
فـي كل يـوم، يواجـه األطفـال الذيـن يعيشـون فـي املناطـق التـي متزقهـا احلروب في 

بقـاع شـتى مـن العالـم درجـات ال توصـف مـن الرعـب؛ فهـم ال يأمنـون علـى أنفسـهم 

إذا نامـوا فـي بيوتهـم أو لعبـوا فـي الشـارع أو ذهبـوا لتلقـي العلـم فـي املدرسـة أو 

احلصـول علـى الرعايـة الطبيـة فـي املستشـفيات. وهـم يواجهـون مخاطـر القتـل 

التعليميـة  املرافـق  علـى  والهجمـات  اجلنسـي  والعنـف  واالختطـاف  واإلصابـات 

والصحية إضافة إلى احلرمان من املساعدة اإلنسانية التي هم في أمسِّ احلاجة 

إليهـا، وقـد باتـوا عالقـن بـن نيـران األطـراف املتحاربـة ومبسـتويات صادمـة.

قدمـت السـيدة غراسـا ماشـيل فـي عـام 1996 تقريرهـا املؤثـر عـن أثـر النزاعـات 

هـذا  وقد أطلـق  املتحـدة،  لـأمم  العامـة  اجلمعيـة  أمـام  األطفـال  علـى  املسـلحة 

التقريـر عمليـة أفضـت إلـى قيـام األمم املتحـدة فـي عـام 2005 بإنشـاء آليـة فريـدة 

رتكب ضد 
ُ
وقويـة: آليـة الرصـد واإلبـاغ بهـدف توثيـق االنتهـاكات اجلسـيمة التـي ت

األطفـال فـي أوضـاع النزاعـات املسـلحة.

 إلى بيانات مسـتمدة من التقرير السـنوي لأمن العام 
)1(

يسـتند حتليل اليونيسـف

، ويكشـف بـأن 
ً
بشـأن األطفـال والنزاعـات املسـلحة علـى امتـداد سـتة عشـر عامـا

األمم املتحـدة حتققـت ممـا يصـل إلـى 266,000 انتهـاك جسـيم ارتكبتهـا أطـراف 

النزاعـات ضـد األطفـال فـي أكثـر مـن 30 حالـة نـزاع وقعـت فـي أفريقيـا وآسـيا 

والشـرق األوسـط وأمريكا الاتينية. وقد شـهد العدد السـنوي لانتهاكات التي مت 

التحقـق منهـا زيـادة تدريجيـة منـذ عـام 2005 حيـث تخطى حاجز الــ 20,000 ألول 

مرة عام 2014. وفي الفترة الواقعة بن عامي 2016 و2020 كانت تقع 3 انتهاكات 

جسـيمة ضـد األطفـال كل سـاعة، وبلـغ املعـدل اليومـي العاملـي لانتهـاكات التـي مت 

، وهـو رقـم مفـزع. وقـد واجـه مـا ال يقـل عـن 10 باملئـة مـن 
ً
التحقـق منهـا 71 انتهـاكا

األطفـال الضحايـا عـام 2020 انتهـاكات جسـيمة متعـددة.

:
)2(

ومن بن النتائج األخرى التي توصل إليها التقرير

1
تم التحقق من مقتل 

أو إصابة أكثر من 104,100 
طفل منذ عام 2005)3(

حتققـت األمم املتحـدة مـن أكثـر من ثلثي هذه   X
احلـاالت خـال الفتـرة مـا بـن عامـي 2014 و2020، 

حيـث بلـغ املعـدل السـنوي لأطفـال القتلـى واملصابـن 

طفـل.  10,500

و2020،   2016 عامـي  بـن  مـا  الفتـرة  فـي   X
واخلسـائر  اإلصابـات  مـن  باملئـة   14 نسـبته  مـا  نتـج 

 — عـن 
ً
فـي األرواح بـن األطفـال — أي 7,350 طفـا

جويـة. غـارات  أثنـاء  والقنابـل  بالصواريـخ  هجمـات 

األسـلحة  كانـت  لوحـده،   2020 عـام  فـي   X
املتفجـرة واملتفجـرات مـن مخلفـات احلـرب مسـؤولة 
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اإلصابـات  مـن مجمـوع  باملئـة  عـن 47  يقـل  ال  عمـا 

