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   األمنجملس     العامةاجلمعية
   والستونالسادسةالسنة      والستوناخلامسةالدورة 

      من جدول األعمال) أ (٦٤ البند
        تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  السنة السادسة والستون  

    
  األطفال والنـزاع املسلح    

  
  تقرير األمني العام    

  
  مقدمة  -أوال   

ديـسمرب  /األول يناير إىل كانون  / يغطي الفترة من كانون الثاين     م هذا التقرير، الذي   قدَُّي  - ١
، عمــال )باإلضــافة إىل بعــض التطــورات الــيت اســتمرت بعــد الفتــرة املــشمولة بــالتقرير (٢٠١٠

إيلَّ   الـذي طلـب اجمللـس      ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران  ١٦ املؤرخ   S/PRST/2010/10بالبيان الرئاسي   
 ١٣٧٩ و ،)٢٠٠٠ (١٣١٤ ، و)١٩٩٩ (١٢٦١ فيـــه أن أقـــدم تقريـــرا عـــن تنفيـــذ قراراتـــه 

 ١٨٨٢  و      )٢٠٠٥( ١٦١٢ و ،)٢٠٠٤ (١٥٣٩ ، و      )٢٠٠٣ (١٤٦٠ ، و      )٢٠٠١(
  .املسلحالنـزاع األطفال وب املتعلقةباإلضافة إىل بياناته الرئاسية  ،)٢٠٠٩(
 ١٥٣٩ ، و)٢٠٠٣ (١٤٦٠ ، و)٢٠٠١ (١٣٧٩  األمـــنجملـــسوعمـــال بقـــرارات   - ٢
ــر معلومــــــات عــــــن   ،)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ و ،)٢٠٠٤( يتــــــضمن التقريــــ

بتجنيــد املــسلح النـــزاع أطــراف ســيما قيــام  االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال، وال
األطفــال وممارســة العنــف   األطفــال واســتخدامهم، وقتــل األطفــال وتــشويههم، واغتــصاب      

 احليلولـة وشـن اهلجمـات علـى املـدارس واملستـشفيات، و           وخطـف األطفـال،   ،  ضـدهم اجلنسي  
الواجــب التطبيــق  يف انتــهاٍك للقــانون الــدويل ،ألطفــالإىل ااإلنــسانية  وصــول املــساعداتدون 

كما يتضمن معلومات مفصلة عن التقـدم الـذي أحرزتـه أطـراف النــزاع         ). انظر الفرع الرابع  (
واسـتخدامهم، وأمنـاط     األطفـال  فيما جتريه من حوار وتنفذه من خطط عمل بغية وقـف جتنيـد            
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 الـيت متـارس      العنـف اجلنـسي    األطفال وتشويههم، واغتـصاب األطفـال وغـريه مـن أشـكال           قتل  
ويتـضمن التقريـر معلومـات حمدثـة بـشأن اإلفـراج عـن األطفــال        ). انظـر الفـرع الثـاين   (ضـدهم  

، ووصـفا للتقـدم الـذي       )انظـر الفـرع الثالـث     (املرتبطني بالقوات املسلحة واجلماعات املـسلحة       
ويشتمل التقرير أيضا علـى     . ملتحدة يف تنفيذ طلبات حمددة جمللس األمن      أحرزته منظومة األمم ا   

ويــدرس التقريــر أيــضا االنتــهاكات اجلــسيمة ). انظــر الفــرع اخلــامس(جمموعــة مــن التوصــيات 
، ويعـرض جملموعـة     )انظـر الفـرع الـسادس     (املتصلة بشن اهلجمات على املدارس واملستـشفيات        

  ).انظر الفرع السابع(من التوصيات 
سـيما    داخـل األمـم املتحـدة، وال       واسـعة وتطلَّب إعداد هذا التقرير إجـراء مـشاورات           - ٣

ــال و    ــة باألطف ــة العمــل املعني ــر، و مــع فرق ــسلح يف املق ـــزاع امل ــة  الن ــرق العمــل القطري لرصــد لف
واإلبالغ، وبعثات حفظ السالم والبعثات السياسية، وأفرقة األمـم املتحـدة القطريـة، وكـذلك               

  .ضاء واملنظمات غري احلكومية املعنيةمع الدول األع
  الــيتعلومــاتاملإىل   املــذكورة يف هــذا التقريــر التقــارير واحلــاالت واحلــوادث  وتــستند  - ٤

 غيـاب عوامـل مثـل       فيهـا  تعـوق  الـيت    أمـا األوضـاع   .  مجعها وفحصها والتأكـد مـن دقتـها        تسىن
  منـها علومات أو التحقـق ملا احلصول على إىل أماكن معينة القدرة على الوصول   تقييداألمن أو   

 ويغطي هـذا التقريـر عـدة أوضـاع مـا زال             .فقد مت تناوهلا مقترنة هبذا التحفظ     ،  بصورة مستقلة 
رصد االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفـال واإلبـالغ    يعوق فيها تدهور األوضاع األمنية    

اكات املرتكبـة ضـد     ومن مث فإن املعلومات املعروضة تبني جـسامة االنتـه         . عنها بشكل منهجي  
  .األطفال ولكنها ال تبني بالضرورة نطاقها وحجمها

ــة باألطفــال   فــإن ، )٢٠٠٥ (١٦١٢وعمــال بقــرار جملــس األمــن    - ٥ ممــثليت اخلاصــة املعني
القـانون  مبـا يتـضمنه      االت اليت تدخل يف نطـاق واليتـها        احل تعينياملسلح تسترشد عند    النـزاع  و

 .سلحالنــزاع املـ  وجود من معايري حيتكم إليها يف حتديد     الدويل   اإلنساين الدويل والفقه القانوين   
وأّدت ممثليت اخلاصة واليتها متبعة إزاء هذه املسألة هنجا عمليا يؤكد علـى البعـد اإلنـساين مـن                   

ــة   ــة لألطفــال   أجــل كفال ــة واســعة وفعال ــويالت محاي ـــزاع  املعرضــني ل ــه الن ــضررين من   يفاواملت
توصـيفا قانونيـا لـه،     دعو إىل القلـق     وضـع يـ    شكل اإلشـارة إىل   تـ ال  و. لقلقا تبعث على  أوضاع

  .)١( القانوينمركزه يف غري تابع لدولةال تؤثر اإلشارة إىل طرف و
  

__________ 
 مــن بروتوكوهلــا ١، واملــادة ١٩٤٩ مـن اتفاقيــات جنيــف لعـام   ٢ ســبيل املثـال، املــادة املــشتركة  انظـر، علــى   )١(  

 لعـام  تفاقيـات جنيـف  الشـرح  ، )حمرر (J. Pictet؛ جلنة الصليب األمحر الدولية، و ١٩٧٧اإلضايف الثاين لعام 
ئناف باحملكمــة ، دائــرة االســتIT-94، القــضية رقــم ســكو تــاديتشود املــدعي العــام ضــد ؛ و)١٩٥٨ (١٩٤٩

  ).١٩٩٥أكتوبر / األولتشرين ٢(اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 



A/65/820 
S/2011/250  
 

11-27531 3 
 

عن التقدم الذي أحرزته األطراف فيما جتريه من حوار وتنفذه          معلومات    -ثانيا   
مــن خطــط عمــل بغيــة وقــف جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، وأمنــاط قتــل 

ــال و ــصاب  األطف ــشويههم، واغت ــال ت العنــف وغــريه مــن أشــكال  األطف
   اليت متارس ضدهم يف النـزاع املسلحاجلنسي

مت توقيع خطط عمل جديدة بشأن التصدي لتجنيد األطفـال واسـتخدامهم، وكـذلك                - ٦
فـصيل اإلرادة احلـرة؛     /بشأن ضمان اإلفراج عنهم، بني األمـم املتحـدة وجـيش حتريـر الـسودان              

كمـا تـرد    . ؛ وحكومة أفغانستان، على التـوايل     )أبو القاسم (اجلناح األم   /انوجيش حترير السود  
 حكومــة نيبــال أدنــاه معلومــات حمدثــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــط العمــل الــيت وقعتــها  

واجلـيش الـشعيب    ،  جبهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر       ، و واحلزب الشيوعي النيبايل املوحد املـاوي     
منــور (تاميــل ماكــال فيــدوثايل بوليغــال حــزب  ، والــيت وقعهــا٢٠٠٩ يف عــام لتحريــر الــسودان

  .٢٠٠٨يف عام  )حترير الشعب التاميلي
  

 أفغانستان

، وقَّع وزير اخلارجيـة زملـاي رسـول وممثلـي اخلـاص             ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣٠يف    - ٧
ــوطين األفغان         ــوات األمــن ال ــد القــصر يف ق ــة إىل منــع جتني ــة العمــل الرامي ــستان خط يــة، ألفغان

والتزمـت حكومـة أفغانـستان      . وشهدت التوقيع ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والعنـف املـسلح         
يف خطة العمل هذه مبنع جتنيـد القـصر يف اجلـيش الـوطين األفغـاين والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة،                      

جلــة كمــا التزمــت احلكومــة مبعا. يف ذلــك الــشرطة احملليــة األفغانيــة ومديريــة األمــن الوطنيــة مبــا
ــال           ــل األطف ــسألة قت ــال، وم ــة ضــد األطف ــا األمني ــه قواهت ــذي متارس ــسي ال ــف اجلن ــسألة العن م

املعنيــة باألطفــال واجتمعــت ممــثليت اخلاصــة  . وتــشويههم يف انتــهاك للقــانون اإلنــساين الــدويل  
 أيـضا مـع أصـحاب املـصلحة الرفيعـي املـستوى وحـصلت مـن جملـس العلمـاء،                     املسلحالنـزاع  و

للـسالم، والقـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة، ومنظمـة حلـف مشـال األطلـسي،                  واجمللس األعلى   
مبــضاعفة اجلهــود  علــى التزامــات وجهــات ماحنــة، وأطــراف فاعلــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، 

  .خلطة العمل دعما
ــدرت يف       - ٨ ــة فأصــ ــوير اخلطــ ــوات لتطــ ــة خطــ ــذت وزارة الداخليــ ــسان٢٤واختــ   / نيــ

يـــد األطفـــال أو اســـتخدامهم داخـــل الـــشرطة الوطنيـــة  أمـــرا تنفيـــذيا حيظـــر جتن٢٠١٠أبريـــل 
ــصل   ــة، ويقــضي بف ــة       األفغاني ــشرطة الوطني ــيهم يف صــفوف ال ــور عل ــتم العث ــذين ي ــال ال األطف

 يومــا؛ ويــدعو إىل إجــراء حتقيقــات واختــاذ إجــراءات تأديبيــة إزاء مــن  ٣٠يف غــضون  األفغانيــة
ثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة          ، قامـت بع   ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . يتبني انتهاكهم هلذا األمر   
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إىل أفغانــستان بــأول زيــارة حتقــق غــري معلــن عنــها، فتفقــدت مركــز التجنيــد والتــدريب التــابع  
للــشرطة الوطنيــة األفغانيــة يف مدينــة قنــدز مبقاطعــة قنــدز، والحظــت أن األمــر التنفيــذي كــان   

دد كانوا علـى درايـة تامـة        معلقا بصورة واضحة على جدران املركز وأن املدربني واجملندين اجل         
 جلنة توجيهية حكومية معنية باألطفـال والنــزاع      ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٨أُنشئت يف    كما. بفحواه

املسلح، تتألف من مثانية نواب وزراء باإلضافة إىل مدير مديرية األمن الوطنية ومستشار الـرئيس               
 العمل وأنشأت فريقـا عـامال       ووافقت اللجنة التوجيهية هذه على خطة     . لشؤون الصحة والتعليم  

  .تقنيا يضم مسؤويل تنسيق من الوزارات املختصة واألمم املتحدة لضمان تنفيذ اخلطة
بشأن خطـط العمـل، فـإن        ويف حني ال جتري مناقشات مع مجاعات املعارضة املسلحة          - ٩

. زئيـا احلوار الدائر على املستوى اجملتمعي مـن أجـل القيـام بأنـشطة احلمايـة قـد حقـق جناحـا ج                     
كما أن الوضع األمـين الـراهن وجتـزؤ اجلماعـات املـسلحة يعوقـان احلـوار مـع تلـك اجلماعـات              

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن الـصالت بـني تلـك اجلماعـات           . بشأن جتنيد األطفـال واسـتخدامهم     
واجلماعات األخرى الضالعة يف أنشطة إجرامية كثريا ما جتعـل مـن الـصعب حتديـد اجلماعـات                  

  . االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال يف النـزاع املسلحومساءلتها عن
  

  السودان
فـصيل اإلرادة احلـرة خطـة       /، قدم جـيش حتريـر الـسودان       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤يف    - ١٠

ومبوجب هذه اخلطة، تلتزم اجلماعة املسلحة جبملة أمور منها اإلفـراج           . عمل إىل األمم املتحدة   
العثور عليهم يف صـفوفها، والتعـاون التـام مـع جلنـة نـزع الـسالح              عن مجيع األطفال الذين يتم      

والتسريح واإلدماج يف مشال السودان؛ وإتاحة سبل الوصول أمام األمم املتحـدة لتمكينـها مـن                
فـصيل اإلرادة   / ويف إطار متابعـة خطـة العمـل، قـدم جـيش حتريـر الـسودان               . رصد تنفيذ اخلطة  

إىل ممثلــي اخلــاص املــشترك للعمليــة املختلطــة لالحتــاد أغــسطس، تقريــرا مرحليــا /يف آب احلــرة،
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، أفاد فيه بأن أمر قيادة قد ُعمـم علـى مجيـع أفـراد اجلماعـة                     

  .املسلحة، وبأن قادهتا امليدانيني قد شاركوا يف تدريب بشأن محاية األطفال
 أغـسطس /آب ١٥، يف   )بـو القاسـم   فـصيل أ  (اجلنـاح األم    /وقدم جيش حتريـر الـسودان       - ١١

وقبــل توقيــع خطــة العمــل، أصــدرت اجلماعــة  . ، خطــة عمــل مماثلــة إىل األمــم املتحــدة٢٠١٠
أمر قيادة حيظر على املقاتلني جتنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم،            أبريل/ نيسان ٩املسلحة يف   

  .ذهاوَعيَّنت اثنني من كبار القادة مسؤويلّ تنسيق إلعداد خطة العمل وتنفي
، وقَّعـت حركـة العـدل واملـساواة واألمـم املتحـدة مـذكرة               ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢١ويف    - ١٢

ــع خطــة عمــل    ــاهم كخطــوة أوىل صــوب توقي ــاهم إرســاء فهــم    . تف ــذكرة التف واســتهدفت م
للمبــادئ األساســية حلقــوق الطفــل املكرســة يف القــوانني الوطنيــة والدوليــة، وتوضــيح شــروط    
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حقق من االمتثال هلذه القوانني، وخاصة عدم جتنيد أي طفـل تقـل     الوصول دون عوائق بغية الت    
غــري أن تــشتت حركــة العــدل  .  عامــا يف حركــة العــدل واملــساواة أو ربطــه هبــا  ١٨ســنه عــن 

واملساواة يف مناطق نائية من دارفور أو البلـدان اجملـاورة نتيجـة جتـدد االشـتباكات مـع القـوات                     
  . التفاهم هذهاحلكومية قد أسهم يف تأخر تنفيذ مذكرة

اجلنـاح األم   /، قـدمت حركـة العـدل واملـساواة        ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ويف    - ١٣
  ).غرب دارفور(مشروع خطة عمل إىل األمم املتحدة من أجل تنفيذها يف اجلنينة وزالنجي 

، زارت بعثة العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ويف    - ١٤
خلـيج  (غـور لومبونـغ   ) اليونيـسيف ( املتحدة يف دارفور ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة     واألمم

فـصيل عبـد الواحـد،    /، وهو معقـل جلـيش حتريـر الـسودان    )جنوب دارفور(يف جبل مرة    ) المغُ
وأكدت اجلماعـة املـسلحة أن أطفـاال قـد يكونـون      . ملناقشة جتنيد اجلنود األطفال واستخدامهم    

وتعهـد قـادة جـيش    . لرغم من أهنا ال تعمد بصورة نشطة إىل جتنيد األطفال،     مرتبطني هبا على ا   
فصيل عبد الواحد بأن يلتزموا التزامـا تامـا مبواصـلة احلـوار مـع األمـم املتحـدة،                   /حترير السودان 

  .ووافقوا على النظر يف وضع خطة عمل
ية بـشأن وضـع     وتدور مناقشات مستمرة بني األمم املتحدة والقوات املسلحة الـسودان           - ١٥

وتنطبق خطة العمـل هـذه أيـضا        . خطة عمل إلهناء ارتباط األطفال بالقوات املسلحة السودانية       
ومـن املعتـرف بـه أن القـوات املـسلحة الـسودانية ال تنتـهج سياسـة                  . على اجلماعات التابعة هلـا    

ملتحـدة  يف اجتمـاع عقدتـه مـع األمـم ا          وقد وافقت القوات املسلحة السودانية،    . جتنيد األطفال 
  . بوزارة الدفاع، على السعي إىل وضع خطة عمل٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١يف 
 أََجــل خطــة ٢٠١٠نــوفمرب /وأخــريا، يف جنــوب الــسودان، انقــضى يف تــشرين الثــاين    - ١٦

بــني األمــم املتحــدة واجلــيش الــشعيب  ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠العمــل الــيت ُوقِّعــت يف 
 اللجنـــة التقنيـــة، املؤلفـــة مـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف الـــسودان  وقـــدمت. لتحريـــر الـــسودان

واليونيسيف وجلنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف جنوب السودان، تقريرا مرحليـا             
عــن تنفيــذ خطــة العمــل إىل قيــادة اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان مــن أجــل املوافقــة عليــه،     

ملدة ستة أشهر من أجل حتديد مجيع األطفال املتـبقني          وتضمن التقرير طلبا بتمديد خطة العمل       
، أحرز اجليش الشعيب، علـى الـرغم مـن    ٢٠١٠ويف عام . يف صفوف اجلماعة وإخراجهم منها 

ــسالح          ــزع ال ــة ن ــدعم مــن جلن ــذ خطــة العمــل، ب ــدما كــبريا يف تنفي وجــود عــدة حتــديات، تق
ــم املتحــدة      ــسودان واألم ــوب ال ــاج يف جن ــادة اإلدم ــسريح وإع ــة   و. والت ــشئت وحــدة حلماي أُن

األطفال يف املقر العام للجيش الشعيب لتحرير السودان يف جوبا ويف مجيع فـرق اجلـيش الـشعيب                
وتلقى ضـباط اجلـيش الـشعيب لتحريـر         . لتحرير السودان بواليات جنوب السودان العشر مجيعا      
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وجهـة إىل  السودان تدريبا يف جمال حقـوق الطفـل ومحايـة األطفـال، وُنفـذت أنـشطة تدريبيـة م         
  .ديسمرب/جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان يف كل أرجاء املنطقة يف كانون األول

تنفيذ خطة عمـل اجلـيش الـشعيب لتحريـر      وكانت التحديات الرئيسية اليت صودفت يف    - ١٧
كمــا هــي احلـال يف واليــات جــونقلي، والوحـدة، وأعــايل النيــل،   (الـسودان هــي انعــدام األمـن   

كمـا هـي احلـال      (، وعدم تعاون بعض قادة اجليش الشعيب لتحرير السودان          )وغرب حبر الغزال  
وباإلضافة إىل ذلك، ظلـت الـصعوبات، أثنـاء الفتـرة       . ، وسوء حالة الطرق   )يف والية البحريات  

املشمولة بالتقرير، تكتنف وصـول اجلهـات املعنيـة حبمايـة األطفـال بغيـة تقيـيم وضـع األطفـال                     
ومل يتـسن ألسـباب أمنيـة إجنـاز         . تحريـر الـسودان يف واليـة كردفـان        املرتبطني باجليش الشعيب ل   

احملاوالت اليت قامت هبا اجلهات املعنية حبماية األطفال للعمل مع جلنة نزع الـسالح والتـسريح                
ويف . رمسيــا وإعــادة اإلدمــاج املــشتركة بــني الــشمال واجلنــوب علــى تــسجيل هــؤالء األطفــال  

 األمـم املتحـدة يف الـسودان هـذه الـشواغل علـى نائـب                ديسمرب، طرحت بعثة  /كانون األول  ٣
رئيس أركان اجليش الشعيب لتحرير الـسودان لـشؤون التوجيـه املعنـوي الـذي اعتـرف بوجـود                   
أطفال مرتبطني باجليش الشعيب لتحرير السودان يف والية كردفـان، والتـزم بالتعـاون مـع األمـم           

اتفق الطرفان علـى أن تبـدأ املرحلـة الثانيـة     وعالوة على ذلك، . املتحدة يف سبيل اإلفراج عنهم   
مــن تنفيــذ خطــة العمــل بعمليــات تقيــيم يف املنــاطق االنتقاليــة، مبــا فيهــا جــاو وكرمــك، حيــث  

  .شوهد أطفال يف صفوف اجليش الشعيب لتحرير السودان
  
  الــــنيب
 بــني حكومــة ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٦عــة يف متاشــيا مــع خطــة العمــل املوقّ   - ١٨
املوحــد املــاوي واألمــم املتحــدة بــشأن صــرف أفــراد اجلــيش   بــال واحلــزب الــشيوعي النيبــايلني

املاوي غري املستوفني للشروط من اخلدمة وما يتـصل بـذلك مـن مهـام، ووفقـا التفـاق الـسالم                     
 صرف أفراد اجليش املاوي الذين ثبت أهنـم قُـّصر؛ ومت         ٢٠١٠الشامل، اُستكمل يف مطلع عام      

ونفــذت .  فــردا مــن أفــراد اجلــيش املــاوي ينــدرجون يف عــداد القــصر ٢ ٩٧٣التحقــق مــن أن 
 فـردا مت التحقـق      ١ ٨٤٣عملية الصرف من اخلدمة يف مواقع التجميع السبعة الرئيسية ومشلت           

ر  فــردا، الــذين مت التحقــق مــن أهنــم قــصّ ١ ١٣٠وعــددهم  مــن أهنــم قــصر؛ أمــا بقيــة األفــراد، 
 الصرف من اخلدمة هـذه، فقـد صـرفوا منـها مـع توقيـع           والذين مل يكونوا حاضرين أثناء عملية     

  .٢٠١٠مارس / آذار٢٣إعالن بشأن الصرف من اخلدمة يف 
وأُنشئ فريق رصد تابع لألمم املتحدة يضم ممثلني عن مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق                  - ١٩

ــال، مــن أجــل رصــد مــدى       ــة األمــم املتحــدة يف نيب اإلنــسان واليونيــسيف، باالشــتراك مــع بعث
وتــبني املعلومــات الــيت  . متثــال لألحكــام احملــددة يف خطــة العمــل وتقــدمي تقــارير عــن ذلــك   اال
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مجعها والتحقق منـها حـىت اآلن اسـتمرار الـصالت بـني بعـض األفـراد الـذين مت التحقـق مـن              مت
أهنم قصر واجليش املاوي، وتشمل هـذه الـصالت دفـع مبـالغ شـهرية إىل أفـراد مت التحقـق مـن                       

كمـا عـاد   . أماكن إيواء هلم، على هيئة مـساكن مـشتركة، يف منـاطق خمتلفـة           أهنم قصر، وتوفري    
غــري أن هــذه . عــدد صــغري مــن األفــراد الــذين مت التحقــق مــن أهنــم قــصر إىل مواقــع التجميــع    

ــشمل         ــيت ت ــصادية ال ــة االقت ــى بعــض اجلوانــب االجتماعي ــضا عل ــستمرة تنطــوي أي ــصالت امل ال
 التحقــق مــن أهنــم قــصر يف االنــدماج جمــددا يف      الــصعوبات الــيت يــصادفها األفــراد الــذين مت    

 وعلى الرغم من إثارة هذه الشواغل مـع احلـزب الـشيوعي           . جمتمعاهتم والعثور على عمل بديل    
النيبــايل املوحــد املــاوي علــى املــستوى املركــزي ومــع قــادة اجلــيش املــاوي يف مواقــع التجميــع،  

  . االجتاهاتتتخذ، فيما يالحظ، إال قلة من التدابري لتغيري هذه مل
  

  الفلبني
أغـسطس  / آب ١يف إطار خطة العمل اخلاصة جببهة مورو اإلسالمية للتحرير املؤرخـة              - ٢٠

 / والرامية إىل التصدي لتجنيد األطفال واستخدامهم، أصدرت اجلبهة يف كانون الثـاين            ٢٠٠٩
 جبهـة   أمر قيادة تكميليا أشار جمـددا إىل سياسـة عـدم جتنيـد األطفـال يف صـفوف       ٢٠١٠يناير  

كمـا حيـدد األمـر جـزاءات        .  قوات بانغاسامورو اإلسالمية املسلحة    -مورو اإلسالمية للتحرير    
عقابية يف حالة عدم االمتثال، وينص على إنـشاء وحـدات حلمايـة األطفـال يف صـفوف قـوات               

  . بانغاسامورو اإلسالمية املسلحة
يـة متفـق عليهـا عمليـة        بالشراكة مع منظمات غـري حكوم      ووفقا خلطة العمل، تتواصل     - ٢١

التسجيل السريع لألطفال املرتبطني جببهة مورو اإلسالمية للتحريـر، وذلـك يف جمتمعـات حمليـة                
 وتـبني النتـائج التمهيديـة    .  قاعـدة مـن قواعـد اجلبهـة اإلحـدى والعـشرين            ١٨أساسية توجد هبا    

)  فتـاة ٦٦  صـبيا و  ٣٦٦( طفـال    ٤٣٢للتسجيل السريع، وهي نتائج مل يـتم التحقـق منـها، أن             
، بـدأ تـدريب     ٢٠١١ويف مطلـع عـام      . رمبا يكونون مـرتبطني جببهـة مـورو اإلسـالمية للتحريـر           

اجلبهـة الـثالث     هلت عملية التـسجيل الـسريع يف قواعـد        عدد إضايف من جامعي البيانات، واستُ     
املتبقية، فـضال عـن التوسـع املنـهجي يف التـسجيل ليـشمل جمتمعـات مـورو احملليـة الطرفيـة الـيت                        

وعمال على الوفـاء بكـل االلتزامـات، اتفقـت األمـم املتحـدة وجبهـة مـورو               . نشط فيها اجلبهة  ت
  . اإلسالمية للتحرير على متديد االتفاق املتعلق خبطة العمل الثين عشر شهرا إضافيا

، أصدرت الفلبني إعالنـا رمسيـا أكـدت فيـه جمـددا      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ويف    - ٢٢
وتعتــرف . مــم املتحــدة مــع اجلــيش الــشعيب اجلديــد يف وضــع خطــة عمــل   دعمهــا الشــتراك األ

احلكومة بأن هذه املبادرة ستسهم يف جهود الدعوة اليت حتث كل أطراف النـزاع على احتـرام                
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حقــوق الطفــل يف مجيــع األوقــات، وســتدعم كــذلك املــسارات التكميليــة لعمليــة الــسالم الــيت  
  .الرئيس لعملية السالميضطلع هبا يف الوقت احلاضر مكتب مستشار 

وحيول غياب التمثيل السياسي، وكذلك املخـاطر األمنيـة الـيت ينطـوي عليهـا الوضـع،               - ٢٣
  .دون عمل األمم املتحدة يف الوقت احلاضر مع مجاعة أبو سياف

وأخريا، استهلت األمم املتحدة مناقـشات مـع احلكومـة، مـن خـالل مكتـب مستـشار                    - ٢٤
ــة الــسالم، بــش  ــة   اســتراتيجيةأن وضــع الــرئيس لعملي ــة علــى محاي  للعمــل مــع القــوات احلكومي
ــسلح   ـــزاع امل ــال يف الن ــال      . األطف ــق باألطف ــري املتعل ــواردة يف تقري ــع التوصــيات ال ــساقا م وات
، عينت احلكومـة العقيـد دومينغـو توتـان االبـن كـبري              )S/2008/272(والنـزاع املسلح يف الفلبني     

  . القوات املسلحة الفلبينيةالضباط املسؤولني عن حقوق اإلنسان يف
  

  سري النكا
، بــذلت األمــم املتحــدة جهــودا مطــردة طــوال الــسنة للتــشجيع علــى  ٢٠١٠ويف عــام   - ٢٥

العمـل الـيت َوقَّعهـا حـزب تاميـل ماكـال فيـدوثايل بوليغـال             التنفيذ الكامل واإلجنـاز التـام خلطـة         
 /، يف كـــانون األول، وحكومــة ســـري النكــا، واليونيــسيف   )منــور حتريــر الـــشعب التــاميلي   (

ينــاير /واجتمــع الفريــق العامــل، الــذي أنــشئ يف باتيكــالووا يف كــانون الثــاين . ٢٠٠٨ديــسمرب 
 احمللية والشرطة واجلـيش الـسري النكـي وإدارة املراقبـة             والذي يضم ممثلني عن اإلدارة     ٢٠٠٩

لفتــرة ويف ا. واألمــم املتحــدة، بــصفة شــهرية ملتابعــة التزامــات كــل طــرف وفقــا خلطــة العمــل    
، ُعقـدت أيـضا اجتماعـات بـني إدارة الـشرطة،            ٢٠١٠يوليـه   /يونيـه ومتـوز   /حزيرانبني   املمتدة

، واألمـم املتحـدة، مـن أجـل مناصـرة ودفـع             )وهو عنصر سابق يف فصيل كارونـا      (وإينيا بارايت   
وأســفر ذلــك عــن . زالــوا مــرتبطني باجلماعــة التقــدم احملــرز يف اإلفــراج عــن األطفــال الــذين مــا

، بناء على طلب وزارة اخلارجية، من جانـب اهليئـة           ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠حتقيق يف   إجراء  
وعلـى الـرغم    . الوطنية حلماية الطفل وقسم الشرطة فيهـا ملعرفـة مكـان وجـود هـؤالء األطفـال                

بعد زيارة املبعوث اخلاص باتريك كمايرت إلجراء حتقيـق كامـل            من تقدمي طلب إىل احلكومة    
حــىت اآلن  األطفــال واســتخدامهم، فلــم حيــرز قيــام إينيــا بــارايت بتجنيــديف االدعــاءات املتعلقــة ب

  .تقدم ضئيل إال
  
  ادـــــتش
 بـني ممـثليت     ٢٠١٠أكتـوبر   /يف اجتمـاع عقـد يف تـشرين األول         أعربت حكومة تـشاد،     - ٢٦

اخلاصة املعنية باألطفال والنـزاع املسلح ووزير العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة، عن 
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تزامها إعداد وتنفيـذ خطـة عمـل للتـصدي لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن جانـب اجلـيش                      اع
  .وقد أعد مشروع خطة عمل وهو يناقش مع احلكومة يف الوقت احلاضر. الوطين التشادي

  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

حـدة يف   مل ُتظهر حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية حتمسا لالشتراك مـع األمـم املت              - ٢٧
واسـتخدامهم مـن جانـب القـوات املـسلحة جلمهوريـة             وضع خطة عمل إلهنـاء جتنيـد األطفـال        

الكونغو الدميقراطية، على الرغم من جهود الدعوة اليت بذلتها اجلهـات املعنيـة حبمايـة األطفـال                 
وعلـى الـرغم مـن      . ومنها فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ، علـى امتـداد الـسنوات املاضـية             

 جهــودا تتواصــل إلضــفاء الطــابع االحتــرايف علــى القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو          أن
الدميقراطيــة، فــإن هــذه اجلهــود مل تنطــو دومــا علــى عمليــة رمسيــة تكفــل اســتبعاد األطفــال مــن 

وما زال كثري من األطفال جيندون ويبقون مـرتبطني بوحـدات القـوات             . وحدات تلك القوات  
و الدميقراطية، وال سيما وحدات اجلماعة السابقة اليت كانـت تـدعى     املسلحة جلمهورية الكونغ  

 ٢٠١٠وأفاد كثري من األطفال الـذين أفـرج عنـهم يف عـام              . املؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب    
ويؤكد هذا األمر احلاجة العاجلـة إىل       . بأهنم جندوا عدة مرات، حىت بعد مل مشلهم مع أسرهم         

ستويات احلكومـة مـن أجـل املـضي قـدما يف خطـة العمـل،                إظهار التزام سياسـي علـى أعلـى مـ         
ويف خطــوة ذات طــابع إجيــايب . وضــمان اتــساقها مــع اجلهــود املبذولــة إلصــالح قطــاع األمــن  

توجيهـات عـسكرية تـأمر بـاإلفراج عـن          ‘‘ أمـاين ليـو   ’’أكرب، أصدر التسلـسل القيـادي لعمليـة         
  .ية الكونغو الدميقراطيةمجيع األطفال املتبقني يف وحدات القوات املسلحة جلمهور

  
  ميامنار
يف ميامنــار، أحــرز تقــدم يف املفاوضــات بــني احلكومــة وفرقــة العمــل القطريــة للرصــد       - ٢٨

قـوات   واسـتخدامهم مـن جانـب      واإلبالغ بشأن خطـة العمـل الراميـة إىل إهنـاء جتنيـد األطفـال              
ر، الـيت يترأسـها القائـد       ووافقـت جلنـة محايـة القـص       ). القـوات املـسلحة امليامناريـة     (تامتاداو كيـي    

واجتمـع الفريـق   . العام لقوات تامتاداو، على تـشكيل فريـق تقـين للتفـاوض بـشأن خطـة العمـل          
 /أكتــوبر وتــشرين الثــاين /ويف تــشرين األول. لينظــر يف خطــة العمــل املقدمــة مــن فرقــة العمــل  

لعمـل يف   نوفمرب، ُدعيت فرقة العمل إىل مناقـشة خطـة العمـل مـع احلكومـة بغيـة توقيـع خطـة ا                     
احلكومة قد تعهـدت بالتزامـات إجيابيـة     وعلى الرغم من أن فرقة العمل تدرك أن. أقرب فرصة 

فيما خيص خطة العمل، فإن بعض العناصر احلامسة يف خطة العمل، ومن بينها كفالـة الوصـول                 
  .للقيام بالرصد، تتطلب مزيدا من املناقشات
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لحة امليامناريــة غـري التابعــة للدولـة الــيت   وحتقـق تقـدم بــشأن احلـوار مــع اجلماعـات املـس       - ٢٩
دون الوصـول إىل     ، حالت احلكومـة مـرة أخـرى       ٢٠١٠ويف عام   . أدرجت أمساؤها يف القائمة   

هذه اجلماعات، على الرغم من جهود الدعوة اليت دأبت فرقة العمل على بـذهلا علـى مـستوى                  
 يف تـوفري ضـروب      الـدور الرئيـسي للـدول     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ويؤكـد قـرار جملـس األمـن         . رفيع

ــة جلميــع األطفــال املتــضررين مــن الــرتاع     ــة واإلغاث ــة مــن احلماي ــة  . فعال غــري أن أنــشطة احلماي
واالستجابة اليت وفرهتا احلكومة حىت اآلن كانت تتعلق بقوات تامتـاداو ومل تـصل إىل األطفـال                 

 علـى   وعـالوة . الذين يقال إهنم موجودون يف صـفوف األطـراف األخـرى املدرجـة يف القائمـة               
 الــشاملة ســتراتيجيةمل تــدرج أيــضا يف اال ذلــك، فــإن مــسألة محايــة األطفــال يف النـــزاع املــسلح

ــار إىل قــوات حلراســة احلــدود،       للتفــاوض بــشأن حتويــل اجلماعــات امللتزمــة بوقــف إطــالق الن
جيش التحرير الـوطين الكـاريين، أو احلـزب الـوطين           /حلل النـزاع مع االحتاد الوطين الكاريين      أو
  .جيش والية شان للجنوب اجليش الكاريين، أو/تقدمي الكاريينال
  

  الصومال
. كان احلوار مع احلكومة االحتادية االنتقالية بشأن قضايا محاية األطفال حمدودا للغايـة              - ٣٠

يف اجتماع عقده مع ممثليت اخلاصـة املعنيـة باألطفـال     والتزم رئيس الوزراء حممد عبد اهللا حممد،      
ح خالل زيارهتا للـصومال، بتعـيني مـسؤول تنـسيق للعمـل مـع األمـم املتحـدة يف               والنـزاع املسل 

ــة           ــة االنتقالي ــة االحتادي ــب احلكوم ــن جان ــال م ــد األطف ــسألة جتني ــل ملعاجلــة م ــة عم وضــع خط
وَعني رئيس الوزراء رمسيا وزيرة الدولة زهرة على مسنتـر مـسؤولة            . وامليليشيات املتحالفة معها  
وبــالنظر إىل التــدهور اخلطــري الــذي اعتــرى . طفــال وحقــوق اإلنــسانللتنــسيق بــشأن محايــة األ

 فيمـا خيـص محايـة املـدنيني، وال سـيما األطفـال، ينبغـي                ٢٠١٠طوال عام    الوضع يف الصومال  
إسناد أولوية عاجلة لوضع وتنفيذ خطة عمل شـاملة حمـددة املـدة لوقـف ومنـع جتنيـد األطفـال                     

  .واستخدامهم
كــن بــذل جهــود دعويــة بــشأن قــضايا محايــة األطفــال لــدى   وعلــى الــرغم مــن أنــه أم   - ٣١

احلكومــة االنتقاليــة االحتاديــة، فلــم يتــسن العمــل مــع حركــة الــشباب وغريهــا مــن اجلماعــات    
املتمــردة بــسبب الــصعوبات املــصادفة يف االتــصال بقيــادة اجلماعــة واملخــاوف مــن أن تتقــوض  

  .بقدر أكرب فرص الوصول من أجل أداء العمل اإلنساين
  
  ولومبياك

 ١٦١٢قبلـــت احلكومـــة طوعـــا آليـــة الرصـــد واإلبـــالغ عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن     - ٣٢
ــريطة أال ُتجــري ممثلــة األمــني العــام اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح         ) ٢٠٠٥( ش
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ــة للرصــد واإلبــالغ أي حــوار مــع        أو ــة العمــل القطري ــق القطــري لألمــم املتحــدة أو فرق الفري
ــا     اجلماعــات املــسلحة   ــة كولومبي ــة مــسبقة وصــرحية مــن حكوم ــشرعية إال بعــد موافق . غــري ال

حيدث اتصال أو حوار بني منظومة األمم املتحدة واجلماعات املسلحة غري الـشرعية بـشأن               ومل
إعــداد وتنفيــذ خطــط عمــل مــن أجــل التــصدي لالنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال، 

ــذ قــ    ممــا ــدم يف تنفي ــأخري إحــراز تق ــسراري أدى إىل ت  ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢  األمــنجمل
وأشـــار الـــرئيس ســـانتوس، لـــدى توليـــه مهـــام منـــصبه مث يف وقـــت الحـــق خـــالل ). ٢٠٠٩(

، إىل أن شرطا حكوميا مـسبقا لبـدء حمادثـات سـالم مـع القـوات املـسلحة الثوريـة                     ٢٠١٠ عام
تـبقني يف  الكولومبية وجـيش التحريـر الـوطين يتـضمن وقـف التجنيـد واإلفـراج عـن األطفـال امل          

  .صفوف رجال حرب العصابات
  

  اليمن
أدى استمرار احلوار بني اليونيـسيف وحكومـة الـيمن مـن أجـل اإلفـراج الفـوري عـن                      - ٣٣

األطفال املعتقلني بسبب ارتباطهم جبماعـة احلـوثيني إىل اسـتهالل مناقـشات مـع وزارة الـدفاع                  
 إعـداد خطـة عمـل لوقـف         بشأن مسألة جتنيد األطفال واستخدامهم، ويشمل ذلك الـسعي إىل         

  .مجيع االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال
وجعلت القيـود الـيت تكتنـف الوصـول، حـىت تارخيـه، مـن الـصعب للغايـة علـى األمـم                         - ٣٤

  .وثيني املسلحةاملتحدة أن تبدأ املفاوضات مع مجاعات احل
  

قوات املـسلحة   معلومات عن التقدم احملرز يف اإلفراج عن األطفال من ال           -ثالثا   
  واجلماعات املسلحة

  
  ادـــتش
 فتـاة، مـن جانـب مجاعـات         ٢٥ طفـال، مـن بينـهم        ١٨١خالل الـسنة اإلفـراج عـن         مت  - ٣٥

جبهة خالص اجلمهورية؛ واجلبهة املتحدة من أجل التغـيري؛ واحلركـة           : املعارضة املسلحة التالية  
لـس الـدميقراطي والثـوري؛    الوطنية مـن أجـل اإلصـالح؛ وجتمـع القـوى مـن أجـل التغـيري؛ واجمل                

واحتـاد قـوى املقاومــة؛ واحتـاد القــوى مـن أجــل الدميقراطيـة والتنميــة؛ واحتـاد القــوى مـن أجــل        
التغيري والدميقراطية؛ واجلبهة الشعبية للنهـضة الوطنيـة؛ واحلركـة مـن أجـل الدميقراطيـة والعـدل                  

م؛ واحلركــة مــن أجــل   الفــصيل األ-يف تــشاد؛ واحتــاد القــوى مــن أجــل الدميقراطيــة والتنميــة   
  .السالم والتعمري والتنمية؛ وحركة العدل واملساواة
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  مجهورية أفريقيا الوسطى
 فتـاة، عـن صـفوف     ٣٧ طفـال، مـن بينـهم        ٥٢٥، فُـصل    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩بني عـامي      - ٣٦

، فــصل ٥٢٥ومــن بــني هــؤالء األطفــال الـــ  . اجلــيش الــشعيب إلعــادة اجلمهوريــة والدميقراطيــة 
 أطفـال يف    ١٠٨، وفـصل    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩يف عـامي    ) بونديـه  -أُوهام  (ا  طفال يف باوو   ٤١٧
ويف هناية الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أعيـد          . ٢٠١٠يف عام   )  غريبيزي -نانا  ( باندورو   -كانغا  

 طفــال كــان قــد مت ٧٧٥وينبغــي مالحظــة أن . هــؤالء األطفــال إىل كنــف أســرهم وجمتمعــاهتم
الـشعيب إلعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة، ممـا يرفـع             مـن اجلـيش      ٢٠٠٨فصلهم، يف أواخر عام     

  . طفل١ ٣٠٠العدد اإلمجايل لألطفال الذين مت فصلهم حىت اآلن إىل 
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 أطفــال مــن ٥ طفــال مــن روانــدا، و  ٤٧مــن بينــهم ( طفــال ١ ٦٥٦فَــرَّ مــا جمموعــه    - ٣٧

 فـصلوا مـن القـوات املـسلحة واجلماعـات      أو) أوغندا، وطفالن مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى        
مـن هـؤالء األطفـال يف كيفـو الـشمالية؛             يف املائـة   ٧١ومت اإلفـراج عـن      . املسلحة خالل الـسنة   

 يف املائـة منـهم يف كيفـو اجلنوبيـة؛ وعـن             ٨ يف املائة منـهم يف املنطقـة الـشرقية؛ وعـن             ١٧وعن  
 يف املائـة، يف املقاطعـات   ٢ة منهم، وهي يف املائة منهم يف مقاطعة كتانغا؛ وعن النسبة املتبقي     ٢

رمبا يكون قد أسهم يف ارتفاع عدد األطفـال املفـرج عنـهم يف           ومثة عدد من العوامل   . األخرى
ــشمالية، ومــن هــذه العوامــل ســهولة    ــع املوجــودة يف كيفــو    كيفــو ال ــسبيا إىل املواق الوصــول ن

ل يف املقاطعة وهي جهات ميكـن       الشمالية، ووجود عدد أكرب من اجلهات املعنية حبماية األطفا        
وقـد أُفـرج عـن هـؤالء األطفـال، أو فـروا، مـن        . لألطفال أن يلتمسوا منـها احلمايـة واملـساعدة    

ــدا    ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــة٢٩(الق ــو   ) يف املائ ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ؛ والق
ــة  ــة٢١(الدميقراطي ــول  ) يف املائ ــاومني الكونغ ــوطنيني املق ــتالف ال  مــاي -مجاعــة مــاي  /يني؛ وائ

؛ وقـــوات املقاومـــة الوطنيـــة يف ) يف املائـــة١٥(مـــاي  - ؛ وبقيـــة فـــصائل مـــاي)يف املائـــة ١٨(
؛ وجـيش الـرب للمقاومـة    ) يف املائـة ١٣(اجلبهة الشعبية مـن أجـل العدالـة يف الكونغـو            /إيتوري

ات اجلمهوريـة   اجلـيش الـوطين لتحريـر أوغنـدا، والقـو         /؛ والقوى الوطنيـة املتحالفـة     ) يف املائة  ٣(
االحتادية، والعناصر غري املندجمة التابعـة املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب، والـشرطة الوطنيـة                 

  ). يف املائة١(
، مل تقـم اجلهـات املعنيـة حبمايـة األطفـال بفـصل              ١ ٦٥٦ومن بني هؤالء األطفـال الــ          - ٣٨
إىل قواعــد بعثـة منظمــة   طفـال، يف حـني أن األغلبيــة الكـبرية منـهم قــد فـرت وجلـأت       ٢٤٠ إال

األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أو إىل مقــدمي اخلــدمات   
، ٢٠١٠ طفال من األطفال املفرج عنهم بـأهنم جنـدوا يف عـام              ٤٤٧وأفاد  . التماسا للمساعدة 
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م ارتبطــوا  وأهنــ٢٠١٠ يف املائــة مــن األطفــال كــانوا قــد جنــدوا قبــل عــام ٧٣ممــا يــشري إىل أن 
وظـل الوصـول إىل الفتيـات    . بالقوات واجلماعات املسلحة ملدة تتراوح بني سنة وأربع سنوات  

ــات         ــة عــدد الفتي ــضح مــن قل ــا يت ــرا عــصيا، كم ــسلحة أم ــالقوات واجلماعــات امل املرتبطــات ب
 الـذين مت اإلفـراج      ١ ٦٥٦وباإلضـافة إىل األطفـال الــ        . بني األطفال املفرج عنهم   ) فتاة ١٢١(

 أيــضا ٢٠١٠يف عــام  ، ســجلت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ٢٠١٠م يف عــام عنــه
  .٢٠٠٩ طفال كانوا قد فصلوا عن مجاعات أو قوات مسلحة يف عام ٣٨٧
ويف إطار الدعم الذي قدمته بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة                - ٣٩

ــسلحة جل    ــوات امل ــة إىل الق ــو الدميقراطي ــات     الكونغ ــة خــالل عملي ــو الدميقراطي ــة الكونغ مهوري
العــسكرية، اســتوجبت سياســة املــشروطية الــصادرة عمــال بقــرار جملــس األمــن    ‘‘ أمــاين ليــو’’

فرز مجيع وحدات القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة للتحقـق            ) ٢٠١٠ (١٩٢٥
غم من تنفيذ أكثر مـن      وعلى الر . من وجود األطفال، وفصلهم عن صفوفها عند العثور عليهم        

 حماولة فرز بالتنسيق مع وحـدات القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بـدعم                    ٥٠
ويعـزى ذلـك أساسـا إىل       .  أطفال فقـط هـم الـذين مت فـصلهم خـالل العمليـة              ٥من البعثة، فإن    

يق مـع   وعلـى الـرغم مـن احملـاوالت العديـدة للتنـس           . عدم إتاحة القوات ألغـراض القيـام بـالفرز        
القـــوات املـــسلحة املـــذكورة ولتنفيـــذ التوجيهـــات العـــسكرية اجلديـــدة وسياســـة املـــشروطية،  

بــأي عمليــة رمسيــة منظمــة لفــصل األطفــال؛ وعليــه، اســتمر وجــود  ٢٠١٠ُيــضطلع يف عــام  مل
  .األطفال يف صفوف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

  
  ميامنار
خــالل الــسنة اإلفــراج عــن     الــيت وفرهتــا وزارة اخلارجيــة، مت  وفقــا للتقــارير الرمسيــة     - ٤٠
) القـوات املـسلحة امليامناريـة     (من قوات تامتـاداو كيـي       ) كلهم من الذكور  (جنود أطفال    ١١٠

ممـا يرفـع العـدد اإلمجـايل للجنـود األطفـال الـذين أُخطـرت فرقـة                  (عن طريق اآلليات احلكومية     
ومـن  ).  طفـال  ٣٨٣ إىل   ٢٠٠٦ اخلدمة منـذ عـام       العمل القطرية للرصد واإلبالغ بصرفهم من     

 طفــال اســتجابة لــشكاوى قــدمت  ٤٠، مت اإلفــراج عــن ١١٠بــني هــؤالء اجلنــود األطفــال الـــ  
مبوجب آلية الشكاوى للقضاء على السخرة املنصوص عليها يف التفـاهم التكميلـي مـع منظمـة                 

هم مــن اليونيــسيف  طفــال دعمــا إلعــادة إدمــاج١٨٤، تلقــى ٢٠١٠ويف عــام . العمــل الدوليــة
ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الرؤية العامليـة وغريهـا مـن الـشركاء املعنـيني حبمايـة األطفـال،                   

  .دعما لوزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني
، أعلنت احلكومة تفاصيل عدد من التعليمات العسكرية اجلديدة الـيت           ٢٠١٠ويف عام     - ٤١

يد القصر وأتاحت لليونيسيف، بالنيابة عن فرقـة العمـل القطريـة للرصـد              صدرت بشأن منع جتن   
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ومل يـشمل ذلـك     . واإلبالغ، فرص وصول أكرب إىل وحدات التجنيد ملراقبة إجـراءات التجنيـد           
وخـالل هـذه الزيـارات، لوحظـت صـرامة          . مدارس التدريب العسكري أو وحدات العمليـات      

ن مرتقبني بسبب عدم صحة وثائق إثبات الـسن         كما لوحظ رفض جمندي   . أكرب يف علمية الفرز   
وعـالوة علـى ذلـك، أُحيطـت األمـم املتحـدة علمـا بـأن                . بسبب اندراجهم يف عداد القـصر      أو

مديريــة القــوة العــسكرية يف نــاي بيــي تــاو لــديها قاعــدة بيانــات عــن األطفــال الــذين رفــضتهم  
وقـد  .  قدمت إىل فرقة العمـل     وحدات التجنيد ومل ُيدرجوا يف قوائم األطفال املفرج عنهم اليت         

اُختذ هذا التدبري لضمان أال ُيؤخذ القصر املتقدمون للتجنيد الـذين ُرفـضوا يف وحـدة معينـة إىل          
  .أماكن أخرى من أجل جتنيدهم

ــن أواخــر            - ٤٢ ــدة م ــرة املمت ــى الفت ــق عل ــيت تنطب ــة، ال ــل الدولي ــة العم ــشري خــربة منظم وت
ــانغون، هــي  - نــني - يف دا ١د رقــم  فمــا بعــده، إىل أن وحــدة التجنيــ  ٢٠٠٩ عــام  غــون، ي

ويف . الوحيدة من بني وحدات التجنيد األربع الرئيسية اليت تطبق فيما يبدو آلية فرز أكثر صرامة
عدد من احلاالت، وردت تقارير تفيد بأن القصر قد ُرفضوا يف البداية عندما تقدموا للتجنيـد يف                 

  .ثر بعدا أو أقل صرامة عندما تقدموا إليهاهذا املركز، لكنهم قبلوا يف مراكز أخرى أك
وعلى الرغم من أن هذه اخلطوات متثل تقدما إجيابيا من حيث منع التجنيـد والـصرف                  - ٤٣

من اخلدمـة والتعـاون مـع فرقـة العمـل، فمـا زال علـى احلكومـة أن تـضع خطـة للوقـوف علـى                           
ــها بــشكل منــ     ــذين تــستخدمهم قــوات تامتــاداو كيــي وفــصلهم عن هجي، ومــا زال األطفــال ال

  .صرف األطفال مستمرا على أساس كل حالة على حدة استجابة ملا يقدم من شكاوى
  

  السودان
أســدى قيــام حكومــة الوحــدة الوطنيــة بإنــشاء جلنــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة      - ٤٤

اإلدماج يف مشال السودان مساعدة كربى للجهود املبذولة من أجل اإلفـراج عـن األطفـال مـن          
، يـسرت  ٢٠١٠مـارس  / حىت آذار  ٢٠٠٩فرباير  /وخالل الفترة من شباط   . ت املسلحة اجلماعا

 طفـال مـن جانـب جـيش حتريـر      ٩٥٧اللجنة ونظمت، بدعم من األمـم املتحـدة، اإلفـراج عـن             
، وجـيش حتريـر     )أبو القاسم (اجلناح األم   /فصيل اإلرادة احلرة، وجيش حترير السودان     /السودان
جنـاح الـسالم، والقـوات الـشعبية للحقـوق      /لعـدل واملـساواة  جناح السالم، وحركـة ا    /السودان

 طفـال يف  ٢٥٠ طفال يف جنـوب دارفـور، و   ٥٣٤ طفال يف مشال دارفور، و      ١٧٣(والدميقراطية  
فـصيل اإلرادة احلـرة   /، أفرج جيش حترير السودان٢٠١١يناير /ويف كانون الثاين  ). غرب دارفور 

مــن  ٤٤( طفـال  ٨٤، بـصورة مـشتركة، عـن    )مأبـو القاســ (اجلنـاح األم  /وجـيش حتريـر الـسودان   
اجلنـــاح األم / مـــن جـــيش حتريـــر الـــسودان٤٠فـــصيل اإلرادة احلـــرة و /جـــيش حتريـــر الـــسودان

  .يف مشال دارفور وسلما هؤالء األطفال إىل اللجنة يف إطار تنفيذ خطط عملهما)) القاسم أبو(
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يح وإعـادة اإلدمـاج   وعالوة على ذلك، قامت اليونيسيف وجلنة نـزع الـسالح والتـسر      - ٤٥
 فتـاة، كـانوا مـرتبطني فيمـا سـبق      ٥٣ طفال ، من بينهم ٥٢٦يف مشال السودان رمسيا بتسجيل      

 طفـال يف    ١٤٩وباإلضـافة إىل ذلـك، ُسـجل        . باجلماعات املسلحة يف واليـات دارفـور الـثالث        
  .املناطق الثالث

يش الــشعيب  أطفــال كــانوا مــرتبطني بــاجل ٢١٠ عمــا جمموعــه ٢٠١٠يف عــام  وأفــرج  - ٤٦
 طفال تأكدت األمم املتحدة من أهنم أطفال أدرجت أمسـاؤهم           ٤٢لتحرير السودان، من بينهم     

ــوا وســلحوا   ــسودان     واســتخدم. يف كــشوف األجــور ودرب ــر ال ــشعيب لتحري ضــباط اجلــيش ال
ويف واليـة الوحـدة، مت اإلفـراج        . األطفال، يف أغلبية احلاالت، كحمالني وسعاة طهاة وحـراس        

مــن ثكنــات بــاكور  ( التابعــة للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان   ٤مــن الفرقــة  طفــال ٨٩عــن 
يوليـه؛  /يف متـوز ) مابـل  (٥ طفال من الفرقة    ٥٠أبريل؛ وعن   /يف نيسان ) وثكنات بوث يف دوار   

يف بنبانــديار  (٨ و ٧ويف الفــرقتني . نــوفمرب/يف تــشرين الثــاين) مــن وونيــك( طفــال ٢٦وعــن 
ــدينغ ــدة  ) ويوم ــسودان، مت     وكــذلك يف كــوش اجلدي ــر ال ــشعيب لتحري ــام للجــيش ال ــر الع  واملق

وبصورة منفصلة، أفرج اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، يف            .  طفال ٤٥اإلفراج عما جمموعه    
ــل األزرق، عــن   ــة الني ـــ   ١٤٠والي وتتواصــل اجلهــود  .  املــسجلني٢٢٠ طفــال مــن األطفــال ال

  .املتبقني عن األطفال الثمانني ٢٠١١يف مطلع عام  املبذولة لإلفراج
  

  كولومبيا
قـد  )  صـبيا  ٢٢٤  فتـاة و   ١١٤( طفـال    ٣٣٨يفيد املعهد الكولوميب لرعايـة األسـرة أن           - ٤٧

ينــاير حــىت كــانون /فــصلوا عــن اجلماعــات املــسلحة غــري الــشرعية يف الفتــرة مــن كــانون الثــاين 
 طفـال  ٢٤٦ومـن بـني هـؤالء، فُـصل       . ، وأهنـم أُدرجـوا يف بـرامج محايـة         ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 طفـال عـن جـيش التحريـر         ٦٢ اجلـيش الـشعيب، و       -عن القـوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة          
 أطفــال عــن قــوات الــدفاع الــذايت  ٨الــوطين، وطفــل واحــد عــن اجلــيش الــشعيب للتحريــر، و   

ــة، و   ــة     ٢١املوحــدة الكولومبي ــيت تعتربهــا احلكوم  طفــال عــن اجلماعــات املــسلحة األخــرى ال
  .عصابات إجرامية

  
  اسري النك

ــأن    - ٤٨ ــارير ب ــادت التق ــال   حــزب أف ــدوثايل بوليغ ــل ماكــال في ــشعب    (تامي ــر ال ــور حتري من
طفـــال، مـــن بينـــهم ١٢٢، عـــن ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١منـــذ  قـــد أفـــرج،) التـــاميلي

  .٢٠١٠صبيا أفرج عنهم يف عام  ٣٢
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ــار٢٥ويف   - ٤٩ ــايو / أيــــ ــشباب  ٢٠١٠مــــ ــال والــــ ــع األطفــــ ــن مجيــــ ــراج عــــ  ، مت اإلفــــ
 فتـاة، صـنفوا لـدى انتـهاء     ٢٠١ طفـال وشـابا، مـن بينـهم     ٥٦٢ وعـددهم  ،)٢(‘‘املستـسلمني ’’

النـــزاع علــى أهنــم كــانوا مــرتبطني جبماعــات مــسلحة، وذلــك بعــد إعــادة تأهيلــهم ملــدة ســنة     
ومت اإلفـراج عـن مجيـع األطفـال     ). ٢٠٠٨ (١٥٨٠/٥ تقضي بذلك الئحة الطوارئ رقم   كما

وأعيــد مجيــع . ن املفــوض العــام إلعــادة التأهيــل بنــاء علــى أمــر احملكمــة، وبنــاء علــى رســالة مــ  
، تواصــل إدارة ١٥٨٠/٥وفقــا لالئحــة رقــم  و. أســرهماألطفــال، باســتثناء طفــل واحــد، إىل  

وسلط الرصد الضوء على حمدوديـة فـرص        . املراقبة وخدمات رعاية الطفل رصد هؤالء األفراد      
لـشمالية، وأظهـر الرصـد    العمل، وهو أمر قد يتحسن بفضل خطة العمـل املـشتركة للمقاطعـة ا       

 طفال كانوا مرتبطني يف الـسابق باجلماعـات املـسلحة يف مشـال              ٢٥٠كذلك أن ما ال يقل عن       
وتتــراوح الــشواغل بــني مطالبتــهم بــالتردد . وشــرق البلــد يواجهــون عــددا مــن املــسائل األمنيــة

ــسكرية    ــى املراكــز الع ــام عل ــابرات العــسك     /بانتظ ــارة ضــباط املخ ــة، وزي  /رينيالــُشرطية القريب
الــشرطيني ملنــازهلم، والقــبض علــيهم مــن قبــل الــشرطة، ومطالبتــهم مبراجعــة املركــز العــسكري 

  .البحري احمللي قبل ترك التقسيم اإلداري الذي يقع فيه حمل إقامتهم أو
  
ــال يف        - ارابع   ــد األطفــ ــة ضــ ــسيمة املرتكبــ ــهاكات اجلــ ــن االنتــ ــات عــ معلومــ

  املسلحة زاعاتـالن
 املدرجـة   احلـاالت تهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف           معلومات عن االن    - ألف  

   جدول أعمال جملس األمنعلى
  التطورات يف أفغانستان    

 أن األطفـال جينـدون ويـستخدمون مـن     ٢٠١٠لوحظ يف مجيع أحناء البلد خـالل عـام       - ٥٠
 جلنـد  قبل العناصر املعادية للحكومة، ومنها حركة طالبان، وشبكة حقاين، واحلزب اإلسـالمي         
فقــد . حكمتيــار، وجبهــة تــورا بــورا، وشــبكة لطيــف منــصور، ومجاعــة ســنة الــدعوة الــسلفية  

وحتققــت فرقــة . اُســتخدم األطفــال لتنفيــذ هجمــات انتحاريــة وزرع متفجــرات ونقــل ذخــائر  
 حادثـــة جتنيـــد واســـتخدام لألطفـــال مـــن جانـــب ٢٣العمـــل القطريـــة للرصـــد واإلبـــالغ مـــن 

قارير بأن هذه احلوادث وقعت يف مقاطعات قريبة مـن احلـدود            وأفادت الت . اجلماعات املسلحة 

__________ 
ــانون الطـــوارئ الـــسري النكـــي رقـــم   “املستـــسلم”  )٢(   ــانون األول١٥ املـــؤرخ ١٥٨٠/٥، يف مفهـــوم قـ   / كـ

، هو الطفل الذي يترك مجاعة مسلحة وتقوم حكومة سري النكا بتحديد هويته وتـسجيلها               ٢٠٠٨ديسمرب  
  .قوم اليونيسيف بالتحقق منهاوت
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وكل األطفال اجملندين هم من الذكور الـذين تتـراوح          . مع باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية    
  . عاما، وقد ُجنِّد معظمهم يف املنطقتني اجلنوبية والغربية١٧  أعوام و٩أعمارهم بني 

املعارضة املسلحة، مبا فيها حركة طالبـان، بتجنيـد         قيام مجاعات    وتواترت التقارير عن    - ٥١
وأُجـرب كـثري مـن      . واستخدام األطفال عـرب احلـدود مـن باكـستان وأفغانـستان علـى حـد سـواء                 

هؤالء األطفال على أن حيملوا، دون أن يعرفوا يف كثري مـن األحيـان، املتفجـرات عـرب احلـدود              
وأفــاد صــيب .  أكثــر تقــدما علــى األســلحةالباكــستانية األفغانيــة، يف حــني تلقــى آخــرون تــدريبا

 عامــا وأخــذ إىل باكــستان، ١٣ عامــا بأنــه ُخطــف مــن قبــل حركــة طالبــان وعمــره ١٥عمــره 
بالقرب من حدود تورهام، حيـث ظـل رهـني األسـر مـع أطفـال أفغـان آخـرين ملـا يقـرب مـن                          

اهلـرب  وقيـل للـصيب إن أي شـخص حيـاول        . سنتني، وبأنه تلقى تدريبا على استخدام األسلحة      
وأُجرب على االنضمام إىل جمموعة مقاتلة تنتمي حلركة طالبـان، وشـارك يف اشـتباكات               . سيقتل

. مسلحة يف خيرب وكرخانو وأماكن أخرى قبل أن يتمكن من الفرار خـالل إحـدى اهلجمـات              
وجنــح الــصيب يف تلمــس طريقــه إىل كابــل حيــث ألقــت قــوات األمــن الــوطين األفغانيــة القــبض  

  . حاليا عقوبة سجن يف مركز تأهيل األحداث بكابل لتهديده األمن الوطينوهو يقضي. عليه
وعلــى الــرغم مــن أن احلكومــة تنتــهج سياســة عــدم جتنيــد أطفــال تقــل أعمــارهم عــن     - ٥٢
عامــا يف قــوات األمــن الــوطين، وأن جهــودا تبــذل لتحديــد وإبعــاد األطفــال أثنــاء عمليــة      ١٨

ويـصدق هـذا بوجـه      . فوف الشرطة الوطنيـة األفغانيـة     التجنيد، فما زال ُيعثر على أطفال يف ص       
زاع، ـخاص على التجنيد احمللي يف أقـسام الـشرطة باألقـضية الريفيـة واملنـاطق املتـضررة مـن النـ                    

حيث تتواتر تقارير عـن ارتبـاط أطفـال بوحـدات الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة يف نقـاط التفتـيش                      
ــهم كــسائقني وســعا    ــشرطة، ويــشمل ذلــك عمل وأســهم يف هــذا  . ي شــاية ومعــّدوأقــسام ال

التجنيد للقصر عدم كفاية إجراءات التحقق مـن الـسن، واالخنفـاض البـالغ ملـستويات تـسجيل                  
املواليد، وفرص التالعب يف العمر املثبت يف وثائق اهلوية الوطنية، ومحلة التجنيد الـيت تقـوم هبـا              

  . الشرطة الوطنية األفغانية يف الوقت احلاضر
 حــادث احتجــاز ألطفــال بــسبب جــرائم تتعلــق بــاألمن الــوطين    ٦٦ق مــن ومت التحقــ  - ٥٣

