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 مجلس األمن  الجمعية العامة

 السنة السابعة والسبعون   الدورة السادسة والسبعون 
   من جدول األعمال 134و  119و  15البنود 

التنفيذذذذل والمتابعذذذذة المتلذذذذام ن والمنسذذذذمان لنتذذذذا   المذذذذ  م ا   
ال  يسذذذية ومذذذ  م ا  الممذذذة التذذذم  عمذذذد ا األمذذذ  المت ذذذدة  ذذذذم  

 الميدانين االقتصادي واالجتماعم والميادين المتصلة بهما 

  

   متابعة نتا   م  م  قمة األلفية 

المسذذذذذ ولية عذذذذذن ال مابذذذذذة ومنذذذذذر امبذذذذذادة الجما يذذذذذة وجذذذذذ ا    
 ال  ب والتطهي  الع قم والج ا   ضد امنسانية 

  

   
 المس ولية عن ال مابة: إعطاء األولوية لألطفال والشباب   

  
 * م ي  األمين العام  

  

 موجز  
والشـاا  ي  يـجاتاا اادادة الاماةجأل  يسـط  ذاا التريري الوـوع عطا اتيتجاجاا الصا ـأل لال ال   

وجيائم الحي  والتطهيي العيت  والايائم الميتكاأل ضـد ااسسـاسجألو وعطا مدا ايـتهدايهم وتهميذم كتطل الايائمو  
 .وإن كان ذلل اتيتهداف والتهمي مصتط ين ي  يالت  النزاع المسطح والنزاع غيي المسطح

الحكوماا عطا إعطاع األولورأل لحمايأل األل ال والشاا  من الايائم  ورشاع األمين العام ي  تريريه  
ال ظجعأل ي  جمجع ما تروم ده تطل الحكومااو ي  كل مســـتوراتهاو من عمل منوه كها إلزاما. ور كد من جد د 
أن المنع ذو أذم جزع من المســــ ولجأل عن يمايأل الســــكان من الايائم ال ظجعألو وأن ذاا يعن  إتامأل ماتمعاا 

ســـــــــتُاُعد أن ت يتُكك ييها تطل الايائم. وتح جرا لهاه العايألو يشـــــــــاع األمين العام الحكوماا الولنجأل والاهاا  ي  
الت  تردم الدعم لها عطا التصــــــــدل لصطي الايائم ال ظجعأل كتحد د ااسااكاا الماكية واتيــــــــتاادأل لها  والوياع  

اتتتصـــــــــــادل   -    وتعزرز اادماج اتجتماع داتلتزاماا الراسوسجأل ذاا الصـــــــــــطأل دحمايأل األل ال والشـــــــــــاا 

 

 .عمطجأل الموايرألتهخي ترديم ذاا التريري دسبك تهخي  * 
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ــاواة  والتصـــدل لطتعصـــك عطا أيـــاا الهورأل وخطا  الكياقجأل  وتســـصيي تطاع التعطجم لتعزرز التســـامح   والمسـ
وايتيام التنوع والتمايــــــــــل اتجتماع   والســــــــــع  إلا إعمال المســــــــــاعلأل عن ال ظائع الميتكاأل ضــــــــــد األل ال  

 ـــمجم الاهود اليامجأل إلا منع ال ظائعو كويـــائل منها ايتيام المااد   والشـــاا   وجعل األل ال والشـــاا  ي 
 .المتصطأل دحروق الط ل وتسصيي لاتاا األل ال والشاا 

ورشــــــدد األمين العام أيوــــــا عطا أسه  تعين عطا الحكوماا الولنجألو لدا تن يا األولوراا الماكوكة  
ن الاهاا ال اعطأل غيي الحكومجأل  والشيكاع الثنائيين  أعالهو أن تطتمس مشاككأل ودعم الماتمع المدس  وغييه م

والمتعددل األلياف الحكوميين والم يـسـيين  والبجاساا المتعطرأل دعوامل الصطوكة الصا ـأل دكل يالأل عطا يدة  
ــل كالل  ــعيد العالم   وما  تصــــــ ــاا الايدة ي  ماال منع ال ظائع عطا الصــــــ ــت ادة والمماكيــــــ والدكوا المســــــ

متحدة وبياماها وماادكاتهاو دما ي  ذلل الصطأل المتعطرأل داألل ال والنزاع المســـــطحو والصطأل  وتياا األمم ال من
 .المتعطرأل دالشاا  والسالم واألمنو وخطأل التنمجأل المستدامأل
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 ممدمة  - أوال   
المســــــــــــــ ولجأل و دهن 2005أتيا الدول األعوــــــــــــــاعو ي  الومجرأل الصتامجأل لم تمي الرمأل العالم  لعام  - 1
يمــايــأل الســــــــــــــكــان من الايائم ال ظجعــألو وذ  اادــادة الامــاةجــأل وجيائم الحي  والتطهيي العيت  والايائم   عن

ــاسجــألو ترع عطا عــاتز كــل دولــأل عطا يــدة. وأعيبــ  عن الازع إ اع العــدد المتزا ــد  ــد ااسســـــــــــــ الميتكاــأل ضـــــــــــــ
والمتهميرن كهاو وأعيب  عن ته يدذا   األل ال المشــــاككين ي  النزاعاا المســــطحأل وغييذا من أنــــكال العن  من

ــاعدة ي  تهذيطهم  ــين يالأل أوليل األل ال والمســـــ ــاا التعاون اليامجأل إلا تعزرز الردكاا الولنجأل لتحســـــ ــجايـــــ يـــــ
 .( 1) وإعادة إدماجهم ي  الماتمع

تياكا أنـــــــــاك ييها   86ومنا ذلل الحينو دأك  الدول عطا تهكيد ذلل اتلتزام. وتد اتصا ماطس األمن   - 2
تياكاا أكد ييها  ــيايأل ال رياا ذاا الصــطأل من الومجرأل الصتامجأل  7إلا المســ ولجأل عن الحمايألو دما ي  ذلل  

تياكا تنـاولـ  ييهـا مســـــــــــــــهلـأل المســــــــــــــ ولجـأل عن الحمـايـألو   32لم تمي الرمـأل العـالم . واتصـاا الام جـأل العـامـأل  
مجأل لم تمي الرمأل العالم  أو أنـــــــاكا  تياكاا أكدا ييها ال رياا ذاا الصـــــــطأل من الومجرأل الصتا 6ذلل  ي  دما

