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  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف نيجرييا    
    

  موجز  

والقـرارات الالحقـة عـن     )٢٠٠٥( ١٦١٢يقَّدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن   
األطفال والرتاع املسلح. وهذا هو أول تقرير لألمني العام عن احلالة يف نيجرييا، وهو يتضـمن  

إىل  ٢٠١٣معلومات عن أثر الرتاع املسلح على األطفال خالل الفترة من كـانون الثاين/ينـاير   
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

يف مشال شرق البلد األكثر تأثرا بالرتاع (أدامـاوا   ويركِّز التقرير على الواليات الثالث  
وبورنو ويويب) ويسـلِّط الضـوء علـى االنتـهاكات اجلسـيمة الـيت ترتكبـها أطـراف الـرتاع ضـد           

ــة باســم مجاعــة        ــدعوة واجلهــاد (املعروف ــك مجاعــة أهــل الســنة لل بوكــو ”األطفــال، مبــا يف ذل
ملشتركة. ويف سياق تـداعيات أنشـطة مجاعـة    ) وقوات األمن النيجريية والقوة املدنية ا(أ)“حرام

  بوكو حرام على الصعيد اإلقليمي، يتضمن هذا التقرير أيضا مسائل م البلدان ااورة.
ويشري التقرير إىل أن احلالة األمنية الشديدة التقلـب والسـريعة التطـور يف مشـال شـرق        

ة ألغراض الرصد، ونتيجة لذلك، فإن نيجرييا غالبا ما تؤدي إىل حمدودية وصول األمم املتحد
املعلومــات الــواردة يف التقريــر ال تعكــس النطــاق الكامــل لالنتــهاكات اجلســيمة املرتكبــة ضــد  

السائدة ويقدم معلومات عن حـوادث متحقَّـق منـها،     األطفال. بيد أن التقرير يوثِّق االجتاهات
اجلمـاعي لألطفـال واسـتخدام    مبا يف ذلك عدد كبري من اهلجمات على املـدارس واالختطـاف   

الفتيات يف تنفيذ التفجريات االنتحارية من قبل مجاعة بوكو حرام. كما يسلِّط التقرير الضـوء  
  على فرز األطفال واحتجازهم الرتباطهم املزعوم جبماعة بوكو حرام.

ويف ختام التقرير، يقدم األمني العام توصيات إلـاء االنتـهاكات اجلسـيمة ومنعهـا يف       
  نيجرييا وحتسني محاية األطفال.

  
  

امللتزمــون بنشــر تعــاليم الرســول األشــخاص ”مجاعـة أهــل الســنة للــدعوة واجلهــاد عبــارة باللغــة العربيــة تعــين    (أ)  
 بلغة اهلوسا. “التعليم الغريب حرام”وبوكو حرام عبارة تعين  “واجلهاد
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  مقدمة -  أوال 
والقـرارات الالحقـة    )٢٠٠٥( ١٦١٢هذا التقرير الذي أُعد عمال بقرار جملس األمن   - ١

عن األطفال والرتاع املسلح هو األول عن نيجرييا. وهو يغطـي الفتـرة مـن كـانون الثاين/ينـاير      
الضــوء علــى االجتاهــات واألمنــاط املتعلقــة ويســلِّط  ٢٠١٦إىل كــانون األول/ديســمرب  ٢٠١٣

نطقـة الشـمالية الشـرقية    باالنتهاكات اجلسيمة الستة ضد األطفال يف سـياق الـرتاع الـدائر يف امل   
  من البلد.

٢ -     ويف أعقــاب إدراج مجاعـــة بوكـــو حـــرام لقيامهــا بقتـــل األطفـــال وتشـــويههم وشـــن
بوصــفها حالــة قطريــة يف تقريــري  اهلجمــات علــى املــدارس واملستشــفيات، أُدرجــت نيجرييــا   

. ٢٠١٤)، الصـادر يف أيار/مـايو   A/68/878-S/2014/339السنوي عن األطفال والرتاع املسلح (
، بــدأت آليــة الرصــد واإلبــالغ عــن االنتــهاكات اجلســيمة  ٢٠١٤ويف كــانون األول/ديســمرب 

، قامــت ممــثليت ٢٠١٥لــك بفتــرة وجيــزة، يف كــانون الثاين/ينــاير داخــل البلــد عملــها. وبعــد ذ
اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح بزيارة إىل نيجرييا وأطلقت فرقة العمل القطرية للرصـد  

، علــى التــوايل، أُدرجــت مجاعــة  ٢٠١٦ونيســان/أبريل  ٢٠١٥واإلبــالغ. ويف حزيران/يونيــه 
جتنيــد األطفــال    ة يف مرفقــات تقريــري الســنويني عــن    بوكــو حــرام والقــوة املدنيــة املشــترك     

ــه  A/70/836-S/2016/360و  A/69/926-S/2015/409 واســتخدامهم (انظــر ــاء علــى مــا طلب ). وبن
ــن   ــراره  يفجملــس األم ــيت تنخــرط يف اختطــاف     )٢٠١٥( ٢٢٢٥ق ــرتاع ال ــإدراج أطــراف ال ب

 ٢٠١٦األطفال، أُدرجت مجاعة بوكو حرام أيضا يف مرفقي تقريري الصادر يف نيسان/أبريل 

)A/70/836–S/2016/360 (.ا هذا االنتهاكالرتكا  

، كان التحقُّق من ٢٠١٥حىت منتصف عام  ٢٠١٣ويف الفترة من كانون الثاين/يناير   - ٣
احلوادث حمفوفا بالصعاب بسبب احلالة األمنية املتقلبة يف مشال شرق نيجرييـا وتعـذُّر الوصـول    

دت اإلقلـيم مـن مجاعـة    إىل السكان األكثر تأثرا بالرتاع. ومبا أن قـوات األمـن النيجرييـة اسـتعا    
، اسـتطاعت فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ       ٢٠١٦وعـام   ٢٠١٥بوكو حرام يف عـام  

التحقــق مــن عــدد متزايــد مــن احلــوادث. غــري أن الوصــول إىل بعــض املنــاطق مــا زال متعــذرا،  
 ويرجح أن اإلبالغ عن االنتهاكات ال يتم بالقدر الكـايف. لـذلك، وباإلضـافة إىل االنتـهاكات    
املتحقَّق منها يف املناطق اليت تسىن الوصول إليها، يبني هذا التقريـر االجتاهـات السـائدة اسـتنادا     

  إىل معلومات موثوقة عن احلوادث وحتليل شامل. 



 S/2017/304 

 

17-05821 3/26 

 

  التطورات السياسية واألمنية  -  ثانيا  
  التطورات السياسية  - ألف  

، اخنرط كل مـن  ٢٠١٣حىت نيسان/أبريل  ٢٠١٢يف الفترة من تشرين األول/أكتوبر   - ٤
احلكومة واتمع املدين وقادة اتمعات احمللية املـؤثرين يف مفاوضـات مـع مجاعـة بوكـو حـرام       
سعيا للتوصل إىل تسوية سياسية. وأنشـأ الـرئيس السـابق، جوناثـان غودلـك، جلنـة مؤلفـة مـن         

  العملية؛ بيد أن جناح هذه املبادرة كان حمدودا. عضوا لقيادة هذه ٢٦

، أقر جملـس الشـيوخ إعـالن حالـة الطـوارئ يف واليـات أدامـاوا        ٢٠١٣ويف أيار/مايو   - ٥
وبورنو ويويب، مما مكَّن احلكومة االحتادية من نشر قوات األمن وتنفيذ عمليات عسكرية ضد 

يف احلالـة اإلنسـانية، وإيقـاف تشـغيل      مجاعة بوكو حرام. وشهدت هذه الفترة تدهورا شـديدا 
مطــار مايــدوغوري بصــورة مؤقتــة، وإغــالق مجيــع املــدارس يف الواليــات الشــمالية الشــرقية يف 

  .٢٠١٥إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٣الفترة من كانون األول/ديسمرب 

، عقب انتخابات عامة جرت يف أجواء سلمية إىل حد كبري مع ٢٠١٥ويف أيار/مايو   - ٦
التحضــريات هلـا اتســمت بـالتوتر، أدى الــرئيس حممـد خبــاري الـيمني الدســتورية وقــام     أن فتـرة  

. وبعـد تغـيري احلكومـة، تيسـر وصـول األمــم      ٢٠١٥بتعـيني حكومتـه يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     
املتحدة إىل املناطق املتأثرة بالرتاع ومسح ذلك بتوفري مزيد من خدمات الدعم للضحايا، فضـال  

االنتــهاكات اجلســيمة والتحقُّــق منــها. واختــذت احلكومــة أيضــا عــددا مــن   عــن حتســني توثيــق 
  املبادرات لتعزيز محاية األطفال يرد ذكرها يف الفرع السابع من هذا التقرير.

  
  التطورات األمنية  - باء  

، تدهورت احلالة األمنية واإلنسـانية  ٢٠١٤والنصف األول من عام  ٢٠١٣طيلة عام   - ٧
ا إىل حـد كـبري. ويقـدر حبسـب التقيـيم اإلنسـاين املشـترك الـذي أجرتـه          يف مشال شـرق نيجرييـ  

الوكالة الوطنية لتـدبر الطـوارئ واألمـم املتحـدة والصـليب األمحـر النـيجريي يف أيلول/سـبتمرب         
ماليني شخص يف مشال شرق البلـد تـأثروا بـالرتاع. ويف هـذا الصـدد،       ٥,٩أن حوايل  ٢٠١٣

يف املائة  ٥٤من املشردين داخليا ( ٣٨٩ ٢٨١، مت حتديد ٢٠١٤حبلول كانون األول/ديسمرب 
منــهم أطفــال) يف واليــات أدامــاوا وباوتشــي وتارابــا وغــوميب ويــويب، وفقــا ملصــفوفة تتبــع          

  . ومل تدرج والية بورنو يف التقييم بسبب تعذُّر الوصول إليها.)١(التشرد

__________ 

 تتوىل املنظمة الدولية للهجرة قيادة املصفوفة وتتوىل الوكالة الوطنية لتدبر الطوارئ إدارا.  )١(  
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ــام    - ٨ ــام   ٢٠١٤ويف أواخــر ع ــل ع ــو  ٢٠١٥وأوائ ــة بوك ــيطرت مجاع ــرام علــى   ، س ح
منطقـة حكـم حملـي يف بورنـو،      ٢٧من أصـل   ١٢مساحات شاسعة من األراضي، مبا يف ذلك 

منطقــة حكـم حملــي يف   ١٧مـن أصـل    ٢منطقــة حكـم حملـي يف أدامــاوا و    ٢١مـن أصـل    ٥ و
طفل مشردون  ٨٠٠ ٠٠٠، أشارت التقديرات إىل أن حنو ٢٠١٥يويب. وحبلول شباط/فرباير 

ــا وإىل أن  ــهم أطفــال) قــد جلــأوا إىل    ٥٢شــخص علــى األقــل (  ١٩٢ ٠٠٠داخلي ــة من يف املائ
  البلدان ااورة. 