واُحتجز األطفال مـع الكبـار   . واالرتباط املزعوم باجلماعات املسلحة، ومت توثيق هذه احلوادث       
. يف كــثري مــن األحيــان مبراكــز الــشرطة، وأفــاد بعــضهم بتعرضــهم النتــهاكات وســوء معاملــة   

القوات العسكرية الدوليـة بـدورها        طفال، وألقت  ٦٢ واحتجزت قوات األمن الوطين األفغانية    
ــزهتم٣القـــبض علـــى  ــال واحتجـ ــوة الدول.  أطفـ ــول القـ ــاك  وتقـ ــة إن هنـ ــساعدة األمنيـ ــة للمـ يـ

 عاما مودعني يف املعتقل املوجـود يف بـروان          ١٨ و   ١٦حمتجز آخر تتراوح أعمارهم بني       ٣٠٠
ــة ســابقا باســم بغــرام ( ــتعني ). املعروف ــة للرصــد  علــى وهــذا أمــر مــا زال ي  فرقــة العمــل القطري
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وقُــدم طلــب إىل القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة التماســا   . واإلبــالغ أن تتحقــق منــه وتتابعــه 
  .للوصول إىل هؤالء األطفال

يف )  أطفـال ٩١٠ طفال وُشـوه  ٤٨٦قُتل ( طفال   ١ ٣٩٦وقد قُتل أو شوه ما جمموعه         - ٥٤
، ويعـزى ذلـك     ٢٠٠٩ائـة بالقيـاس إىل عـام         يف امل  ٣٥وميثـل هـذا ارتفاعـا نـسبته         . ٢٠١٠عام  

أساسا إىل التوسع يف استخدام األساليب العشوائية للحرب وإىل زيادة اهلجمات غـري املتنـاظرة              
ــد    ــة احلــوادث يف املنطقــتني   . مــن جانــب اجلماعــات املــسلحة يف كــل أحنــاء البل ووقعــت أغلبي

ــشرقية  ــة وال ــة مــن اخلــسائر الــيت وق  ٧٢ويعــزى . اجلنوبي عــت يف صــفوف األطفــال إىل   يف املائ
اجلماعات املسلحة، مبا فيها حركة طالبان وشبكة حقاين واحلزب اإلسالمي والفـصائل التابعـة        

وكانـت األسـباب الرئيـسية لوفيـات األطفـال وإصـاباهتم علـى يـد هـذه اجلماعـات                    . لكل منها 
ومما يـدعو إىل    . اونتتمثل يف األجهزة املتفجرة احمللية الصنع، واهلجمات االنتحارية، وقنابل اهل         

القلق الشديد قيام حركة طالبان بقتل األطفـال عنـد الـشك يف أهنـم جواسـيس، أو ألن مـزاعم          
وأفادت التقـارير بـأن إحـدى هـذه         . تدعي أهنم مرتبطون بالقوة العسكرية الدولية أو يدعموهنا       

ت وكانـ . قـد حـدثت يف مقاطعـة هلمنـد وبـأن أخـرى قـد حـدثت يف مقاطعـة غـازين              احلاالت
) قوات األمن الوطين األفغانية اليت تـدعمها القـوة العـسكرية الدوليـة         (القوات املؤيدة للحكومة    

، ٢٠١٠ يف املائــة مــن اإلصــابات الــيت وقعــت يف صــفوف األطفــال يف عــام  ٢١مــسؤولة عــن 
ويعــزى ذلــك أساســا إىل اهلجمــات اجلويــة وقــصف املدفعيــة والعمليــات املنفــذة أثنــاء الغــارات 

 يف املائــة املتبقيــة مــن اخلــسائر يف ٧ان تبــادل إطــالق النــار مــسؤوال عــن نــسبة الـــ  وكــ. الليليــة
وعــالوة علــى ذلــك، مــا زالــت . صــفوف األطفــال، الــيت تعــذر حتديــد الطــرف املــسؤول عنــها

خملفات احلرب من املتفجرات واأللغام األرضـية، الـيت خلفتـها عقـود النــزاع الـسابقة، تـسبب                    
 يف صــفوف األطفــال، وأساســا بــني الــصبيان الــذين تتــراوح       خــسائر يف األرواح وإصــابات 

  . عاما يف املنطقتني اجلنوبية واملركزية١٤  أعوام و٨أعمارهم بني 
ووردت تقارير عن ارتكاب عنف جنسي ضد األطفال من جانب أفراد قوات األمـن                - ٥٥

علـى ذلـك، تتـواتر      وعـالوة   . الوطين األفغانية دون متابعة من السلطات أو مبتابعة حمدودة منـها          
التقــارير عــن صــبيان ُينتــهكون وُيــستغلون جنــسيا مــن جانــب القــوات واجلماعــات املــسلحة،    

ومـا زال مـن الـصعب توثيـق هـذه           . )رقـص الغلمـان   (‘‘ الباكـشا بـازي   ’’ويشمل ذلك ممارسة    
  .احلوادث والسياق الذي وقعت فيه، لكن جيري بذل جهود ملواصلة التحقيق يف األمر

 حوادث تتعلق خبطـف أطفـال مـن جانـب مجاعـات            ٨ من   ٢٠١٠حقق يف عام    ومت الت   - ٥٦
وقــد ُخطــف األطفــال ألســباب متنوعــة، لترويــع  . املعارضــة املــسلحة، مبــا فيهــا حركــة طالبــان 

األسر الـيت يعتقـد أهنـا مؤيـدة للحكومـة، أو ممارسـة الـضغط ملبادلـة أفـراد حتتجـزهم الـسلطات                 
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املــشمولة بــالتقرير عــشرات التقــارير اإلضــافية عــن  ووردت خــالل الفتــرة . لإلفــراج عنــهم أو
  . كان من الصعب احلصول على معلومات عن اجلناة ودوافعهم خطف األطفال، لكن

وتــضمنت .  حادثــا يتعلــق بــالتعليم يف كــل أحنــاء البلــد ١٩٧ومت التحقــق ممــا جمموعــه   - ٥٧
 جانبيــة، وقتــل احلــوادث الــيت أثــرت علــى التعلــيم هجمــات مباشــرة علــى املــدارس، وأضــرارا   
وقـد ارتكبـت   . وإصابة الطالب والعاملني بالتعليم، والتهديد والترويع، وإغالق املـدارس قـسرا   

 يف املائـة مـن   ٣٠؛ ووقـع  ) يف املائـة ٨٦(هذه احلوادث أساسا مـن جانـب اجلماعـات املـسلحة            
نـدما  ، وهو الشهر الذي جـرت فيـه االنتخابـات الربملانيـة، ع    ٢٠١٠سبتمرب /احلوادث يف أيلول 

ــا أثَّــر علــى تقــدمي  ٤٧ومت التحقــق مــن . كــان نــصف مراكــز االقتــراع يوجــد باملــدارس    حادث
 حادثـا يعـزى     ١٤ حادثا يعزى إىل اجلماعات املـسلحة و         ٣٣اخلدمات الصحية كان من بينها      

وتـضمنت احلــوادث خطــف عـاملني يف القطــاع الطــيب، وهنــب   . إىل القـوات املؤيــدة للحكومــة 
. بــاألجهزة املتفجــرة احملليــة الــصنع، ووقــوع أضــرار جانبيــة، والترويــعلــوازم طبيــة، وهجمــات 

وكـان  . وُسجلت أعلى مستويات احلوادث يف املناطق الشمالية الشرقية، والـشرقية، والـشمالية           
احتالل املدارس واملرافق الصحية من جانب القوات املؤيدة للحكومة داعيا إىل القلق الـشديد،             

 التحقق منها تتعلق باحتالل مدارس مـن جانـب القـوة العـسكرية          مخسة حوادث مت    يف ذلك  مبا
  .٢٠١٠الدولية يف عام 

ــشكل خطــري      - ٥٨ ــؤثر ب ــن ي ــدام األم ــام  وظــل انع ــساعدات   ٢٠١٠يف ع ــى وصــول امل  عل
كمـا عـوق االرتفـاع الكـبري يف مـستويات           . اإلنسانية، وخاصـة يف اجلنـوب واجلنـوب الـشرقي         

ــاطق، وكــذل   ــشمالية   انعــدام األمــن يف هــذه املن ــشرقية وال ــشمالية ال ــشمالية وال ــاطق ال ك يف املن
الغربية من البلد، قدرة وكاالت املعونة علـى تقـدير االحتياجـات ومـساعدة الـسكان الـضعفاء                  

لحة مــسؤولة عــن معظــم احلــوادث، وكانــت مجاعــات املعارضــة املــس. ورصــد تقــدمي املــساعدة
ترويـــع، وهنـــب املعونـــة اإلنـــسانية، فيهـــا خطـــف العـــاملني يف جمـــال العمـــل اإلنـــساين، وال مبـــا

ــسانية    وظــل اخلطــف مــن جانــب   . واهلجمــات املــسلحة ضــد قوافــل ومــوظفي املنظمــات اإلن
ــهاكات     ــر االنت ــسلحة هــو أكث ــشارا مجاعــات املعارضــة امل  شخــصا يف ٧٤حيــث ُخطــف  (انت

ويف معظم احلاالت، أفرج عن أولئك املخطوفني بعد تدخل كبـار اجملتمـع             ). حالة منفصلة  ٣٠
  . حمللي والقادة الدينينيا

، طرح الرئيس كرزاي برناجما للسالم وإعـادة اإلدمـاج          ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين    - ٥٩
غـري أنـه مل تـرد يف     . يرمي إىل تعزيز السالم مـن خـالل احلـوار مـع مجاعـات املعارضـة املـسلحة                 

، ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ، الـصادرة يف ٢٠١٠وثيقة الربنامج األفغاين للسالم وإعادة اإلدماج لعـام       
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أي إشارة حمددة إىل االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال املتـضررين مـن النــزاع املـسلح ومل ترصـد                      
  .هلذا الغرض أي موارد أو تسند أي مسؤوليات

  التطورات يف بوروندي
 /يف أعقـاب اإلفـراج عــن مجيـع األطفــال املـرتبطني بقـوات التحريــر الوطنيـة يف نيــسان        - ٦٠

ــل  ــي        وحتو٢٠٠٩أبري ــن مرفق ــدي م ــسجل، ُرفعــت بورون ــل احلركــة إىل حــزب سياســي م ي
ومل تـسجل   ). A/64/742-S/2010/181(تقريري السنوي األخري بشأن األطفال والنـزاع املسلح        

وُتواصـل فرقـة العمـل      .  أي حاالت أُبلغ عنـها لتجنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم            ٢٠١٠يف عام   
دي، بالنظر إىل التحـديات األمنيـة املـصادفة يف    القطرية للرصد واإلبالغ رصد الوضع يف بورون 

  .زاعـبلد خيرج من الن
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل اإلطار التشغيلي إلعادة إدماج األطفال الـذين            - ٦١

كانوا مرتبطني بقوات التحرير الوطنية واجلماعات املنشقة املزعومة التابعة هلا، الـذي أنـشئ يف               
يقا تقنيا تنسيقيا تابعا للحكومة، واليونيـسيف، ومكتـب األمـم املتحـدة             ويضم فر  (٢٠٠٩عام  

، رصـد إعـادة     )يف بوروندي، ومنظمات دولية غري حكومية، ومنظمات اجملتمع املـدين الوطنيـة           
  . فتيات٨ طفال، من بينهم ٦٢٦إدماج 
 عدد ما أبلغ عنه من حـاالت االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال                ٢٠١٠واخنفض يف عام      - ٦٢
ــراد قــوات األمــن وا   الع ــة مــن جانــب أف ــدفاع نــف اجلنــسي املرتكب بالقيــاس إىل )  حــاالت٦(ل
ويفيــد مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي بــأن أفــرادا يف الــشرطة  ).  حالــة١٥ (٢٠٠٩ عــام

الوطنية البوروندية وقوات الدفاع الوطين ودائرة املخابرات الوطنية قـد ارتكبـوا، خـالل الفتـرة          
تتـراوح  ( حـاالت اغتـصاب ألطفـال        ٦تشرين الثاين،   /يناير إىل نوفمرب  /الثايناملمتدة من كانون    

وفيما خيـص معظـم احلـاالت      . ، كان من بينهم أحد الصبية     ) عاما ١٦  أعوام و  ٧أعمارهم بني   
املبلــغ عنــها، مل ترفــع أي دعــوى قــضائية مــن جانــب الــضحايا أو تتخــذ إجــراءات متابعــة مــن  

 الوطنية الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين اليت مـا زال           يةستراتيجووفقا لال . جانب السلطات 
من املتعني اعتمادها، ويف إطـار الربنـامج املـشترك املوقـع مـع األمـم املتحـدة، تعكـف احلكومـة                      
على إنشاء مركز جامع لتـوفري الـدعم الطـيب والنفـسي لـضحايا العنـف اجلنـساين، مبـا يف ذلـك                       

  .االغتصاب
تـشرين الثـاين، سـجل مكتـب     /يناير إىل نـوفمرب  /دة من كانون الثاين   وخالل الفترة املمت    - ٦٣

ــدي     فتــاة ٤٥( حــاالت اعتقــال عــشوائي أو خــارج القــضاء     ٢٠٤األمــم املتحــدة يف بورون
، مــن بينــها بعــض حــاالت ألطفــال ألقــي القــبض علــيهم جلــرائم تتعلــق بــاألمن  ) صــبيا١٥٩ و

 يـشتبه يف قيامهـا بالتخريـب، وصـيب        عامـا  ١٤ومـن بـني هـؤالء األطفـال فتـاة عمرهـا             . الوطين
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ومـن زاويـة إجيابيـة، أنـشأت وزارة العـدل           .  عاما يشتبه يف ضلوعه يف نشاط املرتزقة       ١٤عمره  
  . وحدة حلماية األطفال لتوفري محاية ومساعدة لألطفال الذين خيضعون إلجراءات قضائية

  التطورات يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
حتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع ومـؤمتر الـوطنيني مـن أجـل              تفيد التقارير بأن ا     - ٦٤

وشــوهد األطفــال حيــاربون خــالل . العــدل والــسالم ظــال يــستخدمان األطفــال يف مشــال البلــد 
اهلجوم على برياو الذي شـنه مـؤمتر الـوطنيني مـن أجـل العـدل والـسالم يف مقاطعـة فاكاغـا يف                        

 إىل وجـود أطفـال يف صـفوف اجلبهـة الدميقراطيـة             كمـا أشـارت تقـارير     . نـوفمرب /تشرين الثـاين  
ــالقرب مــن كــابو    ــا الوســطي ب ، ويف صــفوف حركــة حمــرري  )مقاطعــة أُوهــام(لــشعب أفريقي

أكـدت التقـارير أنـه       وعـالوة علـى ذلـك،     . أفريقيا الوسطى من أجل العدالة يف مقاطعة فاكاغا       
 اجلمهوريـــة علـــى الـــرغم مـــن تـــسريح مئـــات األطفـــال مـــن جانـــب اجلـــيش الـــشعيب إلعـــادة 

ــذ   ــة من ــون مــرتبطني هبــذه اجلماعــة      ٢٠٠٨والدميقراطي ــات، يظل ــهم فتي ــإن أطفــاال، مــن بين ، ف
وقد أنكر قادة اجليش الـشعيب إلعـادة        .  غريبيزي - بونديه، ونانا    -املسلحة يف أُوهام، وأُوهام     

ر اجلمهورية والدميقراطية استخدام األطفال، وأوضحوا أن األطفـال ينـضمون طوعـا إىل عناصـ              
ومل تــتمكن األمــم . اجلــيش الــشعيب إلعــادة اجلمهوريــة والدميقراطيــة حبثــا عــن املأكــل واحلمايــة

وظـل  . املتحدة من التأكد من عدد األطفال الذين ما زالوا موجـودين يف صـفوف هـذا اجلـيش                 
مقاطعتـا  (خطف األطفال من جانب جـيش الـرب للمقاومـة، وخاصـة يف جنـوب شـرق البلـد                   

باعثا على القلـق، شـأنه شـأن التقـارير الـيت تفيـد بـأن ميليـشيات الـدفاع                    ) مبومو ومبومو العليا  
الــذايت الــيت تــدعمها الــسلطات احملليــة قــد حــشدت أطفــاال يف صــفوفها، وبالدرجــة األوىل يف    

  .املنطقة الشمالية الغربية
وُوثقت خالل السنة هجمات على قرى واقعة يف مشال ومشال غرب مجهورية أفريقيـا                - ٦٥

وبوجـه خـاص، شـن      . أسـفرت عـن وقـوع خـسائر بـني املـدنيني، مبـن فـيهم األطفـال                  الوسطى
فربايـر هجومـا علـى معـسكر ألفـراد      /اجليش الـشعيب إلعـادة اجلمهوريـة والدميقراطيـة يف شـباط           

، ممـا أسـفر عـن مقتـل         )بـالقرب مـن ماركونـدا يف مقاطعـة أُهـام          (مجاعة بوهـل العرقيـة يف تـايل         
 وشن مؤمتر الوطنيني من أجل العدل والـسالم هجومـا علـى             . أطفال ٤شخصا، من بينهم     ١٨

أكتـوبر،  /يف تـشرين األول   )  بـانغوران  -بالقرب مـن نديليـه يف مقاطعـة بـامبينغوي           (قرية كباتا   
ــاة   ــا    . ممــا أســفر عــن مقتــل فت وشــن جــيش الــرب للمقاومــة يف مقــاطعيت مبومــو ومبومــو العلي

  .الأبلغ عنها الناجون وقُتل فيها أطف هجمات متعددة
وظلت حاالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اليت متارس ضد األطفـال                - ٦٦

، على الرغم مـن أن اإلبـالغ عنـها    ٢٠١٠من جانب العناصر املسلحة مصدر قلق بالغ يف عام        
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ومــن بــني مئــات احلــاالت الــيت أُبلغــت إىل األمــم املتحــدة، كــان   . ظــل حمــدودا بدرجــة كــبرية 
 يف املائة من الضحايا، وكان من بـني مرتكبيهـا مـؤمتر الـوطنيني مـن               ١٠ األطفال يشكلون حنو  

ويف الشرق، أبلغ عـدة ضـحايا متكـنَّ مـن           ). zaraguinas(أجل العدل والسالم، وقُطَّاع الطرق      
. الفرار عن قيام جيش الـرب للمقاومـة خبطـف فتيـات صـغريات السـتخدامهن كرقيـق جنـسي         

 اقترن بغياب تدابري احلمايـة الـيت تكفـل فـصل ضـحايا              وأسهم ضعف نظم إنفاذ القانون، الذي     
العنف اجلنسي عن املعتدين عليهن املعروفني داخل اجملتمع احمللي، يف ارتفاع مـستوى اإلفـالت               

  .من العقاب على تلك اجلرائم
وتضرر نظام التعليم، وخاصة يف شرق البلد، تضررا بالغا من انعـدام األمـن مـن جـراء         - ٦٧

وعلى الرغم من أن املدارس مل ُتستهدف يف حـد ذاهتـا مـن جانـب                . املسلحةوجود اجلماعات   
جيش الرب للمقاومة أو غريه من اجلماعات املسلحة املوجودة يف الـشرق، فـإن منـاخ اخلـوف         
من غارات اجلماعات املسلحة، مبا فيها جيش الرب للمقاومة، منع اآلباء مـن إرسـال أطفـاهلم                 

، أُغلقـت املـدارس يف عـدة        ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول مـايو حـىت     /أيـار ومـن منتـصف     . إىل املدارس 
مـن جـراء    ) أي يف أوبو وزميـو    (ومبومو العليا   ) رايف ودمبيا بوجه خاص   (مبومو  قرى مبقاطعيت   

وباإلضافة إىل ذلك، أُبلغـت األمـم املتحـدة بـأن مـؤمتر الـوطنيني       . أنشطة جيش الرب للمقاومة 
) مقاطعـة كوتـو العليـا     (يف قرى قريبـة مـن بريـا         من أجل العدل والسالم قد احتل عدة مدارس         

ــار   ــني أي ــدة ب ــرة املمت ــوز /يف الفت ــايو ومت ــشرين     /م ــا يف ت ــدارس مؤقت ــه؛ يف حــني أُغلقــت امل يولي
بـسبب احـتالل البلـدة مـن جانـب مـؤمتر الـوطنيني مـن                ) مقاطعـة أواكـا   (أكتوبر يف إييب    /األول

  .أجل العدل والسالم
 للمراكــز الــصحية يف شــرق ومشــال البلــد أثنــاء  وخــالل الــسنة، وقعــت حــاالت هنــب   - ٦٨

 -يف مقاطعـة بـامينغوي   (على القرى شنها مؤمتر الوطنيني مـن أجـل العـدل والـسالم             هجمات
ممـا أثـر بـشكل      ) يف مقاطعات مبومو ومبومـو العليـا وفاكاغـا        (وجيش الرب للمقاومة    ) بانغورا

  .ة الصحيةسليب على فرص حصول السكان، مبن فيهم األطفال، على الرعاي
وكان وصول املساعدات اإلنسانية حتـديا كـبريا يف عـدة أجـزاء مـن الـشمال والـشرق                     - ٦٩

 ) بانغورا، وفاكاغا، وكوتـو العليـا، ومبومـو ومبومـو العليـا            -مبا يف ذلك مقاطعات بامينغوي      (
بسبب القتال املتقطع بـني اجلماعـات املـسلحة والقـوات املـسلحة ألفريقيـا الوسـطى، وكـذلك                   

وأسفرت احلـوادث املرتبطـة     .  زيادة اهلجمات اليت شنتها اجلماعات املتمردة طوال العام        بسبب
باهلجمات املسلحة واللصوصية، مبا يف ذلك عمليات خطف وقتل املشتغلني بالعمل اإلنـساين،             

.  اإلنـسانية بدرجـة كـبرية يف هـذه املنـاطق، وخاصـة يف فاكاغـا                تعن اخنفاض أنـشطة املنظمـا     
 املتـضررتني مـن نـشاط    مبومـو ومبومـو العليـا     من على نطاق واسع يف مقاطعيت     وأدى انعدام األ  
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جــيش الــرب للمقاومــة إىل تقييــد أنــشطة املعونــة اإلنــسانية واحلمايــة بدرجــة كــبرية، وخاصــة    
وأدت القيـود ا لـيت فرضـتها احلكومـة علـى مـرور القوافـل                . بالنسبة للسكان الريفيني املشردين   

، ٢٠١٠يوليـه  /حىت متـوز )  بانغوران-بامينغوي (يسية احمليطة بنديليه اإلنسانية على الطرق الرئ 
اجلماعات املسلحة على القوافـل وهنـب مبـاين املنظمـات غـري احلكوميـة                باإلضافة إىل هجمات  

ــا       مــن جانــب احتــاد القــوى الدميقراطيــة مــن أجــل التجمــع واجلبهــة الدميقراطيــة لــشعب أفريقي
ــاقم التحــديات املرت   ــضررين   الوســطى، إىل تف ــسكان املت ــة إىل ال ــصال املعون ــدة . بطــة بإي ويف ع

ــدم         ــسبب ع ــسانية ب ــراض اإلن ــة بإتاحــة الوصــول لألغ ــدت املفاوضــات املتعلق مناســبات، تعق
وضوح التسلسل القيـادي، وخاصـة مـع اجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب أفريقيـا الوسـطى يف كـابو                     

  ).مقاطعة أُوهام(
ــران  - ٧٠ أفريقيــا الوســطى إعــالن جنامينــا إلهنــاء جتنيــد      يونيــه، َوقَّعــت حكومــة   /ويف حزي

وأكــدت احلكومــة جمــددا، يف االجتمــاع الــوزاري . واســتخدام األطفــال داخــل قواهتــا املــسلحة
أكتـوبر،  /لالحتاد األفريقي املعين جبـيش الـرب للمقاومـة الـذي عقـد يف بـانغي يف تـشرين األول                  

وتـضمنت اجلهـود األخـرى الـيت قادهتـا          . التزامها حبماية األطفال املتضررين من النــزاع املـسلح        
احلكومة حلماية األطفال توقيع الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك                

 وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد    ،)٣(األطفال يف املنازعات املسلحة 
  . )٤(اإلباحية

وجب مرسـوم رئاسـي قـانون العقوبـات املعـدل الـذي             يناير، صدر مب  /ويف كانون الثاين    - ٧١
. ٢٠٠٣يتضمن مادة عن اجلرائم املرتكبة يف حق األطفال كانت خاضـعة للمناقـشة منـذ عـام                  

وعالوة على ذلك، قررت احلكومة، بدعم من املؤمتر الدويل ملنطقة الـبحريات الكـربى، تنقـيح              
هوريــة أفريقيــا الوســطى لتــضمينه محايــة  قانوهنــا احلــايل املتعلــق حبمايــة املــرأة مــن العنــف يف مج  
وحــىت وقــت كتابــة هــذا التقريــر كــان . األطفــال مــن كــل أشــكال العنــف اجلنــسي واجلنــساين 

  .القانون ال يزال قيد االستعراض
  

  التطورات يف تشاد    
، ٢٠١٠أســهم التحــسن البطــئ لكــن املطــرد الــذي طــرأ علــى الوضــع األمــين يف عــام    - ٧٢

شاد والسودان، يف زيادة عدد احلـاالت املبلـغ عنـها لتجنيـد األطفـال يف              وتطبيع العالقات بني ت   
وكانــت حركــة العــدل واملــساواة أقــل وضــوحا وحــضورا يف . ٢٠٠٩تــشاد بالقيــاس إىل عــام 

__________ 
  .٢٧٥٣١، رقم ٢١٧٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
  .٢٧٥٣١، رقم ٢١٧٣اجمللد  املرجع نفسه،  )٤(  
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 حـاالت جديـدة لتجنيـد    ٢٠١٠مـايو   /خميمات الالجئني يف شرقي تشاد؛ ومل تسجل بعـد أيـار          
إىل خميمـات الالجـئني،    الوة علـى ذلـك، عـاد   وعـ . األطفال من جانب حركة العدل واملـساواة    

 طفال مـن املقـاتلني األطفـال الـسابقني، يقـال       ٤٠أغسطس، ما ال يقل عن      /مايو وآب /بني أيار 
مـايو، مت اإلبـالغ     /وقبـل أيـار   . ٢٠١٠إن حركة العدل واملساواة كانت قـد جنـدهتم قبـل عـام              

. لـسودانيني يف مشـال شـرق تـشاد        عن قيام حركة العدل واملساواة بتجنيد أطفال من الالجئني ا         
وأشارت معلومات تثبتت منها عدة مصادر إىل أن قادة الالجـئني احمللـيني قـد عملـوا يف بعـض                    

  .يف عملية التجنيد‘‘ ُميسِّرين’’احلاالت 
ســبتمرب، حاولــت جمموعــة مــن الرجــال الــسودانيني فيمــا يقــال جتنيــد   / أيلــول١٧ويف   - ٧٣

مــن أجــل ضـــمهم إىل   ) منطقــة دار ســيال  (الجــئني  أطفــال وشــباب مــن خمــيم غــوز عــامر ل      
واســتهدف القــائمون بالتجنيــد الــصبيان والفتيــات، وبعــضهم  . جــيش حتريــر الــسودان/حركــة

ــدت     .  عامــا١٢يتجــاوز عمــره   ال ــد جن ــأن اجملموعــة ق ــادت ب ــارير أف ــرغم مــن أن التق وعلــى ال
املتكاملـة قـد منعـت     الجـئني، معظمهـم مـن األطفـال، فـإن املفـرزة األمنيـة            ٢٠٧يقـل عـن      ال ما

  .اجملموعة من اصطحاب اجملندين معها، وألقت السلطات التشادية القبض عليها يف وقت الحق
ــرد يف عــام    - ٧٤ ــد    ا ٨ إال ٢٠١٠ومل ت ــشادي بتجني ــوطين الت ــام اجلــيش ال دعــاءات عــن قي

 أطفال مـن الالجـئني الـسودانيني مـن مشـال شـرق تـشاد، وطفلـني مـن اجلماعـات                      ٦(األطفال  
ــش ــشاد    امل ــوب شــرق ت ــضا جبن ــوز بي ــة غ ــاس إىل  ) ردة يف منطق ــك بالقي ــام  ٢٦وذل ــة يف ع  حال

أغـسطس، وجـود   /مـايو إىل آب   /وباإلضافة إىل ذلك، لوحظ أيضا، يف الفترة من أيار        . ٢٠٠٩
ــة       ــه، وكــذلك يف صــفوف األلوي ــشادي يف أدري ــوطين الت ــوات اجلــيش ال أطفــال يف صــفوف ق

ــشاد    ــوطين الت ــة للجــيش ال ــة    املتحركــة التابع ــور وســاوا ومقاطع ــة احلــدود يف غونغ ي يف منطق
. وُوثق عدد من احلاالت املعزولة اليت نفذها، فيما ُيـزعم، ضـباط مـن رتـب منخفـضة                . آسونغا

وردا على ذلك، نظمت احلكومة، بـدعم مـن فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ، دورات                    
وطين التـشادي بـشأن حقـوق     تدريبية لبناء وتعزيز قدرات ومعارف ضباط الصف يف اجليش الـ          

  .األطفال ومحاية األطفال، وفقا للقواعد واملعايري الدولية
كما مت الوقوف على أطفال يف صفوف عدة مجاعـات معارضـة مـسلحة تـشادية، مـن                - ٧٥

اتفاقـات  (بينها اجلماعات اليت انضمت إىل القـوات احلكوميـة بعـد توقيـع عـدة اتفاقـات سـالم                 
، ومـع اجلبهـة الدميقراطيـة الـشعبية         ٢٠٠٩يوليـه   /ركة الوطنية يف متوز   مع احل  السالم اليت وقعت  
مـــايو /، ومـــع حركـــة العـــدل واملـــساواة يف تـــشاد يف أيـــار ٢٠٠٩ديـــسمرب /يف كـــانون األول

 ١٧ و   ١٤ صـبيا تتـراوح أعمـارهم بـني          ١٣ومن ذلـك مـثال، أنـه مت الوقـوف علـى             ). ٢٠١٠
نيــة الــستني الــذين أســرهم اجلــيش الــوطين  عامــا مــن بــني مقــاتلي اجلبهــة الــشعبية للنهــضة الوط 
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كمـا تفيـد املعلومـات املـستقاة مـن         . ٢٠١٠أبريـل   /التشادي أثناء القتـال بـني الطـرفني يف نيـسان          
السكان احملليني بأن األطفال ما زالوا فيما يزعم مرتبطني باجلبهة الدميقراطية الـشعبية الـيت تـسلح                 

 مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد والــسودان؛ قواهتــا وتتمركــز يف املثلــث احلــدودي الواقــع بــني 
  . شاري-وباحلركة من أجل السالم والتعمري والتنمية املوجودة يف تالل كوربول يف مويان 

. ٢٠١٠وكان األطفال ميثلون أغلبية ضحايا خملفـات احلـرب مـن املتفجـرات يف عـام                   - ٧٦
ــغ عــن وقــوع   ــع   ١٧وأُبل ــشرقية األرب ــاطق ال ــا يف املن ــريا، ودار ســيال،  أوادي( حادث ، ووادي ف

. ، كان حادثـان منـها قـاتلني       )مجيعهم من الصبيان  ( حادثا منها بأطفال     ١٤، يتعلق   )وسالمات
وباإلضــافة إىل ذلــك، تــسىن الوصــول إىل منطقــة تيبــسيت، وهــي منطقــة ملغمــة بــشكل كثيــف  

ومـة تـشاد   حتتلها حركة العدل واملساواة يف تشاد، وذلك بفضل اتفاق السالم املعقود بـني حك             
 أنــشطة إلزالــة األلغــام مــن جانــب  ٢٠١٠ونفــذت يف الربــع األخــري مــن عــام . وهــذه احلركــة

وعلــى الــرغم مــن هــذه اجلهــود، فــإن انتــشار . احلكومــة وكــذلك محــالت تثقيفيــة عــن األلغــام
ومع رحيـل بعثـة األمـم املتحـدة يف          . األلغام وخملفات احلرب من املتفجرات ال ُيقدَّر حق قدره        

أفريقيــا الوســطى وتــشاد وإهنــاء براجمهــا املتعلقــة بإزالــة األلغــام وخملفــات احلــرب مــن  مجهوريــة 
ــال          ــل األطف ــد حــوادث قت ــر شــديد ألن تتزاي ــن الطــرق، يوجــد خط ــالتحقق م املتفجــرات وب

  .وتشويههم بسبب خملفات احلرب من املتفجرات
ــات ظــاهرة واســعة ا       - ٧٧ ــساء والفتي ــساين إزاء الن ــسي واجلن ــشار يف وظــل العنــف اجلن النت
ويشمل اجلناة أفراد اجلماعات املسلحة واجليش الوطين التشادي، لكن أغلبيـة احلـوادث             . تشاد

وميكن استخالص مالحظتني من البيانات اليت مجعتها األمـم املتحـدة عـن             . قد ارتكبها مدنيون  
ــشاد   ــساين يف ت ــسي واجلن ــف اجلن ــني     . العن ــساين ب ــسي واجلن ــف اجلن ــد حــاالت العن أوال، تتزاي

 حالـة يف عـام      ٥١٢، و   ٢٠٠٦ حالة يف عـام      ٢٩٥الالجئني يف اجتاه صعودي، حيث سجلت       
ــة يف عــام ٦٥٦، و ٢٠٠٧ ــة يف عــام ٨٦٠، و ٢٠٠٨ حال ــة حــىت ٦٥٠، و ٢٠٠٩ حال  حال

وقـــد ال يـــشري ذلـــك بالـــضرورة إىل تزايـــد حـــاالت العنـــف اجلنـــسي . ٢٠١٠منتـــصف عـــام 
وثانيـا،  . العمل بشأن العنف اجلنسي واجلنـساين     واجلنساين، بل إىل تزايد اإلبالغ حبكم تواصل        

قد يدل التزايد على حدوث تغري سلوكي يتجلـى يف رغبـة الـضحايا وأقـارهبم يف اإلبـالغ عـن                      
وعلــى الــرغم مــن أن نقــص اإلبــالغ يظــل باعثــا علــى القلــق، وخاصــة فيمــا يتعلــق    . احلــاالت

ــامي الثقــة  حبــاالت االغتــصاب أو الــشروع يف االغتــصاب، فــإن هــذا االجتــاه قــد      يــشري إىل تن
بآليات احلماية اليت وضعتها األطراف الفاعلـة الدوليـة، بالتنـسيق الوثيـق مـع اجملتمعـات احملليـة،                   

  .والثقة باملفرزة األمنية املتكاملة
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 املرتكبـة ضـد النـساء والفتيـات         ٦٥٠ومن بني حاالت العنـف اجلنـسي واجلنـساين الــ              - ٧٨
مـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف النـصف األول مـن عـام                الالجئات الـيت سـجلتها مفوضـية األ       

.  يف املائة من الضحايا أطفال ال يزيد عمر بعـضهم عـن ثـالث سـنوات                ٣٠، كان حنو    ٢٠١٠
ومت توثيــق حــاالت عنــف جنــساين واغتــصاب وشــروع يف اغتــصاب ارتكــب بعــضها أفــراد يف 

اغتـصاب ضـد ضـحيتني      ويف صفوف السكان املضيفني، ُوثقـت أيـضا حالتـا           . القوات املسلحة 
ويظـل اإلفـالت مـن العقـاب علـى حـاالت            . من األطفال ارتكبهما فردان يف القـوات املـسلحة        

العنف اجلنسي واجلنساين، وخاصة عندما يكون اجلناة أفـراد يف اجلـيش الـوطين التـشادي، مـن                  
  .األمور اليت تبعث على القلق البالغ

يني ضــد املـــشتغلني بالعمـــل   حادثــا وهجومـــا أمنـــ ١١، ســـجل ٢٠١٠وخــالل عـــام    - ٧٩
بفـضل الـدعم     أن املفرزة األمنية املتكاملـة باتـت،      : ويعزى ذلك إىل ثالثة عوامل هي     . اإلنساين

الــذي تتلقــاه مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد، تــوفر احلراســات    
نـشاء قـوة الرصـد      بشكل متزايد، كما باتت قادرة على االستجابة بسرعة نسبية؛ وأنـه جـرى إ             

التشادية السودانية املشتركة وأن هلذه القوة تأثريا رادعا؛ وأن القوات األمنية األخرى، مبا فيهـا               
غـري  . اجليش الوطين التشادي والدرك، قد كثفت جهودها لتعقب اجلناة وإلقاء القـبض علـيهم             

يونيـه  /حزيـران أن هذا النقـصان جـاء بعـد فـيض مـن احلـوادث األمنيـة اخلطـرية الـيت وقعـت يف               
وترتب على ذلـك أن سـحبت منظمـة دوليـة غـري      .  ومشلت خطف سيارات وأشخاص   ٢٠١٠

وعمـال  . قد علقت عملياهتا جزئيـا  حكومية موظفيها الدوليني من شرق تشاد وأن ثالثا أخرى   
بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة         على مواصلة محايـة العمليـات اإلنـسانية بـالنظر إىل انـسحاب              

ــا ال ــة        أفريقي ــع خمتلف ــتة مواق ــة يف س ــن واحلرك ــب األم ــة مكت ــشأت احلكوم ــشاد، أن وســطى وت
لتوفري أمن إضـايف للجهـات املعنيـة        ) أبديشيه، وباهيه، وغرييدا، وإيريبا، وكوكو، وغوز بيضا      (

  .بالعمل اإلنساين
ونظمت حكومـة تـشاد، يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم،                     - ٨٠

يـــا يف جنامينـــا بـــشأن إهنـــاء جتنيـــد األطفـــال واســـتخدامهم مـــن جانـــب القـــوات    مـــؤمترا إقليم
وضم املؤمتر ممثلني عن تشاد ومجهوريـة أفريقيـا       . ٢٠١٠يونيه  /واجلماعات املسلحة يف حزيران   

الوسطى والسودان والكامريون والنيجر ونيجرييا، وتوج بتوقيـع إعـالن جنامينـا الـذي التزمـت                
ر منها إهناء جتنيد األطفال واستخدامهم من جانب القوات املـسلحة           احلكومة مبوجبه جبملة أمو   

 ملكافحة انتشار األسلحة؛ وتنفيـذ الـصكوك اإلقليميـة          استراتيجيةواجلماعات املسلحة؛ ووضع    
  .والدولية املتعلقة حبقوق الطفل ومحاية الطفل؛ وحتقيق التناسق بني التشريعات الوطنية
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  التطورات يف كوت ديفوار    
ال يزال انتشار االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال مـن املـسائل       - ٨١

وثقــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد   وقــد. الكــثرية الــيت تبعــث علــى القلــق يف كــوت ديفــوار 
عناصــر القــوى اجلديــدة   حالــة للعنــف اجلنــسي علــى املــستوى الــوطين، ارتكبــت٣٧واإلبـالغ  

ثت معظـم حـاالت االغتـصاب، الـيت تنـسب فيمـا ُيـزعم إىل                ويف الغرب، حد  . حاالت منها  ٧
مجاعات امليليشيا املؤيدة لغباغبو، أثناء هجمات على الطرق، وهي هجمات أصـبحت مـصدر              

يونيـه وتـشرين    /مـايو وحزيـران   /ومت اإلبـالغ عـن ثـالث حـاالت يف أيـار           . قلق جديـدا يف املنطقـة     
إذا كـان اجلنـاة ينتمـون إىل مجاعـات          ومن الصعب بوجـه عـام معرفـة مـا           . ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ــة   ــدون مالبـــس مدنيـ ــانوا يرتـ ــم كـ ــشيا ألن معظمهـ ــبض يف   . امليليـ ــي القـ ــدرو، أُلقـ ــان بـ ويف سـ
عامـا،   ١٧مارس على عضوين يف احتاد الطالب والتالميـذ يف كـوت ديفـوار، عمرمهـا            /آذار ١٢

  .ا بعد ذلكالشتراكهما يف خطف ضحية من أقراهنما واغتصاهبا مجاعيا، وقد أُفرج عنهم
 حالـة  ٢٣كما تثور شواغل إزاء قتل األطفال وتشويههم، إذ ُسجلت يف هـذا الـصدد               - ٨٢

 حالـة أثنـاء الفتـرة       ١١، وقعـت    ١٩ومن بـني هـذه احلـاالت الــ          .  حالة منها  ١٩مت التحقق من    
ــدجان،       ــه، وســينفرا، وأبي ــسيا، دويكوي ــات مباشــرة وأساســا يف مــدن إي الــيت أعقبــت االنتخاب

.  ويزعم أن هذه احلاالت قد ارتكبتـها قـوات مواليـة للـرئيس الـسابق لـوران غبـاغبو                   .وتييبيسو
وحىت وقت كتابة هذا التقرير، مل تكن فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ قـد حتققـت مـن              
املــزاعم املتعلقــة باحلــاالت الباقيــة، وذلــك بــسبب الوضــع األمــين املتقلــب والقيــود الــيت تكتنــف 

  . املناطق اليت تسيطر عليها القوات املوالية للسيد غباغبوحركة املوظفني يف
وكان اشـتراك األطفـال يف أنـشطة احلمـالت االنتخابيـة واملظـاهرات الـسياسية خـالل                    - ٨٣

ــرض          ــن تع ــفر ع ــة، وأس ــال االنتقامي ــهم عرضــة لألعم ــات جيعل ــضية إىل االنتخاب ــابيع املف األس
، طُلـب إىل رئـيس أركـان القـوى اجلديـدة            وعمال على تبديـد هـذا القلـق       . األطفال ألذى بدين  

وإىل ضباط مركز القيادة املتكامل أن يـأمروا األفـراد التـابعني هلـم بـضمان محايـة األطفـال مـن                       
  .أي خماطر حمتملة للعنف أو لالستغالل تتعارض مع مصاحل األطفال العليا

ة الثانيـة مـن     ولوحظ اجتاه يدعو إىل القلق لعسكرة الشباب، وخاصة يف أعقـاب اجلولـ              - ٨٤
ــيت جــرت يف   ــات ال ــاين ٢٨االنتخاب ــشرين الث ــوفمرب / ت ــع   . ٢٠١٠ن ــد شــباب يف مواق ــتم جتني ف

وفـــافوا،  ومنطقـــة أغيـــنيب، وســـان بـــدرو، خمتلفـــة، وخاصـــة يف أبيـــدجان، وبوافليـــه، ودالـــوا،
ومت جلـب بعـضهم إىل   . وزيوينوال، وهي منـاطق تـسيطر عليهـا القـوات املواليـة للـسيد غبـاغبو         

ــة  أبيــدجان  ــاء عــن عمليــات  . لتلقــي تــدريب عــسكري ســريع يف مراكــز معين كمــا وردت أنب
وأُرسـل بعـض الـشباب بعـد إمتـام تدريبـهم            . خطف قسري لشباب أخذوا إىل مراكز التدريب      
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ويف ياموسـوكرو، أعيـد تنـشيط َسـرية         . إىل امليدان مرتدين الزي العسكري وحاملني األسـلحة       
 يقودها أحد أفـراد مجاعـة الـوطنيني الـشباب، وكانـت             العقارب املترصدة، وهي مجاعة ميليشيا    

  .تعتزم فيما يقال جتنيد الشباب للتسلل إىل املناطق اليت تسيطر عليها القوى اجلديدة
  

  التطورات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
مـــن بينـــهم ( حالـــة جتنيـــد ألطفـــال ٤٤٧ســـجلت اجلهـــات املعنيـــة حبمايـــة األطفـــال   - ٨٥
، مما ميثل حنو نصف عدد حـاالت التجنيـد الـيت أشـري إليهـا                ٢٠١٠آلن يف عام    حىت ا ) فتاة ٤٩

وميكــن أن يعــزى هــذا الفــرق الكــبري إىل زيــادة  ). A/64/742-S/2010/181(يف تقريــري األخــري 
عمليــات التجنيــد قبيــل االنــدماج يف القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف عــام  

، ٢٠١٠ومـن بـني حـاالت التجنيـد الـيت متـت يف عـام                . الـسريع  مبوجب عملية املـسار      ٢٠٠٩
   حالـــة يف مقاطعــة كيفــو اجلنوبيـــة،   ٧٤ حالــة يف مقاطعـــة كيفــو الــشمالية، و    ٣١١حــدثت  

ويقال إن طفال قـد ُجنـد   .  حالة يف املقاطعة الشرقية، وحالة واحدة يف مقاطعة باندوندو    ٦٠و  
ويــشمل اجلنــاة القــوات املــسلحة . اليةيف أوغنــدا وفــصل عــن القــوات يف مقاطعــة كيفــو الــشم 

ــوطنيني      ــدا، واملقــاومني ال ــر روان ــة لتحري ــة، والقــوات الدميقراطي ــة الكونغــو الدميقراطي جلمهوري
ــة يف    -الكونغــوليني، ومجاعــة مــاي    مــاي، وجــيش الــرب للمقاومــة، وقــوات املقاومــة الوطني

دفاع عــن الــشعب، والــشرطة واملــؤمتر الــوطين للــ اجلبهــة الــشعبية للعدالــة يف الكونغــو،/إيتــوري
اجلــيش الــوطين لتحريــر أوغنــدا، وعناصــر  /الوطنيــة الكونغوليــة، والقــوى الدميقراطيــة املتحالفــة 

 يف العمليـات    ٢٠١٠واُستخدم أغلبيـة األطفـال اجملنـدين يف عـام           . مسلحة مل يتم حتديد هويتها    
 ومـن اجلـدير     .العسكرية وجندوا أكثر من مرة من جانب اجلماعـة نفـسها أو مجاعـات أخـرى               

بالذكر بوجه خاص أن عناصر سابقة يف املؤمتر الوطين للدفاع عـن الـشعب دجمـت يف القـوات                   
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية تواصل التجنيد والتهديـد بإعـادة التجنيـد، مبـا يف ذلـك                 

 عـن   هذه املنطقة مثال قفل ما ال يقـل ويف. من داخل املدارس، يف ماسيسي وأراضي روتشورو   
نوفمرب، إىل مراكـز العبـور خوفـا    / طفال مت مجع مشلهم مع أسرهم عائدين، يف تشرين الثاين ٧٩

  .من أن جيندوا من جديد
 حالة تشويه ألطفـال مـن       ١٦ حالة قتل ألطفال و      ٢٦ ما جمموعه    ٢٠١٠وُوثق يف عام      - ٨٦

ــوات واجلماعـــات املـــسلحة   ــة قتـــل و ٢٣بالقيـــاس إىل (جانـــب القـ ــة تـــشو١٢ حالـ  يه يف حالـ
 حالـة إىل القـوات املـسلحة جلمهوريـة     ١٣، ُنـسبت  ٢٦ومن بني هذه احلاالت الـ   ). ٢٠٠٩ عام

 حـاالت إىل جـيش الـرب للمقاومـة، وحالتـان إىل القـوى الدميقراطيـة            ٥الكونغو الدميقراطيـة، و     
بهـة  اجل/اجليش الوطين لتحرير أوغنـدا، وحالتـان إىل قـوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري                /املتحالفة

ــة إىل القــوات       ــوليني، وحال ــوطنيني الكونغ ــاومني ال ــان إىل املق ــة يف الكونغــو، وحالت ــشعبية للعدال ال
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حاالت تشويه قد ارتكبتـها  ٧ويقال إن .  ماي -الدميقراطية لتحرير رواندا، وحالة إىل مجاعة ماي        
 الدميقراطيـة   حـاالت قـد ارتكبتـها القـوات    ٤القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة، وإن   

 ماي، وإن حالـة قـد ارتكبـها املقـاومون     - حاالت قد ارتكبتها مجاعة ماي ٣لتحرير رواندا، وإن  
  .الوطنيون الكونغوليون، وإن حالة قد ارتكبتها مجاعة مل يتسن التعرف على هويتها

اجلــيش والــشرطة (وظــل العنــف اجلنــسي الــذي متارســه ضــد األطفــال القــوات األمنيــة   - ٨٧
وســجلت اجلهــات . ٢٠١٠واجلماعــات املــسلحة شــاغال خطــريا يف عــام ) ة الكونغوليــةالوطنيــ

، ٢٠١٠يف عـام    ) مـن بينـها حالتـان ضـد صـبيني         ( حالـة    ١٤١املعنية حبماية الطفل ما جمموعـه       
 حالــة يف ٧٣، وقعــت ١٤١ومــن هــذه احلــاالت الـــ . ٢٠٠٩ حالــة يف عــام ١٣٤بالقيــاس إىل 

 يف أويلــي العليــا ٢٢ يف إيتــوري و ١٣(ملقاطعــة الــشرقية  يف ا٣٥مقاطعــة كيفــو الــشمالية، و 
 حالة عنف جنسي ضد أطفال قـد        ٦٧ويقال إن   .  يف مقاطعة كيفو اجلنوبية    ٣٣ ، و )والسفلى

ارتكبتها القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، تتلوهـا القـوات الدميقراطيـة لتحريـر           
، والــشرطة الوطنيــة الكونغوليـــة   ) حالــة ١٥(، وجــيش الــرب للمقاومــة    ) حالــة ٢٠(روانــدا  

ــة ١٢( ــة يف  ) حــاالت٤(، واملقــاومون الوطنيــون الكونغوليــون  )حال ، وقــوات املقاومــة الوطني
اجلـيش  /، والقوى الدميقراطيـة املتحالفـة     )حالة واحدة ( ماي   -، وفصائل ماي    )حالتان(إيتوري  

ويقـال إن  ). حالـة واحـدة  (ة  ، ووكالـة املخـابرات الوطنيـ      )حالة واحـدة  (الوطين لتحرير أوغندا    
، ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٠يف   عنصرا يف قوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة قـد اغتـصب،           

ومل يتـسن حتديـد هويـة اجلنـاة         .  عاما يف أراضي أويلي العليا باملقاطعـة الـشرقية         ١٦فتاة عمرها   
، تقـل أعمـارهم    طفال، ممن تعرضوا للعنف اجلنسي، ومن بينهم صـيب      ٢٦وكان  .  حالة ١٥يف  

 اليت ارتكبـت ضـد أطفـال يف         ١٤١وباإلضافة إىل حاالت العنف اجلنسي الـ       .  سنوات ١٠عن  
ــة عنــف جنــسي أخــرى حــدثت يف عــام   ٨٩ أيــضا ٢٠١٠، ُوثقــت يف عــام ٢٠١٠عــام   حال

  . أو قبله٢٠٠٩
وعلـى الـرغم مـن    . ويظل ضمان مساءلة من ارتكبوا جرائم ضـد األطفـال أمـرا عـصيا              - ٨٨

أبلــغ عنــه مــن حــاالت جتنيــد األطفــال، وخاصــة مــن جانــب قــادة القــوات املــسلحة    كثــرة مــا 
وظـل  . ، مل ُيستهل إجراء قـضائي ضـدهم       ‘‘أماين ليو ’’جلمهورية الكونغو املشاركني يف عملية      

بوسكو نتاغندا، واينوسون زميوريندا، وبودوان نغارويي، الـذين يـشتبه يف أهنـم يقومـون مجيعـا           
امهم، ضــمن اهليكــل القيــادي للقــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو بتجنيــد األطفــال واســتخد

 مـن أفـراد القـوات األمنيـة         ٢٨ولكن من التطـورات اإلجيابيـة، أُلقـي القـبض علـى             . الدميقراطية
ــة ضــد األطفــال    ــداءات أمني ــة، و  ١٩(الرتكــاهبم اعت  يف املقاطعــة ٩ يف مقاطعــة كيفــو اجلنوبي

ــشرقية ــن  ). ال ــة الكونغــو    ٢٠ ومــن بــني املعــتقلني، أُدي ــصرا مــن القــوات املــسلحة جلمهوري  عن
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أديـــن، يف . الدميقراطيـــة، وعنـــصران مـــن الـــشرطة الوطنيـــة الكونغوليـــة
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مقاطعيت كيفو، عنصران من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وعنصر يف مجاعـة             
  .  ماي لقتل أطفال وتشويههم-ماي 
 مستـشفيات   ٩ مدرسـة و     ١٤، ُشنت هجمات على مـا ال يقـل عـن            ٢٠١٠ويف عام     - ٨٩

ــشمالية، و  ١٠( ــو الـ ــوري، و ٨ يف كيفـ ــة ٥ يف إيتـ ــو اجلنوبيـ ــوات  )  يف كيفـ ــن جانـــب القـ مـ
اجلبهـة الـشعبية للعدالـة      / من جانب قوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري          ٧(واجلماعات املسلحة   

 مـن جانـب     ٣ة الكونغو الدميقراطية، و      من جانب القوات املسلحة جلمهوري     ٧ يف الكونغو، و  
 مـن جانـب    ٢ من جانب القوات اجلمهورية االحتادية، و        ١املقاومني الوطنيني الكونغوليني، و     

ــدا، و    ).  مــن جانــب مجاعــات مل يتــسن حتديــد هويتــها     ٣ القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روان
 حـاالت احتلـت   ٧ حالـة هنـب، و   ١٨ حاالت دمرت فيها املبـاين، و     ١٠وتضمنت اهلجمات   

  .فيها املباين
وظــل وصــول املــساعدات اإلنــسانية يتعــرض للتعويــق يف اجلــزء الــشرقي مــن مجهوريــة   - ٩٠

ــام    ــة طــوال ع ــو الدميقراطي ــات    ٢٠١٠الكونغ ــسلحة والعملي ــشاط اجلماعــات امل ، ال نتيجــةً لن
العــسكرية ضــد هــذه اجلماعــات فحــسب، بــل أيــضا بــسبب االســتهداف املباشــر للمــشتغلني     

 عدد احلوادث األمنية املسجلة اليت تعرض هلا املـشتغلون          ٢٠١٠وزاد يف عام    . مل اإلنساين بالع
وقد اُستهدف املشتغلون بالعمـل     . ٢٠٠٩ يف املائة بالقياس إىل عام       ١٠بالعمل اإلنساين بنسبة    

. اإلنساين من جانـب األطـراف مجيعـا، ممـا قيـد بـشكل خطـري تـوفري املعونـة للـسكان الـضعفاء               
وأساسـا القـوات الدميقراطيـة    (غم مـن أن قـوات األمـن الـوطين واجلماعـات املـسلحة         وعلى الـر  

كانت مسؤولة عن بعض احلاالت، فـإن معظـم احلـوادث     ) ماي -لتحرير رواندا ومجاعة ماي     
ويــثري هــذا االجتــاه القلــق بوجــه خــاص يف كيفــو الــشمالية وكيفــو  . مل يــستدل علــى مرتكبيهــا

ويف كيفـو   . قع تضررا هي أراضي ماسيسي وروتشورو وفيزي      اجلنوبية، حيث كانت أشد املوا    
اجلنوبية وحدها، زاد عدد اهلجمات ضد املـشتغلني مبجـال املعونـة بـأكثر مـن الـضعف يف عـام                     

ويف مــنطقيت أويلــي العليــا والــسفلى مــن املقاطعــة الــشرقية،  . ٢٠٠٩ بالقيــاس إىل عــام ٢٠١٠
 الــرب للمقاومــة وتــوترات أخــرى إىل أدى انعــدام األمــن النــاجم عــن هتديــد ينــسب إىل جــيش

وظـل قيـام وكـاالت      . تقييد حركة املشتغلني بالعمل اإلنساين على حنو خطري على امتداد العام          
األمم املتحدة بتوفري املساعدة اإلنسانية يف الشرق يعتمد إىل حد كبري علـى قـدرة بعثـة منظمـة                   

ميقراطيــة علــى نــشر قــوات حلراســة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الد
  . قوافل اإلغاثة وتأمني املناطق اليت تقدم فيها املساعدات
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  التطورات يف هاييت    
 / كـانون الثـاين  ١٢منذ تقريري األخـري، تـأثرت البيئـة األمنيـة بـالزلزال الـذي وقـع يف              - ٩١

ــاير  ــزج هبــم يف    ٢٠١٠ين ــسمة وال ــون ن ــد علــى ملي ــا يزي ــشريد م  خميمــات ، والــذي أدى إىل ت
ــشريعية يف      ــأثرت كــذلك جبــوليت انتخابــات رئاســية وت ــا، وت للمستــضعفني وللمــشردين داخلي

وجيري فيما يقـال تـداول الكـثري        . ٢٠١١مارس  / آذار ٢٠ و   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨
 قطعة سالح مـن بـني   ١٧ ٠٠٠من األسلحة النارية، وتشري التقديرات إىل أن العصابات حتوز        

ويــشكل ذلــك خطــرا علــى األطفــال . ســالح غــري مــشروعة جيــري تــداوهلا قطعــة ٢٠٥ ٠٠٠
ــة         ــة احلماي ــة وبيئ ــة التقليدي ــصابات، خاصــةً وأن اهلياكــل االجتماعي ــدون كــأفراد ع ــذين جين ال

ــادة ــسهم   - املعت ــة يف مدارســهم وأســرهم وكنائ ــزال   - املتمثل ــا زالــت مفككــة نتيجــة للزل .  م
مين الضوء على خطر التحالفـات االنتهازيـة        سلط االضطراب السياسي وتقلب الوضع األ      كما

بني العناصر املسلحة وأطراف سياسية أو أطراف من القطاع اخلـاص حتقيقـا ألغـراض سياسـية               
ويعـد  . وعـالوة علـى ذلـك، فـإن االجتـار باألطفـال يظـل شـاغال خطـريا يف هـاييت                    . أو إجرامية 

ي والـسخرة واالسـتغالل يف      كثري مـن هـؤالء األطفـال ضـحايا لـسوء املعاملـة واالعتـداء اجلنـس                
  . أغراض إجرامية

وعلى الرغم من أن عدد عمليات خطف األطفال قد اخنفض قبل الزلزال بـسبب قيـام            - ٩٢
الشرطة الوطنية اهلايتية، بالتعاون الوثيـق مـع بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،                     

 حالـة يف    ٨٩( خطـف األطفـال      بإلقاء القبض على عناصر مسلحة وقادة عصابات شـاركوا يف         
، فإن عـدد هـذه العمليـات قـد زاد بقـدر طفيـف يف       )٢٠٠٩ حالة يف عام ٢١؛ و   ٢٠٠٨عام  
للحـصول علـى فديـة أو لالعتـداء         )  فتـاة  ١٣من بينـهم    ( طفال   ٢٧، حيث ُخطف    ٢٠١٠عام  

.  بـرنس أساسـا    - أو   -عليهن، مبا يف ذلك من جانب عناصر مسلحة، وحـدث ذلـك يف بـور                
ــام . الفتيــات املخطوفــات إىل االعتــداء اجلنــسي واالغتــصاب أثنــاء األســر  وتعرضــت  وعــدم قي

يوحي بأن عـددها اإلمجـايل       األسر بإبالغ السلطات بكل حاالت اخلطف خوفا من التداعيات        
  .قد يكون أكثر ارتفاعا

 صـبيا  ١٧ووفقا لألرقـام الرمسيـة املقدمـة مـن الـسلطات الوطنيـة إلنفـاذ القـانون، قُتـل                     - ٩٣
ــاء املواجهــات العــسكرية بــني عــصابات بــور    ٤ و . ٢٠١٠ بــرنس يف عــام - أو -فتيــات أثن

نــوفمرب واألســبوع األول مــن شــهر كــانون /وخــالل األســبوع األخــري مــن شــهر تــشرين الثــاين
ــل   /األول ــسمرب وحــدمها، مت اإلبــالغ عــن قت  أطفــال مــن جانــب العــصابات املــسلحة يف   ٩دي

  . املرتبط باجلولة األوىل من االنتخاباتمارتيسان نتيجة االضطراب السياسي
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وعلــى الــرغم مــن زيــادة الــدوريات الــيت تقــوم هبــا الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، مــا زالــت   - ٩٤
التقارير تتواتر عما يتعرض له األطفال على يد العناصر املسلحة من اغتصاب وأشـكال أخـرى             

يــا الــذين ال يــستطيعون  مــن العنــف اجلنــسي، وخاصــة يف خميمــات األشــخاص املــشردين داخل  
وكانت عدة خميمـات    . إال بصورة حمدودة أو متقطعة     الوصول إىل الدوائر املعنية بإنفاذ القانون     

ــصابات     ــات العــ ــارين ولعمليــ ــسجناء الفــ ــدة للــ ــا قاعــ ــشردين داخليــ ــرة  . للمــ ــالل الفتــ وخــ
  حالة من حـاالت العنـف اجلنـسي        ٢٨٤سجلت منظمة دولية غري حكومية       بالتقرير، املشمولة

 عامــا؛ ١٨ يف املائــة منــها يتعلــق بأطفــال تقــل أعمــارهم عــن ٦٠ بــرنس كــان - أو - بــور يف
 حالـة اغتـصاب وعنـف جنـسي ضـد النـساء والفتيـات               ٢٧٩وسجلت الشرطة الوطنية اهلايتيـة      
ينــاير /خــالل الفتــرة املمتــدة بــني كــانون الثــاين   بــرنس- أو -وحالــة اغتــصاب لــصيب يف بــور 

وملا كان مجع البيانـات عـن حـاالت العنـف اجلنـسي يف هـاييت         . ٢٠١٠أكتوبر  /وتشرين األول 
بعد وقوع الزلزال أمرا بالغ الـصعوبة مـع افتقـار البلـد إىل نظـام فعـال لتـسجيل احلـاالت، فـإن                        
املعلومات املتعلقة بعدد احلـاالت املرتكبـة ضـد األطفـال يف خميمـات املـشردين داخليـا مل تكـن                      

  .متاحة وقت كتابة هذا التقرير
 بـرنس ومـا حوهلـا تـستخدم أطفـاال      - أو -وتفيد تقارير بأن عناصر مـسلحة يف بـور            - ٩٥

 سنوات لنقل املخدرات، أو حتـذير األفـراد عنـد قيـام قـوات األمـن                 ١٠قد ال تتعدى أعمارهم     
بعمليات ضـدهم، أو محـل األسـلحة، أو التـدخل يف املواجهـات العـسكرية، أو نقـل الرسـائل،          

 مجــع الفــدى أثنــاء عمليــات اخلطــف، أو إشــعال احلرائــق، أو تــدمري العمــل كجواســيس، أو أو
ــسان  . املمتلكــات العامــة واخلاصــة  حنــو  تــضم ويقــال إن إحــدى العــصابات املــسلحة يف مارتي

  .طفال ٣٠
وأدى الضرر املادي الذي حلق مبؤسسات سيادة القـانون مـن جـراء الزلـزال إىل تفـاقم                - ٩٦

ر مرافق احتجـاز كافيـة وطـول فتـرة احتجـاز األطفـال قبـل        التحديات القائمة، ومنها عدم تواف    
ومن بني األطفال احملتجـزين يف كـل أحنـاء البلـد، الـذين وصـل عـددهم يف كـانون                     . احملاكمات

 يف املائـة منـهم مـودعني يف مرافـق احتجـاز             ٨٨ طفال ، كـان      ٣٤٢ إىل   ٢٠١٠ديسمرب  /األول
 تتـوافر مرافـق احتجـاز كافيـة السـتيعاب       وال.  يف املائـة منـهم فتيـات       ١٤قبل احملاكمـة، وكـان      

غــري أن . األطفــال الــذين صــدرت ضــدهم أحكــام واألطفــال اخلاضــعني لإلجــراءات القــضائية  
 التنميـة للفتـرة     اسـتراتيجية إدارة هيئة السجون قد اختذت خطـوات حلـل هـذه املـسألة يف إطـار                 

٢٠١٢-٢٠٠٧.  
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  التطورات يف العراق    
العـراق األطفـال يف التجـسس واالسـتطالع، ونقـل اللـوازم             استخدم تنظيم القاعدة يف       - ٩٧

واملعـــدات العـــسكرية، وتـــصوير اهلجمـــات بالفيـــديو، وزرع األجهـــزة املتفجـــرة، واملـــشاركة 
 تقـارير   ٢٠١٠وتلقت األمم املتحدة يف عـام       . النشطة يف اهلجمات على قوات األمن واملدنيني      

ة وقــوات األمــن، وكــذلك مــن قــوات  متــسقة مــن مجاعــات اجملتمــع املــدين والــسلطات الوطنيــ 
الواليات املتحدة يف العراق تفيد بأن تنظيم القاعـدة يف العـراق ُيـشغِّل جناحـا شـبابيا لألطفـال                    

فتيــة ’’ويــشار إليــه أيــضا باســم (‘‘ طيــور اجلنــة’’ عامــا يــسمى ١٤الــذين تقــل أعمــارهم عــن 
ــة ــة ’’أو ‘‘ اجلن ــباب اجلن ــس     ) ‘‘ش ــداف ع ــة ضــد أه ــات انتحاري ــذ هجم ــة لتنفي كرية وحكومي
ويصعب التحقق من املعلومات املتعلقـة هبـذا اجلنـاح التـابع لتنظـيم القاعـدة يف العـراق                   . ومدنية