المســــ ولجأل  ”و تيكا الام جأل العامأل إدكاج البند المعنون  2021ييها إليهاو تهكيدا وإنــــاكة  ــــيرحين. وي  عام 
ي  جدول أعمالها  “عن الحمايأل ومنع اادادة الاماةجأل وجيائم الحي  والتطهيي العيت  والايائم ضد ااسساسجأل

ــنولو ولطب  إلا األم ــهلألالسـ ــنورا عن المسـ ــانو يرد ( 2) ين العام أن يردم إليها تريريا يـ . أما ماطس يروق ااسسـ
كطــدا ومنظمتــان إتطجميتــان جهــاا    61تياكا. وإجمــاتو عين    60تنــاول المســــــــــــــ ولجــأل عن الحمــايـأل ي  أكثي من  

دتاع المعنجأل دولأل واتتحاد األوكوب  أعوــاعف ي  ماموعأل األ ــ  53تنســيز معنجأل دالمســ ولجأل عن الحمايألو و  
 دالمس ولجأل عن الحمايأل ي  سيوروكك وجنجف.

ــطم وي  ياتا   - 3 ــاو إلزاما ت لاس حجهو دحمايأل يروق الط ل ي  وت  الســــ ــها أيوــــ وألزم  الدول س ســــ
النزاع المســـطح عطا الســـواع. وعطا الصـــعيد الدول و يهت  تدورن يمايأل يروق الط ل أيـــايـــا ي  ات ا جأل يروق  

ول اتختجاكل دشـهن انـتياك األل ال ي  المنا عاا المسـطحأل المطحز كها. ور سـتكمل ذاان الط ل وي  البيوتوك
وبيوتوكوتتها ااضــاحجألو وكالل دااعالساا  1949آ /أغســطس   12الصــكان دات ا جاا جنجف المعرودة ي   
ــد اتستهـاكـاا  . وـبالنســـــــــــــــاأل لماطس األمنو  طـ  الحـاجـأل إلا  ( 3) ووـمائز اتلتزام المتعطرـأل دحروق الط ـل ك ــــــــــــ

الاســجمأل الميتكاأل ضــد األل ال ي  النزاعاا المســطحأل وااكال  عنها وإسهائها ي  سهايأل المطاف أولورأل  ألكثي 
من عرــد ن من الزمن. يرــد اتصــا الماطس عــدة تياكاا ي  ذــاا الصـــــــــــــــددو توــــــــــــــمن أيــدمهــا إداســأل لطهامــاا  

 .( 4) يين الا ن لهم  طأل دالمداكاوالتهد داا دشن ذاماا عطا المداكا وميايز التعطجم والمدس 

وي  العرد الماضــــ و يظي  مســــهلأل الشــــاا  ي  يــــجاق الســــالم واألمن أيوــــا داذتمام متزا د. ي    - 4
ــاا  والســــالم واألمنو أتي ماطس األمن دهن الشــــاا  ــهن الشــ ــطأل من الرياكاا دشــ ــطســ ــادااو ( 5) يــ ــجما الشــ و وت يــ

ــكل خا و و  ــطحأل دشـــــ ــطاا دالنزاعاا المســـــ ــاا  دوكا ييورا ي  منع سشـــــــو  النزاعاا ويطها   تهميون يـــــ أن لطشـــــ
 .( 6) والح اظ عطا السالم

 __________ 

 .141-138و ال رياا 60/1تياك الام جأل العامأل  (1) 

 .75/277تياك الام جأل العامأل  (2) 

الرواعد والمااد  التوجيهجأل دشـــــــــــهن األل ال الميتاطين دالرواا المســـــــــــطحأل أو الاماعاا المســـــــــــطحأل  وإعالن المداكا ا منأل  ومااد   (3) 
 ياسكويي لح ظ السالم ومنع تانيد وايتصدام الانود األل ال.

 .(2021) 2601تياك ماطس األمن  (4) 

 .ينأل   29و    18دهسه يشيي إلا األنصا  الا ن تتياوح أعماكذم كين    ( 2015)   2250ي  تياكه  “ الشاا  ” ف ماطس األمن مصططح  عي   (5) 

 .(2020) 2535و  (2018) 2419و  (2015) 2250ألمن تياكاا ماطس ا (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/75/277
https://undocs.org/ar/A/RES/75/277
https://undocs.org/ar/S/RES/2601(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2601(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
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وعطا اليغم من ومائز اتلتزام تطلو ت  زال األل ال والشـاا  مسـتهديين دالايائم ال ظجعأل أو يصـاحون  - 5
مر  محنأل األل ال ي  ياتا النزاع المســطحو عطا وجه الصصــو و   تومجرا وايــع النطاق.  من ضــحاياذا. وتد و 

يهم ي رتطون ور شـــــــوذونو دما ي  ذلل ي  ذاماا عشـــــــوائجأل عطا المداكا والمســـــــتشـــــــ جااو ور اندون ي  الرواا  
المســـــطحأل والاماعاا المســـــطحألو ور حتازونو ور عاكونو ور صتط ونو ورتعيضـــــون لالغتصـــــا  وغييه من أنـــــكال  

يمكن تصـــــــــوكذاو وأ ـــــــــيبوا دســـــــــوع التعايأل الحادو العن  الانســـــــــ . وتد عا نوا يظائع وعاسوا من  ـــــــــدماا ت  
وجوعوا يتا الموا دســـــــــبك اسهجاك الصدماا اتجتماةجأل الميتا  عادة دالعن  المنظمو أو ج وعوا ي  دع    كل 

األيجان عن تصـــــد من تبل ألياف النزاعاا المســـــطحألو كما ع يو لطصطي و ـــــولهم إلا المســـــاعدة ااسســـــاسجأل 
 .جمهم أو يتا أوت و مما يواع  ايتماُل تعيضهم لاليتعالل وإياعة المعامطأل المنراة لطحجاة. وتد ع طل تعط 

  وكغم أن الايائم ال ظجعأل ت يتكك عادة ي  يــجاق النزاع المســطحو ياألمي لجس كالل دائما. ذلل أن  - 6
دم  الظيوف الم ديأل إلا اكتكا  الايائم ال ظجعأل يمكن أن تشــــمل التو رع غيي العادل لطســــططأل والمواكدو وع 

ــائجأل الت  تتاطا ي  التمييز وي  الكياقجأل عطا أيـــــــاا الهورأل. ورمكن  تربل التنوعو واأل د ولوججاا ااتصـــــ
أن تكون عوامل الصطوكة ذاه موجودة يتا ي  الماتمعاا المســـــــــترية سســـــــــبجاو وأيجاسا تســـــــــتهدف األل ال  

 والشاا  تحد دا.