أيضـا التوسـع التـدرجيي لنطـاق أنشـطة بوكـو حـرام إىل         ٢٠١٤وشهدت أواخر عـام    - ٩
تشــاد والكــامريون والنيجــر، مبــا يف ذلــك جتنيــد األطفــال وقتلــهم وتشــويههم واختطــافهم عــرب 

املدارس. ودفع التهديد الذي تشكله مجاعة بوكـو حـرام   احلدود، وكذلك شن اهلجمات على 
ــات عســكرية مــن خــالل القــوة املشــتركة املتعــددة       ــذ عملي علــى االســتقرار اإلقليمــي إىل تنفي

، ٢٠١٥اجلنسيات اليت تضم قوات من بلدان حوض حبرية تشاد وبنن. ويف كانون الثاين/يناير 
املتعــددة اجلنسـيات يف باغـا، نيجرييــا. ويف   اقتحمـت مجاعـة بوكـو حــرام مقـر القـوة املشـتركة       

وقت الحق، اختذت خطوات عاجلة لتوسيع هـذه القـوة، مـع زيـادة عـدد قواـا ونقـل مقرهـا         
  جنامينا. إىل

، أعادت مجاعة بوكو حرام تسمية نفسـها وأصـبحت واليـة    ٢٠١٥ويف نيسان/أبريل   - ١٠
مبايعتـها لتنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف     غرب أفريقيا التابعـة لتنظـيم الدولـة اإلسـالمية، وأعلنـت      

، باالشــتراك مــع القــوة ٢٠١٥العــراق والشــام (تنظــيم الدولــة اإلســالمية). ويف حزيران/يونيــه  
املدنية املشتركة وغريها من اجلماعات احمللية املوالية للحكومة، كثَّفـت قـوات األمـن النيجرييـة     

املشــتركة الــرد العســكري إىل حــد كــبري عملياــا العســكرية. ولقــد عــزز إشــراك القــوة املدنيــة 
ــة عــام   ــة قــد حــررت    ٢٠١٥وقــرب اي ــة   ٦٧، كانــت قــوات األمــن النيجريي موقعــا، يف غاب

سامبيسا وحوهلا أساسا، ويف منطقيت مارتا ودامبوا للحكم احمللي بوالية بورنو. ووفقـا لقـوات   
إال منطقتــان مــن  ٢٠١٥األمــن النيجرييــة، مل تكــن حتــت ســيطرة بوكــو حــرام حبلــول أواخــر  

مناطق احلكم احمللي (مهـا منطقتـا أبـادام وموبـار يف واليـة بورنـو). ويف كـانون األول/ديسـمرب         
  اجلماعة.  “هزمت من الناحية التقنية”، أعلنت احلكومة االحتادية أا قد ٢٠١٥

، “أهـداف سـهلة  ”وعادت مجاعة بوكو حرام، بعد دحرها، إىل شـن هجمـات علـى      - ١١
ــا يف  ــن   مبـ ــددها مـ ــيت زاد عـ ــة الـ ــات االنتحاريـ ــام  ٢٦ذلـــك اهلجمـ ــا يف عـ إىل  ٢٠١٤هجومـ
يف  ٢٠١٦إىل كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠١٥هجوما يف الفتـرة مـن كـانون الثاين/ينـاير      ١٩١

نيجرييا. وتزايد استخدام األطفال يف هذه اهلجمات اليت انتشرت مـن مشـال شـرق نيجرييـا إىل     
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هجومـــــا انتحاريـــــا خـــــالل الفتـــــرة  ١١١ســـــجل تشـــــاد والكـــــامريون والنيجـــــر، حيـــــث 
  بالتقرير. املشمولة

قريـة ومنطقــة أخـرى مشلــت    ١١٩، حـررت قــوات األمـن النيجرييــة   ٢٠١٦ويف عـام    - ١٢
منطقيت احلكم احمللي املتبقيتني اللتني تسـيطر عليهمـا مجاعـة بوكـو حـرام. وأشـارت تقـارير يف        

أسرهم يستسلمون بأعداد كـبرية لقـوات األمـن    هذه الفترة إىل أن عناصر مجاعة بوكو حرام و
مـن   ٢٥ ٠٠٠النيجريية، وذلك جزئيـا نتيجـة تـردي الظـروف املعيشـية. ويقـدر أن أكثـر مـن         

األسرى السابقني لـدى مجاعـة بوكـو حـرام قـد أنقـذوا أيضـا علـى يـد قـوات األمـن النيجرييـة             
. وعلــى ٢٠١٦حزيران/يونيــه و ٢٠١٥فــروا يف الفتــرة املمتــدة بــني تشــرين األول/أكتــوبر   أو

ــارس    ــال، يف آذار/م ــوات املســلحة      ٢٠١٦ســبيل املث ــة والق ــن النيجريي ــوات األم ــأن ق ــد ب ، أفي
أسريا من األسـرى لـدى مجاعـة بوكـو حـرام يف واليـيت أدامـاوا         ١١ ٥٩٥الكامريونية حررت 

  وبورنو، وال سيما على طول احلدود مع الكامريون. 

العمليــات ضــد مجاعــة بوكــو حــرام إىل مزيــد مــن تشــريد  وخــالل هــذه الفتــرة، أدت   - ١٣
، أشــارت مصــفوفة تتبــع التشــرد إىل أن هنــاك ٢٠١٦الســكان. وحــىت كــانون األول/ديســمرب 

من املشردين داخل نيجرييا، من بينهم أكثر من مليون طفل، وإىل أن أكثر من  ٢ ١٥٢ ٠٠٠
اورة. ويف واليـة بورنـو،   شخص هـم الجئـون أو مشـردون داخليـا يف البلـدان اـ       ٤٦٠ ٠٠٠
للمشردين داخليا، ويف وقت كتابة هذا التقرير يف كانون الثاين/ينـاير   “فرعيا”خميما  ١٣أقيم 

، كانت قوات األمـن النيجرييـة تـدير هـذه املخيمـات، ممـا يهـدد طابعهـا املـدين وينـذر           ٢٠١٧
طفال املـرتبطني  بارتكاب انتهاكات أخرى ضد األطفال. وعلى وجه اخلصوص، لوحظ أن األ

  بالقوة املدنية املشتركة يوفِّرون األمن داخل هذه املخيمات.
    

  أطراف الرتاع   -  ثالثا  
  مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد، املعروفة باسم مجاعة بوكو حرام  - ألف  

ظهرت مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد اليت غريت امسها ليصبح والية غرب أفريقيـا    - ١٤
واملعروفة باسم مجاعة بوكو حرام يف واليـة بورنـو    ٢٠١٥التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية عام 

  بوصفها حركة إسالمية ردا على املظامل احمللية.  ٢٠٠٢عام 

حرام يف نزاعات حمدودة مع الشرطة وأفراد  ، اخنرطت مجاعة بوكو٢٠٠٩وحىت عام   - ١٥
، اختذت الشرطة يف واليـة بورنـو إجـراءات قمعيـة ضـد مجاعـة       ٢٠٠٩اتمع احمللي. ويف عام 

بوكو حرام مما أدى إىل اندالع قتال بني اجلماعة وأفراد األمن. ولقد انتشر العنف يف واليـات  
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متوز/يوليـه،   ٣٠ت يف مايـدوغوري يف  باوتشي وكانو ويويب، وبلغ أشده خالل معركـة انـدلع  
  وانتهت عندما اعتقلت قوات األمن النيجريية زعيم مجاعة بوكو حرام، حممد يوسف، وقتلته. 

، وبقيـادة أبـو بكـر الشـكوى، أصـبحت مجاعـة بوكـو حـرام         ٢٠١٠واعتبارا من عام   - ١٦
والبلـدات   أكثر عنفـا ونفـذت هجمـات ضـد الشـرطة والسياسـيني والزعمـاء الـدينيني والقـرى         

واملؤسسات العامة. ولقد أظهر استهداف أبوجا تزايد أنشطة اجلماعة خارج املنطقـة الشـمالية   
، قصفت مجاعة بوكو حرام مقـر الشـرطة، وبعـد شـهرين،     ٢٠١١الشرقية. ويف حزيران/يونيه 

يف آب/أغســطس، نفَّــذت هجومــا انتحاريــا ضــد مقــر األمــم املتحــدة يف العاصــمة. واســتمرت 
ات على املـدنيني واملؤسسـات العامـة طيلـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير ويـرد توثيـق هلـا يف           اهلجم

ــالتقرير، انتشــرت      ــرة املشــمولة ب الفــروع ذات الصــلة باالنتــهاكات اجلســيمة. والحقــا يف الفت
أنشطة مجاعة بوكو حرام من مشـال شـرق نيجرييـا إىل البلـدان اـاورة، ووردت أيضـا تقـارير        

، أضـيفت اجلماعـة إىل   ٢٠١٤ناصر أجنبية يف صفوف اجلماعـة. ويف أيار/مـايو   تفيد بوجود ع
القائمــة املوضــوعة مــن قبــل جلنــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة واملتعلقــة بــاألفراد    
ــات واملؤسســات األخــرى املرتبطــة بتنظــيم القاعــدة. ويف آب/أغســطس       واجلماعــات والكيان

عة بوكو حرام عندما أعلن تنظيم الدولة اإلسـالمية أن  ، حصل انقسام جلي داخل مجا٢٠١٦
أبا مصعب الربناوي يعترب الزعيم اجلديد للجماعة. وظلَّ أبـو بكـر الشـكوى يعمـل حتـت اسـم       

 مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد.
  

  القوة املدنية املشتركة ومجاعات األمن األهلية  - باء  
ــل عــام    - ١٧ ــة املشــتركة ، شــكِّلت القــوة ا ٢٠١٣يف أوائ ــدوغوري بوصــفها   )٢(ملدني يف ماي

ميليشيا ملساعدة قوات األمن النيجريية. وهذه القوة ليست جهازا واحدا موحدا بل بـاألحرى  
جمموعة من مجاعات األمن األهلية اليت لديها هدف مشـترك يتمثـل يف حفـظ األمـن اتمعـي.      

  ويتباين بشدة حجم جمموعاا الفرعية وهيكلها وتنظيمها. 

ويف البدايــة، تألفــت القــوة املدنيــة املشــتركة مــن الشــباب الــذين انضــموا للــدفاع عــن     - ١٨
مدم وقـراهم ومل يكـن لـديها هيكـل قيـادة واضـح. غـري أن هـذه اموعـة، مـع ازديـاد عـدد             
ــة          ــة االحتادي ــن احلكوم ــا ولوجســتيا م ــا مالي ــدريبا عســكريا وكــذلك دعم ــت ت أعضــائها، تلق

كلت مجاعات أمن أهلية أخرى غري حمكمة التنظيم ومسؤولة أمـام  وحكومات الواليات. وتش

__________ 

سم إلثبات صلتها بالقوة احلكومية املشتركة اليت كُلِّفت بعمليـات أمنيـة   االت القوة املدنية املشتركة هذا أعطي  )٢(  
 .٢٠١٣يف املنطقة الشمالية الشرقية حىت آب/أغسطس 
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ــا باعتبارهــا القــوة       ــة أيضــا يف واليــيت أدامــاوا ويــويب، ويشــار إليهــا أحيان قــادة اتمعــات احمللي
  املشتركة. املدنية

وعلى الرغم من عدم تقييد سن املنتسبني إىل القوة املدنية املشتركة لدى إنشائها، فقد   - ١٩
مفادهـا أنـه    ٢٠١٣قاعدة على مدونة قواعد السلوك الشفوية اخلاصة ـا خـالل عـام     أدخلت

. وتتـألف  “لن يسمح ألي طفل دون اخلامسـة عشـرة باالنضـمام إىل القـوة املدنيـة املشـتركة      ”
: األعضـاء الرمسيـون املـدربون واملـأجورون والنظـاميون؛      “األعضـاء ”القوة مـن خمتلـف أنـواع    

 “املسـتقلون ”الذين يؤيدون القوة املدنية املشتركة الرمسية؛ واألعضـاء  “املتطوعون”واألعضاء 
الذين يستعان م ملهام خمصصة. وأفيد بأن األطفال غالبا ما يبـدؤون بـأداء مهـام مسـتقلة قبـل      

  أن يصبحوا متطوعني وأعضاء رمسيني.

وري قـد حظيـت   وأفيد بأن مجيع اموعات الفرعية للقوة املدنية املشتركة يف مايـدوغ   - ٢٠
باعتراف حكومة والية بورنو بوصفها جهات فاعلة أمنية؛ بيد أن احلكومة االحتاديـة مل تعمـل   
مباشرة إال مع برنامج بورنو لتمكني الشـباب. وبالتـايل، فقـد بـرز هـذا الربنـامج بوصـفه أكثـر         

عضـو   ١ ٥٠٠، أفيد بأا تضم ٢٠١٦اموعات الفرعية تنظيما، ويف كانون األول/ديسمرب 
يتلقون التدريب واألسلحة من قوات األمـن النيجرييـة. ولقـد سـامهت الصـالت الوثيقـة للقـوة        
ــا داخــل اتمعــات          ــز مشــروعيتها ومركزه ــة يف تعزي ــة االحتادي ــع احلكوم ــة املشــتركة م املدني

  املتضررة.  احمللية
  

  والثامنة قوات األمن النيجريية، مبا يف ذلك فرق املشاة الثالثة والسابعة  - جيم  
، كُلِّفت قوة العمل املشـتركة الـيت تتـألف مـن قـوات اجلـيش والقـوات        ٢٠١١يف عام   - ٢١

البحرية والقوات اجلوية، وأجهـزة األمـن احلكوميـة والشـرطة الوطنيـة، مبكافحـة مجاعـة بوكـو         
، حلَّت فرقـة املشـاة السـابعة التابعـة لقـوات األمـن النيجرييـة        ٢٠١٣حرام. ويف آب/أغسطس 

وة العمل املشتركة وتولت القيادة الشاملة للعمليـات األمنيـة يف واليـة بورنـو وأحنـاء مـن       حمل ق
  والييت أداماوا ويويب. 

