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 السبعونو احلادية الدورة
 *املؤقت)أ( من جدول األعمال  65البند 

    تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
 تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع املسلح    

  

 موجز 
املتعلـ  ققـوق الطفـل      70/137يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة عمـ  بقرارهـا    

املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاع املسـلح أن تواصـل          الذي طلَبت فيه من
تقــدت تقاريرهــا إىل اجلمعيــة عــن األطلــطة املفــطل  وــا تنفيــذال لوميتــها  وعــن التقــدم ا ــر      

 ويغطــا التقريــر الفتــرة مــن   /   . هوض خبطتــها املتعلقــة باألطفــال والنـــزاع املســلح    النــ يف
  وهو يتنـاول امااهـاا احلاليـةم  مـا أطـه يسـتعرض       2016إىل متو /يوليه  2015أغسطس 
الوميــة اخلاصــة  51/77عامــا منــذ أن أطلــعا اجلمعيــة العامــة  اوجــ  قرارهــا    20مســ ة 

وباإلضافة إىل ذلك  يقدم التقريـر معلومـاا عـن الزيـاراا امليداطيـة      . باألطفال والزناع املسلح
اليت قامت وا املمثلة اخلاصة  وعن عملـها مـ  املنامـاا اإلقليميـة واللـر او الـدوليني  وعـن        

لنســــبة ف يف الزناعــــاا  والــــذي يلــــتمل علــــا   ــــر املســــت داا باااحلــــوار مــــ  األطــــر
ــة  ــال م’’حلملـ ــود أطفـ ــدياا     . ‘‘جنـ ــن التحـ ــدد مـ ــة لعـ ــو  العريفـ ــر اخلطـ ــرض التقريـ ويعـ

م ا موعة من التوصياا من أجـل تعزيـز محايـة األطفـال     تواألولوياا الواردة يف  طتها وخيت
  .املتفررين من النـزاع

  

 

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/137
http://undocs.org/ar/A/RES/51/77
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة -أوم  
املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة   إىل 70/137طلبــت اجلمعيــة العامــة  يف قرارهــا  - 1

باألطفال والنـزاع املسلح أن تواصل تقدت تقارير إىل اجلمعيـة العامـة وسلـس حقـوق اإلطسـان      
طيـة وعـن   عن األطلطة املفطل  وـا يف إطـار أداو وميتـها  تلـمل معلومـاا عـن  يارادـا امليدا       

التقــدم ا ــر  والتحــدياا الــيت م تــزال قايمــة علــا صــعيد العمــل املتعلــ  باألطفــال والنـــزاع     
ــة يف قرارهــا     . املســلح ــها وــا اجلمعي الــذي  51/77وهــذا الطلــ  طــاب  مــن الوميــة الــيت أطاطت

ــة  ــة أ أوصــت فيــه اجلمعي ــة    العامــة  يف ةل مــور  بــعن تعمــل املمثلــة اخلاصــة علــا التوعيــة احن
األطفال املتفررين من الزناع املسلح وعلا تل ي  ة  املعلومـاا عنـها  وبـعن تعمـل املمثلـة      
. اخلاصة لتعزيز التعـاون علـا اليـعيد الـدوف لةفالـة احتـرام حقـوق الطفـل يف هـذ  احلـاما          

  يتفـمن هـذا   70/137م  تلك الومية  وعلا حنـو مـا طلبـت اجلمعيـة يف قرارهـا       واطس امال
 ما يسلط الفوو علا التقـدم ا ـر    . “أطفال م جنود”التقرير   ر املست داا بلعن محلة 

ويلة األجل للنهوض باخلطة املتعلقـة    ل العام املاضا وحيدد األولوياا امللّحة ويوفر رؤية ط
ــاا األمــم       ــدول األعفــاو يف األمــم املتحــدة و ياط ــزناع املســلح بالتعــاون مــ  ال باألطفــال وال

 .املتحدة واملناماا اإلقليمية ودون اإلقليمية واجملتم  املدين
  

 تقييم اخلطة املتعلقة باألطفال والزناع املسلح -ثاطيا  
 اهاا والتحدياا ة عامة عن اما -ألف  

 اختـاذ عامـا علـا    20ستقدم املمثلة اخلاصة هذا التقرير إىل اجلمعية العامـة بعـد مفـا     - 2
.   الذي أطلعا اجلمعية العامة اوجبه الومية املتعلقة باألطفال والـزناع املسـلح  51/77القرار 

العلرين إلطلاو الومية تتيح فرصة لتقييم اجلواط  الةث ة لإلجنـا اا  وهذ  ا لذ رى السنوية 
الـذي أعدتــه غراسـا ما ــيل    ففـا التقريــر الرايـد  . وإبـرا  اجملـاما الــيت يلـزم إحـرا  تقــدم فيهـا     
ــة يف م إ(  الـــذي قـــدA/51/306ِّبلـــعن أثـــر الـــزناع املســـلح علـــا األطفـــال )   ىل اجلمعيـــة العامـ

  وصفت األعمال البالغة الوحلية اليت يتعـرض اـا م يـني األطفـال ا اصـرين يف      1996 عام
الزناعــاا  وبينــت الطــاب  املر ــزي الــذي ملتلــه هــذ  املســعلة بالنســبة للــ ام  الدوليــة حلقــوق  

 .  اإلطسان  والتنمية  والس م  واألمن
ذا اليدد   ل العقدين املاضـيني  علـا النحـو املـبني     حر  تقدم  ب  يف هويف حني ُأ - 3

ــام       ــن ع ــاين م ــد اســتمرا يف النيــف الث ــر  فق ــام   2015يف هــذا التقري ــل ع  2016ويف أواي
ــزناع املســلح     ــة األطفــال املتفــررين مــن ال وتزايــدا  ــدة . التحــدياا اخلطــ ة املتعلقــة قماي

و ان اطتلـار أعـداد   . طزاع مسلح امطتها اا اجلسيمة يف عدد من البلدان اليت تعيش حاما

http://undocs.org/ar/A/RES/70/137
http://undocs.org/ar/A/RES/51/77
http://undocs.org/ar/A/RES/70/137
http://undocs.org/ar/A/RES/51/77
http://undocs.org/ar/A/51/306
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وأوجـدا  .  ب ة من اجلهاا الفاعلة امللار ة يف الزناعاا املسلحة مثارا للقل  بوجـه  ـا   
العملياا اجلوية اليت طفـذدا عـ  احلـدود ملالفـاا دوليـة أو دول أعفـاو افردهـا  و اصـة يف         

ومن  ـعن الفلـل   . ية األطفالاملناط  املةتاة بالسةان  بيئاا  ديدة التعقيد فيما يتعل  قما
اجلمـاعا يف منــ  طلـو  الزناعــاا وإأايهـا أن يةــون لــه أ ـد األثــر علـا األطفــال  يف ضــوو      

تتعرض له املناط  من اضطراباا وما تلهد  من اطتـها اا تلـتد حـددا ضـد األطفـال يف       ما
اع بالقـاطون  وترتبط هذ  امطتها اا ارتباطـا مبا ـرا بـا دراو أطـراف الـزن     . عدد من الزناعاا

 .الدوف اإلطساين والقاطون الدوف حلقوق اإلطسان
ففــا اجلمهوريــة العربيــة . وتــؤثر الزناعــاا الطويلــة األمــد تــعث ا  ــب ا علــا األطفــال  - ٤

السورية  ووفقال للمبعوث اخلا  لألمني العام إىل سورية  تسب  الزناع يف وفاة ما يزيـد علـا   
ل يف أفغاطسـتان أعلـا     سـ ِّ 2015ويف عـام  . األطفال خص  من بينهم  مف  ٤00 000

توثيـ  اإلصـاباا    2009عدد من الوفياا بني األطفال منـذ أن بـدأا األمـم املتحـدة يف عـام      
ويف اليومال  ما  الـت احلالـة وفوفـة باأل طـار بالنسـبة      . يف صفوف املدطيني بيورة منتامة

 2016أي بـوادر ل ففـاض يف عـام     لألطفال: ذلـك أن عـدد امطتـها اا املسـ لة ه يلـهد     
ويف واحـد  . فـهم للقتـل والتلـويه   يم  ا تطاف مئاا األطفال وانيـدهم واسـتخدامهم وتعر  

من أ ثـر األمثلـة إثـارة للقلـ   وقـ  األطفـال يف جنـو  السـودان ضـحايا جلميـ  امطتـها اا            
. قـواا املعارضـة  اجلسيمة الستة  وخباصة أثناو اا ماا العسـةرية الوحلـية لـيت  تـنلت علـا      

ــه    ــة يف متو /يولي ــدهور احلال ــيت     2016و ــةل ت ــة ال ــ  بوجــه  ــا  بالنســبة إىل ا ن ــار قل مث
ــدام ام ــتبا اا واا مــاا الــيت تلــنها الدولــة       . يواجههــا األطفــال  ويف العــراق  أدى احت

 ويف الـيمن  . امس مية يف العراق واللام إىل مقتل  مف املـدطيني  مـن بينـهم أطفـال  ـث ون     
استمر تياعد الزناع ميحوبا استوياا مقلقة من انيد األطفال وتلويههم و ـن اا مـاا   

 علا املدارس واملستلفياا  
 

 القفايا والتحدياا املست دة -باو  
 باحلماية  امللمولنيواأل خا   موظفا الرعاية اليحيةاا ماا علا   

ــة  موظفــواــا اعترفــت اجلمعيــة العامــة بــعن امعتــداواا الــيت يتعــرض    - 5 اخلــدماا الطبي
واليحية من  عأا أن تـؤدي إىل  سـاير يف األرواو وإىل معاطـاة بلـرية  وإىل إضـعاف قـدرة       
ــنام اليــحية علــا تقــدت اخلــدماا األساســية إلطقــاذ األرواو  وتففــا إىل اطتةاســاا يف      ال

 ذلك مـا تتعـرض   و ادا امعتداواا العديدة علا املراف  الطبية  اا يف. ميدان التنمية اليحية
لـه هـذ  املرافــ  مـن قيــف جـوي  مــن اللـواغل املتعلقــة قمايـة الرعايــة اليـحية يف حــاما        

بيـــد أن املستلـــفياا  واألطبـــاو  واملمرضـــاا  وســـياراا . الـــزناع  ـــ ل األ ـــهر األ ـــ ة
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املبــادا األساســية للقــاطون   اإلســعاف عــاطوا  لــهم طــوي  مــن األفعــال الــيت تتحــدى أهــم        
 .سايناإلط الدوف

ــل     - 6 ــة أو م تعمـ ــة الســـورية مغلقـ ــة العربيـ ــة يف اجلمهوريـ ــ  الطبيـ ــة طيـــف املرافـ وقرابـ
ويف حل   حدث عدد من الفرباا اجلويـة علـا املستلـفياا يف األ ـهر     . يةبيورة جزي إم

الستة املاضية  ويواجه األطفال الذين يعيلون هناك مهمة تةاد أن تةـون مسـتحيلة تتمثـل يف    
ويف أيار/مـايو   تـ  أحـد األطبـاو     . عاية اليـحية األساسـية مـن أجـل البقـاو     احليول علا الر

ــر مــا يف ــ  القلــ  هــو أن حيتــا  الطبيــ  إىل       الســوريني ردا علــا إحــدى اا مــاا أن أ ث
 فهـا . ا تيار من ينقذ  من بني املرضا ألطه ليس هناك عـدد  ـاف مـن األطبـاو ملعاجلـة اجلميـ       

ويف أفغاطسـتان   . (1)ها بالقيـف  تعـ  باملرضـا واجلرحـا    ها مستلفيادم  اليت رغم استهداف
 تسب  ه وم وق  علا أحـد املستلـفياا التابعـة ملنامـة أطبـاو بـ  حـدود يف تلـرين األول/        

ــوبر أ مــن املــوظفني الطبــيني   ٤9يف قنــد   يف إحــداث عــدد مــن الوفيــاا وإصــابة    2015 ت
الوحيـد الـذي يعمـل بةامـل طاقتـه يف      و ان هذا املستلفا هو مرف  الرعاية اليحية . جبروو