واخلسـائر فـي األرواح بـن األطفـال — أي حوالـي 

حالـة.  3,900

للـدول  التابعـة  الفاعلـة  اجلهـات  وكانـت   X
مسـؤولة عمـا ال يقـل عـن 41 باملئـة مـن جميـع حـاالت 

األطفـال  بـن  األرواح  فـي  واخلسـائر  اإلصابـات 

التـي مت التحقـق منهـا مـا بـن عامـي 2016 و2020، 

فيما كانـت اجلهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول مسـؤولة 

منهـا. باملئـة  عـن 31 

اإلصابـات  إجمالـي  مـن  باملئـة   79 وقـع   X
واخلسـائر فـي األرواح بـن األطفـال التـي مت التحقـق 

منها — أي نحو 41,900 إصابة — في الفترة الواقعة 

ما بـن عامـي 2016 و2020 فـي خمسـة بلـدان فقط: 

 أفغانسـتان )30%(، وإسـرائيل ودولة فلسطن )%14(، 

وسوريا )13%(، واليمن )13%(، والصومال )%9(.
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املسـلح  والنـزاع  األطفـال  العـام حـول  لأمـن  السـنوية  التقاريـر  فـي  الـواردة  منهـا  التحقـق  التـي مت  واملعلومـات  البيانـات  إلـى   
ً
وتسـتند حصـرا اليونيسـف  تقريـر  مـن  هـذه مسـتمدة  الوقائـع  فـي صحيفـة  املسـتخدمة   )1(.  األرقـام 

الصادرة بن عامي 2005 و 2020. وال متثل هذه األرقام العدد اإلجمالي الفعلي لأطفال املتأثرين.

)2(. تشمل األرقام االنتهاكات املرتكبة قبل عام 2020 والتي مت التحقق منها في تاريخ الحق في عام 2020.

)3(.  تشير الرسوم البيانية إلى احلاالت التي مت التحقق منها منذ عام 2005. ويجب توخي احلذر عند املقارنة بن البلدان، حيث يتم تضمينها في التقارير السنوية لأمن العام عن األطفال والنزاع املسلح لفترات زمنية تتفاوت لكل منها.

 التقدم والتحديات لألطفال 
 الذين يعيشون في مناطق 

النزاعات المسلحة
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2
تم التحقق من تجنيد أكثر من 

93,000 طفل أو استخدامهم 

من قبل أطراف النزاعات 

منذ عام 2005.

و2020،   2016 عامـي  بـن  مـا  الفتـرة  فـي   X
مـا  واسـتخدام  جتنيـد  مـن  املتحـدة  األمم  حتققـت 

 
ً
 )وبلـغ العـدد 8,521 طفا

ً
 سـنويا

ً
معدلـه 8,756 طفـا

عـام 2020(. فـي 

هـؤالء  مـن  باملئـة   80 مـن  أكثـر  جتنيـد  مت   X
األطفال واستخدامهم، من قبل جهات فاعلة من غير 

الـدول بينمـا كانـت القـوات التابعـة للدول مسـؤولة عن 

نحـو 5 باملئـة مـن احلـاالت.

 هـم األطفـال فـي 
ً
كان األطفـال األكثـر تأثـرا  X

السـودان  وجنـوب  الدميقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة 

والصومـال. وفـي عـام 2020، شـهد جتنيـد األطفـال 

أفغانسـتان  مـن  كل  فـي  حـادة  زيـادة  واسـتخدامهم 

وميامنـار. الوسـطى  أفريقيـا  وجمهوريـة 

ارتفـع عـدد األطفـال الذيـن مت التحقـق مـن   X
اعتقالهم بسبب ارتباطهم املزعوم أو الفعلي بأطراف 

 إلـى أن 
ً
 تدريجيـا

ً
النزاعـات أو ألسـباب أمنيـة ارتفاعـا

 مقـداره 3,000 طفـل فـي الفتـرة مـن 
ً
 سـنويا

ً
بلـغ معـدال

2016 إلـى 2020، أي مـا يعـادل ثاثـة أضعـاف املعـدل 

املرصـود خـال السـنوات اخلمـس السـابقة.