وكُلِّفت فرقة املشاة الثالثة باحتواء ديد مجاعة بوكو حـرام يف املنـاطق احمليطـة مبركـز       - ٢٢
ــة غــوميب وأجــزاء مــن واليــيت أدامــاوا ويــويب)     . ويف منتصــف عــام العمليــات العســكرية (والي

، نشرت فرقة املشاة الثامنة أيضا لكبح أنشطة مجاعة بوكو حرام يف أجزاء من جنـوب  ٢٠١٥
جمتمعـةً   “عمليـة الفييـا دويل  ”والية بورنو. وتتوىل فرق املشاة الـثالث الـيت أطلـق عليهـا اسـم      

زال املســؤولية عــن العمليــات العســكرية ضــد مجاعــة بوكــو حــرام. وكانــت هــذه العمليــة ال تــ 
  .٢٠١٧جارية يف وقت كتابة هذا التقرير يف كانون الثاين/يناير 
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ــهاكات         - ٢٣ ــة بشــأن انت ــاءات موثوق ــاك ادع ــت هن ــات العســكرية، كان ويف ســياق العملي
  حقوق اإلنسان من جانب قوات األمن النيجريية والقوة املدنية املشتركة على السواء. 

  
  قوات األمن اإلقليمية   - دال  

وات األمن اإلقليمية املسؤولة عن العمليات العابرة للحـدود ضـد مجاعـة بوكـو     تضم ق  - ٢٤
حرام قوات األمن النيجريية، والقـوات املسـلحة للنيجـر، واجلـيش الـوطين التشـادي، والقـوات        
املسلحة الكامريونية. وتعمل هذه القوات كـل داخـل أراضـيها ولكنـها تضـافر جهودهـا أيضـا        

  لتنفيذ عمليات مشتركة.

وتضم القوة املشتركة املتعددة اجلنسيات وحدات من بنن والكامريون وتشاد والنيجر   - ٢٥
ونيجرييا. ويقع مقرها يف جنامينا، ولقد كلفت بإـاء متـرد مجاعـة بوكـو حـرام. ويف أيار/مـايو       

، أُنشـئت القــوة املشــتركة املتعــددة اجلنســيات رمسيـا مبوجــب البيــانني اللــذين اعتمــدمها   ٢٠١٥
سلم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي، الـذي أيـد املفهـوم االسـتراتيجي للعمليـات وأذن        جملس ال

  فرد. ١٠ ٠٠٠إىل  ٧ ٥٠٠بزيادة قوام القوة من 
    

  االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال  -  رابعا  
، كانــت مجاعــة بوكــو حــرام اجلهــة ٢٠١٤والنصــف األول مــن عــام  ٢٠١٣يف عــام   - ٢٦

 ترتكب االنتهاكات اجلسـيمة، وال سـيما قتـل األطفـال وتشـويههم واختطـافهم،       الرئيسية اليت
ومطلـع عـام    ٢٠١٤وشن هجمات على املدارس واملستشـفيات. ويف النصـف الثـاين مـن عـام      

، قامت مجاعة بوكو حـرام بتكثيـف هجماـا وتغـيري أسـاليبها التكتيكيـة فانتقلـت مـن         ٢٠١٥
امــة إىل مهامجــة املــدن والقــرى والســيطرة علــى      هجمــات الكــر والفــر علــى املؤسســات الع    

األراضي. وخالل تلك الفترة، زادت حوادث جتنيد واستخدام األطفـال واختطـافهم وممارسـة    
العنــف اجلنســي ضــدهم، وظلــت مجاعــة بوكــو حــرام اجلهــة الرئيســية الــيت ترتكــب انتــهاكات 

األطفال وتستخدمهم لـدعم  جسيمة. ويف الوقت نفسه، ما برحت القوة املدنية املشتركة جتند 
  قوات األمن النيجريية يف عملياا.

حىت اية الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، عـادت عناصـر       ٢٠١٥واعتبارا من منتصف عام   - ٢٧
مجاعـــة بوكـــو حـــرام، بعـــد أن دحرـــا قـــوات األمـــن النيجريـــة، إىل هجمـــات الكـــر والفـــر. 

مــن اســتخدام األجهــزة املتفجــرة واســتخدمت فتيــات الرتكــاب تفجــريات انتحاريــة وكثفــت 
املرجتلة كألغام. ويف الفترة نفسها، صادفت قوات األمن النيجريية أعـدادا كـبرية مـن النـاس يف     
املناطق الـيت كانـت تسـيطر عليهـا مجاعـة بوكـو حـرام سـابقا. وألقـت قـوات األمـن النيجرييـة             
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كـوم أعضـاء يف مجاعـة    والقوات اإلقليمية القبض على أعداد كبرية من األشخاص يشـتبه يف  
  بوكو حرام، من بينهم أطفال، الرتباطهم املزعوم ذه اجلماعة.

، باالقتران مع ٢٠١٥ولقد أدى فقدان مجاعة بوكو حرام لألراضي منذ منتصف عام   - ٢٨
العـدد الكــبري مــن الضــحايا الــذين صــادفتهم قـوات األمــن النيجرييــة، إىل تيســري وصــول األمــم   

ق املزيد من االنتهاكات اجلسيمة والتحقُّق منها قرب اية الفتـرة املشـمولة   املتحدة ومسح بتوثي
 بالتقرير.

  
  جتنيد األطفال واستخدامهم   - ألف  

مــع أن جتنيــد األطفــال واســتخدامهم ينتشــران علــى نطــاق واســع يف املنطقــة الشــمالية   - ٢٩
احلـوادث بسـبب شـدة    الشرقية من البلد، فقـد أعيقـت قـدرة األمـم املتحـدة علـى التحقـق مـن         

وعـدم تيسـر الوصـول إىل     ،تقلب احلالة األمنية، وخشية الكشف عن هويات الضحايا واألسر
السكان املتضررين. غري أن التقديرات تشري إىل أن مجاعة بوكو حرام قد جندت واستخدمت 

كة، . واســتنادا إىل قيــادة القــوة املدنيــة املشــتر٢٠٠٩طفــل منــذ عــام  ٨ ٠٠٠مــا ال يقــلُّ عــن 
فـرد أفيـد بـأم يضـمون يف عـدادهم       ٢٦ ٠٠٠ ـر بـ ، كان قوامها يقد٢٠١٦حبلول اية عام 

  عاما. ١٨أعوام و  ١٠العديد من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بني 
  

  مجاعة بوكو حرام    

تفيد التقارير بأن مجاعة بوكو حرام قد استفادت مـن أرضـية خصـبة لتجنيـد الشـباب        - ٣٠
بكرة من الرتاع بسبب الشعور بالغنب االجتماعي وارتفاع معدالت الفقـر واألميـة   يف مرحلة م

والبطالة يف املنطقة الشمالية الشرقية من البلد. وشكَّل االختطاف أيضا أسـلوبا تكتيكيـا شـائعا    
هـاء مـن هـذا التقريـر. ويف      - لتجنيد األطفال واستخدامهم، على النحو املبني يف الفـرع رابعـا  

، مت التحقُّــق مــن جتنيــد ٢٠١٦وكــانون األول/ديســمرب  ٢٠١٥متــدة بــني متوز/يوليــه الفتــرة امل
فتــاة) يف واليــات أدامــاوا وبورنــو ويــويب.  ٦٤٠فتيــان و  ١ ٠١٠طفــال ( ١ ٦٥٠واســتخدام 

ووردت أيضا تقارير موثوقة عن ارتباط أطفال يف سن الرابعة باجلماعة. ومع تداعيات أنشـطة  
قليمي، جرى كذلك توثيق حـاالت جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم     بوكو حرام على الصعيد اإل

  عرب احلدود.

وتؤكــد شــهادات الــذين فصــلوا عــن مجاعــة بوكــو حــرام أن األطفــال ال ينتــهي ــم       - ٣١
املطاف يف صـفوف اجلماعـة عـن طريـق االختطـاف، بـل أيضـا بسـبب احلـوافز املاليـة وضـغط            

ختلـي اآلبـاء واألمهـات عـن أطفـاهلم لتحقيـق       األقران والروابط األسرية. ويشمل ذلك حاالت 
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مكاسب اقتصادية أو احلصـول علـى ضـمانات أمنيـة. ويف مايـدوغوري، اسـتهدفت مدرسـتان        
  . ٢٠١٤دينيتان أيضا املتسربني من املدارس وشكلتا بيئتني رئيسيتني لتجنيد األطفال حىت عام 

جهـزة املتفجـرة املرجتلـة وحـرق     ولقد استخدم األطفال يف القتـال املباشـر ويف زرع األ    - ٣٢
املــدارس واملنــازل ويف أداء أدوار الــدعم مثــل الطهــاة والســعاة واحلــراس. وأفيــد بــأن األطفــال   
ــات العســكرية.          ــاء العملي ــة عناصــر بوكــو حــرام أثن اســتخدموا أيضــا كــدروع بشــرية حلماي

ــزواج القســري واســتخد       كمــا ــى ال ــهم وأجــربوا عل ــى تغــيري دين  مواأكــره أطفــال كــثريون عل
حـىت ايـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير يف الغالـب،        ٢٠١٤ ألغراض جنسية. ومنذ منتصـف عـام  

استخدمت مجاعة بوكو حرام أطفاال يف الـتفجريات االنتحاريـة، مـن بينـهم فتيـات ال تتجـاوز       
يف  ٢٧فــىت؛  ٢٠ فتــاة و ٧٠طفــال ( ٩٠أعــوام. ولقــد اســتخدم عــدد جمموعــه  ١٠أعمــارهن 

مــن حــوادث اهلجمــات  ٥٦يف نيجرييــا) يف  ٤٤يف النيجــر و  ٣تشــاد و  يف ١٦الكــامريون و 
فــىت  ١٦فتــاة و  ٤٠، و٢٠١٤فتيــات اســتخدمن يف عــام  ٤االنتحاريــة. ويشــمل هــذا العــدد  

  .٢٠١٦فتيان استخدموا يف عام  ٤فتاة و  ٢٦، و ٢٠١٥استخدموا يف عام 

الكامــل الرتبــاط األطفــال  وقــرب ايــة الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، بــدأ توثيــق احلجــم   - ٣٣
جبماعــة بوكــو حــرام نظــرا إىل أن قــوات األمــن النيجرييــة قامــت بفصــل األشــخاص عــن هــذه  

 ١ ٠١٠، مــن بــني ٢٠١٥اجلماعــة أثنــاء العمليــات العســكرية. وعلــى ســبيل املثــال، يف عــام   
ال فتاة) صـودفوا أو أُنقـذوا أثنـاء تنفيـذ العمليـات العسـكرية يف مشـ        ٥٨٨ فىت و ٤٢٢أطفال (

فـىت) قـد جـرى جتنيـدهم واسـتخدامهم.       ٨٧ فتـاة و  ١١٧أطفـال (  ٢٠٤شرق نيجرييا، كـان  
فــىت كانــت مجاعــة بوكــو حــرام قــد جنــدم   ١٣٤، استســلم ٢٠١٦ويف كــانون الثاين/ينــاير 

لشعبة املشاة السابعة التابعة لقوات األمن النيجريية بعد أن شاركوا يف أعمال القتال ملـا يقـرب   
  سامبيسا. غابةمن عامني يف 

  
  القوة املدنية املشتركة     

مع أن قواعد السلوك الشفوية للقوة املدنية املشتركة تشري إىل أن السن الدنيا للتجنيـد    - ٣٤
أعـوام يف الفتـرة املشـمولة     ٩عاما، جرى توثيق استخدام أطفال ال تتجاوز أعمـارهم   ١٥هي 

، كشف أحد أفراد وحدة احلراسة التابعة ٢٠١٦بالتقرير. وعلى سبيل املثال، يف نيسان/أبريل 
وماســوري خــارج مايــدوغوري شــهدتا بشــكل خــاص تركُّــزا    ٢مــنطقيت بولــوري للقــوة أن 

ــد          ــن جتني ــم املتحــدة م ــت األم ــة. ويف امــوع، حتقَّق ــذه اجلماع  ــرتبطني ــال امل شــديدا لألطف
وكـانون   ٢٠١٥نوفمرب فتاة) بني تشرين الثـاين/  ١٩ فتيان و ٢٠٩طفال واستخدامهم ( ٢٢٨

  .٢٠١٦ األول/ديسمرب
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ــدوريات    واســتخدم األ  - ٣٥ ــيش وال ــات التفت طفــال أساســا ألغــراض االســتخبارات وعملي
الليليــة وحفــظ النظــام واملناوبــة يف مواقــع احلراســة. ويقــال إن بعضــهم نفَّــذ عمليــات اعتقــال     
عناصــر يشــتبه يف انتمائهــا إىل مجاعــة بوكــو حــرام بينمــا يــزعم أن آخــرين شــاركوا يف القتــال   