املنطقة اللمالية اللرقية من أفغاطستان  وجنح يف تقدت املساعداا املنقـذة للحيـاة حلـني الفتـرة     
ويف تعـز يف الـيمن   مثـال واحـد علـا مـا اـري هنـاك  تةـرر قيـف           . السابقة علا اا ـوم 

 .  2015حادثا منفي    ل عام  23ث ثة مراف  صحية يف 
لا أطراف الـزناع أن تناـر يف ااثـار الطويلـة األجـل ملـا تلـنه مـن ه مـاا علـا           وع - 7

مـن أي طـزاع مـن الزناعـاا  فـ ن أي ستمـ  مـن         التعـايف ويف أعقـا   . مراف  الرعايـة اليـحية  
اجملتمعاا ا ليـة حيتـا  إىل عـدة عقـود  ـا يـتمةن مـن إعـادة طلـر األطبـاو املـاهرين وتعزيـز             

ــة األساســي  ــة اليــحية ال  مــة اايا ــل املادي ــوف  الرعاي ــرة مــن اطــدمع   . ة لت ومــن  ــعن أي فت
األعمال القتالية  وإن قيرا  أن ختلف  ثارا طويلة األمـد   اصـة يف ضـوو امفتقـاد اللـديد      

 .  إىل اجلهود الرامية إىل إص و ما تسببت فيه اا ماا من أضرار
ة املــدطيني  وعلــا ةيــ   وتقــ  علــا عــات  احلةومــاا املســؤولية األساســية عــن محايــ   - ٨

وينبغا للحةومـاا أن تعتمـد تلـريعاا    . أطراف الزناع أن متتن  عن مهاةة األهداف املدطية
ومـن  . واضحة وأن تيدر أوامر صرحية لقوادا األمنيـة قمايـة املستلـفياا واألطبـاو واملرضـا     

يـة وايـدة وأن   املهم بالقدر طفسه أن تؤ د أطراف الزناع علا أن املستلفياا ها أمـا ن مدط 
املوظفني الطبيني ينبغا أن تةون ام احلرية يف معاجلة ةي  اجلرحا متلـيا مـ  قواعـد السـلوك     

 .  الطبية ودون  لية من أي عواق 
__________ 

ــا ز )   (1)  ــورك ت ــو العــز   2016أيار/مــايو  ٤طقلــت صــحيفة طيوي ــه ( عــن أســامة أب ــان  ’’قول أصــبحنا م جنــد األ ف
 .‘‘حل  يف
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وينبغا ألطـراف الـزناع أن تقـوم    . وا  أن يةون التدري  يف صميم اجلهود الوقايية - 9
ــة األطفــال  اــا    ــة وــددة حلماي ــد املســؤولياا اوجــ     بتطــوير وحــداا تدريبي يف ذلــك ملدي

القاطون الدوف اإلطساين فيما يتعل  باملستلفياا واملوظفني الطبيني واملرضـا  وتناـيم دوراا   
وينبغـا دايمـا وضـ  تـداب  احترا يـة      . تدريبية والرصـد الـدقي  للتوعيـة بـالقواطني واإلجـراواا     

. فــة البلــرية للعمليــاا العســةرية فيمــا يتعلــ  بالعمليــاا العســةرية وأن يناــر دايمــا يف التةل 
وحىت يف احلاما اليت م ترقا إىل أفعال اجلرايم الدولية  ف ن التةاليف املدطية تةـاد أن تةـون   
مرتفعـة للغايــةم وينبغــا أن متتنـ  أطــراف الــزناع عــن امللـار ة يف القتــال واســتخدام األســلحة    

وبغية إجـراو هـذ    . املعهولة بالسةان املتف رة اليت متتد  ثارها علا مساحاا واسعة يف املناط 
التقييماا   ةن إااد  لياا من قبيل إطلاو سلـس ل سـتعراض مؤلـف مـن  ـ او عسـةريني       

 .ومدطيني للعمل  آلية للرقابة الدا لية بلعن س  العملياا
وا  التحقي  يف ةي  احلوادث علا وجه السـرعة وبفعاليـة  حيـش يلـةل القفـاو       - 10

من العقا  فيما يتعل  بامعتداواا املرتةبة علا مراف  الرعايـة اليـحية السـبيل     علا اإلف ا
ــا للــدول األعفــاو أن ملقــ  يف احلــوادث يف الوقــت املناســ        . األمثــل ملنــ  تةرارهــا   وينبغ

التيـحيحية يلـةل أيفـا     التـداب   ما أن وض  . وبطريقة  فافة  وأن تعاق  املسؤولني عنها
وينبغـا للحةومـاا  عنـد وقـوع اا مـاا  أن تةفـل       . املسـاولة عنيرا ضروريا مـن عناصـر   

التخفيــف مــن  ثــار مــا يــن م عنــها مــن أضــرار  وتــوف  الرعايــة الطبيــة يف حــاما الطــوارا    
 .وملديد الطرق املعموطة واملراف  الطبية البديلة

سـاولة  ويق  علا عات  اجملتم  الدوف دور هام يتعني عليه القيام بـه مـن أجـل تعزيـز امل     - 11
ــ   ــة واملن ــة اخلارجيــة  حثــت       69/132ويف القــرار . واحلماي بلــعن اليــحة العامليــة والسياس

اجلمعيــة العامــة الــدول األعفــاو علــا محايــة احلــ  يف التمتــ  بــععلا مســتوى  ةــن بلوغــه مــن  
ا اوج  األحةام ذاا اليـلة مـن القـاطون الـدوف     اليحة البدطية والعقلية متليا م  املتزاما

  ةيـ  أطـراف   (2016) 22٨6وباملثل  فقد طال  سلس األمن  يف القرار . حلقوق اإلطسان
واألحةـام املنيـو  عليهـا يف    . الزناع املسلح بالتقيد التـام بالتزامادـا اوجـ  القـاطون الـدوف     

تةمِّل تلك الواردة يف قـراراا اجلمعيـة العامـة بلـعن الوميـة املتعلقـة        (2016) 22٨6القرار 
ــاا الــيت تتعــرض اــا            ــال والــزناع املســلح فيمــا يتيــل بالرصــد واإلبــ يت عــن اا م باألطف

 .دارساملستلفياا وامل
مـن أهـداف    3 ما تلةل محايـة الرعايـة اليـحية أحـد العناصـر الرييسـية يف ااـدف         - 12

واـ  أن تلـمل املبـادراا الراميـة إىل تنفيـذ      . (70/1التنمية املستدامة )قـرار اجلمعيـة العامـة    
ويف هــذا . املســلحة ملتفــررين مــن الزناعــاا اهــذ  األهــداف أحةامــا وــددة بلــعن األطفــال   

http://undocs.org/ar/A/RES/69/132
http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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اليــدد  ترحــ  املمثلــة اخلاصــة اــا ه القيــام بــه يف مــؤمتر القمــة العــاملا للعمــل اإلطســاين مــن    
ومــن  ــعن هــذ   . إطــ ق امليثــاق بلــعن إدمــا  األ ــخا  ذوي اإلعاقــة يف العمــل اإلطســاين  

طفـال الـذين أصـيبوا ب عاقـاا     املبادرة أن تساعد علا ضمان أم يطوي النسيان العديـد مـن األ  
دايمــة أثنــاو الــزناع  ويف بعــ  األحيــان طتي ــة جملــرد امفتقــار إىل اخلــدماا الطبيــة األساســية    

 .ملعاجلة حاما ثاطوية
ومن األمهية اةـان محايـة مرافـ  الرعايـة اليـحية مـن امعتـداواا  وتقـ  علـا عـات             - 13

وبوسـ  األمـم املتحـدة    . قـاطون الـدوف اإلطسـاين   أطراف الزناع املسؤولية الرييسية عن احترام ال
ــال         ــها م  ةــن أن تغــد عــن عــدم وجــود إرادة سياســية باممتث ــدعم هــذ  اجلهــود  لةن أن ت

ويف قـرار سلـس   . ذلك أطه يلزم اختاذ إجراواا واضحة ووددة. ل لتزاماا القاطوطية األساسية
  أهــا  اجمللــس بــاألطراف الــواردة أماؤهــا يف مرفقــا تقريــر األمــني  (2011) 199٨األمــن 

ــ   بلــن         ــدوف الواجــ  التطبي ــاطون ال ــهك الق ــيت تنت ـــزاع املســلح  ال العــام عــن األطفــال والن
ه ماا متةررة علا املـدارس و/أو املستلـفياا  و ـن ه مـاا متةـررة أو التهديـد بلـن        

ــدارس و/أو املستلــفياا يف    ه مــاا ضــد األ ــخا  امل  ــ  بامل ــا يتعل ــة يف م لــمولني باحلماي
حاما النـزاع املسلح  القيام  دون تع    ب عداد  طط عمل ملموسـة ووـددة  منيـا لوقـف     

وملــش املمثلــة اخلاصــة األطــراف املدرجــة علــا تلبيــة طلــ    . تلــك امطتــها اا والت ــاو اا
وينبغــا ألطــراف الــزناع  . عن  طــة عمــلاجمللــس والــد ول يف حــوار مــ  األمــم املتحــدة بلــ   

 .األ رى أيفا أن تتخذ التداب  ال  مة حلماية املدارس واملستلفياا
 

 تلريد األطفال طتي ة للزناع املسلح  
م تؤدي الزناعاا املسلحة إىل وقوع  ساير بلرية وحـدوث دمـار مـادي فحسـ        - 1٤

د متزايـدة مـن   االعـام املاضـا  فـرا أعـد    وعلـا مـدى   . لةنها تؤدي أيفا إىل التلريد القسري
ــاط  الزناعــاا املســلحة التماســا لل ــوو    ــاس من وتلــ  أحــدث تقــديراا ملفوضــية األمــم   . الن

مليـون  ـخص قـد     65.3املتحدة للؤون ال جئني إىل أن عددا ه يسب  له مثيل يقدر بنحـو  
م دون سـن  مليـون مجـ   أ ثـر مـن طيـفه      21.3أرغموا علا ترك ديارهم  مـن بينـهم حنـو    

وباإلضافة إىل ذلك  ف ن األطفـال غـ  امليـحوبني ارافـ  أو املنفيـلني عـن ذويهـم        . سنة 1٨
 املتفــررة مــن  ومعامهــم مــن البلــدان 2015مــن طلبــاا الل ــوو يف عــام   9٨ ٤00قــدموا 

ويـؤثر التلـرد تـعث ا حامـا     . الزناعاا  وهو أ ـ  عـدد سـ ل علـا اإلطـ ق يف هـذا اليـدد       
النار إىل أن أطـراف الـزناع تسـعا إىل اسـتغ ل مـا يعاطوطـه مـن أوجـه ضـعف          علا األطفال بـ 

 ما تستغل طقا  تر ز ال جئني يف انيد األطفال يف املخيماا وارتةا  اطتـها اا أ ـرى    
 .  من قبيل ام تطاف والعنف اجلنسا والزوا  القسري واماار بالبلر

http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
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وعلـا اجملتمـ  الـدوف والبلـدان األصـلية وبلــدان العبـور وبلـدان املقيـد أن تتخـذ ةيــ            - 15
الزناعــاا املتفــررين مــن التــداب  املمةنــة حلمايــة حقــوق األطفــال ال جــئني وامللــردين دا ليــا  

وتت لا أيفا احلاجة إىل املزيد من التقاسم املنيف للمسؤولياا  حيش إن أ ثـر مـن   . املسلحة
. اية من ةي  ال جئني تستفيفهم بلدان طاميـة علـا مقربـة  ـديدة مـن منـاط  الـزناع       يف امل 90

  ستستفــيف اجلمعيــة العامــة امجتمــاع العــام الرفيــ  املســتوى املعــد 2016ويف أيلول/ســبتم  
قر اا الـزنوو الةـ ى ل جـئني واملهـاجرين  بغـرض توحيـد صـف البلـدان  لـف أـ  أ ثـر            