ــاا  دائما د مكا - 7 ــول إلا ما ذو مصول لهم من الحروق  ومن النايجأل العمطجألو ت  تمتع الشـــــ سجأل الو ـــــ
اتجتماةجأل واتتتصـــــاديأل والســـــجايـــــجألو وذو ما يمكن أن  زرد من تهميي اتضـــــطيا  اتجتماع  واتتتصـــــادل  
المتصـــل عادة دالايائم ال ظجعأل. ورايل ك ـــد اتستهاكاا الميتكاأل ضـــد الشـــاا  وااكال  عنها كيعايأل العد د 

دة مثل آلجاا مكايحأل العن  الانســـ  المتصـــل دالنزاع وآلجاا يروق ااسســـان. من مســـاكاا عمل األمم المتح
ــطح والعن  دشـــــــكل غيي متنايـــــــكو دما ي  ذلل  ــا من النزاع المســـــ ــاا   تهميون أيوـــــ وعطا اليغم من أن الشـــــ

خالل الصطي الصا  المتمثل ي  تعيو الشــــــــــــاداا وال تجاا لطعن  الانســــــــــــ  والانســــــــــــاس  خالل ذاه  من
م ت ي متَّعون ـدالحمـاـيأل الصـا ــــــــــــــأل ي  تـطل الحـاتا. وي  يين أـسه ي عتُيف ـداـلدوك ااياـاك  اـلال ال تيااو ـي سه

ــهم معيو كالل لصطي   يروم ده ــاان ي  الح اظ عطا الســـــــــالم وي  جهود المنعو ي ن دعوـــــــ ــاداا والشـــــــ الشـــــــ
 التطيف ولطوتوع أيوا ي  كيامن العن .

و تناول األمين العام ( 7) 2009الصـــــــــــادك ي  عام  وي  التريري األول عن المســـــــــــ ولجأل عن الحمايألو - 8
د يــها  مالر ككائز متيادطأل) )أ( مســ ولجأل الدولأل عن يمايأل يــكاسهاو يــواع كاسوا موالنين أم تو من اادادة 
الاماةجأل وجيائم الحي  والتطهيي العيت  والايائم الميتكاأل ضــد ااسســاسجألو ومن التحير  عطا تطل الايائم   

ماتمع الدول  دمســــــــــاعدة الدول عطا الوياع كتطل اتلتزاماا  )ج( مســــــــــ ولجأل الدول األعوــــــــــاع ) ( التزام ال
اتصاذ إجياعاا جماةجأل ي  الوت  المنايك وبطيررأل يايمأل عندما ت شل دولأل ما دشكل واضح ي  توييي  عن

ــطأل من ااجياعاا الت  ( 8) ذاه الحمايأل. وي  تراكري تيرأل ــطســـــــ يمكن لطدول أن تتصاذا  و أوجز األمين العام يـــــــ
إلـاك كـل وايـدة من اليكـائز الثالر. كيـد أن تطـل الترـاكري لم تتنـاول خطي الايائم ال ظجعـأل أو أميذـا عطا  ي 

د ييها عطا المســ ولجأل الصا ــأل لطدول عن يما تهم من تطل الايائم. ولم ي ســطَّ    األل ال والشــاا و كما لم ي شــدَّ
 يمكن أن يردمها األل ال والشاا  لمنع الايائم ال ظجعأل. ييها الووع أيوا عطا المساذمأل الت 

 __________ 

 (7) A/63/677. 

 .www.un.org/en/genocideprevention/key-documents.shtml يمكن اتلالع عطا التراكري عطا الياد  التال ) (8) 

https://undocs.org/ar/A/63/677
http://www.un.org/en/genocideprevention/key-documents.shtml
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ــوع عطا الكج جأل الت   - 9 ــطج  الوــــــ ــد تطل الثعياا كتســــــ ــعا األمين العامو ي  ذاا التريريو إلا يــــــ ورســــــ
 تعيو كهـا األلـ ال والشـــــــــــــــاا  لطايائم ال ظجعـأل ورـتهميون كهـا دشــــــــــــــكـل خـا و وررتيح أولوـراا لزـرادة تيكيز  

اعاا دغجـأل تعزرز يمـا تهم وتـدكتهم عطا التـهميي. ورســــــــــــــتنـد األمين العـام ي  التريري إلا اتذتمـام وتتصـاذ إجي 
ــامطأل لعدة تطاعااو دما ي  ذلل الصطأل المتعطرأل داألل ال   ــأل أو الشــــــ ماادكاا األمم المتحدة وخططها المكييــــــ

ــتدامألو وإ ــاا  والســـــــالم واألمن وخطأل التنمجأل المســـــ ــطح والصطأل المتعطرأل دالشـــــ لا عمل المنظماا  والنزاع المســـــ
اـلدولـجأل وااتطجمـجأل األخيا والمنظمـاا غيي الحكومـجأل ي  ذـاه الماـاتا. ور كـد أذمـجأل تـطل الصط  ـدالنســـــــــــــــاأل  
لطمســــــ ولجأل عن الحمايأل وروجه اتستااه إلا الدكوا المســــــت ادة من تطل الصط و الت  يمكن أن تســــــاعد الدول  

 ل ال والشاا  لصطي الايائم ال ظجعأل.عطا تعزرز جهودذا لبناع ماتمعاا ت  تعيو ييها األ
  

 خط  الج ا   الفظيعة وأث  ا على األطفال والشباب  - ثانيا  
األل ال والشـــــــــاا  معيضـــــــــون دشـــــــــكل خا  لطايائم ال ظجعأل ورتهميون من جيائها دطيق نـــــــــتا.   - 10
م ز أمي الايائم ال ظجعأل عطا األل ال ي  يجاق النزاع المسطحو عطا وجه الصصو و   وتد تومجرا جيدا كيعايأل و 

خطأل ماطس األمن المتعطرأل داألل ال والنزاع المسـطح. ي جما  تصـل دالشـاا و وعطا سحو ما أكي ه األمين العام 
ــن الحالأل المتعطرأل دســـالمتهم وأمنهم ويما تهم. يالحيز   ــاا  والســـالم واألمنو لم تتحسـ م خيا ي  تريريه عن الشـ