  دنية املشتركة.خالل املرحلة األوىل لظهور القوة امل

ــراض االســتخبارات. ويف          - ٣٦ ــتخدام األطفــال ألغ ــدعو للقلــق بشــكل خــاص اس ــا ي ومم
فــىت وأربــع فتيــات تتــراوح   ٣٠، شــوهد ٢٠١٥حــادثتني منفصــلتني يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  

عامـا حيرسـون نقـاط الـدخول يف مدرسـة غالتيمـاري االبتدائيـة،         ١٦أعوام و  ٩أعمارهم بني 
املــرور، ويتولــون حفــظ النظــام يف مايــدوغوري. واعتــرف الفتيــان، خــالل    وينظِّمــون حركــة

ــة املشــتركة،        ــوة املدني ــدهم ومشــاركتهم يف أنشــطة الق ــم، بتجني ــت معه ــيت أجري ــابالت ال املق
، مت ٢٠١٦ذلـك التجسـس حلسـاب هـذه اجلماعـة. وعـالوة علـى ذلـك، يف متوز/يوليــه          يف مبـا 

فــىت تتــراوح أعمــارهم بــني  ١١٥ة بتجنيــد واســتخدام التحقــق مــن قيــام القــوة املدنيــة املشــترك
فــىت يتولــون  ٧٨منطقــة حكــم حملــي بواليــة بورنــو. ويف حــني كــان    ١٢عامــا يف  ١٧و  ١٢

احلراســة يف نقــاط التفتــيش وينظمــون حركــة املــرور وجيــرون عمليــات تفتــيش عشــوائية علــى   
ز أعضـاء مجاعـة بوكـو    منهم يساعدون قوات األمن النيجريية يف فـر  ٣٧الطرق السريعة، كان 

حــرام وحتديــد هويتــهم. ويعتــرب اســتخدام األطفــال لتحديــد هويــة أعضــاء مجاعــة بوكــو حــرام  
  مدعاة للقلق البالغ ألنه يضعهم يف مواجهة خطر شديد هو خطر التعرض لالنتقام.

  
  حرمان األطفال من احلرية الرتباطهم املزعوم جبماعة بوكو حرام    

، صــنفت فرقــة عمــل يقودهــا مكتــب مستشــار األمــن الــوطين ٢٠١٤ابتــداء مــن عــام   - ٣٧
ــئيت       ــات العســكرية يف ف ــاء العملي ــذين صــودفوا أثن ــال ال ــار واألطف ــاتلون”الكب غــري ”أو  “املق

عامــا يف فئــة املقــاتلني بصــورة  ١٧. ولقــد صــنف الفتيــان الــذين يبلغــون مــن العمــر  “املقــاتلني
ري، من بينهم فتيات، صنفوا كذلك يف فئة املقـاتلني  تلقائية؛ غري أن أطفاال أصغر منهم سنا بكث

إىل مرافق احتجاز عسـكرية أو وضـعوا يف عهـدة     “املقاتلون”أثناء إجراءات الفرز. ولقد نقل 
فقد حرموا كذلك من حريتـهم   “غري املقاتلني”دائرة السجون النيجريية. أما املصنفون يف فئة 

  .يف مرافق يديرها مكتب مستشار األمن الوطين “مكافحة التطرف”والتحق بعضهم بربنامج 

، نظرا لفرض قيود على الوصول إىل املواقع اليت حيتجز فيها األطفال، ٢٠١٥ويف عام   - ٣٨
حالة ألطفال حمرومني من حريتهم الرتباطهم املزعوم جبماعـة   ١٢٩وثَّقت األمم املتحدة فقط 

، زاد ٢٠١٦بالوصول إىل هذه املواقع يف عام فتاة). وعندما مسح  ٦٠ فىت و ٦٩بوكو حرام (
فتـاة). ويتـراوح متوسـط مـدة حرمـان       ٣٩فـىت و   ١٩٨حالة ( ٢٣٧عدد احلاالت املوثقة إىل 
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األطفال من احلرية من ثالثة إىل أربعة أشهر؛ ولكـن، يف ايـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، كـان       
. ويف عـام  ٢٠١٥ذ أيلول/سـبتمرب  عاما حمتجـزين منـ   ١٧و  ١٢فىت تتراوح أعمارهم بني  ٦٨

فتـاة) مـن حريتـهم الرتبـاط ذويهـم       ٥٨٣ فـىت و  ٥٤٥طفـال (  ١ ١٢٨، حرم كذلك ٢٠١٦
  املزعوم جبماعة بوكو حرام. 

طفـال يف   ٨٥، احتجـز  ٢٠١٥ومن بني األطفال الذين جرى توثيـق حـاالم يف عـام      - ٣٩
كتــب مستشــار األمــن طفــال لــدى م ٢٢ثكنــات جيــوا العســكرية يف مايــدوغوري، واحتجــز  

فتاة لدى جهاز أمن الدولـة يف   ٢١الوطين يف خميم أغواتا الذي يقع شرق نيجرييا، واحتجزت 
نيجرييا وقوات األمن النيجريية يف الغـوس. ويف مثـال مـثري للقلـق يف تلـك الفتـرة، اعتقـل فـىت         

املزعوم بكونـه  كانون األول/ديسمرب، لالشتباه  ١عاما يف مايدوغوري، يف  ١١يبلغ من العمر 
وعرضـت صـورته علـى امللصـقات الـيت تظهـر فيهـا صـور         “. من إرهابيي مجاعة بوكو حرام”

أعضاء مجاعة بوكو حرام املطلوبني من العدالة. وعـالوة علـى ذلـك، ويف العـام نفسـه، وثقـت       
فتاة صودفوا أثناء العمليات العسكرية يف غابـة سامبيسـا قـد     ١٦٩ فىت و ٨٤األمم املتحدة أن 

اركوا يف برنامج ملكافحة التطرف يـديره مكتـب مستشـار األمـن الـوطين يف واليـة كادونـا.        ش
يومـا؛ غـري أن مـدة     ٩٠وكان من املتوخى أن يشارك األطفال يف هذا الربنـامج لفتـرة أقصـاها    

  يوما ومبا يتجاوز ذلك. ١٨٠الربنامج غالبا ما مددت إىل 

فتاة) يـزعم أـم كـانوا     ٢٣ فىت و ٦١ال (طف ٨٤، استسلم ٢٠١٦ويف نيسان/أبريل   - ٤٠
مــرتبطني جبماعــة بوكــو حــرام لفرقــة املشــاة الســابعة يف مايــدوغوري. وبعــد اخلضــوع للفــرز    

عاما أعضـاء يف   ١٧أعوام و  ٥فىت تتراوح أعمارهم بني  ٣٨العسكري يف والية بورنو، اعترب 
ت جيوا. وأثنـاء زيـارة مرافـق    مجاعة بوكو حرام حبسب قوات األمن النيجريية ونقلوا إىل ثكنا

فــىت تتــراوح  ٦٦االحتجــاز يف ثكنــات جيــوا يف الشــهر التــايل، وثقــت األمــم املتحــدة حــاالت 
عامــا قــام اجلــيش بفــرزهم واعتــربهم مــن األطفــال املــرتبطني    ١٧ أعــوام و ١٠أعمــارهم بــني 

تمــل أن امــرأةً وأمـاً شــابة (حي  ١٤٩جبماعـة بوكــو حـرام. وباإلضــافة إىل ذلـك، كانــت توجـد     
عاما قـد اخـتطفن وهـن دون الثامنـة عشـرة)،       ٢٤إىل  ١٨تكون اللوايت تتراوح أعمارهن من 

  تزوج عدد منهن بعناصر من مجاعة بوكو حرام. 

ويعترب استخدام األطفال الـذين حرمـوا مـن حريتـهم مـن قبـل قـوات األمـن النيجرييـة            - ٤١
ذكر أعاله، فيما يتعلق بدورهم يف حتديـد  والقوة املدنية املشتركة مدعاة للقلق، ال سيما، كما 

هوية أعضاء بوكو حرام اآلخرين. وعلى نفس املنوال، خالل الزيارة اليت أجريت يف أيار/مايو 
ــني     ٢٠١٦ ــارهم ب ــراوح أعم ــان تت ــة فتي ــبني أن أربع ــرز     ١٦و  ١٤، ت ــد خضــعوا للف ــا، ق عام
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أيضـا ألداء أدوار دعـم يف   واعتربوا أم غري مرتبطني جبماعة بوكو حـرام، اسـتخدمهم اجلـيش    
  الثكنات العسكرية. 

، مقارنـةً بوقـت   ٢٠١٦ولقد حتسـنت ظـروف االحتجـاز يف ثكنـات جيـوا يف أواخـر         - ٤٢
ــق الصــحية          ــة ومكتظــة، واملراف ــا ســيئة التهوي ــاين فيه ــت املب ــدما كان ــام عن ــن هــذا الع ســابق م

ــان     ــارات يف نيسـ ــني الزيـ ــة. وبـ ــة معدومـ ــرب النظيفـ ــاه الشـ ــاء أو ميـ ــانون والكهربـ /أبريل وكـ
ــق الصــحية       ٢٠١٦األول/ديســمرب  ــة الصــحية واملراف ــذاء والنظاف ــوفري الغ ــجل حتســن يف ت س ،

وكذلك يف احلالة الصحية للمحتجزين. غـري أنـه ال يـزال هنـاك نقـص يف املالبـس واملكمـالت        
الغذائيـــة، وامليـــاه النظيفـــة الكافيـــة، وأدوات الكشـــف عـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية،   

  األساسية.  ألدويةوا

 ، كانت قـوات األمـن النيجرييـة قـد أفرجـت عـن      ٢٠١٦وحىت كانون األول/ديسمرب   - ٤٣
فتــاة) حرمــوا مــن احلريــة بعــد مصــادفتهم أثنــاء العمليــات    ٥٢٢ فــىت و ٥٣٦طفــال ( ١ ٠٥٨

فتــاة) مرتبطــون  ٤٣فــىت و  ٨٣طفــال ( ١٢٦العسـكرية. ومــن بــني هــؤالء األطفــال، زعـم أن   
رام. ولقـد عملـت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) مـع اجلهـات          جبماعة بوكو حـ 

  الشريكة على توفري خدمات الرعاية واحلماية لألطفال املفرج عنهم من االحتجاز العسكري.

ــانون       - ٤٤ ــاالت يف كــ ــدى احلــ ــاورة. ويف إحــ ــدان اــ ــا يف البلــ ــال أيضــ ــز أطفــ واحتجــ
ن القـوات املسـلحة الكامريونيـة قامـت بتفكيـك      يف الكامريون، أفيـد بـأ   ٢٠١٤األول/ديسمرب 

دانيــا، قــرب احلــدود النيجرييــة، عثــر فيهــا علــى   - مدرســة تقــع يف غويرفيــديغ، مبقاطعــة مــايو
ــار يــزعم بــأم    ١٧أعــوام و  ٤فــىت تتــراوح أعمــارهم بــني   ٨٤ عامــا يف حضــور مــدربني كب

أشـهر ولكـن أطلـق سـراحهم     ينتمون إىل مجاعة بوكو حرام. ولقد احتجز األطفال قرابـة سـتة   
، يف الكـامريون كـذلك، كـان    ٢٠١٦بعد جهود بذلتها األمم املتحـدة هلـذا الغـرض. ويف عـام     

فىت حمتجزين. ووفقا للمعلومات اليت تلقتـها األمـم املتحـدة، أطلـق سـراح اثـنني فقـط مـن          ٣٣
إىل أن  ؛ غـري أن احلكومـة أشـارت، يف ردهـا علـى هـذا التقريـر،       ٢٠١٦هؤالء الفتيان يف عـام  

فىت يف نيامي الرتباطهم  ٨٨فتيانا آخرين قد أفرج عنهم وأعيد إدماجهم. ويف النيجر، احتجز 
منـهم يف وقـت الحـق. وأدت اجلهـود الـيت       ٢٧املزعوم جبماعة بوكو حرام؛ وقد أُطلق سـراح  

بذلتها اليونيسيف واجلهات الشريكة إىل نقل األطفـال مـن مرافـق احتجـاز البـالغني إىل مرافـق       
  احتجاز األحداث. 
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  القتل والتشويه  - باء  
قتل مدنيون، من بينهم أطفال، وتعرضوا للتشويه نتيجة للهجمات الـيت شـنتها مجاعـة      - ٤٥

ــتفجريات          ــة وكــذلك جــراء ال ــاكن العام ــرى والطــرق واألم ــدات والق ــى البل بوكــو حــرام عل
واهلجمات باألجهزة املتفجرة االنتحارية واملواجهات بني بوكو حرام وقوات األمن النيجريية، 