وأسوة بسـاير  ـر او األمـم املتحـدة  تؤ ـد املمثلـة اخلاصـة        .   اإلطسايناتساما بامتساق والطاب
أن املبــادا األساســية للميــال الففــلا لألطفــال وعــدم التمييــز ضــدهم ينبغــا أن تةــون وــل     
امهتمام الرييسا ل جتماع ولدى وض  ةي  السياساا ذاا اليـلة بلـعن األطفـال امللـردين     

و   ف ن مؤسسة الل وو ملتا  أ ثر مـن أي وقـت مفـا    وعلا وجه اخلي. دا ليا وال جئني
 .إىل أن توىل امحترام الواج  وإىل اليون والتعزيز وم سيما فيما يتعل  باألطفال

وينبغــا أن يتمثــل أحــد ســاما تر يــز امجتمــاع الرفيــ  املســتوى يف إبــرا  مســؤولية  - 16
وانــ  تعريفــهم للمزيــد مــن  ةيــ  الــدول عــن ضــمان احلمايــة املناســبة لألطفــال امللــردين  

أوجه الفعف وذلك عن طري  إتاحة الوصول املنيـف إىل الرعايـة اليـحية والتعلـيم والـدعم      
وطقلت املمثلة اخلاصة هذ  الرسالة إىل الـدول األعفـاو يف جلسـة غـ  رميـة عقـددا       . النفسا

ســبل النــهوض    وطلبــت منــهم فيهــا الناــر يف2015اجلمعيــة العامــة يف تلــرين الثــاين/طوفم  
ويف  ــاطون األول/ديســم  . باسـت ابة  ــاملة أل مــة ال جـئني اإلطســاطية علــا اليـعيد العــاملا   

  حفرا املمثلة اخلاصة احلوار السنوي بلعن ملدياا احلمايـة الـذي طامتـه مفوضـية     2015
ــة األطفــال الــذين  ــرددم      ــه إىل محاي األمــم املتحــدة للــؤون ال جــئني يف جنيــف  ودعــت في

 .  عاا املسلحةالزنا
وفيمـــا يتعلـــ  بـــالتعليم  فةمـــا محـــت األمـــني العـــام يف تقريـــر  بلـــعن التعامـــل مـــ    - 17

(  ف طه بـالنار إىل امل يـني مـن األطفـال غـ       A/70/59التحر اا الةب ة ل جئني واملهاجرين )
قطعته اجلمعية العامة علا طفسـها قبـل سـنة بـعم يتخلـف       امللتحقني باملدارس  ف ن الوعد الذي

أحد عن الر   يف تنفيذ أهـداف التنميـة املسـتدامة يو ـك أن ييـبح عبـارةل مبتذلـة م طايـل         
وتةـرر املمثلـة اخلاصـة الرسـالة الـيت عـ  عنـها األمـني العـام بعطـه ينبغـا أن يةـون             . من ورايها

ي  األطفال ال جئنيم وينبغا  يادة فـر  التعلـيم يف ةيـ     التعليم امبتدايا إلزاميال ومتاحال جلم
ويف هـذا اليـدد  فقـد  ـان أحـد اإلجنـا اا الرييسـية ملـؤمتر القمـة العـاملا للعمـل            . املستوياا

  حفـرا  2016أيار/مـايو   23ويف . اإلطساين هو إط ق صـندوق التعلـيم م  ةنـه امطتاـار    
الت ارية من أجل التعليم أعلـن فيـه القطـاع اخلـا      املمثلة اخلاصة حدثا طامه ملالف األعمال 

http://undocs.org/ar/A/70/59
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وتلـ   املمثلـة   . مليـون دومر لليـندوق يف مسـامهاا ماليـة وعينيـة      100عن اعتزامه حلد 
اخلاصة الدول األعفاو واللر او اا ـرين علـا مواصـلة دعـم املبـادراا الراميـة إىل مسـاعدة        

 .  األطفال امللردين وإعادة بناو حيادم
متثل محاية األطفال امللردين وتوف  الرعايـة اليـحية والتعلـيم اـم  طـواا       ويف حني - 1٨

هامة  مـن الواضـح أطـه تلـزم قيـادة قويـة مـن الـدول األعفـاو مـن أجـل إأـاو الزناعـاا وديئـة               
وينبغا بذل املزيـد مـن اجلهـود لتحديـد     . األجواو اليت من  عأا أن تففا إىل العودة املستدامة

ــة األ  ــول الطويل ــة      احلل ــة والعوامــل اايةلي ــيت مــن  ــعأا التخفيــف مــن األســبا  اجلذري جــل ال
للتلرد  وتقدت الدعم إىل األطفال امللردين وضمان ه مشل األسر  م  مراعاة ميـال الطفـل   

ولن يـتمةن األطفـال مـن امطتعـاإل واإلسـهام بيـورة  املـة يف ستمعـادم إم إذا ه         . الففلا
 . منة تتوفر ام فيها فر  احليول علا اخلدماا األساسية ة  مشلهم م  أسرهم يف بيئة

 
 ملدياا احلماية اليت يفرضها التطرف العنيف  

ــادة للتطــرف          - 19 ــال بيــورة ح ــرض األطف ــتمر تع ــالتقرير  اس ــرة امللــمولة ب  ــ ل الفت
العنيف  وغالبا مـا اسـتخدموا  عهـداف مبا ـرة لألعمـال الـيت يقيـد وـا التسـب  يف سـقو            

ــد  ــ  اجملتمعــاا     أ ــ  ع ــدطيني وتروي ــد األطفــال   . د مــن الفــحايا يف صــفوف امل و ــةل اني
واستخدامهم أحد اللواغل الغالبة  فم  سيطرة اجلماعاا املسلحة علا مساحاا  ـب ة مـن   
األراضا  تتِرك الةث  من املدطيني ب  محاية من احلةومة  مما جنم عنه ا تطاف األطفال الـذين  

أيفا للسلوك الذي تتبعه احلةومـة وحلفاؤهـا عنـد اسـتعادة األراضـا أن      و ةن . جندوا قسرا
ــوق        ــها اا حق ــال واســتخدامهم  ألن الت ــاو اا واطت ــد األطف ــا يف اني ــام  هام يلــةل ع
اإلطســان  ةــن أن تةــرس املاــاه احلقيقيــة أو املتيــورة لــدى الســةان املتــعثرين أو أن تفــيف  

اـن فـيهم األطفـال  علـا التمـاس احلمايـة مـن أطـراف          إليها   ما  ةن اا أن ترغم املـدطيني  
 مـــا يتواصــل اســـتخدام وســـايل التواصــل امجتمـــاعا ألغـــراض الدعايـــة   . الــزناع األ ـــرى 

 .  وللتل ي  علا انيد األطفال  وم سيما  ار  املناط  املتعثرة بالزناعاا
الـدول األعفـاو    وباإلضافة إىل انيد األطفال  فـ ن امسـت اباا األمنيـة مـن جاطـ        - 20
ــاا العســةرية  اــا أيفــا تعث هــا علــا األطفــال بيــورة مبا ــرة وغــ         م ــاو العملي ســيما أثن

ويث  امطتلار املتزايد للفرباا اجلوية قلقا بوجه  ـا  فيمـا يتعلـ  قمايـة األطفـال      . مبا رة
العنــف وينبغــا للــدول األعفــاو  عنــد الــرد علــا أعمــال  . بــالنار إىل ارتفــاع أعــداد الفــحايا

أن عـددا  ـب ا مـن األطفـال      املتطرف  أن تةفـل مراعـاة قواعـد ام ـتباك اخلاصـة وـا حقيقـة        
يرتبطون بتلك اجلماعاا وراا يةوطون قد ه وضـعهم علـا  ـط املواجهـة  سـواو  مقـاتلني       

ــة إىل مةافحــة      . أو  ــدروع بلــرية  ــا أن اجلهــود الرامي ــد عل ــة اخلاصــة التع ي وتواصــل املمثل
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اإلطســاين والقــاطون الــدوف يــف ينبغــا أن تبــذل يف إطــار اممتثــال التــام للقــاطون   التطــرف العن
ومن  عن عدم التقيد وـذ  املتزامـاا إم أن يـؤدي    . الدوف حلقوق اإلطسان وقاطون ال جئني

 .  إىل تفاقم معاطاة السةان املدطيني
ــاب  إىل      - 21 ــة السـ ــة اخلاصـ ــر املمثلـ ــه يف تقريـ ــارة إليـ ــا وردا اإل ـ ــة  و مـ ــة العامـ اجلمعيـ
(A/70/162        ف ن األطفال الذين تـتم مواجهتـهم يف العمليـاا األمنيـة يعـاملون غالبـا باعتبـارهم  )

ويتزايـد بيـورة منتامـة توقيـف واحت ـا  أعـداد  ـب ة مـن         . دديدا أمنيا م باعتبـارهم ضـحايا  
واسـتخدم  . اإلرها  استنادا إىل ارتباطهم املزعوم بـعطراف الـزناع  األطفال يف عملياا مةافحة 

امحت ــا  أيفــا  وســيلة لت نيــد األطفــال واســتخدامهم   واســيس ألغــراض ةــ  املعلومــاا 
ــه  ينبغــا دايمــا عــدم الل ــوو إىل احت ــا     . امســتخباراتية  ممــا يعرضــهم ملخــاطر  ــديدة   وعلي
.   وفقــا ملــا  ليــه ملقيــ  ميــال الطفــل الففــلا األطفــال إم  مــ ذ أ ــ  وألقيــر مــدة ممةنــة 

ادم األطفال بارتةا  جر ة ما أثناو ارتباطهم باجلماعـاا املسـلحة  ف طـه ينبغـا معاملتـهم       وإذا
مـن  ــ ل قفــاو األحــداث بــدم مــن ا ــا م العسـةرية  الــيت  ــث ا مــا م تطبــ  معــاي  قفــاو   

ــة الوا  ــةاألحــداث ذاا اليــلة واإلجــراواا القاطوطي وممــا يلــةل مــدعاة أل ــد القلــ  تلــك   . جب
التقارير اليت تفيـد بعطـه صـدرا أحةـام باإلعـدام علـا أطفـال يـدعا بـعأم مرتبطـون جبماعـاا            

اـو  فـرض    مسلحة من غ  الدول علا الرغم ممـا تـنص عليـه اتفاقيـة حقـوق الطفـل مـن أطـه م        
 .ألحداث اجلاحننيعقوبة اإلعدام أو الس ن مدى احلياة دون إمةاطية اإلفرا  علا ا

و ـث ا مـا تنفـذ اسـتراتي ياا مةافحــة اإلرهـا  دون مراعـاة ااثـار الطويلـة األجــل          - 22
وامحت ا  املطول م يؤثر سلبا فحس  علا منو الطفل  بالنار إىل ما يفقـد  مـن   . للسياساا

سـت ابة  وينبغـا أن تتمثـل ام  . سنواا حامة يف التعليم  لةن أثر  السليب يلمل اجملتم   ةل
األولية يف إعادة اإلدما  الفعلية لألطفال الذين يدعا بعأم مرتبطون باجلماعاا املسـلحة مـن   
غ  الدول بـالنار إىل ضـرورة هـذ  العمليـة لتحقيـ  رفـاههم ولفـمان سـ مهم وأمنـهم علـا           

ا  وهؤمو األطفال ينبغا معاملتهم يف املقـام األول  فـحايا بـالنار إىل مـا عاطـ     . املدى الطويل
ودي  املمثلة اخلاصة بالدول األعفاو وضـ   . أغلبهم من ضرو  املعاملة السيئة وامطتها اا

إجــراواا تلــغيلية للتع يــل بتســليم األطفــال املعســورين أو الــذين يســلمون أطفســهم أثنــاو          
ــة األطفــال ســعيا إىل إعــادة إدمــاجهم يف       ــة قماي ــة معني ــاا العســةرية إىل جهــاا فاعل العملي

وغالبا ما يتعرض هؤمو األطفال  لدى عوددم  للوصم  وينبغـا أن ختيـص   .  ليةستمعادم ا
وينبغا أيفا تـوف  املـوارد واملسـاعدة للم تمعـاا ا ليـة      . ام املوارد الةافية إلعادة إدماجهم