ها آخا ي  الترطصو مما يسبك تحدياا كبيية تعيز مشاككأل الشاا   المدس  المتاح عطا ناكأل ااستيس  وخاكج
. كيد أسهو حجما  تصــــــــل دحالأل األل الو ذناك س دكة ( 9) ويما تهمو منها مثال األعمال اتسترامجأل وأعمال التصورف

لنزاع  . وي  يـاتا ا( 10) ي  المعطومـاا المتعطرـأل ـدالطيررـأل الت   تعيضــــــــــــــون كهـا لطايائم ال ظجعـأل ورـتهميون كهـا
المســطح وياتا الســطم معاو ي حتمل أن ي ســتهدف كل من األل ال والشــاا  ايــتهدايا متعمدا دالايائم ال ظجعألو  
أو أن يصـاحوا ضـحايا لطعن  العشـوائ و أو أن يادوا  ـعوبأل ي  التعاي  دسـبك تعيضـهم المتزا د لاليـتعالل 

 ل أمدذا.وإياعة المعامطألو وكالل لطصدماا البدسجأل والعرطجأل الت  يطو 

وألن ميتكب  الايائم ال ظجعأل يســـــــــــعون عادة إلا كم أتصـــــــــــا تدك من اليعك ي  س وا الســـــــــــكان   - 11
المســــــــــتهديينو ي حتمل أن ي ســــــــــتهدف األل ال عطا وجه الصصــــــــــو  دشــــــــــكل متعمد أو أن ت ســــــــــاع معامطتهم  

ــاوم أن أو ــاا أو كهوكاق مســ ــتصدمون ألخا ال ديأل غصــ ــتعالل. ياألل ال ي ســ ــوا لاليــ أل لبدع عمطجأل لتاادل ي عيَّضــ
المحتازرنو ور عيضــون لاليــت ااد الانســ و ور عدمون ي  األماكن العامألو ور كُيذون عطا ال جام كدوك الاالد. 
وما  ال  الرواا المســــــطحأل والاماعاا المســــــطحألو ومنها تطل الت  تصــــــن ها األمم المتحدة كاماعاا إكذاكجألو 

ــتصدمهم. يمنا عام  ــطحأل أكثي من و ج2005تاند األل ال وتســـــــــــ ل ل    93 000ندا ألياف النزاعاا المســـــــــــ
. وبموجك سظام كوما األيــــــايــــــ  لطمحكمأل الانائجأل الدولجأل والراسون الدول  ااسســــــاس و يمكن  ( 11) وايــــــتصدمتهم

يشــكل تانيد األل ال دون يــن الصامســأل عشــية وايــتصدامهم ي  األعمال العدائجأل جيرمأل يي . ورتعيو   أن
تاندذم وتســتصدمهم الرواا المســطحأل أو الاماعاا المســطحأل لصطي الرتل أو اا ــادأل األل ال والشــاا  الا ن  

دايوحو أو العن  الانســـــــــــ  ويـــــــــــوع األيوال الم جشـــــــــــجأل وااكياه عطا تعال  المصدكاا. وال تجان عطا وجه  
اكتاالا  الصصـو و يـواع كاسوا ميتاطين دالاماعاا المسـطحألو دما ييها الاماعاا ااكذاكجألو اكتاالا يعطجا أو

ــحايا تستهاكاا يروق   ــادك تهد د أمن  أكثي من معامطتهم كوـــــــ ــون ألن يعامطوا كمصـــــــ ــتبها دهو معيضـــــــ مشـــــــ

 __________ 

 (9) S/2022/220. 

 (10) If I Disappear: Global Report on Protecting Young People in Civic Space (United Nations publication, 2021) . 
 (11) Study on the Evolution of the Children and Armed Conflict Mandate 1996–2021 (United Nations 

publication, 2022). 

https://undocs.org/ar/S/2022/220
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ــاعة معامطتهم وتعا بهم وايتاا ذم ي   يوف ت تياعا ييها المعا يي الدولجأل  ااسســــــــــانو ورمكن اعترالهم وإيــــــــ
ندذم الرواا المســـــــطحأل والاماعاا  لروـــــــاع األيدار. وي  دع  الحاتاو ياُبي األل ال والشـــــــاا  الا ن تا

المســـــــطحأل وتســـــــتصدمهم عطا اكتكا  أعمال عن  نـــــــد دو ضـــــــد جهاا منها أيـــــــيذم أو ماتمعاتهم المحطجأل.  
يعاسون من آماك س ســجأل وجســديأل يطول أمدذاو وتد تنباذم الماتمعاا الت   نتمون إليهاو مما ياعل إعادة  وتد

 .( 12) إدماجهم أميا   اا جدا

ــد المدسيين والبنا  - 12 ــادأل دايوح ي  الهاماا الموجهأل ضـــــــ ــاا  لطرتل واا ـــــــ ورتعيو األل ال والشـــــــ
التحتجأل المدسجأل. ويتا ي  الحاتا الت  ت ي ستهدف ييها المدسيون عمداو ي ن الطادع الحويل الت  أ اح   

ن ياعالن األل ال  النزاعاا المســــــــطحأل تكتســــــــجه وايــــــــتصدام األيــــــــطحأل المت اية ي  المنالز المهذولأل دالســــــــكا
. وعطا الصـــعيد ( 13) والشـــاا  معيضـــين دشـــدة لو ـــادأل دايوح خطيية أو لطرتل ي  يـــجاق الهاماا العشـــوائجأل

 .( 14) ل ل عطا أ دل ألياف النزاعاا المسطحأل 100 000و تتل أو نوه أكثي من 2005العالم و منا عام 

ــون دشـــــ  - 13 ــاا  وال تجانو معيضـــ ــاداا وال تجااو وكالل الشـــ ــا  وغييه والشـــ كل غيي متنايـــــك لالغتصـــ
ــاسجأل أو تد تيتكك كهيــــــطو    من أنــــــكال العن  الانســــــ  الت  تد تشــــــكل جيرمأل يي  أو جيرمأل ضــــــد ااسســــ
ــاليــك الحي  أو كازع من يمطــأل إدــادة جمــاةجــأل أو تطهيي عيت . وي  عــام   من و تحررــ  األمم 2020أيـــــــــــــ

ال العن  الانســــــــــــــ  الت  اكت كب   من يوادر اتغتصــــــــــــــا  وغييه من أنــــــــــــــك  1 200المتحدة من أكثي من  
ــنورأل المســـــــــــــاطأل منا  األل ال ي  ضـــــــــــــد ــجاق النزاعاا المســـــــــــــطحألو وذاا العدد من أعطا الماامجع الســـــــــــ يـــــــــــ
ذاا العدد ت يعكس كما  ناع  واتع ما  تعيو له األل ال والشـــــــــــــاا  من  . وعطا األكجح أن( 15) 2005 عام