مـا تـزال الصعوبـات تكتنـف إمكانيـة وصـول   X
األمم املتحـدة إلـى األماكـن التـي ُيحتجز فيها األطفال 

 عـن أنـه ال يتـم توفيـر 
ً
املجـردون مـن حريتهـم، فضـا

هـذه اإلمكانيـة بشـكل منهجـي مـن قبل أطـراف النزاع 

فـي معظـم حـاالت النـزاع.
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3
تم التحقق من أن اختطاف 

أكثر من 25,700 طفل منذ 

عام 2005.

التـي  األطفـال  اختطـاف  حـاالت  ثلثـا  وقـع   X
السـت  السـنوات  املتحـدة خـال  منهـا األمم  حتققـت 

عشرة املاضية في الفترة ما بن عامي 2014 و2020، 

 
ً
مختطفـا  

ً
طفـا  2,414 بلـغ  سـنوي  مبعـدل   وذلـك 

)3,202 حالة عام 2020(.

يشـكل األوالد ثاثـة أربـاع حـاالت اختطـاف   X
األطفـال التـي مت التحقـق منهـا. ومـع ذلك تبقى البنات 

معرضـات خلطـر االختطـاف مبـا فـي ذلـك اختطافهـن 

اجلنسـين. واالسـتغال  العنـف  ألغـراض 

مت التحقـق مـن حـدوث عمليـات اختطاف في   X
ما بـن  الفتـرة  فـي   ،

ً
تقريبـا النزاعـات  أوضـاع  جميـع 

مـن  باملئـة   89 ُسـجلت  حيـث  و2020،   2014 عامـي 

إجمالي احلاالت في سـتة بلدان — جمهورية الكونغو 

والصومـال  وسـوريا  السـودان  وجنـوب  الدميقراطيـة 

ونيجيريـا. والعـراق 

كب القسم األعظم من عمليات االختطاف 
ُ
ارت  X

مـن قبـل جهـات فاعلـة مـن غيـر الـدول بواقـع 90 باملئـة 

مـن مجمـل احلـاالت التـي مت التحقـق منهـا.
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اسـتهدف زهـاء ثاثـة أربـاع هـذه الهجمـات   X
مبعـدل  وتاميـذ  فيهـا  وموظفـن  تعليميـة  مرافـق 

 
ً
، مبـا في ذلـك 1,032 هجوما

ً
سـنوي بلـغ 873 هجومـا

و2020.  2016 عامـي  بـن  الواقعـة  في الفتـرة 

ارتفـع عـدد الهجمات ضد املستشـفيات منذ   X
عـام 2014 مبعـدل سـنوي يبلـغ 347 حالـة مت التحقـق 

 فـي عـام 2020(.
ً
منهـا )321 هجومـا

كانـت اجلهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول هـي   X
عـن  تزيـد  بنسـبة  الهجمـات  لهـذه  الرئيسـي  املنفـذ 

لـث هـذه الهجمـات إلـى جهات 
ُ
سـب ث

ُ
النصـف. بينمـا ن

للـدول. تابعـة  فاعلـة 

الدميقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  كانـت   X
خـال  الهجمـات  بهـذه   

ً
تأثـرا البلـدان  أكثـر  وسـوريا 

فيهمـا  وقعـت  حيـث   ،2020 إلـى   2016 مـن  الفتـرة 

الهجمـات. مجمـل  مـن  52 باملئـة 

وفي الفترة الواقعة بن عامي 2005 و2020،   X
حتققـت األمم املتحـدة ممـا ال يقـل عـن 2,100 حادثة 

لاسـتخدام العسـكري للمدارس واملستشـفيات، وكان 

النصيـب األكبـر للمـدارس )%96(.

كانت اجلهات الفاعلة التابعة للدول مسؤولة   X
سـبت أكبـر أعـداد 

ُ
عـن نصـف هـذه احلـاالت، حيـث ن

االسـتخدام العسـكري إلـى قـوات الدفـاع واألمـن فـي 

كل مـن أفغانسـتان وجنـوب السـودان وميامنـار.