 .  املستقِبلة ل جئني دعما جلهود إعادة اإلدما 

http://undocs.org/ar/A/70/162
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ــالتقرير  واصــلت    - 23 ــرة امللــمولة ب ــدول األعفــاو   و ــ ل الفت املمثلــة اخلاصــة تــذ   ال
بالتزامادا اوج  القاطون الدوف  و اصة يف اخلطابـاا والةلمـاا الـيت وجهتـها إىل اجلمعيـة      

   ار ت املمثلـة اخلاصـة يف املعتةـف    2015ويف تلرين األول/أ توبر . العامة وسلس األمن
ار يف أفريقيا  الذي عقد  امملـاد  الرفي  املستوى السادس بلعن تعزيز الس م واألمن وامستقر

وعلـا  . ‘‘اإلرها  والوساطة واجلماعاا املسلحة من غـ  الـدول  ’’األفريقا  حول موضوع 
 هامش املنتـدى الـدوف بلـعن السـ م واألمـن يف أفريقيـا  املعقـود يف دا ـار يف تلـرين الثـاين/          

قـوما يف طي  يـا الـذي      عقدا املمثلة اخلاصة اجتماعـال مـ  مستلـار األمـن ال    2015طوفم  
عـني حـديثا  والــذي أعـر  عــن رغبتـه يف العمــل علـا ملســني محايـة األطفــال املنفيـلني عــن        

و  ل احلدث طفسه  التقت م  قايد قـوة فرقـة العمـل امللـتر ة املتعـددة      . ةاعة بو و حرام
 .امحر اجلنسياا  ودعت إىل تعزيز محاية األطفال يف عملياا فرقة العمل ضد ةاعة بو و

و  ل الفترة امللمولة بالتقرير  اطفم مةت  املمثلة اخلاصة أيفـا إىل الفريـ  العامـل     - 2٤
املعــد بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلطســان وســيادة القــاطون يف ســياق مةافحــة اإلرهــا   وفرقــة    
. العمل املعنية بالتنفيذ يف سال مةافحة اإلرها   ودف مواصلة تعميم مراعاة محايـة األطفـال  

ــة  وسلــس األمــن        و ــة العام ــة اخلاصــة املســامهة يف احلــوار والعمــل مــ  اجلمعي ستواصــل املمثل
وسلس حقوق اإلطسـان  واألمـني العـام بلـعن التطـرف العنيـف  ـ ل العـام املقبـل اـا يةفـل            
جعل محايـة األطفـال اثابـة إحـدى األولويـاا يف اتلـف امسـت اباا علـا  ـل مـن اليـعيد            

ويف هذا اليدد  ملش املمثلة اخلاصة اجلمعية العامـة علـا إعطـاو    . والدوفالوطد  واإلقليما  
األولوية حلماية األطفال وعلـا أن تع ـذ يف امعتبـار العناصـر املـذ ورة أعـ   يف امسـتعراض        

 .املقبل لألمم املتحدة العاملية ملةافحة اإلرها 
  

 احلوار واملتزاماا و طط العمل م  أطراف الزناع -ثالثا  
 عاما من الومية املتعلقة باألطفال والزناع املسلح 20أفةار حول  -ألف  

الذي قدمته غراسا ما ـيل إىل اجلمعيـة العامـة عـن أثـر الـزناع        1996 ان تقرير عام  - 25
ني حفـا ين علـا العمـل مــن    اثابـة عــامل  51/57املسـلح علـا األطفـال وقــرار اجلمعيـة العامـة      

ووفقـا للتوصـياا الـواردة يف التقريـر ويف     . املتفـررين مـن الـزناع   أجل ملسـني محايـة األطفـال    
القرار  عـني األمـني العـام ممـث   اصـا لـدعم  ليـاا محايـة األطفـال  وتعزيـز التعـاون الـدوف              

املمثلـون اخلاصـون    والـتمس . وإتاحة الفرصة لألطفال املتـعثرين بـاحلرو  للتعـب  عـن أطفسـهم     
الث ثة الذين عينوا اذا الغرض السبل لترةة املعاي  الدولية إىل التزامـاا مـن  ـعأا أن ملـدث     

 .  فرقا ملموسا يف مي  األطفال

http://undocs.org/ar/A/RES/51/57
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د الـيت تبـذاا   جمللس األمن  أضـاف اجمللـس دعمـه لل هـو     (1999) 1261ويف القرار  - 26
اجلمعية العامة  واعترف اسعلة األطفال والزناع املسلح باعتبارهـا مـن قفـايا السـ م واألمـن       

و  ل السبعة علـر عامـا املاضـية     . وحدد امطتها اا اجلسيمة املرتةبة ضد األطفال وأداأا
ي اـذ   أطلع اجمللس صةو ا عملية ميممة مـن أجـل اسـتةمال وميـة اجلمعيـة العامـة للتيـد       

  طلــ  اجمللــس إىل األمــني العــام أن يرفــ  بتقريــر   (2001) 1379ويف القــرار . امطتــها اا
قايمـة بـاألطراف يف الزناعـاا املسـلحة الـيت تل ـع إىل        عن محاية األطفال يف الزناعاا املسلحة

ــتخدامهم  ــال أو اسـ ــرار . انيـــد األطفـ ــة الرصـــد  (2005) 1612ويف القـ   أطلـــع اجمللـــس  ليـ
واإلب يت بلعن األطفال والزناع املسلح  وأ د علا أن االيـة سـتقوم جبمـ  وتقـدت معلومـاا      

ــة وموثوقــ   ــال اجل      اموضــوعية ودقيق ــد واســتخدام األطف ــن اني ــت املناســ  ع ــا يف الوق ــود و ن
ينتــهك القــاطون الــدوف املنطبــ   وعــن ســاير امطتــها اا وامعتــداواا الــيت ترتةــ  ضــد   اــا

ــزناع األطفــال  ويف الســنواا األ ــ ة  ويف ضــوو التقــدم ا ــر  يف   . املســلح املتفــررين مــن ال
 مواجهة ملةلة انيد األطفـال واسـتخدامهم  جـرى ملديـد أربعـة اطتـها اا جسـيمة أ ـرى        

لـ  أيفـا مـن األمـم املتحـدة      وُط. إلدراجها يف التقرير السـنوي لألمـني العـام   بوصفها وفزاا 
الــد ول يف حــوار مــ  األطــراف املدرجــة يف القايمــة لوضــ   طــط عمــل إلأــاو امطتــها اا   

أطــراف  9 طــة عمــل  وأجنــزا  25وحــىت اان  وقعــت أطــراف الــزناع  . اجلســيمة ومنعهــا
 .التقرير السنوي لألمني العام اا طط عمل  اصة وا وه رف  امها من مرفق

مـن األطفـال املـرتبطني بـعطراف للـزناع       15 000   ان أ ثـر مـن   2000ومنذ عام  - 27
واألهـم  . قد ه إط ق سراحهم طتي ة حلوار منس  وجهود للتوعية مـن جاطـ  األمـم املتحـدة    
بــني الــدول  مــن ذلــك أن جهــود الــدعوة الــيت حققتــها الوميــة أحــدثت توافقــا عامليــا يف ااراو 

وجـرى تـدعيم هــذا   . األعفـاو علـا أطـه م ينبغــا انيـد األطفـال أو اسـتخدامهم يف الزناعــاا      
ومعاــم اجلماعــاا املســلحة مــن غــ  الــدول   . ‘‘أطفــال م جنــود’’اإلجنــا  مــن  ــ ل محلــة 

وقــد أدى الــز م الــذي . املدرجــة يف القايمــة  متــارس طلــاطها يف البلــدان املعنيــة وــذ  احلملــة  
وأسـهمت امللـار ة   . ه تلك احلملة إىل إااد أطر أقوى حلماية األطفال يف غالبية البلـدان حققت

طفـل عـن اجلماعـاا املسـلحة مـن غـ  الـدول يف         ٨ 000ا لـ يف احلملة عن فيل مـا يربـو ع  
 .  فقط 2015 عام
وهذا التقدم الذي أحر    ل العلرين عاما املاضية يف معاجلة مسعلة انيـد األطفـال    - 2٨
استخدامهم  والذي ما  ان ليتحق  بدون الدعم القوي مـن اجلمعيـة العامـة واليـةوك الـيت      و

وضعها سلس األمن  جـرى البنـاو عليـه واسـتخدامه يف األعمـال الـيت ه امضـط ع وـا للحـد          
ويلـةل امغتيـا  وغـ   مـن أ ـةال العنـف اجلنسـا ضـد         . من اطتـها اا جسـيمة أ ـرى   

http://undocs.org/ar/S/RES/1261(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1379(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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وهنـاك توافـ  يف ااراو   ـذ يف    . غالبية حاما الـزناع املسـلح  األطفال ميدر قل  رييسا يف 
بد من وقف العنف اجلنسا ضد األطفال  وقـد أحـر     التلةل بني الدول األعفاو علا أطه م

تقدم يف السنواا األ  ة يف سال املساولة  وخباصة يف  ل من ةهورية الةوطغـو الد قراطيـة   
ــا ــليط  . و ولومبيـ ــدم يف تسـ ــر  تقـ ــا أحـ ــدارس      مـ ــا املـ ــداواا علـ ــر امعتـ ــا أثـ ــوو علـ الفـ

ويتمثـل  . واملستلفياا  علا الرغم من استمرار هذ  امعتداواا استوياا تبعش علـا القلـ   
أحــد التطــوراا احلديثــة الــيت بــر ا مــؤ را يف ســال محايــة املــدارس واملستلــفياا يف جهــود  

 معيــة العامــة مــن قبيــل احلــ  يف الــدعوة اجلماعيــة الــيت يــتم القيــام وــا اســتنادا إىل مبــادراا لل
(  إلقنــاع أطــراف الــزناع بــعن اســتخدام 6٤/290التعلــيم يف حــاما الطــوارا )اطاــر القــرار 

دولـة عفـوا    5٤و ـةل وضـ  إعـ ن املـدارس اامنـة  الـذي أيدتـه        . األطفال أمر غ  مقبول
 .    تطورا هاما يف هذا اليدد2016ر يف متو /يوليه لدى إعداد هذا التقري

 
 “أطفال  م جنود”  ر املست داا بلعن محلة  -باو  

إظهـار أن اإلدرا   ‘‘ أطفـال م جنـود  ’’  ل الفترة امللمولة بالتقرير  واصلت محلة  - 29
العمــل مــن يف مرفقـاا تقريــر األمـني العــام عــن األطفـال والــزناع املسـلح هــو اثابــة دعـوة إىل      

ــال     ــة األطفـ ــال محايـ ــددة يف سـ ــيناا وـ ــا إىل ملسـ ــعأا أن تففـ ــو   يف  .  ـ ــدم ملحـ ويف تقـ
عــت حةومــة الســودان علــا  طــة عمــل إلأــاو ومنــ  انيــد األطفــال    وق2016َّ ذار/مــارس 

واستخدامهم يف قوادا األمنيـة  وجـاو ذلـك تعزيـزا لتوافـ  ااراو النا ـ  علـا اليـعيد العـاملا          
 .م مةان ام ضمن القواا األمنية يف حاما الزناعبعن األطفال 

و  ل الفترة امللمولة بالتقرير  ظل الدعم السياسا الـذي ولدتـه احلملـة مـن الـدول       - 30
األعفاو واملناماا اإلقليمية واجملتم  املدين علا قوتـه  وأدى املتـزام مـن جاطـ  احلةومـاا      

منــها لت نيــد األطفــال مــن جاطــ  قــواا األمــن  إىل اففــاض  ــب  يف عــدد احلــاما املتحقــ  
 .  الوطنية  وخباصة يف أفغاطستان  وةهورية الةوطغو الد قراطية  والسودان