ولكـن يقـال إن تنظـيم     .  قيادهتـا  لبسبب الطابع السري للجماعة وصعوبة حتديد قادهتا وتسلـس        
حاب القاعدة يف العراق يستهدف األطفـال املستـضعفني، مثـل األيتـام وأطفـال الـشوارع وأصـ                 

ــزعم أن املتمــردين قــد اســتخدموا، . مــن أجــل جتنيــدهم قــسرا  اإلعاقــة العقليــة، يف حــاالت  وُي
أخرى، األطفال كمفجري قنابل بالوكالة، فلم ُيخربوا بأهنم ينقلون متفجرات يعتزم تفجريهـا             

  .عن بعد دون علمهم
مرار  طفال نتيجـة اسـت  ٢٣٢ طفال وأصيب   ١٩٤، قُتل ما ال يقل عن       ٢٠١٠ويف عام     - ٩٨

وتقيـد  . وحدثت أغلبية هذه احلوادث يف حمافظات بغـداد ونينـوى وكركـوك والبـصرة              . الرتاع
الظروف األمنية وصول موظفي األمم املتحدة إىل أجزاء كـثرية مـن العـراق، ومـن مث مل يتـسن                    

ونتيجة لذلك، تعتقد األمـم املتحـدة أن هـذه األرقـام تعـرب بـشكل                . التحقق من احلوادث مجيعا   
ويعــزى . ن العــدد الفعلـي للخــسائر الـيت وقعـت يف صــفوف األطفـال خــالل الـسنة     منقـوص عـ  

العدد األكرب من اخلسائر إىل تنظيم القاعدة يف العـراق وتنظـيم دولـة العـراق اإلسـالمية اللـذين                    
يشنان هجمات عـشوائية، مبـا يف ذلـك املفجـرون االنتحـاريون والـسيارات املفخخـة والقنابـل                   

طـرق، هبـدف ترويـع الـسكان وإشـاعة منـاخ مـن الرعـب يف األمـاكن                   املزروعة على جوانب ال   
وقــد أعلــن تنظــيم دولــة العــراق . العامــة الــيت يتجمــع فيهــا عــادة املــدنيون، مبــن فــيهم األطفــال 

أكتـوبر علـى كنيـسة سـيدة        / تـشرين األول   ٣١اإلسالمية مسؤوليته عن اهلجـوم الـذي وقـع يف           
وباإلضـافة إىل ذلـك، قُتـل أطفـال         .  أطفـال  ٣  شخـصا، مـن بينـهم      ٥٥النجاة ببغداد وقتل فيـه      

أيــضا أو شــوهوا نتيجــة وقعــوهم يف مرمــى الــنريان أثنــاء االشــتباكات بــني اجلماعــات املتمــردة  
  .والقوات العسكرية والُشرطية، أو أثناء املواجهات عند نقاط التفتيش

علـيم يف   وأدى استمرار هذا الوضع األمين إىل تقويض فرص حصول األطفـال علـى الت               - ٩٩
فقـد  . بوجـه خـاص    ويظـل هتديـد مجاعـات بعينـها وترويعهـا باعثـا علـى القلـق               . بعض احلاالت 
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بأن مدارس كثرية يف بغـداد، تتقاسـم يف أحيـان كـثرية نفـس األمـاكن مـع         أفادت التقارير مثال 
، إثر اهلجـوم الـذي شـنه تنظـيم دولـة العـراق              ٢٠١٠أكتوبر  /كنائسها، قامت يف تشرين األول    

ة على كنيسة سيدة النجاة، بإلغـاء دروسـها لعـدة أسـابيع خوفـا مـن أن يـشن التنظـيم                     اإلسالمي
  .املذكور أو مجاعة متمردة أخرى هجوما مماثال يرمي إىل ترويع الطائفة املعنية

ــة يف العــراق خــالل الفتــرة        - ١٠٠ وتوقــف احتجــاز األطفــال مــن جانــب القــوات األمريكي
لة القوات املعقود بني الواليات املتحدة والعـراق بـاإلفراج          ويقضي اتفاق حا  . املشمولة بالتقرير 

عن األحداث الـذين تعتقلـهم القـوات األمريكيـة يف العـراق، أو بنقلـهم، يف حالـة وجـود أدلـة                       
، مل يعـد هنـاك أي       ٢٠١٠يونيـه   /ويف حزيـران  . كافية، إىل نظام العدالة العراقي للتعامـل معهـم        

بــدأت وزارة العمــل  ٢٠٠٩ويف عــام .  يف العــراقأحــداث حمتجــزين لــدى القــوات األمريكيــة 
الـذي جيمـع بـني      ‘‘ العـدل لألطفـال   ’’والشؤون االجتماعيـة، بـدعم مـن اليونيـسيف، مـشروع            

. لألطفـال والـشباب وإعـادة إدمـاجهم وكفالـة العدالـة اإلصـالحية هلـم                توفري الوقايـة واحلمايـة    
 أثنـاء االحتجـاز يف مـرحليت مـا قبـل            واستمرت أربعة أفرقة قانونية يف تـوفري املـساعدة للـصبيان          

وكـان كــثري مـن هــؤالء الفتيـة متــهمني    . ٢٠١٠ومـا بعــد احملاكمـة يف بغــداد والبـصرة يف عــام    
 عامــا يف حالــة ١٥باملــشاركة يف أنــشطة إرهابيــة، وهــي أنــشطة يعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدة   

  . شهرا١٢ثر من وهناك آخرون كانوا حمتجزين دون توجيه هتمة رمسية إليهم ألك. اإلدانة
  

  التطورات يف لبنان    
ما زال القلق العميق يساور األمم املتحدة واملنظمات املعنية حبمايـة الطفـل إزاء تـسييس       - ١٠١

ــسياسية املتخاصــمة أو يف      ــة يف الــصدامات املــسلحة بــني القــوى ال األطفــال ومــشاركتهم احملتمل
ا عــن ارتبــاط األطفــال باجلماعــات  غــري أن مجــع أدلــة دقيقــة وموثــوق هبــ  . املظــاهرات الــسياسية

ومل ُتـصدِّق   . املسلحة يظـل أمـرا صـعبا بـسبب نقـص آليـات الرصـد يف لبنـان يف الوقـت احلاضـر                      
  .احلكومة بعد على الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

 االجتماعيــة كمــا يــشكل تــأثري االضــطراب الــسياسي املــستمر، وأوجــه عــدم املــساواة - ١٠٢
االقتصادية احلادة، وارتفاع نسب التسرب من املـدارس، وارتفـاع نـسب البطالـة بـني الـشباب                  
يف صــفوف الالجــئني الفلــسطينيني بالقيــاس إىل الــسكان املــضيفني، عوامــل رئيــسية تزيــد مــن    
خمــاطر ارتبــاط األطفــال بــالعنف الــسياسي املــسلح، أو بــالتطرف العنيــف يف بعــض املخيمــات    

وينبغــي مالحظــة أن التعــديالت اهلامــة الــيت أُدخلــت علــى قــانون العمــل وقــانون    . ينيةالفلــسط
، ترمــي إىل حتــسني فــرص ٢٠١٠الــضمان االجتمــاعي، الــيت اعتمــدها الربملــان اللبنــاين يف عــام 

  .وصول الالجئني الفلسطينيني املوجودين يف لبنان إىل سوق العمل يف القطاع اخلاص
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 أطفــال مــن األطفــال االثــين عــشر  ٩ مت هــذا العــام اإلفــراج عــن  ومــن زاويــة إجيابيــة، - ١٠٣
املعتقلني ألسباب أمنية، الذين احتجز بعضهم بسبب ارتبـاطهم املزعـوم جبماعـة فـتح اإلسـالم،            

 عامـا خـالل الـسنة ونقـال إىل      ١٨وبلغ عمر اثنني مـن احملتجـزين        . كما جاء يف تقريري األخري    
  .املرافق اخلاصة بالكبار

 زال وجــود الــذخائر العنقوديــة الــيت اســتخدمتها إســرائيل خــالل احلــرب يف عــام ومــا  - ١٠٤
.  يــشكل خطــرا جــسيما للــسكان املــدنيني الــذين يعيــشون بــالقرب مــن املنــاطق امللوثــة ٢٠٠٦

، وصل عدد احلوادث الـيت تعـرض هلـا املـدنيون إىل     ٢٠٠٦أغسطس /ومنذ هناية النـزاع يف آب    
  . من األطفال١٠٢ أشخاص، من بينهم ٣٠٣ شخصا وأصيب ٤٤ حادثا، فقتل ٣٤٧
خـالل   وتشكل األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة هتديدات مستمرة، إذ ُسجلت          - ١٠٥

وتتـضمن هـذه اخلـسائر    .  حالة خلسائر وقعت يف صـفوف املـدنيني       ١٧الفترة املشمولة بالتقرير    
) مشال لبنـان  (ي الفلسطيين   قتل طفل وتشويه ثالثة آخرين يف حادث واحد وقع يف خميم البداو           

ــام      ــة باأللغـ ــال املتعلقـ ــاين لألعمـ ــز اللبنـ ــن جانـــب املركـ ــه مـ ــق فيـ ــا التحقيـ ــري حاليـ ويف . وجيـ
  .أغسطس، صدق الربملان اللبناين على اتفاقية الذخائر العنقودية/آب ١٧
  

  التطورات يف ميامنار    
ـــ     - ١٠٦ ــال ال ــود األطف ــني اجلن ــن ب ــن قــ   ٩٣م ــصرفهم م ــار ب ــذين مت اإلخط ــاداو  ال وات تامت

ــة ( ــدة مــن كــانون     ) القــوات املــسلحة امليامناري ــرة املمت ــة خــالل الفت عــن طريــق آليــات حكومي
، حتققت فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ           ٢٠١٠ديسمرب  /يناير حىت كانون األول   /الثاين

ــدوا خــالل عــام   ٤٠مــن أن  ـــ  ٢٠١٠ طفــال قــد جن  املتــبقني قــد ٥٣، يف حــني أن األطفــال ال
غري أن ذلك ال ميثـل علـى األرجـح العـدد اإلمجـايل لألطفـال اجملنـدين،                  . ٢٠٠٩ عام   جندوا يف 

 شكوى تتعلق بتجنيد جنود أطفال يف عـام         ٢٠١بالنظر إىل أن منظمة العمل الدولية قد تلقت         
ــاس إىل    (٢٠١٠ ــادة كــبرية بالقي ــا زال )٢٠٠٩ شــكوى وردت يف عــام  ٨٦ممــا ميثــل زي ، وم

ويف عـام   .  الـيت تقـدم بانتظـام إىل فرقـة العمـل عـن جتنيـد القـصر                 هناك سيل مطرد مـن التقـارير      
، تابعــت فرقــة العمــل بــصفة منتظمــة احلــاالت املبلــغ عنــها؛ غــري أن تقييــد الوصــول يف  ٢٠١٠

ويـشري حتليـل    . ميامنار ما زال حيد من عدد احلاالت اليت تتمكن فرقـة العمـل مـن التحقـق منـها                  
ير املوثوق هبا إىل أنه على الرغم مـن التقـدم الـذي أحرزتـه     احلاالت اليت مت التحقق منها والتقار 

او مل يطــرأ عليهــا تبــدل ملمــوس  احلكومــة، فــإن أمنــاط جتنيــد األطفــال القــصر يف قــوات تامتــاد  
زالــت تــشمل جتنيــد أطفــال يعملــون وغــري مــصحوبني بــذويهم ُيقتــادون مــن الــشوارع أو  ومــا

امـة، حـىت وإن كـان أغلبيـة األطفـال قـد             حمطات الـسكك احلديديـة أو غريهـا مـن األمـاكن الع            
وكانت معظم حاالت التجنيـد تتعلـق بأطفـال تتـراوح أعمـارهم            . جندوا من منازهلم أو قراهم    
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ومــا زال األطفــال ُيقنعــون أو  .  عامــا، وكانــت أغلبيتــهم مــن مقاطعــة يــانغون  ١٧  و١٥بــني 
حـصول علـى ترقيـة أو       لل(واجلنـود   ) العـاملني يف قـوات تامتـاداو      (ُيخدعون مـن جانـب أقـارهبم        

وأفـاد أغلبيـة األطفـال      . وغريهـم مـن الوسـطاء كـي ينـضموا إىل قـوات تامتـاداو              ) حوافز أخرى 
الذين أجريت مقابالت معهـم بعـد صـرفهم مـن اخلدمـة بـأن القـائم بتجنيـدهم مل يـسأهلم عـن                        

طفـال الـذين   وتشري تقارير موثوق هبا إىل أنه باإلضافة إىل األ       . زيَّفها عند التجنيد   أعمارهم، أو 
جيندون رمسيا يف قوات تامتاداو، فـإن هـذه القـوات تـستخدم األطفـال كحمـالني، وكعمـال يف         

كمـا تؤكـد    . أشغال بناء الطرق واملطابخ والزراعـة، وتـستخدمهم أيـضا خلدمـة كبـار الـضباط               
  .بتجنيد األطفال واستخدامهم‘‘ يب ثو سيت’’التقارير قيام امليليشيات القروية املعروفة باسم 

ومـــا زال األطفـــال موجـــودين يف صـــفوف اجلـــيش البـــوذي الكـــاريين الـــدميقراطي،    - ١٠٧
ومت التحقــق مــن ثــالث حــاالت تتعلــق بثالثــة صــبية   . املتمركــز يف مقاطعــة بــان بواليــة كــاين 

 عامــا جنــدهتم كتيبتــا اجلــيش البــوذي الكــاريين الــدميقراطي   ١٥ و ١١تتــراوح أعمــارهم بــني  
وتـشري شـهادات هـؤالء األطفـال الـذين          . ٢٠١٠وايل قبل عـام      على الت  ٩٠٧ ورقم   ٥٥٥ رقم

 إىل وجـود كـثري مـن األطفـال اآلخـرين يف تلـك       ٢٠١٠انفصلوا عـن اجلـيش املـذكور يف عـام      
  . اجلماعة املسلحة

وتشري معلومات موثوق هبا إىل أن األطفال كانوا موجودين أيضا يف صـفوف جـيش                 - ١٠٨
جــيش التحريــر الــوطين الكــاريين،  / الــوطين الكــارييناســتقالل كاشــني، وجملــس ســالم االحتــاد 

اجلـيش الكـاريين، وجـيش واليـة        /وجبهة السالم الكارينية، واحلـزب الـوطين التقـدمي الكـاريين          
ــة وا املتحــد     ــوب، وجــيش والي ــان للجن ــة للرصــد واإلبــالغ      . ش ــل القطري ــة العم ــري أن فرق غ

ــال      مل ــذه اجلماعــات أو رصــد وجــود األطف ــصال هب ــن االت ــتمكن م ــذه   ت ــشكل مباشــر يف ه  ب
ومت اآلن إدمـاج جبهـة التحريـر    . اجلماعات بسبب القيود اليت فرضتها احلكومـة علـى الوصـول    

جــيش كوكـــانغ،  /الــشعبية الوطنيــة الكارينيــة وجــيش التحـــالف الــدميقراطي الــوطين مليامنــار       
س ، يف قوات حر   )A/64/742-S/2010/181 (٢٠١٠املدرجني يف املرفق األول من تقريري لعام        

ــاداو    وقـــوة حـــرس احلـــدود  ١٠٠٤قـــوة حـــرس احلـــدود رقـــم  (احلـــدود التابعـــة لقـــوات تامتـ
كما أُدمج فـصيل منـشق عـن اجلـيش البـوذي الكـاريين الـدميقراطي                ).  على التوايل  ١٠٠٦ رقم

وعالوة على ذلك، مت التحقق من حالة طفـل ارتـبط باالحتـاد الـوطين               . يف قوات حرس احلدود   
وأفـاد الـصيب بأنـه أدى مهامـا إداريـة           . ٢٠١٠طين الكاريين يف عام     جيش التحرير الو  /الكاريين

  .للجماعة وبأن صبيني آخرين كانا موجودين يف املعسكر
جـيش شـني    /وشوهد أطفال يرتدون الزي العسكري يف صفوف جبهة شـني الوطنيـة             - ١٠٩

‘‘ ة االلتـزام  وثيقـ ’’ويشكل هذا انتهاكا لــ      . الوطين يف تونغزام وتدمي يف مشال غرب والية شني        
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ــة يف     والــيت أكــدت فيهــا جمــددا أن  ٢٠٠٩مــارس /آذار ١٥الــيت أصــدرهتا جبهــة شــني الوطني
 عامـا، وكـررت فيهـا التزامهـا بـأن ُتيـسر             ١٨اجلماعة ال جتند أي أشخاص تقل أعمارهم عـن          

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢الرصد املستقل وأن تضع خطة عمل حمددة املدة، وفقا لقرار جملس األمن 
 عـــدد مـــن التقـــارير اإلعالميـــة عـــن تعـــرض األطفـــال للقتـــل ٢٠١٠يف عـــام  رونـــش  - ١١٠

ــدميقراطي        ــوذي ال ــوات تامتــاداو أو اجلــيش الب ــيت وقعــت بــني ق ــشويه خــالل املناوشــات ال والت
ــت،        ــون يب ثي ــة م ــوطين الكــاريين أو اجلــيش الكــاريين أو مجاع ــر ال الكــاريين أو جــيش التحري

ويف حالة مت التحقق منها، فجَّر صـبيَّان تقـل          .  املنفجرة بسبب األلغام األرضية والذخائر غري     أو
بينمــا مهــا يلعبــان يف  ،٢٠١٠مــارس / آذار٣١مــن غــري قــصد، يف   ســنوات١٠أعمارمهــا عــن 

بلدة هالنغبوي بوالية كـاين، قذيفـة غـري منفجـرة كانـت قـد أطلقتـها قاذفـة قنابـل يدويـة مـن                         
ــور، يف حــني    . M-79طــراز  ــى الف ــه عل . تعــرض اآلخــر إلصــابات خطــرية  فلقــي أحــدمها حتف

 يف تلـك املنطقـة بانتظـام مـن جانـب قـوات              M-79من طـراز     قاذفات القنابل اليدوية   وُتستخدم
وتــواترت . تامتــاداو واجلــيش البــوذي الــدميقراطي الكــاريين وجــيش التحريــر الــوكين الكــاريين   

تـــل  عـــن تعـــرض األطفـــال الســـتهداف مباشـــر أو للق ٢٠١٠مـــزاعم إضـــافية كـــثرية يف عـــام 
تتعلق أغلبية احلاالت املبلغ عنها بقـوات متـاداو واجلـيش           (التشويه من جانب أطراف النـزاع       أو

ومل تـتمكن فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ مـن التحقـق              ). البوذي الدميقراطي الكاريين  
  .من هذه احلاالت بسبب القيود اليت فرضتها حكومة ميامنار على وصول فرقة العمل

يف كثري مـن     لت فرص الوصول إىل الفئات الضعيفة، ومن بينها األطفال، حمدودة         وظ  - ١١١
منــاطق البلــد بالنــسبة لوكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن األطــراف الدوليــة املعنيــة بالعمــل    

وظلــت احلكومــة تقيــد الوصــول إىل أمــاكن خمتلفــة مــن البلــد، قائلــة إن    . اإلنــساين يف ميامنــار
) وكـذلك الـوطنيني   (ملربر الرئيسي لتقييد وجود وسفر املوظفني الدوليني        الشواغل األمنية هي ا   

وكانت إمكانية الوصول حمدودة يف املناطق اليت يسري فيهـا، والـيت            . التابعني لوكاالت اإلغاثة  
  .ال يسري فيها، وقف إطالق النار، مبا يف ذلك املناطق اخلاضعة إلدارة خمتلطة

عالميــة عــن هجمــات علــى مــدارس أو مستــشفيات مــن  وُنــشر عــدد مــن التقــارير اإل - ١١٢
ومل تـتمكن فرقـة     . جانب قوات تامتاداو واجليش البـوذي الـدميقراطي الكـاريين يف واليـة كـاين              

العمل القطرية للرصد واإلبالغ مـن التحقـق إال مـن تقريـرين فحـسب مـن هـذه التقـارير، ألن                      
ذان التقريـران هبجـوم شـنته كتيبتـا         ويتعلـق هـ   . تقيـده تقييـدا شـديدا      السلطات متنع الوصـول أو    

ــة اخلفيفــة رقــم   ــدة لــري دوه مبقاطعــة    ٣٦٧ ورقــم ٣٦٢املدفعي ــان لقــوات تامتــاداو يف بل  التابعت
، تــسببت الكتيبتــان يف ٢٠١٠فربايــر / شــباط٨  و٣ففــي الفتــرة بــني . نــوينغلبني بواليــة كــاين

.  طالبـا  ٥٣١هبـا    مدرسـة يبلـغ جممـوع طال       ١٣تشريد عـدد كـبري مـن النـاس تـاركني وراءهـم              
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ــا بقريــة كــوي اله      ــة ودار حــضانة يف ثــي بــاو ث . ومــن هــذه املــدارس، مت تــدمري مدرســة ثانوي
ومـن غـري الواضـح    .  نـسمة ٣ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، مت حرق عيادة باو ثـا الـيت ختـدم حنـو            

التقرير، إذا كان أهل القرية قد متكنوا من العودة إىل ديارهم حبلـول هنايـة الفتـرة املـشمولة بـ                  ما
  . ألن فرص الوصول مقيدة تقييدا شديدا يف هذه املنطقة

 جنـــديا يف قـــوات تامتـــاداو قـــد أُنـــذروا ٤٣وأتاحـــت احلكومـــة وثـــائق تـــشري إىل أن  - ١١٣
خفــضت رتبـــهم أو أجـــورهم وبــدالهتم أو وخبـــوا توبيخـــا شــديدا أو ســـجنوا يف ســـجون     أو

 مـشروعة خـالل الفتـرة مـن كـانون           عسكرية ومدنية فيما يتصل بتجنيـد األطفـال بـصورة غـري           
 الـذي   ٢٠٠٩وميثل هذا العدد زيادة كبرية بالقياس إىل عـام          . ٢٠١٠مايو  /يناير إىل أيار  /الثاين

.  حالة اُختذت فيها إجراءات تأديبية ضد أفراد عـسكريني         ٢٢مل تبلغ وزارة الدفاع فيه إال عن        
ة يف اجلـزاءات والعقوبـات الـيت    ورحبت فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ بالزيـادة الكـبري          

وأحاطت علما هبا، ولكنها ما زالت ترى أن ذلك يقـصر عـن ضـرورة قيـام                  ُوقِّعت على اجلناة  
مـن عـسكريني   (احلكومة على حنو عاجل بتطبيق العمليات التأديبية بشكل منهجي على اجلنـاة           

د يكـون عـاون يف   ويف حدود علم فرقة العمل مل يواجه أي مـدين قـ         ). ومدنيني على حد سواء   
ومل تتخـذ احلكومـة أيـضا خطـوات لتجـرمي جتنيـد             . جتنيد القصر أو حرض عليه مقاضاة جنائية      

  .األطفال واستخدامهم من جانب اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة
وأَبلغــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ يف وقــت ســابق عــن التطــور الــسار      - ١١٤

مـة مبـدأ صـرف اجملنـدين القـصر املتـهمني بـالفرار مـن اخلدمـة واإلفـراج           املتمثل يف قبـول احلكو  
وتفيد منظمة العمـل الدوليـة بأنـه قـد مت           . عنهم من السجن استنادا إىل عدم مشروعية جتنيدهم       

مـن هـؤالء اجملنـدين القـصر الـسجناء وصـرفهم            ) ٢٠١٠ يف عام    ١ (٧حىت تارخيه اإلفراج عن     
 أشــخاص آخــرين ١٠تتواصــل مــن أجــل اإلفــراج عــن  مــن خدمــة اجلــيش، وبــأن املفاوضــات  

قـد تواصـل، ومل يتخـذ أي إجـراء          ‘‘ الفـارين ’’ومما يدعو لألسف أن إلقاء القبض علـى         . منهم
ومن التطورات الـسارة    . استباقي لتحديد هوية هؤالء األشخاص املسجونني يف الوقت احلاضر        

نــد ســن الرشــد القــانوين ال يــضفي  أيــضا قبــول احلكومــة املبــدأ املتمثــل يف أن بلــوغ الطفــل اجمل 
  .املشروعية على جتنيده، أو مواصلة احتجازه يف اجليش، أو اهتامه الحقا بالفرار

، طرأت زيـادة ملحوظـة يف اإلبـالغ عـن جتنيـد القـصر لفرقـة العمـل                   ٢٠١٠ويف عام     - ١١٥
يعـزى ذلـك   وميكـن أن   . القطرية للرصد واإلبالغ وغريها من املنظمات املعنية حبمايـة األطفـال          

ــة التعــاون بــني احلكومــة وأعــضاء فرقــة العمــل بــشأن املــسألة، ال علــى       ــادة فعالي ــا إىل زي جزئي
املستوى الوطين فحسب، بل أيضا على املستوى احمللي حيث تزايدت أنـشطة التوعيـة املوجهـة               

ت آليـا  كما زاد اإلبالغ يف مناطق املـشاريع حيـث أنـشأ الـضباط احملليـون              . إىل الضباط احملليني  
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ــة األطفــال وشــركائها احمللــيني       ــة حبماي ــة األطفــال، بــدعم مــن الوكــاالت املعني ــة حلماي حدودي
  .املعنيني أيضا حبماية األطفال

، أصــدرت احلكومــة قــانون اخلدمــة العــسكرية   ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤ويف   - ١١٦
. الغ، حيـز النفـاذ  الشعبية الذي مل يدخل بعد، يف حدود علم فرقة العمل القطرية للرصد واإلب  

 عامــا ٣٥ و ١٨ويــنص القــانون علــى جــواز اســتدعاء الرجــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني    
 عامـا ألداء اخلدمـة العـسكرية ملـدة ال تتجـاوز             ٢٧ و   ١٨والنساء الاليت تتراوح أعمارهن بـني       

لـت  ومـا زا ).  شهرا يف حالة فئة حمددة من األفـراد املهنـيني وذوي املهـارات     ٣٦أو  ( شهرا   ٢٤
فرقــة العمــل تــشعر بــالقلق إزاء إمكــان تنفيــذ هــذا القــانون يف ضــوء املــسائل النظميــة املتعلقــة     

ــالتحقق مــن العمــر  ومل توقــع حكومــة ميامنــار بعــد الربوتوكــول االختيــاري بــشأن اشــتراك    . ب
  .األطفال يف املنازعات املسلحة

  
 التطورات يف نيبال    

حد املـاوي، بوصـفه حزبـا سياسـيا، يف انتخابـات            اشترك احلزب الشيوعي النيبايل املو      - ١١٧
ــسية يف عــام    ــة التأسي ــهاكات ضــد       ٢٠٠٨اجلمعي ــد ذلــك االنت ــبري بع ــضت بــشكل ك ، واخنف

ــدوافع سياســية،  غــري أن العناصــر املــسلحة الــيت متــارس نــشاطها  . زاعـاألطفــال املرتبطــة بالنــ  ب
نوبيـة مـا زالـت تـؤثر تـأثريا      يف أقـضية تـرياي اجل   وبدوافع إجرامية أساسا يف كثري مـن األحيـان،        

خطــريا علــى الوضــع األمــين العــام، وقــد أوجــدت هــذه اجلماعــات خمــاطر جديــدة فيمــا يتعلــق   
ــهاكات   ــهم لالنتـ ــن تعرضـ ــال وزادت مـ ــة األطفـ ــد منـــط ثابـــت   . حبمايـ ولكـــن ال ميكـــن حتديـ

طقـة  لالنتهاكات، ويتعذر حتديد هوية اجلناة يف كـثري مـن األحيـان، بـالنظر إىل أن احلالـة يف من                   
  .ترياي تتسم بالسيولة وبسرعة تشكيل اجلماعات املسلحة املختلفة وانقسامها واختفائها

 طفـال مث    ١٤، وثقت فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ خطـف              ٢٠١٠ويف عام    - ١١٨
 حالــة تتعلــق ١٢، كانــت ١٤ومــن هــذه احلــاالت الـــ  .  أطفــال منــهم يف وقــت الحــق ٤قتــل 

.  حـــني مل تكـــن الـــدوافع معروفـــة يف احلـــالتني األخـــرينيبـــاخلطف للحـــصول علـــى فديـــة، يف
 طفال إلصابات تسببت فيهـا األجهـزة املتفجـرة احملليـة الـصنع              ٢٠وباإلضافة إىل ذلك، تعرض     

ولكــن كــان مــن الــصعب حتديــد مــا إذا كانــت األجهــزة املتفجــرة . يف أجـزاء خمتلفــة مــن البلــد 
ــسابق أو    ـــزاع ال ــة الــصنع تعــد مــن خملفــات الن ــه اجلماعــات   احمللي ــدا قامــت ب ــا جدي  متثــل تلويث

  .اإلجرامية املسلحة
وقام برنامج التوعية مبخاطر األلغام الذي تقوده إدارة التعليم والـشرطة النيباليـة وقـوة                 - ١١٩

الشرطة املسلحة، بدعم من اليونيسيف، بتدريب وجتهيز املعلمني وأفراد الشرطة النيباليـة وقـوة              
ــضي   ــسلحة يف األق ــشرطة امل ـــ ال ــضررا ٢٥ة ال ــر ت ــو  .  األكث ــة حن ــل يف ٥٠٠ ٠٠٠ومت توعي  طف
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خملفــات النـــزاع مــن   مــن أفــراد األمــن بتجنــب خمــاطر األلغــام، وبتجنــب٢٥ ٠٠٠املــدارس و 
. يف نيبـال أكثـر ممـا سـببت األلغـام       املتفجرات اليت تشكل اخلطر األهـم إذ سـببت مـن اخلـسائر            

األلغام بـدأ ميـارس أعمالـه بوصـفه جهـة التنـسيق             وأُنشى يف وزارة السالم والتعمري قسم معين ب       
 . احلكومية لألنشطة املتعلقة باأللغام

  
 التطورات يف األراضي الفلسطينية احملتلة    

يف األراضـي   )  فتـاة  ١٨  صـبيا و   ٣٤٢( طفـال    ٣٦٠ طفال فلسطينيا وأصـيب      ١١قُتل   - ١٢٠
ومــن بــني . النـــزاع املــسلحالفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، يف حــوادث تتــصل ب  

ـــ    عامــا؛ وحــدث ١٢تقــل أعمــارهم عــن   طفــال ٥٨، كــان هنــاك ٣٦٠األطفــال املــصابني ال
 يف املائـة    ١٧يف املائة من اإلصابات يف الضفة الغربيـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، وحـدث                    ٨٣

  طفـال مـن جانـب   ٤٠ من األطفال بأيـدي قـوات األمـن اإلسـرائيلية و         ٣٠٢يف غزة؛ وأصيب    
 طفال من جـراء ذخـائر غـري منفجـرة، وطفـالن علـى يـد جنـاة                   ١١املستوطنني اإلسرائيليني، و    

ــهم  مل ــة       . تعــرف هويت ــة اخلاطئ ــن جــراء املناول ــال م ــك، أصــيب مخــسة أطف وباإلضــافة إىل ذل
لألسلحة واملتفجـرات يف عـدة حـوادث كـان مـن بينـها حـادث يتعلـق فيمـا يقـال باقتتـال بـني                          

زاع، ـ نتيجــة النــ٢٠١٠ومل يقتــل أي طفـل إســرائيلي يف عـام   . ملـسلحة اجلماعـات الفلــسطينية ا 
 كـانون   ٢١لكن أصيب طفالن منهم طفل أصيب نتيجـة إطـالق صـاروخ مـن قطـاع غـزة يف                    

  .ديسمرب من جانب مجاعة فلسطينية مل تعرف هويتها/األول
ن أطلقـت   وهناك شواغل خطرية تتعلق بتزايد عدد املدنيني، مبـن فـيهم األطفـال، الـذي               - ١٢١

عليهم النار أو أصيبوا داخل ما يسمى منطقة غزة العازلة الـيت فرضـتها إسـرائيل، وهـي منطقـة                    
واحلـدود الدقيقـة للمنطقـة غـري واضـحة،          .  متـر مـن سـياج غـزة        ٣٠٠تغطي مساحة تـصل إىل      

بالنظر إىل أهنا ليست معينة ماديا، لكنها تعرف كمنطقـة حتـدث فيهـا مواجهـات بـني املقـاتلني                
، أصدر اجليش اإلسـرائيلي بيانـا أشـار فيـه إىل            ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار .  األمن اإلسرائيلية  وقوات

غــري أن الفلــسطينيني يواصــلون مجــع  . أن أي شــخص يــدخل املنطقــة ســيعرض حياتــه للخطــر  
احلصى والنفايات املعدنية من املستوطنات املهجورة واملناطق الصناعية اجملـاورة للـسياج، وهـي        

 فتيـات قـد   ٤ صـبيا و   ٤٠، قيـل إن     ٢٠١٠ويف عـام    . عـد ذلـك إلعالـة أسـرهم       مواد يبيعوهنـا ب   
ومن بـني هـؤالء، أصـيب بطلقـات         . أصابتهم نريان إسرائيلية يف املنطقة العازلة أو بالقرب منها        

 عاما، بينما كـانوا جيمعـون احلـصى ضـمن مـسافة             ١٣ صبيا، بعضهم ال تتجاوز أعمارهم       ٢٦
ــسياج  ٨٠٠ ــن ال ــر م ــسم، أصــابت      ويف احلــاالت.  مت ــادات حتــت الق ــشأهنا إف ــيت أُخــذت ب  ال

  . طفال يف الساق، وطفلني يف الذراع، وطفال يف الرأس١٩الطلقات 
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وللسنة الثالثة على التوايل، استمر ورود أنباء عـن اسـتخدام قـوات األمـن اإلسـرائيلية                   - ١٢٢
ــة حــ       ــدة يف ثالث ــالث حــاالت جدي ــشرية، وُوثقــت ث ــسطينيني كــدروع ب ــال الفل وادث لألطف

 عامـا وصـبيا     ١٦خدمت فتـاة عمرهـا      سـتُ اإذ  . ٢٠١٠منفصلة وقعت يف الضفة الغربية يف عام        
 عامـا كـدرعني بـشريني أثنـاء تفتـيش املنـازل يف حـادثني منفـصلني وقعـا يف نـابلس،                       ١٣عمره  

 عاما على السري أمام اجلنود اإلسرائيليني كـدرع بينمـا كانـت احلجـارة               ١٤جرب طفل عمره    أُو
، اهتـم جنـديان، يف أول   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١١ويف  . م أثنـاء مواجهـات يف اخلليـل       تلقى علـيه  

ــشري خــالل       ــا، باســتخدام طفــل كــدرع ب ــصبوب ’’حماكمــة مــن نوعه ــد امل ــة احلدي . ‘‘عملي
ــرائيلية اجلنـــديني يف    إلتيـــان ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٣وأدانـــت حمكمـــة عـــسكرية إسـ

فـضت رتبتـهما مـن رتبـة رقيـب أول إىل رتبـة              وُخ. ‘‘ختطـي الـسلطة   ’’و  ‘‘ سلوك غري مالئم  ’’
وحــىت تارخيــه، مل تكــن . رقيــب وحكــم عليهمــا بالــسجن ملــدة ثالثــة أشــهر مــع وقــف التنفيــذ 

التدابري اليت اختـذهتا قـوات األمـن اإلسـرائيلية ملنـع اسـتخدام األطفـال كـدروع بـشرية واملعاقبـة                    
  .عليه معربة عن خطورة هذا السلوك

 طفـال فلـسطينيا تتـراوح أعمـارهم         ٢١٣، كـان    ٢٠١٠ديـسمرب   /لوحىت كانون األو   - ١٢٣
ــني  ــرائيلية       ١٧ و ١٢بـ ــاز إسـ ــاكن احتجـ ــودعني يف أمـ ــدة، مـ ــاة واحـ ــهم فتـ ــن بينـ ــا، مـ  عامـ
وأُودع طفـــالن . مـــسجونني مـــن جانـــب قـــوات األمـــن اإلســـرائيلية بتـــهم تتـــصل بـــالرتاع  أو

، وكان أحـدمها صـبيا      ٢٠١٠حماكمة يف عام     فلسطينيان رهن االحتجاز اإلداري دون اهتام أو      
أن احلـاالت املوثقـة إللقـاء        ومما يبعث علـى القلـق بوجـه خـاص         .  شهور ١٠احتجز ألكثر من    

القــبض علــى أطفــال يف ضــاحية ســلوان بالقــدس الــشرقية قــد تزايــدت بــصورة حــادة يف الربــع  
 كمــا تتزايــد التقــارير عــن ممارســة اجلنــود اإلســرائيليني للعنــف ضــد  . ٢٠١٠األخــري مــن عــام 

األطفال وإساءة معاملتهم أثناء الدوريات يف سلوان، وكذلك أثنـاء القـبض علـى األطفـال مـن           
وتفيد أرقام الشرطة اإلسرائيلية بـأن      . القدس الشرقية ونقلهم إىل أماكن االحتجاز واستجواهبم      

 ملفــا إجراميــا قــد فُــتح ضــد أطفــال اهتمــوا بقــذف احلجــارة يف القــدس الــشرقية بــني    ١ ٢٦٧
  .٢٠١٠أكتوبر / وتشرين األول٢٠٠٩أكتوبر /ولتشرين األ

 حالــة تتعلــق بــسوء معاملــة ٩٠، وثقــت األمــم املتحــدة وشــركاؤها ٢٠١٠ويف عــام   - ١٢٤
األطفال الفلسطينيني يف أماكن االحتجاز اإلسرائيلية، مبا يف ذلـك مـن خـالل إفـادات أدىل هبـا                   

 عامــا، ١٥ال تقــل عــن  مــن هــؤالء األطفــ٢٤وكانــت أعمــار . حتــت القــسم هــؤالء األطفــال
ويف أكثـر مـن     .  سـنوات  ٧لـغ عمـره      سـنوات وطفـل يب     ١٠وكان منـهم طفـالن يبلـغ عمرمهـا          

 طفـال   ٦٢من هـذه احلـاالت، جـرى اإلبـالغ عـن تقييـد األيـدي وعـصب األعـني، وأفـاد                       ٧٥
 طفــال ١٦ بــأهنم أجــربوا علــى املكــوث يف أوضــاع تنكيليــة، و ٣٥بــأهنم تعرضــوا للــضرب، و 

ويف ثالث حـاالت، أفـاد األطفـال بـأن الـصدمات الكهربائيـة قـد                . بسا انفراديا بأهنم حبسوا ح  
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 أطفـــال بـــأهنم هـــددوا بالـــصدمات الكهربائيـــة أثنـــاء ٤اســـتخدمت علـــى أجـــسادهم، وأفـــاد 
وكـان ممـا يـثري القلـق بوجـه خـاص تزايـد        . استجواهبم، مما أسفر عن انتزاع اعترافات بـاإلكراه    

 ٢٠١٠يف عـام    )  صـبيا وفتـاة واحـدة      ١٣( حالـة    ١٤ذ بلغـت    احلاالت املوثقة للعنف اجلنسي إ    
وكانـت هـذه احلـاالت تتعلـق        . ٢٠٠٩يف عـام    )  صبية وفتاة واحدة   ٨( حاالت   ٩بالقياس إىل   

وحالة تتعلق بتعٍد جنسي إذ اسـتخدمت فيهـا كـابالت           )  حالة ١٣(بتهديدات بالعنف اجلنسي    
ا مت اإلبالغ عنـه وتوثيقـه مـن حـاالت     ويوحي ارتفاع عدد م. كهربائية على األعضاء التناسلية   

حدث فيها هذا النوع مـن املعاملـة بـشيوع إسـاءة معاملـة األطفـال يف نظـام العدالـة العـسكرية            
وهناك دالئل على أن بعض األطفـال ال يبلغـون عـن حـوادث سـوء املعاملـة الـذي                    . اإلسرائيلية

ه الـشكاوى وتـشككا يف   يتعرضون له وهم رهن االحتجاز خوفا مما قد يترتب على تقـدمي هـذ    
  .فعالية عملية الشكاوى

كما مت اإلبالغ عن حالة سوء معاملة لصيب فلـسطيين علـى يـد قـوات األمـن الوقـائي                      - ١٢٥
. وتشري احلالة إىل حادث يتعلـق بارتبـاط مزعـوم حبمـاس           .  ومت توثيقها  ٢٠١٠الفلسطينية يف عام    

 مث أفـرج عنـه بعـد احتجـازه رهـن            .وتعرض الصيب للتهديد والضرب للحصول منه على اعتراف       
  .احلبس االنفرادي ملدة مثانية أيام مل يتح له خالهلا االتصال مبحام أو املثول أمام قاض

ــوات األمــن        - ١٢٦ ــة مــن جانــب ق ــد عــدد اهلجمــات علــى املــدارس واملرافــق التعليمي وتزاي
).  حــاالت٩( ٢٠٠٩بالقيــاس إىل عــام )  حالــة٢٠ (٢٠١٠اإلســرائيلية واملــستوطنني يف عــام 

وأســفرت هــذه اهلجمــات عــن إحلــاق الــضرر باملــدارس أو تعطيــل التعلــيم، وعرَّضــت ســالمة    
وكانـت أغلبيـة احلـاالت تتعلـق بوجـود قـوات األمـن              . األطفال يف غزة والضفة الغربية للخطـر      

اإلسرائيلية داخل مباين املدارس يف إطـار قيامهـا بغـارات وعمليـات اقتحـام وتفتـيش وتوقيـف،          
ووقعـت أيـضا ثالثـة حـوادث        . ذلك اسـتخدام القنابـل املـسيلة للـدموع ضـد الطـالب            وتضمن  

شنت فيها قوات األمن اإلسرائيلية غارات جوية وعمليات قصف أسـفرت عـن إحلـاق أضـرار                 
فيمـا يبـدو مـستهدفة بـشكل مباشـر          بأربع مدارس يف غزة، على الرغم من أن املدارس مل تكن          

 عـدد احلـوادث الـيت َمنعـت فيهـا قـوات األمـن               ٢٠١٠عـام   وتزايد أيـضا يف     . يف هذه احلوادث  
وقـد  . ضـت سـالمتهم للخطـر   اإلسرائيلية الطـالب الفلـسطينيني مـن الوصـول إىل املـدارس وعرَّ      

، وكانــت تتعلــق فيمــا ُيــدَّعى ٢٠١٠ مــن هــذه احلــاالت يف الــضفة الغربيــة يف عــام ٣٦ُوثقــت 
يش أو املـضايقة أو االعتـداء عنـد نقـاط     بتدابري أمنية مـن قبيـل عمليـات إغـالق الطـرق أو التفتـ         
ويف حـاالت أخـرى، تعـرض األطفـال         . التفتيش من جانب السلطات اإلسـرائيلية واملـستوطنني       

لعنف املستوطنني ألن الـسلطات اإلسـرائيلية مل تـوفر حراسـة عـسكرية حلمايـة األطفـال الـذين                    
خاصـة يف اخلليـل، ُتعـَرف       يف الـضفة الغربيـة، و      ميرون بالقرب من مـستوطنات أو خمـافر أماميـة         

ويف هذا الـصدد، مل تـستجب الـسلطات اإلسـرائيلية حـىت اآلن للطلـب الـذي        . بعنفها من قدمي 
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 للتحقيــق يف ٢٠٠٩فربايــر /قدمتــه ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح يف شــباط  
ريقهم إىل  مـستوطنون إسـرائيليون علـى أطفـال وهـم يف طـ            ٢٠٠٨اهلجوم الذي قام به يف عام       

كما أهنا مل تعـاجل علـى حنـو شـامل مـسألة العنـف الـذي               . مدرسة الطواين الواقعة خارج اخلليل    
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن احلــصار املفــروض . ميارســه املــستوطنون ضــد األطفــال الفلــسطينيني

وعلـى  . على قطاع غزة يؤثر أيضا على توافر التعلـيم وجودتـه وإمكانيـة الوصـول إليـه يف غـزة                   
لرغم من حتسن احلالة منذ بدأت وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني                  ا
 مدرسة جديدة بعد رفع بعض القيود، فـإن األونـروا مل تـتمكن مـن               ٢٠يف بناء حنو    ) األونروا(

توفري التعليم لعدد من األطفال املندرجني يف عداد الالجئني الفلـسطينيني بـسبب نقـص أمـاكن                 
سة الناشئ عن احلظر املفروض على استرياد مواد البناء مما حيول دون إعـادة بنـاء املـدارس             الدرا

ولـذا فـإن هـؤالء األطفـال        . ‘‘عمليـة الرصـاص املـصبوب     ’’اليت دمرت أو حلقتـها أضـرار أثنـاء          
  . يلتحقون مبدارس السلطة الفلسطينية

لة عـن مثانيـة حـوادث       ، كانت اجلماعات الفلسطينية املـسلحة مـسؤو       ٢٠١٠ويف عام    - ١٢٧
تتعلـق بالوصـول إىل التعلــيم، مـن بينـها هجومــان ُشـنا علـى مــدارس األونـروا الـصيفية يف غــزة         

وممـا دعـا   . وحادث أطلق فيه صاروخ على إسرائيل سقط بالقرب من دار حضانة يف عسقلون     
نـروا  مايو على خميمـات األو /إىل القلق بوجه خاص اهلجوم الذي شنه مهامجون ملثمون يف أيار      

وكان اهلجوم على مـوظفي األونـروا وتـرويعهم، ومهـا أمـران مل تعلـن               . الصيفية الواقعة يف غزة   
أي مجاعة مسؤوليتها عنهما، يرميان فيما يبدو إىل التأثري سلبا على مواظبـة الـصبيان والفتيـات              

   .يشاركون يف تلك املخيمات الصيفية والذين يصل عددهم إىل ربع مليون صيب وفتاة الذين
، أعلنت احلكومـة األمنيـة اإلسـرائيلية ختفيـف احلـصار            ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٠ويف    - ١٢٨

وعلـى  . املفروض على غزة، وخاصة فيما يتعلق بالـسلع املدنيـة ووصـول املـساعدات اإلنـسانية               
الرغم من أن ذلك أسفر عن بعض التحسينات يف دخول مواد البناء، فإن ما ُسـمح بـه ال ميثـل         

كمـا يعـاين نظـام      . يال من املواد الالزمة لتلبية االحتياجات اإلنـسانية لـسكان غـزة           إال جزءا ضئ  
ونتيجة لذلك، يـضطر املرضـى     . الرعاية الصحية يف غزة من نقص خطري يف املعدات واألدوات         

ينـاير  /خالل الفترة مـن كـانون الثـاين    وعلى الرغم من املوافقة،  . إىل التماس العالج خارج غزة    
ختـص  )  يف املائـة   ٩٢( طلبـا    ٣ ٨٥١ طلبـا مـن      ٣ ٥٤٦، على   ٢٠١٠نوفمرب  /ينإىل تشرين الثا  

 طلبـا ورفــض  ٢٩٤أطفـاال ُيلـتمس حـصوهلم علـى مـساعدة طبيـة خـارج غـزة، فقـد مت تـأخري           
وكل من التأخري والرفض يف معاجلة الطلبات ميكن أن يعرضا للخطـر حيـاة مرضـى                . طلبا ١١

 أربعـة أطفـال حـتفهم، ومجـيعهم تقـل أعمـارهم             وقد لقي . أطفال ينتظرون عالجا طبيا عاجال    
  .٢٠١٠ سنوات، بينما هم ينتظرون التصاريح الالزمة للسفر خارج غزة يف عام ٣عن 
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 ٢٠١٠ففـي عـام     . وما زال التشريد القسري يؤثر على حياة مئات األسر الفلسطينية          - ١٢٩
ك املنطقـة جـيم والقـدس       مبـا يف ذلـ    ( منشأة فلسطينية يف الضفة الغربيـة        ٤٣١ُدمر ما يزيد على     

 طفــال، ٢٩٩ شخــصا، مــن بينــهم ٥٩٤ منــشأة ســكنية، ممــا تــرك  ١٣٧، مــن بينــها )الــشرقية
  .مأوى بال

  
  التطورات يف الصومال    

ــهجي يف وســط         - ١٣٠ ــشكل من ــى نطــاق واســع وب ــال عل ــد األطف ــى جتني ــة عل ــد األدل تتزاي
اصــة حركــة الــشباب، وجنـوب الــصومال، ومــن املعــروف أن العناصــر املعاديــة للحكومــة، وخ 

وكذلك حزب اإلسالم الذي اندمج فيها مؤخرا، تتبع يف جتنيد األطفـال أمناطـا أكثـر عدوانيـة                  
وأفاد الـشركاء علـى األرض بـأن حركـة الـشباب قامـت بتجنيـد األطفـال قـسرا                    . بشكل كبري 

 طفـل قـد     ٢ ٠٠٠حنـو    وتفيـد مـصادر عـسكرية بـأن       . على نطاق واسع، وخاصـة يف املـدارس       
 علــى يــد حركــة الــشباب مــن أجــل تزويــدهم بتــدريب عــسكري يف    ٢٠١٠يف عــام ُخطفــوا 

تـستخدم أعـدادا كـبرية      اجلماعـات املتمـردة    وتفيد التقارير بأن  . خميمات شىت جبنوب الصومال   
ــة االحتــاد         ــة وبعث ــوات احلكوم ــشو ق ــل يف مقدي ــال كــي تقات ــد مــن هــؤالء األطف ــشكل متزاي ب

تـل كـثري مـن هـؤالء األطفـال أو يـصابون أو يؤسـرون                األفريقي يف الصومال، ونتيجة لذلك ُيق     
 من ندرة حـاالت جتنيـد       وعلى الرغم . من جانب القوات املسلحة أو مجاعات عسكرية أخرى       

 حـاالت  فـإن هنـاك كـذلك   ، بصفة عامة ةجتماعياال  من الناحيةغري مقبولعترب يي  ذالفتيات ال 
.  الطهــي والتنظيــفلعمــاأ بموثقــة لفتيــات يعملــن لــدى مجاعــات مــسلحة، وال ســيما للقيــام  

فجــــرات، وألغــــراض لوجــــستية، وجلمــــع املعلومــــات ت الفتيــــات أيــــضا لنقــــل املوتــــستخدم
 ويف .تــزوجيهن باملقــاتلني الــشبابُيجنــدن لأيــضا بــأن الفتيــات  وتفيــد التقــارير .االســتخباراتية
يـن  أكتوبر، أعدمت حركة الشباب بإجراءات موجزة مـراهقتني يف مدينـة بلـد و             /تشرين األول 

  . اهتمتهما بالتجسس لصاحل احلكومة االحتادية االنتقالية
تقـضي بعـدم جتنيـد     وعلى الرغم من أن السياسة الرمسية للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة        - ١٣١

األطفال ما زالوا يرتبطون بقـوات       األطفال يف قوات األمن الوطين التابعة هلا، تفيد التقارير بأن         
قالية وبامليليشيات املتحالفة معها، مبا فيها أهل الـسنة واجلماعـة، وقـد مت    احلكومة االحتادية االنت  

ــق  ٢٠١٠يف عــام  ــاط  ٤٠توثي ــذا االرتب ــة هل ــد أو اســتخدام    .  حال ــدم جتني ــا زال ضــمان ع وم
األطفال من الناحية الفعليـة ميثـل حتـديا، وخاصـة لـدى إدمـاج امليليـشيات يف القـوات املـسلحة               

ــة   ــة االحتادي ــةالتابعــة للحكوم ــذ   . االنتقالي ــرغم ممــا يقــال عــن تنفي ــة   وعلــى ال احلكومــة االحتادي
االنتقاليــة يف مقديــشو لــبعض إجــراءات الفحــص ضــمانا لعــدم جتنيــد األطفــال، فــإن الفجــوات 

 ال تطبـق  زالت قائمة، وما زالت إجراءات الفحـص الـصارمة الـيت تكفـل التأكـد مـن العمـر           ما
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أما اجملندون الذين تدرهبم احلكومـة     . خارج الصومال حىت اآلن إال على اجملندين الذين يدربون        
يف  االحتاديــة االنتقاليــة داخــل الــصومال، وأفــراد مجاعــات امليليــشيات املتحالفــة الــذين ُيــدجمون 

ومـا زالـت األمـم      . القوات احلكومية، فال خيضعون لنفس معايري وإجـراءات الفحـص الـصارمة           
ومل توقع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة       . هذا اجملال املتحدة تشعر بقلق بالغ لعدم إحراز تقدم يف         

  . بعد الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
بعثـة االحتـاد األفريقـي      /ومت اإلبالغ عن حاالت تتعلق بأطفال أَسرهتم قوات احلكومـة           - ١٣٢

جنـد كـثري منـهم مـن منـاطق          يف الصومال على خط اجلبهـة، وكـذلك بأطفـال قـاموا بـالفرار و              
ووجــد ثالثــة أطفــال  . أخــرى غــري مقديــشو للقتــال يف صــفوف اجلماعــات املتمــردة املــسلحة   

أنفسهم، بعد الفرار من اخلدمة أو تسريح أنفـسهم ذاتيـا منـها، وحيـدين يف مقديـشو دون أي                    
ويعــد البحــث عــن األســر  . دعــم مــن أســرهم أو قبيلتــهم، معرضــني لالنتقــام وإعــادة التجنيــد  

إىل  مشلها أمرا صعبا يف الظروف احلالية، وقد يؤدي توفري احلماية لألطفـال وأفـراد أسـرهم          ومل
. زيادة ما يتعرضون له من هتديدات إذا كانوا ينتمون إىل منـاطق خاضـعة للجماعـات املتمـردة                

وقد استهلت األمم املتحدة مؤخرا مناقشات مع بعثـة االحتـاد األفريقـي ملعاجلـة هـذه املـشكلة،                   
ا يف ذلك عن طريق وضع إجراءات عمل موحدة تضمن معاجلة هذه احلاالت وفقـا للمعـايري                 مب

كما أعربت فرقة العمل القطريـة للرصـد واإلبـالغ عـن احلاجـة إىل وضـع                 . الدولية ذات الصلة  
  .تدابري وبرامج عاجلة ملعاجلة مسألة األطفال الفارين

فقـد أفـادت    . جن مقديـشو املركـزي    وتتزايد الشواغل بـشأن احتجـاز األطفـال يف سـ           - ١٣٣
يوليــه وتــشرين /متــوز يف الفتــرة بــني  أطفــال قــد احتجــزوا، ٧ التقــارير علــى ســبيل املثــال بــأن 

جـز  حُتاوباإلضـافة إىل ذلـك،      . أكتوبر، بتهم خمتلفة مـن بينـها االرتبـاط حبركـة الـشباب            /األول
  .ضمام إىل قواهتاان يف شابيل السفلى وماركا من جانب حركة الشباب لرفضهما االنصبّي
 آخـرين قـد جرحـوا أو شـوهوا          ٥٩٢ طفـال قـد قتلـوا وإن         ٢٢٢وقيل إن ما جمموعه       - ١٣٤

 نتيجـة لوجـودهم يف مرمـى الـنريان املتبادلـة أو لتعرضـهم لقـذائف اهلـاون أثنـاء                     ٢٠١٠يف عام   
 الـصومال،  القتال بني قوات احلكومة االحتادية االنتقالية، اليت تدعمها بعثة االحتـاد األفريقـي يف       

غـري  . واجلماعات املتمردة، وأساسا حركة الـشباب وحـزب اإلسـالم، يف مقديـشو ومـا حوهلـا          
أن التقديرات تشري إىل أن عدد اخلسائر بني األطفال يعد أعلى كثريا كمـا تفيـد جلنـة الـصليب       

يان فقد استقبل مستشفى الكيساين ومستشفى املدينة، ومها املستـشفيان الرئيـس      . األمحر الدولية 
ــشو،    ــا احلــاالت يف مقدي ــذان حتــال إليهم ــى    الل ــد عل ــا يزي ــام  ٦ ٠٠٠م ــريض يف ع  ٢٠١٠ م

 يف ٤٠، كــان حنــو )٢٠٠٨ مــريض يف عــام ٢ ٨٠٠  و٢٠٠٩ يف عــام ٥ ٠٠٠بالقيــاس إىل (
ومما يدعو إىل القلق بوجه خـاص الزيـادة الـيت طـرأت مـؤخرا               . املائة منهم من النساء واألطفال    
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بينهم كثري من األطفـال، الـذين يقتلـون أو يـصابون بـسبب اسـتخدام                على عدد املدنيني، ومن     
  . أسلحة انفجارية يف املناطق املأهولة

 للعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال يف وطــرأت زيــادة كــبرية علــى عــدد احلــاالت املوثقــة   - ١٣٥
ــام ــة٤٦٢ (٢٠١٠ ع ــاس إىل )  حال ــة١٢٨ (٢٠٠٩بالقي ــصومال،   )  حال ــوب وســط ال يف جن

نتالند، وقد حدث معظم هـذه احلـاالت يف مـستوطنات املـشردين داخليـا يف                وصوماليالند وبو 
ويف جنوب ووسـط الـصومال، ارتكبـت هـذه االنتـهاكات أساسـا مـن              . صوماليالند وبونتالند 

وجعـل االقتتـال املـستمر النـساء واألطفـال أكثـر            . جانب أفراد يف ميليشيات ذات قاعـدة قبليـة        
ــشريد وا    ــسبب الت ــسي ب ــشيات    عرضــة للعنــف اجلن ــانون وظهــور امليلي ــار حكــم الق لعــوز واهني

ــة، املرتبطــة أساســا حبركــة        ــة غــري الرمسي ــسلطات احمللي املــستأجرة، الــيت تعمــل حتــت ســيطرة ال
ويتألف معظم املعرضني للخطر مـن النـساء والفتيـات الـاليت تعـشن يف الـشوارع ويف         . الشباب

ــر     ــة يف الع ــة املقام ــا غــري احملمي ــشردين داخلي ــستوطنات املوجــودة يف  مــستوطنات امل ــل امل اء، مث
ــشرين   . بوساســو وغالكــايو هــارغيزا وبطــول ممــر أفجــويي    ــك، وردت يف ت ــى ذل وعــالوة عل

أكتوبر مزاعم تفيد بـأن مقـاتلي حركـة الـشباب جيـربون الفتيـات بـشكل منـهجي علـى                     /األول
  . كما ُوثقت حالتان من جانب احلكومة االحتادية االنتقالية. الزواج املبكر

وُتــستهدف املــدارس واملنــشآت التعليميــة واملعلمــون والطــالب علــى حنــو متزايــد مــن   - ١٣٦
جانــب حركــة الــشباب ومجاعــات امليليــشيات األخــرى ألغــراض التجنيــد واالســتخدام يف         

يونيه، املعلمـني ومـديري املـدارس يف        /ويزعم أن حركة الشباب قد أمرت، يف حزيران       . زاعـالن
ويف .  طالــب لتدريبــهم، وإال عرضــوا أنفــسهم للعقــاب٣٠٠ شــابيل الــسفلى بتقــدمي أكثــر مــن

مــايو وحــده، العمليــات /يف شــهر أيــار  مدرســة،٥٢جنــوب ووســط الــصومال، َعلَّقــت قرابــة 
كمــا أُغلقــت عــدة مــدارس وأُحلقــت هبــا  . واألنــشطة بــسبب تزايــد طلبــات مجاعــات امليليــشيا 

ملتمـردين املـسلحني وقـوات      أضرار ودمرت، وقتل الطالب وأصـيبوا، بـسبب املواجهـات بـني ا            
  .احلكومة االحتادية االنتقالية يف مقديشو

 إىل مزيـد مـن التـدهور يف األوضـاع اإلنـسانية      ٢٠١٠وأدى تفاقم النـزاع طوال عام     - ١٣٧
واألمنيــة، وتــبني تقــديرات مكتــب منــسق الــشؤون اإلنــسانية أن وصــول منظمــات املعونــة          

وتكتنف البيئة الـيت    . ٢٠٠٦أدىن مستوياته منذ عام     اإلنسانية يف جنوب الصومال قد هبط إىل        
تعمــل فيهــا األمــم املتحــدة قيــودا مفرطــة، إذ يظــل مــن املتعــذر الوصــول إىل مقديــشو، إال يف     
املناطق احمليطة باملطار واملناطق اليت تسيطر عليها احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، بـدعم مـن بعثـة                 

 يظل وصـول مـوظفي األمـم املتحـدة الـوطنيني إىل كـثري       االحتاد األفريقي يف الصومال، يف حني 
 منظمـات دوليـة غـري       ٧، طُـردت    ٢٠١٠ويف عـام    . من املناطق يف جنوب ووسط البلـد مقيـدا        
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وعلَّقـــت . حكوميـــة ووكالـــة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة مـــن منـــاطق جنـــوب ووســـط الـــصومال  
أغــسطس /يف آبمنظمــة دوليــة غــري حكوميــة إضــافية أنــشطتها يف منطقــة جوبــا الــسفلى   ١٢

 نـسمة   ١٣٠ ٠٠٠عقب قيام حركة الشباب بشن غارة على جممعاهتا، ممـا أحلـق ضـررا بنحـو                 
أمــا املنظمــات غــري احلكوميــة الــصومالية  . ســيما األطفــال حيتــاجون إىل مــساعدة إنــسانية، وال

احمللية فقد متكنت حىت اآلن من مواصلة عملها دون انقطاع كـبري، حـىت وإن كانـت تعمـل يف          
  .متزايدة الصعوبةظروف 
ــسنوي عــن األطفــال     - ١٣٨ ــري ال ــُت، يف تقري ــد أعرب ــذي صــدر يف   وق ــسلح ال ـــزاع امل والن
، عــن الـشواغل إزاء االدعــاءات املتعلقـة بتجنيــد شــباب   )A/64/742-S/2010/181 (٢٠١٠ عـام 

ني ذوي أصـل صـومايل مـن املقاطعـة الـشمالية الـشرقية يف كينيـا، وكـذلك الجـئني                     يوفتية كينـ  
ــة      صــومالي ــة االحتادي ــال إىل جانــب احلكوم ــة القت ــا، بغي ني مــن خمــيم الالجــئني يف داداب بكيني

وقد نقلت األمـم املتحـدة وبعثـات دبلوماسـية أخـرى هـذا الـشاغل إىل                 . االنتقالية يف الصومال  
ونتيجة لذلك، أوفـدت احلكومـة، مـن خـالل اللجنـة اإلداريـة              . أعلى مستويات احلكومة كينيا   

باإلدارة واألمن الوطين وجلنـة الـدفاع والعالقـات اخلارجيـة التـابعتني هلـا، بعثـة                 املشتركة املعنية   
وأكـدت  . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين لتقصي احلقائق إىل غاريسا وداداب وفوي يف كينيا يف          

مــصادر األمــم املتحــدة أن عمليــة فحــص قــد أجريــت وأن أي شــخص تــشمله محلــة التجنيــد    
وقُـدم التقريـر    .  عاما كـان يـستبعد ويعـاد إىل أسـرته          ١٨جاوز  يستطيع أن يثبت أن عمره يت      ال

وســلط . ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٦املتعلــق ببعثــة تقــصي احلقــائق إىل الربملــان الكــيين يف  
ــة كــانوا معرضــني لالنــضمام هلــذه اجلماعــات بــسبب      التقريــر الــضوء علــى أن الــشباب والفتي

وباإلضــافة إىل ذلــك، اجتمــع . لــشمالية الــشرقيةارتفــاع مــستويات الفقــر والبطالــة يف املنطقــة ا
وزيــر اخلارجيــة باإلنابــة، مبمــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح خــالل البعثــة الــيت   

، وكـرر التـزام احلكومـة بتنفيـذ         ٢٠١٠نـوفمرب   /قامت هبا إىل كينيا والصومال يف تشرين الثـاين        
ود ويف خميمـات الالجـئني ومـا حوهلـا، باالشـتراك            تدابري احلماية والضمانات الالزمة على احلد     

ــشطة      ــع تكــرر هــذه األن ــشؤون الالجــئني ملن وجيــدر الترحيــب  . مــع مفوضــية األمــم املتحــدة ل
 اختذته حكومة كينيا من إجراءات فورية للتحقيق يف هذه االدعاءات املتعلقة بتجنيد القـصر              مبا

  .ومبا أظهرته من يقظة لدى القيام بذلك
. ال األطفـــال املـــرتبطني بأعمـــال القرصـــنة حمتجـــزين بالـــسجون يف بورتالنـــد ومـــا ز  - ١٣٩

 أطفال مـدانني بعـد إلغـاء األحكـام الـيت أصـدرهتا يف حقهـم         ١٠وخالل السنة، مت اإلفراج عن      
ديــسمرب، كــان ثالثــة أطفــال ال يزالــون /وحــىت كــانون األول. حمكمــة االســتئناف يف بوساســو

  .رهن االحتجاز
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  سودانال يف التطورات    
 عدد احلاالت املوثقـة لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم بالقيـاس             ٢٠١٠يف عام    اخنفض - ١٤٠

