمابونتالند وشــــراة جوباالند )حالة واحدة لول  ــائر )26)  (. وواني حروة الشــ ــياي العشــ ( 17( وميليشــ

( أيضـــا مســـاولة عن ارتواب انتهاواي. وُنســـب انتها  واحد  لا ول من قواي الدفاع 1وميلشـــياي ويســـتالند )
حـاـلة، تعـّذر تحـدـيد الجـناة.  116الوانل اإلييوبـية وبعـية االتحـاد األفريقل فل الصــــــــــــــومـال علا التوالل. وفل 

(، 19(، والزواض القســـــري )42(، ومحاولة االغتصـــــاب )148وشـــــملي حاالي العن  الجنســـــل االغتصـــــاب )
 (. 1(، واالعتداا الجنسل )17والتحرش الجنسل )

(، 60(  لا حروة الشــباب )12( والمســتشــةياي )64اعتداا علا المدارس ) 76وُنســب ما مجموعه   - 141
((،  1( وقوة الشــــــــــــــراـة الصــــــــــــــومـالـية )5وقواي األمن الحوومـية )بمـا فل ذـل  الجيش الوانل الصــــــــــــــومـالل )

غير  (، وجناة1(، وبعية االتحاد األفريقل فل الصــــــــــومال )2(، وقواي غالمودو  )4وميليشــــــــــياي العشــــــــــائر )
(. وشــــــــــملي الحوادث اوتاا  معلمين وتالميذ، وقتل معلمين وتهديدهم، وتدمير المرافق ونهبها.  2محددين )
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وباإلضــافة  لا ذل ، اســُتودمي مدرســة واحدة ألغراض عســورية من جانب قوة الشــراة الصــومالية واســُتودم 
 مروز صحل واحد من جانب ميليشياي العشائر.

ــاحقـة منهم علا ـيد  93فتا، و  1 065اةال ) 1 158واوُتا  مـا مجموعـه  - 142 فـتاة(، ال ـالبـية الســــــــــــ
ــباب ) ــر 1 142حروة الشــــــ ــتودام فل المقام األول. ومن بين الجناة اآلورين عناصــــــ (، ب رض التجنيد واالســــــ

 (. 1(، وميليشياي العشائر )4(، وميليشياي ويستالند )11مسلحة غير محددة )

ــانية  لا حروة حاد 50وُنســـــــــبي المســـــــــاولية عن  - 143 يا من حوادث منس وصـــــــــول المســـــــــاعداي اإلنســـــــ
(، 4(، وقواي غالمودو  )6(، وعناصــــــــر مســــــــلحة غير محددة )12(، وميليشــــــــياي العشــــــــائر )22) الشــــــــباب

(، فضــــــال عن ووالة االســــــتوباراي واألمن الوانية، وقواي والية جنوب غرب الصــــــومال، 2جوباالند ) وقواي
دارة بونتال ند )حادث واحد لول منها(. وشــــملي الحوادث التهديداي والعن  ضــــد العاملين  وشــــراة بونتالند، واا

فل مجال تقديم المسـاعدة اإلنسـانية، واألصـول، واوتاا  أو احتجاز الموظةين والمسـتةيدين، وتقييد الدوول، 
 والتعايل والنهب. 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

ــرين األولاأوتوبر، علا ورياة اريق أرحب بتوقيس الحوومة االتحادية ومميلتل ال - 144 ــة، فل تشــــ واصــــ
بشـــــــــأن  نهاا ومنس تجنيد األاةال واســـــــــتودامهم وقتلهم وتشـــــــــويههم.    2012للتعجيل بتنةيذ واا العمل لعام 

وتتضــــــــــــــمن ورياـة الاريق التزامـاي متجـددة بحمـايـة األاةـال، وأدعو الحوومـة االتحـاديـة  لا التنةيـذ الوـامـل 
 لا مستوى الوالياي األعضاا االتحادية. لاللتزاماي، بما فل ذل  ع

ــومال  - 145 ــيمة التل ترتوبها جميس أارا  النزاع فل الصـــ ومما ييير القلق ارتةاع أعداد االنتهاواي الجســـ
ضد األاةال، وال سيما األعداد الهائلة من عملياي اوتاا  األاةال، وتجنيد األاةال واستودامهم من جانب 

قلق أيضـــــا تزايد عدد االنتهاواي المنســـــوبة  لا قواي األمن الحوومية، وال ســـــيما حروة الشـــــباب. ومما ييير ال
الزيادة الحادة فل تجنيد األاةال واســــــــتودامهم وقتلهم وتشــــــــويههم، والعن  الجنســــــــل المرتوب ضــــــــد األاةال 

لمزعوم والمنســـــــــوب  لا قوة الشـــــــــراة الصـــــــــومالية والقواي اإلقليمية، واحتجاز األاةال الرتبااهم الةعلل أو ا
بـــالجمـــاعـــاي المســــــــــــــلحـــة. وأدعو جميس األارا   لا الوق  الةوري لجميس االنتهـــاوـــاي والوفـــاا فورا بجميس  

 التزاماتها بموجب القانون الدولل اإلنسانل، والقانون الدولل لحقوق اإلنسان.

لمســـــــــــلحة وأحث الحوومة االتحادية علا معاملة األاةال الذين وانوا مرتباين ســـــــــــابقا بالجماعاي ا - 146
ــال  الاةل الةضـــــلا، وفقا للقواعد والمبادئ التوجيهية بشـــــأن  وضـــــحايا فل المقام األول بما يتماشـــــا مس مصـــ
األاةـال المرتباين بـالقواي المســــــــــــــلحـة أو الجمـاعـاي المســــــــــــــلحـة )مبـادئ بـاريس( التل أقرهـا الصــــــــــــــومـال، 

ــليم األاة 2014التابيق الوامل إلجراااي التشــــــــ يل الموحدة لعام  وعلا ال، بما فل ذل  علا مســــــــتوى لتســــــ
الوالياي األعضـــــاا االتحادية. وأحث الحوومة علا التعجيل باعتماد التشـــــريعاي، بما فل ذل  مشـــــروع قانون 

 حقوق الاةل.

 (.S/2020/174وأورر توصياتل الواردة فل تقريري عن األاةال والنزاع المسل  فل الصومال ) - 147

 
 جنوب السودان   

 فتاة(. 62فتا، و  188اةال ) 250انتهاوا جسيما ضد  270تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 148
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فتاة(  لا الجنا. المعارض  12فتا، و  149اةال ) 161وُنســــبي المســــاولية عن تجنيد واســــتودام   - 149
ــودان ) ــعبل لتحرير السـ ــعبل 30(، وقواي األمن الحوومية )80فل الجيش الشـ (، بما فل ذل  قواي الدفاع الشـ

ــودان ) ــودان )20لجنوب الســ ــبي 4ية )(، وأجهزة األمن الوان 6(، وجهاز الشــــراة الوانية لجنوب الســ (. وُنســ
(، وتحال  19(، وجبهة الوالم الوانل )21االنتهاواي أيضا  لا جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة )

 (. 1(، والحروة الوانية الديمقرااية )10المعارضة فل جنوب السودان )

و هوا )25فتاة( ُقتلوا ) 12 فتا، و 39اةال  ) 51وهنا  ما مجموعه  - 150 بي اإلصـــاباي (. وُنســـ 26( وشـــُ
(، وجهاز الشــــــراة 8( )بما فل ذل  قواي الدفاع الشــــــعبل لجنوب الســــــودان )12 لا قواي األمن الحوومية )
ــودان ) ــا  لا جبهة الوالم 1( وأجهزة األمن الوانية )3الوانية لجنوب الســــــ ــاباي أيضــــــ ــبي اإلصــــــ (. وُنســــــ

ــاـباي، ُقـتل (. 1( والجـنا. المعـارض فل الجيش الشــــــــــــــعبل لتحرير الســــــــــــــودان )8الوانل ) ومن بين اإلصــــــــــــ
ــلحة.  10 ــودان والجماعاي المسـ ــعبية لجنوب السـ و هوا فل تبادل إلاالق النار بين قواي الدفاع الشـ ــُ أاةال وشـ

 وتضرر عشرون اةال من المتةجراي من مولةاي الحرب. 

ن فتاة، وفل يالث حاالي وا 35وارُتو،بي عملياي اغتصـاب وغيرت من أشـوال العن  الجنسـل ضـد  - 151
(، تليها عناصــــر 23هنا  عدة جناة. وُنســــبي معظم االنتهاواي  لا قواي الدفاع الشــــعبل لجنوب الســــودان )

(، وجبهة الوالم 5(، والجنا. المعارض فل الجيش الشـــــــــعبل لتحرير الســـــــــودان )6مســـــــــلحة غير محددة )
 (. 1الوانل )

وقواي الـــدفـــاع الشــــــــــــــعبل لجنوب ( 2واوتاةـــي يالث فتيـــاي علا يـــد جبهـــة الوالم الوانل ) - 152
 (.1) السودان

(، ُنســـــــبي المســـــــاولية  لا الجنا. 4( والمســـــــتشـــــــةياي )10اعتداا علا المدارس ) 14ومن أصـــــــل   - 153
(. ووقعي 1( وقواي الدفاع الشـــــــعبل لجنوب الســـــــودان )5المعارض فل الجيش الشـــــــعبل لتحرير الســـــــودان )

جنا. المعارض فل الجيش الشــعبل لتحرير الســودان وقواي اعتداااي فل ســياق تبادل إلاالق النار بين ال 7
ــدفــاع الشــــــــــــــعبل لجنوب الســــــــــــــودان ) ــدفــاع الشــــــــــــــعبل لجنوب 6ال (، وبين جبهــة الوالم الوانل وقواي ال

(. واناوي االعتداااي بشول أساسل علا تدمير المرافق ونهبها. وباإلضافة  لا ذل ، اسُتودمي 1) السودان
ــةياي ألغرا 3و مدرســـــة   18 ــتشـــ ( )بما فل ذل  قواي 17ض عســـــورية من جانب قواي األمن الحوومية )مســـ

(( يليها الجنا. المعارض فل الجيش الشــعبل 2( وأجهزة األمن الوانية )15الدفاع الشــعبل لجنوب الســودان )
 (.1( وجبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة )3لتحرير السودان )

اإلنســانية  لا الجنا. المعارض فل الجيش الشــعبل   من حوادث منس وصــول المســاعداي 6وُنســبي  - 154
(، وقواي الدفاع الشـعبل لجنوب السـودان، وعناصـر مسـلحة لم ُتحدد هويتها )حادث واحد 3لتحرير السـودان )

لول منهما(. ووقس حادث واحد فل سـياق تبادل  االق النار بين قواي الدفاع الشـعبل لجنوب السـودان وجبهة 
ي هذت الحوادث قتل عاملين فل مجال المســـــــــاعدة اإلنســـــــــانية، ومضـــــــــايقة عاملين الوالم الوانل. وشـــــــــمل

ــانية، ومنس الوصـــول لتاهير  فل ــادرة األصـــول المســـتودمة لألغراض اإلنسـ ــانية، ومصـ مجال المســـاعدة اإلنسـ
 األرضية. األل ام
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 التاوراي ودواعل القلق   

علا واة العمل الشـــــــــــاملة إلنهاا   2020ر أرحب بتوقيس الحوومة واألمم المتحدة فل شـــــــــــبااافبراي  - 155
ــعبل لجنوب  ــتة، وأالحظ أنه نظرا لتوحيد قواتهما مس قواي الدفاع الشــــــ ــيمة الســــــ ومنس جميس االنتهاواي الجســــــ
الســـــودان، وفق ما هو متووا فل االتةاق المنشـــــا لتســـــوية النزاع فل جمهورية جنوب الســـــودان، ف ن الجنا. 