املرجتلة واأللغام األرضية. ووفقا لعملية مسح متعمقة أجرا األمم املتحدة، فقد قتل ما ال يقلُّ 
حادثة وقعت يف املنطقـة   ١ ١٥٦غريهم جبروح يف  ٢٨ ٧٨٨ أصيبشخصا و ١٧ ٠٧٣عن 

  خالل الفترة املشمولة بالتقرير. الشمالية الشرقية

تكــون البيانــات املصــنفة عــن أعمــار الضــحايا غــري متــوافرة؛ غــري أن األمــم  وغالبــا مــا   - ٤٦
طفـال   ١ ٤٦٠فتـاة و   ١ ٠٢١و  فـىت  ١ ٤٢٨أطفـال قتلـوا (   ٣ ٩٠٩حاالت  املتحدة وثقت

طفـال   ٣ ٧٧٣و فتـاة   ١ ٤٥٩فـىت و   ٢ ١٠١طفـال شـوهوا (   ٧ ٣٣٣يعرف جنسـهم) و   مل
يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. ومـن هـذه       حادثة متصلة بالرتاع ٤٧٤يعرف جنسهم) خالل  مل

طفــال  ١ ٠٤٤يف املائــة) قتــل فيهــا  ٢٩حادثــة ( ١٣٩احلــوادث، حتقَّقــت األمــم املتحــدة مــن  
ــاة و ٣٩٩( ــىت و ٥٥١ فت ــرف جنســهم) وأصــيب    ٩٤ ف ــال مل يع ــال جبــروح   ١ ٣٥٠ طف طف
طفال مل يعرف جنسهم). ووقعـت احلـوادث الـيت مت التحقُّـق      ٣٩٦ فىت و ٤٣٤فتاة و  ٥٢٠(

، عنــدما  ٢٠١٦وحزيران/يونيــه   ٢٠١٥منــها أساســا يف الفتــرة املمتــدة بــني آب/أغســطس       
حتسنت إمكانية الوصول. ووقعت احلوادث الـيت مل يـتم التحقـق منـها إىل حـد كـبري يف الفتـرة        

. ولقـد أبلـغ عـن معظـم اإلصـابات      ٢٠١٥يـه  ومتوز/يول ٢٠١٣املمتدة بني كانون الثاين/ينـاير  
ــو (    ــات بورنـ ــال يف واليـ ــفوف األطفـ ــويب (  ٧١يف صـ ــة) ويـ ــاوا  ٢٠يف املائـ ــة) وأدامـ   يف املائـ

  يف املائة). ٩(

ولقد استأثرت اهلجمات الربية العشوائية، مبا يف ذلك حوادث إطالق النـار والقصـف     - ٤٧
ة املسلحة بني مجاعة بوكو حرام وقـوات  مبدافع اهلاون والغارات على أهداف مدنية، واملواجه

إصابة) من العدد اإلمجايل لألطفـال الـذين قتلـوا     ٥ ٣٩٢يف املائة ( ٤٧األمن النيجريية، بنسبة 
أو شوهوا. ويف هذا الصدد، أدت اهلجمات اليت شـنتها مجاعـة بوكـو حـرام علـى املـدارس إىل       

آخـرين علـى األقـل     ٢٠٠قتلـوا وبـأن   تلميـذا   ٤٨٠وقوع عدد كبري من الضحايا، وأفيـد بـأن   
  شوهوا.  قد

وتشكل اهلجمات االنتحاريـة أسـلوبا تكتيكيـا تلجـأ إليـه مجاعـة بوكـو حـرام بصـورة            - ٤٨
. وأصـبحت هـذه اهلجمـات ثـاين     ٢٠١٤متكررة ولقد شهدت زيادة ملحوظة ابتداء مـن عـام   

يف املائـة) منـهم    ٢٨طفـال (  ٣ ١٥٤أكرب أسباب سـقوط ضـحايا بـني األطفـال، بلـغ عـددهم       
 ٢ ١٥١طفـال مل يعـرف جنسـهم) و     ١٩٦فتـاة و   ٤٨٨فـىت و   ٣١٩أطفال قتلـوا (  ١ ٠٠٣
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طفال مل يعرف جنسـهم). ويف حـني مل تسـجل     ٩٥٩ فىت و ٤٣٧فتاة و  ٧٥٥طفال شوهوا (
ــة يف عــام   ــد وثقــت  ٢٠١٣هجمــات انتحاري ــة يف عــام   ٣٢، فق ــع عــدد  ٢٠١٤حادث ؛ وارتف

ــا حـــ  ــوادث ارتفاعـ ــام احلـ ــع  ٢٠١٥ادا يف عـ ــوع   ٨٩مـ ــجل وقـ ــة؛ وسـ ــة يف  ٧٠حادثـ حادثـ
  .٢٠١٦ عام

ــاة و ٥٦طفــال ( ٩٤ويف حادثــة عنيفــة بشــكل خــاص، قتــل     - ٤٩ فــىت) يف تشــرين  ٣٨ فت
علــى يــد مفجــرين اثــنني انتحــاريني وأربعــة مســلحني أثنــاء هجــوم شــنته   ٢٠١٤الثــاين/نوفمرب 

، ٢٠١٥شـــباط/فرباير  ١٣اليــة كــانو. ويف   مجاعــة بوكــو حــرام علــى املســـجد الكــبري يف و     
استهدف مفجر انتحاري مركزا للشرطة يف قرية ياماركوم، بواليـة بورنـو، ممـا أدى إىل مقتـل     

بيعـون منتجـات عنـد نقطــة    يفتـاة) كـانوا    ١٥ فتيـان و  ٧طفـال (  ٢٢شخصـا، مـن بينـهم     ٣٦
خميم للمشردين داخليا  ، فجرت انتحاريتان متفجرات يف٢٠١٦شباط/فرباير  ٩التفتيش. ويف 

فتــاة) وإصــابة  ١٥فــىت و  ١٧طفــال ( ٣٢يف بلــدة ديكــوا، بواليــة بورنــو، ممــا أدى إىل مقتــل  
ــل كــذلك ســتة ومخســون طفــال (     ١٢طفــال جبــروح (  ١٤ ــان). وقت ــان اثن ــاة وفتي ــاة  ٤٠فت فت

  فىت) نتيجة استخدامهم كمهامجني انتحاريني.  ١٦ و

تحارية وقعت يف البلدان ااورة، وال سيما يف اجلزء وقتل أطفال أيضا يف تفجريات ان  - ٥٠
حادثــة. فعلــى ســبيل  ١١١األخــري مــن الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، الــذي ســجل خاللــه وقــوع  

أطفال (ست فتيات وأربعة فتيان) وأصيب  ١٠، قتل ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٢٥املثال، يف 
م عنصران مـن مجاعـة بوكـو حـرام بـتفجري      فتيان) عندما قا ٥ فتاة و ١٥آخرون جبروح ( ٢٠

متفجــرات يف ســوق مكــاري ومدرســة بــودو االبتدائيــة يف الكــامريون. ويف تشــاد، قتــل تســعة 
ــتة آخــرون يف آذار/مــارس      ــال وجــرح س خــالل هجــومني انتحــاريني منفصــلني     ٢٠١٦أطف

  سوال وبول يف منطقة حبرية تشاد.  - نفذما أربع فتيات يف منطقيت باغا

ستأثرت خملفات احلرب من املتفجرات واألجهزة املتفجرة املرجتلة واأللغام األرضـية  وا  - ٥١
ــة ( ٢٤بنســبة  ــد       ٢ ٦٧٤يف املائ ــرة قي ــال خــالل الفت ــدد الضــحايا يف صــفوف األطف ــن ع ) م

أشــخاص حــتفهم، مــن  ١٠، لقــي ٢٠١٥االســتعراض. فعلــى ســبيل املثــال، يف أيلول/ســبتمرب 
عامـا، عنـدما سـارت املركبـة الـيت تقلُّهـم فـوق         ١٤و  ١٣ بينهم فتاتان تتـراوح أعمارمهـا بـني   

، ٢٠١٦أيار/مـايو   ٢٩جهاز متفجر مرجتل بني بلـدة باغـا ودابـام شـاتا يف واليـة بورنـو. ويف       
انفجرت دراجة ثالثية العجالت بعد أن سارت فوق جهاز متفجـر مرجتـل عنـد نقطـة تفتـيش      

  دى إىل مقتل فىت وفتاة ومدنيني آخرين.دامبوا يف والية بورنو، مما أ -على طول طريق بيو

وتعرض األطفال أيضـا خلطـر القتـل أو التشـويه أثنـاء الغـارات اجلويـة الـيت اسـتهدفت            - ٥٢
مواقــع يشــتبه يف أــا تابعــة جلماعــة بوكــو حــرام. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، ســجلت   
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عا داخل غابة سامبيسـا وحوهلـا.   موق ٣٩غارة جوية قامت ا قوات األمن النيجريية يف  ١١٢
شخص قتلـوا وشـوهوا؛ بيـد أن أعـداد الضـحايا       ٣ ٠٠٠ونتيجة لذلك، أفيد أن ما يزيد على 

  تعرف.  بني األطفال مل

ويف سياق العمليات األمنية، وردت ادعاءات موثوقـة عـن انتـهاكات ارتكبتـها قـوات        - ٥٣
ــة املشــتركة ومجاعــا   ــة والقــوة املدني ت األمــن األهليــة ضــد املــدنيني، مبــن فــيهم   األمــن النيجريي

األطفــال. وتشــكل ادعــاءات القتــل خــارج نطــاق القضــاء مــن جانــب قــوات األمــن النيجرييــة  
، أفيـد عـن مقتـل    ٢٠١٤آذار/مـارس   ١٤مدعاة للقلق بشكل خـاص. فعلـى سـبيل املثـال، يف     

ايـدوغوري،  حمتجزا على يد قوات األمن النيجرييـة بعـد فـرارهم مـن ثكنـات جيـوا يف م       ٦٤٠
بوالية بورنو، يف أعقاب هجوم شنته مجاعة بوكو حرام. ومل يعرف عدد األطفال الذين زعـم  
بأم قتلوا. ولقـد فتحـت السـلطات النيجرييـة حتقيقـا يف احلـادث، ولكـن ال توجـد حماكمـات          

. ويف الربـع األخـري مـن عـام     ٢٠١٧جارية يف وقت كتابـة هـذا التقريـر يف كـانون الثاين/ينـاير      
فتـاة وفـىت واحـد) تتـراوح أعمـارهم       ١٢طفـال (  ١٣، حتققت األمم املتحدة من مقتل ٢٠١٦

عاما على يد قوات األمن النيجريية الـيت أفـادت بـأن هـؤالء األطفـال اشـتبه يف        ١٧و  ١١بني 
كــانون األول/ديســمرب، قتلــت فتاتــان  ١٥أــم مفجــرون انتحــاريون. وعلــى ســبيل املثــال، يف 

عاما بعد أن أطلقت عليهما قوات األمن النيجريية الرصاص لـدى   ١٥و  ١٣ تبلغان من العمر
  اقتراما من مركز عسكري يف واغا، والية أداماوا. 

  
  االغتصاب وسائر أشكال العنف اجلنسي  -  جيم  

كان توثيق حوادث االغتصاب وسـائر أشـكال العنـف اجلنسـي ضـد األطفـال حمفوفـا          - ٥٤
بالصعاب ومل يكن مـن املمكـن التحقـق مـن احلـاالت إال الحقـا يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.          

فتـاة وامـرأة علـى األقـل تعرضـن للعنـف اجلنسـي         ٧ ٠٠٠ومع ذلك، تقـدر األمـم املتحـدة أن    
، مبا يف ذلك عقب االختطاف وأثنـاء الـزواج   ٢٠٠٩حرام منذ عام  الذي ترتكبه مجاعة بوكو

حادثـة اغتصـاب    ١٩٩القسري. وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حتقَّقـت األمـم املتحـدة مـن     
  طفال.  ٢١٧وسائر أشكال العنف اجلنسي تعرض هلا 

ملثـال،  ولقد أصبحت فتيات حوامل وأجننب نتيجة تعرضهن لالغتصـاب. فعلـى سـبيل ا     - ٥٥
فتـاة) أثنـاء    ١٦٩فـىت و   ٨٤طفـال (  ٢٥٣، صودفت جمموعة تتـألف مـن   ٢٠١٥يف أيار/مايو 

الـذي   “مكافحـة التطـرف  ”العمليات العسكرية يف واليـة بورنـو وأحيـل األطفـال إىل برنـامج      
ــب إىل أن      ــوطين. وأشــار املكت ــن ال ــديره مكتــب مستشــار األم مــن األمهــات الطفــالت   ٦٨ي

ألعضـاء يف مجاعـة بوكـو حـرام.      “زوجـات ”ن لالغتصاب و/أو كن طفال إما تعرض ١١٢ ـل
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وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت أربع فتيات حوامل نتيجة تعرضهن للعنف اجلنسـي. ويعتقـد أن   
بأعضاء  “متزوجات”كن  ٢٠١٦سبعا وعشرين فتاة حمتجزات يف ثكنات جيوا يف أيار/مايو 

  يف مجاعة بوكو حرام. وكانت ثالث فتيات من بينهن حوامل. 