؛ غري أن مجع البيانات الدقيقـة ظـل أمـرا يعوقـه علـى حنـو خطـري انعـدام األمـن                       ٢٠٠٩إىل عام   
واخلوف من االنتقام، وتعذر الوصول إىل املناطق غري اخلاضعة لسيطرة احلكومة، والقيـود الـيت               

كما أسهم يف نقص اإلبالغ صعوبة تـسجيل اجلماعـات املنـشقة         . ها احلكومة على التنقل   فرضت
اجلديدة، وعدم وضوح التسلسل القيادي، وتنقل اجلماعـات بـوترية عاليـة، وجتـدد املواجهـات               

وعلـى  . ٢٠١٠بني القوات احلكومية واجلماعات املسلحة، وخاصة يف الربـع األخـري مـن عـام                
ــرغم مــن هــذه التحــديا   ــدوا مــن جانــب القــوات    ١١٣ت، مت التأكــد مــن أن  ال  طفــال قــد جن
مجاعـة منـشقة عـن حركـة        (احلركة املـسلحة لليـرباليني واإلصـالح        : واجلماعات املسلحة التالية  

، وقــوات خمــابرات احلــدود،  )فــصيل عبــد الواحــد /العــدل واملــساواة، وجــيش حتريــر الــسودان  
طة احمللية، وقوات الشرطة، وقوات الـدفاع       ومجاعات املعارضة املسلحة التشادية، وقوات الشر     

مجاعـة  (القيـادة التارخييـة    /أبـو القاسـم، وجـيش حتريـر الـسودان         /الشعيب، وجيش حترير السودان   
ــسودان     ــشقة عــن جــيش حتريــر ال ــسودان  )فــصيل عبــد الواحــد  /من فــصيل /، وجــيش حتريــر ال

وباإلضــافة إىل . الواحــد، والقــوات املــسلحة الــسودانية، ومجاعــات مــسلحة غــري معروفــة  عبــد
ذلك، وردت إىل األمم املتحدة إفادات جديرة بالثقة ُيدعى فيهـا بتجنيـد واسـتخدام أكثـر مـن                   

 طفال من جانب عدة مجاعات مسلحة يف مشال وجنوب دارفور، من بينها جـيش حتريـر                 ١٥٠
فــصيل عبــد الواحــد، وجــيش حتريــر  /فــصيل مــيين مينــاوي، وجــيش حتريــر الــسودان  /الــسودان
يـادة التارخييـة، وحركـة العـدل واملـساواة، والـشرطة االحتياطيـة املركزيـة، وقـوات             الق/السودان

  .ويتواصل التحقق من هذه احلاالت. خمابرات احلدود، ومجاعات املعارضة املسلحة التشادية
وداخل واليات دارفور الثالث، اخنفضت االدعاءات خبطف األطفـال اخنفاضـا كـبريا         - ١٤١

ولكن استمرت االدعاءات بـشأن جتنيـد األطفـال       . ٢٠١٠الت يف عام    وُوثق عدد أقل من احلا    
عرب احلدود من جانب مجاعات املعارضة املسلحة التشادية، وحركة العدل واملـساواة، ورجـال    

كمـا وثَّقـت العمليـة املختلطـة لالحتـاد          . غري مسلحني مل حتدد هويتهم عربوا إىل تشاد ودارفور        
فور حاالت خطف يف املناطق غـري احلدوديـة مـن دارفـور، مـن               األفريقي واألمم املتحدة يف دار    

  .بينها حاالت خطف لفتاة يف مشال دارفور ولثالثة صبية يف جنوب دارفور
 استمرار وجود األطفـال يف صـفوف اجلـيش الـشعيب لتحريـر              ٢٠١٠ولوحظ يف عام     - ١٤٢

يـــة مشـــال حبـــر وال( يف وونيـــك ٣، والفرقـــة )واليـــة الوحـــدة( يف دوار ٤الـــسودان، والفرقـــة 
 يف واليــة أعــايل النيــل، ٧، والفرقــة )واليــة غــرب حبــر الغــزال ( يف مابيــل ٥، والفرقــة )الغــزال

وعـالوة  .  يف واليـة جـونقلي  ٨ يف الواليتني االستوائيتني الشرقية والوسطى، والفرقة       ٢والفرقة  
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لتحريـر   حالة من التجنيد النشط لألطفال من جانـب اجلـيش الـشعيب              ٤٢على ذلك، مت تأكيد     
وكـان مـن الـصعب حتديـد األعـداد الدقيقـة مـن األطفـال املـرتبطني بـاجليش الـشعيب                      . السودان

لتحريــر الــسودان، بــالنظر إىل أن األطفــال يتنقلــون بــشكل مــستمر مــع قــوات اجلــيش الــشعيب   
ويف املنـاطق االنتقاليـة، مت كـذلك التحقـق مـن            . لتحرير السودان يف كل أحناء جنوب السودان      

فال كـانوا مـرتبطني بـاجليش الـشعيب لتحريـر الـسودان يف واليـة النيـل األزرق، ومت                     ط ٢٢٠أن  
يوليه؛ ومت التأكد يف الوقت نفسه مـن        /تسجيل هذه احلاالت من أجل تسريح أصحاهبا يف متوز        

يف ) واليــة جنــوب كردفــان ( صــبية يف جــاو ٨اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان قــد جنــد    أن
 االفتراضات إىل أن عددا أكرب من األطفـال يوجـدون يف صـفوف              وتشري. نوفمرب/تشرين الثاين 

جــيش حتريــر الــسودان يف جنــوب كردفــان، علــى الــرغم مــن أن تعــذر الوصــول والقيــود الــيت   
ومـن جهـة   . فرضتها السلطات احمللية جعال من الصعب التأكد أو التحقق من هـذه االدعـاءات     

الــشعيب لتحريــر الــسودان، وقــوات     اجلــيش (أخــرى، قامــت الوحــدات املتكاملــة املــشتركة     
  ).والية غرب حبر الغزال( صبيا يف واو ٢٥بتجنيد  )التحالف السودانية

وظلت املنازعات القبائلية يف والية جونقلي واحملافظتني االستوائيتني تتـسبب يف وفـاة                - ١٤٣
م  أطفـال، مـن بينـه     ١٠؛ فقد قُتل مـا جمموعـه        ٢٠١٠خالل عام    األطفال وإصابتهم وخطفهم  

وخـالل سلـسلة مـن      .  فتـاة  ٣٨ طفـال، مـن بينـهم        ١٣٨ فتيات، وأصـيب طفـالن، وخطـف         ٤
 نـوير، وصـل عـدد األطفـال املخطـوفني مـن كلتـا             -املواجهات بني مجاعـة مـوريل ومجاعـة لـو           

وأفادت تقارير بأن اآلبـاء يف بعـض املنـاطق قـد اصـطحبوا أطفـاهلم             .  طفال ١٤٠اجلماعتني إىل   
. ويظــل كــثري مــن األطفــال يف أيــدي خمتطفــيهم . م مــن اخلطــفهمايتــإىل اجلبــال يف حماولــة حل

وأحرز تقدم ضئيل يف تأمني اإلفراج عن هؤالء األطفال، إذ بات هذا اإلفراج يرتبط على حنـو                 
  .متزايد بنتيجة املفاوضات السياسية بني اجلماعتني

ــال وأصــيب طفــل نتيجــة إطــالق الرصــاص أو الق        - ١٤٤ ــل ســتة أطف ــور، قت ــل ويف دارف ناب
زيـت االنتـهاكات إىل رجـال يرتـدون زيـا عـسكريا أو إىل               وُع. اليدوية أو القنابل خالل الـسنة     

ومل يتسن حتديد اخلسائر اليت وقعت يف صفوف األطفـال مـن جـراء    . مهامجني مل حتدد هويتهم  
الغارات اجلوية احلكومية، أثناء القتال األرضـي بـني اجلماعـات املـسلحة أو خـالل املواجهـات                  

وكــان مــن . رقيــة، بــسبب القيــود املفروضــة والتــضييق علــى الوصــول إىل املنــاطق املتــضررة  الع
بـني األطفـال   )  حالـة ١٩(واإلصابات  )  حاالت ٨(دواعي القلق أيضا الزيادة يف عدد الوفيات        

  . من جراء الذخائر غري املنفجرة٢٠١٠يف عام 
عاملـة  املعتـداء بـدين أو لـسوء    وأفادت تقارير مت التحقـق منـها بـأن أطفـاال تعرضـوا ال           - ١٤٥

ــر          ــشعيب لتحري ــذها اجلــيش ال ــيت نف ــة ال ــة اإلجباري ــسريح املدني ــات الت ــاط بعملي ــة يف ارتب البدني
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وتعـد عمليـة التـسريح    . السودان فيما ال يقل عن عشرة خميمات لرعاة املاشية جبنوب الـسودان       
ة متكينيـة ختـدم التعـايش       املدين جزءا من سياسـة حكومـة جنـوب الـسودان الراميـة إىل هتيئـة بيئـ                 

 ٢٥٠ويف أحــد احلــوادث، مت فــصل حنــو . الــسلمي بــني اجلماعــات احملليــة يف جنــوب الــسودان
 عاما، عن الكبـار وتـرويعهم وضـرهبم يف حماولـة            ١٧  أعوام و  ١٠طفال، تتراوح أعمارهم بني     

  .الستخالص معلومات عن خمبأ األسلحة اخلاص جبماعتهم
 حالــة عنــف جنــسي ضــد األطفــال ُعزيــت إىل أفــراد ٢٢ثيــق ، مت تو٢٠١٠ويف عــام   - ١٤٦

مل يقـدم   و. عسكريني وأفراد شـرطة وفـصائل اجلماعـات املـسلحة ورجـال امليليـشيا يف دارفـور                
-A/64/742(كمــا ورد يف التقريــر الــذي قدمتــه يف العــام املاضــي الــضحايا يف معظــم األحــوال، 

S/2010/181(   ــو ــاة املزعـ ــة اجلنـ ــن هويـ ــذكر عـ ــات تـ ــده  ، معلومـ ــسكري وحـ ــزي العـ مني، والـ
وما زال رصد هذا االنتهاك واإلبالغ عنـه ميـثالن          . يكشف دوما عن انتماء اجلناة املزعومني      ال

كثريا ما حيجمون عن اإلبالغ عن تلـك احلـاالت          حتديا ألن الضحايا وأفراد أسرهم ومجاعاهتم       
ن، وأهنـا اختـذت   وقد أكدت حكومة السودان أن الوضع قد حتس   . خوفا من العقاب أو الوصم    

وُتَشجَّع احلكومـة علـى مواصـلة جهودهـا         . تدابري ملعاجلة الشواغل مع مراعاة األصول القانونية      
  .يف هذا الصدد وضمان قيام اجلماعات املسلحة باختاذ إجراءات وقائية ضد العنف اجلنسي

 ويف جنوب السودان، لوحظت خالل السنة زيادة كـبرية يف حـاالت العنـف اجلنـسي                - ١٤٧
 فتيـات واعتـدي علـيهن جنـسيا         ١٠صبت  غتُـ اويف حالتني مقلقتني بوجه خاص،      . واالغتصاب

يف  من جانب جنـود اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان خـالل املواجهـات املـسلحة الـيت وقعـت            
دة يف بـاالل وتـونج      فرباير بني اجليش الشعيب لتحرير السودان واجلماعات احملليـة املوجـو          /شباط

ويظـل  . يوليـه /يونيه ومتوز/ فتاة يف والية أعايل النيل يف حزيران ٢٣صبت  اغُت؛ و )والية واراب (
من الصعب رصد حاالت العنف اجلنسي يف حمافظـات جنـوب كردفـان وأبيـي والنيـل األزرق                  
ألن أغلبية االنتـهاكات ال ُتَبلَّـغ هبـا الـسلطات املعنيـة بإنفـاذ القـانون أو الـسلطات القـضائية يف                       

لكــن مفــوض بلــدة البــورام بواليــة جنــوب كردفــان أفــاد بــأن اجلماعــات و. كــثري مــن األحيــان
احمللية تشتكي على حنو متزايد من العنف اجلنسي والتحرش اجلنسي ضد النـساء والفتيـات مـن                 
جانــب جنــود القــوات املــسلحة الــسودانية؛ ومل تــتمكن األمــم املتحــدة مــن التحقــق مــن هــذه    

  .املعلومات
ــساعدات   وظــل  - ١٤٨ ــصال امل ــين، وجتــدد     إي ــوتر الوضــع األم ــأثرا بت ــال مت ــسانية لألطف اإلن

، واهلجمــات ضــد مــوظفي األمــم املتحــدة وأصــوهلا، والقيــود ٢٠١٠املواجهــات يف هنايــة عــام 
وظل من الصعب أو من املستحيل على اجلهات املعنية بالعمل اإلنـساين            . اليت فرضتها احلكومة  

وأسـهم القتــال الــذي  . ٢٠١٠خــالل عــام الوصـول إىل منــاطق كـثرية يف شــىت أرجــاء دارفـور    
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 بني اجلماعات املسلحة والقوات احلكومية يف جبل مرة يف تـشريد            ٢٠١٠نشب يف مطلع عام     
 مـــدين، مـــن بينـــهم أطفـــال، وأدى إىل تعليـــق األنـــشطة اإلنـــسانية يف   ١٠٠ ٠٠٠أكثـــر مـــن 

تمرب سـب /أغـسطس وأيلـول   /وعلـى الـرغم مـن الـسماح بالوصـول اجلزئـي يف آب             . فربايـر /شباط
ــؤد إىل العــودة     ٢٠١٠ ــة األساســية، فــإن ذلــك مل ي  ألغــراض إيــصال املــواد الــصحية والتغذوي

فعلــى ســبيل املثــال أدى تعــذر الوصــول إىل   . الكاملــة للمــساعدات اإلنــسانية يف هــذه املنطقــة  
ــسارع         ــال وحبمــالت التحــصني املت ــيم ضــد شــلل األطف ــة التطع ــة حبمل ــشطة املتعلق ــق األن تعوي

  .خطريالألطفال تعويقا 
ويف جنوب السودان، مل تفرض قيـود علـى وصـول اجلهـات املعنيـة بالعمـل اإلنـساين                     - ١٤٩

غـري أن الوصـول قـد قُلِّـص يف     . طوال الفترة املشمولة بالتقرير، إال يف قلة من احلوادث املعزولة    
ا جـيش   الوالية االستوائية الغربية لسيادة انعدام األمن مـن جـراء اهلجمـات املتكـررة الـيت يـشنه                 

وفيما يتعلـق باملنـاطق االنتقاليـة، كـان الوصـول إىل اجلـزء الـشمايل مـن واليـة                 . الرب للمقاومة 
غرب كردفان الـسابقة صـعبا بـسبب القيـود الـيت تفرضـها القـوات املـسلحة الـسودانية ودوائـر                      
 املخابرات واألمن الوطنية بزعم أهنا تقع خارج املنطقة املـشمولة بوقـف إطـالق النـار، ومـن مث                  

 وقد عوقت هـذه القيـود أنـشطة رصـد العمليـات           . خارج والية بعثة األمم املتحدة يف السودان      
  .واستخدامهم يف هذه املنطقة املشتبه فيها لتجنيد األطفال

 شخــصا يــشتبه يف ١١، حاكمــت حمكمــة نيــاال اخلاصــة  ٢٠١٠ســبتمرب /ويف أيلــول  - ١٥٠
هلجوم علـى قافلـة تابعـة حلكومـة الـسودان يف       انتمائهم إىل حركة العـدل واملـساواة، واُهتمـوا بـا          

 ١٧ و   ١٥وأعلن مخسة مـن املتـهمني أن أعمـارهم تتـراوح بـني              . ساين آفوندو جبنوب دارفور   
، وفقــا لــرأي ) عامــا١٦(غــري أن احملكمــة اعتــربت أن واحــدا منــهم فقــط هــو القاصــر    . عامــا

ابري إصـالحية لألحـداث     بتـد ’’على ذلـك املتـهم       السلطات الطبية السودانية، وحكمت احملكمة    
واعترضـت نفـس الـسلطات الطبيـة        . ٢٠١٠ من قانون الطفل لعـام       ٦٩مبوجب املادة   ‘‘ اجلاحنني

 ٢١  و ١٨على إعالنات السن املقدمة من األربعة اآلخرين وشهدت بأن أعمارهم تتـراوح بـني               
ني كبار  ويف وقت الحق، حكم القاضي على األربعة كلهم باإلعدام شنقا مع مخسة متهم            . عاما

وأكدت حكومة السودان جمددا أن املتهمني سُيَمكَّنون من اللجوء إىل كل سـبل الطعـن      . آخرين
 حكومة السودان وقف تنفيذ أحكام اإلعدام، وإعـادة النظـر            املتحدة األمموقد ناشدت   . الالزمة

بـة اإلعـدام    يف القضايا، واختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية من ُيدعى أهنم جنـود أطفـال مـن عقو                
كما جيب علـى حركـة العـدل واملـساواة          . وفقا للقانون الوطين وللقانون الدويل الواجب التطبيق      

  .أن تكف عن ممارسة جتنيد واستخدام األطفال وتعريضهم للمخاطر
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درجـة  تلـك امل   غـري معلومات عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال يف حـاالت             -باء   
  يف غريها من احلاالت املثرية للقلقعلى جدول أعمال جملس األمن أو 

  التطورات يف كولومبيا    
  

 طال أمده وتفاقم من جراء الفقر زاعـن نتيجة لي يف كولومبيا هة املعقدة اإلنسانياحلالة - ١٥١
 بني اجلماعات املسلحة واألنشطة غري املشروعة، مبا يف ذلك االرتباطم املساواة واعداناهليكلي و

 ا تقدمتحرزأحكومة كولومبيا أن رغم و. جتار هبا واالبتزاز واالختطافإنتاج املخدرات واال
  هناكعسكري، ال تزالعلى الصعيد ال يف إضعاف اجلماعات املسلحة، ال سيما ال يستهان به

، تصاعدت حدة ٢٠١٠يف عام و.  األمن ومحاية حقوق اإلنسانحتيط مبسائلحتديات خطرية 
 ونورتى دى ، ونارينيو، وميتاوكوردوبا، ،كاوكاو ، مثل أراوكامقاطعاتاالشتباكات يف 

من حدرين املن األشخاص كما كان. بصفة خاصة على األطفال مما كان له أثرهسانتاندير، 
 وكانت إحدى.  بشكل خاصيعانون من الضعفأصل أفريقي وجمتمعات السكان األصليني 

رمسية، الكومية احللمعلومات لقا وفف ؛ السكانتشريد استمرار تتمثل يفاع رتالنتائج الرئيسية لل
 م منه، اجلدد املشردين داخليامن ٦١ ٠٤٧ما يصل إىل  ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول  يفكان هناك

تقدر املصادر غري و). البنات من ١٤ ٨٤٤  ومن األوالد ١٥ ٦٤٤(طفال  ٣٠ ٤٨٨
  . ذلك بكثريمبا يزيد عن املشردين داخليااحلكومية عدد 

ــوزيف و - ١٥٢ ــه/متـ ــشر ٢٠١٠ يوليـ ــسياسة   ، نـ ــوميب للـ ــوطين الكولـ ــس الـ ــصادية  اجمللـ االقتـ
 تنـسيق اسـتراتيجيات احلكومـة الراميـة إىل منـع جتنيـد واسـتخدام                إىلوثيقة هتدف   واالجتماعية  

ــباألطفــال مــن   ــد تواصــلت  . سلحة اجلماعــات املــ جان ــدة وق ــة اجلدي ــرامج  يف ظــل احلكوم ب
قني املـسرحني مـن اجلماعـات املـسلحة         محاية األطفال واملـراه   ’’برنامج   مثل   ،ةيوأنشطة حكوم 

 واللجنة املشتركة بـني     ،برنامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام   و،  ‘‘اليت تعمل خارج نطاق القانون    
 كــذلك، شــرعت احلكومــة يف عمليــة نــشطة لتحديــد  . األطفــالنــع جتنيــد املعنيــة مبالوكــاالت 

 ، احلماية الالزمة هلـم    رية وتوف  اجلماعات املسلحة بصورة غري رمسي     تركوا األطفال الذين    أماكن
. )٩٧٥ القــانون (لمــسرحني يف إطــار قــانون العدالــة والــسالم املقدمــة لنفــس املزايــا كــذلك و

ــان   ــر الربمل ــانونيف كــذلك ينظ ــ ق ــنص لل ــور،  ضــمن ،ضحايا ي ــة أم ــى  مجل ــال  عل ــة األطف محاي
ــه  ورغــم . واملــراهقني ــة التقــدم الــذي أحرزت ت مــن مكافحــة اإلفــال فــإن ، احلكومــة الكولومبي

  .شكل حتديا بالغ األمهيةتزال تال اجلسيمة العقاب على هذه االنتهاكات 
 بصورة هماألطفال واستخدام يف جتنيد  اجلماعات املسلحة يف كولومبياتاستمروقد   -  ١٥٣
غري املعروف مدى   منال يزالأنه ورغم .  خالل الفترة املشمولة بالتقريرة ومنهجيةواسع

فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ تلقت يف فإن ، فعالالنتهاك حجم ونطاق هذا ااتساع 
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.  مقاطعة يف كولومبيا٣٢ مقاطعة من بني ١٩جتنيد األطفال من  معلومات عن ٢٠١٠  عام
 يرصد وينذري ذ نظام اإلنذار املبكر الذي أنشأه أمني املظامل، الفإنوباإلضافة إىل ذلك، 

نسان ضد السكان املدنيني، مبن فيهم األطفال، قوق اإلحل انتهاكات وشيكة حدوثخاطر مب
  .تجنيد األطفالبتعلق تخماطر تشمل ، مقاطعة ١٩  حالة خماطر يف٤٣حدد  قد

يش الشعيب وجيش التحرير اجل -  ةلكولومبياواصلت القوات املسلحة الثورية وقد  -  ١٥٤
 ضد القتاليةعمال لمشاركة مباشرة يف األل، مبا يف ذلك همواستخدام جتنيد األطفالالوطين 

يش اجل -  الكولومبيالقوات املسلحة الثورية ت فرباير، عقد/يف شباطو. القوات احلكومية
. من املقاطعةعدد من األطفال يف منطقة ريفية إلحصاء انتيوكيا ا حمليا يف اجتماعالشعيب 

ام  من مسات استخدما كان مسةفيو. فوق سن الثامنة جتنيد األطفال ه سيتم أنتأعلن  كما
 لتنفيذ هجوم اجليش الشعيب طفال -  استخدمت القوات املسلحة الثورية الكولومبيةاألطفال، 

 جرى تفجريها ومثبتة بالطفل،وكانت املتفجرات . ضد مركز للشرطة باستخدام متفجرات
  . على الفورمصرعه من مركز الشرطة، مما أدى إىل عند اقترابه

 النسور اجلماعات املسلحة املعروفة باسماصلت  وكذلك، وفقا ملكتب أمني املظامل،و -  ١٥٥
 Los، وRastrojosوراستروخوس السود، واجليش الشعيب الثوري الكولوميب ملكافحة الشيوعية، 

Paisas، و Los Urabenos ،مكتب كما رصد . ٢٠١٠خالل عام  همواستخدام جتنيد األطفال
خبارات واالستغالل اجلنسي يف أمني املظامل حاالت استخدم فيها األطفال ألغراض االست

اجلماعة شبه العسكرية املسماة عات، اليت ظهرت بعد تسريح اهذه اجلمو.  وتشوكوكوردوبا
. ق عملهاوهيكلها وطر هاافعو دتفتقر إىل التجانس يف، ةكولومبيال املوحدة الذايت الدفاعقوات 

بطريقة مماثلة آخرون ل ، يعمعاديةأنشطة إجرامية على  الكثري يقتصر فيهفي الوقت الذي ف
سلسل تعسكري وهيكل بعض اجلماعات ولدى .  املنظمات شبه العسكرية السابقةألساليب

وقد . عسكريةعمليات القيام ب على األراضي وهتا سيطرفرض ي عسكري، ومبقدورهاقياد
 تنظرو. يف بعض احلاالت لعمل معاوعلى ا ، على التحورةأظهر بعض هذه اجلماعات قدر

  . عصابات إجراميةا أهنعلىهذه اجلماعات إىل احلكومة 
واصلت القوات املسلحة الوطنية استخدام األطفال ألغراض االستخبارات، يف وقد  -  ١٥٦

ولتوجيهات وزارة الدفاع ) ١٠٩٨القانون رقم ( اخلاص باألطفال واملراهقني للقانونانتهاك 
جواب األطفال الذين انفصلوا عن استب أفراد من قوات األمن قامويف بعض احلاالت، . الوطين

 بعض هؤالء وظل. إليها املسلحة اليت ينتمون اجلماعةاجلماعات املسلحة جلمع معلومات عن 
 أطول من تلك اليت يسمح ملدداألطفال رهن االحتجاز لفترات طويلة لدى القوات العسكرية، 

يف فايل ديل كاوكا، سعى و. ماية الطفلحب املعنية إىل اجلهات مالقانون، بدال من تسليمههبا 



A/65/820
S/2011/250

 

54 11-27531 
 

 عنعلى معلومات للحصول ، هيوني/مايو وحزيران/ أيار، يف شهري مشاة البحريةأفراد
أفراد اجليش الوطين تردد أن يف تشوكو، و .املتمردين من خالل إشراك األطفال يف املنطقة

  متكان قد عاما ١٦  و١٣أغسطس، أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بني / يف آباستجوبوا،
واصلت القوات و. تسرحيهم من جيش التحرير الوطين، للحصول على استخبارات عسكرية

 /على سبيل املثال، يف أيلولف. املسلحة الوطنية استخدام األطفال يف أنشطة مدنية وعسكرية
 السكان األصليني يف فايل ديل كاوكا يف أنشطة مدنية أحد معازلسبتمرب، شارك أطفال يف 

هذه األنشطة، عند و. العمليات النفسيةب فرقة العمل املعنية جنود من وا مع وتفاعل،وعسكرية
ألعمال انتقامية من و األطفال للخطر ميكن أن تعرضزاع، ـالنب املتأثرة يف املناطق االضطالع هبا
  .ء اجلماعات املسلحةجانب أعضا

ــال ضــحايا  ســقط و - ١٥٧ ــشوائية لأطف ــهجمات الع ــات املــ    ل ــا اجلماع ــوم هب ــيت تق ، سلحة ال
ــوع أو ــادل هم ضــحايالوق ــشروعة    إطــالق يف تب ــسلحة غــري امل ــني اجلماعــات امل ــار ب ــني ، الن  أو ب

 أثنـاء أطفـال  مقتـل  وأفيـد أيـضا عـن       . ٢٠١٠وقـوات األمـن الـوطين يف عـام          املـسلحة   اجلماعات  
 األلغـام األرضـية    جـراء  مـن وا أصـيب   فـىت  ١٦  أن فتـاتني و    مـصادر رمسيـة   أفـادت   كـذلك،   . القتال
وقـد حتققـت فرقـة العمـل القطريـة       . ٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   وينـاير   / كـانون الثـاين    بني فيما

أنتيوكيـا  و أراوكـا   مقـاطعيت  طفال خالل نفس الفتـرة يف ١١  مقتل أو إصابة  من للرصد واإلبالغ 
  .اوحدمه
 اجلماعات على أيدي ،أطفاالمشلت  قتل، أعمالو جمازر وقعت، العاموخالل   -  ١٥٨

 يناير/ الثاينكانونفيما بني شهري و. عصابات إجراميةجمرد  احلكومة عتربهاتاملسلحة اليت 
من بني الضحايا تسعة أطفال وكان . كوردوبابلغ عن عشر جمازر يف ، أنوفمرب/ الثاينتشرينو

 Rastrojosمجاعة ونسبت هذه احلاالت ألعضاء . سنة ١٧  و١٣بني تتراوح أعمارهم 
 كوردوبا مقاطعة مسؤولة أيضا عن قتل صبيني وفتاة يف Rastrojos ومجاعة. ومجاعات أخرى

طفالن أحدمها يف الثامنة  مكونة من مخسة أعضاء، بينهم ، وقتل عائلة٢٠١٠أبريل /يف نيسان
 هذه إىل العنف أعمال ت وأد. كاوكا يف الشهر نفسهمقاطعة، يف واآلخر يف الثانية من العمر

  .ء واألطفالالتشريد القسري للسكان، مبا يف ذلك النسا
 على الرغم أطفاالاليت مشلت  دون حماكمة حاالت اإلعدام ٢٠١٠  عامواستمرت يف  -  ١٥٩

اليت تدابري رغم ال انتهاكات حقوق اإلنسان، وإزاءعدم التسامح مطلقا بمن سياسة احلكومة 
سلح، املالنـزاع ألطفال أثناء لاالت االختفاء القسري حل بالنسبةأما .  وزارة الدفاعاختذهتا

األرقام الرمسية بشأن األشخاص املفقودين حيث أن  حتديد العدد اإلمجايل حىت اآلن، يتسن  لمف
  .ليست مصنفة حسب سن الضحايا
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لعنف جسيمة من ا اجلماعات املسلحة ألشكال ارتكاب يثري القلق بوجه خاص ومما  -  ١٦٠
 دون أن ، إىل حد بعيدضعيفاهذه الظاهرة وال يزال اإلبالغ عن . اجملنداتاجلنسي ضد الفتيات 

ُيجربن   باجلماعات املسلحةن يرتبطالاليت أو فالفتيات الاليت يتم جتنيدهن. الكثريونيالحظها 
. وُيرغمن على اإلجهاض يف حالة احلمليف سن مبكرة،   عالقات جنسية مع البالغنيعلى إقامة
. نصحتهبضارة  كافية وري ما تكون غكثريانع احلمل مللى استخدام وسائل ع أيضا وُيجربن

يف إطار قانون العدالة والسالم مت ، لعدالة والسالمل يةوفقا للجنة املؤسسوبشكل منفصل، و
قوات الدفاع الذايت  من قبل أعضاء سابقني يف اجلنساينحالة من حاالت العنف  ٦٧٧ توثيق

 ديسمرب/ل األوكانونو ٢٠٠٦  عامما بنيفي، مبا يف ذلك ضد أطفال، املوحدة الكولومبية
  .واإلداناتحرز أي تقدم يف متابعة التحقيقات  مل ُيغري أنه. ٢٠١٠
 من حاالت العنف اجلنسي ضد  ذلكتقارير بشأن حاالت اغتصاب وغريوردت كما   -  ١٦١

يصل سن كان مجيع الضحايا من الفتيات، و.  أفراد القوات املسلحةتورط فيهااألطفال اليت 
ع ذلك، استمرت الصعوبات يف احلصول على معلومات عن وم.  سنتني من العمربعضهن إىل

اإلبالغ عن االنتهاكات عن  العديد من الضحايا حيث يعزفالعنف اجلنسي ضد األطفال، 
وجود عدم كما أن .  من جديدالتعرض لالعتداءبسبب اخلوف من االنتقام من قبل اجلناة أو 

وعدم وجود معلومات عن إجراءات  ،استجابة مؤسسية مالئمة، وعدم الثقة يف إقامة العدل
  . ساهم يف ندرة املعلومات عن احلاالتقدوى االرعاية والشك

 يف مقاطعاتلمدارس لدية من احتالل قوات األمن الوطين اجلخاوف امل تاستمرو  -  ١٦٢
وجود قوات األمن الوطين ف. ، ونورتى دى سانتانديروكوردوبا ، وكاوكا، وأراوكا،أنتيوكيا

هجوم من قبل اجلماعات املسلحة لتعرض املدارس لمن خماطر  ها يزيد بالقرب منيف املدارس أو
  .خطرلل حياة األطفال واملعلمني ويعرض
  بأضرار مدارسوأصيبت. احتالل مدارسقامت ب اجلماعات املسلحة أفيد أنكما   -  ١٦٣

 القوات ها زرعتوالشحنات الناسفة اليتأللغام املضادة لألفراد نتيجة ل، والقتالنتيجة ألعمال 
اجلماعات املسلحة املدارس لتجنيد تستهدف  وباإلضافة إىل ذلك، .املسلحة الثورية الكولومبية

  .زاعـن يف المالطالب واستخدامه
 إيصالعلى املفروضة لقيود ، فإن افرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغلوفقا و -  ١٦٤

 وصول تلكد يهدد على حنو خطري قالنـزاع املساعدات اإلنسانية بسبب تصرفات أطراف 
رضت قيود مشددة على حركة وقد فُ. ؤثر على األطفال بشكل خاصوهو ما ي، اتاملساعد

ناطق بسبب املواجهات املسلحة بني اجلماعات املسلحة والقوات العديد من املالسكان يف 
لى املواد الغذائية املسلحة الوطنية وإقامة نقاط التفتيش التابعة هلا، مما حيد من فرص حصوهلم ع



A/65/820
S/2011/250

 

56 11-27531 
 

كان وصول العاملني كما . الضرورية والرعاية الصحية والتعليم واخلدمات األساسية األخرى
خاصة بصفة ومشلت املناطق املتضررة . يواجه عراقيل شديدةيف اجملال اإلنساين هلؤالء السكان 

 وميتا، با،وكوردو ، وهويال، وغوافياري، وكاكيتا، وكاوكا، وأراوكا، أنتيوكيامقاطعات
  . ونوريت دي سانتاندير،ونارينيو

  
  التطورات يف اهلند    

ل اجلماعات املاوية َبن جتنيد واستخدام األطفال من ِقعتقارير تلقت األمم املتحدة  -  ١٦٥
 يف بعض املقاطعات وعلى وجه اخلصوص، Naxalites ناكساليتال أيضا باسم ة، املعروفةاملسلح

ا تالحظ اللجنة عدم وجود بيانات ميكن االعتماد عليها لتحديد وبينم .تشاتيسغارهيف والية 
، يف وثيقة سياستها حلماية حقوق الطفل ة اهلنديةلجنة الوطنيال تعدد األطفال املتأثرين، أشار

  سلوى جودومحركةناكساليت وإىل قيام مجاعتا ال، ٢٠١٠ مارس/آذارالعامة الصادرة يف 
Salwa Judum) ه جرى قتل أيضا أناللجنة وأفادت . د واستخدام األطفالتجنيب) مسرية السالم

 استهداف على الضوء ت اللجنةسلطكما . لعنفعمال األنتيجة مباشرة ك األطفال وتشويه
 يف تقريري بشكل منفصلكما كنت قد أشرت . هاريدمتلمدارس ولناكساليت المجاعة 

، ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين ١٨يف و. احتالل مدارسبقوات األمن قيام  السنوي األخري إىل
 احتالل املباين املدرسية  يف استمرار قوات األمنإزاءأعربت احملكمة العليا عن استيائها الشديد 

 تشاتيسغاره، أمرت احملكمة العليا حكومة ٢٠١١ يناير/كانون الثاين ١٨يف و. تشاتيسغارهيف 
  . بعة أشهرالء قوات األمن من مجيع املؤسسات التعليمية يف غضون أرجإب

نب اوتعهدت احلكومة، إىل ج. ناكساليتال مجاعة أعمالتدين حكومة اهلند بشدة و  -  ١٦٦
 برامج توعية عرب وسائل تشملإجراءات حمددة، باختاذ حكومة الوالية، يف السلطات املعنية 

 ،مدارس جديدة يف إطار برناجمها للتعليم االبتدائي العام يف مجيع القرىإنشاء و، اإلعالم
 ومراكز ةتكاملاملز برامج تنمية الطفل يعزت، وAshram الروحانية ماوكذلك مدارس األشر

 برناجما، أطلقت حكومة اهلند نوفمرب/تشرين الثاينيف و. املناطقالتعليم قبل املدرسي يف مجيع 
حلماية حقوق األطفال يف املناطق املتضررة من ) Bandhu Bal مشروععرف باسم ُي (اجتريبي

 يف عشر حلماية حقوق الطفل ة اهلنديةلجنة الوطنيوتتوىل تنفيذه الناكساليت، المجاعة 
ويتضمن . تشاتيسغاره ، ومهاراشترا، وبيهار،سامآ و، اندرا براديشاتمقاطعات من والي

. احلماية والصحة والتغذية والصرف الصحي والتعليم والسالمةالربنامج عناصر تتعلق ب
إىل املناطق املتضررة، مثل خطة اإلمنائية  اخلدمات إليصالود جهبذل  احلكومة يف شرعت  كما
تنفيذ هتدف اخلطة إىل و. مجاعة الناكساليت من  املتضررةمن املقاطعات ٦٠لـ تكاملة املعمل ال
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 مؤسسات على مستوى القاعدة الشعبية يف إىل السلطة وتفويض يف جمال احلوكمةإصالحات 
  .لثالث القادمة السنوات اار خمتارة على مدمقاطعات

  
  التطورات يف باكستان    

أو /هجمات تشنها مجاعات مسلحة تتأثر وتشهد  باكستان ظلت، ٢٠١٠يف عام  -  ١٦٧
، على املؤسسات يف باكستان الطالبان حركة أو القاعدة، مبا يف ذلك الطالبان حبركةرتبط ت

 بلوشستان حدود ، وهي اهلجمات اليت تصاعدت وامتدت إىل ما وراءاحلكومية واملدنيني
راكز امل لتصل إىل العديد من اخلاضعة لإلدارة االحتادية واملناطق القبلية باختوخنوا - خيربو
من مجاعات مسلحة، حيث شنت  ، العنف الطائفيت أعمالاستمركما . رئيسيةالضرية احل
 أساسا املواكب استهدفت، هجمات Lashkar-e-Jhangviوجيش جنغوي  الطالبان حركة بينها

يف و. هذه اجلماعات املسلحة األطفال لتنفيذ هجمات انتحاريةواستخدمت . لشيعية واملساجدا
أبلغت عنه احلكومة، قام مفجر و، ٢٠١١ يناير/كانون الثاين ٢٥ وقع يفحادث من هذا القبيل 

تسعة مع  مقتله إىل أدى مما ، هجوم بالقرب من موكب للشيعة يف الهورصيب بتنفيذانتحاري 
 /شباط ١٠يف حادث آخر وقع يوم و. ، بينهم عدة أطفالآخرين  شخصا٥٠ابة آخرين وإص

 نفسه يف مركز للتجنيد تابع للجيش الباكستاين يف ا مدرسيازييرتدي ، فجر صيب ٢٠١١ فرباير
حركة  وأعلنت.  عسكرياعشرين طالبامع  مقتله إىل أدى مما ،بلدة ماردان مشال غرب البالد

 اجلماعات  تردد أنكذلك، وفقا ملصادر موثوقة،.  اهلجماتكتل مسؤوليتها عن الطالبان
  .٢٠١٠  عاماملسلحة اختطفت عددا متزايدا من األطفال يف مجيع أحناء البلد يف

الدائر يف النـزاع تعلق بفيما ي عرب احلدود التجنيد أيضا من آثار لاطفوعاىن األ -  ١٦٨
قد ف نب األمم املتحدة يف باكستان،لحاالت من جالرغم عدم وجود رصد منتظم و. أفغانستان

جتنيدهم مت  يف أفغانستان حاالت ألطفال أفغان فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغوثقت 
، وحتققت من الطالبان حركة من بينهامجاعات مسلحة،  وتدريبهم يف باكستان على أيدي

اند، توفري الدعم ساباون، اليت تتخذ مقرا هلا يف ماالكأكادميية وواصلت . تلك احلاالت
 الطالباناألطفال الذين مت جتنيدهم من قبل حركة من  ١٥٠  حلوايلالتأهيل وإعادة اإلدماجب

 القوات املسلحة وتتحفظ عليهموغريها من اجلماعات املسلحة غري احلكومية يف وادي سوات 
  .الباكستانية

يها التفجريات لهجمات العشوائية، مبا فلضحايا أطفال راح ، ٢٠١٠يف عام و  -  ١٦٩
على الرغم من عدم وجود أرقام رمسية عن عدد األطفال الذين قتلوا أو جرحوا يف ، االنتحارية
أطفال بني الضحايا يف كان هناك ، اإلعالم ط وسائوردا يفيف حادثني منفصلني و. هجمات

 وعلى موكب للشيعة يف ؛٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاينهجمات بالقنابل على مسجد شيعي يف 
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 مسؤوليتها أعلنتوي غ جنوأفيد أن حركة جيش. ٢٠١٠سبتمرب /أيلولكويتا، بلوشستان، يف 
  .عن احلادث األخري

طائرات بدون طيار يف املناطق القبلية بورود أنباء من هجمات  ٢٠١٠  عاماستمر يفو  -  ١٧٠
و جرحوا يف ، ولكن ال تتوفر بيانات عن عدد األطفال الذين قتلوا أاخلاضعة لإلدارة االحتادية

وليس مبقدور . هو حمل خالف كبريفإن عدد القتلى املدنيني بشكل عام، و. هذه اهلجمات
  . مستقلشكلأي من ذلك ب للتحققاألمم املتحدة الوصول إىل هذه املواقع 

الضحايا املدنيني نتيجة لأللغام األرضية والذخائر غري املنفجرة أعداد أصبحت و  -  ١٧١
 ٢٦٨  بنيمنو. ٢٠١٠ يف باكستان خالل عام بالغ مصدر قلق لية الصنع احملوالعبوات الناسفة

ووقعت غالبية احلوادث . العبواتهذه جراء  طفال من ٣١احلوادث املبلغ عنها، أصيب من 
 بينما وقع، اخلاضعة لإلدارة االحتادية أو املناطق القبلية باختوخنوا -  خيربمقاطعة املبلغ عنها يف 

  .شستان يف بلومنهاما تبقى 
اجلماعات من جانب القنابل جمات هبملدارس ا استمر استهدافخالل العام، و - ١٧٢

يف ماالكاند، و. علماين وتعليم الفتياتالتعليم ال يعارضون ممن، الطالبان حركة هااملسلحة، مبا في
مدرسة من جراء  ٣٦٧ مدرسة وتضررت ٢٧٣ تدمري جرى، باختوخنوا -  خيربمقاطعة يف 
إصابتها  أو أخرى مدرسة ٧٠ تدمري وجرى. ةاملقاطعبلتعليم اقنابل، وفقا لوزير جمات بالاهل

 فرباير/شباط يف وقع بعينهيف هجوم واحد و.  األخرى املتضررةاملقطعات يف مجيع بأضرار
 إىل يف طريقهمعلى شاحنة تقل جنودا باكستانيني حملية الصنع ، استهدفت عبوة ناسفة ٢٠١٠

بالقرب من  ، حيث انفجرتباختوخنوا -  خيربمقاطعة لبنات يف انوية لالثافتتاح مدرسة كوتو 
وأفيد أن .  فتاة منهن٦٣ وجرح ةرسمقتل ثالثة من فتيات املدو اتدمريهمما أدى إىل املدرسة، 
  .عن اهلجومأعلنت مسؤوليتها قد باكستان يف  الطالبان حركة
،  ورفاهه محاية الطفل قانون٢٠١٠ يف عام باختوخنوا -  خيربوأقرت مجعية مقاطعة   -  ١٧٣

 واالستغالل االعتداءهدف إىل معاجلة األحكام القانونية حلماية األطفال من وهو قانون ي
مل تصدق حكومة باكستان بعد على و. أنواع االنتهاكات حلقوقهم ذلك من  وغريوالتجنيد

  .زاعات املسلحةـإشراك األطفال يف النب املتعلقالربوتوكول االختياري 
  

  التطورات يف الفلبني    
كانت هناك زيادة يف العدد املسجل من حاالت جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل   -  ١٧٤

بني من و).  أطفال٦ (٢٠٠٩مقارنة بعام )  طفال٢٤ (٢٠١٠اجلماعات املسلحة يف عام 
 العمل فرقةمبقدور ، كان جبهة مورو اإلسالمية للتحرير املنسوبة إىل ةسجلاملسبعة الاحلوادث 
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 أسلحة حيملون  كانوا مثانية أطفال مشلتتحقق من أربعة حوادث أن تالقطرية للرصد واإلبالغ
وأكدت شهادة من جندي .  وسط مينداناويفهام عسكرية يف مناطق اجلبهة ويقومون مب آلية

دريب األطفال، مبن فيهم ت أن اجلبهة تقوم ب مقاطعة ماجوينداناويف عاما ١٥طفل عمره 
يش باجلن استسالم أطفال مرتبطني عقارير موثوق هبا تلقي تت وال تزال فرقة العمل. الفتيات
 مجاعة لدىن و سابقأسرىكما أفاد . لشرطة والقوات املسلحة الفلبينية اجلديد لالشعيب

هذا وإن مل يتم التحقق من ، يف سولو وباسيالنماعة اجلوجود أطفال يف صفوف  سياف  أبو
تجنيد أطفال من قبل مجاعة وحتققت فرقة العمل من حالتني ل. ألمنيةاالدعاء بسبب القيود ا
بعد املشاركة يف سلسلة من اهلجمات، و.  السود يف كوتاباتو الشماليةنيمسلحة تدعى املقاتل

 مفصلة إفادات واللشرطة، وقدم ، استسلم األوالدالقانونلقتل خارج نطاق ل عمليات مشلت
 يفاملقاتلني السابقني هم من  املقاتلني السود مجاعةعضاء  أوالعديد من. اجلماعةعن أنشطة 

عزز أحيانا قوات وت يف مقاطعة كوتاباتو الشمالية، اجلماعةتعمل هذه و.  اجلديديش الشعيباجل
  .األمن احلكومية يف عملياهتا

 احمللي، ىعلى املستو يواصلون، القوات املسلحة الفلبينيةأفراد  التقارير أن  وتفيد-  ١٧٥
 األطفال يف يتضمن استخدامحظ وجود منط مشترك وول. خدام األطفال ألغراض عسكريةاست

 اجلديد يف يش الشعيباجل متمردي ما حيدث ذلك أثناء مطاردةعمليات مكافحة التمرد، وغالبا 
 تبيح للجنود، )احلريةمراقبة عملية ( مكافحة التمرد، استراتيجيةو. املناطق النائية من البلد

 معسكرية، واستخدامهالألغراض ل مع املدنيني، مبن فيهم األطفال، التفاعلى  علهموتشجع
 تبلغ فتيان مشلتحاالت ثالثة التحقق من  ٢٠١٠مت يف عام و. كأدلة وخمربين ومحالني

 فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغوباملثل، سجلت .  سنة ١٦ و ١٥ و ١٣أعمارهم 
طفال من قبل اجلماعات شبه العسكرية، وال سيما ادعاءات عديدة من جتنيد واستخدام األ

األطفال على ضغط ت تردد أهنا يتلقوات املسلحة، الللمواطنني التابعة ل اجلغرافية اتوحدال
 ا احملليةها حمليا من جمتمعهذه الوحداتويتم جتنيد .  صفوفهاإىلالنضمام وجتربهم على ا

القوات يكل قيادة هل خيضعونهم و. كل فيهااليت تتشلبلدية على اوتقتصر عملياهتا العسكرية 
  .افضفاضعليها إلشراف ا وإن كان، املسلحة الفلبينية

 احملتجزون األطفال أفادو.  اعتقال األطفال واستمرت القوات املسلحة الفلبينية يف -  ١٧٦
عمال ألسوء املعاملة وتعريضهم ليذاء البدين واستجواهبم حتت الضغط الشديد، ولإل بتعرضهم

  مشلت أربعة حوادثمت التحقق منو. املتمردينالتعذيب النتزاع معلومات عن حد  إىلقى تر
 من اجليش ٥٤  و٢٥  و٣٤  و١١ شاةفيها كتائب امل ت تورط،أربع فتيات وصيب واحد

مزعومني أعضاء ك اعائالت خوفا من استهدافهأيضا إىل تشريد أدت هذه احلوادث و. الفلبيىن
  . اجلديديش الشعيباجليف 
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القوات املسلحة الفلبينية سلحة بني املواجهات امليف حني كان هناك اخنفاض يف عدد و -  ١٧٧
القتال مع اجلهات الفاعلة املسلحة فإن ، ٢٠١٠يف عام مورو اإلسالمية للتحرير وجبهة 

توثيق زيادة يف عدد الضحايا من األطفال يف ومت . األخرى غري احلكومية ظل دون تغيري نسبيا
؛ فتاة ١٦ بينهم،  طفال٤٠ تشويه فتيات، و٨ طفال، بينهم ٣٨حيث أفيد مقتل : ٢٠١٠عام 

 ،هذه احلوادثبني من و. آخرين ٤٠ طفال وأصيب ١٢ حني قُتل ٢٠٠٩عام باملقارنة مع 
يليشيات املووالقوات املسلحة الفلبينية   اجلديديش الشعيباجل تورط هالتحقق مناثبت ما مت 

 ١٠قتل و الحوادث من  ١٣ومل يتم حتديد هوية اجلناة يف . ني احمللينيلسياسيالتابعة لاصة اخل
  .حوادث التشويهمن 
 يف إىل التزايـد اهلجمات على املـدارس واملستـشفيات والعـاملني فيهـا اجتاهـا        وشهدت   - ١٧٨
 أثنــاءمراكــز اقتــراع ك إىل اســتخدام املــدارس يف جانــب منــهقــد يعــزى ذلــك  و. ٢٠١٠عــام 

 يف  حادثــا٤١ جل وُســ.أكتــوبر/ األولتــشرينومــايو /أيــارجــرت يف شــهري الــيت نتخابــات الا
حادثـا إىل القـوات    ١٤سب ، نُـ  احلـوادث  هـذه بـني   مـن   و. ٢٠٠٩عـام    يف   حوادث ١٠مقابل  

ــة  ــشعيب حــوادث ل ٤ و، املــسلحة الفلبيني ــد، لجــيش ال جبهــة مــورو   إىل وحــادث واحــد  اجلدي
ــر ــو ســياف  ، اإلســالمية للتحري ــان إىل مجاعــة أب اصــة اخليليــشيات املإىل حــوادث  ٦ و ،وحادث

مــدارس هلجمــات كمــا تعرضــت .  اهلويــة إىل جنــاة جمهــويل١٤ لــسياسيني احمللــيني، والتابعــة ل
 ،وباإلضــافة إىل ذلــك، تزايــد اســتهداف املعلمــني. هــاقاحرإل و احملليــة الــصنعبــالعبوات الناســفة

  .ير اليت يغطيها التقر الفترةخالل معلما ١١ وأفادت األنباء مصرع
من جانب القوات املسلحة  اجتاها متزايدا الحتالل املدارس ٢٠١٠ كما شهد عام  -  ١٧٩

لقوات املسلحة، يف خمالفة للتشريعات الوطنية للمواطنني التابعة ل اجلغرافية اتوحدالفلبينية وال
قوات راحت ال النائية يف مجيع أحناء البالد،  احملليةيف اجملتمعاتو. اليت حتظر هذه املمارسة

لقيادة، لثكنات ومراكز ك مباين املدارس العامة املسلحة الفلبينية والوحدات اجلغرافية تستخدم
 يتعاملون مع جنود شوهديف بعض احلاالت، و. ختزين األسلحة والذخريةمن أجل مبا يف ذلك 

  .أسلحةويسمحون هلم حبمل  ويستجوبوهنم أطفال
  

  ندليالتطورات يف مقاطعات احلدود اجلنوبية لتا
الضطرابات نتيجة لاألطفال يف صفوف إصابات األنباء الواردة عن وقوع  تظل  -  ١٨٠

، رغم عدم توفر ٢٠١٠ يف عام تبعث على القلقالعنف يف مقاطعات احلدود اجلنوبية أعمال و
ووفقا ملا ورد من معلومات، فإن كثريا من حاالت موت وإصابة . أرقام دقيقة يف هذا الشأن

العبوات الناسفة يف األماكن العامة أو إطالق النار العشوائي من رجع إىل تفجري األطفال كان ي
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ياال وباتاين (نوب أقصى اجل ذلك مقاطعاتغطي  وي. اهلويةقبل جناة مسلحني جمهويل
  . سونغكالمقاطعةوجزءا من ) وناراثيوات

 )جمات ه٥ (٢٠١٠ يف عام املبلغ عنها اهلجمات على املدارس وقد اخنفض عدد  -  ١٨١
يف عام  اخنفاض يف اهلجمات ضد الطالب واملعلمني ُسجل وباملثل، .العامني املاضينيبباملقارنة 
منهم، بينما قُتل  ٦ وجرح حتفهم، املعلمني والعاملني يف جمال التعليم  من١٢لقي ( ٢٠١٠

 إىل للحكومة امللكية التايلندية، كان ذلك يرجع أساساوفقا و).  آخرين٥طلبان وأصيب 
يف لتدابري األمنية اليت تنفذها احلكومة، مبا يف ذلك توفري احلراسة اخلاصة لألطفال واملدرسني ا

وهتدف هذه اجلهود إىل تعزيز التضامن . من وإىل املدارس، وإىل تعاون اجملتمع احملليطريقهم 
سؤولني  واملة الديني العلوماحمللي وتبادل املعلومات بني مديري املدارس ومدرسيعلى املستوى 

احلكوميني والطالب، فضال عن زيادة الوعي العام بشأن العواقب القانونية الرتكاب مثل هذه 
  .اجلرائم ضد الطالب واملدرسني

اجلماعات  تورط أطفال يف أنشطةادعاءات ب إىل تشريمعلومات   املتحدةاألمم وتلقت - ١٨٢
فريق غري أن . )Chor Ror Bor(ومجاعات متطوعي الدفاع عن القرى املسلحة غري احلكومية 

 من رصد هذه  أنه ليس يف وضع ميكنهة اخلاصيتاألمم املتحدة القطري يف تايالند أبلغ ممثل
.  يف املنطقةاستنادا إىل ما يقوم به من أنشطة، ها أو التحقق منأو اإلبالغ عنهااالدعاءات 

توجيها واضحا حملافظي  ٢٠٠٩ نوفمرب/ الثاينتشرينوأصدرت احلكومة امللكية التايلندية يف 
 حبظر جتنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة، وذكرت أنه ليس هناك مقاطعات احلدود اجلنوبية

  . أطفال يرتبطون مبتطوعي الدفاع عن القرى
اليت وردت يف دعاءات اال ه قد متت معاجلة أناحلكومة امللكية التايلندية وذكرت  -  ١٨٣

 الستجواهبم بشأن االشتباه يف يف مراكز الشرطة واجليش  أطفالتقريري السابق بشأن احتجاز
 وقالت احلكومة إن األطفال املشتبه فيهم قد احتجزوا مبوجب. ارتباطهم باجلماعات املسلحة

ت احلكومة ركذو. جتري وفقا للمعايري الدوليةأن عمليات االستجواب كانت ، وقضائيأمر 
 األمم وإن كانت، ٢٠٠٩ املراكز منذ عام لكتألطفال يف لأنه ال توجد حاالت احتجاز أيضا 

ذلك، رغم الزيارات اليت قامت هبا املتحدة يف تايالند ليست يف وضع ميكنها من التحقق من 
، رفعت احلكومة حالة الطوارئ يف منطقة ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٢٨يف و. لتلك املراكز

  . الطوارئ وحتسن األمن يف املنطقة باتاين نتيجة ملراجعة منهجية ملرسوم الن يف مقاطعةماي
  

  التطورات يف سري النكا    
 عنها يف أُبلغ احلالة األخرية اليت كانت ، حيث جتنيد األطفال يف سري النكا توقف-  ١٨٤

إىل هزمية وتفكيك جبهة منور تاميل ذلك على حد سواء يرجع و. ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول
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التزام إىل ت جتنيد األطفال املبلغ عنها يف سري النكا، وتحرير، املسؤولة عن معظم حاالللايالم 
) منور حترير الشعب التاميلي (تاميل ماكال فيدوثايل بوليغال حزبوحكومة سري النكا 

ال يزال من غري املعروف ومع ذلك، . من قبلاحلزب إطالق سراح األطفال الذين جندهم ب
 هم، مبا يف ذلك بعضمن قبلملسلحة م اجلماعات اهتأماكن وجود بعض األطفال الذين جند

  األشخاص عددكانتحرير، للبهة منور تاميل ايالم جبوفيما يتعلق .  اآلن من البالغنيأصبحوا
يف  ال يزالون ١٥ من بينهم، ١ ٣٧٣  يبلغ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األولهناية  يف املفقودين
 يبلغ املعلقة احلاالتموع عدد  جمكان، منور حترير الشعب التاميلي زبحبوفيما يتعلق . األطفال

يف و. احلزب وقت التوقيع على خطة عمل الثامنة عشرة دون سن ٥، بينهم صبيا ١٣
 الوطنية اهليئة تبناء على طلب وزارة الشؤون اخلارجية، بدأو، ٢٠١٠ أغسطس/آب  ٣٠

الصبية اخلمسة الذين  لتحديد مكان وجود ا حتقيق التابع هلالشرطةاحلماية الطفل وقسم 
 قيادةبفصيل كارونا ل ةعناصر السابقال (منور حترير الشعب التاميلي زبيزالون مرتبطني حب ال

 /كانون الثاين ١٤ يفاستكمل أجرته اهليئة الوطنية، والذي  أن التحقيق الذي غري ).إينيا باراثي
 وكان ذلك.  التأكد من مكان وجود هؤالء األشخاص املفقودينمل يتمكن من، ٢٠١١ يناير
املسلح النـزاع ألطفال واملعنية با ة اخلاصيتى الرغم من أنه وفقا لتقرير املبعوث اخلاص ملمثلعل

على يد اليت متت عمليات اخلطف فإن ، ٢٠٠٨ فرباير/شباطخالل زيارته لسري النكا يف 
وأشار .  احلكومةخاضعة لسيطرة حصرا يف مناطق يف ذلك الوقت قد وقعتفصيل كارونا 
لفصيل تابعة  معسكرات من عدة  بعض الوقت يف واحدوااألطفال أمضهؤالء التقرير إىل أن 

، اليت تقع يف منطقة تسيطر )يف منطقة بولوناروا( ويليكاندا  بالقرب من بلدة عندئذكارونا
على أساس املعلومات اليت واصلة التحقيق مبتوصية وخلصت اهليئة الوطنية إىل . عليها احلكومة

جبهة منور يف  عضو سابق املعلومات اليت قدمها املفقودين، وكذلك عائالت الفتيانقدمتها 
وأوصى تقرير اهليئة .  عن خطف األطفال وجتنيدهم يف املاضيمسؤوالكان  تاميل ايالم للتحرير

، وفقا للقانون سري وهو ما ميكن فعله شهادات وفاة هلؤالء األشخاص، بإصدار أيضا الوطنية
الصبية ومع ذلك، فإن هؤالء .  ألكثر من سبع سنواتيغيبشخص بالنسبة ألي النكا، 

  مخس سنواتأي منذ، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦خر مرة بني عامي آل واشوهدقد  املختطفني ١٣  الـ
 الوفاةسمح بتسجيل  ، الذي ي٥٢ال حيول مشروع القانون الربملاين رقم ؤمل أيو. على األكثر

 مزيد من التحقيقات يف هذه إجراء دون ،تخريبية الرهابية أواإلنشطة األبعد عام واحد بسبب 
تضمن أي إشارة إىل مل ي الذي أجرته اهليئة الوطنيةوباإلضافة إىل ذلك، فإن حتقيق . احلاالت

 وقت كتابة هذا وحىت. تورطه يف جتنيد أو خطف األشخاص املفقودينإىل  أو إينيا باراثي
م مسؤولون عن جتنيد م أهنالذين يزع مل تكن قد بدأت أي حماكمة لألشخاصالتقرير، 
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من قبل فريق األمم املتحدة القطري ومكتب  لنداءات املتكررة كما مل تتم االستجابة ل،األطفال
  . لرفع دعوى قضائية ضد إينيا باراثياملسلحالنـزاع  املعين باألطفال وة اخلاصيتممثل

لفات األلغام واملتفجرات من خمب تتصل حادثة ٢٨، مت تسجيل ٢٠١٠يف عام  و -  ١٨٥
الضحايا من بباملقارنة (فتيات  ٥ بينهم ،١٦ أطفال وإصابة ٥احلرب، مما أسفر عن مقتل 

 اإلصاباتومع ذلك، فإن معدل ). ٢٠٠٩  عاميفطفال  ١٢  الذين بلغ عددهماألطفال
وأبلغت . يزال منخفضا نسبيا، ال سيما يف ضوء ارتفاع مستوى التلوث يف مناطق العائدين ال

وكاالت ، اليت قامت شبوهةمن األجسام امل ٥٨٥وجود ما يقرب من ية عن احمللاجملتمعات 
  .إزالتها الحقا خالل الفترة املشمولة بالتقريربإزالة األلغام 

عنف جنسي يف مجيع أحناء املقاطعات األربع يف بوقوع أعمال وكانت هناك ادعاءات  -  ١٨٦
. اجملتمعات احمللية للمشردينبني  فيما)  ومانار،فافونياو، وموالتيفوكيلينوتشي، (الشمال 
ن انعدام األمن بسبب وجود أفراد من اجليش السري النكي ع النساء والفتيات وأبلغت

  وهم إىل اجملتمعات احمللية ليالبعضهم يعودون الذين مت اإلبالغ عن أن ،املسؤولني احملليني  أو
رصد احلماية طة أنشومع ذلك، تشري .  خدمات جنسيةونطلبييرتدون مالبس مدنية و

 أقل مما حيدث فعالحوادث العنف اجلنسي يظل عن والتقييمات التشاركية إىل أن اإلبالغ 
  .خوفا من انتقام اجلناة

النكية  الوضع يف املدارس اليت كانت قوات األمن السري ٢٠١٠وحتسن يف عام  - ١٨٧
تستخدم املدارس و. ال يزال متأثرا بذلك من املدارس ا، رغم أن عددتستخدمها وحتتلها

كمواقع عبور لألشخاص النازحني و، لقوات األمن السري النكية اتثكنك ،ألغراض متنوعة
 بعد العودة إىل مواطنهم األصلية همالذين غادروا خميمات املشردين داخليا ولكن ال ميكن

‘‘ املفصولني ’’، أو الحتجاز)وجود األلغام واملتفجرات من خملفات احلربأساسا بسبب (
separatees كانوا أهنم النكية   قوات األمن السريذين حددتاألشخاص الوهم  (البالغني

). ةرمسيإليهم اهتامات بصورة  ولكن مل توجه ،بهة منور تاميل ايالم للتحريريرتبطون من قبل جب
احمللي   على الصعيدين الدعوة مع السلطات املختصة العسكرية واملدنيةواستمرت أنشطة

  . الوضعحبل هذا احلكومة تعهدات متكررة تنلأعو، املسألةذه  حلل هوالوطين
، على الرغم من وصول الشركاء يف اجملال اإلنساين وتتحسن بصورة مطردة إمكانية -  ١٨٨

 الصارم لألمرالتنفيذ فإن على وجه اخلصوص، و. صعوبات يف مناسبات عدةاستمرار مواجهة 
 تصاريح للوصول إىل املناطق املتضررة  على، الذي يشترط احلصولوزارة الدفاعالصادر عن 

يف مجيع أحناء املقاطعة الشمالية جلميع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية النـزاع من 
 ، يؤدي إىل٢٠١٠ يونيه/حزيران تنفيذه يف بدأي ذواملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية ال
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الرئاسية العمل  فرقة ها، مبا فياالتصال بعدة جهاتبعد و. تأخر تنفيذ بعض املشاريع يف املنطقة
تصريح  األمم املتحدة اآلن أصبح حبوزة،  الشماليةاملقاطعةإلعادة التوطني والتنمية واألمن يف 

. فترات خمتلفةباملنظمات غري احلكومية على أذونات بينما حصلت  أشهر يف كل مرة، ٦ملدة 
أخري وتعطيل يف تنفيذ بعض األنشطة يف وقت حرج تقد أدت إىل حاالت هذه العملية غري أن 

املوافقة على كما أن .  أثر مباشر على مشاريع محاية الطفلاعملية عودة املشردين، وكان هلمن 
املسائل اليت ومعظم مشاريع محاية الطفل، مبا يف ذلك دعم اجملتمعات احمللية ملنع ملواطن الضعف 

وعلى اجلانب اإلجيايب، وبعد .  مشكلةظلت متثل  هلا،ة واالستجابهاتؤثر على األطفال وحتديد
لمقاطعة الشمالية لعام ل احلكومة لتقدمي املساعدة اليت تقودهاشتركة املطة اخل بشأنمناقشات 
  .ضمن األولويات أنشطة محاية الطفل مت إدراج، ٢٠١١
 وحدة البحث عن األسر ومجع مشلهاأنشأت احلكومة ، ٢٠٠٩ ديسمرب ٢٢يف و  -  ١٨٩

قاطعة امل( يف فافونيا لألطفال الذين انفصلوا عن ذويهم أو األطفال غري املصحوبني بذويهم
لبحث عن ل طلبا ٦٦٢ اآلباء واألسر ، قدم٢٠١٠ديسمرب /كانون األول هناية ويف ).يةشمالال

ال يزالون يف  ٣٢ منهم، وهناك ٢١ مجع مشل، مت ) فتاة٢٩٣ من بينهم(املفقودين من األطفال 
، وضعت ٢٠١٠يف عام و. التحقق من عدد إضايف من احلاالتكما جيري .  مجع الشملمرحلة