وأيدا حةومة أفغاطسـتان املبـادا التوجيهيـة لتقـدير السـن مسـتخدامها يف عمليـاا         - 31
. لـرطة الوطنيـة  التوظيف وقامت بتوسي  وحداا محاية األطفـال يف مرا ـز الت نيـد التابعـة لل    

مـن اجلنــود   1٤6ه اإلفـرا  عــن   2015ووفقـا خلطـة العمــل امللـتر ة يف ميامنـار  ففــا عـام      
ــة      ــادم ا ليـ ــاجهم يف ستمعـ ــادة إدمـ ــة وإعـ ــواا احلةوميـ ــدى القـ ــابقني لـ ــال السـ ويف . األطفـ

  وقعــت ميامنــار ال وتو ــول ام تيــاري متفاقيــة حقــوق الطفــل بلــعن 2015أيلول/ســبتم  
ويف ةهورية الةوطغو الد قراطية أحـر  تقـدم  ـب     . (2)األطفال يف املنا عاا املسلحةا تراك 

__________ 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531. 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/290
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   ريطـة طريـ  ملـدد األطلـطة املعلقـة الـيت       2015حيش أيد و ير الـدفاع  يف أيلول/سـبتم    
 .تتناول التنفيذ الةامل خلطة العمل

زال هنـاك ثغـراا يف   وعلا الرغم مـن التطـوراا اإلاابيـة الـيت تلـهدها احلملـة  م تـ        - 32
ةي  البلدان املعنية وا  علا حنـو مـا أوضـح تقريـر األمـني العـام عـن األطفـال والـزناع املسـلح           

ــر  ــاولة     Add.1 و A/70/836-S/2016/360)اطاـ ــ  واملسـ ــراا يف املنـ ــود ثغـ ــتمرار وجـ ــن اسـ ( عـ
 .ألطفال واستخدامهماملنه يني فيما يتعل  بت نيد ا

ــن        - 33 ــيمن م ــو  الســودان وال ــدم ا ــر  يف اليــومال وــدودا  وعــاا جن ــزال التق وم ي
وتوضح هذ  احلاما  يف أن امطزمق إىل الزناع من جديـد وامفـرا  يف   . طةساا  ط ة

 حالة من عـدم امسـتقرار  ةـن أن يؤديـا إىل  يـاداا حـادة يف امطتـها اا اجلسـيمة املرتةبـة         
بد من استمرار اجلهود يف هذ  احلاما بغرض إعطاو األولوية ملنـ  طلـو     وم. ضد األطفال

 .  الزناعاا وحلها
و ــــ ل الســــنة األ ــــ ة للحملــــة  وباإلضــــافة إىل اجلهــــود املعــــز ة مــــن جاطــــ     - 3٤
 املتحدة  يلزم تقدت دعم إضايف من اجملتم  الدوف من أجل إحداث التغـي  الـدايم الـذي    األمم

 .تو ته احلملة
 

 التيدي ل طتها اا اجلسيمة اليت ترتةبها اجلماعاا املسلحة من غ  الدول -جيم  
واصــلت املمثلــة اخلاصــة امللــار ة يف احلــوار املبا ــر وتقــدت الــدعم الرفيــ  املســتوى     - 35

وعقـدا جلسـاا التحـاور يف    . األمم املتحدة م  اجلماعـاا املسـلحة مـن غـ  الـدول      لتفاعل
عملياا الس م يف ةهورية أفريقيا الوسطا  وجنو  السـودان  والسـودان  والفلـبني     سياق 

 وماف أو  نتي ة اذ  العملياا. و ولومبيا 
 

 امللار ة احلالية  
  ل الفترة امللـمولة بـالتقرير  أسـفر تفاعـل األمـم املتحـدة مـ  اجلماعـاا املسـلحة           - 36

وم يـزال مـن املهـم    . لـت توقيـ   طـة عمـل واحـدة     غ  التابعة للدول عن التزامـاا وـددة مش  
تقدت الدعم من السلطاا الوطنية من أجل ملقي  التفاعـل املثمـر مـ  اجلماعـاا املسـلحة مـن       

 .غ  الدول
طفــل عــن  2 ٨00وقــد يســر احلــوار يف ةهوريــة أفريقيــا الوســطا فيــل أ ثــر مــن    - 37

مناقلـاا حـول وضـ  التزامـاا مةتوبـة      ميليلياا أطـىت بام ـا والثـورة والعدالـة وإىل إجـراو      
بلعن إأاو امطتها اا اجلسيمة ضد األطفال مـ  عـدد مـن الفيـايل التابعـة لتحـالف سـيليةا        

http://undocs.org/ar/A/70/836
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تنسـيقية احلر ـاا    -ويف ماف  بدأا احلر ة الوطنية لتحرير أ واد وهيئتها التنسيقية . الساب 
يـد األطفـال واسـتخدامهم    مناقلاا بلعن وض   طة عمل ودف إأـاو ومنـ  ان   - األ وادية

وغ  ذلك من امطتها اا اجلسيمة  رغم أن الوثيقة ه توض  يف صيغتها النهايية وقت إعـداد  
 .  2016هذا التقرير يف متو /يوليه 

ويف ميامنار  جرا مناقلاا مـ  احلـز  التقـدما الـوطد الةـاريد/اجليش الةـاريد         - 3٨
.  طة عمل إلأاو ومن  انيـد األطفـال واسـتخدامهم   وأبدا اجملموعة استعدادها للتوقي  علا 

ووجهت الل نة التنفيذية ملنامة استق ل  ا ـني/جيش اسـتق ل  ا ـني الـدعوة إىل منامـة      
األمــم املتحــدة للطفولــة )اليوطيســيف( للملــار ة يف حلقــة عمــل بلــعن إأــاو انيــد األطفــال   

علقــة بت نيــد األطفــال واملتــزام بتنقــيح اطتــهت إىل ملديــد الثغــراا يف اإلجــراواا الدا ليــة املت
وأ  ا  أبدى املاد  ارين الوطد/جيش التحرير الـوطد  . مدوطاا قواعد السلوك اخلاصة وم

وينبغـا  . لةارين استعدادا للد ول يف مناقلاا م  األمم املتحدة بلعن مسعلة انيـد األطفـال  
حـرا  تقـدم بلـعن محايـة     للحةومة أن تيسر وض   طط عمل م  تلك اجلماعـاا مـن أجـل إ   

 .األطفال وإأاو انيدهم
ويف الفلــبني  عملــت جبهــة مــورو اإلســ مية للتحرير/قــواا باطغاســامورو اإلســ مية   - 39

ويف تطـور  . املسلحة علا تنفيذ  طة العمل اخلاصة ومـا وأحـر ا تقـدما  ـب ا يف هـذا اليـدد      
اجلبهــة الد قراطيــة الوطنيــة   ملــ    متةنــت األمــم املتحــدة أيفــا مــن التعامــل ســددا مــ          

للفلبني/اجليش اللعيب اجلديد فيما يتيل باإلع ن وبرطام  العمل اخلاصني وما بلـعن حقـوق   
 .األطفال ومحايتهم ورعايتهم

ويف جنو  السودان  قام اجلناو املعـارض يف احلر ـة اللـعبية/اجليش اللـعيب لتحريـر       - ٤0
 طـــة عمـــل إلأـــاو ومنـــ  انيـــد   التوقي  علـــابـــ  2016الســـودان  يف  ـــاطون الثاين/ينـــاير 

ســنة وضــمان اإلفـرا  عنــهم لــدى اجلهـاا الفاعلــة املعنيــة    1٨واسـتخدام األطفــال دون سـن   
ويف . وتلـمل  طـة العمـل أيفـا أفعـال العنـف اجلنسـا املرتةبـة ضـد األطفـال          . قماية الطفل

اختــذا أي إجــراواا   ه تةــن اجملموعــة قــد 2016وقــت إعــداد هــذا التقريــر يف متو /يوليــه  
 .فعالة لتنفيذ  طة العمل

ــر      - ٤1 ــة اخلاصــة مــ  األمــني العــام للحر ــة اللــعبية لتحري ويف الســودان  اجتمعــت املمثل
ملناقلة سبل الوصـول إىل املنـاط  الواقعـة     2016 مشال يف أديس أبابا يف أيار/مايو -السودان 

 عــن إمةاطيــة التوقيــ  علــا ملــت ســيطرة ا حلر ــة ألغــراض رصــد األوضــاع اإلطســاطية  ففــ 
وتواصـلت املناقلـاا عقـ  امجتمـاع      .  طة عمل إلأاو ومن  انيد األطفال واسـتخدامهم 

وأ ـ ا  فقـد أسـفر التفاعـل بـني األمـم املتحـدة  والعمليـة املختلطـة          . بالتعاون مـ  اليوطيسـيف  
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وداطية عـن التوقيـ    ل ملاد األفريقا واألمـم املتحـدة يف دارفـور  وحر ـة العـدل واملسـاواة السـ       
 .2015علا أمر قيادي حيار انيد واستخدام األطفال يف أيلول/سبتم  

 
 عملية الس م يف  ولومبيا  

  ُطل  إىل املمثلة اخلاصة القيـام بـدور طلـط يف وادثـاا السـ م      2016يف أيار/مايو  - ٤2
عيب  حينمـا قامـت   اجلـيش اللـ   - بني حةومـة  ولومبيـا والقـواا املسـلحة الثوريـة لةولومبيـا      

 .  األطراف بدعودا بوصفها أول ممثل رفي  املستوى لألمم املتحدة يزور هافاطا
  اختـذا  طـواا علـا درجـة     2012ويف إطار وادثاا الس م  اليت بدأا يف عـام   - ٤3

  علا امتفاق التارخيا بلـعن  2015عالية من األمهية  مثل التوقي   يف  اطون األول/ديسم  
وتو ا هذا امتفاق اجلزيـا  . بالفحايا يف إطار بند جدول األعمال املتعل  بالس م بند يتيل

إطلاو طاام  ـامل مـن أجـل الفـحايا ألغـراض تقيـا احلقـاي  وإقامـة العـدل وجـ  األضـرار            
ــدم التةــرار    وقعــت األطــراف اتفاقــا لوقــف إطــ ق النــار       2016ويف حزيران/يوطيــه . وع

 .ار ة يف  لية ث ثية األطراف للرصد والتحق  من املتزامودعت األمم املتحدة إىل املل
وفيمــا يتعلــ  بت نيــد األطفــال واســتخدامهم  وبعــد إعــ ن القــواا املســلحة الثوريــة    - ٤٤

ــا  ــن توق   -لةولومبي ــال ملــت ســن     اجلــيش اللــعيب يف  ــبا /ف اير ع ــد األطف ــن اني ــا ع فهم
 - القواا املسـلحة الثوريـة الةولومبيـة   سنة  ه التوصل إىل اتفاق بني حةومة  ولومبيا و 1٨

ويلـمل امتفـاق وضـ  بروتو ـول لإلأـاو الفـوري       . 2016أيار/مـايو   15اجليش اللـعيب يف  
سنة  ووض   ريطة طري  وبرطام   ـامل إلعـادة إدمـا  ةيـ       15خلدمة األطفال دون سن 

 .    وضامنسنة  م  قيام األمم املتحدة بدعم العملية بيفة مراق 1٨األطفال دون سن 
وعق  املناقلاا اليت جرا بني املمثلـة اخلاصـة واألطـراف بلـعن مسـعلة إأـاو انيـد         - ٤5

اجليش اللـعيب    -األطفال وإأاو  دمة األطفال املرتبطني بالقواا املسلحة الثورية لةولومبيا 
ة وبدعم من الفـامنني  النـروي  و وبـا  ر ـزا اليوطيسـيف واملمثـل املقـيم والقـواا املسـلح         

اجليش اللعيب علا املزايا اليت  ةن أن تتحق  مـن املتـزام بقواعـد محايـة      -الثورية لةولومبيا 
ــها اا    ــ  امطت ــا معاجلــة عواق ــال  وعل ــال  . األطف ــ  باألطف ــاق املتعل ــادا  ويلــتمل امتف املب