، حتقَّقت األمم املتحدة مـن قيـام مجاعـة بوكـو حـرام باغتصـاب       ٢٠١٦ويف أيار/مايو   - ٥٦
عامـا، كـن يشـكلن جـزءا مـن جمموعـة أنقـذا         ١٨أعـوام و   ٩فتاة تتراوح أعمارهن بني  ٥٢

مـن النيجرييـة. وكانـت ثـالث فتيـات مـن بينـهن حوامـل         فرقة املشـاة الثامنـة التابعـة لقـوات األ    
وســت فتيــات قــد أجنــنب أطفــاال. وكانــت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال محايــة األطفــال والعنــف    
اجلنسي واجلنساين تعمـل مـع الوكـاالت التابعـة حلكومـات الواليـات علـى تقـدمي املسـاعدة يف          

، ٢٠١٦ الربــع األخــري مــن عــام . ويف٢٠١٧وقـت كتابــة هــذا التقريــر يف كــانون الثاين/ينـاير   
حالـة عنـف جنسـي جديـدة ارتكبتـها مجاعـة بوكـو حـرام حبـق           ٢٢حتقَّقت األمم املتحدة مـن  

  عاما. ١٧أعوام و  ٩فتاة تتراوح أعمارهن بني  ٢١

، نشــرت اليونيســيف ومنظمــة اإلشــعار الدوليــة تقريــرا عــن  ٢٠١٦ويف شــباط/فرباير   - ٥٧
لدون نتيجة لالغتصاب وبشأن الفتيات والنسـاء املرتبطـات   التصورات بشأن األطفال الذين يو

سابقا جبماعة بوكو حرام. وسلط التقرير الضوء على حمنتهم أثناء األسر، فضـال عمـا واجهـوه    
من حتديات لدى فـرارهم أو إنقـاذهم. وتشـري النتـائج إىل أن الكـثريين منـهم يوصـمون بالعـار         

  وينبذون من أسرهم وجمتمعام.

ادعاءات االغتصاب والعنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفـال املشـردين    وتشكل  - ٥٨
حالـة متـس فتيـات     ٨٣، أفيد عن ٢٠١٦على يد أفراد قوات األمن مصدر قلق بالغ. ويف عام 

ونساء زعـم أن مـن ارتكبـها هـم حـراس األمـن ومسـؤولو املخيمـات والقـوة املدنيـة املشـتركة            
ــة األخــرى وضــ   باط مــن قــوات األمــن النيجرييــة. ولقــد وقعــت هــذه    ومجاعــات األمــن األهلي

احلــوادث يف ســبعة خميمــات للمشــردين داخليــا يف واليــة بورنــو. ويف إحــدى احلــاالت، يف         
، اغتصــب ضــابط اســتخبارات مــن قــوات األمــن النيجرييــة   ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٧

ــان مــن العمــر    ــاتني تبلغ ــدى عليهمــا    ١٧و  ١٥فت ــا بصــورة متكــررة واعت ــدنيا يف خمــيم  عام ب
مونغونو، بوالية بورنو. ولقد أُطلعت فرقة املشـاة السـابعة علـى هـذه احلالـة وأُبعـد اجلـاين عـن         

عامـا أن أحـد أعضـاء القـوة      ١٧املخيم وأوقف عـن العمـل. وأفـادت الفتـاة البالغـة مـن العمـر        
 املدنية املشتركة كان يعتدي عليها أيضا بشكل منفصل على مدى عدة أشهر.

  
   



 S/2017/304

 

18/26 17-05821 

 

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  - دال  
ــام     - ٥٩ ــن ع ــداء م ــة      ٢٠١١ابت ــدارس العام ــرام تســتهدف امل ــو ح ــة بوك ، أصــبحت مجاع

واخلاصــة الــيت تعتــرب أــا تــدرس منــهاجا غربيــا. ويف املنطقــة الشــمالية الشــرقية، قــدرت األمــم  
إصـابة علـى    ١ ٢٨٠، وأنه قد وقعـت  ٢٠١٤مدرسة قد دمرت منذ عام  ١ ٥٠٠املتحدة أن 

  األقل يف صفوف املعلمني والتالميذ. 

وارتفع عدد اهلجمات اليت شنتها مجاعة بوكو حرام يف والييت بورنو ويويب طيلـة عـام     - ٦٠
مدرســا. فعلــى ســبيل املثــال، يف متوز/يوليــه   ٧٠ طفــال و ١٢٦، ممــا أســفر عــن مقتــل  ٢٠١٣
ى مدرسـة يف مـامودو، بواليـة    ، أعلنت مجاعة بوكـو حـرام مسـؤوليتها عـن هجـوم علـ      ٢٠١٣

فىت ومدرس واحد، أحرق بعضهم أحياء. ويف سياق  ٢٩يويب، أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 
، يف ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٩هجوم قاتل بشكل خاص، فتحت مجاعة بوكو حرام النار، يف 
خـرين.  آ ١٨طالبا وجـرح   ٦٥مهجع كلية الزراعة يف غوجبا، بوالية يويب، مما أدى إىل مقتل 

 ٩واســـتهدف أيضـــا املســـؤولون عـــن التعلـــيم خـــالل تلـــك الفتـــرة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، يف  
ــن      ٢٠١٣نيســان/أبريل  ــةً م ــل أشــخاص يشــتبه يف انتمــائهم إىل مجاعــة بوكــو حــرام أربع ، قت

مسؤويل جلنة التغذية يف والية بورنو اليت تدير برنامج التغذيـة يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة،     
  ة ديكوا، بوالية بورنو.يف بلد

ــال واملدرســني            - ٦١ ــل األطف ــن قت ــا م  ــا يتصــل ــدارس وم ــى امل ــات عل ــت اهلجم وتراجع
؛ غــري أن اســتخدام الــتفجريات االنتحاريــة يف هــذه  ٢٠١٤وتشــويههم تراجعــا طفيفــا يف عــام 

، فجـرت مراهقـة   ٢٠١٤اهلجمات زاد خـالل هـذه الفتـرة. فعلـى سـبيل املثـال، يف متوز/يوليـه        
ز تفجــري انتحــاري يف معهــد العلــوم التطبيقيــة بواليــة كــانو وقتلــت مــا ال يقــلُّ عــن ســتة   جهــا

طالبـا   ٤٧، قتل مفجر انتحاري يرتدي زيـا مدرسـيا   ٢٠١٤طالب. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
آخـــرين جبـــروح يف املدرســة الثانويـــة العلميــة العليـــا الشـــاملة يف    ١١٧علــى األقـــل وأصــاب   
  .بوتيسكوم، بوالية يويب

، أدت اهلجمات علـى املـدارس والتهديـدات املتواصـلة     ٢٠١٤و  ٢٠١٣وطيلة عامي   - ٦٢
باهلجوم عليها يف املنطقة الشمالية الشرقية إىل تدين فرص االستفادة من التعلـيم بسـبب إغـالق    
املدارس، وهروب املدرسني، وقيام اآلباء واألمهات بسحب أطفـاهلم مـن املـدارس. ويف واليـة     

ــو، اختــ  ــارس      بورن ــة يف آذار/م ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــع امل ــإغالق مجي ــرارا ب ذت الســلطات ق
. ويف الشهر التايل، خالل الفترة اليت بدأ فيها إغـالق املـدارس، اختطفـت بوكـو حـرام      ٢٠١٤
  فتاة من املدرسة الثانوية احلكومية للبنات يف شيبوك.  ٢٧٦



 S/2017/304 

 

17-05821 19/26 

 

علـى املـدارس اخنفاضـا إىل     ، شـهدت حـوادث اهلجـوم   ٢٠١٦وعـام   ٢٠١٥ويف عام   - ٦٣
، شـنت مجاعـة بوكـو    ٢٠١٥حد كبري، ومل يبلغ سوى عن حادثـة واحـدة. ويف شـباط/فرباير    

حــرام هجومــا علــى املدرســة االبتدائيــة يف إيوجــا بواليــة باوتشــي مث اســتخدمتها ألغــراض          
، يف ضـوء حتسـن   ٢٠١٥طفل. ويف تشرين األول/أكتوبر  ٨٠٠عسكرية، ما عرقل تعليم حنو 

  الة األمنية، بدأت احلكومة إعادة فتح املدارس يف مايدوغوري بوالية بورنو. احل

وخالل الفترة نفسها، شـنت أيضـا هجمـات علـى مـدارس يف البلـدان اـاورة. فعلـى           - ٦٤
تشـرين   ٢٠. ويف ٢٠١٦سبيل املثال، يف منطقة ديفا بالنيجر، أبلغ عن ثالث حوادث يف عام 

ضت مدرسة ابتدائية يف فييغـو للـهجوم، ممـا أدى إىل إحـراق صـفني      ، تعر٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
  من الصفوف الدراسية.

حالــة اسـتخدام مــدارس مــن جانــب   ١٢وخـالل الفتــرة املشــمولة بـالتقرير، أبلــغ عــن     - ٦٥
مدارس يف والية بورنو ومدرستان يف واليـة يـويب. فعلـى     ١٠قوات األمن النيجريية، من بينها 

بأن قوات األمـن اسـتخدمت الثانويـة النهاريـة احلكوميـة يف نغوشـي، بواليـة        سبيل املثال، أفيد 
بورنــو كثكنــات عســكرية ومرفــق احتجــاز لفتــرة شــهرين يف الفتــرة املمتــدة بــني نيســان/أبريل 

. ولقد أحرقت مجاعة بوكو حرام أربع مدارس ودمرا يف غـووزا بعـد   ٢٠١٤وحزيران/يونيه 
، ٢٠١٧ة. ويف وقت كتابة هذا التقريـر يف كـانون الثاين/ينـاير    أن أخلتها قوات األمن النيجريي

كانــت قــوات األمــن النيجرييــة ال تــزال تســتخدم ســبع مــدارس ألغــراض عســكرية. وأشــارت 
احلكومــة إىل أن الوجــود العســكري هــو حلمايــة هــذه املــدارس؛ غــري أن هــذا اإلجــراء يقــوض   

  مركزها املدين. 

، اســتهدفت مجاعــة بوكــو حــرام العــاملني يف اــال الطــيب وقتلتــهم،  ٢٠١٣ويف عــام   - ٦٦
، أفيـد  ٢٠١٣وأقدمت على تدمري مرافـق صـحية وبـها. فعلـى سـبيل املثـال، يف شـباط/فرباير        

أخصـائيني صـحيني يف    ١٠عن مقتل ثالثة أطباء يف بوتيسكوم، بوالية يويب، وأفيد عـن مقتـل   
، ٢٠١٣ضـد شـلل األطفـال يف واليـة كـانو. وحبلـول ايـة عـام          هجمات على مراكز التلقيح

منطقـة   ٢٧مـن أصـل    ١٢أفيد بأن نظام الرعاية الصحية يف والية بورنو توقف عـن العمـل يف   
ــا مــن هجمــات مجاعــة       ــالفرار خوف حكــم حملــي، ألن معظــم العــاملني يف اــال الطــيب الذوا ب

  حرام.  بوكو

، أفيد عـن  ٢٠١٦إىل كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٤يناير ويف الفترة من كانون الثاين/  - ٦٧
حادثة ـب عقـاقري ولقاحـات مـن مراكـز الرعايـة الصـحية األوليـة، مث تـدمري هـذه            ١٧وقوع 

يف يويب). ولقد فرضت قيود على وصول العاملني يف جمال الرعايـة   ٤يف بورنو و  ١٣املرافق (
ــواردة مــن املركــز الــوطين لعمليــات   الصــحية أيضــا خــالل هــذه الفتــرة. ووفقــا للمعلومــات    ال
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، اسـتحال الوصـول إىل   ٢٠١٤الطوارئ ملكافحة شلل األطفال، حبلول كانون األول/ديسـمرب  
يف املائـة مـن أراضـي واليـة يـويب لتنفيـذ أنشـطة         ١٣يف املائة من أراضي والية بورنو وإىل  ٥٣

  القضاء على شلل األطفال بسبب انعدام األمن. 