خطة للقيام بأنشطة البحث عن املفقودين يف أيضا وحدة البحث عن األسر ومجع مشلها 
  .املستشفيات ودور األطفال ومراكز الشرطة يف مجيع أحناء سري النكا

  
   يف املنطقة على األطفال جيش الرب للمقاومةريأثت/التطورات يف أوغندا    

قوات الدفاع ملنشآت  ا امليدانية زياراهتفرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغواصلت   -  ١٩٠
هناء جتنيد األطفال إل ا، وضمان امتثاهلللتجنيد اللتحقق من تنفيذ سياساهتالشعبية األوغندية 

 ةوقعاملبطني بالقوات املسلحة األطفال املرتب املتعلقةواستخدامهم، وذلك متشيا مع خطة العمل 
تجنيد لمل تكن هناك حاالت . ٢٠٠٧ أغسطس/آببني حكومة أوغندا واألمم املتحدة يف 

 من قبل قوات الدفاع الشعبية األوغندية أو وحدات الدفاع احمللية يف هماألطفال واستخدام
  .٢٠١٠  عام

ل خارج أوغندا، ويف ارتكاب انتهاكات ضد األطفايف استمر جيش الرب للمقاومة  و-  ١٩١
رغم النداءات املتكررة و.  الوسطىأفريقيامجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية والسودان، 
األطفال يف صفوفه، عن  غري املشروط لإلفراج اجملتمع الدويل جليش الرب للمقاومة اليت وجهها

  .عنهمأي تقدم حنو اإلفراج اآلن مل حيرز حىت 
 أجزاء  يفوكذلك العليا، مبومو ومبومومقاطعيت قي، وال سيما يف شرالنوب اجليف  و -  ١٩٢
 ١٣٨طف خبجيش الرب للمقاومة قام مجهورية أفريقيا الوسطى، العليا يف  كوتو مقاطعةمن 
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 فتيات ٤ طفال، من بينهم ١٢، أعيد ٢٠١٠عام يف و. أفريقيا الوسطىمجهورية أطفال من 
 السودان إىل ، فروا من جيش الرب للمقاومةا قدكانو، )لد يف األسر ُووكان أحدهم رضيعا(

 وذلك مبساعدة من جلنة ،مجع مشلهم مع أسرهممت  و،ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا
 جيش شنهاخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت توثيق عدة هجمات و. الدوليةالصليب األمحر 

  .قتل وإصابة أطفال وأسفرت عن م،الرب للمقاومة على السكان املدنيني
جيش الرب للمقاومة يف عام أفادت التقارير أن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،  و -  ١٩٣

 ة اختطاف أطفال إضافية حال٢٣٣ كما أن.  طفال٤٩  وجتنيد واستخدامفااختط ب٢٠١٠
طق  الوصول إىل مناإلمكان نتيجة هامت توثيق، قد ٢٠١٠ جيش الرب للمقاومة قبل عام قام هبا
 زيادة يف ٢٠١٠ عام شهدكذلك، .  ميكن الوصول إليها من قبل يف املقاطعة الشرقيةمل يكن

فتاة،  ١٣٦ و  صبيا١٤٦ -  أطفال ٢٨٢(عدد األطفال الذين فروا من جيش الرب للمقاومة 
وهو ، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ ي مقارنة بعام،)السوداناثنان من  من أفريقيا الوسطى وواحد منهن
 الرب للمقاومة خالل  تصاعد العمليات العسكرية ضد جيشإىل منه انب يف جكان يرجع  ما

 كمقاتلني، ونستخدمي وا كانمأهن فقط طفال ٤٧ ادعى ، أيضا٢٠١٠يف عام و .هذه الفترة
 ،٢٠٠٩ وذلك باملقارنة بعام، عمال السخرةأيف  ونستخدمطفال أهنم كانوا ي ٢٤٤ بينما أفاد

وباإلضافة إىل ذلك، أفاد .  كمقاتلنينيفوخطاملية األطفال م غالبااستخدأفادت التقارير عندما 
  .كانوا ضحايا لالستغالل اجلنسيأهنم  طفال ٩٦

جيش الرب للمقاومة يف عام قام جنوب السودان، يف  يةغربالوالية االستوائية اليف  -  ١٩٤
ألسر  من األطفال السودانيني من اوعادت فتاتان.  فتاة٢١ طفال، بينهم ٢٧ف ااختط ب٢٠١٠
ت حوادث سفروباإلضافة إىل ذلك، أ. وكل منهما حتمل رضيعاجيش الرب للمقاومة لدى 

 وتعرضت.  أخرطفلني وجرح طفلعن حالتني مؤكدتني لقتل هجمات جيش الرب للمقاومة 
اجليش الشعيب لتحرير ومتكن . األسر وهن يفنسي اجلعتداء التسع فتيات لالغتصاب أو ا

من بينهم طفالن  ، طفال٢٤ ما جمموعه من إنقاذعبية األوغندية وقوات الدفاع الشالسودان 
  .٢٠١٠  عام عمليات عسكرية يفأثناء، انكونغولي
العديد من الشواغل املتعلقة حبماية األطفال  األمم املتحدة مع حكومة أوغنداأثارت  -  ١٩٥

ضد جيش الرب قوات الدفاع الشعبية األوغندية اليت تشنها جمات العسكرية باهلاليت تتعلق 
بالتفصيل يف تقريري السنوي األخري عن األطفال وهو ما ورد (للمقاومة يف البلدان اجملاورة 

ممن مت  نيوغنديأل فيما يتعلق بإعادة األطفال والنساء اوخباصة، ))S/2010/181(املسلح النـزاع و
 باألطفال ة املعنية اخلاصيت ممثلوكررت. أوغندا إىل أو هربوا من جيش الرب للمقاومة إنقاذهم

 ية،وغنداأل قوات الدفاع قائد خالل لقائها مع الشواغلهذه التأكيد على املسلحة النـزاع و
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ونتيجة لذلك، مت االتفاق . ٢٠١٠مايو /أياريف  زيارهتا ألوغندا أثناء، نياكايرينااجلنرال اروندا 
 وتسليم األطفال مستال ال موحدةجراءات تشغيلإل مشروع بصياغة املتحدة تقوم األمم أنعلى 

 جيش الرب للمقاومة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ممن ينفصلون عنوالنساء الضعيفات 
مع التشغيل املوحدة  مشروع إجراءاتوجرى تقاسم . والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى

 وقت حىتيقة  الوثإقرار غري أنه مل يتم بعد ،سبتمرب/قوات الدفاع الشعبية األوغندية يف أيلول
كانوا الذين غالبية من األطفال واألمهات الشابات كانت ، ٢٠١٠  عاميفو. كتابة هذا التقرير

 رئاسة إىل أوغندا من خالل قد أعيدوا ) يف املائة٧٧( يش الرب للمقاومةمن قبل جبن ورتبطي
ة األوغندية، قوات الدفاع الشعبيالتابعة لاملخابرات العسكرية أو من خالل وحدات محاية الطفل 

 إىل ذلك، باإلضافةو. تسليمهم مباشرة إىل اجلهات املدنية املناسبة املعنية حبماية الطفلبدال من 
بقي بعض األطفال ألكثر من شهرين مع قوات الدفاع  فقد ووفقا لشهادات اثنني من األطفال،

  .ية الطفل إىل وكاالت محام قبل تسليمهرئاسة املخابرات العسكرية/الشعبية األوغندية
والية بتنفيذ أنشطة وزارات التنمية االجتماعية يف كل تضطلع يف جنوب السودان،  و -  ١٩٦
.  إىل الوطن وإعادة اإلدماج لدعم األطفال الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومةاإلعادة

ى الواقعة علويشمل الدعم إعادة األطفال إىل جمتمعاهتم احمللية يف الدول اجملاورة والبلدان 
 األسر ومجع مشلهم مع والبحث عنالصدمات النفسية، وعالج الرعاية املؤقتة، توفري ، واحلدود
وزارات الدعم على  املتحدة األممومع ذلك، ال يزال نطاق هذه األنشطة وقدرة . أسرهم
هناك حاجة ملحة لزيادة قدرات املوارد املؤسسية والبشرية و.  بسبب نقص التمويلينحمدود
  .مج إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي هلؤالء األطفال براريلتوف
  

  التطورات يف اليمن    
 املـسلحة يف    نيأدى توقيع اتفاق وقف إطالق النار بني احلكومة اليمنية ومجاعة احلوثي           - ١٩٧
قتـال متقطـع    حيث مل تنشب إال أعمـال       يف اليمن،   النـزاع   إىل هتدئة حدة   ٢٠١٠فرباير  /شباط

 النـار ومفاوضـات     إطـالق على الرغم مـن وقـف       و. الفترة املشمولة بالتقرير  بني الطرفني خالل    
 مــن املليــشيات القبليــة املواليــة ةاملائــ يف ١٥ و ني مــن احلــوثيةاملائــ يف ٢٠  فــإنالــسالم اجلاريــة،

 املتحــدة األمــموشــاهد أحــد شــركاء  . يش الــشعيب، هــم مــن األطفــال املــسماة اجلــللحكومــة 
يف و.  يف حمافظـة صـعدة     طفال ١٢٣و ،قبلية يف حمافظة اجلوف   يف نزاعات   يشاركون  طفال   ٧٥

أطفــاهلم علــى األقــل مــن أن طفــال واحــدا  مــن مقــدمي الرعايــة ٩٠ بلــغأاحملافظــات الــشمالية، 
 تيليـشيا مـن امل كـل  صاحل  هـام أمنيـة لـ     مب أطفـال    لوحظ اضطالع و. املسلحالنـزاع  شارك يف    قد
 يف الغالـــب مـــن قبـــل مجاعـــات ونستخدمد يـــاألوالوأفيـــد أن . نيواليـــة للحكومـــة واحلـــوثيامل

بينمــا تــستخدم  ة، املــسلحة وامليليــشيات املواليــة للحكومــة يف أدوار قتاليــة ولوجــستي  نياحلــوثي
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مبــا يف ذلــك إعــداد الطعــام، ومجــع االســتخبارات العــسكرية ومحــل   (الفتيــات يف أدوار الــدعم 
 ينـضمون  األطفـال    وأفيـد أن   . على كيفية اسـتخدام األسـلحة      ن ويتم تدريبه  ،) التفجري صواعق

ــشياامل ونياحلــوثيمجاعــة إىل  ــة   امل تيلي ــة ألســباب أيديولوجي ــة للحكوم أو /أو سياســية و/ووالي
 ني ألعـضاء احلـوثي  الفتيات قـسر ا تزويج عن طريق  عن التجنيد  وردت ادعاءات    كما ؛اقتصادية

ماعــة اجلنــضمام إىل  لالني فــاحتوهم أن احلــوثي طفــال٥٥وأفــاد . وامليليــشيات املواليــة للحكومــة
 تنظـيم   يف اثـنني مـن األطفـال اجملنـدين          أن اإلعـالم ، ذكـرت وسـائل      ٢٠١٠يف عـام    و. سلحةامل

حمكمـة   أمـام  احوكمـ قـد  أملاين،  واألخر    عراقي حدمها مواطن أالقاعدة يف شبه اجلزيرة العربية،      
 عـن قيـام      مزيد من املعلومات   ومل يوفر . هجمات يف اليمن  شن  جنائية خاصة بتهمة التخطيط ل    

  .تجنيد األطفال واستخدامهمب القاعدة يف جزيرة العرب تنظيم
ــد - ١٩٨ ــاال   وق ــة أطف ــاطهم   احتجــزت احلكوم ــسجون الرتب ــة يف ال  خــالل ني احلــوثيجبماع

 طفــال ٣٤خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أفرجــت احلكومــة عــن و. ستالــالنـــزاع جــوالت 
يف وقـت كتابـة   و. مفاوضـات الـسالم اجلاريـة    طفال كجزء مـن  ٣١ من بينهم،  كانوا حمتجزين 
 يتـسن هلـا   األمم املتحدة الوصـول إىل هـؤالء األطفـال، وبالتـايل مل     مل يكن مبقدورهذا التقرير،  

فــإن الغمــوض وباإلضــافة إىل ذلــك، . املفــرج عنــهمالتحقــق مــن عــدد األطفــال احملتجــزين أو  
  . األطفالهؤالءاحتجاز الذي استند إليه ساس األ يكتنف
عــن إصــابات حلقــت  ا تقريــر٥٥أطفــال و مقتــل ن عــ تقريــرا ٤٢ مــا جمموعــه وورد  - ١٩٩

. واليــة للحكومــةامليليــشيا امل وني نتيجــة مباشــرة للقتــال بــني احلــوثيُيــدعى أهنــا كانــت، أطفــالب
 جبـروح خطـرية مـن املتفجـرات مـن خملفـات             ٢٤ أصـيب  طفـال و   ٣٤تـل   باإلضافة إىل ذلـك، قُ    

  .٢٠١٠  عاممن يفاحلرب يف مجيع أحناء الي
 من املدارس ةاملائ يف ٤٣حنو كان ، ٢٠١٠عام  يف هناية هوذكرت مصادر موثوقة أن -  ٢٠٠

وتبادل  بسبب القصف بقذائف اهلاون ة أو كليةجزئيبصورة مرت ُدقد يف حمافظة صعدة 
شوهدت يف حادثني منفصلني، و. زاعـ النطريفوقعت بني اليت شتباكات ال النار خالل اإطالق
 يف حمافظة صعدة، وعثر على ثالث قنابل يف مدرسة املالحيظائر غري منفجرة يف املدارس يف ذخ

  .للبنات يف حمافظة عدن
 يف الضياعأو لألضرار  يف املائة من مرافق الرعاية الصحية ٨٠أكثر من وتعرض  -  ٢٠١

صحية ؤثر تأثريا خطريا على توفري الرعاية الظل يالذي ، زاعـحمافظة صعدة نتيجة للن
ما يقرب من ُدمر يف هذه احملافظة وحدها، و. ألطفالتوفريها ل، مبا يف ذلك ات احملليةللمجتمع

 بسبب القصف بقذائف اهلاون ة أو كلية جزئيبصورة من هياكل الرعاية الصحية ةاملائ يف ٣٥
 معظم القوى ونزحزاع، ـ النطريف وقعت بني  اليتشتباكاتال النار خالل اتبادل إطالقو
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تنظيم نوفمرب خطف / تشرين الثاين٢٨يف و. خارج احملافظةإىل الصحي يف اجملال املة الع
القاعدة يف جزيرة العرب مدير مستشفى السالم يف صعدة، مما أدى إىل إغالق املستشفى ملدة 

  . حالة يوميا٣ ٠٠٠ حوايل املستشفى يستقبلكان و. يومني
وصول األمم ملشاكل حتيط بتوفري إمكانية ظلت ا الفترة املشمولة بالتقرير، وطوال  -  ٢٠٢

، صعدة واجلوفحمافظيت يف النـزاع املتضررين من املتحدة والوكاالت اإلنسانية إىل السكان 
اإلذن، بعثات اإلنسانية، وعند منح الوصول ب متتنع عن اإلذن احلكومة ما كانتكثريا حيث 

 املتحدة وقوافل ألمما ظفيمومرور عديدة  يف مناسبات ونرفضي يوناحلكومكان احلراس 
البعثات اإلنسانية عند مرور توقف كانت  القبلية كما أن اجلماعات.  نقاط التفتيشعرب اإلغاثة

اليت  اإلمدادات الغذائية والتعليمية ني احلوثيومجاعة قبلية مجاعاتوقد هنبت . نقاط التفتيش
 وصول املساعدات نعملوكان . املخازنمن كذلك  و، هذه املناطقإىليف طريقها كانت 

 اخلدمات الصحية واالفتقار إىلعالية للغاية من الفقر الستويات املاإلنسانية، جنبا إىل جنب مع 
يف النـزاع  على رفاه األطفال يف احملافظات املتضررة من ال يستهان هبا عواقب ،يةووالتغذ

افظة صعدة يعانون  حم من الغربيةاملناطق يف  طفال١١ ٩٣١ ما جمموعه حيث ُوجد أناليمن، 
  .سوء التغذية احلادمن 

  
  معلومات عن التقدم احملرز يف متابعة الطلبات احملددة من قبل جملس األمن  -خامسا  

   املتعلق هباعمل والتوجيهالخطة منوذج   - ألف  
 مكتب ممثلي اخلاص، بالتـشاور الوثيـق مـع الـشركاء، مبـا يف ذلـك إدارة عمليـات                   قام - ٢٠٣

العمــل ، وخطــط )٢٠٠٩( ١٨٨٢ القــرار بــشأنتوجيــه بوضــع ليونيــسيف، حفــظ الــسالم وا
العمـل  وسـيتم يف األشـهر املقبلـة تنفيـذ خطـط      .  جملـس األمـن  على النحو الـذي طلبـه    ة،الحقال

قـــوائم املتـــهمني أطـــراف يف الـــيت أدرجـــت فيهـــا  يف احلـــاالت املـــثرية للقلـــق امليـــدانهـــذه يف 
 تقريــري األخــري عــن  يفاجلنــسي ضــد األطفــاللعنــف ارتكــاب اأو /وتــشويه األطفــال و قتــلب

توجيــه ال لكفالــة حتــديثعمليــة مماثلــة وجتــري حاليــا ). S/2010/181(املــسلح النـــزاع األطفــال و
أخذ يف االعتبار أفضل املمارسـات منـذ اعتمـاد القـرار            كي ي تجنيد واستخدام األطفال    ب املتعلق
٢٠٠٤ (١٥٣٩.(  

  
، )٢٠٠٩ (١٨٨٢  األمـن  جملـس رات  خر التطورات فيمـا يتعلـق بقـرا       آ  - باء  

  )٢٠١٠ (١٩٦٠ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٨ و
 يتممثل مع ةوثيقبصورة املسلح حاليا النـزاع األطفال وب املعنية ة اخلاصيت ممثلتتشاور -  ٢٠٤
 وغريها من الشركاء حول سبل تنسيق ات املسلحةالعنف اجلنسي يف الرتاعب املعنية ةاخلاص
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 يف القوائم  األطرافوإدراج ها العنف اجلنسي واإلبالغ عن أعمالرصديف  يبذلونه من جهد  ما
، جيب أال متس هذه )٢٠١٠ (١٩٦٠ومثلما أعلن جملس األمن يف القرار . منهاورفعهم 

الشركاء كما أعرب  ؛املسلّحالنـزاع الترتيبات بآلية الرصد واإلبالغ املطّبقة بشأن األطفال و
 واملناقشات جارية بشأن .تنيواليالتركيز كل من  ستقالل عن ضرورة اإلبقاء على اامليدانيون

 العنف اجلنسي والتصدي  منع لتعزيز أنشطةامليداينواملستوى زيادة التعاون على مستوى املقر 
تداخل تي ذ الاجملال نظام مشترك جلمع املعلومات عن إلنشاء إمكانية العمل  ذلكويشمل. له
  .ناالواليت هفي

  
  اءاتلجان اجلزباالتصال   -  جيم  

ــالقرار    قامــت - ٢٠٥ ــشأة عمــال ب ــة جملــس األمــن املن ــة  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣ جلن ــشأن مجهوري ب
تقـدمي  املـسلح للمـرة األوىل ل     النــزاع   األطفال و ب املعنية ة اخلاص يتدعوة ممثل بالكونغو الدميقراطية   

ــة  ــاريف إحاطــة للجن ــذلك، . ٢٠١٠ مــايو/أي ــراد  مت إدراجونتيجــة ل  قائمــة يف العديــد مــن األف
حمققـة   علـى أسـاس معلومـات    موجهـة  تـدابري     ضـدهم  فرض ستُ الذينة لألفراد والكيانات    اللجن

 يف  ،كـذلك، فـرض جملـس األمـن       . مجلة أمـور  قيامهم بتجنيد واستخدام األطفال، ضمن      بشأن  
 القـوات املـسلحة      الكولونيـل إينوسـنت زميورينـدا مـن        ، عقوبات علـى   ديسمرب/كانون األول  ٢

القيـام   ، مشلـت  انتهاكات جـسيمة ضـد األطفـال      ستة   ألربعة من    يةالدميقراط الكونغو   جلمهورية
 ع ومنـ  ،انتهاكات جنسية ارتكاب  تجنيد واستخدام اجلنود األطفال، وقتل وتشويه األطفال، و       ب

  .وصول املساعدات اإلنسانية
ــاء علــى اوســيكون مــن املهــم    - ٢٠٦ ــلبن ــة الكونغــو  الــيت حــدثت سابقة ال يف ســياق مجهوري

اجلـسيمة  نتهاكات  اال على   ةمماثلبصورة  ف إمكانيات للتركيز    استكشاينبغي   كما. الدميقراطية
 ومن املهم أيضا النظـر يف الـسبل الـيت ميكـن             .خرىاألواضيعية  امللجان  القوق الطفل من قبل     حل

  .لس األمنتابعة جمل  جلان جزاءاتهبا توجد ال يف سياقات جزاءاتفرض من خالهلا 
  

ماية األطفـال املتـضررين مـن       يف املنطقة حل  ألمم املتحدة   عها ا اليت تتب  ستراتيجيةاال  - دال  
  جيش الرب للمقاومة

الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن بـشأن            الـيت خلـص إليهـا       سـتنتاجات   اليف أعقاب ا    - ٢٠٧
 لتعزيـز اإلبـالغ     ة اخلاصـ  يتمـن ممـثل   املوجـه   طلـب   ال و ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  يفاحلالة يف أوغندا    

ُعقــد ،  جــيش الــرب للمقاومــة  نتيجــة ألعمــالثــار املترتبــة علــى األطفــال  اآلعــنعــرب احلــدود 
 يف كـانون    ة اخلاصـ  يتاجتماع مشترك إلدارة عمليات حفظ السالم واليونيـسيف ومكتـب ممـثل           

إلبـالغ وحتديـد نقـاط االتـصال       هـذا ا  طرائـق   على   لوضع اللمسات األخرية     ٢٠١١يناير  /الثاين
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عمليــة تنــسيق ب مــن مكتبــها يف أوغنــدا، ،فيقوم اليونيــسســتو. يف مجيــع أحنــاء املنطقــةلإلبــالغ 
 العمــل القطريـة يف مجهوريــة أفريقيــا الوسـطى ومجهوريــة الكونغــو   فــرقشتركة مـن  املــ اإلبـالغ 

مجيع اإلدارات والوكاالت ذات الـصلة،      ستسهم  و.  وأوغندا ،)نويباجل(السودان  والدميقراطية،  
 يف ترتيبـات    ،زع السالح والتسريح واإلدمـاج    نوأخصائيو  ن  ون العسكري ومبا يف ذلك املستشار   

   .الرصد واإلبالغ
  

  لس األمن إىل نيبالالتابع جملزيارة الفريق العامل   - هاء  
ــام - ٢٠٨ ــال و  ق ــل املعــين باألطف ــق العام ـــزاع  الفري ــسلح الن ــابع جملامل ــن،  الت  برئاســةلــس األم

دعوة مـن   بـ  ٢٠١٠ نـوفمرب /ين الثا تشرين ٢٦ إىل   ٢١يف الفترة من    نيبال  بزيارة إىل   ،  املكسيك
ــال  ــة نيب ــل       . حكوم ــة العم ــة خط ــو متابع ــارة ه ــن الزي ــرض م ــان الغ ــانوناملوضــوعة يف وك  ك

 املـاوي وحكومـة نيبـال       -ها احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد           وقع يت ال ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
سائل ني بـاحلزب؛ وتقيـيم التحـديات واملـ        ر املـرتبط  ّصلفـصل وإعـادة إدمـاج القُـ         املتحـدة  األممو

، مــع إيــالء اهتمــام  )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢املتبقيــة لرصــدها مبوجــب القــرارين  
التفاعل واحلصول على معلومات مباشرة عـن حالـة األطفـال املتـضررين     وخاص ملنطقة ترياي؛  

 لقــاء كبــار املــسؤولني احلكــوميني، والقيــادة  مــن الفريــق العامــل ومتكــن. يف نيبــالالنـــزاع مــن 
  .األطفال أنفسهممع  و، األمم املتحدة وشركائها ومع،املاوية
 مـــن ا عـــدد املـــاوي- واحلـــزب الـــشيوعي النيبـــايل املوحـــد  حكومـــة نيبـــالوأعلنـــت - ٢٠٩

 تقـديره ألسـاليب     إىل نيبـايل الوأشـار رئـيس الـوزراء       .  ووفـده  االلتزامات لرئيس الفريـق العامـل     
.  حتقيق عملية الـسالم يف نيبـال   خطوة رئيسية يفبأهنا خطة العمل   ووصفعمل الفريق العامل    

 علـى محايـة األطفـال متـشيا مـع سياسـة األمـم املتحـدة                 أفرادهزيادة تدريب   بلتزم جيش نيبال    وا
تعزيـز  علـى     املـاوي،  - احلـزب الـشيوعي النيبـايل املوحـد          رئـيس ،  داهـال ووافق  . حلفظ السالم 

القــدرة علــى  تعزيــز  املتحــدة مــن أجــلألمــمل الرصــد التــابعمــع فريــق بدرجــة كــبرية التنــسيق 
 نيابـة  ،وزارة الـسالم والـتعمري  كمـا التزمـت     .  التحديات املتبقية يف تنفيـذ خطـة العمـل         مواجهة

مــن  املتــضررين وتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة إلعــادة إدمــاج األطفــال  باعتمــادعــن احلكومــة، 
ــرتاع ــة محب وخباصــة فيمــا يتــصل  الــشركاء الرئيــسيني، شــواغل علــى أيــضااطلــع الوفــد و. ال اي

ــل       ــرياي، فــضال عــن احتياجــات إعــادة التأهي ــة ت ــال يف منطق ــل آلالف يف األجــلاألطف  الطوي
  .بأشكال أخرىالنـزاع املتضررين من  األطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة أو
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  توفري الدعم اإلداري والفين للفريق العامل التابع جمللس األمن  - واو  
وبياناته الرئاسية ، )٢٠٠٩ (١٨٨٢لس األمن يف قراره لدعوة اليت وجهها جماستجابة ل -  ٢١٠

S/PRST/2008/28 ،و S/PRST/2009/9، و S/PRST/2010/10،اآلن داخل األمانة العامة  يوجد 
النـزاع األطفال وب املعين املزيد من الدعم اإلداري والفين للفريق العامل لتوفريلعمل لترتيب 
ل سّهيذا الترتيب يف حدود املوارد املتاحة، وآمل أن وقد أنشئ ه.  األمنلس التابع جملاملسلح

  .عمل هذه اهليئة الفرعية يف تلبية توقعات اجمللس
  

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  - سادسا 
 متثــل املــدارس علــىاهلجمــات فــإن ، تقــاريرمــا ســبقه مــن كمــا يتــضح يف هــذا التقريــر و - ٢١١

 مـن قبـل   لـدمار مـادي   البنيـة التحتيـة للمـدارس     رضـت تعوقـد   . ا متزايـد  هـا اجتا، و بالغمصدر قلق   
 اتالتهديـــدأو  للـــهجماتن يف جمـــال التعلـــيم ولعـــاملا الطـــالب ووتعـــرضالعناصـــر املـــسلحة، 

وأدى .  البنات ومدارس البنـات علـى وجـه التحديـد         استهدفتيف بعض احلاالت،    و. الترهيب أو
ــة،  لمــدارسلاســتخدام عناصــر مــسلحة   لمــدارس لالطــابع املــدين  إىل تقــويض ، يف ظــروف معين

  .خطرلل الطالب وتعريض
العتداءات ل حيث تعرضت العامل، يف أحناءات رتاع املستشفيات أيضا وطأة الوحتملت -  ٢١٢
 إىل تعطيل تقدمي أدى أو البنية التحتية مما العاملني أو التهديد بشن هجمات على املادية

على نهب املعدات الطبية ل  حاالتوثيقتأيضا مت و. أو إغالق املستشفيات/اخلدمات الصحية و
 ، معرتاعاتيف عدد من المشكلة الوصول إىل املرافق الطبية كما كان . زاعـ أطراف النأيدي

من إىل تلك املرافق السكان من الوصول الفئات الضعيفة من األطفال وغريهم من حرمان 
  .زاعـ أو الترهيب من جانب أطراف الن إليهاوصولال فرض قيود علىخالل 

  
  التوصيات  - ابعسا  

إنين  وإىل االزدياد، املدارس واملستشفيات على اجتاه اهلجمات إزاءقلق بالغ يساورين   -  ٢١٣
، مبا يف ذلك دعوة مجيع  هذه املرافقاستمرار محاية ضمان على مواصلةأشجع جملس األمن 

، يف حالة طالهباو (يهاوالعاملني ف البالغة األمهيةإىل احترام هذه املؤسسات النـزاع أطراف 
.  لعملها املدارس واملستشفياتأداء وضمان تهم،اذ مجيع التدابري املمكنة حلمايواخت )املدارس

نظرا لتزايد  ينبغي إيالء اهتمام خاص حلماية وصول الفتيات إىل املدارس واملستشفيات،كما 
  .القطريةاستهداف هذه املرافق يف بعض احلاالت 



A/65/820
S/2011/250

 

72 11-27531 
 

جلميع االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال، بضرورة إيالء نفس االهتمام ومع التسليم   -  ٢١٤
هذا التقرير  كما لوحظ يف ،وأخذا بعني االعتبار احلاجة املتزايدة حلماية املدارس واملستشفيات

 مرفقات نطاقمن املستحسن أن ينظر جملس األمن يف توسيع إن ، فتقاريروما سبقه من 
  .أو املستشفيات/اجم املدارس وتقريري لتشمل األطراف اليت هت

ــين   - ٢١٥ ــع بأرحــب وإن ــسودان  توقي ــر ال ــصيل اإلرادة احلــرة /جــيش حتري ــر  ،ف  وجــيش حتري
، وكـذلك   خطط عمـل   على   قوات األمن الوطين األفغانية   ، و )أبو القاسم (اجلناح األم   /السودان
كيب مــرتإلفــالت يف التــصدي الــذي أحرزتــه األطــراف يف اإلفــراج عــن األطفــال، و     التقــدم 

ــهاكات  ــاب االنت ــن العق ــضائية   م ــة الق ــات واملالحق ــن خــالل التحقيق ــين و. ، م ــوة  إن أحــث بق
أو اســتخدام األطفــال، وقتــل / ولقيامهــا بتجنيــد يف تقــاريري الــسابقة أدرجــتاألطــراف الــيت 

 مل تـربم خطـط      ممـن  ،العنف اجلنسي ضـد األطفـال     ارتكاب أعمال   أو  / و ،أو تشويه األطفال  /و
  .ألمم املتحدةلتابعة لا ون تأخري بالتعاون مع فرق العمل القطريةتفعل ذلك د، أن عمل
لتحرك يف اجتاه تسهيل االتصال بني األمم على اأشجع الدول األعضاء املعنية كما   -  ٢١٦

من  محاية واسعة وفعالة لألطفال، مبا يف ذلك لكفالة الدولغري من املتحدة واجلهات الفاعلة 
 ،)٢٠٠٥ (١٦١٢ و، )٢٠٠٤ (١٥٣٩ جملس األمن اتعمل وفقا لقرار خطط أجل وضع

 حكما مسبقا على الوضع السياسي أو القانوين االتصالهذا ولن ميثل ). ٢٠٠٩ (١٨٨٢  و
  .هلذه اجلهات الفاعلة من غري الدول

من يتمادون شجع جملس األمن على مواصلة النظر يف تطبيق التدابري املوجهة ضد وأ  -  ٢١٧
، مبا يف ةريري السنويا يف تقممن هم مدرجون ضد األطفال جلسيمةا االنتهاكات يف ارتكاب

 معايري محاية الطفل يف جتديد أو إنشاء واليات جلان اجلزاءات إدراجذلك عن طريق 
إضافة و اخلرباء التابعة هلا، أفرقة محاية الطفل يف ة يف جمال حمددةخربتوفر الصلة، وطلب   ذات

 وإحالة ،توصياهتمتقاريرهم ورتكبة ضد األطفال يف معلومات منتظمة عن االنتهاكات امل
املسلح للجان اجلزاءات ذات الصلة، وكذلك، النـزاع توصيات فريقه العامل املعين باألطفال و

  .ة اخلاصيت ممثلاملتخصصة منشورة املعند االقتضاء، التماس 
ماية األطفال إدراج أحكام حمددة حلاالستمرار يف   يكفلوأطلب من جملس األمن أن  -  ٢١٨

ألمم املتحدة، فضال عن البعثات السياسية اليت تقوم هبا ايف مجيع واليات عمليات حفظ السالم 
 محاية الطفل يف الوقت  مستشارياخلاصة وبعثات بناء السالم، مبا يف ذلك عن طريق نشر

وارد كفل توفري امليينبغي جمللس األمن أن عالوة على ذلك، و. ةالكافيباألعداد املناسب و
 احلاجة إىل هؤالء املستشارين، مبا يف ذلك تقييمينبغي كما . اتواليملا يصدره من  الكافية

بعثة كل كل عملية من عمليات حفظ السالم ول أثناء التحضري ا منهجيتقييماامليزانية املطلوبة، 
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صكوك وينبغي أن تنعكس الشواغل املتعلقة حبماية األطفال يف مجيع . سياسيةمن البعثات ال
التقارير املقدمة و ،التخطيط للبعثات والعمليات، مبا يف ذلك التقييم الفين، واستعراض البعثات

  .إىل اجمللس
بــأفراد وشجع بقــوة البلــدان املــسامهة بقــوات يــأن  كــذلك مــن جملــس األمــن طلــبوأ  - ٢١٩

  . القوات قبل نشر ما محاية الطفل يف تدريبعلى أن تدرجشرطة 
األطفـال أثنـاء العمليـات العـسكرية        مـن   عن سقوط ضحايا    الواردة  تقارير  لاال تزال   و  - ٢٢٠

التزاماهتـا  ب  املكلفـة القـوات الدوليـة   و اترتاعـ مصدر قلـق بـالغ، وأود أن أذكـر مجيـع أطـراف ال             
كفالـة   بقـوة علـى      هـا قـوق اإلنـسان، وأحث    القانون الـدويل حل   مبوجب القانون اإلنساين الدويل و    

  .يذاءلإل طفالعرض األ التكتيكية لضمان عدم ا توجيهاهتاستمرار استعراض
 هـا اجلماعات املسلحة، مبا في   ب ارتباطهمحتجاز األطفال على أساس     ال ومثة اجتاه متنام    - ٢٢١

 وأدعـو   ات،سـتخبار مجـع اال   ألغراض   همماأو استخد /تلك اليت تستخدم تكتيكات اإلرهاب و     
 محايـة أفـضل هـؤالء       تـوفري ري املناسـبة ل    التـداب  لوضـع  ة اخلاصـ  يتالسلطات املعنيـة للعمـل مـع ممـثل        

  .األطفال
وستواصـل  . ات مـصدر قلـق متزايـد      رتاعـ زال العنف اجلنـسي ضـد األطفـال يف ال         يال  و  - ٢٢٢

املــسلح العمــل عــن كثــب مــع ممــثليت اخلاصــة املعنيــة   النـــزاع ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال و 
ظومة األمم املتحدة وشـركائها لـضمان    وأجزاء أخرى من من املسلحالنـزاع  بالعنف اجلنسي يف    

ــسريع   ــذ ال ــات لالتنفي ــالغلرصــد اترتيب ــرار واإلب ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ جملــس األمــن  ي مبوجــب ق
 محايـة   الـذين يعملـون يف جمـال      الـشركاء   مـن   واسـعة   طائفـة    مع   لتفاعل وا ،)٢٠١٠ (١٩٦٠ و

  .للبنات واألوالداحلماية الكافية توفري األطفال والعنف اجلنسي لضمان 
 فجـوات  لـسد لتصدي، على سبيل األولوية، على اأحث جمتمع املاحنني والدول    إنين  و  - ٢٢٣

يف مـستدامة   بـصورة   عـادة اإلدمـاج     إلحتياجـات   تلبيـة اال  لتنفيذ خطـط العمـل و     الالزم  التمويل  
ضمان توفري املوارد الكافيـة لتنفيـذ       على   جمتمع املاحنني والدول     كذلكوأشجع  .  الطويل األجل

  .آلية للرصد واإلبالغغ واالستجابة يف البلدان اليت تنفذ الرصد واإلبال
  اليونيــسيف، مــعممــثليت اخلاصــةالــيت تقــوم هبــا  ةملــة التــصديق العامليــحبأرحــب وإنــين   - ٢٢٤

أن علـى   لتشجيع الدول األعضاء الـيت مل تفعـل ذلـك            ،قوق اإلنسان  حل األمم املتحدة ومفوضية  
ــع   ــة يف التوقي ــى تنظــر جبدي ــال يف املنازعــات    الربوتوكــولعل ــشأن اشــتراك األطف ــاري ب  االختي

وسن تـشريعات حتظـر صـراحة جتنيـد األطفـال دون            يه،   أو االنضمام إل   والتصديق عليه  املسلحة
من العمـر يف القـوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة واسـتخدامهم يف األعمـال              الثامنة عشرة   
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 مبوجـب تقـارير يف حينـها   اللطفـل، وتقـدمي   القتالية، واختاذ تدابري لتنفيذ توصيات جلنـة حقـوق ا      
  .الربوتوكول االختياري للجنة

  
  )٥( التقريرييف مرفقالواردتان  القائمتان  - ثامنا  

حيتوي املرفق األول على قائمة باألطراف الـيت جتنـد           .)٦(ويتضمن هذا التقرير مرفقني     - ٢٢٥
ب جرميـة االغتـصاب وسـائر       أو ترتك /األطفال أو تستخدمهم، أو تقتل األطفال أو تشوههم و        

املـسلح املدرجـة يف جـدول أعمـال     النـزاع أشكال العنف اجلنسي يف حق األطفال، يف حاالت       
ويتـضمن  . جملس األمن، مع ذكر االنتهاكات واالعتداءات األخـرى املرتكبـة يف حـق األطفـال        

ال أو تـشوههم  املرفق الثاين قائمة باألطراف اليت جتند األطفال أو تـستخدمهم، أو تقتـل األطفـ             
أو ترتكب جرمية االغتـصاب وسـائر أشـكال العنـف اجلنـسي يف حـق األطفـال، يف حـاالت                     /و

 املــثريةاملــسلح غــري املدرجــة يف جــدول أعمــال جملــس األمــن، أو يف احلــاالت األخــرى  النـــزاع 
  .للقلق، مع ذكر االنتهاكات واالعتداءات األخرى املرتكبة يف حق األطفال

الغرض مـن القـوائم   فـ . يف حـد ذاهتـا  بلـدان  يتـضمنا   ال   نيرفقاملـ رة إىل أن    وجتدر اإلشا   - ٢٢٦
هـي املـسؤولة عـن االنتـهاكات اجلـسيمة احملـددة            تكـون   ات  زاعـنـ هو حتديد أطراف معينـة يف ال      

إلشـارة إىل املواقـع أو احلـاالت        إال ل شار إىل أمسـاء البلـدان        يُ  ال ويف هذا الصدد،  . ضد األطفال 
  .املطروحةنتهاكات االراف املخالفة  فيها األطترتكباليت 

__________ 
، يسترشد هذا التقرير باملعـايري املتعلقـة بتحديـد وجـود نـزاع           )٢٠٠٥ (١٦١٢عمال بأحكام قرار جملس األمن        )٥(  

ه يف القانون اإلنساين الدويل والسوابق القضائية الدولية؛ وال تعتـرب اإلشـارة إىل              مسلح حسبما هو منصوص علي    
  .القانوين حالة تستوجب القلق توصيفا قانونيا، وال تؤثر اإلشارة إىل طرف من غري الدول يف مركزه

  .ترد أمساء األطراف يف املرفقني حسب الترتيب األجبدي  )٦(  
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  املرفق األول
قائمة باألطراف اليت جتند األطفال أو تستخدمهم، أو تقتل األطفال     

أو ترتكب جرمية االغتصاب وسائر أشكال العنف اجلنسي /تشوههم و أو
يف حق األطفال، يف حاالت النـزاع املسلح املدرجة يف جدول أعمال جملس 

  نتهاكات واالعتداءات األخرى املرتكبة يف حق األطفالاألمن، مع ذكر اال
  

 األطراف يف أفغانستان    

   )أ(الشرطة الوطنية األفغانية  -  ١

  )ب)(أ(شبكة حقاين  -  ٢

  )ب)(أ( التابع لقلب الدين حكمتياراحلزب اإلسالمي  -  ٣
  )أ(مجاعة سنة الدعوة السلفية  -  ٤
  )أ(شبكة لطيف منصور  -  ٥
  )ب)(أ(الطالبانقوات   -  ٦
 )أ(جبهة تورا بورا  -  ٦
  

  األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
  )أ(اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية  -  ١
  )أ(جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم  -  ٢
  )أ(القوى الدميقراطية الشعبية ألفريقيا الوسطى  -  ٣
 )ج)(ب)(أ(جيش الرب للمقاومة  -  ٤

  )أ(ا الوسطى لنصرة العدالةحركة حمرري أفريقي  -  ٥
  )أ(سطىميليشيات الدفاع عن النفس املدعومة من حكومة مجهورية أفريقيا الو  -  ٦
  )أ(احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع  -  ٧

 
  

  . وتستخدمهماألطفال اليت جتند األطراف  )أ(  
  . وتشوههماألطفال اليت تقتل األطراف  )ب(  
 .األطفال العنف اجلنسي ضد أشكال االغتصاب وغريه من أعمال اليت ترتكب األطراف  )ج(  
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  األطراف يف تشاد    
  )أ( العناصر املندجمة فيه حديثا يف ذلكمبا، اجليش الوطين التشادي  -  ١
  )أ(حركة العدل واملساواة  -  ٢
  

  األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 العناصر املندجمة فيها مبا يف ذلكالقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية؛   -  ١

ملؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب، الذي حديثا من خمتلف اجلماعات املسلحة، ومنها ا
بوسكو فضال عن عناصر يقودها حاليا  ،كان خيضع سابقا لقيادة لوران نكوندا

  )ج()أ(نتاغاندا
  )ج( )أ(القوات الدميقراطية لتحرير رواندا  -  ٢
  )ج)(أ(اجلبهة الشعبية من أجل العدالة يف الكونغو/لوطنية يف إيتوريقوات املقاومة ا  -  ٣
  )ج)(أ(جبهة القوميني ودعاة االندماج  -  ٤
  )ج)(أ(جيش الرب للمقاومة  -  ٥
ماي يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، مبا يف ذلك الوطنيون  -  مجاعات ماي  -  ٦

  )ج)(أ(املقاومون الكونغوليون
  

  األطراف يف العراق    
  )ب)(أ(‘‘طيور اجلنة’’ جناحه الشبايب املسلح  يف ذلكمبا، عدة يف العراقتنظيم القا  -  ١
  )ب(دولة العراق اإلسالمية  -  ٢
  

  األطراف يف ميامنار    
  )أ(اجليش البوذي الكاريين الدميقراطي  -  ١
  )أ(جيش استقالل كاشني  -  ٢
ة عمل مع األمم سعى هذا الطرف إىل وضع خط: )أ(جيش التحرير الوطين الكاريين  -  ٣

، غري أن )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩املتحدة متشيا مع قراري جملس األمن 
  حكومة ميامنار حالت دون قيام األمم املتحدة بذلك

  )أ(جيش التحرير الوطين الكاريين/يينجملس سالم االحتاد الوطين الكار  -  ٤
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ألمم املتحدة متشيا سعى هذا الطرف إىل وضع خطة عمل مع ا: )أ(جليش الكاريينا  -  ٥
، غري أن حكومة )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩مع قراري جملس األمن 

  ميامنار حالت دون قيام األمم املتحدة بذلك
  )أ(جيش والية شان للجنوب  -  ٦
  )أ(تامتاداو كيي  -  ٧
  )أ(جيش والية وا املتحد  -  ٨
  

  األطراف يف نيبال    
  )أ( املاوي- لشيوعي النيبايل املوحد احلزب ا

  
  األطراف يف الصومال    

 )ب)(أ( حزب اإلسالم الذي اندمج فيها حديثا يف ذلكمبا، حركة الشباب  -  ١

  )ب)(أ(احلكومة االحتادية االنتقالية  -  ٢
  

  األطراف يف السودان    
  األطراف يف جنوب السودان    

  )ج)(ب)(أ(جيش الرب للمقاومة  -  ١
 )أ(اجليش الشعيب لتحرير السودان  -  ٢
  

   دارفوراألطراف يف    
  )أ(مجاعات املعارضة التشادية  -  ١
  )أ(احلدودية قوات الشرطة، مبا فيها الشرطة االحتياطية املركزية وقوات االستخبارات  -  ٢
  )أ(قوات الدفاع الشعيب  -  ٣
  )أ(امليليشيات املوالية للحكومة  -  ٤
  )أ(القوات املسلحة السودانية  -  ٥
  :وراألطراف املوقعة على اتفاق سالم دارف  -  ٦

  )أ()جناح السالم(حركة العدل واملساواة   )أ(  
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  )أ(حركة القوة الشعبية من أجل احلقوق والدميقراطية  )ب(  
  )أ()فصيل أبو القاسم(اجلناح األم /جيش حترير السودان   )ج(   
  )أ(فصيل اإلرادة احلرة/جيش حترير السودان  )د(  
  )أ(فصيل ميين ميناوي/جيش حترير السودان  )هـ(  
  )أ(جناح السالم/ حترير السودانجيش  )و(  

  :األطراف غري املوقعة على اتفاق سالم دارفور  -  ٧
  )أ(حركة العدل واملساواة  )أ(  
  )أ(فصيل عبد الواحد/جيش حترير السودان  )ب(  
  )أ(القيادة التارخيية/جيش حترير السودان   )ج(   
  )أ(فصيل الوحدة/جيش حترير السودان  )د(  
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  املرفق الثاين
األطراف اليت جتند األطفال أو تستخدمهم، أو تقتل األطفال قائمة ب    

ترتكب جرمية االغتصاب وسائر أشكال العنف  أو/تشوههم و أو
املسلح غري املدرجة يف النـزاع اجلنسي يف حق األطفال، يف حاالت 

جدول أعمال جملس األمن، أو يف احلاالت األخرى املثرية للقلق، مع 
  ات األخرى املرتكبة يف حق األطفالذكر االنتهاكات واالعتداء

  
  األطراف يف كولومبيا    

  )أ(جيش التحرير الوطين  -  ١
  )أ( اجليش الشعيب-  ةلكولومبياالقوات املسلحة الثورية   -  ٢
  

  األطراف يف الفلبني    
  )أ(مجاعة أبو سياف  -  ١
  )أ(جبهة مورو اإلسالمية للتحرير  -  ٢
  )أ(اجليش الشعيب اجلديد  -  ٣
  

  النكا  سرياألطراف يف    
  )أ()عنصر سابق منشق عن إينييا بارايت(تاميل ماكال فيدوتاالي بوليكال 

  
  األطراف يف أوغندا
  جيش الرب للمقاومة

  اليمناألطراف يف 
  )أ(املتمردون احلوثيون

  )أ(امليليشيات القبلية املوالية للحكومة
  
  

 
  