4
تم التحقق من تعّرض 

أكثر من 14,200 طفل 

لالغتصاب وغيره من 

أشكال العنف الجنسي 

منذ عام 2005.

بلــغ املعــدل الســنوي لعــدد الضحايــا األطفال   X
، حيــث ُســجل فــي عــام 2020 أعلــى معــدل 

ً
890 طفــا

الرقــم  هــذا  أن  غيــر  وبلــغ 1,268 ضحيــة.  ســنوي 

ال يعكــس املســتوى الفعلــي للعنــف اجلنســي املرتبــط 

بالنزاعــات الــذي يؤثــر علــى األطفــال، فثمة نقص في 

اإلبــاغ بصفــة خاصــة فــي حــاالت العنــف اجلنســي، 

مبــا فــي ذلــك العنــف اجلنســي ضــد األطفــال.

غيــر  نحــو  علــى  اجلنســي  العنــف  يؤثــر   X
متناســب علــى البنــات اللواتــي وقعــن ضحيــة لــه فــي 

اخلمــس  الســنوات  خــال  احلــاالت  مــن  باملئــة   97

املاضيــة. وقد ُســجلت حــاالت العنــف اجلنســي ضــد 

األوالد التــي مت التحقــق منهــا فــي نحــو نصــف أوضــاع 

النزاعــات مــع تســجيل أعلــى األرقــام فــي أفغانســتان 

والصومال واليمــن.

الــدول  غيــر  مــن  الفاعلــة  اجلهــات  كانــت   X
اجلنســي  العنــف  جلرائــم  الرئيســي  املرتكــب  هــي 

خــال الفتــرة مــن 2016 إلــى 2020، مبــا فــي ذلــك 

مــا نســبته 56 باملئــة منهــا عــام 2020. بينمــا كانــت 

اجلهــات الفاعلــة التابعــة للــدول مســؤولة عــن نحــو 

منهــا. التحقــق  التــي مت  احلــاالت  مــن  باملئــة   30

فــي الفتــرة الواقعــة بــن عامــي 2016 و2020،   X
ــف  ــة العظمــى مــن حــاالت العن مت التحقــق مــن الغالبي

اجلنســي فــي ســتة أوضــاع نــزاع — الصومــال تليهــا 

جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة فجمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى فالســودان فجنــوب الســودان فنيجيريــا — 

مت  التــي  احلــاالت  مجمــل  مــن  باملئــة   92 شــكلت 

التحقق منهــا.
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خــال  احلــاالت  مــن  باملئــة   80 نحــو  وقــع   X
الســنوات اخلمــس املاضيــة، ممــا يشــير إلــى تعاظــم 

منهــا،  والتحقــق  احلــوادث  هــذه  مثــل  توثيــق  جهــود 

باإلضافــة إلــى تعاظــم الصعــاب وانكمــاش املجــال الــذي 

يتعــن علــى اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية العمل في ظله.

مــن بــن احلــاالت التــي مت التمكــن مــن حتديد   X
اجلهــات  نصيــب  كان  وراءهــا،  تقــف  التــي  اجلهــة 

الفاعلــة مــن غيــر الــدول أكبــر مــن حيــث عــدد احلــاالت 

ــة  التــي مت التحقــق منهــا )47%( تلتهــا اجلهــات الفاعل

التابعــة للــدول بنســبة قريبــة )%42(.

في الفترة ما بن عامي 2016 و2020، حتققت   X
األمم املتحــدة مــن وقــوع حــاالت منــع لدخــول املســاعدات 

اإلنســانية فــي نحــو ثاثــة أربــاع أوضــاع النزاعــات، حيــث 

كان العــدد األكبــر مــن احلــاالت التــي مت التحقــق منهــا فــي 

إســرائيل ودولــة فلســطن، وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، 

وجنــوب الســودان، وســوريا، ومالــي، واليمــن.

5
 تم التحقق من وقوع أكثر من 13,900 هجوم 

على المدارس والمستشفيات منذ عام 2005.

6
 تم التحقق من وقوع أكثر من 14,900 حالة منع لدخول 

المساعدات اإلنسانية منذ عام 2005.