لســودان وتحال  المعارضــة فل جنوب الســودان قد التزما بواة العمل المعارض فل الجيش الشــعبل لتحرير ا
تتـأل  من  2019هـذت. وأدعو  لا تنةيـذهـا ـبالوـامـل. وأرحـب ـب نشــــــــــــــاا لجنـة تحقق مشــــــــــــــتروـة فل أـيارامـايو 

ــعبل  األمم ــودان، والجنا. المعارض فل الجيش الشــــــ ــعبل لجنوب الســــــ المتحدة، والحوومة، وقواي الدفاع الشــــــ
وتحال  المعارضــــــــــــة فل جنوب الســــــــــــودان. وأجري اللجنة عملياي فرز لتحديد األاةال  لتحرير الســــــــــــودان،

واإلفراض عنهم، وأجري حمالي توعية بشــــــــأن االنتهاواي   والقواي المســــــــلحة  المرتباين بالجماعاي المســــــــلحة
ــيمة فل  ــودان، ومنااق اإليواا التابعة للجنا  24الجســــــــ ــعبل لجنوب الســــــــ . يونة من يوناي قواي الدفاع الشــــــــ

المعارض فل الجيش الشـــعبل لتحرير الســـودان وتحال  المعارضـــة فل جنوب الســـودان. وبالتعاون مس اللجنة 
عادة  ــرا. واا عادة اإلدماض، وأارا  النزاع، دعمي األمم المتحدة  االق ســــ ــري  واا الوانية لنزع الســــــال. والتســــ

(، والجنـــا. 201لســــــــــــــودان )فتـــاة، من الحروـــة الوانيـــة لتحرير جنوب ا 76بينهم  اةال، من 280 دمـــاض 
 (. 21(، وجبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة )58المعارض فل الجيش الشعبل لتحرير السودان )

وأينل علا التعـاون بين أارا  النزاع واألمم المتحـدة بشــــــــــــــأن حمـاية الاـةل وفل مجـال اإلفراض عن  - 156
ــال المجنــــدين أو الموتاةين، وأدعو  األاةــــال. وأدعو جميس األارا   لا اإلفراض الةوري عن جميس األاةــ

المجتمس الدولل  لا مواصــــــلة دعم برامج  عادة  دماض هاالا األاةال. وال يزال يســــــاورنل القلق  زاا اســــــتمرار 
االنتهاواي الجســـــــــيمة المرتوبة فل جنوب الســـــــــودان، بما فل ذل  من جانب الجماعاي المســـــــــلحة الناشـــــــــئة 

وأدعو جميس األارا   لا وضــــــــــــــس حـد لالنتهـاوـاي وأحـث الحوومـة علا  ســـــــــــــــياق االقتـتال بين القـباـئل. وفل
 المساالة. وةالة

 
 السودان   

 دارفور  

 فتاة(. 76فتا و  123اةال ) 199انتهاواي جسيمة ضد  208تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 157

الســـــــــــــوداناجنا. تيان من جانب جيش تحرير يالث فوتحققي األمم المتحدة من تجنيد واســـــــــــــتودام   - 158
ــدد التحقق من  عبد ــتودام من جانب  14الواحد. واألمم المتحدة بصــــــ حالة مزعومة من حاالي التجنيد واالســــــ

 قواي الدعم السريس. 

فتاة( علا يد عناصر مسلحة   16  فتيان، و 103( )81( وُشوهوا )38اةال  ُقتلوا )  119وهنا  نحو   - 159
 صــــــابة ناجمة عن المتةجراي من مولةاي الحرب. وُنســــــبي اإلصــــــاباي   47(، بما فل ذل  71غير محددة )

ــة ) ــة  لا قواي األمن الحووميـ ــدعم الســــــــــــــريس )42المتبقيـ ــة 19( )قواي الـ ــامـ ــاراي العـ ــاز االســــــــــــــتوبـ (، وجهـ
 (، وعملياي مشـــــــتروة قامي بها القواي المســـــــلحة الســـــــودانيةا13األمن والموابراي الوانل ســـــــابقا( ) )جهاز
 -((، وجيش تحرير الســودان 5(، والقواي المســلحة الســودانية )5قوة الشــراة الســودانية )االدعم الســريس قواي

(. وُقتل معظم األاةال وشـُو هوا فل سـياق المظاهراي العامة أو أيناا القتال بين الةصـائل 6جنا. عبد الواحد )
 جنا. عبد الواحد. -التابعة للجماعاي المنشقة عن جيش تحرير السودان 
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اةال )فتيان اينان،    59سـبي عملياي االغتصـاب وغيرت من أشـوال العن  الجنسـل المرتوبة ضـد ونُ  - 160
(، 8(، والقواي المســــــــلحة الســــــــودانية )9( )قواي الدعم الســــــــريس )21فتاة(  لا قواي األمن الحوومية )  57و 

ــال  بورـســــ منهماوقواي الدفاع الشـــــعبل، وقوة الشـــــراة الســـــودانية )حاديان لول   ا التابس لجيش (، وفصـــــيل صـــ
(. وظل األاةال الذين يعيشــون 34(، وعناصــر مســلحة غير محددة )4جنا. عبد الواحد ) -تحرير الســودان  

فل مويماي المشــردين داوليا وفل المنااق النائية فل جبل مرة عرضــة للعن  الجنســل أيناا قيامهم بأنشــاة 
 ب.وسب الرزق، بما فل ذل  الزراعة أو رعل الماشية أو جمس الحا

جنا.  -(  لا جيش تحرير الســـــــودان 4( والمســـــــتشـــــــةياي )2اعتداااي علا المدارس ) 6وُنســـــــبي  - 161
(، وعناصــر 1العناصــر المســلحة العربية )و  قواي الدعم الســريسعملياي مشــتروة قامي بها (، و 4الواحد ) عبد

ب قواي األمن التحقق من اســــــتودام تســــــس مدارس ألغراض عســــــورية من جان  (. وتم1مســــــلحة غير محددة )
(، 1(، وقوة الشــــــراة الســــــودانية )2(، وقواي الدعم الســــــريس )2( )القواي المســــــلحة الســــــودانية )6الحوومية )

(. وُأوليـي ومس 3جنـا. عبـد الواحـد ) -((، وجيش تحرير الســــــــــــــودان 1وجهـاز األمن والموـابراي الوانل )
ــريس ) ــتودمها قواي الدعم الســــــ ــود2مدارس واني تســــــ (، وذل  3جنا. عبد الواحد ) -ان ( وجيش تحرير الســــــ

 عقب جهود الدعوة التل بذلتها األمم المتحدة.

فتياي(  لا فصـــــــــــــيل صـــــــــــــال  بورســـــــــــــا التابس لجيش  3فتا، و  15اةال ) 18وُنســـــــــــــب اوتاا    - 162
(. ومن بين العناصــر المســلحة، 13( وعناصــر مســلحة غير محددة )5جنا. عبد الواحد ) -الســودان   تحرير

ــول علا فدية أو إلجبارهم علا العمل منهم   11ُوصــــ    ــلحين، واوتاةوا األاةال للحصــ بأنهم من البدو المســ
 ورعاة ماشية.

ــبي  - 163 ــودانية ) 3وُنســــ ــلحة الســــ ــانية  لا القواي المســــ ــاعداي اإلنســــ ــول المســــ ( 2من حوادث منس وصــــ
 (.1جنا. عبد الواحد ) -صال  بورسا التابس لجيش تحرير السودان  وفصيل

 
 فان والنيل األزرق وأبيلجنوب ورد  

 أعاقي القيود المةروضة علا الوصول جهود الرصد واإلبال  المبذولة من جانب األمم المتحدة. - 164

 وُقتل اةل رضيس علا يد عناصر مسلحة غير محددة فل أبيل.  - 165

ــلحة الســـودانية وعناصـــر مســـلحة مجهولة  - 166 )قامي ول جهة واغُتصـــبي فتاتان من جانب القواي المسـ
ــودانية،  ــلحة الســـــ ــوبة  لا القواي المســـــ ــاب فتاة( فل النيل األزرق وجنوب وردفان. وفل الحالة المنســـــ باغتصـــــ

 سنة.  20القبض علا الجانل وُحوم عليه بالسجن لمدة  ألقل

وتم التحقق من قيام القواي المســــــلحة الســــــودانية باســــــتودام مدرســــــتين ومســــــتشــــــةا واحد فل جنوب  - 167
 ألغراض عسورية. وردفان 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

، مما ســـم  لألمم المتحدة بزيارة  2019أرحب بةت  الحيز اإلنســـانل اعتبارا من تشـــرين األولاأوتوبر  - 168
عة  قوا، بما فل ذل  منااق فل جبل مرة أو منااق 2011المنااق التل وان قد تعّذر الوصـــــول  ليها منذ عام 

 شمال.   -ل لتحرير السودان لسيارة الحروة الشعبية والجيش الشعبوواضعة األزرق  جنوب وردفان والنيل فل 
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جنديا من قواي الدعم الســـــريس  1 346وأرحب بمشـــــاروة الحوومة مس األمم المتحدة فل عملية فرز  - 169
فل جنوب وغرب دارفور، وهل عملية لم يتم واللها الوشـــــــــ  عن وجود أي اةل فل صـــــــــةو  هذت القواي. 

ــلحة ا ــادرة عن القواي المســـــــــ ــريس التل تحظر وأالحظ وذل  أوامر القيادة الصـــــــــ ــودانية وقواي الدعم الســـــــــ لســـــــــ
 األاةال. تجنيد

وأشـــــــــجس الحوومة علا مواصـــــــــلة العمل مس األمم المتحدة بشـــــــــأن التدابير الوقائية لحماية األاةال  - 170
أجل الحةاظ علا المواســــــــب التل حققتها واة العمل المتعلقة ب نهاا ومنس تجنيد األاةال واســــــــتودامهم،  من

ــل مس 2018ام التل ُأنجزي فل ـعــــ  ــذا التقرير  لا العمـــ ــة فل مرفقل هـــ ــدرجـــ . وأدعو جميس األارا  المـــ
المتحدة بشــأن واا العمل أو تجديد مشــاروتها مس األمم المتحدة من أجل مواصــلة تنةيذ واا العمل،  األمم

ـية بمـا فل ذـل  من والل ورائا اريق محـددة زمنـيا. وأدعو جميس األارا   لا مراعـاة حمـاـية الاةـل فل عمل
 السالم الجارية. 

وال يزال يســـــــاورنل القلق  زاا االنتهاواي الجســـــــيمة المرتوبة فل الســـــــودان، وال ســـــــيما حوادث القتل  - 171
ــد األاةال، ووةالة  ــتودام المةرا للقوة ضـــ ــل. وأدعو الحوومة  لا االمتناع عن االســـ ــويه والعن  الجنســـ والتشـــ

جميس األارا  علا التعاون الوامل مس الجهود المبذولة مســاالة مرتوبل االنتهاواي الجســيمة. وأشــجس وذل  
 إلزالة األل ام.