 .األطراف اليت تستخدم األطفال وجتندهم  )أ(  
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	2 - وعملا بقرارات مجلس الأمن 1379 (2001)، و 1460 (2003)، و 1539 (2004)، و 1612 (2005) و 1882 (2009)، يتضمن التقرير معلومات عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما قيام أطراف النـزاع المسلح بتجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتل الأطفال وتشويههم، واغتصاب الأطفال وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وخطف الأطفال، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي الواجب التطبيق (انظر الفرع الرابع). كما يتضمن معلومات مفصلة عن التقدم الذي أحرزته أطراف النـزاع فيما تجريه من حوار وتنفذه من خطط عمل بغية وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، وأنماط قتل الأطفال وتشويههم، واغتصاب الأطفال وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تمارس ضدهم (انظر الفرع الثاني). ويتضمن التقرير معلومات محدثة بشأن الإفراج عن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة (انظر الفرع الثالث)، ووصفا للتقدم الذي أحرزته منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ طلبات محددة لمجلس الأمن. ويشتمل التقرير أيضا على مجموعة من التوصيات (انظر الفرع الخامس). ويدرس التقرير أيضا الانتهاكات الجسيمة المتصلة بشن الهجمات على المدارس والمستشفيات (انظر الفرع السادس)، ويعرض لمجموعة من التوصيات (انظر الفرع السابع).
	3 - وتطلَّب إعداد هذا التقرير إجراء مشاورات واسعة داخل الأمم المتحدة، ولا سيما مع فرقة العمل المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح في المقر، وفرق العمل القطرية للرصد والإبلاغ، وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وكذلك مع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية المعنية.
	4 - وتستند التقارير والحالات والحوادث المذكورة في هذا التقرير إلى المعلومات التي تسنى جمعها وفحصها والتأكد من دقتها. أما الأوضاع التي تعوق فيها عوامل مثل غياب الأمن أو تقييد الوصول إلى أماكن معينة القدرة على الحصول على المعلومات أو التحقق منها بصورة مستقلة، فقد تم تناولها مقترنة بهذا التحفظ. ويغطي هذا التقرير عدة أوضاع ما زال يعوق فيها تدهور الأوضاع الأمنية رصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والإبلاغ عنها بشكل منهجي. ومن ثم فإن المعلومات المعروضة تبين جسامة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ولكنها لا تبين بالضرورة نطاقها وحجمها.
	5 - وعملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، فإن ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح تسترشد عند تعيين الحالات التي تدخل في نطاق ولايتها بما يتضمنه القانون الإنساني الدولي والفقه القانوني الدولي من معايير يحتكم إليها في تحديد وجود النـزاع المسلح. وأدّت ممثلتي الخاصة ولايتها متبعة إزاء هذه المسألة نهجا عمليا يؤكد على البعد الإنساني من أجل كفالة حماية واسعة وفعالة للأطفال المعرضين لويلات النـزاع والمتضررين منها في أوضاع تبعث على القلق. ولا تشكل الإشارة إلى وضع يدعو إلى القلق توصيفا قانونيا له، ولا تؤثر الإشارة إلى طرف غير تابع لدولة في مركزه القانوني().
	ثانيا - معلومات عن التقدم الذي أحرزته الأطراف فيما تجريه من حوار وتنفذه من خطط عمل بغية وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، وأنماط قتل الأطفال وتشويههم، واغتصاب الأطفال وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تمارس ضدهم في النـزاع المسلح
	6 - تم توقيع خطط عمل جديدة بشأن التصدي لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك بشأن ضمان الإفراج عنهم، بين الأمم المتحدة وجيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة؛ وجيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم)؛ وحكومة أفغانستان، على التوالي. كما ترد أدناه معلومات محدثة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل التي وقعتها حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي الموحد الماوي، وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، والجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 2009، والتي وقعها حزب تاميل ماكال فيدوثالي بوليغال (نمور تحرير الشعب التاميلي) في عام 2008.
	أفغانستان
	7 - في 30 كانون الثاني/يناير 2011، وقَّع وزير الخارجية زلماي رسول وممثلي الخاص لأفغانستان خطة العمل الرامية إلى منع تجنيد القصر في قوات الأمن الوطني الأفغانية، وشهدت التوقيع ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والعنف المسلح. والتزمت حكومة أفغانستان في خطة العمل هذه بمنع تجنيد القصر في الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، بما في ذلك الشرطة المحلية الأفغانية ومديرية الأمن الوطنية. كما التزمت الحكومة بمعالجة مسألة العنف الجنسي الذي تمارسه قواتها الأمنية ضد الأطفال، ومسألة قتل الأطفال وتشويههم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. واجتمعت ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح أيضا مع أصحاب المصلحة الرفيعي المستوى وحصلت من مجلس العلماء، والمجلس الأعلى للسلام، والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وجهات مانحة، وأطراف فاعلة في مجال حقوق الإنسان، على التزامات بمضاعفة الجهود دعما لخطة العمل.
	8 - واتخذت وزارة الداخلية خطوات لتطوير الخطة فأصدرت في 24 نيسان/أبريل 2010 أمرا تنفيذيا يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم داخل الشرطة الوطنية الأفغانية، ويقضي بفصل الأطفال الذين يتم العثور عليهم في صفوف الشرطة الوطنية الأفغانية في غضون 30 يوما؛ ويدعو إلى إجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات تأديبية إزاء من يتبين انتهاكهم لهذا الأمر. وفي أيار/مايو 2010، قامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأول زيارة تحقق غير معلن عنها، فتفقدت مركز التجنيد والتدريب التابع للشرطة الوطنية الأفغانية في مدينة قندز بمقاطعة قندز، ولاحظت أن الأمر التنفيذي كان معلقا بصورة واضحة على جدران المركز وأن المدربين والمجندين الجدد كانوا على دراية تامة بفحواه. كما أُنشئت في 18 تموز/يوليه 2010 لجنة توجيهية حكومية معنية بالأطفال والنـزاع المسلح، تتألف من ثمانية نواب وزراء بالإضافة إلى مدير مديرية الأمن الوطنية ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والتعليم. ووافقت اللجنة التوجيهية هذه على خطة العمل وأنشأت فريقا عاملا تقنيا يضم مسؤولي تنسيق من الوزارات المختصة والأمم المتحدة لضمان تنفيذ الخطة.
	9 - وفي حين لا تجري مناقشات مع جماعات المعارضة المسلحة بشأن خطط العمل، فإن الحوار الدائر على المستوى المجتمعي من أجل القيام بأنشطة الحماية قد حقق نجاحا جزئيا. كما أن الوضع الأمني الراهن وتجزؤ الجماعات المسلحة يعوقان الحوار مع تلك الجماعات بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصلات بين تلك الجماعات والجماعات الأخرى الضالعة في أنشطة إجرامية كثيرا ما تجعل من الصعب تحديد الجماعات ومساءلتها عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النـزاع المسلح.
	السودان
	10 - في 14 حزيران/يونيه 2010، قدم جيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة خطة عمل إلى الأمم المتحدة. وبموجب هذه الخطة، تلتزم الجماعة المسلحة بجملة أمور منها الإفراج عن جميع الأطفال الذين يتم العثور عليهم في صفوفها، والتعاون التام مع لجنة نزع السلاح والتسريح والإدماج في شمال السودان؛ وإتاحة سبل الوصول أمام الأمم المتحدة لتمكينها من رصد تنفيذ الخطة. وفي إطار متابعة خطة العمل، قدم جيش تحرير السودان/ فصيل الإرادة الحرة، في آب/أغسطس، تقريرا مرحليا إلى ممثلي الخاص المشترك للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، أفاد فيه بأن أمر قيادة قد عُمم على جميع أفراد الجماعة المسلحة، وبأن قادتها الميدانيين قد شاركوا في تدريب بشأن حماية الأطفال.
	11 - وقدم جيش تحرير السودان/الجناح الأم (فصيل أبو القاسم)، في 15 آب/أغسطس 2010، خطة عمل مماثلة إلى الأمم المتحدة. وقبل توقيع خطة العمل، أصدرت الجماعة المسلحة في 9 نيسان/أبريل أمر قيادة يحظر على المقاتلين تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم، وعَيَّنت اثنين من كبار القادة مسؤوليّ تنسيق لإعداد خطة العمل وتنفيذها.
	12 - وفي 21 تموز/يوليه 2010، وقَّعت حركة العدل والمساواة والأمم المتحدة مذكرة تفاهم كخطوة أولى صوب توقيع خطة عمل. واستهدفت مذكرة التفاهم إرساء فهم للمبادئ الأساسية لحقوق الطفل المكرسة في القوانين الوطنية والدولية، وتوضيح شروط الوصول دون عوائق بغية التحقق من الامتثال لهذه القوانين، وخاصة عدم تجنيد أي طفل تقل سنه عن 18 عاما في حركة العدل والمساواة أو ربطه بها. غير أن تشتت حركة العدل والمساواة في مناطق نائية من دارفور أو البلدان المجاورة نتيجة تجدد الاشتباكات مع القوات الحكومية قد أسهم في تأخر تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
	13 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت حركة العدل والمساواة/الجناح الأم مشروع خطة عمل إلى الأمم المتحدة من أجل تنفيذها في الجنينة وزالنجي (غرب دارفور).
	14 - وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، زارت بعثة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) غور لومبونغ (خليج غُلام) في جبل مرة (جنوب دارفور)، وهو معقل لجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، لمناقشة تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم. وأكدت الجماعة المسلحة أن أطفالا قد يكونون مرتبطين بها على الرغم من أنها لا تعمد بصورة نشطة إلى تجنيد الأطفال،. وتعهد قادة جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد بأن يلتزموا التزاما تاما بمواصلة الحوار مع الأمم المتحدة، ووافقوا على النظر في وضع خطة عمل.
	15 - وتدور مناقشات مستمرة بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة السودانية بشأن وضع خطة عمل لإنهاء ارتباط الأطفال بالقوات المسلحة السودانية. وتنطبق خطة العمل هذه أيضا على الجماعات التابعة لها. ومن المعترف به أن القوات المسلحة السودانية لا تنتهج سياسة تجنيد الأطفال. وقد وافقت القوات المسلحة السودانية، في اجتماع عقدته مع الأمم المتحدة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بوزارة الدفاع، على السعي إلى وضع خطة عمل.
	16 - وأخيرا، في جنوب السودان، انقضى في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أَجَل خطة العمل التي وُقِّعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بين الأمم المتحدة والجيش الشعبي لتحرير السودان. وقدمت اللجنة التقنية، المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان واليونيسيف ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان، تقريرا مرحليا عن تنفيذ خطة العمل إلى قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل الموافقة عليه، وتضمن التقرير طلبا بتمديد خطة العمل لمدة ستة أشهر من أجل تحديد جميع الأطفال المتبقين في صفوف الجماعة وإخراجهم منها. وفي عام 2010، أحرز الجيش الشعبي، على الرغم من وجود عدة تحديات، تقدما كبيرا في تنفيذ خطة العمل، بدعم من لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان والأمم المتحدة. وأُنشئت وحدة لحماية الأطفال في المقر العام للجيش الشعبي لتحرير السودان في جوبا وفي جميع فرق الجيش الشعبي لتحرير السودان بولايات جنوب السودان العشر جميعا. وتلقى ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان تدريبا في مجال حقوق الطفل وحماية الأطفال، ونُفذت أنشطة تدريبية موجهة إلى جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان في كل أرجاء المنطقة في كانون الأول/ديسمبر.
	17 - وكانت التحديات الرئيسية التي صودفت في تنفيذ خطة عمل الجيش الشعبي لتحرير السودان هي انعدام الأمن (كما هي الحال في ولايات جونقلي، والوحدة، وأعالي النيل، وغرب بحر الغزال)، وعدم تعاون بعض قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان (كما هي الحال في ولاية البحيرات)، وسوء حالة الطرق. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الصعوبات، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تكتنف وصول الجهات المعنية بحماية الأطفال بغية تقييم وضع الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية كردفان. ولم يتسن لأسباب أمنية إنجاز المحاولات التي قامت بها الجهات المعنية بحماية الأطفال للعمل مع لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المشتركة بين الشمال والجنوب على تسجيل هؤلاء الأطفال رسميا. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، طرحت بعثة الأمم المتحدة في السودان هذه الشواغل على نائب رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان لشؤون التوجيه المعنوي الذي اعترف بوجود أطفال مرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية كردفان، والتزم بالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإفراج عنهم. وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على أن تبدأ المرحلة الثانية من تنفيذ خطة العمل بعمليات تقييم في المناطق الانتقالية، بما فيها جاو وكرمك، حيث شوهد أطفال في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان.
	نيبــــال
	18 - تماشيا مع خطة العمل الموقّعة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي الموحد الماوي والأمم المتحدة بشأن صرف أفراد الجيش الماوي غير المستوفين للشروط من الخدمة وما يتصل بذلك من مهام، ووفقا لاتفاق السلام الشامل، اُستكمل في مطلع عام 2010 صرف أفراد الجيش الماوي الذين ثبت أنهم قُصّر؛ وتم التحقق من أن 973 2 فردا من أفراد الجيش الماوي يندرجون في عداد القصر. ونفذت عملية الصرف من الخدمة في مواقع التجميع السبعة الرئيسية وشملت 843 1 فردا تم التحقق من أنهم قصر؛ أما بقية الأفراد، وعددهم 130 1 فردا، الذين تم التحقق من أنهم قصّر والذين لم يكونوا حاضرين أثناء عملية الصرف من الخدمة هذه، فقد صرفوا منها مع توقيع إعلان بشأن الصرف من الخدمة في 23 آذار/مارس 2010.
	19 - وأُنشئ فريق رصد تابع للأمم المتحدة يضم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف، بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة في نيبال، من أجل رصد مدى الامتثال للأحكام المحددة في خطة العمل وتقديم تقارير عن ذلك. وتبين المعلومات التي تم جمعها والتحقق منها حتى الآن استمرار الصلات بين بعض الأفراد الذين تم التحقق من أنهم قصر والجيش الماوي، وتشمل هذه الصلات دفع مبالغ شهرية إلى أفراد تم التحقق من أنهم قصر، وتوفير أماكن إيواء لهم، على هيئة مساكن مشتركة، في مناطق مختلفة. كما عاد عدد صغير من الأفراد الذين تم التحقق من أنهم قصر إلى مواقع التجميع. غير أن هذه الصلات المستمرة تنطوي أيضا على بعض الجوانب الاجتماعية الاقتصادية التي تشمل الصعوبات التي يصادفها الأفراد الذين تم التحقق من أنهم قصر في الاندماج مجددا في مجتمعاتهم والعثور على عمل بديل. وعلى الرغم من إثارة هذه الشواغل مع الحزب الشيوعي النيبالي الموحد الماوي على المستوى المركزي ومع قادة الجيش الماوي في مواقع التجميع، لم تتخذ، فيما يلاحظ، إلا قلة من التدابير لتغيير هذه الاتجاهات.
	الفلبين
	20 - في إطار خطة العمل الخاصة بجبهة مورو الإسلامية للتحرير المؤرخة 1 آب/أغسطس 2009 والرامية إلى التصدي لتجنيد الأطفال واستخدامهم، أصدرت الجبهة في كانون الثاني/ يناير 2010 أمر قيادة تكميليا أشار مجددا إلى سياسة عدم تجنيد الأطفال في صفوف جبهة مورو الإسلامية للتحرير - قوات بانغاسامورو الإسلامية المسلحة. كما يحدد الأمر جزاءات عقابية في حالة عدم الامتثال، وينص على إنشاء وحدات لحماية الأطفال في صفوف قوات بانغاسامورو الإسلامية المسلحة. 
	21 - ووفقا لخطة العمل، تتواصل بالشراكة مع منظمات غير حكومية متفق عليها عملية التسجيل السريع للأطفال المرتبطين بجبهة مورو الإسلامية للتحرير، وذلك في مجتمعات محلية أساسية توجد بها 18 قاعدة من قواعد الجبهة الإحدى والعشرين. وتبين النتائج التمهيدية للتسجيل السريع، وهي نتائج لم يتم التحقق منها، أن 432 طفلا (366 صبيا و 66 فتاة) ربما يكونون مرتبطين بجبهة مورو الإسلامية للتحرير. وفي مطلع عام 2011، بدأ تدريب عدد إضافي من جامعي البيانات، واستُهلت عملية التسجيل السريع في قواعد الجبهة الثلاث المتبقية، فضلا عن التوسع المنهجي في التسجيل ليشمل مجتمعات مورو المحلية الطرفية التي تنشط فيها الجبهة. وعملا على الوفاء بكل الالتزامات، اتفقت الأمم المتحدة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير على تمديد الاتفاق المتعلق بخطة العمل لاثني عشر شهرا إضافيا. 
	22 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت الفلبين إعلانا رسميا أكدت فيه مجددا دعمها لاشتراك الأمم المتحدة مع الجيش الشعبي الجديد في وضع خطة عمل. وتعترف الحكومة بأن هذه المبادرة ستسهم في جهود الدعوة التي تحث كل أطراف النـزاع على احترام حقوق الطفل في جميع الأوقات، وستدعم كذلك المسارات التكميلية لعملية السلام التي يضطلع بها في الوقت الحاضر مكتب مستشار الرئيس لعملية السلام.
	23 - ويحول غياب التمثيل السياسي، وكذلك المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها الوضع، دون عمل الأمم المتحدة في الوقت الحاضر مع جماعة أبو سياف.
	24 - وأخيرا، استهلت الأمم المتحدة مناقشات مع الحكومة، من خلال مكتب مستشار الرئيس لعملية السلام، بشأن وضع استراتيجية للعمل مع القوات الحكومية على حماية الأطفال في النـزاع المسلح. واتساقا مع التوصيات الواردة في تقريري المتعلق بالأطفال والنـزاع المسلح في الفلبين (S/2008/272)، عينت الحكومة العقيد دومينغو توتان الابن كبير الضباط المسؤولين عن حقوق الإنسان في القوات المسلحة الفلبينية.
	سري لانكا
	25 - وفي عام 2010، بذلت الأمم المتحدة جهودا مطردة طوال السنة للتشجيع على التنفيذ الكامل والإنجاز التام لخطة العمل التي وَقَّعها حزب تاميل ماكال فيدوثالي بوليغال (نمور تحرير الشعب التاميلي)، وحكومة سري لانكا، واليونيسيف، في كانون الأول/ ديسمبر 2008. واجتمع الفريق العامل، الذي أنشئ في باتيكالووا في كانون الثاني/يناير 2009 والذي يضم ممثلين عن الإدارة المحلية والشرطة والجيش السري لانكي وإدارة المراقبة والأمم المتحدة، بصفة شهرية لمتابعة التزامات كل طرف وفقا لخطة العمل. وفي الفترة الممتدة بين حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2010، عُقدت أيضا اجتماعات بين إدارة الشرطة، وإينيا باراتي (وهو عنصر سابق في فصيل كارونا)، والأمم المتحدة، من أجل مناصرة ودفع التقدم المحرز في الإفراج عن الأطفال الذين ما زالوا مرتبطين بالجماعة. وأسفر ذلك عن إجراء تحقيق في 30 آب/أغسطس 2010، بناء على طلب وزارة الخارجية، من جانب الهيئة الوطنية لحماية الطفل وقسم الشرطة فيها لمعرفة مكان وجود هؤلاء الأطفال. وعلى الرغم من تقديم طلب إلى الحكومة بعد زيارة المبعوث الخاص باتريك كمايرت لإجراء تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بقيام إينيا باراتي بتجنيد الأطفال واستخدامهم، فلم يحرز حتى الآن إلا تقدم ضئيل.
	تشـــــاد
	26 - أعربت حكومة تشاد، في اجتماع عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بين ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح ووزير العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة، عن اعتزامها إعداد وتنفيذ خطة عمل للتصدي لتجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجيش الوطني التشادي. وقد أعد مشروع خطة عمل وهو يناقش مع الحكومة في الوقت الحاضر.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	27 - لم تُظهر حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تحمسا للاشتراك مع الأمم المتحدة في وضع خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من جهود الدعوة التي بذلتها الجهات المعنية بحماية الأطفال ومنها فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ، على امتداد السنوات الماضية. وعلى الرغم من أن جهودا تتواصل لإضفاء الطابع الاحترافي على القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن هذه الجهود لم تنطو دوما على عملية رسمية تكفل استبعاد الأطفال من وحدات تلك القوات. وما زال كثير من الأطفال يجندون ويبقون مرتبطين بوحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما وحدات الجماعة السابقة التي كانت تدعى المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. وأفاد كثير من الأطفال الذين أفرج عنهم في عام 2010 بأنهم جندوا عدة مرات، حتى بعد لم شملهم مع أسرهم. ويؤكد هذا الأمر الحاجة العاجلة إلى إظهار التزام سياسي على أعلى مستويات الحكومة من أجل المضي قدما في خطة العمل، وضمان اتساقها مع الجهود المبذولة لإصلاح قطاع الأمن. وفي خطوة ذات طابع إيجابي أكبر، أصدر التسلسل القيادي لعملية ’’أماني ليو‘‘ توجيهات عسكرية تأمر بالإفراج عن جميع الأطفال المتبقين في وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	ميانمار
	28 - في ميانمار، أحرز تقدم في المفاوضات بين الحكومة وفرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ بشأن خطة العمل الرامية إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب قوات تاتماداو كيي (القوات المسلحة الميانمارية). ووافقت لجنة حماية القصر، التي يترأسها القائد العام لقوات تاتماداو، على تشكيل فريق تقني للتفاوض بشأن خطة العمل. واجتمع الفريق لينظر في خطة العمل المقدمة من فرقة العمل. وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، دُعيت فرقة العمل إلى مناقشة خطة العمل مع الحكومة بغية توقيع خطة العمل في أقرب فرصة. وعلى الرغم من أن فرقة العمل تدرك أن الحكومة قد تعهدت بالتزامات إيجابية فيما يخص خطة العمل، فإن بعض العناصر الحاسمة في خطة العمل، ومن بينها كفالة الوصول للقيام بالرصد، تتطلب مزيدا من المناقشات.
	29 - وتحقق تقدم بشأن الحوار مع الجماعات المسلحة الميانمارية غير التابعة للدولة التي أدرجت أسماؤها في القائمة. وفي عام 2010، حالت الحكومة مرة أخرى دون الوصول إلى هذه الجماعات، على الرغم من جهود الدعوة التي دأبت فرقة العمل على بذلها على مستوى رفيع. ويؤكد قرار مجلس الأمن 1612 (2005) الدور الرئيسي للدول في توفير ضروب فعالة من الحماية والإغاثة لجميع الأطفال المتضررين من النزاع. غير أن أنشطة الحماية والاستجابة التي وفرتها الحكومة حتى الآن كانت تتعلق بقوات تاتماداو ولم تصل إلى الأطفال الذين يقال إنهم موجودون في صفوف الأطراف الأخرى المدرجة في القائمة. وعلاوة على ذلك، فإن مسألة حماية الأطفال في النـزاع المسلح لم تدرج أيضا في الاستراتيجية الشاملة للتفاوض بشأن تحويل الجماعات الملتزمة بوقف إطلاق النار إلى قوات لحراسة الحدود، أو لحل النـزاع مع الاتحاد الوطني الكاريني/جيش التحرير الوطني الكاريني، أو الحزب الوطني التقدمي الكاريني/الجيش الكاريني، أو جيش ولاية شان للجنوب.
	الصومال
	30 - كان الحوار مع الحكومة الاتحادية الانتقالية بشأن قضايا حماية الأطفال محدودا للغاية. والتزم رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد، في اجتماع عقده مع ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح خلال زيارتها للصومال، بتعيين مسؤول تنسيق للعمل مع الأمم المتحدة في وضع خطة عمل لمعالجة مسألة تجنيد الأطفال من جانب الحكومة الاتحادية الانتقالية والميليشيات المتحالفة معها. وعَين رئيس الوزراء رسميا وزيرة الدولة زهرة على سمنتر مسؤولة للتنسيق بشأن حماية الأطفال وحقوق الإنسان. وبالنظر إلى التدهور الخطير الذي اعترى الوضع في الصومال طوال عام 2010 فيما يخص حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، ينبغي إسناد أولوية عاجلة لوضع وتنفيذ خطة عمل شاملة محددة المدة لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.
	31 - وعلى الرغم من أنه أمكن بذل جهود دعوية بشأن قضايا حماية الأطفال لدى الحكومة الانتقالية الاتحادية، فلم يتسن العمل مع حركة الشباب وغيرها من الجماعات المتمردة بسبب الصعوبات المصادفة في الاتصال بقيادة الجماعة والمخاوف من أن تتقوض بقدر أكبر فرص الوصول من أجل أداء العمل الإنساني.
	كولومبيا
	32 - قبلت الحكومة طوعا آلية الرصد والإبلاغ عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005) شريطة ألا تُجري ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح أو الفريق القطري للأمم المتحدة أو فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ أي حوار مع الجماعات المسلحة غير الشرعية إلا بعد موافقة مسبقة وصريحة من حكومة كولومبيا. ولم يحدث اتصال أو حوار بين منظومة الأمم المتحدة والجماعات المسلحة غير الشرعية بشأن إعداد وتنفيذ خطط عمل من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، مما أدى إلى تأخير إحراز تقدم في تنفيذ قراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009). وأشار الرئيس سانتوس، لدى توليه مهام منصبه ثم في وقت لاحق خلال عام 2010، إلى أن شرطا حكوميا مسبقا لبدء محادثات سلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني يتضمن وقف التجنيد والإفراج عن الأطفال المتبقين في صفوف رجال حرب العصابات.
	اليمن
	33 - أدى استمرار الحوار بين اليونيسيف وحكومة اليمن من أجل الإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين بسبب ارتباطهم بجماعة الحوثيين إلى استهلال مناقشات مع وزارة الدفاع بشأن مسألة تجنيد الأطفال واستخدامهم، ويشمل ذلك السعي إلى إعداد خطة عمل لوقف جميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.
	34 - وجعلت القيود التي تكتنف الوصول، حتى تاريخه، من الصعب للغاية على الأمم المتحدة أن تبدأ المفاوضات مع جماعات الحوثيين المسلحة.
	ثالثا - معلومات عن التقدم المحرز في الإفراج عن الأطفال من القوات المسلحة والجماعات المسلحة
	تشـــاد
	35 - تم خلال السنة الإفراج عن 181 طفلا، من بينهم 25 فتاة، من جانب جماعات المعارضة المسلحة التالية: جبهة خلاص الجمهورية؛ والجبهة المتحدة من أجل التغيير؛ والحركة الوطنية من أجل الإصلاح؛ وتجمع القوى من أجل التغيير؛ والمجلس الديمقراطي والثوري؛ واتحاد قوى المقاومة؛ واتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية؛ واتحاد القوى من أجل التغيير والديمقراطية؛ والجبهة الشعبية للنهضة الوطنية؛ والحركة من أجل الديمقراطية والعدل في تشاد؛ واتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية - الفصيل الأم؛ والحركة من أجل السلام والتعمير والتنمية؛ وحركة العدل والمساواة.
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	36 - بين عامي 2009 و 2010، فُصل 525 طفلا، من بينهم 37 فتاة، عن صفوف الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية. ومن بين هؤلاء الأطفال الـ 525، فصل 417 طفلا في باووا (أُوهام - بونديه) في عامي 2009 و 2010، وفصل 108 أطفال في كانغا - باندورو (نانا - غريبيزي) في عام 2010. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أعيد هؤلاء الأطفال إلى كنف أسرهم ومجتمعاتهم. وينبغي ملاحظة أن 775 طفلا كان قد تم فصلهم، في أواخر عام 2008 من الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية، مما يرفع العدد الإجمالي للأطفال الذين تم فصلهم حتى الآن إلى 300 1 طفل.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	37 - فَرَّ ما مجموعه 656 1 طفلا (من بينهم 47 طفلا من رواندا، و 5 أطفال من أوغندا، وطفلان من جمهورية أفريقيا الوسطى) أو فصلوا من القوات المسلحة والجماعات المسلحة خلال السنة. وتم الإفراج عن 71 في المائة من هؤلاء الأطفال في كيفو الشمالية؛ وعن 17 في المائة منهم في المنطقة الشرقية؛ وعن 8 في المائة منهم في كيفو الجنوبية؛ وعن 2 في المائة منهم في مقاطعة كتانغا؛ وعن النسبة المتبقية منهم، وهي 2 في المائة، في المقاطعات الأخرى. وثمة عدد من العوامل ربما يكون قد أسهم في ارتفاع عدد الأطفال المفرج عنهم في كيفو الشمالية، ومن هذه العوامل سهولة الوصول نسبيا إلى المواقع الموجودة في كيفو الشمالية، ووجود عدد أكبر من الجهات المعنية بحماية الأطفال في المقاطعة وهي جهات يمكن للأطفال أن يلتمسوا منها الحماية والمساعدة. وقد أُفرج عن هؤلاء الأطفال، أو فروا، من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (29 في المائة)؛ والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (21 في المائة)؛ وائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين/جماعة ماي - ماي (18 في المائة)؛ وبقية فصائل ماي - ماي (15 في المائة)؛ وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري/الجبهة الشعبية من أجل العدالة في الكونغو (13 في المائة)؛ وجيش الرب للمقاومة (3 في المائة)؛ والقوى الوطنية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا، والقوات الجمهورية الاتحادية، والعناصر غير المندمجة التابعة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، والشرطة الوطنية (1 في المائة).
	38 - ومن بين هؤلاء الأطفال الـ 656 1، لم تقم الجهات المعنية بحماية الأطفال بفصل إلا 240 طفلا، في حين أن الأغلبية الكبيرة منهم قد فرت ولجأت إلى قواعد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إلى مقدمي الخدمات التماسا للمساعدة. وأفاد 447 طفلا من الأطفال المفرج عنهم بأنهم جندوا في عام 2010، مما يشير إلى أن 73 في المائة من الأطفال كانوا قد جندوا قبل عام 2010 وأنهم ارتبطوا بالقوات والجماعات المسلحة لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات. وظل الوصول إلى الفتيات المرتبطات بالقوات والجماعات المسلحة أمرا عصيا، كما يتضح من قلة عدد الفتيات (121 فتاة) بين الأطفال المفرج عنهم. وبالإضافة إلى الأطفال الـ 656 1 الذين تم الإفراج عنهم في عام 2010، سجلت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ في عام 2010 أيضا 387 طفلا كانوا قد فصلوا عن جماعات أو قوات مسلحة في عام 2009.
	39 - وفي إطار الدعم الذي قدمته بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عمليات ’’أماني ليو‘‘ العسكرية، استوجبت سياسة المشروطية الصادرة عملا بقرار مجلس الأمن 1925 (2010) فرز جميع وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية للتحقق من وجود الأطفال، وفصلهم عن صفوفها عند العثور عليهم. وعلى الرغم من تنفيذ أكثر من 50 محاولة فرز بالتنسيق مع وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من البعثة، فإن 5 أطفال فقط هم الذين تم فصلهم خلال العملية. ويعزى ذلك أساسا إلى عدم إتاحة القوات لأغراض القيام بالفرز. وعلى الرغم من المحاولات العديدة للتنسيق مع القوات المسلحة المذكورة ولتنفيذ التوجيهات العسكرية الجديدة وسياسة المشروطية، لم يُضطلع في عام 2010 بأي عملية رسمية منظمة لفصل الأطفال؛ وعليه، استمر وجود الأطفال في صفوف القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
	ميانمار
	40 - وفقا للتقارير الرسمية التي وفرتها وزارة الخارجية، تم خلال السنة الإفراج عن 110 جنود أطفال (كلهم من الذكور) من قوات تاتماداو كيي (القوات المسلحة الميانمارية) عن طريق الآليات الحكومية (مما يرفع العدد الإجمالي للجنود الأطفال الذين أُخطرت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ بصرفهم من الخدمة منذ عام 2006 إلى 383 طفلا). ومن بين هؤلاء الجنود الأطفال الـ 110، تم الإفراج عن 40 طفلا استجابة لشكاوى قدمت بموجب آلية الشكاوى للقضاء على السخرة المنصوص عليها في التفاهم التكميلي مع منظمة العمل الدولية. وفي عام 2010، تلقى 184 طفلا دعما لإعادة إدماجهم من اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الرؤية العالمية وغيرها من الشركاء المعنيين بحماية الأطفال، دعما لوزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين.
	41 - وفي عام 2010، أعلنت الحكومة تفاصيل عدد من التعليمات العسكرية الجديدة التي صدرت بشأن منع تجنيد القصر وأتاحت لليونيسيف، بالنيابة عن فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ، فرص وصول أكبر إلى وحدات التجنيد لمراقبة إجراءات التجنيد. ولم يشمل ذلك مدارس التدريب العسكري أو وحدات العمليات. وخلال هذه الزيارات، لوحظت صرامة أكبر في علمية الفرز. كما لوحظ رفض مجندين مرتقبين بسبب عدم صحة وثائق إثبات السن أو بسبب اندراجهم في عداد القصر. وعلاوة على ذلك، أُحيطت الأمم المتحدة علما بأن مديرية القوة العسكرية في ناي بيي تاو لديها قاعدة بيانات عن الأطفال الذين رفضتهم وحدات التجنيد ولم يُدرجوا في قوائم الأطفال المفرج عنهم التي قدمت إلى فرقة العمل. وقد اُتخذ هذا التدبير لضمان ألا يُؤخذ القصر المتقدمون للتجنيد الذين رُفضوا في وحدة معينة إلى أماكن أخرى من أجل تجنيدهم.
	42 - وتشير خبرة منظمة العمل الدولية، التي تنطبق على الفترة الممتدة من أواخر عام 2009 فما بعده، إلى أن وحدة التجنيد رقم 1 في دا - نين - غون، يانغون، هي الوحيدة من بين وحدات التجنيد الأربع الرئيسية التي تطبق فيما يبدو آلية فرز أكثر صرامة. وفي عدد من الحالات، وردت تقارير تفيد بأن القصر قد رُفضوا في البداية عندما تقدموا للتجنيد في هذا المركز، لكنهم قبلوا في مراكز أخرى أكثر بعدا أو أقل صرامة عندما تقدموا إليها.
	43 - وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تمثل تقدما إيجابيا من حيث منع التجنيد والصرف من الخدمة والتعاون مع فرقة العمل، فما زال على الحكومة أن تضع خطة للوقوف على الأطفال الذين تستخدمهم قوات تاتماداو كيي وفصلهم عنها بشكل منهجي، وما زال صرف الأطفال مستمرا على أساس كل حالة على حدة استجابة لما يقدم من شكاوى.
	السودان
	44 - أسدى قيام حكومة الوحدة الوطنية بإنشاء لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في شمال السودان مساعدة كبرى للجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الأطفال من الجماعات المسلحة. وخلال الفترة من شباط/فبراير 2009 حتى آذار/مارس 2010، يسرت اللجنة ونظمت، بدعم من الأمم المتحدة، الإفراج عن 957 طفلا من جانب جيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة، وجيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم)، وجيش تحرير السودان/جناح السلام، وحركة العدل والمساواة/جناح السلام، والقوات الشعبية للحقوق والديمقراطية (173 طفلا في شمال دارفور، و 534 طفلا في جنوب دارفور، و 250 طفلا في غرب دارفور). وفي كانون الثاني/يناير 2011، أفرج جيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة وجيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم)، بصورة مشتركة، عن 84 طفلا (44 من جيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة و 40 من جيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم)) في شمال دارفور وسلما هؤلاء الأطفال إلى اللجنة في إطار تنفيذ خطط عملهما.
	45 - وعلاوة على ذلك، قامت اليونيسيف ولجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في شمال السودان رسميا بتسجيل 526 طفلا ، من بينهم 53 فتاة، كانوا مرتبطين فيما سبق بالجماعات المسلحة في ولايات دارفور الثلاث. وبالإضافة إلى ذلك، سُجل 149 طفلا في المناطق الثلاث.
	46 - وأفرج في عام 2010 عما مجموعه 210 أطفال كانوا مرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان، من بينهم 42 طفلا تأكدت الأمم المتحدة من أنهم أطفال أدرجت أسماؤهم في كشوف الأجور ودربوا وسلحوا. واستخدم ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان الأطفال، في أغلبية الحالات، كحمالين وسعاة طهاة وحراس. وفي ولاية الوحدة، تم الإفراج عن 89 طفلا من الفرقة 4 التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان (من ثكنات باكور وثكنات بوث في دوار) في نيسان/أبريل؛ وعن 50 طفلا من الفرقة 5 (مابل) في تموز/يوليه؛ وعن 26 طفلا (من وونيك) في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الفرقتين 7 و 8 (في بنبانديار ويومدينغ) وكذلك في كوش الجديدة والمقر العام للجيش الشعبي لتحرير السودان، تم الإفراج عما مجموعه 45 طفلا. وبصورة منفصلة، أفرج الجيش الشعبي لتحرير السودان، في ولاية النيل الأزرق، عن 140 طفلا من الأطفال الـ 220 المسجلين. وتتواصل الجهود المبذولة للإفراج في مطلع عام 2011 عن الأطفال الثمانين المتبقين.
	كولومبيا
	47 - يفيد المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة أن 338 طفلا (114 فتاة و 224 صبيا) قد فصلوا عن الجماعات المسلحة غير الشرعية في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2010، وأنهم أُدرجوا في برامج حماية. ومن بين هؤلاء، فُصل 246 طفلا عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، و 62 طفلا عن جيش التحرير الوطني، وطفل واحد عن الجيش الشعبي للتحرير، و 8 أطفال عن قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية، و 21 طفلا عن الجماعات المسلحة الأخرى التي تعتبرها الحكومة عصابات إجرامية.
	سري لانكا
	48 - أفادت التقارير بأن حزب تاميل ماكال فيدوثالي بوليغال (نمور تحرير الشعب التاميلي) قد أفرج، منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، عن 122طفلا، من بينهم 32 صبيا أفرج عنهم في عام 2010.
	49 - وفي 25 أيار/مايو 2010، تم الإفراج عن جميع الأطفال والشباب ’’المستسلمين‘‘()، وعددهم 562 طفلا وشابا، من بينهم 201 فتاة، صنفوا لدى انتهاء النـزاع على أنهم كانوا مرتبطين بجماعات مسلحة، وذلك بعد إعادة تأهيلهم لمدة سنة كما تقضي بذلك لائحة الطوارئ رقم 1580/5 (2008). وتم الإفراج عن جميع الأطفال بناء على أمر المحكمة، وبناء على رسالة من المفوض العام لإعادة التأهيل. وأعيد جميع الأطفال، باستثناء طفل واحد، إلى أسرهم. ووفقا للائحة رقم 1580/5، تواصل إدارة المراقبة وخدمات رعاية الطفل رصد هؤلاء الأفراد. وسلط الرصد الضوء على محدودية فرص العمل، وهو أمر قد يتحسن بفضل خطة العمل المشتركة للمقاطعة الشمالية، وأظهر الرصد كذلك أن ما لا يقل عن 250 طفلا كانوا مرتبطين في السابق بالجماعات المسلحة في شمال وشرق البلد يواجهون عددا من المسائل الأمنية. وتتراوح الشواغل بين مطالبتهم بالتردد بانتظام على المراكز العسكرية/الشُرطية القريبة، وزيارة ضباط المخابرات العسكريين/ الشرطيين لمنازلهم، والقبض عليهم من قبل الشرطة، ومطالبتهم بمراجعة المركز العسكري أو البحري المحلي قبل ترك التقسيم الإداري الذي يقع فيه محل إقامتهم.
	رابعا - معلومات عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النـزاعات المسلحة
	ألف - معلومات عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الحالات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن
	التطورات في أفغانستان

	50 - لوحظ في جميع أنحاء البلد خلال عام 2010 أن الأطفال يجندون ويستخدمون من قبل العناصر المعادية للحكومة، ومنها حركة طالبان، وشبكة حقاني، والحزب الإسلامي لجند حكمتيار، وجبهة تورا بورا، وشبكة لطيف منصور، وجماعة سنة الدعوة السلفية. فقد اُستخدم الأطفال لتنفيذ هجمات انتحارية وزرع متفجرات ونقل ذخائر. وتحققت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ من 23 حادثة تجنيد واستخدام للأطفال من جانب الجماعات المسلحة. وأفادت التقارير بأن هذه الحوادث وقعت في مقاطعات قريبة من الحدود مع باكستان وجمهورية إيران الإسلامية. وكل الأطفال المجندين هم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و 17 عاما، وقد جُنِّد معظمهم في المنطقتين الجنوبية والغربية.
	51 - وتواترت التقارير عن قيام جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها حركة طالبان، بتجنيد واستخدام الأطفال عبر الحدود من باكستان وأفغانستان على حد سواء. وأُجبر كثير من هؤلاء الأطفال على أن يحملوا، دون أن يعرفوا في كثير من الأحيان، المتفجرات عبر الحدود الباكستانية الأفغانية، في حين تلقى آخرون تدريبا أكثر تقدما على الأسلحة. وأفاد صبي عمره 15 عاما بأنه خُطف من قبل حركة طالبان وعمره 13 عاما وأخذ إلى باكستان، بالقرب من حدود تورهام، حيث ظل رهين الأسر مع أطفال أفغان آخرين لما يقرب من سنتين، وبأنه تلقى تدريبا على استخدام الأسلحة. وقيل للصبي إن أي شخص يحاول الهرب سيقتل. وأُجبر على الانضمام إلى مجموعة مقاتلة تنتمي لحركة طالبان، وشارك في اشتباكات مسلحة في خيبر وكرخانو وأماكن أخرى قبل أن يتمكن من الفرار خلال إحدى الهجمات. ونجح الصبي في تلمس طريقه إلى كابل حيث ألقت قوات الأمن الوطني الأفغانية القبض عليه. وهو يقضي حاليا عقوبة سجن في مركز تأهيل الأحداث بكابل لتهديده الأمن الوطني.
	52 - وعلى الرغم من أن الحكومة تنتهج سياسة عدم تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما في قوات الأمن الوطني، وأن جهودا تبذل لتحديد وإبعاد الأطفال أثناء عملية التجنيد، فما زال يُعثر على أطفال في صفوف الشرطة الوطنية الأفغانية. ويصدق هذا بوجه خاص على التجنيد المحلي في أقسام الشرطة بالأقضية الريفية والمناطق المتضررة من النـزاع، حيث تتواتر تقارير عن ارتباط أطفال بوحدات الشرطة الوطنية الأفغانية في نقاط التفتيش وأقسام الشرطة، ويشمل ذلك عملهم كسائقين وسعاة ومعدّي شاي. وأسهم في هذا التجنيد للقصر عدم كفاية إجراءات التحقق من السن، والانخفاض البالغ لمستويات تسجيل المواليد، وفرص التلاعب في العمر المثبت في وثائق الهوية الوطنية، وحملة التجنيد التي تقوم بها الشرطة الوطنية الأفغانية في الوقت الحاضر. 
	53 - وتم التحقق من 66 حادث احتجاز لأطفال بسبب جرائم تتعلق بالأمن الوطني والارتباط المزعوم بالجماعات المسلحة، وتم توثيق هذه الحوادث. واُحتجز الأطفال مع الكبار في كثير من الأحيان بمراكز الشرطة، وأفاد بعضهم بتعرضهم لانتهاكات وسوء معاملة. واحتجزت قوات الأمن الوطني الأفغانية 62 طفلا، وألقت القوات العسكرية الدولية بدورها القبض على 3 أطفال واحتجزتهم. وتقول القوة الدولية للمساعدة الأمنية إن هناك 300 محتجز آخر تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما مودعين في المعتقل الموجود في بروان (المعروفة سابقا باسم بغرام). وهذا أمر ما زال يتعين على فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ أن تتحقق منه وتتابعه. وقُدم طلب إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية التماسا للوصول إلى هؤلاء الأطفال.
	54 - وقد قُتل أو شوه ما مجموعه 396 1 طفلا (قُتل 486 طفلا وشُوه 910 أطفال) في عام 2010. ويمثل هذا ارتفاعا نسبته 35 في المائة بالقياس إلى عام 2009، ويعزى ذلك أساسا إلى التوسع في استخدام الأساليب العشوائية للحرب وإلى زيادة الهجمات غير المتناظرة من جانب الجماعات المسلحة في كل أنحاء البلد. ووقعت أغلبية الحوادث في المنطقتين الجنوبية والشرقية. ويعزى 72 في المائة من الخسائر التي وقعت في صفوف الأطفال إلى الجماعات المسلحة، بما فيها حركة طالبان وشبكة حقاني والحزب الإسلامي والفصائل التابعة لكل منها. وكانت الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال وإصاباتهم على يد هذه الجماعات تتمثل في الأجهزة المتفجرة المحلية الصنع، والهجمات الانتحارية، وقنابل الهاون. ومما يدعو إلى القلق الشديد قيام حركة طالبان بقتل الأطفال عند الشك في أنهم جواسيس، أو لأن مزاعم تدعي أنهم مرتبطون بالقوة العسكرية الدولية أو يدعمونها. وأفادت التقارير بأن إحدى هذه الحالات قد حدثت في مقاطعة هلمند وبأن أخرى قد حدثت في مقاطعة غازني. وكانت القوات المؤيدة للحكومة (قوات الأمن الوطني الأفغانية التي تدعمها القوة العسكرية الدولية) مسؤولة عن 21 في المائة من الإصابات التي وقعت في صفوف الأطفال في عام 2010، ويعزى ذلك أساسا إلى الهجمات الجوية وقصف المدفعية والعمليات المنفذة أثناء الغارات الليلية. وكان تبادل إطلاق النار مسؤولا عن نسبة الـ 7 في المائة المتبقية من الخسائر في صفوف الأطفال، التي تعذر تحديد الطرف المسؤول عنها. وعلاوة على ذلك، ما زالت مخلفات الحرب من المتفجرات والألغام الأرضية، التي خلفتها عقود النـزاع السابقة، تسبب خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف الأطفال، وأساسا بين الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 14 عاما في المنطقتين الجنوبية والمركزية.
	55 - ووردت تقارير عن ارتكاب عنف جنسي ضد الأطفال من جانب أفراد قوات الأمن الوطني الأفغانية دون متابعة من السلطات أو بمتابعة محدودة منها. وعلاوة على ذلك، تتواتر التقارير عن صبيان يُنتهكون ويُستغلون جنسيا من جانب القوات والجماعات المسلحة، ويشمل ذلك ممارسة ’’الباكشا بازي‘‘ (رقص الغلمان). وما زال من الصعب توثيق هذه الحوادث والسياق الذي وقعت فيه، لكن يجري بذل جهود لمواصلة التحقيق في الأمر.
	56 - وتم التحقق في عام 2010 من 8 حوادث تتعلق بخطف أطفال من جانب جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها حركة طالبان. وقد خُطف الأطفال لأسباب متنوعة، لترويع الأسر التي يعتقد أنها مؤيدة للحكومة، أو ممارسة الضغط لمبادلة أفراد تحتجزهم السلطات أو للإفراج عنهم. ووردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عشرات التقارير الإضافية عن خطف الأطفال، لكن كان من الصعب الحصول على معلومات عن الجناة ودوافعهم. 
	57 - وتم التحقق مما مجموعه 197 حادثا يتعلق بالتعليم في كل أنحاء البلد. وتضمنت الحوادث التي أثرت على التعليم هجمات مباشرة على المدارس، وأضرارا جانبية، وقتل وإصابة الطلاب والعاملين بالتعليم، والتهديد والترويع، وإغلاق المدارس قسرا. وقد ارتكبت هذه الحوادث أساسا من جانب الجماعات المسلحة (86 في المائة)؛ ووقع 30 في المائة من الحوادث في أيلول/سبتمبر 2010، وهو الشهر الذي جرت فيه الانتخابات البرلمانية، عندما كان نصف مراكز الاقتراع يوجد بالمدارس. وتم التحقق من 47 حادثا أثَّر على تقديم الخدمات الصحية كان من بينها 33 حادثا يعزى إلى الجماعات المسلحة و 14 حادثا يعزى إلى القوات المؤيدة للحكومة. وتضمنت الحوادث خطف عاملين في القطاع الطبي، ونهب لوازم طبية، وهجمات بالأجهزة المتفجرة المحلية الصنع، ووقوع أضرار جانبية، والترويع. وسُجلت أعلى مستويات الحوادث في المناطق الشمالية الشرقية، والشرقية، والشمالية. وكان احتلال المدارس والمرافق الصحية من جانب القوات المؤيدة للحكومة داعيا إلى القلق الشديد، بما في ذلك خمسة حوادث تم التحقق منها تتعلق باحتلال مدارس من جانب القوة العسكرية الدولية في عام 2010.
	58 - وظل انعدام الأمن يؤثر بشكل خطير في عام 2010 على وصول المساعدات الإنسانية، وخاصة في الجنوب والجنوب الشرقي. كما عوق الارتفاع الكبير في مستويات انعدام الأمن في هذه المناطق، وكذلك في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من البلد، قدرة وكالات المعونة على تقدير الاحتياجات ومساعدة السكان الضعفاء ورصد تقديم المساعدة. وكانت جماعات المعارضة المسلحة مسؤولة عن معظم الحوادث، بما فيها خطف العاملين في مجال العمل الإنساني، والترويع، ونهب المعونة الإنسانية، والهجمات المسلحة ضد قوافل وموظفي المنظمات الإنسانية. وظل الخطف من جانب جماعات المعارضة المسلحة هو أكثر الانتهاكات انتشارا (حيث خُطف 74 شخصا في 30 حالة منفصلة). وفي معظم الحالات، أفرج عن أولئك المخطوفين بعد تدخل كبار المجتمع المحلي والقادة الدينيين. 
	59 - وفي كانون الثاني/يناير 2010، طرح الرئيس كرزاي برنامجا للسلام وإعادة الإدماج يرمي إلى تعزيز السلام من خلال الحوار مع جماعات المعارضة المسلحة. غير أنه لم ترد في وثيقة البرنامج الأفغاني للسلام وإعادة الإدماج لعام 2010، الصادرة في تموز/يوليه 2010، أي إشارة محددة إلى الاحتياجات الخاصة للأطفال المتضررين من النـزاع المسلح ولم ترصد لهذا الغرض أي موارد أو تسند أي مسؤوليات.
	التطورات في بوروندي
	60 - في أعقاب الإفراج عن جميع الأطفال المرتبطين بقوات التحرير الوطنية في نيسان/ أبريل 2009 وتحويل الحركة إلى حزب سياسي مسجل، رُفعت بوروندي من مرفقي تقريري السنوي الأخير بشأن الأطفال والنـزاع المسلح (A/64/742-S/2010/181). ولم تسجل في عام 2010 أي حالات أُبلغ عنها لتجنيد الأطفال أو استخدامهم. وتُواصل فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ رصد الوضع في بوروندي، بالنظر إلى التحديات الأمنية المصادفة في بلد يخرج من النـزاع.
	61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الإطار التشغيلي لإعادة إدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطين بقوات التحرير الوطنية والجماعات المنشقة المزعومة التابعة لها، الذي أنشئ في عام 2009 (ويضم فريقا تقنيا تنسيقيا تابعا للحكومة، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، ومنظمات دولية غير حكومية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية)، رصد إعادة إدماج 626 طفلا، من بينهم 8 فتيات.
	62 - وانخفض في عام 2010 عدد ما أبلغ عنه من حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة من جانب أفراد قوات الأمن والدفاع (6 حالات) بالقياس إلى عام 2009 (15 حالة). ويفيد مكتب الأمم المتحدة في بوروندي بأن أفرادا في الشرطة الوطنية البوروندية وقوات الدفاع الوطني ودائرة المخابرات الوطنية قد ارتكبوا، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نوفمبر/تشرين الثاني، 6 حالات اغتصاب لأطفال (تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 16 عاما)، كان من بينهم أحد الصبية. وفيما يخص معظم الحالات المبلغ عنها، لم ترفع أي دعوى قضائية من جانب الضحايا أو تتخذ إجراءات متابعة من جانب السلطات. ووفقا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني التي ما زال من المتعين اعتمادها، وفي إطار البرنامج المشترك الموقع مع الأمم المتحدة، تعكف الحكومة على إنشاء مركز جامع لتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب.
	63 - وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نوفمبر/تشرين الثاني، سجل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 204 حالات اعتقال عشوائي أو خارج القضاء (45 فتاة و 159 صبيا)، من بينها بعض حالات لأطفال ألقي القبض عليهم لجرائم تتعلق بالأمن الوطني. ومن بين هؤلاء الأطفال فتاة عمرها 14 عاما يشتبه في قيامها بالتخريب، وصبي عمره 14 عاما يشتبه في ضلوعه في نشاط المرتزقة. ومن زاوية إيجابية، أنشأت وزارة العدل وحدة لحماية الأطفال لتوفير حماية ومساعدة للأطفال الذين يخضعون لإجراءات قضائية. 
	التطورات في جمهورية أفريقيا الوسطى

	64 - تفيد التقارير بأن اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع ومؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام ظلا يستخدمان الأطفال في شمال البلد. وشوهد الأطفال يحاربون خلال الهجوم على بيراو الذي شنه مؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام في مقاطعة فاكاغا في تشرين الثاني/نوفمبر. كما أشارت تقارير إلى وجود أطفال في صفوف الجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطي بالقرب من كابو (مقاطعة أُوهام)، وفي صفوف حركة محرري أفريقيا الوسطى من أجل العدالة في مقاطعة فاكاغا. وعلاوة على ذلك، أكدت التقارير أنه على الرغم من تسريح مئات الأطفال من جانب الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية منذ 2008، فإن أطفالا، من بينهم فتيات، يظلون مرتبطين بهذه الجماعة المسلحة في أُوهام، وأُوهام - بونديه، ونانا - غريبيزي. وقد أنكر قادة الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية استخدام الأطفال، وأوضحوا أن الأطفال ينضمون طوعا إلى عناصر الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية بحثا عن المأكل والحماية. ولم تتمكن الأمم المتحدة من التأكد من عدد الأطفال الذين ما زالوا موجودين في صفوف هذا الجيش. وظل خطف الأطفال من جانب جيش الرب للمقاومة، وخاصة في جنوب شرق البلد (مقاطعتا مبومو ومبومو العليا) باعثا على القلق، شأنه شأن التقارير التي تفيد بأن ميليشيات الدفاع الذاتي التي تدعمها السلطات المحلية قد حشدت أطفالا في صفوفها، وبالدرجة الأولى في المنطقة الشمالية الغربية.
	65 - ووُثقت خلال السنة هجمات على قرى واقعة في شمال وشمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى أسفرت عن وقوع خسائر بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وبوجه خاص، شن الجيش الشعبي لإعادة الجمهورية والديمقراطية في شباط/فبراير هجوما على معسكر لأفراد جماعة بوهل العرقية في تالي (بالقرب من ماركوندا في مقاطعة أُهام)، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم 4 أطفال. وشن مؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام هجوما على قرية كباتا (بالقرب من نديليه في مقاطعة بامبينغوي - بانغوران) في تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن مقتل فتاة. وشن جيش الرب للمقاومة في مقاطعتي مبومو ومبومو العليا هجمات متعددة أبلغ عنها الناجون وقُتل فيها أطفال.
	66 - وظلت حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تمارس ضد الأطفال من جانب العناصر المسلحة مصدر قلق بالغ في عام 2010، على الرغم من أن الإبلاغ عنها ظل محدودا بدرجة كبيرة. ومن بين مئات الحالات التي أُبلغت إلى الأمم المتحدة، كان الأطفال يشكلون نحو 10 في المائة من الضحايا، وكان من بين مرتكبيها مؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام، وقُطَّاع الطرق (zaraguinas). وفي الشرق، أبلغ عدة ضحايا تمكنَّ من الفرار عن قيام جيش الرب للمقاومة بخطف فتيات صغيرات لاستخدامهن كرقيق جنسي. وأسهم ضعف نظم إنفاذ القانون، الذي اقترن بغياب تدابير الحماية التي تكفل فصل ضحايا العنف الجنسي عن المعتدين عليهن المعروفين داخل المجتمع المحلي، في ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب على تلك الجرائم.
	67 - وتضرر نظام التعليم، وخاصة في شرق البلد، تضررا بالغا من انعدام الأمن من جراء وجود الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من أن المدارس لم تُستهدف في حد ذاتها من جانب جيش الرب للمقاومة أو غيره من الجماعات المسلحة الموجودة في الشرق، فإن مناخ الخوف من غارات الجماعات المسلحة، بما فيها جيش الرب للمقاومة، منع الآباء من إرسال أطفالهم إلى المدارس. ومن منتصف أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر 2010، أُغلقت المدارس في عدة قرى بمقاطعتي مبومو (رافي ودمبيا بوجه خاص) ومبومو العليا (أي في أوبو وزميو) من جراء أنشطة جيش الرب للمقاومة. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت الأمم المتحدة بأن مؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام قد احتل عدة مدارس في قرى قريبة من بريا (مقاطعة كوتو العليا) في الفترة الممتدة بين أيار/مايو وتموز/يوليه؛ في حين أُغلقت المدارس مؤقتا في تشرين الأول/أكتوبر في إيبي (مقاطعة أواكا) بسبب احتلال البلدة من جانب مؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام.
	68 - وخلال السنة، وقعت حالات نهب للمراكز الصحية في شرق وشمال البلد أثناء هجمات على القرى شنها مؤتمر الوطنيين من أجل العدل والسلام (في مقاطعة بامينغوي - بانغورا) وجيش الرب للمقاومة (في مقاطعات مبومو ومبومو العليا وفاكاغا) مما أثر بشكل سلبي على فرص حصول السكان، بمن فيهم الأطفال، على الرعاية الصحية.
	69 - وكان وصول المساعدات الإنسانية تحديا كبيرا في عدة أجزاء من الشمال والشرق (بما في ذلك مقاطعات بامينغوي - بانغورا، وفاكاغا، وكوتو العليا، ومبومو ومبومو العليا) بسبب القتال المتقطع بين الجماعات المسلحة والقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، وكذلك بسبب زيادة الهجمات التي شنتها الجماعات المتمردة طوال العام. وأسفرت الحوادث المرتبطة بالهجمات المسلحة واللصوصية، بما في ذلك عمليات خطف وقتل المشتغلين بالعمل الإنساني، عن انخفاض أنشطة المنظمات الإنسانية بدرجة كبيرة في هذه المناطق، وخاصة في فاكاغا. وأدى انعدام الأمن على نطاق واسع في مقاطعتي مبومو ومبومو العليا المتضررتين من نشاط جيش الرب للمقاومة إلى تقييد أنشطة المعونة الإنسانية والحماية بدرجة كبيرة، وخاصة بالنسبة للسكان الريفيين المشردين. وأدت القيود ا لتي فرضتها الحكومة على مرور القوافل الإنسانية على الطرق الرئيسية المحيطة بنديليه (بامينغوي - بانغوران) حتى تموز/يوليه 2010، بالإضافة إلى هجمات الجماعات المسلحة على القوافل ونهب مباني المنظمات غير الحكومية من جانب اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع والجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى، إلى تفاقم التحديات المرتبطة بإيصال المعونة إلى السكان المتضررين. وفي عدة مناسبات، تعقدت المفاوضات المتعلقة بإتاحة الوصول للأغراض الإنسانية بسبب عدم وضوح التسلسل القيادي، وخاصة مع الجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى في كابو (مقاطعة أُوهام).
	70 - وفي حزيران/يونيه، وَقَّعت حكومة أفريقيا الوسطى إعلان نجامينا لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال داخل قواتها المسلحة. وأكدت الحكومة مجددا، في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي المعني بجيش الرب للمقاومة الذي عقد في بانغي في تشرين الأول/أكتوبر، التزامها بحماية الأطفال المتضررين من النـزاع المسلح. وتضمنت الجهود الأخرى التي قادتها الحكومة لحماية الأطفال توقيع البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة()، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية(). 
	71 - وفي كانون الثاني/يناير، صدر بموجب مرسوم رئاسي قانون العقوبات المعدل الذي يتضمن مادة عن الجرائم المرتكبة في حق الأطفال كانت خاضعة للمناقشة منذ عام 2003. وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة، بدعم من المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، تنقيح قانونها الحالي المتعلق بحماية المرأة من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى لتضمينه حماية الأطفال من كل أشكال العنف الجنسي والجنساني. وحتى وقت كتابة هذا التقرير كان القانون لا يزال قيد الاستعراض.
	التطورات في تشاد

	72 - أسهم التحسن البطئ لكن المطرد الذي طرأ على الوضع الأمني في عام 2010، وتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان، في زيادة عدد الحالات المبلغ عنها لتجنيد الأطفال في تشاد بالقياس إلى عام 2009. وكانت حركة العدل والمساواة أقل وضوحا وحضورا في مخيمات اللاجئين في شرقي تشاد؛ ولم تسجل بعد أيار/مايو 2010 حالات جديدة لتجنيد الأطفال من جانب حركة العدل والمساواة. وعلاوة على ذلك، عاد إلى مخيمات اللاجئين، بين أيار/مايو وآب/أغسطس، ما لا يقل عن 40 طفلا من المقاتلين الأطفال السابقين، يقال إن حركة العدل والمساواة كانت قد جندتهم قبل عام 2010. وقبل أيار/مايو، تم الإبلاغ عن قيام حركة العدل والمساواة بتجنيد أطفال من اللاجئين السودانيين في شمال شرق تشاد. وأشارت معلومات تثبتت منها عدة مصادر إلى أن قادة اللاجئين المحليين قد عملوا في بعض الحالات ’’مُيسِّرين‘‘ في عملية التجنيد.
	73 - وفي 17 أيلول/سبتمبر، حاولت مجموعة من الرجال السودانيين فيما يقال تجنيد أطفال وشباب من مخيم غوز عامر للاجئين (منطقة دار سيلا) من أجل ضمهم إلى حركة/جيش تحرير السودان. واستهدف القائمون بالتجنيد الصبيان والفتيات، وبعضهم لا يتجاوز عمره 12 عاما. وعلى الرغم من أن التقارير أفادت بأن المجموعة قد جندت ما لا يقل عن 207 لاجئين، معظمهم من الأطفال، فإن المفرزة الأمنية المتكاملة قد منعت المجموعة من اصطحاب المجندين معها، وألقت السلطات التشادية القبض عليها في وقت لاحق.
	74 - ولم ترد في عام 2010 إلا 8 ادعاءات عن قيام الجيش الوطني التشادي بتجنيد الأطفال (6 أطفال من اللاجئين السودانيين من شمال شرق تشاد، وطفلين من الجماعات المشردة في منطقة غوز بيضا بجنوب شرق تشاد) وذلك بالقياس إلى 26 حالة في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أيضا، في الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس، وجود أطفال في صفوف قوات الجيش الوطني التشادي في أدريه، وكذلك في صفوف الألوية المتحركة التابعة للجيش الوطني التشادي في منطقة الحدود في غونغور وساوا ومقاطعة آسونغا. ووُثق عدد من الحالات المعزولة التي نفذها، فيما يُزعم، ضباط من رتب منخفضة. وردا على ذلك، نظمت الحكومة، بدعم من فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ، دورات تدريبية لبناء وتعزيز قدرات ومعارف ضباط الصف في الجيش الوطني التشادي بشأن حقوق الأطفال وحماية الأطفال، وفقا للقواعد والمعايير الدولية.
	75 - كما تم الوقوف على أطفال في صفوف عدة جماعات معارضة مسلحة تشادية، من بينها الجماعات التي انضمت إلى القوات الحكومية بعد توقيع عدة اتفاقات سلام (اتفاقات السلام التي وقعت مع الحركة الوطنية في تموز/يوليه 2009، ومع الجبهة الديمقراطية الشعبية في كانون الأول/ديسمبر 2009، ومع حركة العدل والمساواة في تشاد في أيار/مايو 2010). ومن ذلك مثلا، أنه تم الوقوف على 13 صبيا تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما من بين مقاتلي الجبهة الشعبية للنهضة الوطنية الستين الذين أسرهم الجيش الوطني التشادي أثناء القتال بين الطرفين في نيسان/أبريل 2010. كما تفيد المعلومات المستقاة من السكان المحليين بأن الأطفال ما زالوا فيما يزعم مرتبطين بالجبهة الديمقراطية الشعبية التي تسلح قواتها وتتمركز في المثلث الحدودي الواقع بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان؛ وبالحركة من أجل السلام والتعمير والتنمية الموجودة في تلال كوربول في مويان - شاري.
	76 - وكان الأطفال يمثلون أغلبية ضحايا مخلفات الحرب من المتفجرات في عام 2010. وأُبلغ عن وقوع 17 حادثا في المناطق الشرقية الأربع (أوادي، ووادي فيرا، ودار سيلا، وسلامات)، يتعلق 14 حادثا منها بأطفال (جميعهم من الصبيان)، كان حادثان منها قاتلين. وبالإضافة إلى ذلك، تسنى الوصول إلى منطقة تيبستي، وهي منطقة ملغمة بشكل كثيف تحتلها حركة العدل والمساواة في تشاد، وذلك بفضل اتفاق السلام المعقود بين حكومة تشاد وهذه الحركة. ونفذت في الربع الأخير من عام 2010 أنشطة لإزالة الألغام من جانب الحكومة وكذلك حملات تثقيفية عن الألغام. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن انتشار الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات لا يُقدَّر حق قدره. ومع رحيل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإنهاء برامجها المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات وبالتحقق من الطرق، يوجد خطر شديد لأن تتزايد حوادث قتل الأطفال وتشويههم بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات.
	77 - وظل العنف الجنسي والجنساني إزاء النساء والفتيات ظاهرة واسعة الانتشار في تشاد. ويشمل الجناة أفراد الجماعات المسلحة والجيش الوطني التشادي، لكن أغلبية الحوادث قد ارتكبها مدنيون. ويمكن استخلاص ملاحظتين من البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة عن العنف الجنسي والجنساني في تشاد. أولا، تتزايد حالات العنف الجنسي والجنساني بين اللاجئين في اتجاه صعودي، حيث سجلت 295 حالة في عام 2006، و 512 حالة في عام 2007، و 656 حالة في عام 2008، و 860 حالة في عام 2009، و 650 حالة حتى منتصف عام 2010. وقد لا يشير ذلك بالضرورة إلى تزايد حالات العنف الجنسي والجنساني، بل إلى تزايد الإبلاغ بحكم تواصل العمل بشأن العنف الجنسي والجنساني. وثانيا، قد يدل التزايد على حدوث تغير سلوكي يتجلى في رغبة الضحايا وأقاربهم في الإبلاغ عن الحالات. وعلى الرغم من أن نقص الإبلاغ يظل باعثا على القلق، وخاصة فيما يتعلق بحالات الاغتصاب أو الشروع في الاغتصاب، فإن هذا الاتجاه قد يشير إلى تنامي الثقة بآليات الحماية التي وضعتها الأطراف الفاعلة الدولية، بالتنسيق الوثيق مع المجتمعات المحلية، والثقة بالمفرزة الأمنية المتكاملة.
	78 - ومن بين حالات العنف الجنسي والجنساني الـ 650 المرتكبة ضد النساء والفتيات اللاجئات التي سجلتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النصف الأول من عام 2010، كان نحو 30 في المائة من الضحايا أطفال لا يزيد عمر بعضهم عن ثلاث سنوات. وتم توثيق حالات عنف جنساني واغتصاب وشروع في اغتصاب ارتكب بعضها أفراد في القوات المسلحة. وفي صفوف السكان المضيفين، وُثقت أيضا حالتا اغتصاب ضد ضحيتين من الأطفال ارتكبهما فردان في القوات المسلحة. ويظل الإفلات من العقاب على حالات العنف الجنسي والجنساني، وخاصة عندما يكون الجناة أفراد في الجيش الوطني التشادي، من الأمور التي تبعث على القلق البالغ.
	79 - وخلال عام 2010، سجل 11 حادثا وهجوما أمنيين ضد المشتغلين بالعمل الإنساني. ويعزى ذلك إلى ثلاثة عوامل هي: أن المفرزة الأمنية المتكاملة باتت، بفضل الدعم الذي تتلقاه من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، توفر الحراسات بشكل متزايد، كما باتت قادرة على الاستجابة بسرعة نسبية؛ وأنه جرى إنشاء قوة الرصد التشادية السودانية المشتركة وأن لهذه القوة تأثيرا رادعا؛ وأن القوات الأمنية الأخرى، بما فيها الجيش الوطني التشادي والدرك، قد كثفت جهودها لتعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم. غير أن هذا النقصان جاء بعد فيض من الحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 وشملت خطف سيارات وأشخاص. وترتب على ذلك أن سحبت منظمة دولية غير حكومية موظفيها الدوليين من شرق تشاد وأن ثلاثا أخرى قد علقت عملياتها جزئيا. وعملا على مواصلة حماية العمليات الإنسانية بالنظر إلى انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، أنشأت الحكومة مكتب الأمن والحركة في ستة مواقع مختلفة (أبديشيه، وباهيه، وغيريدا، وإيريبا، وكوكو، وغوز بيضا) لتوفير أمن إضافي للجهات المعنية بالعمل الإنساني.
	80 - ونظمت حكومة تشاد، في إطار جهودها الرامية إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم، مؤتمرا إقليميا في نجامينا بشأن إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات والجماعات المسلحة في حزيران/يونيه 2010. وضم المؤتمر ممثلين عن تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتوج بتوقيع إعلان نجامينا الذي التزمت الحكومة بموجبه بجملة أمور منها إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة؛ ووضع استراتيجية لمكافحة انتشار الأسلحة؛ وتنفيذ الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحماية الطفل؛ وتحقيق التناسق بين التشريعات الوطنية.
	التطورات في كوت ديفوار

	81 - لا يزال انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال من المسائل الكثيرة التي تبعث على القلق في كوت ديفوار. وقد وثقت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ 37 حالة للعنف الجنسي على المستوى الوطني، ارتكبت عناصر القوى الجديدة 7 حالات منها. وفي الغرب، حدثت معظم حالات الاغتصاب، التي تنسب فيما يُزعم إلى جماعات الميليشيا المؤيدة لغباغبو، أثناء هجمات على الطرق، وهي هجمات أصبحت مصدر قلق جديدا في المنطقة. وتم الإبلاغ عن ثلاث حالات في أيار/مايو وحزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2010. ومن الصعب بوجه عام معرفة ما إذا كان الجناة ينتمون إلى جماعات الميليشيا لأن معظمهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. وفي سان بدرو، أُلقي القبض في 12 آذار/مارس على عضوين في اتحاد الطلاب والتلاميذ في كوت ديفوار، عمرهما 17 عاما، لاشتراكهما في خطف ضحية من أقرانهما واغتصابها جماعيا، وقد أُفرج عنهما بعد ذلك.
	82 - كما تثور شواغل إزاء قتل الأطفال وتشويههم، إذ سُجلت في هذا الصدد 23 حالة تم التحقق من 19 حالة منها. ومن بين هذه الحالات الـ 19، وقعت 11 حالة أثناء الفترة التي أعقبت الانتخابات مباشرة وأساسا في مدن إيسيا، دويكويه، وسينفرا، وأبيدجان، وتييبيسو. ويزعم أن هذه الحالات قد ارتكبتها قوات موالية للرئيس السابق لوران غباغبو. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ قد تحققت من المزاعم المتعلقة بالحالات الباقية، وذلك بسبب الوضع الأمني المتقلب والقيود التي تكتنف حركة الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية للسيد غباغبو.
	83 - وكان اشتراك الأطفال في أنشطة الحملات الانتخابية والمظاهرات السياسية خلال الأسابيع المفضية إلى الانتخابات يجعلهم عرضة للأعمال الانتقامية، وأسفر عن تعرض الأطفال لأذى بدني. وعملا على تبديد هذا القلق، طُلب إلى رئيس أركان القوى الجديدة وإلى ضباط مركز القيادة المتكامل أن يأمروا الأفراد التابعين لهم بضمان حماية الأطفال من أي مخاطر محتملة للعنف أو للاستغلال تتعارض مع مصالح الأطفال العليا.
	84 - ولوحظ اتجاه يدعو إلى القلق لعسكرة الشباب، وخاصة في أعقاب الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. فتم تجنيد شباب في مواقع مختلفة، وخاصة في أبيدجان، وبوافليه، ودالوا، وسان بدرو، ومنطقة أغينبي، وفافوا، وزيوينولا، وهي مناطق تسيطر عليها القوات الموالية للسيد غباغبو. وتم جلب بعضهم إلى أبيدجان لتلقي تدريب عسكري سريع في مراكز معينة. كما وردت أنباء عن عمليات خطف قسري لشباب أخذوا إلى مراكز التدريب. وأُرسل بعض الشباب بعد إتمام تدريبهم إلى الميدان مرتدين الزي العسكري وحاملين الأسلحة. وفي ياموسوكرو، أعيد تنشيط سَرية العقارب المترصدة، وهي جماعة ميليشيا يقودها أحد أفراد جماعة الوطنيين الشباب، وكانت تعتزم فيما يقال تجنيد الشباب للتسلل إلى المناطق التي تسيطر عليها القوى الجديدة.
	التطورات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

	85 - سجلت الجهات المعنية بحماية الأطفال 447 حالة تجنيد لأطفال (من بينهم 49 فتاة) حتى الآن في عام 2010، مما يمثل نحو نصف عدد حالات التجنيد التي أشير إليها في تقريري الأخير (A/64/742-S/2010/181). ويمكن أن يعزى هذا الفرق الكبير إلى زيادة عمليات التجنيد قبيل الاندماج في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009 بموجب عملية المسار السريع. ومن بين حالات التجنيد التي تمت في عام 2010، حدثت 311 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية، و 74 حالة في مقاطعة كيفو الجنوبية، و 60 حالة في المقاطعة الشرقية، وحالة واحدة في مقاطعة باندوندو. ويقال إن طفلا قد جُند في أوغندا وفصل عن القوات في مقاطعة كيفو الشمالية. ويشمل الجناة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والمقاومين الوطنيين الكونغوليين، وجماعة ماي - ماي، وجيش الرب للمقاومة، وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري/الجبهة الشعبية للعدالة في الكونغو، والمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، والشرطة الوطنية الكونغولية، والقوى الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا، وعناصر مسلحة لم يتم تحديد هويتها. واُستخدم أغلبية الأطفال المجندين في عام 2010 في العمليات العسكرية وجندوا أكثر من مرة من جانب الجماعة نفسها أو جماعات أخرى. ومن الجدير بالذكر بوجه خاص أن عناصر سابقة في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب دمجت في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل التجنيد والتهديد بإعادة التجنيد، بما في ذلك من داخل المدارس، في ماسيسي وأراضي روتشورو. وفي هذه المنطقة مثلا قفل ما لا يقل عن 79 طفلا تم جمع شملهم مع أسرهم عائدين، في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مراكز العبور خوفا من أن يجندوا من جديد.
	86 - ووُثق في عام 2010 ما مجموعه 26 حالة قتل لأطفال و 16 حالة تشويه لأطفال من جانب القوات والجماعات المسلحة (بالقياس إلى 23 حالة قتل و 12 حالة تشويه في عام 2009). ومن بين هذه الحالات الـ 26، نُسبت 13 حالة إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و 5 حالات إلى جيش الرب للمقاومة، وحالتان إلى القوى الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا، وحالتان إلى قوات المقاومة الوطنية في إيتوري/الجبهة الشعبية للعدالة في الكونغو، وحالتان إلى المقاومين الوطنيين الكونغوليين، وحالة إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وحالة إلى جماعة ماي - ماي. ويقال إن 7حالات تشويه قد ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإن 4 حالات قد ارتكبتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وإن 3 حالات قد ارتكبتها جماعة ماي - ماي، وإن حالة قد ارتكبها المقاومون الوطنيون الكونغوليون، وإن حالة قد ارتكبتها جماعة لم يتسن التعرف على هويتها.
	87 - وظل العنف الجنسي الذي تمارسه ضد الأطفال القوات الأمنية (الجيش والشرطة الوطنية الكونغولية) والجماعات المسلحة شاغلا خطيرا في عام 2010. وسجلت الجهات المعنية بحماية الطفل ما مجموعه 141 حالة (من بينها حالتان ضد صبيين) في عام 2010، بالقياس إلى 134 حالة في عام 2009. ومن هذه الحالات الـ 141، وقعت 73 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية، و 35 في المقاطعة الشرقية (13 في إيتوري و 22 في أويلي العليا والسفلى)، و 33 في مقاطعة كيفو الجنوبية. ويقال إن 67 حالة عنف جنسي ضد أطفال قد ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، تتلوها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (20 حالة)، وجيش الرب للمقاومة (15 حالة)، والشرطة الوطنية الكونغولية (12 حالة)، والمقاومون الوطنيون الكونغوليون (4 حالات)، وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري (حالتان)، وفصائل ماي - ماي (حالة واحدة)، والقوى الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا (حالة واحدة)، ووكالة المخابرات الوطنية (حالة واحدة). ويقال إن عنصرا في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية قد اغتصب، في 10 كانون الثاني/يناير 2010، فتاة عمرها 16 عاما في أراضي أويلي العليا بالمقاطعة الشرقية. ولم يتسن تحديد هوية الجناة في 15 حالة. وكان 26 طفلا، ممن تعرضوا للعنف الجنسي، ومن بينهم صبي، تقل أعمارهم عن 10 سنوات. وبالإضافة إلى حالات العنف الجنسي الـ 141 التي ارتكبت ضد أطفال في عام 2010، وُثقت في عام 2010 أيضا 89 حالة عنف جنسي أخرى حدثت في عام 2009 أو قبله.
	88 - ويظل ضمان مساءلة من ارتكبوا جرائم ضد الأطفال أمرا عصيا. وعلى الرغم من كثرة ما أبلغ عنه من حالات تجنيد الأطفال، وخاصة من جانب قادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو المشاركين في عملية ’’أماني ليو‘‘، لم يُستهل إجراء قضائي ضدهم. وظل بوسكو نتاغندا، واينوسون زيموريندا، وبودوان نغارويي، الذين يشتبه في أنهم يقومون جميعا بتجنيد الأطفال واستخدامهم، ضمن الهيكل القيادي للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولكن من التطورات الإيجابية، أُلقي القبض على 28 من أفراد القوات الأمنية لارتكابهم اعتداءات أمنية ضد الأطفال (19 في مقاطعة كيفو الجنوبية، و 9 في المقاطعة الشرقية). ومن بين المعتقلين، أُدين 20 عنصرا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وعنصران من الشرطة الوطنية الكونغولية. وبالإضافة إلى ذلك، أدين، في مقاطعتي كيفو، عنصران من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وعنصر في جماعة ماي - ماي لقتل أطفال وتشويههم. 
	89 - وفي عام 2010، شُنت هجمات على ما لا يقل عن 14 مدرسة و 9 مستشفيات (10 في كيفو الشمالية، و 8 في إيتوري، و 5 في كيفو الجنوبية) من جانب القوات والجماعات المسلحة (7 من جانب قوات المقاومة الوطنية في إيتوري/الجبهة الشعبية للعدالة في الكونغو، و 7 من جانب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و 3 من جانب المقاومين الوطنيين الكونغوليين، و 1 من جانب القوات الجمهورية الاتحادية، و 2 من جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، و 3 من جانب جماعات لم يتسن تحديد هويتها). وتضمنت الهجمات 10 حالات دمرت فيها المباني، و 18 حالة نهب، و 7 حالات احتلت فيها المباني.
	90 - وظل وصول المساعدات الإنسانية يتعرض للتعويق في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية طوال عام 2010، لا نتيجةً لنشاط الجماعات المسلحة والعمليات العسكرية ضد هذه الجماعات فحسب، بل أيضا بسبب الاستهداف المباشر للمشتغلين بالعمل الإنساني. وزاد في عام 2010 عدد الحوادث الأمنية المسجلة التي تعرض لها المشتغلون بالعمل الإنساني بنسبة 10 في المائة بالقياس إلى عام 2009. وقد اُستهدف المشتغلون بالعمل الإنساني من جانب الأطراف جميعا، مما قيد بشكل خطير توفير المعونة للسكان الضعفاء. وعلى الرغم من أن قوات الأمن الوطني والجماعات المسلحة (وأساسا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعة ماي - ماي) كانت مسؤولة عن بعض الحالات، فإن معظم الحوادث لم يستدل على مرتكبيها. ويثير هذا الاتجاه القلق بوجه خاص في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث كانت أشد المواقع تضررا هي أراضي ماسيسي وروتشورو وفيزي. وفي كيفو الجنوبية وحدها، زاد عدد الهجمات ضد المشتغلين بمجال المعونة بأكثر من الضعف في عام 2010 بالقياس إلى عام 2009. وفي منطقتي أويلي العليا والسفلى من المقاطعة الشرقية، أدى انعدام الأمن الناجم عن تهديد ينسب إلى جيش الرب للمقاومة وتوترات أخرى إلى تقييد حركة المشتغلين بالعمل الإنساني على نحو خطير على امتداد العام. وظل قيام وكالات الأمم المتحدة بتوفير المساعدة الإنسانية في الشرق يعتمد إلى حد كبير على قدرة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية على نشر قوات لحراسة قوافل الإغاثة وتأمين المناطق التي تقدم فيها المساعدات. 
	التطورات في هايتي