ك الصوف من اتسترـام اـلال يعـاس  مـنه الـناجون العـاـلك إكالغـا كـاحـجاو دســــــــــــــبـ    بطغ عـنه ي  عن  جنســــــــــــــ  ت
واألعياف اتجتماةجأل الوـاكة الت  ت مي عطيهم. ورمكن أن تكون التاعاا الاسـديأل والن سـجأل مدمية وأن تسـتمي 
ــبك  ــاعلأل ميتكب  الايائم وبســــ مدا الحجاةو وتد تت اتم د عل اتيتراك إلا الصدماا المردمأل لطناجين وسرص مســــ

ايــــتاعادذم من تبل أيــــيذمو مما  زرد يي  تعيضــــهم لشــــتا أنــــكال اتيــــتعالل   اك و/أوو ــــم الناجين دالع
 ذلل اتيتعالل الانس  واتتااك داألنصا . ي  وإياعة المعامطألو دما

ورعاس  األل ال والشــاا  من  ــدماا جســديأل وس ســجأل ت يمكن تصــوكذاو تنتم عن وتوعهم ضــحايا  - 14
ــتديمأل عطا  ـــــــــــــحتهم العرطجأل. وخالل  لطايائم ال ظجعأل أو   معا نتهم تكتكاكهاو وغالاا ما تكون ذاا آماك مســـــــــــ

أيــدار العن  الامــاع و تــد ت تتويي قجــاكــل وخــدمــاا الــدعم الماتمع  واتجتمــاع و مثــل المــداكاو الت  
ــاا  عادة عطا التعامل مع ما يميون ده من تااك و أو الت  تد تتعيو لطها تد مااو  تســـــاعد األل ال والشـــ
ياعــل تعــاييهم أميا  ــــــــــــــ اــا. ورعتمــد النمو العرط  والن ســــــــــــــ  اعتمــادا كبييا عطا مــا  واجــه من  يوف   ممــا
مييطت  الط ولأل والشــــــــاا . ور دل عدم اتيــــــــترياكو كما ذو الحال ي  ياتا النزاع المســــــــطحو إلا ت اتم  ي 

 .( 16)   وف األل ال والشاا  اتجتماةجأل ي  - خطي اا ادأل دحاتا الصحأل العرطجأل والمشاكل الن سجأل

 __________ 

 (12) Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers, “Reframing child reintegration: from humanitarian 

action to development, prevention, peacebuilding and beyond”, 2021. 

 .www.unicef.org/protection/protecting-children-from-explosive-weaponsاسظي  (13) 

 (14) Study on the Evolution of the Children and Armed Conflict Mandate 1996–2021 (United Nations 

publication, 2022). 

 الميجع س سه. (15) 

 (16) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Mental health and psychosocial support: technical note”, 

September 2019. 
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ومن أكثي ا ماك الدائمأل لطايائم ال ظجعأل عطا األل ال والشـــــــــــــاا  ضـــــــــــــجاع يي  تعطجمهم الال   - 15
ــتمية الت  ت بال دولجاو ت تزال المداكا   ــطح. وعطا اليغم من جهود الدعوة المســـــــــــ  يتا  عادة دالنزاع المســـــــــــ

ألياف النزاعاا المســــطحأل ألغياو عســــكيرأل  كما أسها  والاامعاا تتعيو لطهاماا وت ســــتصدم من جاسك 
ت ســـتهدف كهاماا تشـــنها جماعاا تصـــن ها األمم المتحدة ككجاساا إكذاكجأل. و ل األنـــصا  المشـــمولون  

 2015دالحمايأل مم ن لهم  طأل دالمداكاو مثل المعطمين والطال و عيضأل لطتهد د أو الهاوم. يبين عام   
الو عطا مسـتوا العا2019و  ذاوم عطا الميايز التعطجمجأل وايـتصدام عسـكيل  11 000لمو أكثي من و يـ 

. وبـالنظي إلا الـدوك ااياـاك  الـال يروم دـه التعطجم  ( 17) لـالـك   22  000لهـاو ممـا أمي عطا مـا ت يرـل عن  
ــجاع يي  التعطجم عطا الاهود اليامجأل إلا منع  ــطبجأل لوــــــ ي  تعزرز التمايــــــــل اتجتماع و ي ن ا ماك الســــــ

ل تعطجمهم ي  ال ظـائع   ــاـا  الـا ن ي عطـَّ ــد ـدة. وعالوة عطا ذلـلو يـ ن العـد ـد من األل ـال والشــــــــــــ آمـاك نـــــــــــــ
ــ ــأل خــا ــــــــــــــــأل عطا ال تجــاا  ( 18) يعودون أكــدا إلا التعط م النظــام    األ مــاا ت يتياا  . ورنطبز ذــاا دصــــــــــــ

. وكـل ذـاا يـ اتم ( 19) والمياذـرااو الالت  ت يعـ دن عـادة إلا التعطجم الـثاسول دعـد يتية من يتياا اتسرطـاع عـنه 
ــاديأل المتايأل لهن عطا   ــاعة المعامطأل وررطل من ال ي  اتتتصـــ تعيضـــــهن لمصتط  أنـــــكال اتيـــــتعالل وإيـــ

 الطورل. المدا 

ــع. وي  عــام   - 16 و كــان 2020وغــالاــا مــا  يتا  اكتكــا  الايائم ال ظجعــأل دــالنزوح عطا سطــاق وايــــــــــــ
وتد أموـــــــا دع  األل ال والشـــــــاا  يـــــــنواا .  ( 20) المائأل من جمجع النا يين تســـــــيا من األل ال ي   42
النزوح الرســـــــــــــيلو كل ومنهم من توـــــــــــــا يجاته كطها حجه. وذم  واجهون مصالي ت تعد وت تحصـــــــــــــا  ي  

ورتعيضـون لاليـتعالل دشـكل مطيدو وذو ما  زداد ت اتما ألن األل ال والشـاا و ي  يـجاتاا النزوحو غالاا  
ــأل ور تريون إلا   ما يكوسون منرطعين عن  ــجأل الال مأل لتطبجأل ايتجاجاتهم البدسجأل  الدكايـــــــــ ــايـــــــــ الصدماا األيـــــــــ
ــجأل  ــكل خا  لصطي كبيي  -   واتجتماةجأل والن ســــ ــاا دشــــ ــادااو يهن معيضــــ اتجتماةجأل. أما ال تجاا والشــــ