 
 الجمهورية العربية السورية   

فتا،  1 612اةال ) 2 292انتهــاوــا جســــــــــــــيمــا ضـــــــــــــــد  2 638تحققــي األمم المتحــدة من وقوع  - 172
 اةال لم ُيعر  نوع جنسهم(. 279فتاة، و  401 و

شـــارووا فل القتال  798فتاة(، منهم  55فتا، و  765اةال ) 820وتم التحقق من تجنيد واســـتودام   - 173
)وحداي حماية منهم دون ســــن الوامســــة عشــــرة. وُنســــبي حاالي  لا وحداي حماية الشــــعب الوردية   147و 

شام بقيادة جبهة مظلة قواي سوريا الديمقرااية، وهيئة تحرير ال  ( تحي283)الشعباوحداي الحماية النسوية( 
(، وجماعاي المعارضـــــــــــة المســـــــــــلحة الســـــــــــورية )المعروفة ســـــــــــابقا  باســـــــــــم الجيش الســـــــــــوري 245النصـــــــــــرة )

ــام )191) ( 10) الحر( (، وقواي األمن 23(، وعناصـــر أورى تابعة لقواي ســـوريا الديمقرااية )26(، وأحرار الشـ
(، والميليشــياي الموالية 10لســورية )(، والقواي الحوومية ا11) (، وجماعاي مســلحة غير محددة22الداولل )
(. ووقعي معظم الحاالي فل 1(، والدولة اإلســالمية فل العراق والشــام )3(، ونور الدين الزنول )5للحوومة )

ــافة  لا ذل ، وفل  اار واة العمل الموقعة فل حزيرانايونيه  دلب والرقة. وباإلضــــــ مس قواي  2019حلب واا
 فتاة. 51سوريا الديمقرااية، ُأفرض عن 

فتا، وفـتاـتان اينـتان( احُتجزوا أو ُحرموا من حريتهم الرتـبااهم   216اةال ) 218وهـنا  علا األـقل  - 174
ــة، من جانب   ــوية المزعوم بأارا  معارضـــــ ( تحي مظلة 194)وحداي حماية الشـــــــعباوحداي الحماية النســـــ

ــام 20قواي ســــــــــــــوريـــا الـــديمقراايـــة، وقواي األمن الـــداولل ) (، والقواي الحووميـــة 2)(، وهيئـــة تحرير الشــــــــــــــ
فتا من حريتهم، بعضــــــهم  150أوتوبر، تحققي األمم المتحدة من حرمان ا(. وفل تشــــــرين األول2) الســــــورية

وحداي حماية جنسية أورى علا األقل، من جانب  22سنواي، من الجنسية السورية ومن  9يتجاوز عمرت   ال

_________________ 

 ا بالجماعاي التل تنسب نةسها  لا الجيش السوري الحر.وان يشار  ليها سابق   (10) 
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يمقرااية، بتهمة االرتباا المزعوم بتنظيم  تحي مظلة قواي ســــــــــــــوريا الد الشــــــــــــــعباوحداي الحماية النســــــــــــــوية
 اإلسالمية.  الدولة

فتــاة،  342فتا، و  834اةال ) 1 454( مــا عــددت 557( وتشــــــــــــــويــه )897وتم التحقق من قتــل ) - 175
من االنتهاواي فل  دلب. وُنســب نصــ  اإلصــاباي  لا   678اةال لم يحدد نوع جنســهم(، مس وقوع   278 و

(، 487( )بمـا فل ذلـ  القواي الجوـية الحوومـية والموالـية للحوومـة )723ة للحوومـة )القواي الحوومـية والمواليـ 
((، وجنـــــــاة غير 5(، والقواي الحووميـــــــة )231والقواي الحووميـــــــة والميليشــــــــــــــيـــــــاي المواليـــــــة للحوومـــــــة )

( تحي 21)ووحداي حماية الشـــعباوحداي الحماية النســـوية (، 65) ( 11) (، وعملية نبس الســـالم580) محددين
(، 14(، وهيئة تحرير الشــام )23لة قواي ســوريا الديمقرااية، وتنظيم الدولة اإلســالمية فل العراق والشــام )مظ

(، وجماعاي المعارضـــــة المســـــلحة 11والتحال  الدولل لموافحة تنظيم الدولة اإلســـــالمية فل العراق والشـــــام )
(. ونتجي 1ألمن الداولل )( وقواي ا6(، وعناصــــــــــــــر أورى من قواي ســــــــــــــوريا الديمقرااية )10الســــــــــــــورية )

(، والهجماي 301(، والذوائر غير المنةجرة )332(، والقص  )515اإلصاباي أساسا عن الضرباي الجوية )
ا فل عدد ا وبير  ارتةاع    2019(. وشــــــــهد الربس األوير من عام 165باســــــــتودام أجهزة متةجرة يدوية الصــــــــنس )

عسوري فل األجزاا الشمالية ال ربية والشمالية الشرقية من الحوادث التل توقس  صاباي وبيرة والل التصعيد ال
 البلد.

وال يزال العن  الجنســــــــــــل المرتوب ضــــــــــــد األاةال والمنســــــــــــوب  لا األارا  أقل من المبل  عنه.  - 176
حـالـة من حـاالي العن  الجنســــــــــــــل ضـــــــــــــــد فتيـاي محتجزاي علا يـد القواي  11وتحققـي األمم المتحـدة من 
 عي فل السنواي السابقة وتم التحقق منها فل تاريع الحق. الحوومية، وهل حاالي وق

ــةياي )157اعتداا علا المدارس ) 262ووان هنا  ما مجموعه   - 177 ــتشــــــــ (، بما فل ذل  105( والمســــــــ
( 226علا األفراد المشــــــــــمولين بالحماية، نســــــــــبي  لا القواي الحوومية الســــــــــورية والقواي الموالية للحوومة )

(، والقواي الحووميــة والميليشــــــــــــــيــاي المواليـة 147جويـة الحووميــة والمواليــة للحوومـة )فل ذلـ  القواي ال )بمــا
(، وجمــاعــاي 6(، وعمليــة نبس الســــــــــــــالم )14((، وجنــاة غير محــددين )4( والقواي الحووميــة )75للحوومــة )

(، 3لشــام )(، وتنظيم الدولة اإلســالمية فل العراق وا5(، وهيئة تحرير الشــام )5المعارضــة المســلحة الســورية )
(، والتحال  2وغيرها من عناصــر قواي ســوريا الديمقرااية )ووحداي حماية الشــعباوحداي الحماية النســوية 

ــالمية ) ( فل  دلب، واناوى 192(. وقد وقعي غالبية هذت االعتداااي )1الدولل لموافحة تنظيم الدولة اإلســـــــــ
(، واعتداااي باسـتودام 34  ابيعتها )(، وتةجيراي لم ُتعر 50(، وقصـ  )158معظمها علا غاراي جوية )
 (.6أجهزة متةجرة يدوية الصنس )

وحـداي حمـاـية مـدرســــــــــــــة ومرفقين ابيين ألغراض عســــــــــــــورـية من جـاـنب  32وتم اســــــــــــــتوـدام نحو  - 178
( وعناصـــــر أورى 3( وقواي األمن الداولل )10(، والقواي الحوومية )17)الشـــــعباوحداي الحماية النســـــوية 

 (. 22(، وال سيما فل الحسوة )1(، وهيئة تحرير الشام )1من قواي سوريا الديمقرااية )

وحداي حماية فتياي واةل واحد لم ُيحدد نوع جنسه(  لا   4  فتا و  12اةال  )  17وُنسب اوتاا    - 179
( وقواي األمن 1(، وعناصــــــــــر أورى من قواي ســــــــــوريا الديمقرااية )8) لنســــــــــويةالشــــــــــعباوحداي الحماية ا

_________________ 

 سورية فل سياق عملية نبس السالم. تعمل القواي التروية والجماعاي المسلحة ال (11) 
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(. وفل معظم الحوادث، 3(، والقواي الحوومية )4(، وجماعاي المعارضــــــــة المســــــــلحة الســــــــورية )1) الداولل
 ُيزعم من ارتباا أقاربهم بجماعاي معارضة أو تمهيدا لتجنيدهم. اوُتا  األاةال بسبب ما

ــمل ما مجم - 180 ــّن اعتداااي  84وعه وشــــــ ــانية شــــــ ــاعداي اإلنســــــ ــول المســــــ حادية من حوادث منس وصــــــ
(، واعتــداااي علا المرافق 21(، وحوادث  زالــة اإلمــداداي اإلنســـــــــــــــانيــة أو حجبهــا )46مرافق الميــات ) علا

ــائل النقل واألفراد ) ــانية ووســـ ــبي هذت الحوادث  لا القواي الحوومية والموالية للحوومة )17اإلنســـ  (58(. وُنســـ
(، والقواي الجويــة الحووميــة والمواليــة 30)بمــا فل ذلــ  القواي الحووميــة والميليشــــــــــــــيــاي المواليــة للحوومــة )

ووحداي حماية الشـــــــــعباوحداي الحماية (، 10وجناة غير محددين ) (،2والقواي الحوومية )(، 26للحوومة )
(، 3(، وعملية نبس الســــــالم )7ية )(، واإلدارة الذاتية فل شــــــمال وشــــــرق الجمهورية العربية الســــــور 3)النســــــوية 

 (. 1(، وحوومة اإلنقاذ السورية )1(، وهيئة تحرير الشام )1وقواي األمن الداولل )

 
  التاوراي ودواعل القلق

مس مميلتل  2019أرحـب ـبالتزام قواي ســــــــــــــورـيا اـلديمقرااـية بواـة العمـل الموقعـة فل حزيرانايونـيه  - 181
نشـاا الواصـة وبالتقدم المحرز فل  تنةيذها، وال سـيما  صـدار أمر عسـوري يورر تأويد حظر تجنيد األاةال، واا

االق ســــــــــــــرا.   100لجـنة للتنةـيذ، وـتدرـيب   2019اةال فل عـام  30من الـقادة، وتعيين وـبار المنســــــــــــــقين، واا
فتا وانوا ينظرون اإلفراض عنهم رسميا. وأرحب وذل   18، فضال عن فصل  2020فتاة فل أوائل عام  51 و

ــم ب م وانية وصـــــــول شـــــــرواا األمم المتحدة فل مجال حماية الاةل  لا مروز هوري فل الحســـــــوة، الذي يضـــــ
بشــول أســاســل أاةاال ســوريين وانوا مرتباين ســابقا بتنظيم الدولة اإلســالمية باعتبارهم من ”أشــبال الوالفةا. 

 واة العمل.  أّير علا تنةيذ 2019وأالحظ أن بدا عملية نبس السالم فل تشرين األولاأوتوبر 

بشــــــــأن عدم اســــــــتودام وأحيا علما بالحوار بين حوومة الجمهورية العربية الســــــــورية واألمم المتحدة  - 182
تنةيذ توصـــــــــياي لجنة حقوق الاةل، بما فل ذل  التوصـــــــــياي المتعلقة المدارس ألغراض عســـــــــورية من أجل  

متحدة فل دمشـــــق ومس مميلتل الواصـــــة األمم ال بتجنيد األاةال واســـــتودامهم، وأدعو الحوومة  لا العمل مس
فل ذلـ  من والل التوقيس علا واا عمـل  لتعزيز حمـاـية األاةـال المتضــــــــــــــررين من النزاع المســــــــــــــل ، بمـا

 .بسببهاالجمهورية العربية السورية حوومة  ُأدرجيللمواضيس التل  مشتروة موصصة

االنتهاواي الجســـــــيمة التل يرتوبها ضـــــــد األاةال وقد راعنل اســـــــتمرار المســـــــتوياي المرتةعة لجميس  - 183
جميس األارا  فل البلــد، بمــا فل ذلــ  القواي الحووميــة والمواليــة للحوومــة. وتقلقنل بوجــه وــام الزيــادة فل 
عدد االعتداااي علا المدارس والمســـــــتشـــــــةياي. وما زلي أشـــــــعر بقلق شـــــــديد من الزيادة الحادة فل احتجاز 

. ومما ييير القلق أيضــــــا تزايد عدد الحوادث التل ُيمنس فيها وصــــــول المســــــاعداي األاةال بتهم تتعلق باألمن
ــ  الذي يناوي علا تنةيذ اعتداااي علا مرافق الميات. وأحث جميس األارا  علا  ــانية واالتجات الناشــــ اإلنســــ

ــل ، بما فل ذل  اتواذ تداب  ــين حماية األاةال فل النزاع المســـــــــــ ير وقائية اتواذ جميس التدابير الالزمة لتحســـــــــــ
 للتوةي  من اإلصاباي بين األاةال، وحماية المدارس والمرافق الصحية فل سياق تنةيذ العملياي العسورية.