لفترة املشمولة بالتقرير، شـنت مجاعـة بوكـو حـرام أيضـا هجمـات علـى        وقرب اية ا  - ٦٨
مستشفيات يف البلدان ااورة. ويف منطقة ديفا بالنيجر، مت التحقق من مخس حـوادث هجـوم   

تشرين األول/أكتوبر يف النيجر، هامجـت مجاعـة    ١٣على مستشفيات. وعلى سبيل املثال، يف 
  على مقربة من ديفا، وبت اإلمدادات الطبية.  بوكو حرام مركزا صحيا يف غيسكريو،

  
  االختطاف  - هاء  

ــالتقرير، مت التحقـــق مـــن     - ٦٩ ــرة املشـــمولة بـ حادثـــة اختطـــاف طالـــت   ٥٦٧خـــالل الفتـ
فتيات). ونظرا لعدم اإلبالغ املنتظم عن املفقودين، فضال عن  ٣٠٤فىت و  ٥٣٢طفال ( ٨٣٦

بالرتاع، من املرجح أن النطاق الكامـل حلـاالت اختطـاف    حمدودية الوصول إىل املناطق املتأثرة 
أعلى بكثري. وتشري تقارير موثوقة إىل أن  ٢٠١٣األطفال على يد مجاعة بوكو حرام منذ عام 

فتـاة وفـىت وشـابة. ويف هـذا      ٤ ٠٠٠مجاعة بوكو حرام مسؤولة عن اختطاف ما ال يقـلُّ عـن   
، وثقـت  ٢٠١٦وحزيران/يونيـه   ٢٠١٥وبر الصـدد، يف الفتـرة املمتـدة بـني تشـرين األول/أكتـ      

أطفـال أنقـذوا أو فـروا أو استسـلموا لقـوات األمـن النيجرييـة         ٨ ٧٠٧األمم املتحـدة حـاالت   
 ١ ٣٥٨ فـىت و  ١ ١٤٨أطفـال (  ٢ ٥٠٦والقوة املدنية املشتركة. ومن هذا العـدد، أفيـد بـأن    
  فتاة) اختطفتهم مجاعة بوكو حرام منذ بداية الرتاع.

وافـع االختطـاف الـيت ذكرـا اجلماعـة االنتقـام مـن احلكومـة علـى احتجـاز           وتشمل د  - ٧٠
ــريب.       ــنمط الغـ ــى الـ ــيم علـ ــدم التعلـ ــيت تقـ ــدارس الـ ــادهم املـ ــذ الرتيـ ــة التالميـ ــارب ومعاقبـ األقـ

يستخدم االختطاف كوسيلة لتجنيد األطفال قسرا، ولقد استخدمت مجاعة بوكـو حـرام    كما
أثنـاء العمليـات العسـكرية الـيت نفـذا قـوات األمـن        أيضا األطفال املخـتطفني كـدروع بشـرية    

النيجريية ضدها. ووفقـا لروايـات أولئـك الـذين فـروا أو أنقـذوا، تعـرض األطفـال لالغتصـاب          
والزواج القسري واالعتداء البدين والنفسي والسخرة واإلكراه علـى تغـيري دينـهم واسـتخدموا     

  يف العمليات، مبا يف ذلك اهلجمات االنتحارية.

منـهن دون الثامنـة عشـرة) علـى يـد مجاعـة        ١١٠مـن اإلنـاث (   ٢٧٦وميثل اختطاف   - ٧١
أكرب حادثـة يف الفتـرة    ٢٠١٤بوكو حرام من مدرسة يف شيبوك بوالية بورنو يف نيسان/أبريل 

املشمولة بالتقرير. واستطاعت سبع ومخسون من أولئك املختطفات الفرار يف األسـابيع التاليـة   
لقوة املدنية املشتركة وقوات األمن النيجريية إحدى الفتيات يف نيسان/أبريل للحادثة وأنقذت ا
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ــوبر  ٢٠١٦ ــة  ٢١، أفرجــت مجاعــة بوكــو حــرام عــن    ٢٠١٦. ويف تشــرين األول/أكت خمتطف
من خمتطفـات   ١٩٧أخرى عقب عملية تفاوض بدعم من جهات فاعلة دولية. وما زالت حنو 

ــذا ا      ــت كتابــة ه ــوالت املصــري يف وق ــيبوك جمه ــانون الثاين/ينــاير   ش . ويف ٢٠١٧لتقريــر يف ك
شــابة وفتــاة (تتــراوح    ١٤٥، اختطفــت ٢٠١٤حــوادث منفصــلة وقعــت يف أيلول/ســبتمرب    

  عاما) من قرى خالل عدة هجمات يف والية أداماوا.  ٢٣أعوام و  ٨أعمارهن بني 

حالـــة اختطـــاف، حتققـــت األمـــم املتحـــدة مـــن   ١٦٧،، أبلـــغ عـــن ٢٠١٥ويف عـــام   - ٧٢
فتاة. وأبلغ أيضا عن حوادث كبرية ولكن مل يتسن التحقق  ١١فىت و  ٩٩ا، طالت منه ١١٠

كانون الثاين/يناير، أفيد بـأن مجاعـة بوكـو     ٦منها بسبب القيود األمنية. فعلى سبيل املثال، يف 
فـىت   ٨٤عامـا) و   ٢٣أعـوام و   ١٠فتاة وشـابة (تتـراوح أعمـارهن بـني      ١٣٤حرام اختطفت 

قرية كاتاركو يف والية بورنو. ويف األسابيع التاليـة، أفيـد عـن إطـالق      دون اخلامسة عشرة من
ــبقني، وعــــددهم    ١٨٢ســــراح  ــا زالــــوا ٣٦مــــن املخــــتطفني؛ غــــري أن األشــــخاص املتــ ، مــ
  املصري.  جمهويل

وأفيد أيضا عن انتشار عمليات االختطاف عرب احلدود خالل هذه الفترة. فعلى سبيل   - ٧٣
طفــال تتــراوح أعمــارهم بــني  ٥٠و حــرام قــد اختطفــت حــوايل املثــال، أفيــد بــأن مجاعــة بوكــ 

 عاما أثنـاء توغـل يف أقصـى املنطقـة الشـمالية بالكـامريون، يف كـانون الثـاين/         ١٥ أعوام و ١٠
  .٢٠١٥ يناير

ــاير وكــانون األول/ديســمرب      - ٧٤ ، اســتمر ٢٠١٦ويف الفتــرة املمتــدة بــني كــانون الثاين/ين
ومت التحقق من أربع عشرة حادثة اختطاف وقع ضـحيتها  االختطاف، وإن على نطاق أصغر. 

، اختطفـت فتاتـان كانتـا تصـطادان     ٢٠١٦فتـاة). ويف آذار/مـارس    ١٧فىت و  ١٧طفال ( ٣٤
، تعرضـــت قريـــة ٢٠١٦الســـمك قـــرب ـــر ماالكوايـــا بواليـــة أدامـــاوا. ويف حزيران/يونيـــه  

يت اختطفـت ثالثـة فتيـان تتـراوح     تونغوماري يف والية بورنو هلجوم شنته مجاعة بوكو حرام الـ 
  عاما.  ١٦و  ١٢أعمارهم بني 

  
  منع إيصال املساعدات اإلنسانية  - واو  

، تعرقلت بشدة ٢٠١٥ومنتصف عام  ٢٠١٣يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين/يناير   - ٧٥
حالـة  إمكانية تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل األطفـال املتـأثرين بـالرتاع وأسـرهم. وأدى إعـالن        

الطــوارئ إىل العرقلــة اجلزئيــة لتنقــل العــاملني يف اــال اإلنســاين ومــواد اإلغاثــة. وأدت احلالــة   
األمنية أيضا إىل التعليق املؤقت ألنشطة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسـانية األخـرى يف أجـزاء    

  . ٢٠١٥إىل آذار/مارس  ٢٠١٣من واليات أداماوا وبورنو ويويب من كانون األول/ديسمرب 
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وعلــى الــرغم مــن هــذه القيــود، كانــت اهلجمــات الــيت تســتهدف العــاملني يف اــال       - ٧٦
اإلنسـاين حمــدودة. ومـع ذلــك، فقـد اختطــف موظفــان يعمـالن يف فريــق أيـام التحصــني احملليــة      

. وعالوة علـى ذلـك،   ٢٠١٥ولكن أطلق سراحهما فيما بعد، يف والية يويب يف أيلول/سبتمرب 
وظفني مـن الوكالـة الوطنيـة لتـدبر الطـوارئ جبـروح أثنـاء انفجـار قنبلـة يف          فقد أصيب أربعة مـ 

. وأخـريا، يف  ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ١١يـوم   للمشردين داخليا، بواليـة أدامـاوا  خميم مالكوهي 
، هــاجم جمهولــون قافلــة إنســانية تابعــة لألمــم املتحــدة لــدى عودــا إىل ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٨

ــدمي املســا   ــد تق ــدوغوري بع ــان جبــروح     ماي ــا. وأصــيب موظف عدة اإلنســانية للمشــردين داخلي
 وأوقفت عمليات اليونيسيف مؤقتا يف منطقة باما للحكم احمللي.

    
  أنشطة الدعوة لدى أطراف الرتاع والتحاور معها  -  خامسا  

زارت ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع املســلح نيجرييــا يف كــانون الثاين/ينــاير   - ٧٧
لتقييم أثر الرتاع على األطفال، ودعـم بـدء تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ، والعمـل مـع          ٢٠١٥

احلكومة، مبا يف ذلك مشاركتها شواغلها بشأن االدعاءات املتعلقة باالنتـهاكات الـيت ترتكبـها    
احلكوميــة والقـوة املدنيــة املشـتركة ومجاعــات األمـن األهليــة. والتقـت املمثلــة اخلاصــة     القـوات  

بسلطات مدنية وعسكرية علـى أعلـى املسـتويات أعربـت عـن اسـتعدادها للتعـاون مـن خـالل          
إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات على املستوى االحتادي وجلان على مستوى الواليات بشـأن  

ملتضررة. ومل تكن هذه اآلليات قـد أنشـئت بعـد، وذلـك جزئيـا بسـبب       األطفال يف الواليات ا
  . ٢٠١٧تغيري احلكومة، يف وقت كتابة هذا التقرير يف كانون الثاين/يناير 

، أصدر وزيـر  ٢٠١٥ويف أعقاب الزيارة، يف وقت الحق من شهر كانون الثاين/يناير   - ٧٨
أعمــال القتــال، يكــرر التزامــات   العــدل تعميمــا بشــأن االســتخدام غــري املشــروع لألطفــال يف  

احلكومة مبوجب القـانون الـدويل وحيـث املؤسسـة العسـكرية علـى ضـمان كـف أفرادهـا علـى           
 وغريهـا  املشـتركة  املدنيـة  القـوة  أن التعمـيم  ذكـر  كمـا   مجيع املستويات عن استخدام األطفال.

را، وكـرر االلتـزام   ما زالت خارج قيادة احلكومة االحتاديـة وسـيط   األهلية األمن مجاعات من
 ٢٠١٥مبساءلة أولئك الذين يستخدمون األطفال يف أعمال القتال. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب   

ــذي جتــاوب مــع        ــد ال ــوطين اجلدي ــة اخلاصــة مــع مستشــار األمــن ال يف داكــار، اجتمعــت املمثل
ــاو    ــتعداده للتعـ ــال، وأعـــرب عـــن اسـ ــة بتـــأثري الـــرتاع املســـلح علـــى األطفـ ن الشـــواغل املتعلقـ

  املسألة.  بشأن

ويف سياق التصدي لتجنيد األطفال واستخدامهم من جانـب القـوة املدنيـة املشـتركة،       - ٧٩
، ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٢اضطلعت اليونيسيف بأنشطة للدعوة مع قيادة القوة. ويف 
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عقــدت حلقــة عمــل مــع كبــار القــادة وقــادة القطاعــات ملناقشــة وضــع خطــة عمــل للتصــدي    
ــهاكا ــد األطفــال واســتخدامهم. وعقــب هــذه      لالنت ــى إــاء جتني ــز عل ت اجلســيمة، مــع التركي

املناقشات، التزمت القوة املدنية املشتركة مبا يلي: إرسـال أوامـر خطيـة جلميـع أعضـائها حتظِّـر       
جتنيد األطفال واسـتخدامهم؛ تزويـد األمـم املتحـدة مبعلومـات وافيـة عـن األطفـال انـدين يف          

يل التحقق والفرز واالنفصال؛ تعيني جلنـة مـن مخسـة أعضـاء لإلشـراف      صفوفها من أجل تسه
علــى صــياغة خطــة عمــل وتنفيــذها؛ تشــكيل جلنــة تأديبيــة مؤلفــة مــن ســبعة أعضــاء للتصــدي   
حلوادث جتنيد األطفال واستخدامهم. وتعهدت القوة أيضا بأا ستضـمن التوافـق مـع القـانون     

  الوطين والدويل.