 تمثل ي  العن  واتعتداع الانسـيين والانسـاسيين. ورتيكز جزع كبيي من اتذتمام الدول  دالايائم ال ظجعأل  
والشـــــاا  عطا ياتا النزاع المســـــطح. كيد أن األل ال والشـــــاا  معيضـــــون أيوـــــا    الميتكاأل ضـــــد األل ال
المســــــــــطح أو يكوسون من ضــــــــــحاياذا. ويتا ي  الماتمعاا  يــــــــــجاتاا النزاع غيي لط ظائع الت  تيتكك ي  
يشعي األل ال والشاا  دالكثيي من التهمجش واتيتاعاد عطا أياا الهورألو وبما  المسترية سسبجاو يمكن أن 

لادع م يـسـ  ي وـُ ا عطا التعصـك والكياقجأل وسشـيذما. ورنتشـي  تُبز ده الايائم ال ظجعأل ي  العالك من ت سـ 
التعصــك والكياقجأل عطا أيــاا الهورأل دشــكل خا  ي  ال وــاعاا اليتمجأل الت   تســنا لطشــاا  الو ــول  

ال والشـاا  وييها ي جشـون. إليهاو وتد  بي ان أيوـا ي  البيياا التعطجمجأل واتجتماةجأل الت  ييها  تعطم األل 
متنايـك لو ااع والصـدمأل من تبل الاماعاا   وتشـيي الاحور أيوـا إلا أن الشـاا   تعيضـون دشـكل غيي

الاماعاا المتطييأل العنج أل والعصــــاداا ونــــاكاا الايرمأل المنظمأل والحكوماا   المســــطحأل أو ااكذاكيين أو

 __________ 

 (17) Global Coalition to Protect Education from Attack, Education under Attack 2020 (2020). 

 (18) World Bank, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and 

UNICEF, The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery  (Washington, D.C., Paris and 

New York, 2021). 

 (19) UNESCO, Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges (Paris, 2015); and United Nations 

Population Fund (UNFPA), Marrying Too Young: Ending Child Marriage (New York, 2012). 

 (20) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced 

Displacement in 2020 (Copenhagen, 2021). 
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. وتوخ  الدكايــــأل المييطجأل  ( 21) ياتا الســــطم عطا الســــواعالمتســــمأل دالرمعو ي  ياتا النزاع المســــطح وي  
المســترطأل دشــهن الشــاا  والســالم واألمن الت  أ سازا كدعم من  ــندوق األمم المتحدة لطســكان ومكتك دعم  

ــتياتجاجاا التانيد   2018كناع الســـالم ي  عام  ــوع عطا تدكة الاماعاا العنج أل عطا تكيجف ايـ ــطجُ  الوـ تسـ
ــا ــأل كها مع الصصــ ــأل لاللتزام  الصا ــ ــاا و وذلل د تايتها لهم ماتمعا وذورأل جاذزرن ويي ــ ئص المميزة لطشــ

 .( 22) دروجأل تد تكون جاادأل لطشاا  خا أل 
  

 التمدم الم  ز  م حمابة األطفال والشباب من الج ا   الفظيعة  - ثالثا  
ــين يمايأل األ  - 17 ــجألو  ط  الدول تتصا خطواا ذامأل لتحســ ــاا   عطا مدا العرود الرطيطأل الماضــ ل ال والشــ

ــطح وي    ــايرأل االاك الدول  لحمايأل يروق الط ل ي  ياتا النزاع المســـــ من الايائم ال ظجعألو وأ دا دهغطبجأل يـــــ
ياتا السطم عطا السواع. وتد اسوم  جمجع الدولو إت دولأل وايدةو إلا ات ا جأل يروق الط لو يالتزم  دموجك  

إلا أتصـــــــا يد ممكنو ويما ته من جمجع أنـــــــكال العن  البدس  ذلل دعدة أموك منها تهمين دراع الط ل وسموهو  
ــطحأل.    172والاذن و وذناك   ــهن انـــــــــتياك األل ال ي  المنا عاا المســـــــ دولأل لييا ي  كيوتوكولها اتختجاكل دشـــــــ

(. وحجما  تعطز دالنزاعاا 182)كتم   1999وذناك تصـد ز وايـع النطاق عطا ات ا جأل أيـوأ أنـكال عمل األل الو 
والبيوتوكولين ااضـــــاييين   1949 ـــــاح  معظم الدول أليايا ي  ات ا جاا جنجف المعرودة ي  عام المســـــطحألو أ 

ــاسجـأل ألوليـل الـا ن  ــانو ي  جمطـأل أموكو عطا توييي الحمـايـأل ااسســــــــــــ األول والثـاس  المطحرين كهـاو الطـا ن  نصــــــــــــ
 .( 23) ال يشاككون ماانية ي  األعمال العدائجألو عالوة عطا تداكيي محددة لحمايأل األل   ت 

ــا عــدة ماــاد  توجيهجــأل وماــاد  وومــائز التزام متعــددة األلياف تيكز عطا  - 18 واعتمــدا الــدول أيوـــــــــــــ
اتستهاكاا الاســــجمأل لحروق الط ل ي  ياتا النزاع المســــطح. ومن جمطتها الرواعد والمااد  التوجيهجأل دشــــهن 

(و 2015إعالن المداكا ا منأل )(و و 2007األل ال الميتاطين دالرواا المســـــــــــطحأل أو الاماعاا المســـــــــــطحأل )
ــايأل إلا ذللو يرد  2017ومااد  ياسكويي لح ظ الســـــــــالم ومنع تانيد وايـــــــــتصدام الانود األل ال ) (. وبااضـــــــ

تـــدمـــ  الـــدول الـــدعمو وت تزالو لطماـــادكاا الحكومجـــأل الـــدولجـــأل الهـــامـــأل ولتطـــل الت  يرودذـــا الماتمع المـــدس و  
طجم من الهامااو وييرز األ ـدتاع المعن  داألل ال والنزاع المسـطحو ذلل التحال  العالم  لحمايأل التع ي  دما

 واتئتالف العالم  من أجل إعادة إدماج األل ال الانود.