وأورر دعوتل  لا جميس البلدان المعنية التل لم تقم بعد بتيســــــــير العودة الاوعية للنســــــــاا واألاةال  - 184
ــتبه بوجود صــــالي أســــرية ترباهم بتنظيم ا لدولة اإلســــالمية والموجودين حاليا فل مويماي األجانب الذين يشــ

فل شــمال شــرق البلد، أن تةعل ذل ، تمشــيا مس مبادئ القانون الدولل، بما فل ذل  مبدأ عدم اإلعادة القســرية 
 واحترام مصال  الاةل الةضلا. 
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 اليمن   

فتيــان،   1 708اةال ) 2 159انتهــاوــا جســــــــــــــيمــا ضـــــــــــــــد  4 042تحققــي األمم المتحــدة من وقوع  - 185
 فتاة(. 451 و

ــتودام  - 186 ــب تجنيد واســ ــار اهلل   43فتا، و   643اةال )  686وُنســ )المعروفون  فتاة(  لا الحويييناأنصــ
ــم الحوييين(  ــابقا باســ ــلحة اليمنية )482)ســ (، وقواي النوبة 41(، وقواي الحزام األمنل )136(، والقواي المســ

(، وجماعة مســلحة ســلةية، والحرا  4للجان الشــعبية )(، وا7(، وعناصــر مســلحة غير محددة )14الشــبوانية )
فل المـاـئة  19(، ووـاـني نســـــــــــــــبة 514الجنوبل )حـالـة واحـدة لوـل منهمـا(. وأدى معظم األاةـال أدوارا قـتالـية )

 منهم دون سن الوامسة عشرة. 

ا من الحريــــة عــــامــــ   16 و 12فتا تتراو. أعمــــارهم بين  97وتحققــــي األمم المتحــــدة من حرمــــان  - 187
ــم الحوييين( احتجازهم علا يد الحويييناأنصـــــــار اهلل   أواو ــابقا باســـــ (، والقواي المســـــــلحة 68))المعروفون ســـــ

( الرتبااهم المزعوم بأارا  معارضــــــة. واحُتجز األاةال 3(، وتحال  دعم الشــــــرعية فل اليمن )26اليمنية )
اةال  تم اعتقالهم واحتجازهم  25لةتراي تتراو. بين ســـتة أشـــهر ويالث ســـنواي. ومن بين هاالا األاةال، ف ن 

من جـاـنب التحـال  وتم تســــــــــــــليمهم  لا حوومـة اليمن، التل احتجزتهم مرة أورى قـبل اإلفراض عنهم  لا مروز 
، وـان قـد ُأالق 2020. وحتا وـانون الـيانلايـناير 2019رعـاـية ماقـي فل مـأرب فل تشــــــــــــــرين األولاأوتوبر 

)المعروفون سـابقا   وانوا محتجزين لدى الحويييناأنصـار اهللاةال   68فيهم  اةال ، بمن 93سـرا. ما مجموعه 
 .باسم الحوييين(

فتا،  1 041اةال ) 1 447( ُنةـ ذي ضـــــــــــــــد 1 052( وتشــــــــــــــويـه )395وُنســــــــــــــبـي عمليـاي قتـل ) - 188
(، 222(، والتحال  )313) )المعروفون ســــــــــابقا باســــــــــم الحوييين( فتياي(  لا الحويييناأنصــــــــــار اهلل 406 و

(، وتنظيم القاعدة فل شــبه 11(، وقواي الحزام األمنل )40(، واللجان الشــعبية )96لحة اليمنية )والقواي المســ 
 482(. وتعذر  سـناد المسـاولية عن وقوع 2(، وتنظيم الدولة اإلسـالمية فل العراق والشـام )5الجزيرة العربية )

بين موتل  أارا  النزاع.  صــــــــابة أورى والل تبادل إلاالق النار  276 صــــــــابة بين األاةال، وما وقعي  
عن األل ام األرضـية والمتةجراي   306 صـابة عن القتال البري، و   865ومن مجموع عدد اإلصـاباي، نتجي 

عن القـناـبل، بمـا فل ذلـ  الهجمـاي االنتحـارـية  68عن الضــــــــــــــرـباي الجوـية، و  171من مولةـاي الحرب، و 
واني محافظاي الحديدة وتعز والضــــــالس هل األوير والهجماي باســــــتودام األجهزة المتةجرة اليدوية الصــــــنس. و 

 تضررا. 

وتم التحقق من حوادث عن  جنســــــــــــــل تعرض لهــا ياليــة فتيــان علا يــد الحويييناأنصــــــــــــــــار اهلل  - 189
ــم الحوييين(  ــابقا باســــ ــلحة اليمنية، تتراو. أعمارهم بين  وفتاة)المعروفون ســــ  و  12واحدة علا يد القواي المســــ

المتأيرة بالنزاع، والوصـــم، والوو  من االنتقام، من األســـباب  المنااق  لار الوصـــول  ا. وال يزال تعذّ عام   16
 التل أدي  لا نقم اإلبال  عن هذا االنتها .

  (. وُنســــــــبي االعتداااي  لا الحوييينا15( والمســــــــتشــــــــةياي )20اعتداا علا المدارس ) 35ووقس  - 190
(، وقواي 4(، والتحال  )6(، والقواي المســــلحة اليمنية )15))المعروفون ســــابقا باســــم الحوييين( أنصــــار اهلل 

(. وتعّذر  ســناد المســاولية عن أربعة اعتداااي، ووقعي يالية 1(، وقواي النوبة الشــبوانية )2الحزام األمنل )
( وبين القواي المســــــلحة اليمنية 2منها فل ســــــياق المواجهاي بين القواي المســــــلحة اليمنية واللجان الشــــــعبية )
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(. ووقعي معظم االعتداااي فل محافظتل 1))المعروفون ســـــــــــابقا باســـــــــــم الحوييين( والحويييناأنصـــــــــــار اهلل 
 (. 13( وتعز )15الضالس )

ــتودام  - 191 ــار اهلل  37وُنســــب اســ ــابقا باســــم مدرســــة ألغراض عســــورية  لا الحويييناأنصــ )المعروفون ســ
(.  1(، وجماعة مســلحة غير محددة )1(، واللجان الشــعبية )35)ابقا باســم الحوييين( )المعروفون ســ  الحوييين(

)المعروفون سابقا وما تم التحقق من استودام يالية مستشةياي ألغراض عسورية من قبل الحويييناأنصار اهلل 
 (.  1( والقواي المسلحة اليمنية )2) باسم الحوييين(

  فتا، وفتـــــاة واحـــــدة( علا يـــــد الحوييينا 21اةال  ) 22ا  وتحققـــــي األمم المتحـــــدة من اوتـاــــ  - 192
(. 1(، واللجان الشــــــــعبية )2(، وقواي الحزام األمنل )19) )المعروفون ســــــــابقا باســــــــم الحوييين( اهلل أنصــــــــار

 معظم الحاالي، اسُتودم األاةال للتجنيد، فل حين اوُتاةي الةتاة للزواض. وفل

  فيها منس وصــــــــــول المســــــــــاعداي اإلنســــــــــانية  لا الحويييناحادية تم  1 848وُنســــــــــب ما مجموعه  - 193
ــار ــم الحوييين(اهلل  أنصــــــــ ــابقا باســــــــ ــلحة اليمنية 186(، والتحال  )1 553) )المعروفون ســــــــ (، والقواي المســــــــ

، 2018(. ويمـيل ذـل  زـيادة هـائـلة مقـارـنة ـبالرقم المســــــــــــــجـل فل عـام 109وعـناصــــــــــــــر أورى ـتابعـة للحوومـة )
ــانية، والعن  واناوي هذت الحالة علا فرض ق ــاعدة اإلنســ يود علا التنقل داول البلد، والتدول فل تقديم المســ

ضــد العاملين فل مجال تقديم المســاعدة اإلنســانية، واألصــول والمرافق المتصــلة بالمســاعدة اإلنســانية، وفرض 
انة قيود علا الدوول  لا البلد. ووان منس وصـــــول المســـــاعداي اإلنســـــانية منتشـــــرا فل محافظتل صـــــنعاا وأم
ب وحجة وصعدة.   العاصمة، تليها المحافظاي المتاومة للواوا األمامية النشاة، بما فل ذل  الحديدة واا

 
 التاوراي ودواعل القلق   

أرحب بالتزام حوومة اليمن المســتمر بحماية األاةال المتضــررين من النزاع، بما فل ذل  من والل  - 194
مأرب، الذي يتم من والله لّم شــــمل األاةال بأســــرهم، وأشــــجس علا بذل مروز الرعاية الماقي التابس لها فل  

المزـيد من الجهود، بمـا فل ذـل  اعتمـاد بروتووول تســــــــــــــليم يتعلق ـباإلفراض عن األاةـال. وقـد أحرز تقـدم، فل 
، علا صــعيد تنةيذ واة عمل الحوومة وورياة الاريق التل وضــعتها، حيث 2019النصــ  األول من عام 

منهم علا التعّر  علا  40لحماية األاةال داول القواي المســـــــــلحة اليمنية، تم تدريب  امنســـــــــق   90تم تعيين 
، مس اشـــــــتعال 2019األاةال المرتباين بالجماعاي المســـــــلحة. غير أن هذا التقدم توق  فل طباأغســـــــاس  
ــياق، ُيرحَّب بالتوجيه ال ــدرت التوتراي بين الحوومة والمجلس االنتقالل الجنوبل. وفل هذا السـ ــل الذي أصـ ــياسـ سـ

 ، والذي يوعز  لا جميس القوى باالمتيال لواة العمل وورياة الاريق. 2019شبااافبراير الرئيس فل 

وأينل علا تـأييـد التحـال  لبرنـامج أنشــــــــــــــاـة محـددة زمنيـا، من والل تبـادل رســـــــــــــــائـل مس مميلتل   - 195
. وتشجعنل الجهود التل تجلي فل 2019الواصة، من أجل دعم تنةيذ مذورة التةاهم الموقعة فل طذارامارس  

ــاالة.  ــياق المذورة وأدعو التحال   لا التعجيل بتنةيذ األنشـــــــــــاة المتةق عليها، بما فل ذل  أحوام المســـــــــ ســـــــــ
 .2019وأالحظ االنوةاض فل عدد اإلصاباي بين األاةال التل ُنسبي  لا التحال  فل عام 

لوضـــس واة  )المعروفون ســـابقا باســـم الحوييين(  ويشـــجعنل الحوار الجاري مس الحويييناأنصـــار اهلل - 196
عمل إلنهاا ومنس االنتهاواي التل ُأدرجي ألجلها فل التقرير، واســتودام المدارس ألغراض عســورية. وأالحظ 

علا توجيه لتسليم األاةال   2020أنه تم تعيين جهة تنسيق عليا ولجنة فنية، وأنه تم التوقيس فل نيساناأبريل 
ــاا العمليـــاي العســــــــــــــوريـــة. وأرحـــب بـــاإلفراض عن  واأو الـــذين تم أســــــــــــــرهم اةال  احتجزهم  68احتجـــازهم أينـ
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، 2020الرتبااهم بأحزاب المعارضـــة فل أوائل عام  )المعروفون ســـابقا باســـم الحوييين(الحوييوناأنصـــار اهلل  
 وأحث علا  عااا األولوية إلعادة  دماجهم.

عدد اإلجمالل لالنتهاواي الجســــيمة، بما فل ذل  اســــتمرار غير أننل أشــــعر بقلق بال   زاا ارتةاع ال - 197
)المعروفون ســــــابقا باســــــم  تجنيد األاةال من جانب أارا  النزاع، وال ســــــيما من جانب الحويييناأنصــــــار اهلل

 ، وتقلم الحيز المتا. أمام العاملين فل مجال األنشاة اإلنسانية فل اليمن. الحوييين(

التقيد بالتزاماتهم ومســاولياتهم بموجب القانون الدولل وعلا اتواذ جميس وأحث جميس األارا  علا  - 198
 التدابير الالزمة إلنهاا ومنس االنتهاواي وتيسير وصول المساعداي اإلنسانية  لا األاةال.

وأرحب بالتقدم المحرز صــــوب  نهاا النزاع الذي يشــــول الســــبب الجذري لهذت المعاناة. وأحث جميس  - 199
 األارا  علا مواصلة المةاوضاي الرامية  لا تحقيق سالم دائم فل اليمن.