األساسية اليت قدمتها األمم املتحـدة  ـ ل املناقلـاا مـ  األطـراف  اـا يف ذلـك التعامـل مـ           
طفـال املنفيـلني عـن ذويهـم  فـحايا يف املقـام األول  وملديـد األولويـاا املتعلقـة ايــال          األ

 .  الطفل الففلا يف عملية إعادة اإلدما 
وت هن عملية الس م الةولومبية علا أن من  عن مثابرة األطراف والتزامها بالبحـش   - ٤6

و ـان مـن الفـروري إجـراو     . معن حلول توفيقية أن يؤديا إىل طتاي  ملموسـة وإحـ ل السـ    
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تقيــيم وافل للتحــدياا الةامنــة للحيــول علــا املتزامــاا والتوصــل إىل اتفــاق بلــعن محايــة   
ويف اجلهود األ رى إلح ل الس م  تسب  املفسدون ودعـاة العنـف العسـةري يف    . األطفال

وضـمان   ومن  عن التنفيذ الفعال للفـماطاا بعـدم التةـرار   . فلل العملياا يف مناسباا عدة
 مـا يلـةل النـه     . الس مة واألمـن أن يلـةل عـام  حامـا للتغلـ  علـا هـؤمو املفسـدين        

الةلا الذي تتبعه األطراف يف اإلفرا  عن األطفال وإعادة إدماجهم أحد التطوراا ااامـة يف  
وسيةون الن او يف تنفيذ امتفاق اثابة إ ارة هامة لألطراف يف طزاعاا أ ـرى  . هذا اليدد

 .طتاي  ملموسة من أجل محاية األطفال إىلأمدها بعن احلوار  ةن أن يففا طال 
  

 التوعية باملسعلة وتعميم مراعادا علا اليعيد العاملا -رابعال  
 الزياراا امليداطية -ألف  

م تزال الزياراا امليداطيـة تلـةل جاطبـا أساسـيا مـن جواطـ  أطلـطة املمثلـة اخلاصـة            - ٤7
ــد ه امضــط ع   ــاين/طوفم     وق ــا )تلــرين الث ــاراا إىل  وب ــايو  2015بزي (  2016وأيار/م

 (  واليـــومال )متـــو /2016(  والســـودان ) ذار/مـــارس 2016وأفغاطســـتان ) ـــبا /ف اير 
 .  (2016 يوليه
 

  وبا  من أجل عملية الس م يف  ولومبيا  
لزيــارة هافاطــا   وجهــت الــدعوة إىل املمثلــة اخلاصــة ٤2حســبما أ ــ  إليــه يف الفقــرة  - ٤٨
ومـن  . 2015 ملتابعة التزامـاا جـرى التعهـد وـا يف أيار/مـايو      2015تلرين الثاين/طوفم   يف

  ل امللار ة م  أطراف التفـاوض وامليسـرين  دعـت املمثلـة اخلاصـة إىل ملديـد األولويـاا        
لثوريـة  يف سال اإلفـرا  عـن ةيـ  األطفـال دون السـن القاطوطيـة املـرتبطني بـالقواا املسـلحة ا         

اجلــيش اللــعيب  وإعــادة إدمــاجهم  وإىل ضــرورة وضــ  ضــماطاا لعــدم تةــرار    -لةولومبيــا 
 .  ومن  انيد األطفال من قبل اجلهاا الفاعلة يف القواا املسلحة

  وجهـت الـدعوة إىل املمثلـة اخلاصـة لةـا تلـهد التوقيـ  علـا         2016ويف أيار/مايو  - ٤9
سـنة يف معسـةراا القـواا املسـلحة الثوريـة       15سـن   امتفاق بلعن إأاو انيد األطفال دون

اجليش اللعيب  واملتزام بوض   ريطة طري  إلأـاو انيـد ةيـ  األطفـال القيلـر       - لةولومبيا
ويف اإلعـ ن  . ر(بلـعن القيلـ   70اا رين وبرطام   امل للرعاية اخلاصة )البيان امللترك رقم 

مثلة اخلاصة اا أبدا  األطراف مـن مثـابرة والتـزام    الذي أدلت به لدى افتتاو احلفل  رحبت امل
 .إ او توف  احلماية والس م ألطفال  ولومبيا
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 أفغاطستان  
  قامـت املمثلــة اخلاصــة  يف أثنــاو  2016 ــبا /ف اير  17إىل  13 ـ ل الفتــرة مــن   - 50

دعم تنفيـذ   يارة قامت وا إىل أفغاطسـتان  بامللـار ة يف حـوار رفيـ  املسـتوى مـ  احلةومـة لـ        
 طة العمل وإأاو ومن  انيد األطفال واستخدامهم من جاط  قواا األمـن الوطنيـة األفغاطيـة    

واجتمعـت أيفـا   . 2013و ريطة الطري  املتعلقة باممتثال اليت اتف  عليها يف   /أغسـطس  
م  اللر او الرييسـيني  مثـل منامـة حلـف مشـال األطلسـا )النـاتو(  واألوسـا  الدبلوماسـية          

 .جملتم  املدينوا
و عرا املمثلة اخلاصة بالتل ي  بففل ما أبدته احلةومة من إرادة والتـزام سياسـيني    - 51

اا الفرصة لزيارة وحدة حلمايـة الطفـل يف مر ـز الت نيـد      وسنحت. بالتنفيذ التام خلطة العمل
طفـ  يف   211  األمر الذي حال دون انيـد  هرااالتاب  لللرطة الوطنية األفغاطية يف مقاطعة 

ومنذ قيام املمثلة اخلاصـة بتلـك الزيـارة  ه تد ـني وحـدة أ ـرى حلمايـة الطفـل         . 2015عام 
وأجــرا املمثلــة اخلاصــة أيفـــا    . لييــل سموعهــا إىل ســب  وحــداا علــا اليـــعيد الــوطد      

مناقلاا مفتوحة م  احلةومة بلعن التحـدياا املتبقيـة  اـا يف ذلـك ضـمان التنفيـذ املنـه ا        
لياا املتعلقة انـ  انيـد األطفـالم وتعزيـز اإل ـراف واملراقبـة علـا الت نيـد مـن          لليةوك واا

جاط  اللرطة ا لية األفغاطيةم وضمان املساولة من أجل من  انيـد األطفـال واسـتخدامهم يف    
 .املستقبلم وتوف  برام  وبدايل إلعادة اإلدما  ليال األطفال

ة أيفا مسعلة احت ا  األطفـال بتـهم تتعلـ  بـاألمن     وأثارا املمثلة اخلاصة م  احلةوم - 52
و ارا املمثلـــة . الـــوطد  اـــا يف ذلـــك امرتبـــا  مـــ  اجلماعـــاا املســـلحة مـــن غـــ  الـــدول 

. مر ز تعهيل األحداث يف هراا واجتمعت م  األطفال ا ت زين بتهم تتعل  بـاألمن  اخلاصة
املمثلة اخلاصة م  القلـ  تزايـد اا مـاا    ويف ما يتعل  قماية املدارس واملستلفياا  محات 

  2015ورحبت بتوقي  احلةومة علـا إعـ ن املـدارس اامنـة يف أيار/مـايو      . علا تلك املراف 
ــدارس      ــةري للمـ ــتخدام العسـ ــ  امسـ ــة ملنـ ــداب  ال  مـ ــاذ التـ ــا اختـ ــة علـ ــ عت احلةومـ . و ـ

ــا ــا ي  وهــا امســتغ ل اجلنســا لل         م غلمــان مــن  أثــارا مــ  الســلطاا ممارســة باتلــا ب
املناصـ  يف الســلطة  اــن فــيهم قــواا األمــن الوطنيــة األفغاطيــة  وأ ــدا علــا ضــرورة   ذوي

 .ارت أفعال اإليذاو اجلنسا ضد األطفال
 

 السودان  
حلفـور   2016 ذار/مـارس   30إىل  27 ارا املمثلة اخلاصة السودان يف الفترة مـن   - 53

األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل قـواا األمـن       حفل التوقي  علا  طة عمل إلأاو ومن  انيـد  
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وملسـت املمثلـة اخلاصـة التزامـا     . احلةومية والعمل م  حةومة السـودان بلـعن محايـة األطفـال    
مـن جاطـ  املسـؤولني احلةــوميني بـذلك  وأ ـدا علــا أطـه ينبغـا اســيد هـذا املتـزام أثنــاو          

ســاولة عــن امطتــها اا و ــددا املمثلــة اخلاصــة علــا ضــرورة متابعــة امل. تنفيــذ  طــة العمــل
 املتفـررين مـن الـزناع   وأ دا علا أن وصول األمم املتحـدة إىل املنـاط  والسـةان      اجلسيمة

وباإلضــافة إىل ذلــك  أتيحــت للممثلــة اخلاصــة  . يلــةل عــام  حامــا يف جنــاو  طــة العمــل  
يل طف  ملت زهم أجهزة املخـابراا واألمـن الوطنيـة منـذ طيسـان/أبر      21إمةاطية الوصول إىل 

ودعـت املمثلـة اخلاصـة إىل    . مرتباطهم املزعوم قر ة العدل واملساواة 2015و  /أغسطس 
. مواصــلة إمةاطيــة وصــول األمــم املتحــدة إىل األطفــال وإطــ ق ســراحهم وه مشلــهم بعســرهم 

 يؤســف لــه أن األطفـال ا ت ــزين  ــاطوا م يزالـون  وقــت إعــداد هـذا التقريــر  يف متــو /    وممـا 
 .بعيدين عن أسرهم  2016يوليه 
 

 اليومال  
   ار ت املمثلة اخلاصـة  يف أثنـاو   2016 با /ف اير  17إىل  13  ل الفترة من  - 5٤

 يارة قامت وا إىل اليومال  يف حوار رفي  املستوى مـ  احلةومـة لتقيـيم تنفيـذ  طـة العمـل       
ــدي        ــا أي ــهم وتلــويههم عل ــال واســتخدامهم وقتل ــد األطف ــ  اني ــاو ومن ــوطد  وإأ اجلــيش ال

وحثــت املمثلــة اخلاصــة الســلطاا علــا التنفيــذ الةامــل خلطــة العمــل اخلاصــة وــا   . اليــوماف
 ســيما فيمــا يتعلــ  بفــمان عــدم اطفــمام األطفــال إىل صــفوف اجلــيش يف ســياق إدمــا      وم

و ار ت أيفا م  بعثة امملاد األفريقـا يف اليـومال ملناقلـة    . سموعاا امليليلياا اإلقليمية
ور احليوي الذي ينبغـا أن تفـطل  بـه البعثـة يف محايـة األطفـال وإثـارة امدعـاواا املتعلقـة          الد

 .بامطتها اا املرتةبة ضد األطفال من جاط  أفراد الوحداا التابعة اا
ــومال يف   /       - 55 ــة إىل اليـ ــة اخلاصـ ــا املمثلـ ــت وـ ــيت قامـ ــابقة الـ ــارة السـ ــ ل الزيـ  و ـ

القلــ  احت ــا  األطفــال بســب  ارتبــاطهم قر ــة    اعتــ ا أن مــن دواعــا 201٤ أغســطس
 مــا اعتــ ا املمثلــة اخلاصــة أن اإلفــرا  عــن األطفــال ا ت ــزين يف ســريندي ويف   . اللــبا 

ومل والذين جرى أسـرهم يف غـاملودويت وتسـليمهم إىل اجلهـاا الفاعلـة يف سـال محايـة         هيل
املمثلـة اخلاصـة تلـعر بـالقل      ومـ  ذلـك  م تـزال    .  طواا يف اماـا  اليـحيح   هااألطفال 

إ او اطعدام اللفافية والرقابـة يف تيـنيف األطفـال ا ت ـزين بتـهم تتعلـ  بـاألمن الـوطد وإ او         
ومـن دواعـا القلـ  ااامـة     . ونة األطفال املينفني بعأم يواجهون درجـاا عاليـة مـن املخـاطر    
ين بتـهم أمنيـة  وامفتقـار إىل    أيفا عدم وجود إطار قاطوين واضح فيما يتعل  باألطفال ا ت ـز 