ووضـع  المنظماا ااتطجمجأل أيوـا أليا م جاكرأل وم يـسـجأل لحمايأل األل الو دما ي  ذلل ي  يـجاق   - 19
ق األييرر  لحروق الط ـل وكيـاذيتـهو وات ـا جـأل كادطـأل  النزاعـاا المســــــــــــــطحـأل. ومن أكثي ذـاه األلي أذمجـأل الميثـا

جنو  آيـجا لطتعاون ااتطجم  المتعطرأل دالتيتيااا ااتطجمجأل لتعزرز كياه الط ل ي  جنو  آيـجاو وااعالن دشـهن 
ــجاو واتت ا جأل األوكوبجأل المتعطرأل دمماكيـــــأل يروق   اتلتزاماا المتعطرأل داألل ال ي  كادطأل أمم جنو  نـــــيق آيـــ

 و واتت ا جأل األميركجأل لحروق ااسسان.الط ل

 __________ 

 (21) Graeme Simpson, The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security (UNFPA 

and Peacebuilding Support Office, 2018). 

 Peace Direct, “Atrocity prevention and peacebuilding: key insights and lessons from الميجع س سه. اسظي أيوا) (22) 

a global consultation convened by Peace Direct”, 2018. 

ــطيك األيمي المعطوماا المتعطرأل دات ا جاا جنجف لعام  (23)  ــاحجأل المطحرأل كهاو وذ    1949جمَّع  الطانأل الدولجأل لطصــــ والبيوتوكوتا ااضــــ
 .https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xspمتايأل عطا الياد  التال ) 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
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وتد عز  ماطس األمن جهود الدول لحمايأل األل ال ي  يـــــــــجاق النزاع المســـــــــطح د دكاج ذاه المســـــــــهلأل   - 20
وب سشــــــــــــاع آلجأل الي ــــــــــــد وااكال  عن اتستهاكاا الاســــــــــــجمأل ضــــــــــــد األل ال    1999جدول أعماله ي  عام  ي  
و وضـــــــــــــع  ( 2003)   1460. وبيعـاـيأل تطـل ا لـجأل وتياك الماطس ( 24) 2005يـاتا النزاع المســـــــــــــطح ي  عـام   ي  
النزاعاا خط  عمل مع األمم المتحدة لطتصـــــــــدل لالستهاكاا الاســـــــــجمأل الميتكاأل ضـــــــــد األل الو   لييا ي   37

و 2021. وي  عـام  ( 25)  ســـــــــــــهــا من التزامـاا لييـا من تطــل األلياف امتثــات تـامـا دمــا تطعتــه عطا س  12وامتثــل  
أيادا الممثطأل الصا ــأل لامين العام المعنجأل داألل ال والنزاع المســطحو اتصاا عدة دول خطواا سحو إسهاع  وكما 

اتستهاكاا والتااو اا الاســــــجمأل لحروق الط ل. ومن تطل الصطواا الســــــجايــــــاا والتشــــــيرعاا والصط  واألوامي 
ــائجأل حجما  تعطز كتانيد األل ال وايــــــــتصدامهم وغيي ذلل من اتستهاكاا والتااو اا التوجيهجأل وااجياعاا ال  روــــــ

. ووضـع  عدة دول أيوـا يـجايـاا والتزم   ( 26) الاسـجمأل الت  تيتكبها الرواا المسـطحأل و/أو الاماعاا المسـطحأل 
 .( 28)  منأل و كويائل منها تن يا إعالن المداكا ا ( 27) داتمتناع عن ايتصدام المداكا ألغياو عسكيرأل 

وإلا جـاسـك ذـاا العمـل اليام  إلا النهوو دحمـايـأل األل ـال ي  النزاعـاا المســــــــــــــطحـألو كـان ذنـاك  - 21
اعتياف متزا د دهمي النزاع المســــــطح والعن  عطا الشــــــاا  وبما يمكن أن يردموه من مســــــاذمأل ي  منع سشــــــو  

. ( 29) ت رطَّل ييها دالتال  مصالي الايائم ال ظجعألالنزاعاا وبناع الســــالم وإتامأل ماتمعاا متمايــــكأل ومتســــامحألو  
و أتي ماطس األمن دما يســــــــباه النزاع المســــــــطح من أمي يعيتل تعطجم الشــــــــاا  وإتايأل ال ي  2015وي  عام 

. وي  العام التال و أكد ( 30) اتتتصــــاديأل لهمو وأكد أسه يمكنهم اتضــــطالع كدوك ذام ي  منع سشــــو  النزاعاا
كـل من الماطس والام ـجأل العـامـأل من جـدـ د الـدوك الهـام الـال يمكن أن يروم ـده الشـــــــــــــــاا  ي  منع سشــــــــــــــو  

ــجأل ــجايــــ . وي  ( 31) النزاعاا ويطها من خالل مشــــــاككتهم وتمثيطهم الماد ين ي  عمطجاا الســــــالم والعمطجاا الســــ
ا المســــــطحأل ومشــــــاككتهم ي  عمطجاا الســــــالم يمكن و أتي الماطس دهن يمايأل الشــــــاا  ي  النزاعا2020 عام
. وتدم  ــندوق األمم المتحدة لطســكان ( 32) يســهما إيــهاما كبييا ي   ــون الســطم واألمن الدوليين وتعزرزذما أن

ومكتك دعم كناع السالم الدعم اجياع دكايأل كئجسجأل عن أيول السبل لدعم تدكة الشاا  عطا التهميي وتوليهم  
و وذ ي ِّئ عدد من المواكد لتعزرز يمايأل الشــــــاا   ( 33) اهود اليامجأل إلا كناع الســــــالم المســــــتدام مام األموك ي  ال

وتن يا الصطأل المتعطرأل دالشـــاا  والســـالم واألمنو دما يشـــمل إ ـــداك دليل لطمســـ ولين الحكوميين وخطأل العمل  
مم المتحدة لطمســـــاواة كين  . وتد أنـــــاكا ذييأل األ( 34) اتيـــــتياتجاجأل الصمســـــجأل لعمطجاا الســـــالم الشـــــامطأل لطشـــــاا 

 __________ 

 .(2005) 1612و  (1999) 1261تياكا ماطس األمن  (24) 

-https://childrenandarmedconflict.un.org/ toolsيمكن اتلالع عطا المعطومـاا عن خط  العمـل تطـل عطا الياد  التـال )  (25) 

for-action/action-plans/. 

 (26) A/HRC/49/58. 

 .(2021) 2601تياك ماطس األمن  (27) 

 (28) A/75/873-S/2021/437. 