 
 الحالت غير المدرجة في جدول أعمال مجلس األمن أو الحالت األخرى - باء 

 الهند   

فتا، وفتــاتــان اينتــان(،   13اةال ) 15 من بين (7) ( وتشــــــــــــــويــه8تحققــي األمم المتحــدة من قتــل ) - 200
ــنة واحدة وتتراو.  ــنة، من جّراا أو أيناا العملياي المشـــــتروة لقوة الشـــــراة االحتيااية  17 أعمارهم بين ســـ ســـ

(، 10المروزية والجيش الهندي )بنادق راشــــــتريا(، وفريق العملياي الواصــــــة التابس لشــــــراة جامو ووشــــــمير )
(. ونجمي 3بة )(، أو أيناا القصــــــ  عبر وا المراق1(، وعناصــــــر مســــــلحة غير محددة )1) وعســــــور ايبة

االق النار، بما فل ذل  من  اإلصاباي التل وقعي فل جامو ووشمير أساسا عن التعذيب أيناا االحتجاز، واا
 البنادق الهوائية، والقص  عبر الحدود. 

وتحققــي األمم المتحــدة من اعتــداااي شــــــــــــــنتهــا عنــاصــــــــــــــر غير محــددة علا تســــــــــــــس مــدارس فل  - 201
 ووشمير.  جامو

ــة احتجزي ومن دواعل ا - 202 ــديـ ــارهم بين  68لقلق أن أجهزة األمن الهنـ ســــــــــــــنواي  9اةال تتراو. أعمـ
ــمير بتهم تتعلق باألمن القومل، بمن فل ذل  اةل الرتبااه الةعلل أو المزعوم  17 و ــنة فل جامو ووشــــــــ ســــــــ

 بالجماعاي المسلحة.

جمـاعـاي الال من أاةـ  10وفل واليـة جـاروـانـد، أفـادي التقـارير بـأن الشــــــــــــــراـة الهنـديـة أنقـذي نحو  - 203
 المتمردة، التل ُيزعم أنها اوتاةتهم أو استودمتهم فل قدراي الدعم أو القتال. ةالناوسالي 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

ما زلي أشـــعر بالقلق  زاا اإلصـــاباي التل لحقي باألاةال فل جامو ووشـــمير، وأدعو الحوومة  لا  - 204
ا فل ذل  عن اريق  نهاا اسـتودام المسـدسـاي الهوائية ضـد األاةال. اتواذ تدابير وقائية لحماية األاةال، بم

ويســــاورنل القلق  زاا احتجاز األاةال، بما فل ذل  اعتقالهم أيناا المداهماي الليلية، وحبســــهم فل معســــوراي 
جبـة، الجيش، وتعـذيبهم أينـاا االحتجـاز واحتجـازهم دون توجيـه تهمـة  ليهم أو مراعـاة اإلجراااي القـانونيـة الوا

وأحث الحوومة علا وضـس حد فوري لهذت الممارسـة. وأالحظ أن الحوومة أجري عملية تحقق من سـّن بعض 
المحتجزين، وأحـث علا  ضــــــــــــــةـاا اـابس منهجل علا هـذت العمليـة. وأالحظ االنوةـاض، نتيجـة للجهود التل 

جماعاي التشويههم فيما يتصل ب تبذلها الحوومة، فل عدد التقارير الواردة بشأن تجنيد األاةال وقتل األاةال و 
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المتمردة. غير أن مدى حصــول األاةال علا التعليم والودماي الصــحية ال يزال ييير القلق بســبب  ةالناوســالي 
هذت الجماعاي المتمردة، وال ســـــيما فل واليتل تشـــــاتيســـــ ار وجارواند. ويســـــاورنل القلق  زاا االعتداااي علا 

 ن الحوومة باشري باتواذ  جراااي قانونية ضد الجناة.المدارس، غير أننل أشعر بالتةاال أل

وأورر تشــــــــــــــجيعل للحوومـة علا اتوـاذ تـدابير وانيـة للوقـايـة وللمســـــــــــــــاالـة عن جميس االنتهـاوـاي   - 205
 الجسيمة، فل أقرب وقي ممون.

 
 نيجيريا   

فتاة،  131فتا، و    596اةال ) 733انتهاوا جســـــــــــيما ضـــــــــــد    788تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 206
 لم ُيعر  نوع جنسهم(. الاةأ 6 و

ــتودام   - 207 ــاولية عن تجنيد واســــــــ ــبي المســــــــ فتاة(، تتراو. أعمارهم بين    18فتا، و  28اةال ) 46وُنســــــــ
(. واســــــــــــــتوــدمـي قواي األمن 13( وقواي األمن النيجيريـة )33ســــــــــــــنــة،  لا جمــاعـة بووو حرام ) 17 و 13

نقاا التةتيش العســورية. وباإلضــافة  لا ذل ، تم التحقق فل تاريع النيجيرية األاةال فل أعمال وضــيعة عند 
فتاة( فل الةترة ما بين  58 فتا، و 458اةال  )  516الحق من قيام القوة المدنية المشــــتروة بتجنيد واســــتودام 

. ولم يتم التحقق من أي عمليــة تجنيــد واســــــــــــــتوــدام جــديــدة من جــانــب القوة المــدنيــة 2017 و 2013عــامل 
، عـندما تم التوقيس علا واـة العمـل مس األمم المتحـدة. وعالوة علا ذل ، قامي 2017ة بعـد عام المشــــــــــــــتروـ 

اةال فل  36اةال فل مناقة أقصـــــــــا الشـــــــــمال فل الواميرون، و   71جماعة بووو حرام بتجنيد واســـــــــتودام  
 فل تشاد.  8النيجر، و 

ــلااي النيجيرية عن  - 208 ــوري فتا، وفتاتا 158اةال  )  160وأفرجي الســــــ ن اينتان( من االحتجاز العســــــ
بعـــد اعتقـــالهم بتهمـــة االرتبـــاا المزعوم بجمـــاعـــة بووو حرام. ولم تتمون األمم المتحـــدة من التحقق من عـــدد 

 األاةال الذين ال يزالون رهن االحتجاز، حيث ُمنس الوصول  لا مرافق االحتجاز. 

ــه  - 209 ــا مجموعـ ــا  مـ ــاة( تتراو  25فتا، و  95اةال ) 120وهنـ ــارهم بين فتـ ــة  17و  11. أعمـ ســــــــــــــنـ
(، وتنظيم الــدولــة 7(، وجنــاة غير محــددين )105( علا يــد جمــاعــة بووو حرام )64( وشــــــــــــــوهوا )56) ُقتلوا

(. 1حاالي لول منهما(، والقوة المدنية المشـــتروة ) 3والية غرب أفريقيا وقواي األمن النيجيرية ) -اإلســـالمية 
النـار بين قواي األمن النيجيريـة وجمـاعـة بووو حرام. ومن  ووقعـي  حـدى اإلصـــــــــــــــابـاي أينـاا تبـادل إلاالق

 صـــــابة من  41مجموع اإلصـــــاباي التل وقعي فل صـــــةو  األاةال ونســـــبي  لا جماعة بووو حرام، وقعي  
أاةال اســــــــــتودموا فل حمل هذت  9جراا انةجار أجهزة متةجرة يدوية الصــــــــــنس يحملها مدنيون، من ضــــــــــمنهم 

 صـــاباي بين األاةال فل مناقة أقصـــا الشـــمال فل الواميرون،   103ُنســـبي األجهزة. وباإلضـــافة  لا ذل ، 
(، وعناصـــــر مســـــلحة 9(، والقواي الحوومية )109فل تشـــــاد  لا جماعة بووو حرام ) 3فل النيجر، و   13 و

 (.  1غير محددة )

،  ســـنة 16 و 12فتاة تتراو. أعمارهن بين  30وارتوبي جماعة بووو حرام أعمال عن  جنســـل ضـــد  - 210
ا  لا عناصـــر من بووو حرام. وعالوة علا ذل ،  فتاة اوُتاةن يم اغتصـــبن أو تم تزويجهن قســـر   23بمن فيهن 

 حرام. تعرضي ومس فتياي للعن  الجنسل فل تشاد والنيجر، اينتان منهن تعّرضتا العتداا من جماعة بووو

ــةياي )4هجوما علا المدارس ) 15وُنســــب ما مجموعه   - 211 ــتشــ لا جماعة بووو حرام فل (  11( والمســ
نيجيريا. وعالوة علا ذل ، هاجمي جماعة بووو حرام مدرســــة واحدة وســــبعة مســــتشــــةياي فل مناقة ديةا فل 
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النيجر، ومدرســة واحدة ومســتشــةا واحد فل مناقة أقصــا الشــمال فل الواميرون. وهاجمي عناصــر مســلحة 
 غير محددة أحد المستشةياي فل النيجر.

أاةـال لم ُيعر  نوع  6فتـاة، و  23فتا، و  15اةال ) 44ليـة عن اوتاـا  وُنســــــــــــــبـي المســــــــــــــاو  - 212
ســـنة،  لا جماعة بووو حرام. وباإلضـــافة  لا ذل ، اوُتا  أاةال  17و   11جنســـهم(، تتراو. أعمارهم بين 

 (.17( وجناة غير محددين )104( علا يد جماعة بووو حرام )5( وتشاد )49( والواميرون )67فل النيجر )

(، 12حادية تم فيها منس وصـــول المســـاعداي اإلنســـانية ُنســـبي  لا جماعة بووو حرام ) 17ووقعي   - 213
(. وشــــــــــــــمـلي الحوادث قـتل 2(، وقواي األمن النيجيرـية )3والـية غرب أفريقـيا ) -وتنظيم اـلدوـلة اإلســــــــــــــالمـية 

طور، تم التحقق واوتاا  العاملين فل مجال األنشـــــاة اإلنســـــانية علا يد جماعة بووو حرام. وعلا صـــــعيد 
 من حاديين لم ُينسبا  لا جهة بعينها فل النيجر. 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

أرحب بالدور البّناا الذي تضـــــــــــــالس به الحوومة فل دعم مشـــــــــــــاروة األمم المتحدة مس القوة المدنية  - 214
واســتودامهم. ونتيجة لذل ، من بشــأن  نهاا ومنس تجنيد األاةال    2017المشــتروة فل  اار واة العمل لعام 

فتا  1  138اةال  ) 1  355بين طال  األاةال المةرض عنهم من صــــــــةو  القوة المدنية المشــــــــتروة، حضــــــــر  
. وأشــجس الســلااي علا ضــمان 2019فتاة( احتةاالي بمناســبة انةصــالهم عن هذت الجماعة فل عام   217 و

 دنية المشتروة علا  ومال تنةيذ واة عملها.  عادة  دماض األاةال المةرض عنهم، وما أشجس القوة الم

اةال من االحتجــاز أمرا يحمــل علا التةــاال، فــ ننل مــا زلــي قلقــا من  160ولئن وــان اإلفراض عن  - 215
ــبب ارتبااهم المزعوم بجماعة بووو حرام. وأورر دعوتل  لا  ــس األاةال الذين ال يزالون محتجزين بســــــــ وضــــــــ

ــلااي النيجيرية أن تعامل  ــحايا، الســــــ ــلحة وضــــــ ــابقا بالجماعاي المســــــ جميس األاةال الذين وانوا مرتباين ســــــ
تلجــأ  لا االحتجــاز ومالذ أوير، وأن تةرض عن جميس األاةــال المحتجزين لــديهــا. وأحــث الســــــــــــــلاــاي  وأال

النيجيرية علا اعتماد بروتووول لتســـــــــــــليم األاةال المرتباين بالجماعاي المســـــــــــــلحة  لا جهاي مدنية معنية 
تاحة  موانية وصول األمم المتحدة  لا جميس األاةال المحتجزين. بحماية   الاةل، واا

وال تزال وحشـــــــــية االنتهاواي الجســـــــــيمة التل ترتوبها جماعة بووو حرام فل شـــــــــمال شـــــــــرق نيجيريا   - 216
ومناقة حوض بحيرة تشـاد تشـول مصـدر قلق بال ، وال سـيما اسـتمرار اسـتودام األاةال، ووصـوصـا الةتياي، 

ــد فل حوض   وحملة ــة تعزيز القدرة علا الرصــــ ــنس، وأالب  لا مميلتل الواصــــ لألجهزة المتةجرة اليدوية الصــــ
 بحيرة تشاد. وأحث جماعة بووو حرام علا الوق  الةوري لجميس االنتهاواي الجسيمة المرتوبة ضد األاةال.