منــع وصول المســاعدات اإلنســانية

 + 14,900 حالــة

هجمــات علــى المــدارس والمستشــفيات

 + 13,200 هجــوم

االغتصــاب والعنــف الجنســي
 + 14,200 طفــل
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صادقت 171 دولة طرف على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة.  •

 بحماية التعليم ووقعت على إعالن املدارس اآلمنة.
ً
تعهد 111 بلدا  •

وافقت 112 دولة على مبادئ والتزامات باريس.  •

وافق 103 بلدان على مبادئ فانكوفر.  •

االنهمــاك مــن خــالل التعهــدات الدولية

ــن توثيــق االنتهــاكات اجلســيمة األمم املتحــدة مــن 
ّ
 كيــف مك

ً
ويبــن التقريــر أيضــا

التعامــل مــع أطــراف النــزاع التابعــة للــدول وتلــك غيــر التابعــة للــدول مــن أجــل 

 مــن خــال وضــع خطــط 
ً
وضــع حــد لانتهــاكات اجلســيمة ومنعهــا، وخصوصــا

عمــل ملموســة وتنفيذهــا. وتعتبــر خطــط العمــل هــذه، والتــي هــي مبثابــة أدوات 

لتعزيــز املســاءلة، التزامــات مكتوبــة موقعــة بــن األمم املتحــدة وطــرف مــن أطــراف 

النزاعــات ويتــم إدراجهــا ضمــن مرفقــات التقريــر الســنوي لأمــن العــام بشــأن 

لــزم أطــراف النزاعــات التــي توقــع علــى 
ُ
األطفــال والنزاعــات املســلحة، وهــي ت

خطــط العمــل باتخــاذ إجــراءات محــددة وملموســة ومحــددة بفتــرة زمنيــة حلمايــة 

األطفــال مــن آثــار النزاعــات. وفــي الفتــرة مــا بــن 2005 و2021:

 من أجل 
ً
مت توقيــع 37 خطــة عمــل مــع أطــراف فــي نزاعــات فــي 17 نزاعــا  X

وضــع حــد لانتهــاكات اجلســيمة ضــد األطفــال ومنــع وقوعهــا. وقد مت توقيــع 

معظــم خطــط العمــل هــذه مــع جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول )26 خطــة، %70( 

ــدول )11 خطــة، %30(. ــة تابعــة لل يليهــا مــع جهــات فاعل

مت اســتكمال تنفيــذ 11 خطــة عمــل، ممــا أدى إلــى رفــع أطــراف نزاعــات   X
مــن القوائــم املدرجــة فــي مرفقــات التقريــر الســنوي لأمــن العــام بشــأن األطفــال 

والنزاعــات املســلحة.

ظلــت 22 خطــة عمــل قيــد التنفيــذ، ويجــري تنفيــذ أكثــر مــن نصفهــا منــذ   X
مــا ال يقــل عــن 7 ســنوات.

ــع أقــل مــن 25 باملئــة مــن أطــراف النزاعــات املدرجــة فــي تقريــر األمــن 
ّ
وق  X

، خطــة عمــل أو حتــى انهمكــت مــع األمم املتحــدة 
ً
العــام والبالــغ عددهــا 61 طرفــا

بهــذا اخلصــوص.

 مــن قبــل اجلماعــات 
ً
مت إخــاء ســبيل مــا ال يقــل عــن 12,643 طفــا  X

املســلحة إثــر أنشــطة الدعــوة التــي قامــت بهــا األمم املتحــدة فــي عــام 2020.
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37 خطــة عمــل موقعــة مــع أطــراف فــي نزاعــات لغاية وضع حد لالنتهاكات الجســيمة ضــد األطفال ومنع وقوعها

)Sara Alhattab( ساره الحطاب

salhattab@unicef.org +1 917 957 6536
www.unicef.org 

تابعنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام.

صفحة 4/4اليونيســف صحيفة وقائع

يظهــر هــذا الرســم كل خطــط العمــل املوقعــة بــن عامــي 2005 و2021؛ وال يظهــر خطــط العمــل املوقعــة في 2022.

التقدم والتحديات28 حزيران/يونيو 2022األطفال والنزاع المسلح