	91 - منذ تقريري الأخير، تأثرت البيئة الأمنية بالزلزال الذي وقع في 12 كانون الثاني/ يناير 2010، والذي أدى إلى تشريد ما يزيد على مليون نسمة والزج بهم في مخيمات للمستضعفين وللمشردين داخليا، وتأثرت كذلك بجولتي انتخابات رئاسية وتشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 20 آذار/مارس 2011. ويجري فيما يقال تداول الكثير من الأسلحة النارية، وتشير التقديرات إلى أن العصابات تحوز 000 17 قطعة سلاح من بين 000 205 قطعة سلاح غير مشروعة يجري تداولها. ويشكل ذلك خطرا على الأطفال الذين يجندون كأفراد عصابات، خاصةً وأن الهياكل الاجتماعية التقليدية وبيئة الحماية المعتادة - المتمثلة في مدارسهم وأسرهم وكنائسهم - ما زالت مفككة نتيجة للزلزال. كما سلط الاضطراب السياسي وتقلب الوضع الأمني الضوء على خطر التحالفات الانتهازية بين العناصر المسلحة وأطراف سياسية أو أطراف من القطاع الخاص تحقيقا لأغراض سياسية أو إجرامية. وعلاوة على ذلك، فإن الاتجار بالأطفال يظل شاغلا خطيرا في هايتي. ويعد كثير من هؤلاء الأطفال ضحايا لسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والسخرة والاستغلال في أغراض إجرامية. 
	92 - وعلى الرغم من أن عدد عمليات خطف الأطفال قد انخفض قبل الزلزال بسبب قيام الشرطة الوطنية الهايتية، بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، بإلقاء القبض على عناصر مسلحة وقادة عصابات شاركوا في خطف الأطفال (89 حالة في عام 2008؛ و 21 حالة في عام 2009)، فإن عدد هذه العمليات قد زاد بقدر طفيف في عام 2010، حيث خُطف 27 طفلا (من بينهم 13 فتاة) للحصول على فدية أو للاعتداء عليهن، بما في ذلك من جانب عناصر مسلحة، وحدث ذلك في بور - أو - برنس أساسا. وتعرضت الفتيات المخطوفات إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب أثناء الأسر. وعدم قيام الأسر بإبلاغ السلطات بكل حالات الخطف خوفا من التداعيات يوحي بأن عددها الإجمالي قد يكون أكثر ارتفاعا.
	93 - ووفقا للأرقام الرسمية المقدمة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون، قُتل 17 صبيا و 4 فتيات أثناء المواجهات العسكرية بين عصابات بور - أو - برنس في عام 2010. وخلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر والأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر وحدهما، تم الإبلاغ عن قتل 9 أطفال من جانب العصابات المسلحة في مارتيسان نتيجة الاضطراب السياسي المرتبط بالجولة الأولى من الانتخابات.
	94 - وعلى الرغم من زيادة الدوريات التي تقوم بها الشرطة الوطنية الهايتية، ما زالت التقارير تتواتر عما يتعرض له الأطفال على يد العناصر المسلحة من اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وخاصة في مخيمات الأشخاص المشردين داخليا الذين لا يستطيعون الوصول إلى الدوائر المعنية بإنفاذ القانون إلا بصورة محدودة أو متقطعة. وكانت عدة مخيمات للمشردين داخليا قاعدة للسجناء الفارين ولعمليات العصابات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت منظمة دولية غير حكومية 284 حالة من حالات العنف الجنسي في بور - أو - برنس كان 60 في المائة منها يتعلق بأطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما؛ وسجلت الشرطة الوطنية الهايتية 279 حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وحالة اغتصاب لصبي في بور - أو - برنس خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2010. ولما كان جمع البيانات عن حالات العنف الجنسي في هايتي بعد وقوع الزلزال أمرا بالغ الصعوبة مع افتقار البلد إلى نظام فعال لتسجيل الحالات، فإن المعلومات المتعلقة بعدد الحالات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات المشردين داخليا لم تكن متاحة وقت كتابة هذا التقرير.
	95 - وتفيد تقارير بأن عناصر مسلحة في بور - أو - برنس وما حولها تستخدم أطفالا قد لا تتعدى أعمارهم 10 سنوات لنقل المخدرات، أو تحذير الأفراد عند قيام قوات الأمن بعمليات ضدهم، أو حمل الأسلحة، أو التدخل في المواجهات العسكرية، أو نقل الرسائل، أو العمل كجواسيس، أو جمع الفدى أثناء عمليات الخطف، أو إشعال الحرائق، أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة. ويقال إن إحدى العصابات المسلحة في مارتيسان تضم نحو 30 طفلا.
	96 - وأدى الضرر المادي الذي لحق بمؤسسات سيادة القانون من جراء الزلزال إلى تفاقم التحديات القائمة، ومنها عدم توافر مرافق احتجاز كافية وطول فترة احتجاز الأطفال قبل المحاكمات. ومن بين الأطفال المحتجزين في كل أنحاء البلد، الذين وصل عددهم في كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى 342 طفلا ، كان 88 في المائة منهم مودعين في مرافق احتجاز قبل المحاكمة، وكان 14 في المائة منهم فتيات. ولا تتوافر مرافق احتجاز كافية لاستيعاب الأطفال الذين صدرت ضدهم أحكام والأطفال الخاضعين للإجراءات القضائية. غير أن إدارة هيئة السجون قد اتخذت خطوات لحل هذه المسألة في إطار استراتيجية التنمية للفترة 2007-2012.
	التطورات في العراق

	97 - استخدم تنظيم القاعدة في العراق الأطفال في التجسس والاستطلاع، ونقل اللوازم والمعدات العسكرية، وتصوير الهجمات بالفيديو، وزرع الأجهزة المتفجرة، والمشاركة النشطة في الهجمات على قوات الأمن والمدنيين. وتلقت الأمم المتحدة في عام 2010 تقارير متسقة من جماعات المجتمع المدني والسلطات الوطنية وقوات الأمن، وكذلك من قوات الولايات المتحدة في العراق تفيد بأن تنظيم القاعدة في العراق يُشغِّل جناحا شبابيا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما يسمى ’’طيور الجنة‘‘ (ويشار إليه أيضا باسم ’’فتية الجنة‘‘ أو ’’شباب الجنة‘‘) لتنفيذ هجمات انتحارية ضد أهداف عسكرية وحكومية ومدنية. ويصعب التحقق من المعلومات المتعلقة بهذا الجناح التابع لتنظيم القاعدة في العراق بسبب الطابع السري للجماعة وصعوبة تحديد قادتها وتسلسل قيادتها. ولكن يقال إن تنظيم القاعدة في العراق يستهدف الأطفال المستضعفين، مثل الأيتام وأطفال الشوارع وأصحاب الإعاقة العقلية، من أجل تجنيدهم قسرا. ويُزعم أن المتمردين قد استخدموا، في حالات أخرى، الأطفال كمفجري قنابل بالوكالة، فلم يُخبروا بأنهم ينقلون متفجرات يعتزم تفجيرها عن بعد دون علمهم.
	98 - وفي عام 2010، قُتل ما لا يقل عن 194 طفلا وأصيب 232 طفلا نتيجة استمرار النزاع. وحدثت أغلبية هذه الحوادث في محافظات بغداد ونينوى وكركوك والبصرة. وتقيد الظروف الأمنية وصول موظفي الأمم المتحدة إلى أجزاء كثيرة من العراق، ومن ثم لم يتسن التحقق من الحوادث جميعا. ونتيجة لذلك، تعتقد الأمم المتحدة أن هذه الأرقام تعبر بشكل منقوص عن العدد الفعلي للخسائر التي وقعت في صفوف الأطفال خلال السنة. ويعزى العدد الأكبر من الخسائر إلى تنظيم القاعدة في العراق وتنظيم دولة العراق الإسلامية اللذين يشنان هجمات عشوائية، بما في ذلك المفجرون الانتحاريون والسيارات المفخخة والقنابل المزروعة على جوانب الطرق، بهدف ترويع السكان وإشاعة مناخ من الرعب في الأماكن العامة التي يتجمع فيها عادة المدنيون، بمن فيهم الأطفال. وقد أعلن تنظيم دولة العراق الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 31 تشرين الأول/أكتوبر على كنيسة سيدة النجاة ببغداد وقتل فيه 55 شخصا، من بينهم 3 أطفال. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل أطفال أيضا أو شوهوا نتيجة وقعوهم في مرمى النيران أثناء الاشتباكات بين الجماعات المتمردة والقوات العسكرية والشُرطية، أو أثناء المواجهات عند نقاط التفتيش.
	99 - وأدى استمرار هذا الوضع الأمني إلى تقويض فرص حصول الأطفال على التعليم في بعض الحالات. ويظل تهديد جماعات بعينها وترويعها باعثا على القلق بوجه خاص. فقد أفادت التقارير مثلا بأن مدارس كثيرة في بغداد، تتقاسم في أحيان كثيرة نفس الأماكن مع كنائسها، قامت في تشرين الأول/أكتوبر 2010، إثر الهجوم الذي شنه تنظيم دولة العراق الإسلامية على كنيسة سيدة النجاة، بإلغاء دروسها لعدة أسابيع خوفا من أن يشن التنظيم المذكور أو جماعة متمردة أخرى هجوما مماثلا يرمي إلى ترويع الطائفة المعنية.
	100 -  وتوقف احتجاز الأطفال من جانب القوات الأمريكية في العراق خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويقضي اتفاق حالة القوات المعقود بين الولايات المتحدة والعراق بالإفراج عن الأحداث الذين تعتقلهم القوات الأمريكية في العراق، أو بنقلهم، في حالة وجود أدلة كافية، إلى نظام العدالة العراقي للتعامل معهم. وفي حزيران/يونيه 2010، لم يعد هناك أي أحداث محتجزين لدى القوات الأمريكية في العراق. وفي عام 2009 بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بدعم من اليونيسيف، مشروع ’’العدل للأطفال‘‘ الذي يجمع بين توفير الوقاية والحماية للأطفال والشباب وإعادة إدماجهم وكفالة العدالة الإصلاحية لهم. واستمرت أربعة أفرقة قانونية في توفير المساعدة للصبيان أثناء الاحتجاز في مرحلتي ما قبل وما بعد المحاكمة في بغداد والبصرة في عام 2010. وكان كثير من هؤلاء الفتية متهمين بالمشاركة في أنشطة إرهابية، وهي أنشطة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عاما في حالة الإدانة. وهناك آخرون كانوا محتجزين دون توجيه تهمة رسمية إليهم لأكثر من 12 شهرا.
	التطورات في لبنان

	101 - ما زال القلق العميق يساور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية الطفل إزاء تسييس الأطفال ومشاركتهم المحتملة في الصدامات المسلحة بين القوى السياسية المتخاصمة أو في المظاهرات السياسية. غير أن جمع أدلة دقيقة وموثوق بها عن ارتباط الأطفال بالجماعات المسلحة يظل أمرا صعبا بسبب نقص آليات الرصد في لبنان في الوقت الحاضر. ولم تُصدِّق الحكومة بعد على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
	102 - كما يشكل تأثير الاضطراب السياسي المستمر، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية الحادة، وارتفاع نسب التسرب من المدارس، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بالقياس إلى السكان المضيفين، عوامل رئيسية تزيد من مخاطر ارتباط الأطفال بالعنف السياسي المسلح، أو بالتطرف العنيف في بعض المخيمات الفلسطينية. وينبغي ملاحظة أن التعديلات الهامة التي أُدخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، التي اعتمدها البرلمان اللبناني في عام 2010، ترمي إلى تحسين فرص وصول اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان إلى سوق العمل في القطاع الخاص.
	103 - ومن زاوية إيجابية، تم هذا العام الإفراج عن 9 أطفال من الأطفال الاثني عشر المعتقلين لأسباب أمنية، الذين احتجز بعضهم بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعة فتح الإسلام، كما جاء في تقريري الأخير. وبلغ عمر اثنين من المحتجزين 18 عاما خلال السنة ونقلا إلى المرافق الخاصة بالكبار.
	104 -  وما زال وجود الذخائر العنقودية التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب في عام 2006 يشكل خطرا جسيما للسكان المدنيين الذين يعيشون بالقرب من المناطق الملوثة. ومنذ نهاية النـزاع في آب/أغسطس 2006، وصل عدد الحوادث التي تعرض لها المدنيون إلى 347 حادثا، فقتل 44 شخصا وأصيب 303 أشخاص، من بينهم 102 من الأطفال.
	105 - وتشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تهديدات مستمرة، إذ سُجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير 17 حالة لخسائر وقعت في صفوف المدنيين. وتتضمن هذه الخسائر قتل طفل وتشويه ثلاثة آخرين في حادث واحد وقع في مخيم البداوي الفلسطيني (شمال لبنان) ويجري حاليا التحقيق فيه من جانب المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. وفي 17 آب/أغسطس، صدق البرلمان اللبناني على اتفاقية الذخائر العنقودية.
	التطورات في ميانمار

	106 - من بين الجنود الأطفال الـ 93 الذين تم الإخطار بصرفهم من قوات تاتماداو (القوات المسلحة الميانمارية) عن طريق آليات حكومية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2010، تحققت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ من أن 40 طفلا قد جندوا خلال عام 2010، في حين أن الأطفال الـ 53 المتبقين قد جندوا في عام 2009. غير أن ذلك لا يمثل على الأرجح العدد الإجمالي للأطفال المجندين، بالنظر إلى أن منظمة العمل الدولية قد تلقت 201 شكوى تتعلق بتجنيد جنود أطفال في عام 2010 (مما يمثل زيادة كبيرة بالقياس إلى 86 شكوى وردت في عام 2009)، وما زال هناك سيل مطرد من التقارير التي تقدم بانتظام إلى فرقة العمل عن تجنيد القصر. وفي عام 2010، تابعت فرقة العمل بصفة منتظمة الحالات المبلغ عنها؛ غير أن تقييد الوصول في ميانمار ما زال يحد من عدد الحالات التي تتمكن فرقة العمل من التحقق منها. ويشير تحليل الحالات التي تم التحقق منها والتقارير الموثوق بها إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة، فإن أنماط تجنيد الأطفال القصر في قوات تاتماداو لم يطرأ عليها تبدل ملموس وما زالت تشمل تجنيد أطفال يعملون وغير مصحوبين بذويهم يُقتادون من الشوارع أو محطات السكك الحديدية أو غيرها من الأماكن العامة، حتى وإن كان أغلبية الأطفال قد جندوا من منازلهم أو قراهم. وكانت معظم حالات التجنيد تتعلق بأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما، وكانت أغلبيتهم من مقاطعة يانغون. وما زال الأطفال يُقنعون أو يُخدعون من جانب أقاربهم (العاملين في قوات تاتماداو) والجنود (للحصول على ترقية أو حوافز أخرى) وغيرهم من الوسطاء كي ينضموا إلى قوات تاتماداو. وأفاد أغلبية الأطفال الذين أجريت مقابلات معهم بعد صرفهم من الخدمة بأن القائم بتجنيدهم لم يسألهم عن أعمارهم، أو زيَّفها عند التجنيد. وتشير تقارير موثوق بها إلى أنه بالإضافة إلى الأطفال الذين يجندون رسميا في قوات تاتماداو، فإن هذه القوات تستخدم الأطفال كحمالين، وكعمال في أشغال بناء الطرق والمطابخ والزراعة، وتستخدمهم أيضا لخدمة كبار الضباط. كما تؤكد التقارير قيام الميليشيات القروية المعروفة باسم ’’بي ثو سيت‘‘ بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
	107 - وما زال الأطفال موجودين في صفوف الجيش البوذي الكاريني الديمقراطي، المتمركز في مقاطعة بان بولاية كاين. وتم التحقق من ثلاث حالات تتعلق بثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عاما جندتهم كتيبتا الجيش البوذي الكاريني الديمقراطي رقم 555 ورقم 907 على التوالي قبل عام 2010. وتشير شهادات هؤلاء الأطفال الذين انفصلوا عن الجيش المذكور في عام 2010 إلى وجود كثير من الأطفال الآخرين في تلك الجماعة المسلحة. 
	108 - وتشير معلومات موثوق بها إلى أن الأطفال كانوا موجودين أيضا في صفوف جيش استقلال كاشين، ومجلس سلام الاتحاد الوطني الكاريني/جيش التحرير الوطني الكاريني، وجبهة السلام الكارينية، والحزب الوطني التقدمي الكاريني/الجيش الكاريني، وجيش ولاية شان للجنوب، وجيش ولاية وا المتحد. غير أن فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ لم تتمكن من الاتصال بهذه الجماعات أو رصد وجود الأطفال بشكل مباشر في هذه الجماعات بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على الوصول. وتم الآن إدماج جبهة التحرير الشعبية الوطنية الكارينية وجيش التحالف الديمقراطي الوطني لميانمار/جيش كوكانغ، المدرجين في المرفق الأول من تقريري لعام 2010 (A/64/742-S/2010/181)، في قوات حرس الحدود التابعة لقوات تاتماداو (قوة حرس الحدود رقم 1004 وقوة حرس الحدود رقم 1006 على التوالي). كما أُدمج فصيل منشق عن الجيش البوذي الكاريني الديمقراطي في قوات حرس الحدود. وعلاوة على ذلك، تم التحقق من حالة طفل ارتبط بالاتحاد الوطني الكاريني/جيش التحرير الوطني الكاريني في عام 2010. وأفاد الصبي بأنه أدى مهاما إدارية للجماعة وبأن صبيين آخرين كانا موجودين في المعسكر.
	109 -  وشوهد أطفال يرتدون الزي العسكري في صفوف جبهة شين الوطنية/جيش شين الوطني في تونغزام وتديم في شمال غرب ولاية شين. ويشكل هذا انتهاكا لـ ’’وثيقة الالتزام‘‘ التي أصدرتها جبهة شين الوطنية في 15 آذار/مارس 2009 والتي أكدت فيها مجددا أن الجماعة لا تجند أي أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، وكررت فيها التزامها بأن تُيسر الرصد المستقل وأن تضع خطة عمل محددة المدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 1612 (2005).
	110 -  ونشر في عام 2010 عدد من التقارير الإعلامية عن تعرض الأطفال للقتل والتشويه خلال المناوشات التي وقعت بين قوات تاتماداو أو الجيش البوذي الديمقراطي الكاريني أو جيش التحرير الوطني الكاريني أو الجيش الكاريني أو جماعة مون بي ثيت، أو بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. وفي حالة تم التحقق منها، فجَّر صبيَّان تقل أعمارهما عن 10 سنوات من غير قصد، في 31 آذار/مارس 2010، بينما هما يلعبان في بلدة هلانغبوي بولاية كاين، قذيفة غير منفجرة كانت قد أطلقتها قاذفة قنابل يدوية من طراز M-79. فلقي أحدهما حتفه على الفور، في حين تعرض الآخر لإصابات خطيرة. وتُستخدم قاذفات القنابل اليدوية من طراز M-79 في تلك المنطقة بانتظام من جانب قوات تاتماداو والجيش البوذي الديمقراطي الكاريني وجيش التحرير الوكني الكاريني. وتواترت مزاعم إضافية كثيرة في عام 2010 عن تعرض الأطفال لاستهداف مباشر أو للقتل أو التشويه من جانب أطراف النـزاع (تتعلق أغلبية الحالات المبلغ عنها بقوات تماداو والجيش البوذي الديمقراطي الكاريني). ولم تتمكن فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ من التحقق من هذه الحالات بسبب القيود التي فرضتها حكومة ميانمار على وصول فرقة العمل.
	111 -  وظلت فرص الوصول إلى الفئات الضعيفة، ومن بينها الأطفال، محدودة في كثير من مناطق البلد بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية المعنية بالعمل الإنساني في ميانمار. وظلت الحكومة تقيد الوصول إلى أماكن مختلفة من البلد، قائلة إن الشواغل الأمنية هي المبرر الرئيسي لتقييد وجود وسفر الموظفين الدوليين (وكذلك الوطنيين) التابعين لوكالات الإغاثة. وكانت إمكانية الوصول محدودة في المناطق التي يسري فيها، والتي لا يسري فيها، وقف إطلاق النار، بما في ذلك المناطق الخاضعة لإدارة مختلطة.
	112 - ونُشر عدد من التقارير الإعلامية عن هجمات على مدارس أو مستشفيات من جانب قوات تاتماداو والجيش البوذي الديمقراطي الكاريني في ولاية كاين. ولم تتمكن فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ من التحقق إلا من تقريرين فحسب من هذه التقارير، لأن السلطات تمنع الوصول أو تقيده تقييدا شديدا. ويتعلق هذان التقريران بهجوم شنته كتيبتا المدفعية الخفيفة رقم 362 ورقم 367 التابعتان لقوات تاتماداو في بلدة لير دوه بمقاطعة نوينغلبين بولاية كاين. ففي الفترة بين 3 و 8 شباط/فبراير 2010، تسببت الكتيبتان في تشريد عدد كبير من الناس تاركين وراءهم 13 مدرسة يبلغ مجموع طلابها 531 طالبا. ومن هذه المدارس، تم تدمير مدرسة ثانوية ودار حضانة في ثي باو ثا بقرية كوي لاه. وبالإضافة إلى ذلك، تم حرق عيادة باو ثا التي تخدم نحو 000 3 نسمة. ومن غير الواضح ما إذا كان أهل القرية قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لأن فرص الوصول مقيدة تقييدا شديدا في هذه المنطقة. 
	113 - وأتاحت الحكومة وثائق تشير إلى أن 43 جنديا في قوات تاتماداو قد أُنذروا أو خفضت رتبهم أو أجورهم وبدلاتهم أو وبخوا توبيخا شديدا أو سجنوا في سجون عسكرية ومدنية فيما يتصل بتجنيد الأطفال بصورة غير مشروعة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2010. ويمثل هذا العدد زيادة كبيرة بالقياس إلى عام 2009 الذي لم تبلغ وزارة الدفاع فيه إلا عن 22 حالة اُتخذت فيها إجراءات تأديبية ضد أفراد عسكريين. ورحبت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ بالزيادة الكبيرة في الجزاءات والعقوبات التي وُقِّعت على الجناة وأحاطت علما بها، ولكنها ما زالت ترى أن ذلك يقصر عن ضرورة قيام الحكومة على نحو عاجل بتطبيق العمليات التأديبية بشكل منهجي على الجناة (من عسكريين ومدنيين على حد سواء). وفي حدود علم فرقة العمل لم يواجه أي مدني قد يكون عاون في تجنيد القصر أو حرض عليه مقاضاة جنائية. ولم تتخذ الحكومة أيضا خطوات لتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
	114 - وأَبلغت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ في وقت سابق عن التطور السار المتمثل في قبول الحكومة مبدأ صرف المجندين القصر المتهمين بالفرار من الخدمة والإفراج عنهم من السجن استنادا إلى عدم مشروعية تجنيدهم. وتفيد منظمة العمل الدولية بأنه قد تم حتى تاريخه الإفراج عن 7 (1 في عام 2010) من هؤلاء المجندين القصر السجناء وصرفهم من خدمة الجيش، وبأن المفاوضات تتواصل من أجل الإفراج عن 10 أشخاص آخرين منهم. ومما يدعو للأسف أن إلقاء القبض على ’’الفارين‘‘ قد تواصل، ولم يتخذ أي إجراء استباقي لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص المسجونين في الوقت الحاضر. ومن التطورات السارة أيضا قبول الحكومة المبدأ المتمثل في أن بلوغ الطفل المجند سن الرشد القانوني لا يضفي المشروعية على تجنيده، أو مواصلة احتجازه في الجيش، أو اتهامه لاحقا بالفرار.
	115 -  وفي عام 2010، طرأت زيادة ملحوظة في الإبلاغ عن تجنيد القصر لفرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ وغيرها من المنظمات المعنية بحماية الأطفال. ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا إلى زيادة فعالية التعاون بين الحكومة وأعضاء فرقة العمل بشأن المسألة، لا على المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على المستوى المحلي حيث تزايدت أنشطة التوعية الموجهة إلى الضباط المحليين. كما زاد الإبلاغ في مناطق المشاريع حيث أنشأ الضباط المحليون آليات حدودية لحماية الأطفال، بدعم من الوكالات المعنية بحماية الأطفال وشركائها المحليين المعنيين أيضا بحماية الأطفال.
	116 -  وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت الحكومة قانون الخدمة العسكرية الشعبية الذي لم يدخل بعد، في حدود علم فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ، حيز النفاذ. وينص القانون على جواز استدعاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 27 عاما لأداء الخدمة العسكرية لمدة لا تتجاوز 24 شهرا (أو 36 شهرا في حالة فئة محددة من الأفراد المهنيين وذوي المهارات). وما زالت فرقة العمل تشعر بالقلق إزاء إمكان تنفيذ هذا القانون في ضوء المسائل النظمية المتعلقة بالتحقق من العمر. ولم توقع حكومة ميانمار بعد البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
	التطورات في نيبال

	117 -  اشترك الحزب الشيوعي النيبالي الموحد الماوي، بوصفه حزبا سياسيا، في انتخابات الجمعية التأسيسية في عام 2008، وانخفضت بشكل كبير بعد ذلك الانتهاكات ضد الأطفال المرتبطة بالنـزاع. غير أن العناصر المسلحة التي تمارس نشاطها بدوافع سياسية، وبدوافع إجرامية أساسا في كثير من الأحيان، في أقضية تيراي الجنوبية ما زالت تؤثر تأثيرا خطيرا على الوضع الأمني العام، وقد أوجدت هذه الجماعات مخاطر جديدة فيما يتعلق بحماية الأطفال وزادت من تعرضهم للانتهاكات. ولكن لا يمكن تحديد نمط ثابت للانتهاكات، ويتعذر تحديد هوية الجناة في كثير من الأحيان، بالنظر إلى أن الحالة في منطقة تيراي تتسم بالسيولة وبسرعة تشكيل الجماعات المسلحة المختلفة وانقسامها واختفائها.
	118 - وفي عام 2010، وثقت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ خطف 14 طفلا ثم قتل 4 أطفال منهم في وقت لاحق. ومن هذه الحالات الـ 14، كانت 12 حالة تتعلق بالخطف للحصول على فدية، في حين لم تكن الدوافع معروفة في الحالتين الأخريين. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض 20 طفلا لإصابات تسببت فيها الأجهزة المتفجرة المحلية الصنع في أجزاء مختلفة من البلد. ولكن كان من الصعب تحديد ما إذا كانت الأجهزة المتفجرة المحلية الصنع تعد من مخلفات النـزاع السابق أو تمثل تلويثا جديدا قامت به الجماعات الإجرامية المسلحة.
	119 -  وقام برنامج التوعية بمخاطر الألغام الذي تقوده إدارة التعليم والشرطة النيبالية وقوة الشرطة المسلحة، بدعم من اليونيسيف، بتدريب وتجهيز المعلمين وأفراد الشرطة النيبالية وقوة الشرطة المسلحة في الأقضية الـ 25 الأكثر تضررا. وتم توعية نحو 000 500 طفل في المدارس و 000 25 من أفراد الأمن بتجنب مخاطر الألغام، وبتجنب مخلفات النـزاع من المتفجرات التي تشكل الخطر الأهم إذ سببت من الخسائر في نيبال أكثر مما سببت الألغام. وأُنشى في وزارة السلام والتعمير قسم معني بالألغام بدأ يمارس أعماله بوصفه جهة التنسيق الحكومية للأنشطة المتعلقة بالألغام. 
	التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

	120 - قُتل 11 طفلا فلسطينيا وأصيب 360 طفلا (342 صبيا و 18 فتاة) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حوادث تتصل بالنـزاع المسلح. ومن بين الأطفال المصابين الـ 360، كان هناك 58 طفلا تقل أعمارهم عن 12 عاما؛ وحدث 83 في المائة من الإصابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحدث 17 في المائة في غزة؛ وأصيب 302 من الأطفال بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية و 40 طفلا من جانب المستوطنين الإسرائيليين، و 11 طفلا من جراء ذخائر غير منفجرة، وطفلان على يد جناة لم تعرف هويتهم. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب خمسة أطفال من جراء المناولة الخاطئة للأسلحة والمتفجرات في عدة حوادث كان من بينها حادث يتعلق فيما يقال باقتتال بين الجماعات الفلسطينية المسلحة. ولم يقتل أي طفل إسرائيلي في عام 2010 نتيجة النـزاع، لكن أصيب طفلان منهم طفل أصيب نتيجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة في 21 كانون الأول/ديسمبر من جانب جماعة فلسطينية لم تعرف هويتها.
	121 - وهناك شواغل خطيرة تتعلق بتزايد عدد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين أطلقت عليهم النار أو أصيبوا داخل ما يسمى منطقة غزة العازلة التي فرضتها إسرائيل، وهي منطقة تغطي مساحة تصل إلى 300 متر من سياج غزة. والحدود الدقيقة للمنطقة غير واضحة، بالنظر إلى أنها ليست معينة ماديا، لكنها تعرف كمنطقة تحدث فيها مواجهات بين المقاتلين وقوات الأمن الإسرائيلية. وفي أيار/مايو 2009، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه إلى أن أي شخص يدخل المنطقة سيعرض حياته للخطر. غير أن الفلسطينيين يواصلون جمع الحصى والنفايات المعدنية من المستوطنات المهجورة والمناطق الصناعية المجاورة للسياج، وهي مواد يبيعونها بعد ذلك لإعالة أسرهم. وفي عام 2010، قيل إن 40 صبيا و 4 فتيات قد أصابتهم نيران إسرائيلية في المنطقة العازلة أو بالقرب منها. ومن بين هؤلاء، أصيب بطلقات 26 صبيا، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، بينما كانوا يجمعون الحصى ضمن مسافة 800 متر من السياج. وفي الحالات التي أُخذت بشأنها إفادات تحت القسم، أصابت الطلقات 19 طفلا في الساق، وطفلين في الذراع، وطفلا في الرأس.
	122 -  وللسنة الثالثة على التوالي، استمر ورود أنباء عن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، ووُثقت ثلاث حالات جديدة في ثلاثة حوادث منفصلة وقعت في الضفة الغربية في عام 2010. إذ استُخدمت فتاة عمرها 16 عاما وصبيا عمره 13 عاما كدرعين بشريين أثناء تفتيش المنازل في حادثين منفصلين وقعا في نابلس، وأُجبر طفل عمره 14 عاما على السير أمام الجنود الإسرائيليين كدرع بينما كانت الحجارة تلقى عليهم أثناء مواجهات في الخليل. وفي 11 آذار/مارس 2010، اتهم جنديان، في أول محاكمة من نوعها، باستخدام طفل كدرع بشري خلال ’’عملية الحديد المصبوب‘‘. وأدانت محكمة عسكرية إسرائيلية الجنديين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لإتيان ’’سلوك غير ملائم‘‘ و ’’تخطي السلطة‘‘. وخُفضت رتبتهما من رتبة رقيب أول إلى رتبة رقيب وحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. وحتى تاريخه، لم تكن التدابير التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية لمنع استخدام الأطفال كدروع بشرية والمعاقبة عليه معبرة عن خطورة هذا السلوك.
	123 - وحتى كانون الأول/ديسمبر 2010، كان 213 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، من بينهم فتاة واحدة، مودعين في أماكن احتجاز إسرائيلية أو مسجونين من جانب قوات الأمن الإسرائيلية بتهم تتصل بالنزاع. وأُودع طفلان فلسطينيان رهن الاحتجاز الإداري دون اتهام أو محاكمة في عام 2010، وكان أحدهما صبيا احتجز لأكثر من 10 شهور. ومما يبعث على القلق بوجه خاص أن الحالات الموثقة لإلقاء القبض على أطفال في ضاحية سلوان بالقدس الشرقية قد تزايدت بصورة حادة في الربع الأخير من عام 2010. كما تتزايد التقارير عن ممارسة الجنود الإسرائيليين للعنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم أثناء الدوريات في سلوان، وكذلك أثناء القبض على الأطفال من القدس الشرقية ونقلهم إلى أماكن الاحتجاز واستجوابهم. وتفيد أرقام الشرطة الإسرائيلية بأن 267 1 ملفا إجراميا قد فُتح ضد أطفال اتهموا بقذف الحجارة في القدس الشرقية بين تشرين الأول/أكتوبر 2009 وتشرين الأول/أكتوبر 2010.
	124 -  وفي عام 2010، وثقت الأمم المتحدة وشركاؤها 90 حالة تتعلق بسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك من خلال إفادات أدلى بها هؤلاء الأطفال تحت القسم. وكانت أعمار 24 من هؤلاء الأطفال تقل عن 15 عاما، وكان منهم طفلان يبلغ عمرهما 10 سنوات وطفل يبلغ عمره 7 سنوات. وفي أكثر من 75 من هذه الحالات، جرى الإبلاغ عن تقييد الأيدي وعصب الأعين، وأفاد 62 طفلا بأنهم تعرضوا للضرب، و 35 بأنهم أجبروا على المكوث في أوضاع تنكيلية، و 16 طفلا بأنهم حبسوا حبسا انفراديا. وفي ثلاث حالات، أفاد الأطفال بأن الصدمات الكهربائية قد استخدمت على أجسادهم، وأفاد 4 أطفال بأنهم هددوا بالصدمات الكهربائية أثناء استجوابهم، مما أسفر عن انتزاع اعترافات بالإكراه. وكان مما يثير القلق بوجه خاص تزايد الحالات الموثقة للعنف الجنسي إذ بلغت 14 حالة (13 صبيا وفتاة واحدة) في عام 2010 بالقياس إلى 9 حالات (8 صبية وفتاة واحدة) في عام 2009. وكانت هذه الحالات تتعلق بتهديدات بالعنف الجنسي (13 حالة) وحالة تتعلق بتعدٍ جنسي إذ استخدمت فيها كابلات كهربائية على الأعضاء التناسلية. ويوحي ارتفاع عدد ما تم الإبلاغ عنه وتوثيقه من حالات حدث فيها هذا النوع من المعاملة بشيوع إساءة معاملة الأطفال في نظام العدالة العسكرية الإسرائيلية. وهناك دلائل على أن بعض الأطفال لا يبلغون عن حوادث سوء المعاملة الذي يتعرضون له وهم رهن الاحتجاز خوفا مما قد يترتب على تقديم هذه الشكاوى وتشككا في فعالية عملية الشكاوى.
	125 -  كما تم الإبلاغ عن حالة سوء معاملة لصبي فلسطيني على يد قوات الأمن الوقائي الفلسطينية في عام 2010 وتم توثيقها. وتشير الحالة إلى حادث يتعلق بارتباط مزعوم بحماس. وتعرض الصبي للتهديد والضرب للحصول منه على اعتراف. ثم أفرج عنه بعد احتجازه رهن الحبس الانفرادي لمدة ثمانية أيام لم يتح له خلالها الاتصال بمحام أو المثول أمام قاض.
	126 -  وتزايد عدد الهجمات على المدارس والمرافق التعليمية من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في عام 2010 (20 حالة) بالقياس إلى عام 2009 (9 حالات). وأسفرت هذه الهجمات عن إلحاق الضرر بالمدارس أو تعطيل التعليم، وعرَّضت سلامة الأطفال في غزة والضفة الغربية للخطر. وكانت أغلبية الحالات تتعلق بوجود قوات الأمن الإسرائيلية داخل مباني المدارس في إطار قيامها بغارات وعمليات اقتحام وتفتيش وتوقيف، وتضمن ذلك استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد الطلاب. ووقعت أيضا ثلاثة حوادث شنت فيها قوات الأمن الإسرائيلية غارات جوية وعمليات قصف أسفرت عن إلحاق أضرار بأربع مدارس في غزة، على الرغم من أن المدارس لم تكن فيما يبدو مستهدفة بشكل مباشر في هذه الحوادث. وتزايد أيضا في عام 2010 عدد الحوادث التي مَنعت فيها قوات الأمن الإسرائيلية الطلاب الفلسطينيين من الوصول إلى المدارس وعرَّضت سلامتهم للخطر. وقد وُثقت 36 من هذه الحالات في الضفة الغربية في عام 2010، وكانت تتعلق فيما يُدَّعى بتدابير أمنية من قبيل عمليات إغلاق الطرق أو التفتيش أو المضايقة أو الاعتداء عند نقاط التفتيش من جانب السلطات الإسرائيلية والمستوطنين. وفي حالات أخرى، تعرض الأطفال لعنف المستوطنين لأن السلطات الإسرائيلية لم توفر حراسة عسكرية لحماية الأطفال الذين يمرون بالقرب من مستوطنات أو مخافر أمامية في الضفة الغربية، وخاصة في الخليل، تُعرَف بعنفها من قديم. وفي هذا الصدد، لم تستجب السلطات الإسرائيلية حتى الآن للطلب الذي قدمته ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح في شباط/فبراير 2009 للتحقيق في الهجوم الذي قام به في عام 2008 مستوطنون إسرائيليون على أطفال وهم في طريقهم إلى مدرسة الطواني الواقعة خارج الخليل. كما أنها لم تعالج على نحو شامل مسألة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الأطفال الفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصار المفروض على قطاع غزة يؤثر أيضا على توافر التعليم وجودته وإمكانية الوصول إليه في غزة. وعلى الرغم من تحسن الحالة منذ بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بناء نحو 20 مدرسة جديدة بعد رفع بعض القيود، فإن الأونروا لم تتمكن من توفير التعليم لعدد من الأطفال المندرجين في عداد اللاجئين الفلسطينيين بسبب نقص أماكن الدراسة الناشئ عن الحظر المفروض على استيراد مواد البناء مما يحول دون إعادة بناء المدارس التي دمرت أو لحقتها أضرار أثناء ’’عملية الرصاص المصبوب‘‘. ولذا فإن هؤلاء الأطفال يلتحقون بمدارس السلطة الفلسطينية. 
	127 - وفي عام 2010، كانت الجماعات الفلسطينية المسلحة مسؤولة عن ثمانية حوادث تتعلق بالوصول إلى التعليم، من بينها هجومان شُنا على مدارس الأونروا الصيفية في غزة وحادث أطلق فيه صاروخ على إسرائيل سقط بالقرب من دار حضانة في عسقلون. ومما دعا إلى القلق بوجه خاص الهجوم الذي شنه مهاجمون ملثمون في أيار/مايو على مخيمات الأونروا الصيفية الواقعة في غزة. وكان الهجوم على موظفي الأونروا وترويعهم، وهما أمران لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنهما، يرميان فيما يبدو إلى التأثير سلبا على مواظبة الصبيان والفتيات الذين يشاركون في تلك المخيمات الصيفية والذين يصل عددهم إلى ربع مليون صبي وفتاة. 
	128 -  وفي 20 حزيران/يونيه 2010، أعلنت الحكومة الأمنية الإسرائيلية تخفيف الحصار المفروض على غزة، وخاصة فيما يتعلق بالسلع المدنية ووصول المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أن ذلك أسفر عن بعض التحسينات في دخول مواد البناء، فإن ما سُمح به لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من المواد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة. كما يعاني نظام الرعاية الصحية في غزة من نقص خطير في المعدات والأدوات. ونتيجة لذلك، يضطر المرضى إلى التماس العلاج خارج غزة. وعلى الرغم من الموافقة، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010، على 546 3 طلبا من 851 3 طلبا (92 في المائة) تخص أطفالا يُلتمس حصولهم على مساعدة طبية خارج غزة، فقد تم تأخير 294 طلبا ورفض 11 طلبا. وكل من التأخير والرفض في معالجة الطلبات يمكن أن يعرضا للخطر حياة مرضى أطفال ينتظرون علاجا طبيا عاجلا. وقد لقي أربعة أطفال حتفهم، وجميعهم تقل أعمارهم عن 3 سنوات، بينما هم ينتظرون التصاريح اللازمة للسفر خارج غزة في عام 2010.
	129 - وما زال التشريد القسري يؤثر على حياة مئات الأسر الفلسطينية. ففي عام 2010 دُمر ما يزيد على 431 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية (بما في ذلك المنطقة جيم والقدس الشرقية)، من بينها 137 منشأة سكنية، مما ترك 594 شخصا، من بينهم 299 طفلا، بلا مأوى.
	التطورات في الصومال

	130 - تتزايد الأدلة على تجنيد الأطفال على نطاق واسع وبشكل منهجي في وسط وجنوب الصومال، ومن المعروف أن العناصر المعادية للحكومة، وخاصة حركة الشباب، وكذلك حزب الإسلام الذي اندمج فيها مؤخرا، تتبع في تجنيد الأطفال أنماطا أكثر عدوانية بشكل كبير. وأفاد الشركاء على الأرض بأن حركة الشباب قامت بتجنيد الأطفال قسرا على نطاق واسع، وخاصة في المدارس. وتفيد مصادر عسكرية بأن نحو 000 2 طفل قد خُطفوا في عام 2010 على يد حركة الشباب من أجل تزويدهم بتدريب عسكري في مخيمات شتى بجنوب الصومال. وتفيد التقارير بأن الجماعات المتمردة تستخدم أعدادا كبيرة بشكل متزايد من هؤلاء الأطفال كي تقاتل في مقديشو قوات الحكومة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ونتيجة لذلك يُقتل كثير من هؤلاء الأطفال أو يصابون أو يؤسرون من جانب القوات المسلحة أو جماعات عسكرية أخرى. وعلى الرغم من ندرة حالات تجنيد الفتيات الذي يعتبر غير مقبول من الناحية الاجتماعية بصفة عامة، فإن هناك كذلك حالات موثقة لفتيات يعملن لدى جماعات مسلحة، ولا سيما للقيام بأعمال الطهي والتنظيف. وتستخدم الفتيات أيضا لنقل المتفجرات، ولأغراض لوجستية، ولجمع المعلومات الاستخباراتية. وتفيد التقارير أيضا بأن الفتيات يُجندن لتزويجهن بالمقاتلين الشباب. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعدمت حركة الشباب بإجراءات موجزة مراهقتين في مدينة بلد وين اتهمتهما بالتجسس لصالح الحكومة الاتحادية الانتقالية. 
	131 -  وعلى الرغم من أن السياسة الرسمية للحكومة الاتحادية الانتقالية تقضي بعدم تجنيد الأطفال في قوات الأمن الوطني التابعة لها، تفيد التقارير بأن الأطفال ما زالوا يرتبطون بقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية وبالميليشيات المتحالفة معها، بما فيها أهل السنة والجماعة، وقد تم في عام 2010 توثيق 40 حالة لهذا الارتباط. وما زال ضمان عدم تجنيد أو استخدام الأطفال من الناحية الفعلية يمثل تحديا، وخاصة لدى إدماج الميليشيات في القوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية. وعلى الرغم مما يقال عن تنفيذ الحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو لبعض إجراءات الفحص ضمانا لعدم تجنيد الأطفال، فإن الفجوات ما زالت قائمة، وما زالت إجراءات الفحص الصارمة التي تكفل التأكد من العمر لا تطبق حتى الآن إلا على المجندين الذين يدربون خارج الصومال. أما المجندون الذين تدربهم الحكومة الاتحادية الانتقالية داخل الصومال، وأفراد جماعات الميليشيات المتحالفة الذين يُدمجون في القوات الحكومية، فلا يخضعون لنفس معايير وإجراءات الفحص الصارمة. وما زالت الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ لعدم إحراز تقدم في هذا المجال. ولم توقع الحكومة الاتحادية الانتقالية بعد البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. 
	132 -  وتم الإبلاغ عن حالات تتعلق بأطفال أَسرتهم قوات الحكومة/بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على خط الجبهة، وكذلك بأطفال قاموا بالفرار وجند كثير منهم من مناطق أخرى غير مقديشو للقتال في صفوف الجماعات المتمردة المسلحة. ووجد ثلاثة أطفال أنفسهم، بعد الفرار من الخدمة أو تسريح أنفسهم ذاتيا منها، وحيدين في مقديشو دون أي دعم من أسرهم أو قبيلتهم، معرضين للانتقام وإعادة التجنيد. ويعد البحث عن الأسر ولم شملها أمرا صعبا في الظروف الحالية، وقد يؤدي توفير الحماية للأطفال وأفراد أسرهم إلى زيادة ما يتعرضون له من تهديدات إذا كانوا ينتمون إلى مناطق خاضعة للجماعات المتمردة. وقد استهلت الأمم المتحدة مؤخرا مناقشات مع بعثة الاتحاد الأفريقي لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات عمل موحدة تضمن معالجة هذه الحالات وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة. كما أعربت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ عن الحاجة إلى وضع تدابير وبرامج عاجلة لمعالجة مسألة الأطفال الفارين.
	133 - وتتزايد الشواغل بشأن احتجاز الأطفال في سجن مقديشو المركزي. فقد أفادت التقارير على سبيل المثال بأن 7 أطفال قد احتجزوا، في الفترة بين تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر، بتهم مختلفة من بينها الارتباط بحركة الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، احتُجز صبيّان في شابيل السفلى وماركا من جانب حركة الشباب لرفضهما الانضمام إلى قواتها.
	134 -  وقيل إن ما مجموعه 222 طفلا قد قتلوا وإن 592 آخرين قد جرحوا أو شوهوا في عام 2010 نتيجة لوجودهم في مرمى النيران المتبادلة أو لتعرضهم لقذائف الهاون أثناء القتال بين قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية، التي تدعمها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والجماعات المتمردة، وأساسا حركة الشباب وحزب الإسلام، في مقديشو وما حولها. غير أن التقديرات تشير إلى أن عدد الخسائر بين الأطفال يعد أعلى كثيرا كما تفيد لجنة الصليب الأحمر الدولية. فقد استقبل مستشفى الكيساني ومستشفى المدينة، وهما المستشفيان الرئيسيان اللذان تحال إليهما الحالات في مقديشو، ما يزيد على 000 6 مريض في عام 2010 (بالقياس إلى 000 5 في عام 2009 و 800 2 مريض في عام 2008)، كان نحو 40 في المائة منهم من النساء والأطفال. ومما يدعو إلى القلق بوجه خاص الزيادة التي طرأت مؤخرا على عدد المدنيين، ومن بينهم كثير من الأطفال، الذين يقتلون أو يصابون بسبب استخدام أسلحة انفجارية في المناطق المأهولة. 
	135 -  وطرأت زيادة كبيرة على عدد الحالات الموثقة للعنف الجنسي ضد الأطفال في عام 2010 (462 حالة) بالقياس إلى 2009 (128 حالة) في جنوب وسط الصومال، وصوماليلاند وبونتلاند، وقد حدث معظم هذه الحالات في مستوطنات المشردين داخليا في صوماليلاند وبونتلاند. وفي جنوب ووسط الصومال، ارتكبت هذه الانتهاكات أساسا من جانب أفراد في ميليشيات ذات قاعدة قبلية. وجعل الاقتتال المستمر النساء والأطفال أكثر عرضة للعنف الجنسي بسبب التشريد والعوز وانهيار حكم القانون وظهور الميليشيات المستأجرة، التي تعمل تحت سيطرة السلطات المحلية غير الرسمية، المرتبطة أساسا بحركة الشباب. ويتألف معظم المعرضين للخطر من النساء والفتيات اللاتي تعشن في الشوارع وفي مستوطنات المشردين داخليا غير المحمية المقامة في العراء، مثل المستوطنات الموجودة في بوساسو وغالكايو هارغيزا وبطول ممر أفجويي. وعلاوة على ذلك، وردت في تشرين الأول/أكتوبر مزاعم تفيد بأن مقاتلي حركة الشباب يجبرون الفتيات بشكل منهجي على الزواج المبكر. كما وُثقت حالتان من جانب الحكومة الاتحادية الانتقالية. 
	136 -  وتُستهدف المدارس والمنشآت التعليمية والمعلمون والطلاب على نحو متزايد من جانب حركة الشباب وجماعات الميليشيات الأخرى لأغراض التجنيد والاستخدام في النـزاع. ويزعم أن حركة الشباب قد أمرت، في حزيران/يونيه، المعلمين ومديري المدارس في شابيل السفلى بتقديم أكثر من 300 طالب لتدريبهم، وإلا عرضوا أنفسهم للعقاب. وفي جنوب ووسط الصومال، عَلَّقت قرابة 52 مدرسة، في شهر أيار/مايو وحده، العمليات والأنشطة بسبب تزايد طلبات جماعات الميليشيا. كما أُغلقت عدة مدارس وأُلحقت بها أضرار ودمرت، وقتل الطلاب وأصيبوا، بسبب المواجهات بين المتمردين المسلحين وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو.
	137 -  وأدى تفاقم النـزاع طوال عام 2010 إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية، وتبين تقديرات مكتب منسق الشؤون الإنسانية أن وصول منظمات المعونة الإنسانية في جنوب الصومال قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2006. وتكتنف البيئة التي تعمل فيها الأمم المتحدة قيودا مفرطة، إذ يظل من المتعذر الوصول إلى مقديشو، إلا في المناطق المحيطة بالمطار والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الانتقالية، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في حين يظل وصول موظفي الأمم المتحدة الوطنيين إلى كثير من المناطق في جنوب ووسط البلد مقيدا. وفي عام 2010، طُردت 7 منظمات دولية غير حكومية ووكالة تابعة للأمم المتحدة من مناطق جنوب ووسط الصومال. وعلَّقت 12 منظمة دولية غير حكومية إضافية أنشطتها في منطقة جوبا السفلى في آب/أغسطس عقب قيام حركة الشباب بشن غارة على مجمعاتها، مما ألحق ضررا بنحو 000 130 نسمة يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، ولا سيما الأطفال. أما المنظمات غير الحكومية الصومالية المحلية فقد تمكنت حتى الآن من مواصلة عملها دون انقطاع كبير، حتى وإن كانت تعمل في ظروف متزايدة الصعوبة.
	138 - وقد أعربتُ، في تقريري السنوي عن الأطفال والنـزاع المسلح الذي صدر في عام 2010 (A/64/742-S/2010/181)، عن الشواغل إزاء الادعاءات المتعلقة بتجنيد شباب وفتية كينيين ذوي أصل صومالي من المقاطعة الشمالية الشرقية في كينيا، وكذلك لاجئين صوماليين من مخيم اللاجئين في داداب بكينيا، بغية القتال إلى جانب الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال. وقد نقلت الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية أخرى هذا الشاغل إلى أعلى مستويات الحكومة كينيا. ونتيجة لذلك، أوفدت الحكومة، من خلال اللجنة الإدارية المشتركة المعنية بالإدارة والأمن الوطني ولجنة الدفاع والعلاقات الخارجية التابعتين لها، بعثة لتقصي الحقائق إلى غاريسا وداداب وفوي في كينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأكدت مصادر الأمم المتحدة أن عملية فحص قد أجريت وأن أي شخص تشمله حملة التجنيد لا يستطيع أن يثبت أن عمره يتجاوز 18 عاما كان يستبعد ويعاد إلى أسرته. وقُدم التقرير المتعلق ببعثة تقصي الحقائق إلى البرلمان الكيني في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وسلط التقرير الضوء على أن الشباب والفتية كانوا معرضين للانضمام لهذه الجماعات بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة في المنطقة الشمالية الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية بالإنابة، بممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح خلال البعثة التي قامت بها إلى كينيا والصومال في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكرر التزام الحكومة بتنفيذ تدابير الحماية والضمانات اللازمة على الحدود وفي مخيمات اللاجئين وما حولها، بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنع تكرر هذه الأنشطة. ويجدر الترحيب بما اتخذته حكومة كينيا من إجراءات فورية للتحقيق في هذه الادعاءات المتعلقة بتجنيد القصر وبما أظهرته من يقظة لدى القيام بذلك.
	139 -  وما زال الأطفال المرتبطين بأعمال القرصنة محتجزين بالسجون في بورتلاند. وخلال السنة، تم الإفراج عن 10 أطفال مدانين بعد إلغاء الأحكام التي أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف في بوساسو. وحتى كانون الأول/ديسمبر، كان ثلاثة أطفال لا يزالون رهن الاحتجاز.
	التطورات في السودان

	140 - انخفض في عام 2010 عدد الحالات الموثقة لتجنيد الأطفال واستخدامهم بالقياس إلى عام 2009؛ غير أن جمع البيانات الدقيقة ظل أمرا يعوقه على نحو خطير انعدام الأمن والخوف من الانتقام، وتعذر الوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، والقيود التي فرضتها الحكومة على التنقل. كما أسهم في نقص الإبلاغ صعوبة تسجيل الجماعات المنشقة الجديدة، وعدم وضوح التسلسل القيادي، وتنقل الجماعات بوتيرة عالية، وتجدد المواجهات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، وخاصة في الربع الأخير من عام 2010. وعلى الرغم من هذه التحديات، تم التأكد من أن 113 طفلا قد جندوا من جانب القوات والجماعات المسلحة التالية: الحركة المسلحة لليبراليين والإصلاح (جماعة منشقة عن حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد)، وقوات مخابرات الحدود، وجماعات المعارضة المسلحة التشادية، وقوات الشرطة المحلية، وقوات الشرطة، وقوات الدفاع الشعبي، وجيش تحرير السودان/أبو القاسم، وجيش تحرير السودان/القيادة التاريخية (جماعة منشقة عن جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد)، وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، والقوات المسلحة السودانية، وجماعات مسلحة غير معروفة. وبالإضافة إلى ذلك، وردت إلى الأمم المتحدة إفادات جديرة بالثقة يُدعى فيها بتجنيد واستخدام أكثر من 150 طفلا من جانب عدة جماعات مسلحة في شمال وجنوب دارفور، من بينها جيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي، وجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد، وجيش تحرير السودان/القيادة التاريخية، وحركة العدل والمساواة، والشرطة الاحتياطية المركزية، وقوات مخابرات الحدود، وجماعات المعارضة المسلحة التشادية. ويتواصل التحقق من هذه الحالات.
	141 -  وداخل ولايات دارفور الثلاث، انخفضت الادعاءات بخطف الأطفال انخفاضا كبيرا ووُثق عدد أقل من الحالات في عام 2010. ولكن استمرت الادعاءات بشأن تجنيد الأطفال عبر الحدود من جانب جماعات المعارضة المسلحة التشادية، وحركة العدل والمساواة، ورجال غير مسلحين لم تحدد هويتهم عبروا إلى تشاد ودارفور. كما وثَّقت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور حالات خطف في المناطق غير الحدودية من دارفور، من بينها حالات خطف لفتاة في شمال دارفور ولثلاثة صبية في جنوب دارفور.
	142 - ولوحظ في عام 2010 استمرار وجود الأطفال في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان، والفرقة 4 في دوار (ولاية الوحدة)، والفرقة 3 في وونيك (ولاية شمال بحر الغزال)، والفرقة 5 في مابيل (ولاية غرب بحر الغزال)، والفرقة 7 في ولاية أعالي النيل، والفرقة 2 في الولايتين الاستوائيتين الشرقية والوسطى، والفرقة 8 في ولاية جونقلي. وعلاوة على ذلك، تم تأكيد 42 حالة من التجنيد النشط للأطفال من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان. وكان من الصعب تحديد الأعداد الدقيقة من الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان، بالنظر إلى أن الأطفال يتنقلون بشكل مستمر مع قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في كل أنحاء جنوب السودان. وفي المناطق الانتقالية، تم كذلك التحقق من أن 220 طفلا كانوا مرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية النيل الأزرق، وتم تسجيل هذه الحالات من أجل تسريح أصحابها في تموز/يوليه؛ وتم التأكد في الوقت نفسه من أن الجيش الشعبي لتحرير السودان قد جند 8 صبية في جاو (ولاية جنوب كردفان) في تشرين الثاني/نوفمبر. وتشير الافتراضات إلى أن عددا أكبر من الأطفال يوجدون في صفوف جيش تحرير السودان في جنوب كردفان، على الرغم من أن تعذر الوصول والقيود التي فرضتها السلطات المحلية جعلا من الصعب التأكد أو التحقق من هذه الادعاءات. ومن جهة أخرى، قامت الوحدات المتكاملة المشتركة (الجيش الشعبي لتحرير السودان، وقوات التحالف السودانية) بتجنيد 25 صبيا في واو (ولاية غرب بحر الغزال).
	143 -  وظلت المنازعات القبائلية في ولاية جونقلي والمحافظتين الاستوائيتين تتسبب في وفاة الأطفال وإصابتهم وخطفهم خلال عام 2010؛ فقد قُتل ما مجموعه 10 أطفال، من بينهم 4 فتيات، وأصيب طفلان، وخطف 138 طفلا، من بينهم 38 فتاة. وخلال سلسلة من المواجهات بين جماعة مورلي وجماعة لو - نوير، وصل عدد الأطفال المخطوفين من كلتا الجماعتين إلى 140 طفلا. وأفادت تقارير بأن الآباء في بعض المناطق قد اصطحبوا أطفالهم إلى الجبال في محاولة لحمايتهم من الخطف. ويظل كثير من الأطفال في أيدي مختطفيهم. وأحرز تقدم ضئيل في تأمين الإفراج عن هؤلاء الأطفال، إذ بات هذا الإفراج يرتبط على نحو متزايد بنتيجة المفاوضات السياسية بين الجماعتين.
	144 -  وفي دارفور، قتل ستة أطفال وأصيب طفل نتيجة إطلاق الرصاص أو القنابل اليدوية أو القنابل خلال السنة. وعُزيت الانتهاكات إلى رجال يرتدون زيا عسكريا أو إلى مهاجمين لم تحدد هويتهم. ولم يتسن تحديد الخسائر التي وقعت في صفوف الأطفال من جراء الغارات الجوية الحكومية، أثناء القتال الأرضي بين الجماعات المسلحة أو خلال المواجهات العرقية، بسبب القيود المفروضة والتضييق على الوصول إلى المناطق المتضررة. وكان من دواعي القلق أيضا الزيادة في عدد الوفيات (8 حالات) والإصابات (19 حالة) بين الأطفال في عام 2010 من جراء الذخائر غير المنفجرة.
	145 -  وأفادت تقارير تم التحقق منها بأن أطفالا تعرضوا لاعتداء بدني أو لسوء المعاملة البدنية في ارتباط بعمليات التسريح المدنية الإجبارية التي نفذها الجيش الشعبي لتحرير السودان فيما لا يقل عن عشرة مخيمات لرعاة الماشية بجنوب السودان. وتعد عملية التسريح المدني جزءا من سياسة حكومة جنوب السودان الرامية إلى تهيئة بيئة تمكينية تخدم التعايش السلمي بين الجماعات المحلية في جنوب السودان. وفي أحد الحوادث، تم فصل نحو 250 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 17 عاما، عن الكبار وترويعهم وضربهم في محاولة لاستخلاص معلومات عن مخبأ الأسلحة الخاص بجماعتهم.
	146 -  وفي عام 2010، تم توثيق 22 حالة عنف جنسي ضد الأطفال عُزيت إلى أفراد عسكريين وأفراد شرطة وفصائل الجماعات المسلحة ورجال الميليشيا في دارفور. ولم يقدم الضحايا في معظم الأحوال، كما ورد في التقرير الذي قدمته في العام الماضي (A/64/742-S/2010/181)، معلومات تذكر عن هوية الجناة المزعومين، والزي العسكري وحده لا يكشف دوما عن انتماء الجناة المزعومين. وما زال رصد هذا الانتهاك والإبلاغ عنه يمثلان تحديا لأن الضحايا وأفراد أسرهم وجماعاتهم كثيرا ما يحجمون عن الإبلاغ عن تلك الحالات خوفا من العقاب أو الوصم. وقد أكدت حكومة السودان أن الوضع قد تحسن، وأنها اتخذت تدابير لمعالجة الشواغل مع مراعاة الأصول القانونية. وتُشَجَّع الحكومة على مواصلة جهودها في هذا الصدد وضمان قيام الجماعات المسلحة باتخاذ إجراءات وقائية ضد العنف الجنسي.
	147 - وفي جنوب السودان، لوحظت خلال السنة زيادة كبيرة في حالات العنف الجنسي والاغتصاب. وفي حالتين مقلقتين بوجه خاص، اغتُصبت 10 فتيات واعتدي عليهن جنسيا من جانب جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال المواجهات المسلحة التي وقعت في شباط/فبراير بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجماعات المحلية الموجودة في بالال وتونج (ولاية واراب)؛ واغتُصبت 23 فتاة في ولاية أعالي النيل في حزيران/يونيه وتموز/يوليه. ويظل من الصعب رصد حالات العنف الجنسي في محافظات جنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق لأن أغلبية الانتهاكات لا تُبَلَّغ بها السلطات المعنية بإنفاذ القانون أو السلطات القضائية في كثير من الأحيان. ولكن مفوض بلدة البورام بولاية جنوب كردفان أفاد بأن الجماعات المحلية تشتكي على نحو متزايد من العنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات من جانب جنود القوات المسلحة السودانية؛ ولم تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من هذه المعلومات.
	148 -  وظل إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال متأثرا بتوتر الوضع الأمني، وتجدد المواجهات في نهاية عام 2010، والهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة وأصولها، والقيود التي فرضتها الحكومة. وظل من الصعب أو من المستحيل على الجهات المعنية بالعمل الإنساني الوصول إلى مناطق كثيرة في شتى أرجاء دارفور خلال عام 2010. وأسهم القتال الذي نشب في مطلع عام 2010 بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في جبل مرة في تشريد أكثر من 000 100 مدني، من بينهم أطفال، وأدى إلى تعليق الأنشطة الإنسانية في شباط/فبراير. وعلى الرغم من السماح بالوصول الجزئي في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2010 لأغراض إيصال المواد الصحية والتغذوية الأساسية، فإن ذلك لم يؤد إلى العودة الكاملة للمساعدات الإنسانية في هذه المنطقة. فعلى سبيل المثال أدى تعذر الوصول إلى تعويق الأنشطة المتعلقة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال وبحملات التحصين المتسارع للأطفال تعويقا خطيرا.
	149 -  وفي جنوب السودان، لم تفرض قيود على وصول الجهات المعنية بالعمل الإنساني طوال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا في قلة من الحوادث المعزولة. غير أن الوصول قد قُلِّص في الولاية الاستوائية الغربية لسيادة انعدام الأمن من جراء الهجمات المتكررة التي يشنها جيش الرب للمقاومة. وفيما يتعلق بالمناطق الانتقالية، كان الوصول إلى الجزء الشمالي من ولاية غرب كردفان السابقة صعبا بسبب القيود التي تفرضها القوات المسلحة السودانية ودوائر المخابرات والأمن الوطنية بزعم أنها تقع خارج المنطقة المشمولة بوقف إطلاق النار، ومن ثم خارج ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان. وقد عوقت هذه القيود أنشطة رصد العمليات المشتبه فيها لتجنيد الأطفال واستخدامهم في هذه المنطقة.
	150 -  وفي أيلول/سبتمبر 2010، حاكمت محكمة نيالا الخاصة 11 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة العدل والمساواة، واُتهموا بالهجوم على قافلة تابعة لحكومة السودان في ساني آفوندو بجنوب دارفور. وأعلن خمسة من المتهمين أن أعمارهم تتراوح بين 15 و 17 عاما. غير أن المحكمة اعتبرت أن واحدا منهم فقط هو القاصر (16 عاما)، وفقا لرأي السلطات الطبية السودانية، وحكمت المحكمة على ذلك المتهم ’’بتدابير إصلاحية للأحداث الجانحين‘‘ بموجب المادة 69 من قانون الطفل لعام 2010. واعترضت نفس السلطات الطبية على إعلانات السن المقدمة من الأربعة الآخرين وشهدت بأن أعمارهم تتراوح بين 18 و 21 عاما. وفي وقت لاحق، حكم القاضي على الأربعة كلهم بالإعدام شنقا مع خمسة متهمين كبار آخرين. وأكدت حكومة السودان مجددا أن المتهمين سيُمَكَّنون من اللجوء إلى كل سبل الطعن اللازمة. وقد ناشدت الأمم المتحدة حكومة السودان وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في القضايا، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية من يُدعى أنهم جنود أطفال من عقوبة الإعدام وفقا للقانون الوطني وللقانون الدولي الواجب التطبيق. كما يجب على حركة العدل والمساواة أن تكف عن ممارسة تجنيد واستخدام الأطفال وتعريضهم للمخاطر.
	باء - معلومات عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات غير تلك المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن أو في غيرها من الحالات المثيرة للقلق
	التطورات في كولومبيا