 
 باكستان   

اةال لم ُيعر  نوع جنســــــــــــــهم(  17 وفتيـاي  4 من الةتيـان، و 2اةال  ) 23ُأفيـَد بـأن مـا مجموعـه  - 217
(، وبواســاة 10( أيناا اشــتباواي مســلحة أو بقصــ  أو  االق نار علا وا المراقبة )18( وجرحوا )5) ُقتلوا

( فل مقـااعـة وشــــــــــــــمير الوـاضــــــــــــــعـة 10( ومتةجراي من مولةـاي الحرب )3أجهزة متةجرة ـيدوـية الصــــــــــــــنس )
المســـــاولية عن أي من  د ســـــناويبر بوتونووا. وتعذر الباوســـــتانية ومقااعاي البنجاب وبلوشـــــســـــتان و  لردارة

 اإلصاباي.  هذت
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ــةياي )2وُأبل  عن وقوع يالية اعتداااي علا المدارس ) - 218 ــتشــ ــاولية لم تُنســــب 1( والمســ (، ولون المســ
 لا جهة بعينها. ويقال  ن المدرســــتين فل وشــــمير الواضــــعة لردارة الباوســــتانية تعّرضــــتا العتداا عبر وا 

ة. وقد تعرض المسـتشـةا فل مقااعة بلوشـسـتان العتداا باسـتودام جهاز متةجر يدوي الصـنس. وأبل ي المراقب 
ــلل األاةال عن أوير من  ــال شــ ــتئصــ حالة وقعي فيها اعتداااي أو تم فيها التهديد  660المبادرة العالمية الســ

 بوتونووا. موظةيها ومرافقها، بشول أساسل فل مقااعتل بلوشستان وويبر بشن اعتداااي علا 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

أرحب بالجهود المتواصـلة التل تبذلها الحوومة لحماية العمال الذين ينةذون حملة القضـاا علا شـلل  - 219
األاةال. وأالحظ انوةاض عدد االعتداااي علا المدارس وفل عدد اإلصــــــــــاباي بين األاةال، ولوننل أدعو 

ـقائـية لحمـاـية األاـةال، وال ســــــــــــــيمـا حول وا المراقـبة. وأورر دعوتل  لا الحوومـة  لا مواصـــــــــــــــلة الـتدابير الو 
 الحوومة تأييد  عالن المدارس اآلمنة وحماية المدارس.

 
 الفلبين   

 فتاة(. 25فتا، و  42اةال ) 67انتهاوا جسيما ضد  79تحققي األمم المتحدة من وقوع  - 220

ســــــنة  لا  17و  15فتياي( تتراو. أعمارهم بين  4فتا و  14اةال ) 18وُنســــــب تجنيد واســــــتودام  - 221
تنظيم الدولة تم تشـــــويلها من وحل  (، وجماعاي مســـــلحة  12جماعاي مســـــلحة، هل الجيش الشـــــعبل الجديد )

(، فل مقااعاي 1(، ومناضــــلو بان ســــامورو اإلســــالميون فل ســــبيل الحرية )5اإلســــالمية فل العراق والشــــام )
 شمالية. ماغوينداناو ووويزون وووتاباتو ال

فتــاة(، بعضــــــــــــــهم ال يتجــاوز عمرت  22 فتا، و 13اةال  ) 35وتحققــي األمم المتحــدة من احتجــاز  - 222
(، ووالل العملياي المشــتروة 2(، والشــراة الوانية الةلبينية )5عاما ، اعتقلتهم القواي المســلحة الةلبينية ) 11

المزعوم بالجماعاي المســـــلحة، واحتجزوا لةتراي تتراو. بين (، بتهمة االرتباا 28للقواي المســـــلحة والشـــــراة )
عـامـا  ال يزاالن رهن االحتجـاز ـلدى  16 و 15أشــــــــــــــهر. ووـان فتـيان ايـنان يبل ـان من العمر  10 يوم واحـد و

ــراة حتا وانون األول ــمبر االشــــ ــاس وأيلولطبا، بعد أن وان قد ألقل القبض عليهما فل 2019ديســــ  اأغســــ
 تل باسيالن وووتاباتو الشمالية.فل مقااع 2019سبتمبر 

فـتاة(  21  فتا و 28اةال ) 49( التل ارتوـبي بحق  37( والتشــــــــــــــويه )12وُنســـــــــــــــبي أعمـال القـتل ) - 223
(، ومناضـلل بان سـامورو اإلسـالميين فل 10بعضـهم ال يتجاوز عمرت السـنة الواحدة،  لا جماعة أبو سـيا  )

حالة  18(، بما فل ذل  فل مقااعاي ماغوينداناو وســولو )4)(، والقواي المســلحة الةلبينية 15ســبيل الحرية )
ــمالية ) لول ــوغون  4منهما(، وووتاباتو الشـــ ــورســـ ــور، وســـ ــيالن، والناو ديل ســـ ــيدنتال، وباســـ (، وني روس أووســـ

من اإلصـاباي. ووان أوير  20(. ولم يتسـّن  سـناد المسـاولية عن 1)حالتان لول منها(، وميسـاميس الشـرقية )
من ضــــــــــــــحــايــا المتةجراي من مولةــاي الحرب واســــــــــــــتوــدام األجهزة المتةجرة اليــدويــة  من نصــــــــــــــ  األاةــال

 ( فل مدينة ووتاباتو ومقااعة سولو. 25) الصنس

ــل، علا الرغم من ورود  - 224 ــوال العن  الجنسـ ــاب أو غيرت من أشـ وتعّذر التحقق من أي حوادث اغتصـ
 معلوماي تتعلق بهذت الحوادث. 
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ــد اعتداا علا  12ووقس  - 225 ــال عن تهديداي ضـ ــمولين بالحماية، فضـ معلما،    20المدارس واألفراد المشـ
ــليين. وُنســــــبي االعتداااي  لا الشــــــراة الوانية الةلبينية ) (، وعناصــــــر 3بمن فيهم معلم من الســــــوان األصــــ

(، فل حين وقعي ســـي اعتداااي والل تبادل إلاالق 1(، والجيش الشـــعبل الجديد )2مســـلحة غير محددة )
( وبين القواي المســلحة ومناضــلل بان ســامورو 4ن القواي المســلحة الةلبينية والجيش الشــعبل الجديد )النار بي 

(. وباإلضــافة  لا ذل ، اســتودمي القواي المســلحة مدرســتين ومروزا صــحيا 2اإلســالميين فل ســبيل الحرية )
لتهديداي التل تتعرض لها واحدا والل العملياي العســـــــــــورية فل مقااعة ماغوينداناو. ومن دواعل القلق أن ا

المدارس التل تديرها المنظماي غير الحوومية فل مجتمعاي الســــوان األصــــليين ومضــــايقة موظةيها واالبها 
من جانب قواي األمن الحوومية والجماعاي شــــــــــبه العســــــــــورية قد أدي  لا تصــــــــــاعد العن ، وال ســــــــــيما فل 

 .مقااعاي مينداناو وووتاباتو الشمالية ودافاو ديل نورتل

ولم يتم التحقق من أي حوادث تناوي علا اوتاا  األاةال أو منس وصول المساعداي اإلنسانية.  - 226
وأعاقي القيود المةروضــة علا الوصــول رصــد االنتهاواي والتحقق منها، بســبب الحالة األمنية المتقلبة وتقييد  

. 2017تمديدها يالث مراي منذ عام حرية التنقل المةروضـــــــــــة بموجب األحوام العرفية فل مينداناو، التل تم 
 ووان التحقق فل بعض المنااق محدودا بسبب االفتقار  لا القدراي المدّربة. 

 
 التاوراي ودواعل القلق   

القواعـد واألنظمـة التنةيـذيـة لقـانون األاةـال فل  2019أينل علا اعتمـاد الحوومـة فل حزيرانايونيـه  - 227
مة علا القيام علا وجه الســـــرعة بنشـــــر تل  االلتزاماي القانونية المحلية حاالي النزاع المســـــل . وأحث الحوو 

وتنةيذها. ويساورنل القلق  زاا تزايد احتجاز األاةال بسبب العملياي المشتروة بين القواي المسلحة والشراة، 
لمحتجزين بتهمة وأحث الحوومة علا تنةيذ البروتوووالي والمعايير الوانية القائمة بشـــأن األاةال المعتقلين وا

 ارتبااهم المزعوم بالجماعاي المسلحة. 

ــاا ســـــــلاة بان ســـــــامورو االنتقالية فل طذارامارس  - 228 ، مما يميل تتويجا لعملية 2019ويشـــــــجعنل  نشـــــ
الســالم بين الحوومة وجبهة مورو اإلســالمية للتحرير. وأدعو ســلاة بان ســامورو االنتقالية  لا مواصــلة تنةيذ  

ــتةادة وأفضـــــل الممارســـــاي التل جمعتها منظمة األمم المتحدة للاةولة اتةاق الســـــالم واـســــ  تودام الدروس المســـ
ــد األاةال. وأرحب برفس األحوام العرفية  فل ــة إلنهاا ومنس االنتهاواي المرتوبة ضـــــــ الةلبين ومميلتل الواصـــــــ
 المناقة بعد ما يقرب من يالث سنواي. فل

اليدوية الصـــــــنس والمتةجراي من مولةاي الحرب تقتل األاةال وتشـــــــوههم.  وال تزال األجهزة المتةجرة  - 229
نتاض ونقل األل ام المضـــــــــــادة لألفراد وتدمير تل   وأدعو الحوومة  لا تنةيذ اتةاقية حظر اســـــــــــتعمال وتوزين واا

لا  عااا األولوية لصياغة تشريس ينم علا التعويض عن المنازل المدمرة والمتضررة.  األل ام واا

 يزال يســـــــــــاورنل القلق  زاا اســـــــــــتمرار االعتداااي والتهديداي التل تتعرض لها المدارس واألفراد وال - 230
المشــــــــــــــمولون بــالحمــايــة، وال ســــــــــــــيمــا فل مجتمعــاي الشــــــــــــــعوب األصــــــــــــــليــة. وأحــث الحوومــة علا االمتيــال 

ــأن المتعلمين والمدارس ومنااق ســــالما الذي أصــــدرته وزارة التعليم  ”إلاار ــياســــة الوانية بشــ فل تشــــرين الســ
 . وأورر دعوتل  لا الحوومة تأييد  عالن المدارس اآلمنة. 2019اليانلانوفمبر 

  



A/74/845 

S/2020/525 
 

 

20-06498 39/47 

 

 التوصيات   -  رابعا  

لـدول، مس غير التـابعـة لأرحـب بتعزيز مشـــــــــــــــاروـة أارا  النزاع، وال ســــــــــــــيمـا الحوومـاي والجهـاي  - 231
المتحدة فل وضــــــــس وتنةيذ واا العمل وااللتزاماي األورى لحماية األاةال فل النزاع المســــــــل . وأورر  األمم

دعوتل  لا الدول األعضـــــــــاا مواصـــــــــلة دعم تنةيذ واا العمل وااللتزاماي، بما فل ذل  عن اريق تيســـــــــير 
ــاروـة األمم المتحـدة مس الجهـاي   دراض أحوـام حمـاـية ـلدول. وأدعو مجلس األمن  لا وةـاـلة غير الـتابعـة لمشــــــــــــ

الاةل فل جميس الوالياي ذاي الصــــــــــــــلة لعملياي األمم المتحدة، بما فل ذل  بعياي حةظ الســــــــــــــالم والبعياي 
السـياسـية الواصـة. وأالب  لا مميلتل الواصـة أن تتعاون مس األارا  بشـأن واا العمل وأن تعزز الرصـد 

 ياناي منظومة األمم المتحدة. واإلبال  عن حالة األاةال والنزاع المسل  بالتنسيق مس و

وأدعو الدول األعضــــاا  لا احترام حقوق الاةل، بما فل ذل  من والل االنضــــمام  لا البروتووول  - 232
،  ن لم تون قد قامي بذل  بشـــــــأن اشـــــــترا  األاةال فل المنازعاي المســـــــلحة  االوتياري التةاقية حقوق الاةل

عالن ا قرار وتنةيــذ مبــادئ بــاريس، واا لمــدارس اآلمنــة، ومبــادئ فــانووفر لحةظ الســــــــــــــالم ومنس تجنيــد بعــد، واا
 واستودام الجنود األاةال. 