، قـدمت األمـم املتحـدة الـدعم إىل اللجنـة الوطنيـة       ٢٠١٥سـمرب  ويف كانون األول/دي  - ٨٠
حلقوق اإلنسـان ومكتـب رئـيس أركـان الـدفاع ومكتـب رئـيس أركـان اجلـيش لتنظـيم حلقـة            
عمل دف اسـتعراض مدونـة قواعـد السـلوك العسـكري وقواعـد االشـتباك العسـكرية لعمليـة          

وك املنقحــة وقواعــد االشــتباك الفييــا دول. وأدت حلقــة العمــل إىل وضــع مدونــة قواعــد الســل 
املنقحة، اللتني تعكسان اجلوانب األساسية للقانون الـدويل اإلنسـاين وقـانون حقـوق اإلنسـان.      
وتضمن مشروعا الوثيقتني أحكاما لتسليم األطفال الذين يصادفون أثنـاء العمليـات العسـكرية    

مل تعتمـد يف وقـت كتابـة    ساعة؛ غري أن أيـا مـن الـوثيقتني     ٧٢إىل السلطات املدنية يف غضون 
  .٢٠١٧هذا التقرير يف كانون الثاين/يناير 

وعقدت األمم املتحدة وقوات األمن النيجريية مثانية اجتماعات يف الفتـرة املمتـدة بـني      - ٨١
ــوبر   ــه لتســليم     ٢٠١٦شــباط/فرباير وتشــرين األول/أكت ــائم بذات ملناقشــة اعتمــاد بروتوكــول ق

ــاء ال    ــال الــذين يصــادفون أثن عمليــات العســكرية إىل الســلطات املدنيــة. وعقــدت ســتة      األطف
مــع قائــد عمليــة الفييــا دول يف  ٢٠١٦اجتماعــات بــني نيســان/أبريل وكــانون األول/ديســمرب 

مايدوغوري للتحضري لتفعيل الربوتوكول، مبا يف ذلك السماح للجهات املعنية حبماية األطفال 
  بالوصول إىل مرافق االحتجاز. 

، متكنــت األمــم املتحــدة مــن الــدخول إىل   ٢٠١٦د، يف نيســان/أبريل ويف هــذا الصــد  - ٨٢
مرفقــا عســكريا يف ثكنــات جيــوا يف مايــدوغوري، واتفقــت فرقــة املشــاة الســابعة التابعــة    ١٣

لقــوات األمــن النيجرييــة واليونيســيف علــى جــدول زمــين للزيــارات الشــهرية إىل مجيــع مرافــق  
عرض مشـروع اإلطـار التشـغيلي لـدعم تــوفري     االحتجـاز. وكانـت قـوات األمـن النيجرييـة تسـت      

الرعاية واحلماية لألطفال احملتجزين واإلفراج عنهم والعودة إىل جمتمعام احمللية يف وقت كتابة 
  .٢٠١٧هذا التقرير يف كانون الثاين/يناير 
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، أنشـأت قــوات األمـن النيجرييـة مكتبــا حلقـوق اإلنســان يف     ٢٠١٦ويف شـباط/فرباير    - ٨٣
أبوجا، يضم حمامني من نقابة احملامني النيجريية. وكُلِّف املكتـب بإسـداء املشـورة إىل     مقرها يف

ــة بشــأن قضــايا حقــوق اإلنســان، وال ســيما يف ســياق العمليــات      قيــادة قــوات األمــن النيجريي
، أنشا رئيس أركان الدفاع جلنة مؤلفة ٢٠١٦العسكرية. وباإلضافة إىل ذلك، يف آذار/مارس 

اط للتحقيــق يف التقــارير العامــة املســتمرة عــن انتــهاكات حقــوق اإلنســان الــيت مــن كبــار الضــب
  تورطت فيها قوات األمن النيجريية.

وأخريا، ردا علـى اهلجمـات الـيت تعرضـت هلـا املـدارس واختطـاف األطفـال، أطلقـت            - ٨٤
مية آمنة على اليت دف إىل توفري التعليم وإنشاء مرافق تعلي“ مبادرة املدارس اآلمنة”احلكومة 

أساس جترييب يف الواليـات املتضـررة الـثالث. وأيـدت نيجرييـا أيضـا إعـالن املـدارس اآلمنـة يف          
الذي التزمت فيه بتطبيق املبادئ التوجيهيـة حلمايـة املـدارس واجلامعـات مـن       ٢٠١٥أيار/مايو 

  االستخدام العسكري أثناء الرتاع املسلح.

لتســـليم األطفـــال  ٢٠١٤وتوكـــول املعتمـــد يف عـــام ويف البلـــدان اـــاورة، وفقـــا للرب  - ٨٥
ــزعم أــم كــانوا    ٥٤٠املــرتبطني باجلماعــات املســلحة، أفرجــت حكومــة تشــاد عــن     طفــال ي

مرتبطني جبماعـة بوكـو حـرام وأعـادت إدمـاجهم. واجتمعـت ممـثليت اخلاصـة أيضـا مـع رئـيس            
املـة األطفـال الـذين    ، وشددت على أمهية مع٢٠١٦النيجر، حممدو إيسوفو، يف أيلول/سبتمرب 

يزعم أم مرتبطون جبماعة بوكو حـرام أساسـا كضـحايا. ووقِّعـت إجـراءات تشـغيل موحـدة        
لتسليم األطفال الذين يزعم أم مرتبطون جبماعات مسلحة إىل اجلهات الفاعلة يف جمال محاية 

  .٢٠١٧الطفل يف شباط/فرباير 
    

  االستجابة الربناجمية  -  سادسا  
التدهور السريع الذي تشهده احلالة اإلنسانية يف مشال شرق نيجرييـا، قـدمت   ملواجهة   - ٨٦

طفـال يف الفتـرة املمتـدة بـني      ٤٠٢ ٣٧٥ اليونيسيف وشركاؤها الدعم النفسي االجتماعي إىل
عــرب شــبكة مــن املتطــوعني     ٢٠١٦وكــانون األول/ديســمرب   ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  

أطفـال غـري مصـحوبني ومنفصـلني عـن       ١١ ٩٠٣كمـا سـجل   املدريني من اتمعـات احملليـة.   
منهم مع أسـرهم.   ٣٢٨ذويهم وتلقوا الدعم من خالل خدمات الرعاية البديلة وأعيد ملُّ مشل 

  طفال آخرين تثقيفا حول خماطر األلغام عن طريق برنامج التوعية اتمعية. ١٠ ٩٨٨وتلقى 

ركاؤها برناجمـا للحـوار اتمعـي ورد    ، بدأت اليونيسـيف وشـ  ٢٠١٦ويف آذار/مارس   - ٨٧
االعتبار االجتماعي وإعادة اإلدماج يرمي إىل معاجلة التصورات اتمعية السـلبية عـن الفتيـات    
والنســاء اللــوايت كــن مرتبطــات ســابقا جبماعــة بوكــو حــرام، مبــن فــيهن الناجيــات مــن العنــف  



 S/2017/304 

 

17-05821 25/26 

 

يـدهم واسـتخدامهم. وحبلـول    اجلنسي، فضال عن دعم إعادة إدمـاج األطفـال الـذين جـرى جتن    
  ، بلــــغ جممــــوع األطفــــال املســــتفيدين مــــن هــــذا الربنــــامج ٢٠١٦كــــانون األول/ديســــمرب 

ــل ( ٦ ٥٠١ ــاة و  ٤ ٠٩٤طف ــدمت اليونيســيف      ٢ ٤٠٧فت ــك، ق ــان). وباإلضــافة إىل ذل فتي
الدعم إىل حكومة واليـة بورنـو إلنشـاء مركـز عبـور لألطفـال والنسـاء الـذين كـانوا مـرتبطني           

طفـال أطلـق سـراحهم مـن ثكنـات جيـوا. ولقـد         ٤٣٠بوكو حرام، قـدم املسـاعدة إىل   جبماعة 
  أعيد بعد ذلك ملُّ مشل هؤالء األطفال بأسرهم. 

    
  توصيات   -  سابعا  

ــهاكات          - ٨٨ ــو حــرام بارتكــاب االنت ــة بوك ــارات اســتمرار مجاع ــن بأشــد العب ــين أدي إن
ين قتلــوا وشــوهوا، وتعرضــوا اجلســيمة ضــد األطفــال. فاألعــداد الكــبرية مــن األطفــال الــذ

للعنف اجلنسي والتجنيد واالستخدام على يد اجلماعات املسلحة يبعث علـى القلـق بشـدة    
  وإنين أدعو مجاعة بوكو حرام إىل وضع حد فوري لالنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال. 

 وأدين بشدة اهلجمات على املـدارس واملستشـفيات واملـوظفني املشـمولني باحلمايـة       - ٨٩
وسائر اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين واملرافـق اإلنسـانية. وأدعـو مجيـع األطـراف      
إىل احترام الطابع املدين للمدارس واملستشفيات والسماح بالوصول املأمون وبدون عوائق 

  للعاملني يف اال اإلنساين إىل السكان املتضررين.

ركة إىل ضمان كـف القـوة عـن جتنيـد األطفـال      وأدعو احلكومة والقوة املدنية املشت  - ٩٠
واستخدامهم. وأشجع القوة على استكمال وضع خطة عمل حمددة زمنيـا وتنفيـذها إلـاء    

  هذه املمارسة. 

وأحــث حكومــة نيجرييــا علــى الوفــاء بالتزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل اإلنســاين   - ٩١
الجــئني وكفالــة محايــة املــدنيني أثنــاء  والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل ل 

الرتاع املسلح. ويف هذا الصدد، أرحب بـإدراج أحكـام حمـددة حلمايـة األطفـال يف مدونـة       
قواعد السلوك املنقحة وقواعد االشتباك املنقحة وأدعو احلكومـة وقـوات األمـن النيجرييـة     

علـى مجيـع قـوات     إىل ضمان سرعة اعتمـاد هـاتني الـوثيقتني وتعميمهمـا علـى نطـاق واسـع       
األمن. كما أرحب بإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان يف مقر قيادة اجلـيش النـيجريي وأشـجع    
أن تدرج فيه قدرات مكرسة حلماية األطفال لكـي حتقِّـق يف االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة      

  حبق األطفال.
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ــا إىل    - ٩٢ ــة نيجريي ــدع     وأدعــو حكوم ــذين ي ــال ال ــع األطف ــة مجي ــل معامل ى أــم أن تكف
مرتبطــون باجلماعــات املســلحة كضــحايا يف املقــام األول، وعلــى وجــه اخلصــوص، إىل أن    

وأن يعـاد إدمـاجهم علـى الفـور.      ٢٠١٥فىت احتجـزوا منـذ أيلول/سـبتمرب     ٦٨يفرج عن 
ويف هذا الصدد، أشجع احلكومة على وضع بروتوكول لتسليم األطفـال الـذين يصـادفون    

السلطات املدنيـة. وعـالوة علـى ذلـك، يـثلج صـدري التـزام         أثناء العمليات العسكرية إىل
احلكومة بتوفري وصول مراقيب األمم املتحـدة إىل بعـض مرافـق االحتجـاز، وأحـث علـى أن       

  يتاح الوصول املنتظم إىل مجيع أماكن االحتجاز.

وأثين على حكومة نيجرييا لتعاوا املستمر مـع األمـم املتحـدة، وأتطلـع إىل سـرعة        - ٩٣
اء جلان مشتركة بني الوزارات على املستوى االحتادي وعلـى مسـتوى الواليـات معنيـة     إنش

  باألطفال والرتاع املسلح. 

ــدين         - ٩٤ ــم املتحــدة ومنظمــات اتمــع امل ــات املاحنــة إىل األم ــب مبســامهات اجله وأرح
طفـال  وحكومة نيجرييا لـدعم الـربامج اإلنسـانية، وال سـيما تلـك الـيت تقـدم الـدعم إىل األ        

املتضررين بسبب الرتاعات املسلحة. وأحث اجلهات املاحنة علـى زيـادة دعمهـا املـايل هلـذه      
الــربامج، ال ســيما مــن أجــل إعــادة إدمــاج األطفــال الــذين جــرى جتنيــدهم أو اســتخدامهم  

  والفتيات اللوايت تعرضن للعنف اجلنسي.

 