و ـ ل الزيـارة   ـ عت املمثلـة اخلاصـة اجملتمـ  الدبلوماسـا        . معاي  دولية لقفـاو األحـداث  
 .  علا إعطاو األولوية اذ  املسايل يف الع قاا الثنايية م  احلةومة
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س مــار/ويف بوطت طــد  التقــت املمثلــة اخلاصــة باألطفــال الــذين تعرضــوا لألســر يف  ذار  - 56
علـا يـد أفـراد قـواا إقليميـة وجـرى احت ــا هم منـذ ذلـك احلـني مرتبـاطهم املزعـوم قر ــة            

سـنة م يزالـون    1٨وأعربت املمثلة اخلاصة عن جزعهـا ألن هنـاك أطفـام دون سـن     . اللبا 
منـهم صـدرا ضـدهم أحةـام      12قيد امحت ا  يف بوطت طد مرتباطهم قر ة اللبا  وألن 

ويف حـني أن سـلطاا بوطت طـد أ ـدا للممثلـة اخلاصـة أن األطفـال        . اباإلعدام بالتـهم طفسـه  
سنة لن تنفذ ققهم عقوبة اإلعدام  ف ن السلطاا امملاديـة واإلقليميـة اـ  أن     1٨دون سن 

ــا       ــدا لا عل ــة القايمــة وأن تفــفا الطــاب  ال ــ  أوجــه الغمــوض القاطوطي تســارع إىل حــل ةي
 .ة حقوق الطفلاملتزاماا الدولية للبلد اوج  اتفاقي

 
 العمل م  املناماا اإلقليمية   - باو 

 امملاد األفريقا  

تواصلت أواصر اللرا ة القوية بني املمثلـة اخلاصـة وامملـاد األفريقـا  و ـار ت يف       - 57
املعتةف السنوي الرفي  املسـتوى ل ملـاد األفريقـا املخيـص للمبعـوثني اخلاصـني والوسـطاو         

وقـدمت املمثلـة اخلاصـة    . (23)اطار الفقرة  2015لرين األول/أ توبر املعقود يف طاميبيا يف ت
أيار/مـايو   ٨إحاطة إع مية إىل سلس السلم واألمن التاب  ل ملـاد األفريقـا يف أديـس أبابـا يف     

يف جلسة اجمللس املفتوحة الثالثة املعقودة ملت رياسـة بوتسـواطا  والـيت ر ـزا علـا موضـوع       
لسـة  تلقــت املمثلـة اخلاصـة دعمـا قويــا مـن أعفـاو اجمللـس الــذين        و ـ ل اجل . محايـة املـدارس  

وأعلنــوا التــزامهم قمايــة املــدارس واملستلــفياا  ‘‘ أطفــال م جنــود’’أعلنــوا تعييــدهم حلملــة 
   ـارك  2016يوطيـه  /ويف حزيـران . يف ذلك اممتناع عن استخدامها لألغـراض العسـةرية   اا

يف  ف إىل دعم وضـ  إطـار ل متثـال حلقـوق اإلطسـان     مةت  املمثلة اخلاصة يف حلقة عمل دد
وأ  ا  فـ ن مسـعلة امطتـها اا املنسـوبة     . عملياا دعم الس م اليت يقوم وا امملاد األفريقا

إىل أفراد الوحداا التابعة لبعثة امملاد األفريقـا يف اليـومال طوقلـت يف عـدد مـن املناسـباا       
 .    ل الفترة امللمولة بالتقرير

 
 ملاد األوروي  ام  

واصلت املمثلة اخلاصة تعزيز  را تها م  امملاد األوروي  الذي يعد أحـد ا ـاورين    - 5٨
ــدان         ــة البل ــ  غالبي ــاو القــدراا م الرييســيني امللــار ني يف احلــوار بلــعن حقــوق اإلطســان وبن

ة الفرعيــة ملــدثت أمــام الل نــ ينــاير /ويف  ــاطون الثــاين. يتعلــ  باألطفــال والــزناع املســلح فيمــا
املعنيـــة بالـــدفاع واألمـــن التابعـــة لل ملـــان األوروي أثنـــاو جلســـة حـــوار ه فيهـــا تبـــادل ااراو  
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واملعلومــاا عــن أثــر الزناعــاا املســلحة علــا األطفــال والتحــدياا املتعلقــة بسياســاا إعــادة   
 .  اإلدما  واألمن امللترك والدفاع ذاا اليلة باألطفال والزناع املسلح

 
 ل العربيةجامعة الدو  

وفقــا متفــاق التعــاون بــني جامعــة الــدول العربيــة ومةتــ  املمثــل اخلــا  الــذي وقــ    - 59
  بعثــت املمثلــة اخلاصــة واألمــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة رســالة ملــتر ة   201٤عــام  يف
ــبتم   يف ــا        2015أيلول/سـ ــت طرفـ ــيت ليسـ ــس الـ ــة اخلمـ ــدول العربيـ ــة الـ ــاو جامعـ إىل أعفـ
ام تيـــاري متفاقيـــة حقـــوق الطفـــل املتعلـــ  ب  ـــراك األطفـــال يف الزناعـــاا ال وتو ــول   يف

و ــارك املةتــ  أيفــا يف امجتمــاع الثــاين علــر  . املســلحة مــن أجــل الــدعوة للتيــدي  عليــه 
امللترك بني األمم املتحدة وجامعـة الـدول العربيـة بلـعن حقـوق اإلطسـان  املعقـود يف تلـرين         

عــد بالتعــاون العــام بــني األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول    وامجتمــاع امل2015األول/أ تــوبر 
 .  2016العربية املعقود يف أيار/مايو 

 
 منامة حلف مشال األطلسا  

عملت املمثلة اخلاصة م  منامة حلف مشال األطلسا ودف تعميـ  اللـرا ة بينـهما     - 60
تقـت املمثلـة اخلاصـة    ال  2016ويف  ـاطون الثاين/ينـاير   . بلعن مسعلة األطفال والزناع املسلح

يف برو سل باألمني العام املساعد اجلديد للؤون العملياا وطاي  األمني العام ملناقلـة السـبل   
. الةفيلة بزيادة تعزيز محاية األطفـال يف العمليـاا الـيت تقودهـا منامـة حلـف مشـال األطلسـا        

نامـة حلـف    ما قدمت إحاطة إىل جلنة السياسـاا املتعلقـة بالعمليـاا و ـددا علـا دور م     
 .  مشال األطلسا ومسؤوليته فيما يتعل  قماية األطفال يف الزناعاا املسلحة

  2016و  ل الزيارة اليت قامـت وـا املمثلـة اخلاصـة إىل أفغاطسـتان يف  ـبا /ف اير        - 61
اجتمعت م  قايـد بعثـة الـدعم الوطيـد للنـاتو وباملمثـل املـدين السـاما للمنامـة لإلعـرا  عـن            

ــدعوة إىل تعــيني مستلــار       ــواغلها  ــال وال ــني األطف ــد عــدد اخلســاير يف األرواو ب بلــعن تزاي
وه  ـغل هـذ  الوظيفـة    . للؤون األطفال والزناع املسلح يف بعثة الـدعم الوطيـد يف أفغاطسـتان   

 .2016يف أيار/مايو 
وســاهم املةتــ  أيفــا يف وضــ  السياســاا واملبــادا التوجيهيــة ملنامــة حلــف مشــال    - 62

وحفــر املةتــ  ا ادثــاا امللــتر ة بــني مــوظفا  . بلــعن األطفــال والــزناع املســلحاألطلســا 
  الـيت جـرى   اـا استةلـاف إمةاطيـة      2016مارس /الناتو واألمم املتحدة  املعقودة يف  ذار

 .  تدري  جهاا تنسي  تابعة للناتو
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 بناو الدعم م  مناماا اجملتم  املدين   - جيم 
ــ     - 63 ــروابط م ــا  اــا يف ذلــك        ــةلت إقامــة ال ــدين والتعــاون معه ــ  امل ــاا اجملتم منام

األوســا  األ اد يــة  إحــدى األولويــاا الرييســية  و ــ ل الفتــرة امللــمولة بــالتقرير عقــدا   
املنامـاا غـ  احلةوميـة العاملـة يف سـال محايـة       مـ   املمثلة اخلاصة اجتماعاا بيورة منتامة 

ا غـ  احلةوميـة لـدعم إعـ ن املـدارس      وعملت  علا وجه اخليـو   مـ  املنامـا   . األطفال
اامنة  وملدثت يف مناسباا طامها التحالف العـاملا حلمايـة التعلـيم مـن اا مـاا يف  ـاطون       

  ويف أديــس أبابــا يف مناســبة لرصــد 2016يف جنيــف  ويف أيار/مــايو  2015 األول/ديســم 
إلضـافة إىل امللـار ة   وبا. حقوق اإلطسان  ويف مهاي  يف مناسـبة عقـدا أيفـا يف أيار/مـايو    

مــ  املنامــاا غــ  احلةوميــة املوجــودة يف طيويــورك   ــار ت املمثلــة اخلاصــة باطتاــام  ــ ل 
 Focus Group on Children Affected by)الفتــرة امللــمولة بــالتقرير مــ  املنامــة غــ  احلةوميــة  

Armed Conflict  )        ــال ــا األطف ــيت يتر ــز ســال طلــاطها عل ــف وال ــا يف جني ــيت يوجــد مقره ال
وع وة علا ذلـك  فقـد واصـلت التوعيـة ب طـام  األطفـال       . املسلحة املتفررين من الزناعاا

والزناع املسلح مـ  اجلامعـاا واألوسـا  األ اد يـة ومرا ـز الفةـر وتفاعلـت مـ  الةـث  مـن           
 .2016اخلارجية يف  با /ف اير ا افل  اا يف ذلك سلس الع قاا 

 
 بناو دعم اللرا اا م   لياا األمم املتحدة   -دال  

واصـــلت املمثلـــة اخلاصـــة تعزيـــز التعـــاون الـــدوف لةفالـــة احتـــرام حقـــوق األطفـــال    - 6٤
ويف هـذا اليـدد  قـدمت املمثلـة اخلاصـة إحاطـة إىل الفريـ         . املسـلحة  املتفررين من الزناعاا

األمن املعد باألطفال والزناع املسلح بلعن حاما قطرية معينـة اـا يةفـل     العامل التاب  جمللس
ثـد علـر  ـهرا     مو  ل فترة ا. إط ع أعفاو اجمللس علا   ر املست داا املتيلة بوميتها

صــدر تقريــران قطريــان لألمــني العــام بلــعن األطفــال والــزناع املســلح عــن  ــل مــن ةهوريــة   
  قدمت املمثلة اخلاصة إحاطـة  2015تلرين الثاين/طوفم   16 ويف. أفريقيا الوسطا والعراق

. إىل سلس األمن أثناو امجتماع اللهري بلعن احلالة اإلطساطية يف اجلمهورية العربية السـورية 
وقادا املمثلة اخلاصة أيفا عمليـة إعـداد التقريـر السـنوي لألمـني العـام عـن األطفـال والـزناع          

ــؤر    ــلح  املـ ــان/أ 20املسـ ــن    . 2016بريل طيسـ ــس األمـ ــرار سلـ ــاد قـ ــر اعتمـ  2225ويف إثـ
 .  أدرجت ستة أطراف يف قايمة ا تطاف األطفال(2015)

وبناو علا طل  من سلس األمن   ار ت املمثلـة اخلاصـة أيفـا مـ  جلـان اجلـزاواا        - 65
وقامــت  . عــن امطتــها اا اخلطــ ة املرتةبــة ضــد األطفــال إلط عهــا وتزويــدها باملعلومــاا 

ــول/     علــا ــيمن يف أيل ــة يف ال  وجــه اخليــو   بتقــدت إحاطــة إىل جلــان اجلــزاواا بلــعن احلال
  وةهوريـة  2015  وةهوريـة الةوطغـو الد قراطيـة يف تلـرين الثـاين/طوفم       2015سبتم  

http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
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  2016السـودان يف  ذار/مـارس      وجنـو  2015أفريقيا الوسطا يف  اطون األول/ديسم  
ويف حـالتني اثنـتني  قامـت جلنـة اجلـزاواا املعنيـة والفريـ         . 2016والسودان يف طيسان/أبريل 