ويســاورنل القلق  زاا اســتمرار المســتوى المرتةس لالنتهاواي الجســيمة المرتوبة ضــد األاةال التل تم  - 233
ــانل والقــا نون الــدولل لحقوق التحقق منهــا. وأدعو جميس األارا   لا االمتيــال التــام للقــانون الــدولل اإلنســـــــــــــ

ــيمة ومنعها،  ــس حد فوري لالنتهاواي الجســ ــان والقانون الدولل لالجئين. وأدعو جميس األارا   لا وضــ اإلنســ
 بما فل ذل  من والل تدابير التوةي  واألوامر المناسبة والتدريب علا منس االنتهاواي.  

ة المرتوبة ضـــــــد األاةال. وأشـــــــجس وأدعو  لا اعتماد وتنةيذ تشـــــــريعاي لتجريم االنتهاواي الجســـــــيم - 234
الدول األعضــــاا علا أن توةل علا نحو اســــتباقل اتواذ تدابير وانية قوية للمســــاالة، وأن تتعاون مس طلياي 
ــاالة فل واا العمل الموّقعة بين األمم المتحدة  ــلة. وأدعو  لا  دراض أحوام المســ ــاالة الدولية ذاي الصــ المســ

 لا تنةيذها.واألارا  المدرجة فل المرفقين، واا 

ويســـــــــاورنل قلق عميق  زاا العدد المتنامل لألاةال المحتجزين، وأورر التأويد علا أن هذا اإلجراا  - 235
ينب ل أال يتم اللجوا  ليــه  ال ومالذ أوير وألقصــــــــــــــر فترة زمنيــة ممونــة، وأنــه ينب ل  عاــاا األولويــة لبــدائــل 

ــاا علا معــاملــ  دَّعا أنهم مرتباون بقواي االحتجــاز حييمــا أمون. وأحــث الــدول األعضـــــــــــــ ة األاةــال الــذين يــُ
ــمن الجماعاي اإلرهابية،  أو ــنةها األمم المتحدة ضـــــــــــ ــلحة، بما فل ذل  الجماعاي التل تصـــــــــــ جماعاي مســـــــــــ

باعتبارهم ضــــــــــــــحايا فل المقام األول، ومن  الجهاي المعنية بحماية الاةل  موانية الوصــــــــــــــول الوامل لهاالا 
اا المعنيـة التل لم تتوـذ بعـد واواي لوةـالـة العودة الاوعيـة لألاةـال األاةـال. وأدعو جميس الـدول األعـضـــــــــــــ 

الذين تقاعي بهم الســــــــــــبل فل منااق النزاع  لا أن تةعل ذل ، تمشــــــــــــيا مس مبادئ ومعايير القانون الدولل. 
وأشــــــجس األارا  علا اعتماد  جراااي تشــــــ يل موحدة لتســــــليم جميس األاةال المحتجزين واإلفراض عنهم من 

 سير  عادة  دماجهم، وعند االقتضاا،  عادتهم  لا أواانهم. أجل تي 

وأدعو جميس األارا   لا  تاحة الســـبل لوصـــول المســـاعداي اإلنســـانية بأمان وفل الوقي المناســب  - 236
ودون عوائق، من أجل تقديم المســــــــــاعدة  لا األاةال، ووةالة ســــــــــالمة وأمن العاملين فل المجال اإلنســــــــــانل 

ة لألغراض اإلنســـــانية. وينب ل ألارا  النزاع أن تأمر ب تاحة الســـــبل لتقديم المســـــاعدة واألصـــــول المســـــتودم
 اإلنسانية وودماي الحماية لألاةال وتيسيرها، وحماية عملياي  يصال المساعداي اإلنسانية.
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وأدعو الجهــاي المــانحــة  لا معــالجــة الي راي فل التمويــل من أجــل  عــادة  دمــاض األاةــال، بمــا فل  - 237
ــورية، وتوفير التعليم والدعم الاويل األجل إلعادة ذ ــمان بدائل اويلة األجل للحياة العســـــــــ ل  عن اريق ضـــــــــ

ــد االنتهاواي  ــية االجتماعية والعقلية، فضــــــــال عن تمويل رصــــــ ــحة النةســــــ اإلدماض، بما فل ذل  ودماي الصــــــ
تياجاي المحددة للةتياي الجســـــــــيمة المرتوبة ضـــــــــد األاةال واإلبال  عنها. وأالب وذل   عااا األولوية لالح

 واألاةال ذوي اإلعاقة فل هذت البرامج. 

وأشــــــــجس الدول األعضــــــــاا والمنظماي اإلقليمية علا تعزيز القدراي فل مجال حماية الاةل والعمل  - 238
 مس األمم المتحدة علا وضس استراتيجياي من أجل منس ارتواب االنتهاواي الجسيمة.

  
 ن مرفقي هذا التقرير القوائم الواردة ضم  -  خامسا  

(، A/73/907-S/2019/509. وفل تقريري الســابق )2019لن ُتدرض جماعاي جديدة فل القوائم لعام  - 239
ــية  ــياسـ ــياقاي، غير أن التاوراي السـ البي  لا مميلتل الواصـــة أن تواصـــل فحم الحاالي فل عدد من السـ
واألمنية تســـــــــــببي بتأويراي غير متوقعة. وفل حالة  ســـــــــــرائيل واألرض الةلســـــــــــاينية المحتلة، نجمي حاالي 

وما أعقب ذل    2020ل عام وأوائ   2019التأوير عن اسـتمرار العملياي االنتوابية المتعددة اوال أواور عام 
فل المناقة. وتواصل مميلتل الواصة  (19-ووفيدأير مرض فيروس وورونا )من عملياي  غالق ناجمة عن 

وفل الوـقي نةســــــــــــــه، أحـث جميس األارا ،  ؛الحوار مس األارا   لا أن يتســــــــــــــنا االنتهـاا من هـذا الةحم
لعن  ضد األاةال ووضس تدابير تحول دون حدوث سيما القواي اإلسرائيلية، علا االمتناع عن استودام ا وال

 األول. ذل  فل المقام

وفل ميانمار، ســـــــــــــيســـــــــــــتمر  دراض التاتماداو فل الةرع أل  من المرفق األول فيما يتعلق بانتهاواي   - 240
دام، العن  الجنسـل والقتل والتشـويه. وسـيتم رفس اسـم التاتماداو من قائمة االنتهاواي المتعلقة بالتجنيد واالسـتو

بعد االنوةاض الوبير المســـــــــــتمر فل التجنيد، والمالحقاي القضـــــــــــائية الجارية، واالتةاق علا مواصـــــــــــلة تتبس  
فل الســـــــنواي الماضـــــــية. والرفس من القائمة المتعلقة بالتجنيد واالســـــــتودام مشـــــــروا  التل تم تحديدهاي  الحاال

أورى غير القتال. وســــــتوةل عملية   القيام فورا ب نهاا ومنس اســــــتودام األاةال علا نحو موصــــــم ألغراضب 
شــهرا اســتدامة جميس التدابير القائمة، بما فل  12رصــد ومشــاروة مســتمرة ســتقوم بها األمم المتحدة علا مدى 

، الميبي من والل عملياي التحقق التل تقوم بها األمم المتحدة، ومواصـلة التعاون  األاةال اسـتودام ذل  منس
ــة ــيادي  لا . وعدم االمتي مس مميلتل الواصــــــ ــوال ســــــ ــول من األشــــــ  عادة اإلدراض فل القائمة ال لذل  بأي شــــــ

المتعلقة باالنتها  نةســـــه فل تقريري المقبل. وفل اليمن، ســـــيتم رفس اســـــم تحال  دعم الشـــــرعية فل اليمن من 
القائمة المتصـــــــــلة بانتهاواي القتل والتشـــــــــويه، وذل  فل أعقاب االنوةاض الوبير المســـــــــتمر فل أعمال القتل 

تشــــــــويه بســــــــبب الضــــــــرباي الجوية، والتوقيس علا برنامج األنشــــــــاة المحدد زمنيا  وتنةيذت لدعم تنةيذ مذورة وال
. وسـتوةل عملية رصـد ومشـاروة مسـتمرة سـتقوم بها األمم المتحدة علا 2019التةاهم الموقعة فل طذارامارس  

يد من االنوةاض فل عدد األاةال شـهرا التنةيذ المسـتدام لبرنامج األنشـاة المحددة زمنيا وحدوث مز   12مدى 
. وعدم االمتيال لذل  بأي شــــــول المتضــــــررين، الميبي من والل عملياي التحقق التل تقوم بها األمم المتحدة

  عادة اإلدراض فل القائمة المتعلقة باالنتها  نةسه فل تقريري المقبل. من األشوال سيادي  لا 

لا القائمة عما ارأ من ت يراي فل حاالي النزاع المسل ، ونجمي التعديالي األورى التل أدولي ع - 241
ول واحدة منها علا حدة، أو عن الت ييراي التل ارأي من جراا التدابير التل اتوذها األارا  بقصـد حماية 
األاةال. وفل هذا الصــــــــدد، فةل جمهورية أفريقيا الوســــــــاا، ســــــــُتدرض فل الةرع باا من المرفق األول الجبهة 
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ضــــة أفريقيا الوســــاا واالتحاد من أجل الســــالم فل جمهورية أفريقيا الوســــاا، ووالهما جزا من الشــــعبية لنه
ائتال  ســــــــــــــيليوـا الســــــــــــــابق، وذلـ  اعترافـا بـالتـدابير المتوـذة فل  اـار واا عمـل وـل منهمـا. وبـالميـل، فل 

ــابو وماي ماي مازيمبل فل الةرع ــُتدرض جماعتا واموينا نســــــ باا من المرفق  جمهورية الوون و الديمقرااية، ســــــ
األول بســـبب انتهاواتهما القائمة، فل حين ســـُتدرض رايا موتومبوول فل الةرع باا من المرفق األول، ولون فقا 
فيما يتعلق بالتجنيد واالســتودام واالوتاا ، بعد مشــاروة ول منهما مس األمم المتحدة من والل التوقيس علا 

ــُيدرض جيش التحرير  الوانل لوارين فل الةرع باا من المرفق األول، نتيجة لتعزيز  التزاماي. وفل ميانمار، ســــــ
ــيُ  ــةوفه. وفل جنوب الســـــــودان، ســـــ ــاروته فل وضـــــــس حد لتجنيد األاةال واســـــــتودامهم فل صـــــ الجنا.  نقلمشـــــ

لمشاروته  نتيجة  المعارض الموالل لمشار فل الحروة الشعبية لتحرير السودان  لا الةرع باا من المرفق األول
بين األمم  2020الشـــــــــاملة إلنهاا ومنس جميس االنتهاواي الســـــــــتة الموقعة فل شـــــــــبااافبراير فل واة العمل 

 ،المتحدة وقواي الدفاع الشــــعبل لجنوب الســــودان، بما فل ذل  قواي الدفاع الشــــعبل المتحالةة مس تابان دينق
 للتدابير التل اتوذها لرفراض عن األاةال. لواة العمل هذت، ونتيجة وتأييدت 

ونتجي التعديالي المدولة علا المصـــــــــالحاي وأســـــــــماا األارا  عن الت ييراي علا أرض الواقس  - 242
ــومالل  ــومال، أدرض الجيش الوانل الصــــ ــم األارا  علا نحو أوير دقة. وفل الصــــ وهل تهد   لا تبيان اســــ

التل ال تزال اآلن بوصــةه قواي الدفاع والشــراة االتحادية الصــومالية، التل تشــمل قوة الشــراة الصــومالية، و 
الراميــة  لا  2019مــدرجــة فل القــائمــة بــاا من المرفق األول، بشــــــــــــــرا تنةيــذهــا اآلنل لورياــة الاريق لعــام 