	151 - الحالة الإنسانية المعقدة في كولومبيا هي نتيجة لنـزاع طال أمده وتفاقم من جراء الفقر الهيكلي وانعدام المساواة والارتباط بين الجماعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك إنتاج المخدرات والاتجار بها والابتزاز والاختطاف. ورغم أن حكومة كولومبيا أحرزت تقدما لا يستهان به في إضعاف الجماعات المسلحة، لا سيما على الصعيد العسكري، لا تزال هناك تحديات خطيرة تحيط بمسائل الأمن وحماية حقوق الإنسان. وفي عام 2010، تصاعدت حدة الاشتباكات في مقاطعات مثل أراوكا، وكاوكا، وكوردوبا، وميتا، ونارينيو، ونورتى دى سانتاندير، مما كان له أثره على الأطفال بصفة خاصة. كما كان الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعات السكان الأصليين يعانون من الضعف بشكل خاص. وكانت إحدى النتائج الرئيسية للنزاع تتمثل في استمرار تشريد السكان؛ فوفقا للمعلومات الحكومية الرسمية، كان هناك في أيلول/سبتمبر 2010 ما يصل إلى 047 61 من المشردين داخليا الجدد، منهم 488 30 طفلا (644 15 من الأولاد و 844 14 من البنات). وتقدر المصادر غير الحكومية عدد المشردين داخليا بما يزيد عن ذلك بكثير.
	152 - وفي تموز/يوليه 2010، نشر المجلس الوطني الكولومبي للسياسة الاقتصادية والاجتماعية وثيقة تهدف إلى تنسيق استراتيجيات الحكومة الرامية إلى منع تجنيد واستخدام الأطفال من جانب الجماعات المسلحة. وقد تواصلت في ظل الحكومة الجديدة برامج وأنشطة حكومية، مثل برنامج ’’حماية الأطفال والمراهقين المسرحين من الجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون‘‘، وبرنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام، واللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بمنع تجنيد الأطفال. كذلك، شرعت الحكومة في عملية نشطة لتحديد أماكن الأطفال الذين تركوا الجماعات المسلحة بصورة غير رسمية وتوفير الحماية اللازمة لهم، وكذلك نفس المزايا المقدمة للمسرحين في إطار قانون العدالة والسلام (القانون 975). كذلك ينظر البرلمان في قانون للضحايا ينص، ضمن جملة أمور، على حماية الأطفال والمراهقين. ورغم التقدم الذي أحرزته الحكومة الكولومبية، فإن مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة لا تزال تشكل تحديا بالغ الأهمية.
	153 -  وقد استمرت الجماعات المسلحة في كولومبيا في تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة واسعة ومنهجية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ورغم أنه لا يزال من غير المعروف مدى اتساع حجم ونطاق هذا الانتهاك فعلا، فإن فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ تلقت في عام 2010 معلومات عن تجنيد الأطفال من 19 مقاطعة من بين 32 مقاطعة في كولومبيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الإنذار المبكر الذي أنشأه أمين المظالم، الذي يرصد وينذر بمخاطر حدوث انتهاكات وشيكة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، قد حدد 43 حالة مخاطر في 19 مقاطعة، تشمل مخاطر تتعلق بتجنيد الأطفال.
	154 - وقد واصلت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك للمشاركة مباشرة في الأعمال القتالية ضد القوات الحكومية. وفي شباط/فبراير، عقدت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي اجتماعا محليا في انتيوكيا لإحصاء عدد من الأطفال في منطقة ريفية من المقاطعة. كما أعلنت أنه سيتم تجنيد الأطفال فوق سن الثامنة. وفيما كان سمة من سمات استخدام الأطفال، استخدمت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي طفلا لتنفيذ هجوم ضد مركز للشرطة باستخدام متفجرات. وكانت المتفجرات مثبتة بالطفل، وجرى تفجيرها عند اقترابه من مركز الشرطة، مما أدى إلى مصرعه على الفور.
	155 - وكذلك، وفقا لمكتب أمين المظالم، واصلت الجماعات المسلحة المعروفة باسم النسور السود، والجيش الشعبي الثوري الكولومبي لمكافحة الشيوعية، وراستروخوس Rastrojos، وLos Paisas، و Los Urabenos، تجنيد الأطفال واستخدامهم خلال عام 2010. كما رصد مكتب أمين المظالم حالات استخدم فيها الأطفال لأغراض الاستخبارات والاستغلال الجنسي في كوردوبا وتشوكو. وهذه الجماعات، التي ظهرت بعد تسريح الجماعة شبه العسكرية المسماة قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية، تفتقر إلى التجانس في دوافعها وهيكلها وطرق عملها. ففي الوقت الذي يقتصر فيه الكثير على أنشطة إجرامية عادية، يعمل آخرون بطريقة مماثلة لأساليب المنظمات شبه العسكرية السابقة. ولدى بعض الجماعات هيكل عسكري وتسلسل قيادي عسكري، وبمقدورها فرض سيطرتها على الأراضي والقيام بعمليات عسكرية. وقد أظهر بعض هذه الجماعات قدرة على التحور، وعلى العمل معا في بعض الحالات. وتنظر الحكومة إلى هذه الجماعات على أنها عصابات إجرامية.
	156 - وقد واصلت القوات المسلحة الوطنية استخدام الأطفال لأغراض الاستخبارات، في انتهاك للقانون الخاص بالأطفال والمراهقين (القانون رقم 1098) ولتوجيهات وزارة الدفاع الوطني. وفي بعض الحالات، قام أفراد من قوات الأمن باستجواب الأطفال الذين انفصلوا عن الجماعات المسلحة لجمع معلومات عن الجماعة المسلحة التي ينتمون إليها. وظل بعض هؤلاء الأطفال رهن الاحتجاز لفترات طويلة لدى القوات العسكرية، لمدد أطول من تلك التي يسمح بها القانون، بدلا من تسليمهم إلى الجهات المعنية بحماية الطفل. وفي فالي ديل كاوكا، سعى أفراد مشاة البحرية، في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه، للحصول على معلومات عن المتمردين من خلال إشراك الأطفال في المنطقة. وفي تشوكو، تردد أن أفراد الجيش الوطني استجوبوا، في آب/أغسطس، أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاما كان قد تم تسريحهم من جيش التحرير الوطني، للحصول على استخبارات عسكرية. وواصلت القوات المسلحة الوطنية استخدام الأطفال في أنشطة مدنية وعسكرية. فعلى سبيل المثال، في أيلول/ سبتمبر، شارك أطفال في أحد معازل السكان الأصليين في فالي ديل كاوكا في أنشطة مدنية وعسكرية، وتفاعلوا مع جنود من فرقة العمل المعنية بالعمليات النفسية. وهذه الأنشطة، عند الاضطلاع بها في المناطق المتأثرة بالنـزاع، يمكن أن تعرض الأطفال للخطر ولأعمال انتقامية من جانب أعضاء الجماعات المسلحة.
	157 - وسقط أطفال ضحايا للهجمات العشوائية التي تقوم بها الجماعات المسلحة، أو لوقوعهم ضحايا في تبادل إطلاق النار بين الجماعات المسلحة غير المشروعة، أو بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطني في عام 2010. وأفيد أيضا عن مقتل أطفال أثناء القتال. كذلك، أفادت مصادر رسمية أن فتاتين و 16 فتى أصيبوا من جراء الألغام الأرضية فيما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2010. وقد تحققت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ من مقتل أو إصابة 11 طفلا خلال نفس الفترة في مقاطعتي أراوكا وأنتيوكيا وحدهما.
	158 -  وخلال العام، وقعت مجازر وأعمال قتل، شملت أطفالا، على أيدي الجماعات المسلحة التي تعتبرها الحكومة مجرد عصابات إجرامية. وفيما بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ عن عشر مجازر في كوردوبا. وكان من بين الضحايا تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة. ونسبت هذه الحالات لأعضاء جماعة Rastrojos وجماعات أخرى. وجماعة Rastrojos مسؤولة أيضا عن قتل صبيين وفتاة في مقاطعة كوردوبا في نيسان/أبريل 2010، وقتل عائلة مكونة من خمسة أعضاء، بينهم طفلان أحدهما في الثامنة والآخر في الثانية من العمر، في مقاطعة كاوكا في الشهر نفسه. وأدت أعمال العنف هذه إلى التشريد القسري للسكان، بما في ذلك النساء والأطفال.
	159 -  واستمرت في عام 2010 حالات الإعدام دون محاكمة التي شملت أطفالا على الرغم من سياسة الحكومة بعدم التسامح مطلقا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، ورغم التدابير التي اتخذتها وزارة الدفاع. أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري للأطفال أثناء النـزاع المسلح، فلم يتسن تحديد العدد الإجمالي حتى الآن، حيث أن الأرقام الرسمية بشأن الأشخاص المفقودين ليست مصنفة حسب سن الضحايا.
	160 -  ومما يثير القلق بوجه خاص ارتكاب الجماعات المسلحة لأشكال جسيمة من العنف الجنسي ضد الفتيات المجندات. ولا يزال الإبلاغ عن هذه الظاهرة ضعيفا إلى حد بعيد، دون أن يلاحظها الكثيرون. فالفتيات اللاتي يتم تجنيدهن أو اللاتي يرتبطن بالجماعات المسلحة يُجبرن على إقامة علاقات جنسية مع البالغين في سن مبكرة، ويُرغمن على الإجهاض في حالة الحمل. ويُجبرن أيضا على استخدام وسائل لمنع الحمل كثيرا ما تكون غير كافية وضارة بصحتهن. وبشكل منفصل، ووفقا للجنة المؤسسية للعدالة والسلام، تم في إطار قانون العدالة والسلام توثيق 677 حالة من حالات العنف الجنساني من قبل أعضاء سابقين في قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية، بما في ذلك ضد أطفال، فيما بين عام 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2010. غير أنه لم يُحرز أي تقدم في متابعة التحقيقات والإدانات.
	161 -  كما وردت تقارير بشأن حالات اغتصاب وغير ذلك من حالات العنف الجنسي ضد الأطفال التي تورط فيها أفراد القوات المسلحة. وكان جميع الضحايا من الفتيات، يصل سن بعضهن إلى سنتين من العمر. ومع ذلك، استمرت الصعوبات في الحصول على معلومات عن العنف الجنسي ضد الأطفال، حيث يعزف العديد من الضحايا عن الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام من قبل الجناة أو التعرض للاعتداء من جديد. كما أن عدم وجود استجابة مؤسسية ملائمة، وعدم الثقة في إقامة العدل، وعدم وجود معلومات عن إجراءات الرعاية والشكاوى قد ساهم في ندرة المعلومات عن الحالات.
	162 -  واستمرت المخاوف الجدية من احتلال قوات الأمن الوطني للمدارس في مقاطعات أنتيوكيا، وأراوكا، وكاوكا، وكوردوبا، ونورتى دى سانتاندير. فوجود قوات الأمن الوطني في المدارس أو بالقرب منها يزيد من مخاطر تعرض المدارس للهجوم من قبل الجماعات المسلحة ويعرض حياة الأطفال والمعلمين للخطر.
	163 -  كما أفيد أن الجماعات المسلحة قامت باحتلال مدارس. وأصيبت مدارس بأضرار نتيجة لأعمال القتال، ونتيجة للألغام المضادة للأفراد والشحنات الناسفة التي زرعتها القوات المسلحة الثورية الكولومبية. وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف الجماعات المسلحة المدارس لتجنيد الطلاب واستخدامهم في النـزاع.
	164 - ووفقا لفرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ، فإن القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية بسبب تصرفات أطراف النـزاع قد يهدد على نحو خطير وصول تلك المساعدات، وهو ما يؤثر على الأطفال بشكل خاص. وقد فُرضت قيود مشددة على حركة السكان في العديد من المناطق بسبب المواجهات المسلحة بين الجماعات المسلحة والقوات المسلحة الوطنية وإقامة نقاط التفتيش التابعة لها، مما يحد من فرص حصولهم على المواد الغذائية الضرورية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. كما كان وصول العاملين في المجال الإنساني لهؤلاء السكان يواجه عراقيل شديدة. وشملت المناطق المتضررة بصفة خاصة مقاطعات أنتيوكيا، وأراوكا، وكاوكا، وكاكيتا، وغوافياري، وهويلا، وكوردوبا، وميتا، ونارينيو، ونورتي دي سانتاندير.
	التطورات في الهند

	165 - تلقت الأمم المتحدة تقارير عن تجنيد واستخدام الأطفال من قِبَل الجماعات الماوية المسلحة، المعروفة أيضا باسم الناكساليت Naxalites، وعلى وجه الخصوص في بعض المقاطعات في ولاية تشاتيسغاره. وبينما تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات يمكن الاعتماد عليها لتحديد عدد الأطفال المتأثرين، أشارت اللجنة الوطنية الهندية لحماية حقوق الطفل، في وثيقة سياستها العامة الصادرة في آذار/مارس 2010، إلى قيام جماعتا الناكساليت وحركة سلوى جودوم Salwa Judum (مسيرة السلام) بتجنيد واستخدام الأطفال. وأفادت اللجنة أيضا أنه جرى قتل وتشويه الأطفال كنتيجة مباشرة لأعمال العنف. كما سلطت اللجنة الضوء على استهداف جماعة الناكساليت للمدارس وتدميرها. كما كنت قد أشرت بشكل منفصل في تقريري السنوي الأخير إلى قيام قوات الأمن باحتلال مدارس. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أعربت المحكمة العليا عن استيائها الشديد إزاء استمرار قوات الأمن في احتلال المباني المدرسية في تشاتيسغاره. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2011، أمرت المحكمة العليا حكومة تشاتيسغاره بإجلاء قوات الأمن من جميع المؤسسات التعليمية في غضون أربعة أشهر. 
	166 -  وتدين حكومة الهند بشدة أعمال جماعة الناكساليت. وتعهدت الحكومة، إلى جانب السلطات المعنية في حكومة الولاية، باتخاذ إجراءات محددة، تشمل برامج توعية عبر وسائل الإعلام، وإنشاء مدارس جديدة في إطار برنامجها للتعليم الابتدائي العام في جميع القرى، وكذلك مدارس الأشرام الروحانية Ashram، وتعزيز برامج تنمية الطفل المتكاملة ومراكز التعليم قبل المدرسي في جميع المناطق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت حكومة الهند برنامجا تجريبيا (يُعرف باسم مشروع Bandhu Bal) لحماية حقوق الأطفال في المناطق المتضررة من جماعة الناكساليت، وتتولى تنفيذه اللجنة الوطنية الهندية لحماية حقوق الطفل في عشر مقاطعات من ولايات اندرا براديش، وآسام، وبيهار، ومهاراشترا، تشاتيسغاره. ويتضمن البرنامج عناصر تتعلق بالحماية والصحة والتغذية والصرف الصحي والتعليم والسلامة. كما شرعت الحكومة في بذل جهود لإيصال الخدمات الإنمائية إلى المناطق المتضررة، مثل خطة العمل المتكاملة لـ 60 من المقاطعات المتضررة من جماعة الناكساليت. وتهدف الخطة إلى تنفيذ إصلاحات في مجال الحوكمة وتفويض السلطة إلى مؤسسات على مستوى القاعدة الشعبية في مقاطعات مختارة على مدار السنوات الثلاث القادمة.
	التطورات في باكستان

	167 - في عام 2010، ظلت باكستان تشهد هجمات تشنها جماعات مسلحة تتأثر و/أو ترتبط بحركة الطالبان أو القاعدة، بما في ذلك حركة الطالبان في باكستان، على المؤسسات الحكومية والمدنيين، وهي الهجمات التي تصاعدت وامتدت إلى ما وراء حدود بلوشستان وخيبر - باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية لتصل إلى العديد من المراكز الحضرية الرئيسية. كما استمرت أعمال العنف الطائفي، حيث شنت جماعات مسلحة، من بينها حركة الطالبان وجيش جنغوي Lashkar-e-Jhangvi، هجمات استهدفت أساسا المواكب الشيعية والمساجد. واستخدمت هذه الجماعات المسلحة الأطفال لتنفيذ هجمات انتحارية. وفي حادث من هذا القبيل وقع في 25 كانون الثاني/يناير 2011، وأبلغت عنه الحكومة، قام مفجر انتحاري صبي بتنفيذ هجوم بالقرب من موكب للشيعة في لاهور، مما أدى إلى مقتله مع تسعة آخرين وإصابة 50 شخصا آخرين، بينهم عدة أطفال. وفي حادث آخر وقع يوم 10 شباط/ فبراير 2011، فجر صبي يرتدي زيا مدرسيا نفسه في مركز للتجنيد تابع للجيش الباكستاني في بلدة ماردان شمال غرب البلاد، مما أدى إلى مقتله مع عشرين طالبا عسكريا. وأعلنت حركة الطالبان مسؤوليتها عن تلك الهجمات. كذلك، وفقا لمصادر موثوقة، تردد أن الجماعات المسلحة اختطفت عددا متزايدا من الأطفال في جميع أنحاء البلد في عام 2010.
	168 - وعانى الأطفال أيضا من آثار التجنيد عبر الحدود فيما يتعلق بالنـزاع الدائر في أفغانستان. ورغم عدم وجود رصد منتظم للحالات من جانب الأمم المتحدة في باكستان، فقد وثقت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ في أفغانستان حالات لأطفال أفغان تم تجنيدهم وتدريبهم في باكستان على أيدي جماعات مسلحة، من بينها حركة الطالبان، وتحققت من تلك الحالات. وواصلت أكاديمية ساباون، التي تتخذ مقرا لها في مالاكاند، توفير الدعم بالتأهيل وإعادة الإدماج لحوالي 150 من الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل حركة الطالبان وغيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية في وادي سوات وتتحفظ عليهم القوات المسلحة الباكستانية.
	169 -  وفي عام 2010، راح أطفال ضحايا للهجمات العشوائية، بما فيها التفجيرات الانتحارية، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن عدد الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا في هجمات. وفي حادثين منفصلين وردا في وسائط الإعلام، كان هناك أطفال بين الضحايا في هجمات بالقنابل على مسجد شيعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ وعلى موكب للشيعة في كويتا، بلوشستان، في أيلول/سبتمبر 2010. وأفيد أن حركة جيش جنغوي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث الأخير.
	170 -  واستمر في عام 2010 ورود أنباء من هجمات بطائرات بدون طيار في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، ولكن لا تتوفر بيانات عن عدد الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا في هذه الهجمات. وبشكل عام، فإن عدد القتلى المدنيين هو محل خلاف كبير. وليس بمقدور الأمم المتحدة الوصول إلى هذه المواقع للتحقق من ذلك بأي شكل مستقل.
	171 -  وأصبحت أعداد الضحايا المدنيين نتيجة للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المحلية الصنع مصدر قلق بالغ في باكستان خلال عام 2010. ومن بين 268 من الحوادث المبلغ عنها، أصيب 31 طفلا من جراء هذه العبوات. ووقعت غالبية الحوادث المبلغ عنها في مقاطعة خيبر - باختونخوا أو المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، بينما وقع ما تبقى منها في بلوشستان.
	172 - وخلال العام، استمر استهداف المدارس بهجمات القنابل من جانب الجماعات المسلحة، بما فيها حركة الطالبان، ممن يعارضون التعليم العلماني وتعليم الفتيات. وفي مالاكاند، في مقاطعة خيبر - باختونخوا، جرى تدمير 273 مدرسة وتضررت 367 مدرسة من جراء الهجمات بالقنابل، وفقا لوزير التعليم بالمقاطعة. وجرى تدمير 70 مدرسة أخرى أو إصابتها بأضرار في جميع المقطعات الأخرى المتضررة. وفي هجوم واحد بعينه وقع في شباط/فبراير 2010، استهدفت عبوة ناسفة محلية الصنع على شاحنة تقل جنودا باكستانيين في طريقهم إلى افتتاح مدرسة كوتو الثانوية للبنات في مقاطعة خيبر - باختونخوا، حيث انفجرت بالقرب من المدرسة، مما أدى إلى تدميرها ومقتل ثلاثة من فتيات المدرسة وجرح 63 فتاة منهن. وأفيد أن حركة الطالبان في باكستان قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
	173 -  وأقرت جمعية مقاطعة خيبر - باختونخوا في عام 2010 قانون حماية الطفل ورفاهه، وهو قانون يهدف إلى معالجة الأحكام القانونية لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال والتجنيد وغير ذلك من أنواع الانتهاكات لحقوقهم. ولم تصدق حكومة باكستان بعد على البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة.
	التطورات في الفلبين

	174 -  كانت هناك زيادة في العدد المسجل من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في عام 2010 (24 طفلا) مقارنة بعام 2009 (6 أطفال). ومن بين الحوادث السبعة المسجلة المنسوبة إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير، كان بمقدور فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ أن تتحقق من أربعة حوادث شملت ثمانية أطفال كانوا يحملون أسلحة آلية ويقومون بمهام عسكرية في مناطق الجبهة في وسط مينداناو. وأكدت شهادة من جندي طفل عمره 15 عاما في مقاطعة ماجوينداناو أن الجبهة تقوم بتدريب الأطفال، بمن فيهم الفتيات. ولا تزال فرقة العمل تتلقي تقارير موثوق بها عن استسلام أطفال مرتبطين بالجيش الشعبي الجديد للشرطة والقوات المسلحة الفلبينية. كما أفاد أسرى سابقون لدى جماعة أبو سياف وجود أطفال في صفوف الجماعة في سولو وباسيلان، وإن لم يتم التحقق من هذا الادعاء بسبب القيود الأمنية. وتحققت فرقة العمل من حالتين لتجنيد أطفال من قبل جماعة مسلحة تدعى المقاتلين السود في كوتاباتو الشمالية. وبعد المشاركة في سلسلة من الهجمات، شملت عمليات للقتل خارج نطاق القانون، استسلم الأولاد للشرطة، وقدموا إفادات مفصلة عن أنشطة الجماعة. والعديد من أعضاء جماعة المقاتلين السود هم من المقاتلين السابقين في الجيش الشعبي الجديد. وتعمل هذه الجماعة في مقاطعة كوتاباتو الشمالية، وتعزز أحيانا قوات الأمن الحكومية في عملياتها.
	175 - وتفيد التقارير أن أفراد القوات المسلحة الفلبينية يواصلون، على المستوى المحلي، استخدام الأطفال لأغراض عسكرية. ولوحظ وجود نمط مشترك يتضمن استخدام الأطفال في عمليات مكافحة التمرد، وغالبا ما يحدث ذلك أثناء مطاردة متمردي الجيش الشعبي الجديد في المناطق النائية من البلد. واستراتيجية مكافحة التمرد، (عملية مراقبة الحرية)، تبيح للجنود وتشجعهم على التفاعل مع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، للأغراض العسكرية، واستخدامهم كأدلة ومخبرين وحمالين. وتم في عام 2010 التحقق من ثلاثة حالات شملت فتيان تبلغ أعمارهم 13 و 15 و 16 سنة . وبالمثل، سجلت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ ادعاءات عديدة من تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات شبه العسكرية، ولا سيما الوحدات الجغرافية للمواطنين التابعة للقوات المسلحة، التي تردد أنها تضغط على الأطفال وتجبرهم على الانضمام إلى صفوفها. ويتم تجنيد هذه الوحدات محليا من مجتمعاها المحلية وتقتصر عملياتها العسكرية على البلدية التي تتشكل فيها. وهم يخضعون لهيكل قيادة القوات المسلحة الفلبينية، وإن كان الإشراف عليها فضفاضا.
	176 -  واستمرت القوات المسلحة الفلبينية في اعتقال الأطفال. وأفاد الأطفال المحتجزون بتعرضهم للإيذاء البدني واستجوابهم تحت الضغط الشديد، وتعريضهم لسوء المعاملة ولأعمال ترقى إلى حد التعذيب لانتزاع معلومات عن المتمردين. وتم التحقق من أربعة حوادث شملت أربع فتيات وصبي واحد، تورطت فيها كتائب المشاة 11 و 34 و 25 و 54 من الجيش الفلبينى. وأدت هذه الحوادث أيضا إلى تشريد عائلات خوفا من استهدافها كأعضاء مزعومين في الجيش الشعبي الجديد.
	177 - وفي حين كان هناك انخفاض في عدد المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير في عام 2010، فإن القتال مع الجهات الفاعلة المسلحة الأخرى غير الحكومية ظل دون تغيير نسبيا. وتم توثيق زيادة في عدد الضحايا من الأطفال في عام 2010: حيث أفيد مقتل 38 طفلا، بينهم 8 فتيات، وتشويه 40 طفلا، بينهم 16 فتاة؛ بالمقارنة مع عام 2009 حين قُتل 12 طفلا وأصيب 40 آخرين. ومن بين هذه الحوادث، اثبت ما تم التحقق منه تورط الجيش الشعبي الجديد والقوات المسلحة الفلبينية والميليشيات الخاصة التابعة للسياسيين المحليين. ولم يتم تحديد هوية الجناة في 13 من حوادث القتل و 10 من حوادث التشويه.
	178 -  وشهدت الهجمات على المدارس والمستشفيات والعاملين فيها اتجاها إلى التزايد في عام 2010. وقد يعزى ذلك في جانب منه إلى استخدام المدارس كمراكز اقتراع أثناء الانتخابات التي جرت في شهري أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر. وسُجل 41 حادثا في مقابل 10 حوادث في عام 2009. ومن بين هذه الحوادث، نُسب 14 حادثا إلى القوات المسلحة الفلبينية، و 4 حوادث للجيش الشعبي الجديد، وحادث واحد إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير، وحادثان إلى جماعة أبو سياف، و 6 حوادث إلى الميليشيات الخاصة التابعة للسياسيين المحليين، و 14 إلى جناة مجهولي الهوية. كما تعرضت مدارس لهجمات بالعبوات الناسفة المحلية الصنع ولإحراقها. وبالإضافة إلى ذلك، تزايد استهداف المعلمين، وأفادت الأنباء مصرع 11 معلما خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
	179 -  كما شهد عام 2010 اتجاها متزايدا لاحتلال المدارس من جانب القوات المسلحة الفلبينية والوحدات الجغرافية للمواطنين التابعة للقوات المسلحة، في مخالفة للتشريعات الوطنية التي تحظر هذه الممارسة. وفي المجتمعات المحلية النائية في جميع أنحاء البلاد، راحت القوات المسلحة الفلبينية والوحدات الجغرافية تستخدم مباني المدارس العامة كثكنات ومراكز للقيادة، بما في ذلك من أجل تخزين الأسلحة والذخيرة. وفي بعض الحالات، شوهد جنود يتعاملون مع أطفال ويستجوبونهم ويسمحون لهم بحمل أسلحة.
	التطورات في مقاطعات الحدود الجنوبية لتايلند
	180 -  ظلت الأنباء الواردة عن وقوع إصابات في صفوف الأطفال نتيجة للاضطرابات وأعمال العنف في مقاطعات الحدود الجنوبية تبعث على القلق في عام 2010، رغم عدم توفر أرقام دقيقة في هذا الشأن. ووفقا لما ورد من معلومات، فإن كثيرا من حالات موت وإصابة الأطفال كان يرجع إلى تفجير العبوات الناسفة في الأماكن العامة أو إطلاق النار العشوائي من قبل جناة مسلحين مجهولي الهوية. ويغطي ذلك مقاطعات أقصى الجنوب (يالا وباتاني وناراثيوات) وجزءا من مقاطعة سونغكلا.
	181 -  وقد انخفض عدد الهجمات على المدارس المبلغ عنها في عام 2010 (5 هجمات) بالمقارنة بالعامين الماضيين. وبالمثل، سُجل انخفاض في الهجمات ضد الطلاب والمعلمين في عام 2010 (لقي 12 من المعلمين والعاملين في مجال التعليم حتفهم، وجرح 6 منهم، بينما قُتل طلبان وأصيب 5 آخرين). ووفقا للحكومة الملكية التايلندية، كان ذلك يرجع أساسا إلى التدابير الأمنية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك توفير الحراسة الخاصة للأطفال والمدرسين في طريقهم من وإلى المدارس، وإلى تعاون المجتمع المحلي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التضامن على المستوى المحلي وتبادل المعلومات بين مديري المدارس ومدرسي العلوم الدينية والمسؤولين الحكوميين والطلاب، فضلا عن زيادة الوعي العام بشأن العواقب القانونية لارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الطلاب والمدرسين.
	182 - وتلقت الأمم المتحدة معلومات تشير إلى ادعاءات بتورط أطفال في أنشطة الجماعات المسلحة غير الحكومية وجماعات متطوعي الدفاع عن القرى (Chor Ror Bor). غير أن فريق الأمم المتحدة القطري في تايلاند أبلغ ممثلتي الخاصة أنه ليس في وضع يمكنه من رصد هذه الادعاءات أو الإبلاغ عنها أو التحقق منها، استنادا إلى ما يقوم به من أنشطة في المنطقة. وأصدرت الحكومة الملكية التايلندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 توجيها واضحا لمحافظي مقاطعات الحدود الجنوبية بحظر تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وذكرت أنه ليس هناك أطفال يرتبطون بمتطوعي الدفاع عن القرى. 
	183 -  وذكرت الحكومة الملكية التايلندية أنه قد تمت معالجة الادعاءات التي وردت في تقريري السابق بشأن احتجاز أطفال في مراكز الشرطة والجيش لاستجوابهم بشأن الاشتباه في ارتباطهم بالجماعات المسلحة. وقالت الحكومة إن الأطفال المشتبه فيهم قد احتجزوا بموجب أمر قضائي، وأن عمليات الاستجواب كانت تجري وفقا للمعايير الدولية. وذكرت الحكومة أيضا أنه لا توجد حالات احتجاز للأطفال في تلك المراكز منذ عام 2009، وإن كانت الأمم المتحدة في تايلاند ليست في وضع يمكنها من التحقق من ذلك، رغم الزيارات التي قامت بها لتلك المراكز. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفعت الحكومة حالة الطوارئ في منطقة ماي لان في مقاطعة باتاني نتيجة لمراجعة منهجية لمرسوم الطوارئ وتحسن الأمن في المنطقة.
	التطورات في سري لانكا

	184 - توقف تجنيد الأطفال في سري لانكا، حيث كانت الحالة الأخيرة التي أُبلغ عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويرجع ذلك على حد سواء إلى هزيمة وتفكيك جبهة نمور تاميل ايلام للتحرير، المسؤولة عن معظم حالات تجنيد الأطفال المبلغ عنها في سري لانكا، وإلى التزام حكومة سري لانكا وحزب تاميل ماكال فيدوثالي بوليغال (نمور تحرير الشعب التاميلي) بإطلاق سراح الأطفال الذين جندهم الحزب من قبل. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف أماكن وجود بعض الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة من قبل، بما في ذلك بعضهم أصبحوا الآن من البالغين. وفيما يتعلق بجبهة نمور تاميل ايلام للتحرير، كان عدد الأشخاص المفقودين في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010 يبلغ 373 1، من بينهم 15 لا يزالون في الأطفال. وفيما يتعلق بحزب نمور تحرير الشعب التاميلي، كان مجموع عدد الحالات المعلقة يبلغ 13 صبيا، بينهم 5 دون سن الثامنة عشرة وقت التوقيع على خطة عمل الحزب. وفي 30 آب/أغسطس 2010، وبناء على طلب وزارة الشؤون الخارجية، بدأت الهيئة الوطنية لحماية الطفل وقسم الشرطة التابع لها تحقيقا لتحديد مكان وجود الصبية الخمسة الذين لا يزالون مرتبطين بحزب نمور تحرير الشعب التاميلي (العناصر السابقة لفصيل كارونا بقيادة إينيا باراثي). غير أن التحقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية، والذي استكمل في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، لم يتمكن من التأكد من مكان وجود هؤلاء الأشخاص المفقودين. وكان ذلك على الرغم من أنه وفقا لتقرير المبعوث الخاص لممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح خلال زيارته لسري لانكا في شباط/فبراير 2008، فإن عمليات الخطف التي تمت على يد فصيل كارونا في ذلك الوقت قد وقعت حصرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال أمضوا بعض الوقت في واحد من عدة معسكرات تابعة لفصيل كارونا عندئذ بالقرب من بلدة ويليكاندا (في منطقة بولوناروا)، التي تقع في منطقة تسيطر عليها الحكومة. وخلصت الهيئة الوطنية إلى توصية بمواصلة التحقيق على أساس المعلومات التي قدمتها عائلات الفتيان المفقودين، وكذلك المعلومات التي قدمها عضو سابق في جبهة نمور تاميل ايلام للتحرير كان مسؤولا عن خطف الأطفال وتجنيدهم في الماضي. وأوصى تقرير الهيئة الوطنية أيضا بإصدار شهادات وفاة لهؤلاء الأشخاص، وهو ما يمكن فعله، وفقا للقانون سري لانكا، بالنسبة لأي شخص يغيب لأكثر من سبع سنوات. ومع ذلك، فإن هؤلاء الصبية الـ 13 المختطفين قد شوهدوا لآخر مرة بين عامي 2006 و 2009، أي منذ خمس سنوات على الأكثر. ويؤمل ألا يحول مشروع القانون البرلماني رقم 52 ، الذي يسمح بتسجيل الوفاة بعد عام واحد بسبب الأنشطة الإرهابية أو التخريبية، دون إجراء مزيد من التحقيقات في هذه الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الذي أجرته الهيئة الوطنية لم يتضمن أي إشارة إلى إينيا باراثي أو إلى تورطه في تجنيد أو خطف الأشخاص المفقودين. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن قد بدأت أي محاكمة للأشخاص الذين يزعم أنهم مسؤولون عن تجنيد الأطفال، كما لم تتم الاستجابة للنداءات المتكررة من قبل فريق الأمم المتحدة القطري ومكتب ممثلتي الخاصة المعني بالأطفال والنـزاع المسلح لرفع دعوى قضائية ضد إينيا باراثي.
	185 -  وفي عام 2010، تم تسجيل 28 حادثة تتصل بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، مما أسفر عن مقتل 5 أطفال وإصابة 16، بينهم 5 فتيات (بالمقارنة بالضحايا من الأطفال الذين بلغ عددهم 12 طفلا في عام 2009). ومع ذلك، فإن معدل الإصابات لا يزال منخفضا نسبيا، لا سيما في ضوء ارتفاع مستوى التلوث في مناطق العائدين. وأبلغت المجتمعات المحلية عن وجود ما يقرب من 585 من الأجسام المشبوهة، التي قامت وكالات إزالة الألغام بإزالتها لاحقا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	186 - وكانت هناك ادعاءات بوقوع أعمال عنف جنسي في جميع أنحاء المقاطعات الأربع في الشمال (كيلينوتشي، ومولاتيفو، وفافونيا، ومانار) فيما بين المجتمعات المحلية للمشردين. وأبلغت النساء والفتيات عن انعدام الأمن بسبب وجود أفراد من الجيش السري لانكي أو المسؤولين المحليين، الذين تم الإبلاغ عن أن بعضهم يعودون إلى المجتمعات المحلية ليلا وهم يرتدون ملابس مدنية ويطلبون خدمات جنسية. ومع ذلك، تشير أنشطة رصد الحماية والتقييمات التشاركية إلى أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي يظل أقل مما يحدث فعلا خوفا من انتقام الجناة.
	187 - وتحسن في عام 2010 الوضع في المدارس التي كانت قوات الأمن السري لانكية تحتلها وتستخدمها، رغم أن عددا من المدارس لا يزال متأثرا بذلك. وتستخدم المدارس لأغراض متنوعة، كثكنات لقوات الأمن السري لانكية، وكمواقع عبور للأشخاص النازحين الذين غادروا مخيمات المشردين داخليا ولكن لا يمكنهم بعد العودة إلى مواطنهم الأصلية (أساسا بسبب وجود الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب)، أو لاحتجاز ’’المفصولين‘‘ separatees البالغين (وهم الأشخاص الذين حددت قوات الأمن السري لانكية أنهم كانوا يرتبطون من قبل بجبهة نمور تاميل ايلام للتحرير، ولكن لم توجه إليهم اتهامات بصورة رسمية). واستمرت أنشطة الدعوة مع السلطات المختصة العسكرية والمدنية على الصعيدين المحلي والوطني لحل هذه المسألة، وأعلنت الحكومة تعهدات متكررة بحل هذا الوضع.
	188 - وتتحسن بصورة مطردة إمكانية وصول الشركاء في المجال الإنساني، على الرغم من استمرار مواجهة صعوبات في مناسبات عدة. وعلى وجه الخصوص، فإن التنفيذ الصارم للأمر الصادر عن وزارة الدفاع، الذي يشترط الحصول على تصاريح للوصول إلى المناطق المتضررة من النـزاع في جميع أنحاء المقاطعة الشمالية لجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الذي بدأ تنفيذه في حزيران/يونيه 2010، يؤدي إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في المنطقة. وبعد الاتصال بعدة جهات، بما فيها فرقة العمل الرئاسية لإعادة التوطين والتنمية والأمن في المقاطعة الشمالية، أصبح بحوزة الأمم المتحدة الآن تصريح لمدة 6 أشهر في كل مرة، بينما حصلت المنظمات غير الحكومية على أذونات بفترات مختلفة. غير أن هذه العملية قد أدت إلى حالات تأخير وتعطيل في تنفيذ بعض الأنشطة في وقت حرج من عملية عودة المشردين، وكان لها أثر مباشر على مشاريع حماية الطفل. كما أن الموافقة على معظم مشاريع حماية الطفل، بما في ذلك دعم المجتمعات المحلية لمنع لمواطن الضعف والمسائل التي تؤثر على الأطفال وتحديدها والاستجابة لها، ظلت تمثل مشكلة. وعلى الجانب الإيجابي، وبعد مناقشات بشأن الخطة المشتركة التي تقودها الحكومة لتقديم المساعدة للمقاطعة الشمالية لعام 2011، تم إدراج أنشطة حماية الطفل ضمن الأولويات.
	189 -  وفي 22 ديسمبر 2009، أنشأت الحكومة وحدة البحث عن الأسر وجمع شملها للأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم في فافونيا (المقاطعة الشمالية). وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010، قدم الآباء والأسر 662 طلبا للبحث عن المفقودين من الأطفال (من بينهم 293 فتاة)، تم جمع شمل 21 منهم، وهناك 32 لا يزالون في مرحلة جمع الشمل. كما يجري التحقق من عدد إضافي من الحالات. وفي عام 2010، وضعت وحدة البحث عن الأسر وجمع شملها أيضا خطة للقيام بأنشطة البحث عن المفقودين في المستشفيات ودور الأطفال ومراكز الشرطة في جميع أنحاء سري لانكا.
	التطورات في أوغندا/تأثير جيش الرب للمقاومة على الأطفال في المنطقة

	190 -  واصلت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ زياراتها الميدانية لمنشآت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية للتحقق من تنفيذ سياساتها للتجنيد، وضمان امتثالها لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وذلك تمشيا مع خطة العمل المتعلقة بالأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة الموقعة بين حكومة أوغندا والأمم المتحدة في آب/أغسطس 2007. لم تكن هناك حالات لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية أو وحدات الدفاع المحلية في عام 2010.
	191 - واستمر جيش الرب للمقاومة في ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال خارج أوغندا، وفي السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. ورغم النداءات المتكررة التي وجهها المجتمع الدولي لجيش الرب للمقاومة للإفراج غير المشروط عن الأطفال في صفوفه، لم يحرز حتى الآن أي تقدم نحو الإفراج عنهم.
	192 -  وفي الجنوب الشرقي، ولا سيما في مقاطعتي مبومو ومبومو العليا، وكذلك في أجزاء من مقاطعة كوتو العليا في جمهورية أفريقيا الوسطى، قام جيش الرب للمقاومة بخطف 138 من أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي عام 2010، أعيد 12 طفلا، من بينهم 4 فتيات (وكان أحدهم رضيعا وُلد في الأسر)، كانوا قد فروا من جيش الرب للمقاومة، إلى السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتم جمع شملهم مع أسرهم، وذلك بمساعدة من لجنة الصليب الأحمر الدولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم توثيق عدة هجمات شنها جيش الرب للمقاومة على السكان المدنيين، وأسفرت عن مقتل وإصابة أطفال.
	193 -  وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفادت التقارير أن جيش الرب للمقاومة في عام 2010 باختطاف وتجنيد واستخدام 49 طفلا. كما أن 233 حالة اختطاف أطفال إضافية قام بها جيش الرب للمقاومة قبل عام 2010، قد تم توثيقها نتيجة لإمكان الوصول إلى مناطق لم يكن يمكن الوصول إليها من قبل في المقاطعة الشرقية. كذلك، شهد عام 2010 زيادة في عدد الأطفال الذين فروا من جيش الرب للمقاومة (282 أطفال - 146 صبيا و 136 فتاة، منهن واحد من أفريقيا الوسطى واثنان من السودان)، مقارنة بعامي 2008 و 2009، وهو ما كان يرجع في جانب منه إلى تصاعد العمليات العسكرية ضد جيش الرب للمقاومة خلال هذه الفترة. وفي عام 2010 أيضا، ادعى 47 طفلا فقط أنهم كانوا يستخدمون كمقاتلين، بينما أفاد 244 طفلا أنهم كانوا يستخدمون في أعمال السخرة، وذلك بالمقارنة بعام 2009، عندما أفادت التقارير استخدام غالبية الأطفال المخطوفين كمقاتلين. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد 96 طفلا أنهم كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي.
	194 - في الولاية الاستوائية الغربية في جنوب السودان، قام جيش الرب للمقاومة في عام 2010 باختطاف 27 طفلا، بينهم 21 فتاة. وعادت فتاتان من الأطفال السودانيين من الأسر لدى جيش الرب للمقاومة وكل منهما تحمل رضيعا. وبالإضافة إلى ذلك، أسفرت حوادث هجمات جيش الرب للمقاومة عن حالتين مؤكدتين لقتل طفلين وجرح طفل أخر. وتعرضت تسع فتيات للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وهن في الأسر. وتمكن الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية من إنقاذ ما مجموعه 24 طفلا، من بينهم طفلان كونغوليان، أثناء عمليات عسكرية في عام 2010.
	195 - أثارت الأمم المتحدة مع حكومة أوغندا العديد من الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال التي تتعلق بالهجمات العسكرية التي تشنها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ضد جيش الرب للمقاومة في البلدان المجاورة (وهو ما ورد بالتفصيل في تقريري السنوي الأخير عن الأطفال والنـزاع المسلح (S/2010/181))، وبخاصة فيما يتعلق بإعادة الأطفال والنساء الأوغنديين ممن تم إنقاذهم أو هربوا من جيش الرب للمقاومة إلى أوغندا. وكررت ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلحة التأكيد على هذه الشواغل خلال لقائها مع قائد قوات الدفاع الأوغندية، الجنرال اروندا نياكايرينا، أثناء زيارتها لأوغندا في أيار/مايو 2010. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على أن تقوم الأمم المتحدة بصياغة مشروع لإجراءات تشغيل موحدة لاستلام وتسليم الأطفال والنساء الضعيفات ممن ينفصلون عن جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وجرى تقاسم مشروع إجراءات التشغيل الموحدة مع قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في أيلول/سبتمبر، غير أنه لم يتم بعد إقرار الوثيقة حتى وقت كتابة هذا التقرير. وفي عام 2010، كانت غالبية من الأطفال والأمهات الشابات الذين كانوا يرتبطون من قبل بجيش الرب للمقاومة (77 في المائة) قد أعيدوا إلى أوغندا من خلال رئاسة المخابرات العسكرية أو من خلال وحدات حماية الطفل التابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، بدلا من تسليمهم مباشرة إلى الجهات المدنية المناسبة المعنية بحماية الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لشهادات اثنين من الأطفال، فقد بقي بعض الأطفال لأكثر من شهرين مع قوات الدفاع الشعبية الأوغندية/رئاسة المخابرات العسكرية قبل تسليمهم إلى وكالات حماية الطفل.
	196 -  وفي جنوب السودان، تضطلع وزارات التنمية الاجتماعية في كل ولاية بتنفيذ أنشطة الإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج لدعم الأطفال الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومة. ويشمل الدعم إعادة الأطفال إلى مجتمعاتهم المحلية في الدول المجاورة والبلدان الواقعة على الحدود، وتوفير الرعاية المؤقتة، وعلاج الصدمات النفسية، والبحث عن الأسر وجمع شملهم مع أسرهم. ومع ذلك، لا يزال نطاق هذه الأنشطة وقدرة الأمم المتحدة على دعم الوزارات محدودين بسبب نقص التمويل. وهناك حاجة ملحة لزيادة قدرات الموارد المؤسسية والبشرية لتوفير برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال.
	التطورات في اليمن

	197 - أدى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة في شباط/فبراير 2010 إلى تهدئة حدة النـزاع في اليمن، حيث لم تنشب إلا أعمال قتال متقطع بين الطرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية، فإن 20 في المائة من الحوثيين و 15 في المائة من المليشيات القبلية الموالية للحكومة المسماة الجيش الشعبي، هم من الأطفال. وشاهد أحد شركاء الأمم المتحدة 75 طفلا يشاركون في نزاعات قبلية في محافظة الجوف، و123 طفلا في محافظة صعدة. وفي المحافظات الشمالية، أبلغ 90 من مقدمي الرعاية أن طفلا واحدا على الأقل من أطفالهم قد شارك في النـزاع المسلح. ولوحظ اضطلاع أطفال بمهام أمنية لصالح كل من الميليشيات الموالية للحكومة والحوثيين. وأفيد أن الأولاد يستخدمون في الغالب من قبل جماعات الحوثيين المسلحة والميليشيات الموالية للحكومة في أدوار قتالية ولوجستية، بينما تستخدم الفتيات في أدوار الدعم (بما في ذلك إعداد الطعام، وجمع الاستخبارات العسكرية وحمل صواعق التفجير)، ويتم تدريبهن على كيفية استخدام الأسلحة. وأفيد أن الأطفال ينضمون إلى جماعة الحوثيين والميليشيات الموالية للحكومة لأسباب أيديولوجية و/أو سياسية و/أو اقتصادية؛ كما وردت ادعاءات عن التجنيد عن طريق تزويج الفتيات قسرا لأعضاء الحوثيين والميليشيات الموالية للحكومة. وأفاد 55 طفلا أن الحوثيين فاتحوهم للانضمام إلى الجماعة المسلحة. وفي عام 2010، ذكرت وسائل الإعلام أن اثنين من الأطفال المجندين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أحدهما مواطن عراقي والأخر ألماني، قد حوكما أمام محكمة جنائية خاصة بتهمة التخطيط لشن هجمات في اليمن. ولم يوفر مزيد من المعلومات عن قيام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
	198 -  وقد احتجزت الحكومة أطفالا في السجون لارتباطهم بجماعة الحوثيين خلال جولات النـزاع الست. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفرجت الحكومة عن 34 طفلا كانوا محتجزين، من بينهم 31 طفلا كجزء من مفاوضات السلام الجارية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن بمقدور الأمم المتحدة الوصول إلى هؤلاء الأطفال، وبالتالي لم يتسن لها التحقق من عدد الأطفال المحتجزين أو المفرج عنهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الغموض يكتنف الأساس الذي استند إليه احتجاز هؤلاء الأطفال.
	199 -  وورد ما مجموعه 42 تقريرا عن مقتل أطفال و 55 تقريرا عن إصابات لحقت بأطفال، يُدعى أنها كانت نتيجة مباشرة للقتال بين الحوثيين والميليشيا الموالية للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، قُتل 34 طفلا وأصيب 24 بجروح خطيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء اليمن في عام 2010.
	200 - وذكرت مصادر موثوقة أنه في نهاية عام 2010، كان نحو 43 في المائة من المدارس في محافظة صعدة قد دُمرت بصورة جزئية أو كلية بسبب القصف بقذائف الهاون وتبادل إطلاق النار خلال الاشتباكات التي وقعت بين طرفي النـزاع. وفي حادثين منفصلين، شوهدت ذخائر غير منفجرة في المدارس في الملاحيظ في محافظة صعدة، وعثر على ثلاث قنابل في مدرسة للبنات في محافظة عدن.
	201 - وتعرض أكثر من 80 في المائة من مرافق الرعاية الصحية للأضرار أو الضياع في محافظة صعدة نتيجة للنـزاع، الذي ظل يؤثر تأثيرا خطيرا على توفير الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية، بما في ذلك توفيرها للأطفال. وفي هذه المحافظة وحدها، دُمر ما يقرب من 35 في المائة من هياكل الرعاية الصحية بصورة جزئية أو كلية بسبب القصف بقذائف الهاون وتبادل إطلاق النار خلال الاشتباكات التي وقعت بين طرفي النـزاع، ونزح معظم القوى العاملة في المجال الصحي إلى خارج المحافظة. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر خطف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مدير مستشفى السلام في صعدة، مما أدى إلى إغلاق المستشفى لمدة يومين. وكان المستشفى يستقبل حوالي 000 3 حالة يوميا.
	202 -  وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت المشاكل تحيط بتوفير إمكانية وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إلى السكان المتضررين من النـزاع في محافظتي صعدة والجوف، حيث كثيرا ما كانت الحكومة تمتنع عن الإذن بوصول البعثات الإنسانية، وعند منح الإذن، كان الحراس الحكوميون يرفضون في مناسبات عديدة مرور موظفي الأمم المتحدة وقوافل الإغاثة عبر نقاط التفتيش. كما أن الجماعات القبلية كانت توقف مرور البعثات الإنسانية عند نقاط التفتيش. وقد نهبت جماعات قبلية وجماعة الحوثيين الإمدادات الغذائية والتعليمية التي كانت في طريقها إلى هذه المناطق، وكذلك من المخازن. وكان لمنع وصول المساعدات الإنسانية، جنبا إلى جنب مع المستويات العالية للغاية من الفقر والافتقار إلى الخدمات الصحية والتغذوية، عواقب لا يستهان بها على رفاه الأطفال في المحافظات المتضررة من النـزاع في اليمن، حيث وُجد أن ما مجموعه 931 11 طفلا في المناطق الغربية من محافظة صعدة يعانون من سوء التغذية الحاد.
	خامسا - معلومات عن التقدم المحرز في متابعة الطلبات المحددة من قبل مجلس الأمن
	ألف - نموذج خطة العمل والتوجيه المتعلق بها
	203 - قام مكتب ممثلي الخاص، بالتشاور الوثيق مع الشركاء، بما في ذلك إدارة عمليات حفظ السلام واليونيسيف، بوضع توجيه بشأن القرار 1882 (2009)، وخطط العمل اللاحقة، على النحو الذي طلبه مجلس الأمن. وسيتم في الأشهر المقبلة تنفيذ خطط العمل هذه في الميدان في الحالات المثيرة للقلق التي أدرجت فيها أطراف في قوائم المتهمين بقتل وتشويه الأطفال و/أو ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال في تقريري الأخير عن الأطفال والنـزاع المسلح (S/2010/181). وتجري حاليا عملية مماثلة لكفالة تحديث التوجيه المتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال كي يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات منذ اعتماد القرار 1539 (2004).
	باء - آخر التطورات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن 1882 (2009)، و 1888 (2009)، و 1960 (2010)
	204 - تتشاور ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح حاليا بصورة وثيقة مع ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة وغيرها من الشركاء حول سبل تنسيق ما يبذلونه من جهد في رصد أعمال العنف الجنسي والإبلاغ عنها وإدراج الأطراف في القوائم ورفعهم منها. ومثلما أعلن مجلس الأمن في القرار 1960 (2010)، يجب ألا تمس هذه الترتيبات بآلية الرصد والإبلاغ المطبّقة بشأن الأطفال والنـزاع المسلّح؛ كما أعرب الشركاء الميدانيون عن ضرورة الإبقاء على استقلال تركيز كل من الولايتين. والمناقشات جارية بشأن زيادة التعاون على مستوى المقر والمستوى الميداني لتعزيز أنشطة منع العنف الجنسي والتصدي له. ويشمل ذلك إمكانية العمل لإنشاء نظام مشترك لجمع المعلومات عن المجال الذي تتداخل فيه الولايتان.
	جيم - الاتصال بلجان الجزاءات

	205 - قامت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعوة ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح للمرة الأولى لتقديم إحاطة للجنة في أيار/مايو 2010. ونتيجة لذلك، تم إدراج العديد من الأفراد في قائمة اللجنة للأفراد والكيانات الذين ستُفرض ضدهم تدابير موجهة على أساس معلومات محققة بشأن قيامهم بتجنيد واستخدام الأطفال، ضمن جملة أمور. كذلك، فرض مجلس الأمن، في 2 كانون الأول/ديسمبر، عقوبات على الكولونيل إينوسنت زيموريندا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لأربعة من ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، شملت القيام بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، وقتل وتشويه الأطفال، وارتكاب انتهاكات جنسية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
	206 -  وسيكون من المهم البناء على السابقة التي حدثت في سياق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما ينبغي استكشاف إمكانيات للتركيز بصورة مماثلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل من قبل اللجان المواضيعية الأخرى. ومن المهم أيضا النظر في السبل التي يمكن من خلالها فرض جزاءات في سياقات لا توجد بها لجان جزاءات تابعة لمجلس الأمن.
	دال - الاستراتيجية التي تتبعها الأمم المتحدة في المنطقة لحماية الأطفال المتضررين من جيش الرب للمقاومة
	207 -  في أعقاب الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن بشأن الحالة في أوغندا في حزيران/يونيه 2010 والطلب الموجه من ممثلتي الخاصة لتعزيز الإبلاغ عبر الحدود عن الآثار المترتبة على الأطفال نتيجة لأعمال جيش الرب للمقاومة، عُقد اجتماع مشترك لإدارة عمليات حفظ السلام واليونيسيف ومكتب ممثلتي الخاصة في كانون الثاني/يناير 2011 لوضع اللمسات الأخيرة على طرائق هذا الإبلاغ وتحديد نقاط الاتصال للإبلاغ في جميع أنحاء المنطقة. وستقوم اليونيسيف، من مكتبها في أوغندا، بتنسيق عملية الإبلاغ المشتركة من فرق العمل القطرية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان (الجنوبي)، وأوغندا. وستسهم جميع الإدارات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك المستشارون العسكريون وأخصائيو نزع السلاح والتسريح والإدماج، في ترتيبات الرصد والإبلاغ. 
	هاء - زيارة الفريق العامل التابع لمجلس الأمن إلى نيبال
	208 - قام الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح التابع لمجلس الأمن، برئاسة المكسيك، بزيارة إلى نيبال في الفترة من 21 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بدعوة من حكومة نيبال. وكان الغرض من الزيارة هو متابعة خطة العمل الموضوعة في كانون الأول/ديسمبر 2009 التي وقعها الحزب الشيوعي النيبالي الموحد - الماوي وحكومة نيبال والأمم المتحدة لفصل وإعادة إدماج القُصّر المرتبطين بالحزب؛ وتقييم التحديات والمسائل المتبقية لرصدها بموجب القرارين 1612 (2005) و 1882 (2009)، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة تيراي؛ والتفاعل والحصول على معلومات مباشرة عن حالة الأطفال المتضررين من النـزاع في نيبال. وتمكن الفريق العامل من لقاء كبار المسؤولين الحكوميين، والقيادة الماوية، ومع الأمم المتحدة وشركائها، ومع الأطفال أنفسهم.
	209 - وأعلنت حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي الموحد - الماوي عددا من الالتزامات لرئيس الفريق العامل ووفده. وأشار رئيس الوزراء النيبالي إلى تقديره لأساليب عمل الفريق العامل ووصف خطة العمل بأنها خطوة رئيسية في تحقيق عملية السلام في نيبال. والتزم جيش نيبال بزيادة تدريب أفراده على حماية الأطفال تمشيا مع سياسة الأمم المتحدة لحفظ السلام. ووافق داهال، رئيس الحزب الشيوعي النيبالي الموحد - الماوي، على تعزيز التنسيق بدرجة كبيرة مع فريق الرصد التابع للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتبقية في تنفيذ خطة العمل. كما التزمت وزارة السلام والتعمير، نيابة عن الحكومة، باعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لإعادة إدماج الأطفال المتضررين من النزاع. واطلع الوفد أيضا على شواغل الشركاء الرئيسيين، وبخاصة فيما يتصل بحماية الأطفال في منطقة تيراي، فضلا عن احتياجات إعادة التأهيل في الأجل الطويل لآلاف الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو المتضررين من النـزاع بأشكال أخرى.
	واو - توفير الدعم الإداري والفني للفريق العامل التابع لمجلس الأمن
	210 - استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 1882 (2009)، وبياناته الرئاسية S/PRST/2008/28، و S/PRST/2009/9، و S/PRST/2010/10، يوجد الآن داخل الأمانة العامة ترتيب للعمل لتوفير المزيد من الدعم الإداري والفني للفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح التابع لمجلس الأمن. وقد أنشئ هذا الترتيب في حدود الموارد المتاحة، وآمل أن يسهّل عمل هذه الهيئة الفرعية في تلبية توقعات المجلس.
	سادسا - الهجمات على المدارس والمستشفيات
	211 - كما يتضح في هذا التقرير وما سبقه من تقارير، فإن الهجمات على المدارس تمثل مصدر قلق بالغ، واتجاها متزايدا. وقد تعرضت البنية التحتية للمدارس لدمار مادي من قبل العناصر المسلحة، وتعرض الطلاب والعاملون في مجال التعليم للهجمات أو التهديدات أو الترهيب. وفي بعض الحالات، استهدفت البنات ومدارس البنات على وجه التحديد. وأدى استخدام عناصر مسلحة للمدارس، في ظروف معينة، إلى تقويض الطابع المدني للمدارس وتعريض الطلاب للخطر.
	212 - وتحملت المستشفيات أيضا وطأة النزاعات في أنحاء العالم، حيث تعرضت للاعتداءات المادية أو التهديد بشن هجمات على العاملين أو البنية التحتية مما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحية و/أو إغلاق المستشفيات. وتم أيضا توثيق حالات لنهب المعدات الطبية على أيدي أطراف النـزاع. كما كان الوصول إلى المرافق الطبية مشكلة في عدد من النزاعات، مع حرمان الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان من الوصول إلى تلك المرافق من خلال فرض قيود على الوصول إليها أو الترهيب من جانب أطراف النـزاع.
	سابعا - التوصيات
	213 -  يساورني قلق بالغ إزاء اتجاه الهجمات على المدارس والمستشفيات إلى الازدياد، وإنني أشجع مجلس الأمن على مواصلة ضمان استمرار حماية هذه المرافق، بما في ذلك دعوة جميع أطراف النـزاع إلى احترام هذه المؤسسات البالغة الأهمية والعاملين فيها (وطلابها، في حالة المدارس) واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم، وضمان أداء المدارس والمستشفيات لعملها. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية وصول الفتيات إلى المدارس والمستشفيات، نظرا لتزايد استهداف هذه المرافق في بعض الحالات القطرية.
	214 -  ومع التسليم بضرورة إيلاء نفس الاهتمام لجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وأخذا بعين الاعتبار الحاجة المتزايدة لحماية المدارس والمستشفيات، كما لوحظ في هذا التقرير وما سبقه من تقارير، فإن من المستحسن أن ينظر مجلس الأمن في توسيع نطاق مرفقات تقريري لتشمل الأطراف التي تهاجم المدارس و/أو المستشفيات.
	215 -  وإنني أرحب بتوقيع جيش تحرير السودان/فصيل الإرادة الحرة، وجيش تحرير السودان/الجناح الأم (أبو القاسم)، وقوات الأمن الوطني الأفغانية على خطط عمل، وكذلك التقدم الذي أحرزته الأطراف في الإفراج عن الأطفال، وفي التصدي لإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، من خلال التحقيقات والملاحقة القضائية. وإنني أحث بقوة الأطراف التي أدرجت في تقاريري السابقة لقيامها بتجنيد و/أو استخدام الأطفال، وقتل و/أو تشويه الأطفال، و/أو ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال، ممن لم تبرم خطط عمل، أن تفعل ذلك دون تأخير بالتعاون مع فرق العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة.
	216 -  كما أشجع الدول الأعضاء المعنية على التحرك في اتجاه تسهيل الاتصال بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول لكفالة حماية واسعة وفعالة للأطفال، بما في ذلك من أجل وضع خطط عمل وفقا لقرارات مجلس الأمن 1539 (2004)، و 1612 (2005)، و 1882 (2009). ولن يمثل هذا الاتصال حكما مسبقا على الوضع السياسي أو القانوني لهذه الجهات الفاعلة من غير الدول.
	217 -  وأشجع مجلس الأمن على مواصلة النظر في تطبيق التدابير الموجهة ضد من يتمادون في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ممن هم مدرجون في تقاريري السنوية، بما في ذلك عن طريق إدراج معايير حماية الطفل في تجديد أو إنشاء ولايات لجان الجزاءات ذات الصلة، وطلب توفر خبرة محددة في مجال حماية الطفل في أفرقة الخبراء التابعة لها، وإضافة معلومات منتظمة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في تقاريرهم وتوصياتهم، وإحالة توصيات فريقه العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح للجان الجزاءات ذات الصلة، وكذلك، عند الاقتضاء، التماس المشورة المتخصصة من ممثلتي الخاصة.
	218 -  وأطلب من مجلس الأمن أن يكفل الاستمرار في إدراج أحكام محددة لحماية الأطفال في جميع ولايات عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، فضلا عن البعثات السياسية الخاصة وبعثات بناء السلام، بما في ذلك عن طريق نشر مستشاري حماية الطفل في الوقت المناسب وبالأعداد الكافية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لمجلس الأمن أن يكفل توفير الموارد الكافية لما يصدره من ولايات. كما ينبغي تقييم الحاجة إلى هؤلاء المستشارين، بما في ذلك الميزانية المطلوبة، تقييما منهجيا أثناء التحضير لكل عملية من عمليات حفظ السلام وكل بعثة من البعثات السياسية. وينبغي أن تنعكس الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال في جميع صكوك التخطيط للبعثات والعمليات، بما في ذلك التقييم الفني، واستعراض البعثات، والتقارير المقدمة إلى المجلس.
	219 -  وأطلب كذلك من مجلس الأمن أن يشجع بقوة البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على أن تدرج حماية الطفل في تدريب ما قبل نشر القوات.
	220 -  ولا تزال التقارير الواردة عن سقوط ضحايا من الأطفال أثناء العمليات العسكرية مصدر قلق بالغ، وأود أن أذكر جميع أطراف النزاعات والقوات الدولية المكلفة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأحثها بقوة على كفالة استمرار استعراض توجيهاتها التكتيكية لضمان عدم عرض الأطفال للإيذاء.
	221 -  وثمة اتجاه متنام لاحتجاز الأطفال على أساس ارتباطهم بالجماعات المسلحة، بما فيها تلك التي تستخدم تكتيكات الإرهاب و/أو استخدامهم لأغراض جمع الاستخبارات، وأدعو السلطات المعنية للعمل مع ممثلتي الخاصة لوضع التدابير المناسبة لتوفير حماية أفضل هؤلاء الأطفال.
	222 -  ولا يزال العنف الجنسي ضد الأطفال في النزاعات مصدر قلق متزايد. وستواصل ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح العمل عن كثب مع ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في النـزاع المسلح وأجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة وشركائها لضمان التنفيذ السريع لترتيبات الرصد والإبلاغ بموجب قراري مجلس الأمن 1882 (2009) و 1960 (2010)، والتفاعل مع طائفة واسعة من الشركاء الذين يعملون في مجال حماية الأطفال والعنف الجنسي لضمان توفير الحماية الكافية للبنات والأولاد.
	223 -  وإنني أحث مجتمع المانحين والدول على التصدي، على سبيل الأولوية، لسد فجوات التمويل اللازم لتنفيذ خطط العمل وتلبية الاحتياجات لإعادة الإدماج بصورة مستدامة في الأجل الطويل. وأشجع كذلك مجتمع المانحين والدول على ضمان توفير الموارد الكافية لتنفيذ الرصد والإبلاغ والاستجابة في البلدان التي تنفذ آلية للرصد والإبلاغ.
	224 -  وإنني أرحب بحملة التصديق العالمية التي تقوم بها ممثلتي الخاصة، مع اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتشجيع الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك على أن تنظر بجدية في التوقيع على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه أو الانضمام إليه، وسن تشريعات تحظر صراحة تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية، واتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل، وتقديم التقارير في حينها بموجب البروتوكول الاختياري للجنة.
	ثامنا - القائمتان الواردتان في مرفقي التقرير()
	225 -  ويتضمن هذا التقرير مرفقين(). يحتوي المرفق الأول على قائمة بالأطراف التي تجند الأطفال أو تستخدمهم، أو تقتل الأطفال أو تشوههم و/أو ترتكب جريمة الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي في حق الأطفال، في حالات النـزاع المسلح المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، مع ذكر الانتهاكات والاعتداءات الأخرى المرتكبة في حق الأطفال. ويتضمن المرفق الثاني قائمة بالأطراف التي تجند الأطفال أو تستخدمهم، أو تقتل الأطفال أو تشوههم و/أو ترتكب جريمة الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي في حق الأطفال، في حالات النـزاع المسلح غير المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، أو في الحالات الأخرى المثيرة للقلق، مع ذكر الانتهاكات والاعتداءات الأخرى المرتكبة في حق الأطفال.
	226 -  وتجدر الإشارة إلى أن المرفقين لا يتضمنا بلدان في حد ذاتها. فالغرض من القوائم هو تحديد أطراف معينة في النـزاعات تكون هي المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة المحددة ضد الأطفال. وفي هذا الصدد، لا يُشار إلى أسماء البلدان إلا للإشارة إلى المواقع أو الحالات التي ترتكب فيها الأطراف المخالفة الانتهاكات المطروحة.
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