 .العامل التاب  جمللس األمن املعد باألطفال والزناع املسلح بتنايم عملية اإلحاطة
ــالتقرير امتيــاما املنتامــة مــ      - 66 ــرة امللــمولة ب سلــس حقــوق واســتمرا  ــ ل الفت

ويف سلـس حقـوق   . اإلطسان للتوعية باطتها اا حقوق الطفل يف حاما الزناع والتيدي اـا 
ــارس        ــة يف  ذار/م ــك اايئ ــا الســنوي إىل تل ــة اخلاصــة تقريره ــدمت املمثل . 2016اإلطســان  ق

وساهم أيفا مةت  املمثلة اخلاصة يف أعمال  لياا حقوق اإلطسان عن طري  تقـدت البياطـاا   
 .  لية امستعراض الدوري اللامل اليت يقوم وا سلس حقوق اإلطسانإىل عم
والتقت املمثلة اخلاصة أيفا رييس وأعفاو جلنة حقوق الطفل مـن أجـل تعزيـز تبـادل      - 67

املعلومــاا وتلــ ي  العمــل امللــترك يف ســال الــدعوة بلــعن األطفــال املتفــررين مــن الــزناع     
األعفـاو الـيت ه تيـدق بعـد علـا ال وتو ـول ام تيـاري        وأ  ا  ف طنا حنش الدول . املسلح

. متفاقيــة حقــوق الطفــل بلــعن ا ــتراك األطفــال يف املنا عــاا املســلحة علــا أن تفعــل ذلــك  
وعقدا املمثلة اخلاصة اجتماعاا ثنايية م  الـدول األعفـاو وبـذلت جهـودا طلـطة يف تقـدت       

ــدين واجملم    ــ  امل ــة واجملتم ــاا اإلقليمي ــاا للمنام ــعلة   إحاط ــذ  املس ــة بلــعن ه ــاا اإلقليمي . وع
عـدد الـدول األعفـاو الـيت صـدقت علـا ال وتو ـول         و  ل الفترة امللمولة بالتقرير  ارتفـ  

و اطــت ميامنــار أيفــا مــن الــدول الــيت   . 165ام تيــاري لييــل سمــوع دولــه األطــراف إىل  
ه تةن قـد صـدقت    وقعت علا ال وتو ول ام تياري   ل الفترة امللمولة بالتقرير  لةنها

ــه      ــر يف متو /يولي ــداد التقري ــت إع ــه حــىت وق ــوبر  . 2016علي   2015ويف تلــرين األول/أ ت
 .صّدقت اليومال علا اتفاقية حقوق الطفل

  وجهت الدعوة إىل املمثلة اخلاصة إلع ن إطـ ق  2015ويف  اطون األول/ديسم   - 6٨
أوروغـواي  يلارك يف رياسته  ـل مـن    فري  أصدقاو األطفال والزناع املسلح يف جنيف  الذي

مـ  الل نـة الدوليـة     ويف جنيف أيفا  واصلت املمثلـة اخلاصـة العمـل بيـورة وثيقـة     . بل يةاو
لليلي  األمحر  و ار ت يف املؤمتر الـدوف الثـاين والـث ثني لليـلي  األمحـر وااـ ل األمحـر        

مايــة لألطفــال يف    حيــش دعــت إىل تــوف  مزيــد مــن احل    2015يف  ــاطون األول/ديســم   
 .  حاما امحت ا  يف سياق الزناع املسلح

وجرى أيفا تعميم اللواغل املتعلقة باألطفال والـزناع املسـلح يف املبـادراا املفـطل       - 69
ــة املســتدامة  ومــؤمتر القمــة العــاملا للعمــل        ــل أهــداف التنمي وــا علــا ططــاق املناومــة مــن قبي

(  وتنفيـذ توصـياا األمـني العـام إثـر      A/70/674نيـف ) اإلطساين  و طة العمل ملن  التطـرف الع 
بعمليـاا السـ م وتعزيـز اسـت ابة األمـم       صدور تقرير الفريـ  املسـتقل الرفيـ  املسـتوى املعـد     

http://undocs.org/ar/A/70/674
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ــداو اجلنســا   ين  ويف مــؤمتر القمــة العــاملا للعمــل اإلطســا  . املتحــدة ل ســتغ ل اجلنســا وامعت
ــا املســتوى بلــعن دعــم        ــادة رفيع ــدة املســتديرة للق ــة اخلاصــة يف اجتمــاع املاي  ــار ت املمثل
القواعد اليت ملما اإلطسـاطية  حيـش مثلـت األمـم املتحـدة وتعهـدا بالتزامـاا باسـم املنامـة          
لتحسني تقـدت املسـاعدة اإلطسـاطية وتلـديد عمليـاا الرصـد والتحقيـ  واإلبـ يت فيمـا يتيـل           

   ـار ت ملةـة   2016يوليـه  /ويف متـو  . والت ـاو اا املتعلقـة ققـوق اإلطسـان     بامطتـها اا 
بل يةـا واملمثلـة اخلاصـة يف استفـافة حـدث يتعلـ  بتقاسـم أففـل املمارسـاا بلـعن التعهيــل           
النفسا امجتمـاعا وإعـادة اإلدمـا  امجتمـاعا لألطفـال حيـش جـرى التع يـد علـا األمهيـة           

دما  املناسبة والفعالـة لت نـ  إعـادة انيـد األطفـال علـا يـد        احلامة للقيام بعملياا إعادة اإل
 .ةاعاا أ رى

وساهم مةت  املمثلة اخلاصة أيفـا يف الـدورة الدراسـية املةتروطيـة عـن مسـؤولياا        - 70
ويف . 2015األمــم املتحــدة يف ســال حقــوق اإلطســان والــيت أطلقــت يف تلــرين الثــاين/طوفم   

ر ت املمثلـة اخلاصـة يف جلسـة التحـاور الـيت عقـددا اجلمعيـة           ـا 2016 اطون الثاين/ينـاير  
 .  العامة بلعن مبادرة احلقوق أوم

وأ ــ ا  فقــد  ــان هنــاك تعــاون مةثــف مــ  اليوطيســيف وغ هــا مــن  ياطــاا األمــم   - 71
إن حرمــان األطفــال يف حــاما الــزناع املســلح مــن حريتــهم هــو أحــد األمــور الــيت    . املتحــدة

ــ  للم  ــار قل ثلــة اخلاصــة فيمــا يتعلــ  علــا وجــه اخليــو  بامســت اباا للتطــرف     تلــةل مث
ويف هذا اليدد  تعاون مةت  املمثلة اخلاصة تعاوطا وثيقـا مـ  مةتـ  األمـم املتحـدة      . العنيف

املعــد باملخــدراا واجلر ــة  و ــارك يف حلقــاا العمــل الــث ث الــيت طامهــا هــذا املةتــ  مــ  
ــدان املتفــ   ررة مــن التطــرف العنيــف  والــيت عقــدا يف دا ــار   املســؤولني احلةــوميني مــن البل
وواصــلت املمثلــة اخلاصــة أيفــا املســامهة يف املرحلــة . وعمــان  ــ ل الفتــرة امللــمولة بــالتقرير

األولية من دراسة  املة متعمقة عن األطفال ا ـرومني مـن حريتـهم  متلـيا مـ  قـرار اجلمعيـة        
 .) ( 52  الفقرة 69/157العامة 

  
 التوصياا -  امسا 

امتثـال ملـار تها يف األعمـال      فالـة الدول األعفاو علا أن  ملش املمثلة اخلاصة - 72
القتالية والردود علا ةي  التهديداا للسلم واألمن الدوليني  اا يف ذلك اجلهود الراميـة  
ــاطون       ــدوف وق ــا للقــاطون اإلطســاين ال ــام تام ــالعنف  امث إىل مةافحــة التطــرف امليــحو  ب

عـن اسـتخدام    جبمي  أطـراف الـزناع أن متتنـ     دي  ما . حقوق اإلطسان وقاطون ال جئني

http://undocs.org/ar/A/RES/69/157


 A/71/205 

 

24/25 16-12896 

 

 األسلحة املتف رة ذاا ااثار الواسـعة النطـاق يف املنـاط  املعهولـة بالسـةان  وأن تناـر يف      
 .إع ن التزام وذا اليدد

وديـــ  املمثلـــة اخلاصـــة بالـــدول األعفـــاو وأطـــراف الـــزناع أن تةفـــل محايـــة          - 73
 .م  القـاطون الـدوف  املستلفياا ومراف  الرعاية اليحية ووسايل النقل املتعلقة وا  متليا 

وتدعو اجلمعية العامة إىل مواصلة إي و امعتبار علـا النحـو الواجـ  اـذ  املسـعلة وأثرهـا       
 .علا األطفال يف قرارادا بلعن القفايا اإلطساطية واإلمنايية

إبرا  حقوق األطفال امللـردين بسـب     وتل   املمثلة اخلاصة اجلمعية العامة علا - 7٤
دول املنلع والعبـور واملقيـد يف امجتمـاع العـام الرفيـ  املسـتوى املعـد         الزناع والتزاماا

قر ــاا الــزنوو الةــ ى ل جــئني واملهــاجرين ويف قرارادــا بلــعن حــاما قطريــة وــددة   
 .وبلعن القفايا املواضيعية

ودي  املمثلة اخلاصة بالدول األعفاو معاملة األطفال الذين يدعا أأـم مرتبطـون    - 75
عاا املسلحة من غ  الدول بوصـفهم ضـحايا اـم احلـ  يف احلمايـة التامـة حلقـوقهم        باجلما

ــيس أو      ــدم اســــتخدامهم   واســ ــاطية  وضــــمان عــ ــ  املعلومــــاا  ألغــــراض اإلطســ ةــ
ــال      ــه ا لألطف ــدايل ل حت ــا  املن ــا وجــه امســتع ال ب . امســتخباراتية  وأن توضــ  عل

هــذ  املســايل يف امعتبــار وأن تةفــل  وملــش املمثلــة اخلاصــة علــا أن تع ــذ اجلمعيــة العامــة
 .محاية األطفال يف استعراض امستراتي ية العاملية لألمم املتحدة ملةافحة اإلرها 

علــا “ أطفــال  م جنــود”الــدول األعفــاو املعنيــة قملــة   وتلــ   املمثلــة اخلاصــة  - 76
املنامـاا   وتـدعو   املقبلةمفاعفة جهودها من أجل التنفيذ الةامل خلطط عملها يف السنة 
زيــد مـن الـدعم إىل الــدول   املاإلقليميـة واجملتمـ  الـدوف وةيــ  اللـر او املعنـيني إىل تقـدت       

 .املعنيةاألعفاو 
إىل أن مسـعلة إعـادة إدمـا  األطفـال اـا أمهيتـها احلامـة        املمثلـة اخلاصـة   وإذ تل   - 77

لدول األعفاو املعنية علـا  ا ف أا تل  لفمان امستدامة الطويلة األجل للس م واألمن  
وهـا  . اختاذ التداب  املناسبة إلعادة إدما  هؤمو األطفال  م  إي و عناية  اصـة للفتيـاا  

مي  الدول األعفاو تقدت ما يلزم مـن دعـم سياسـا وتقـد ومـاف إىل بـرام        جب دي أيفا 
 .  اإلدما  إعادة
يــ و اهتمــام  ــا  لألطفــال  وتطلــ  املمثلــة اخلاصــة إىل اجلمعيــة العامــة ضــمان إ  - 7٨

ومـن املهــم  بوجــه  . املتفـررين مــن الزناعـاا املســلحة يف تنفيـذ أهــداف التنميـة املســتدامة    
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 ا   أن ت   اجلمعية العامة ضـرورة تـوف  املـوارد الةافيـة للتعلـيم يف حـاما الطـوارا        
 . او الزناعأثناو حاما الزناع املسلح  م  تقدت الدعم الةلا لألطفال ذوي اإلعاقة أثن

 