تجنيد األاةال واســـــــــتودامهم وقتلهم وتشـــــــــويههم،    نهاا ومنس بشـــــــــأن  2012التعجيل بتنةيذ واا العمل لعام 
العمل. وفل   التل باتي مشــــمولة اآلن بواوالتابيق الةوري لورياة الاريق علا قوة الشــــراة الصــــومالية، ا

، أصـــــبحي الجماعاي التل تنســـــب نةســـــها  لا الجيش الســـــوري الحر مدرجة اآلن ةســـــوري الجمهورية العربية ال
. وفل اليمن، (واني تعر  سـابقا  باسـم الجيش السـوري الحر)  تحي اسـم جماعاي المعارضـة المسـلحة السـورية

ــم الحويي  ــيتم  دراض الحوييين تحي اسـ ــار اهلل  سـ ــم الحوييين(يناأنصـ ــابقا باسـ ، وبالنظر  لا أوامر )المعروفون سـ
والحوار المعزز مس األمم   ،، واإلفراض عن األاةالهمواســتودام  األاةال جديدة صــادرة عن القيادة بوق  تجنيد

ــيتم  دراجهم فل الةرع باا من المرفق األول فيما يتصــــل بالتجنيد واالســــتودام، مس  بقائهم مدرجين  المتحدة، ســ
 يتعلق بالقتل والتشويه واالعتداااي علا المدارس والمستشةياي. فل الةرع أل  من المرفق األول فيما

وبــــــالنظر  لا واورة وعــــــدد االنتهــــــاوــــــاي المبل  عنهــــــا والتل تم، حييمــــــا أمون، التحقق منهــــــا   - 243
واالوتاا ، واالعتداااي علا المدارس والمســتشــةياي، الواميرون )التجنيد واالســتودام، والقتل والتشــويه،  فل

ومنس وصـــــــــول المســـــــــاعداي اإلنســـــــــانية( وفل بوروينا فاســـــــــو )االعتداااي علا المدارس، والقتل والتشـــــــــويه( 
، ســــيضــــا  وال البلدين، بمةعول فوري، ضــــمن الحاالي المييرة للقلق، وســــيتم  دراجهما فل 2019عام  والل

 تقريري المقبل.
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 المرفق األول 

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

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

 األطفال األطراف المدرجة التي لم تتخذ خ ل الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية  -  ألف  

 األطراف في أفغانستان  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب( شبوة حقانل - 1

 )أ(،)ب( الحزب اإلسالمل بزعامة قلب الدين حومتيار - 2

 )أ(،)ب(،)د( والية وراسان -تنظيم الدولة اإلسالمية فل العراق والشام  - 3

 )أ(،)ب(،)د(،)هـ( قواي االبان والجماعاي المنتسبة  ليها - 4

 
 األطراف في كولومبيا  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ( جيش التحرير الوانل 

 
 األطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)ض( ميليشياي الدفاع المحلية المعروفة باسم ”أنتل باالواا - 1

 )أ(،)ب(،)ض(،)هـ( جيش الرب للمقاومة - 2

 

 

األارا  المدرجة فل الةرع أل  لم تتوذ تدابير مالئمة لتحســـــــين حماية األاةال والل الةترة المشـــــــمولة بالتقرير؛ واألارا  المدرجة  * 
 .فل الةرع باا اتوذي تدابير لتحسين حماية األاةال والل الةترة المشمولة بالتقرير

 .ار  ضالس فل تجنيد األاةال واستودامهم )أ( 
 .فل قتل األاةال وتشويههم ار  ضالس )ب( 
 .ار  ضالس فل أعمال االغتصاب وأشوال أورى من العن  الجنسل ضد األاةال )ض( 
 .ار  ضالس فل االعتداااي علا المدارس واأو المستشةياي )د( 
 .ار  ضالس فل اوتاا  األاةال (هـ) 
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 األطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)د(،)هـ( تحال  القوى الديمقرااية - 1

 )ض(،)هـ( ميليشياي بانا مورا - 2

 )أ(،)ض(،)د(،)هـ( قواي أباوون وزي المقاتلة -القواي الديمقرااية لتحرير رواندا  - 3

 )أ(،)ض(،)د(،)هـ( قواي المقاومة الوانية فل  يتوري - 4

 )أ(،)ب(،)ض(،)هـ( جيش الرب للمقاومة - 5

 )أ( تحال  الوانيين من أجل وون و حر وذي سيادة - 6

 )أ( ماي الفونتين( -اتحاد الوانيين الوون وليين من أجل السالم )المعرو  أيضا باسم ماي  - 7

 )أ(،)ض( ماي سيمبا -ماي  - 8

 )أ(،)ب( ندوما للدفاع عن الوون و - 9

 )أ(،)ب( التجديدفصيل  - ندوما للدفاع عن الوون و - 10

 )أ(،)ض(،)هـ( نياتورا - 11

 )ض( رايا موتومبوول - 12

 
 األطراف في العراق  

 جهاي غير تابعة للدول  
 )أ(،)ب(،)ض(،)د(،)هـ( تنظيم الدولة اإلسالمية فل العراق والشام 

 
 األطراف في مالي  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ض( حروة أنصار الدين - 1

 )أ(،)ض( التوحيد والجهاد فل غرب أفريقياحروة  - 2

 )أ( االئتال ، بما فل ذل  الجماعاي المنتسبة له - 3

 
 األطراف في ميانمار  

 جهاي تابعة للدول  

 )ب(،)ض( قواي التاتماداو ويل، بما فل ذل  قواي حرس الحدود المدمجة 
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 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ( جيش والية وا المتحد 

 
 صومالاألطراف في ال  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)ض(،)د(،)هـ( حروة الشباب - 1

 )أ( أهل السنة والجماعة - 2

 
 األطراف في السودان  

 جهاي غير تابعة للدول  

 أ(،)و( ) حروة العدل والمساواة - 1

 )أ( عبد الواحد - حروة جيش تحرير السودان - 2

 )أ(،)و( فصيل منل ميناوي - حروة جيش تحرير السودان - 3

 )أ(،)و( قااع الشمال -الحروة الشعبية لتحرير السودان  - 4

 
 األطراف في الجمهورية العربية السورية  

 جهاي تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)ض(،)د( الدفاع الوانل والمليشياي الموالية للحوومةالقواي الحوومية، بما فيها قواي  

 
 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب( حروة أحرار الشام - 1

 )أ( جماعاي المعارضة المسلحة السورية، المعروفة سابقا  باسم الجيش السوري الحر - 2

 )أ(،)ب(،)ض(،)د(،)هـ( تنظيم الدولة اإلسالمية فل العراق والشام - 3

 )أ( جيش اإلسالم - 4

 )أ(،)ب( هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة  - 5

 
 األطراف في اليمن  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )ب(،)د( )المعروفون سابقا باسم الحوييين( الحوييوناأنصار اهلل - 1

 

ــا  لقراري مجلس األمن  )و(  ــايـــل وفقـ   (2004) 1539ار  اتةق مس األمم المتحـــدة علا واـــة عمـــل أو التزام مشــــــــــــــتر  أو تـــدبير ممـ
 .(2005) 1612و 
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 )أ( تنظيم القاعدة فل شبه الجزيرة العربية - 2

 )أ( والية للحوومة، بما فيها السلةيون واللجان الشعبيةالميليشياي الم - 3

 )أ( قواي الحزام األمنل - 4

 
 األطفال  األطراف المدرجة التي اتخذت خ ل الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية  -  باء  

 األطراف في أفغانستان  

 جهاي تابعة للدول  

 )أ(،)و( الشراة المحلية األف انيةالشراة الوانية األف انية، بما فل ذل   

 
 األطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى  

 جهاي غير تابعة للدول  

ــة أفريقيا الوســـــــاا، والال  ــعبية لنهضـــــ واالتحاد من أجل ، حروة الوانية ألفريقيا الوســـــــااجبهة الشـــــ
 )و( )أ(،)ب(،)ض(،)د(،السالم فل جمهورية أفريقيا الوساا وجزا من ائتال  سيليوا السابق

 
 األطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية  

 جهاي تابعة للدول  

 )ض(،)و( القواي المسلحة لجمهورية الوون و الديمقرااية 

 
 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)د(،)هـ(،)و( واموينا نسابو - 1

 )أ(،)ب(،)هـ(،)و( ماي مازيمبل –ماي  - 2

 )أ(،)هـ(،)و( رايا موتومبوول - 3

 
 عراقطراف في الاأل  

 جهاي تابعة للدول  

 )أ( قواي الحشد الشعبل 

 
 األطراف في مالي  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ض(،)و( الحروة الوانية لتحرير أزواد 
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 األطراف في ميانمار  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ( جيش وارين الويري الديمقراال - 1

 )أ( جيش استقالل واشين - 2

 )أ( وارينلالجيش ال - 3

 )أ( مجلس السالم التابس لجيش التحرير الوانل لوارين - 4

 )أ( جيش والية شان - 5

 )أ( جيش التحرير الوانل لوارين - 6

 
 األطراف في الصومال  

 جهاي تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)و( قواي الدفاع والشراة االتحادية الصومالية 

 
 األطراف في جنوب السودان  

 للدولجهاي تابعة   

المتحالةة  لجنوب الســودان قواي الدفاع الشــعبل لجنوب الســودان، بما فل ذل  قواي الدفاع الشــعبل 
 )أ(،)ب(،)ض(،)د(،)هـ(،)و( دينقمس تعبان 

 
 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)هـ(،)و( الجنا. المعارض فل الحروة الشعبيةاالجيش الشعبل لتحرير السودان الموالل لمشار 

 
 راف في الجمهورية العربية السوريةاألط  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)و( وحداي الحماية الشعبية الوردية )وحداي حماية الشعباوحداي الحماية النسوية( 

 
 األطراف في اليمن  

 جهاي تابعة للدول  

 )أ(،)و( القواي الحوومية، بما فل ذل  القواي المسلحة اليمنية 

 
 للدولجهاي غير تابعة   

 )أ( الحوييوناأنصار اهلل )المعروفون سابقا باسم الحوييين( 
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 المرفق الثاني 

األطراف الضاالعة في انتهاكات جسايمة بحق األطفال في حالت النزاع المسالح    
 غير الماادرجااة في جاادول أعمااال مجلس األمن  أو في حااالت أخرى  عم 

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

 األطفال األطراف المدرجة التي لم تتخذ خ ل الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية  -  ألف  

 األطراف في نيجيريا  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)ب(،)ض(،)د(،)هـ( جماعة أهل السّنة للدعوة والجهاد، المعروفة أيضا باسم جماعة بووو حرام 

 

 األطراف في الفلبين  

 هاي غير تابعة للدولج  
 )أ( جماعة أبو سيا  - 1

 )أ( مناضلو بان سامورو اإلسالميون فل سبيل الحرية - 2

 )أ( الجيش الشعبل الجديد - 3

 

 األطفال  األطراف المدرجة التي اتخذت خ ل الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية  -  باء  

 األطراف في نيجيريا  

 جهاي غير تابعة للدول  

 )أ(،)و( ية المشتروةالقوة المدن  
 

 

األارا  المدرجة فل الةرع أل  لم تتوذ تدابير مالئمة لتحســـــــين حماية األاةال والل الةترة المشـــــــمولة بالتقرير؛ واألارا  المدرجة  * 
 .بالتقريرفل الةرع باا اتوذي تدابير لتحسين حماية األاةال والل الةترة المشمولة 

 .ار  ضالس فل تجنيد األاةال واستودامهم )أ( 
 .ار  ضالس فل قتل األاةال وتشويههم )ب( 
 .ار  ضالس فل أعمال االغتصاب وأشوال أورى من العن  الجنسل ضد األاةال )ض( 
 .ار  ضالس فل االعتداااي علا المدارس واأو المستشةياي )د( 
 .األاةالار  ضالس فل اوتاا   (ه) 
ــا  لقراري مجلس األمن  )و(  ــايـــل وفقـ  (2004) 1539ار  اتةق مس األمم المتحـــدة علا واـــة عمـــل أو التزام مشــــــــــــــتر  أو تـــدبير ممـ

 .(2005) 1612 و
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