 .S/2022/220اسظي مثال  (29) 

 .(2015) 2250تياك ماطس األمن  (30) 

 .70/262  وتياك الام جأل العامأل (2016) 2282تياك ماطس األمن  (31) 

 .(2020) 2535تياك ماطس األمن  (32) 

 (33) Graeme Simpson, The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security (UNFPA 

and Peacebuilding Support Office, 2018). 

 (34) Global Coalition on Youth, Peace and Security, Implementing the Youth, Peace and Security Agenda at 

Country-Level: A Guide for Public Officials (New York, 2022) و  Irena Grizelj and Ali Saleem, “We are in 

this together: operationalizing a five-year strategic action plan for youth-inclusive peace processes”, 2022. 
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الانسـين وتمكين الميأة إلا أن من األذمجأل دمكان إنـياك الشـاداا ي  منع سشـو  النزاعاا وبناع السـالمو ألن 
ــهم  ــينو األمي الال يســ ــاواة كين الانســ ــا اييا  تردم ي  المســ ياتا ما دعد استهاع النزاع يمكن أن تتجح يي ــ

 .( 35) التكجف ونامطأل لطامجع كدوكه ي  كناع ماتمعاا مسالمأل ويهطأل

وتـد اعتييـ  الاهـاا ال ـاعـطأل الولنـجأل وااتطجمـجأل عطا سحو متزاـ د ـدهمي النزاع المســــــــــــــطح والعن  عطا  - 22
ــاككتهم ي  منع سشــــو  النزاعاا وبناع الســــالم. ومن كين التطوكاا األخياو عطا  ــاا  وضــــيوكة دعم مشــ الشــ

ــاا  والســــــالم واألمنو نــــــيع  الدول ي  إعمال خط   عن ال 2022النحو المبين د يــــــها  ي  تريري عام  شــــ
عمل ولنجأل دشــهن الشــاا  والســالم واألمن  وأدما  مســهلأل الشــاا  والســالم واألمن ي  الرواسين والســجايــاا 

. ( 36) الولنجأل  وأسشـــــها تدكاا مكييـــــأل لطشـــــاا  والســـــالم واألمن ي  الو اكاا الحكومجأل و/أو الكجاساا األخيا 
 و تشمل الصكوك وومائز اتلتزام ذاا الصطألو الت  يعود تواكرخ دعوها إلا يتية يادرأل  وعطا الصعيد ااتطجم

عطا اعتماد ماطس األمن خطته المتعطرأل دالشــــاا  والســــالم واألمنو ميثاُق الشــــاا  األييرر و واالاك الراكل 
جأل المتعطرأل دحروق الشــــاا و  األميرك -لطشــــاا  والســــالم واألمن الصا  داتتحاد األييرر و واتت ا جأل اا بييرأل  

و والبجان الصـــــــــادك عن المنتدا ااتطجم  ليادطأل أمم 2030وايـــــــــتياتجاجأل ماطس أوكوبا لرطاع الشـــــــــاا  لعام 
 جنو  نيق آيجا دشهن تعزرز الصطأل المتعطرأل دالشاا  والسالم واألمن.

األل ـال وعطا الصطـأل  وماـاتا العمـل التكميطـجأل تـطلو كتيكيزذـا عطا أمي النزاعـاا المســــــــــــــطحـأل عطا   - 23
المتعطرأل دالشــــــــاا  والســــــــالم واألمنو كطيهماو ذ  لبنااف تيــــــــتحدار ايــــــــتياتجاجأل لحمايأل األل ال والشــــــــاا   

الايائم ال ظجعأل ولوــمان مشــاككأل الشــاا  الماديأل ي  الاهود اليامجأل إلا منع الايائم ال ظجعأل والتصــدل  من
ال ظجعـأل أغطـك مـا ت يتكـك ي  يـاتا النزاع المســــــــــــــطحو ور مكن   لهـا. وعطا سحو مـا أ كي  أعالهو ت يتكـُك الايائم

لمعظم اتستهاكاا الاسـجمأل لحروق األل ال الت  تشـكل محوك تيكيز الصطأل المتعطرأل داألل ال والنزاع المسـطح 
تشــــــــــــــكــلو ي  يــد ذاتهــاو جيائم يظجعــأل. وعطجــهو يــ ن العمــل المناز كيعــايــأل خطــأل األمم المتحــدة المتعطرــأل  أن

والنزاع المســــــــــــــطح  توخا تحـد ـد الطيق الت   تـهمي كهـا األل ـال ي  أغطـك األيجـان دـالايائم ال ظجعـأل  دـاألل ـال  
والتدخالا ذاا األولورأل الال مأل اسهاع اتستهاكاا الميتكاأل ضـــــــــــــد األل ال ومنعها. وإلا جاسك ذلل العملو 

النزاع المســـــــطح والعن  عطا تســـــــط  الاهود المباولأل حجما  تعطز دالشـــــــاا  والســـــــالم واألمن الوـــــــوع عطا أمي 
 الشاا و وتعمل عطا إكيا  الدوك الال يمكن أن يروم ده الشاا  ي  كناع السالم وايتدامته.

ومع ذللو ي ن األولوراا الت  يددتها الصطتان ت تشــــــــــــمل الماموعأل الكامطأل من الصجاكاا المتايأل  - 24
و الطيررأل الت  يمكن كها إنــــــياك ذاتين ال يتين لتوييي يمايأل أيوــــــل لال ال والشــــــاا  من الايائم ال ظجعأل أ

ــكاسيتين ي  إساا  تطل الحمايأل. ومن منظوك منع ال ظائعو يشـــــــــــــو  أولوراا وإساا اا الصطتين معياا   الســـــــــــ
ــجاتاا النزاعاا المســــطحأل وتنحا  ــجأل مالر. أوتو إن الصطأل المتعطرأل داألل ال والنزاع المســــطح مكييــــأل لســ كئجســ

عالاأل مسبااا النزاع المسطح أو عطا التص جف من آماك العن  الاماع  كينما يكون  منحا التيكيز إما عطا م
ــطَّم ي  األدكجاا المتعطرأل دمنع ال ظائع أن عوامل الصطوكة موجودة كدكجاا   ذلل العن  تد كدأ دال عل. لكنه ي ســ

تمامل مع عوامل خطوكة  مت اوتأل ي  جمجع الماتمعاا  وأن عوامل خطوكة الايائم ال ظجعأل تتشادهو ولكنها ت ت 
النزاع المســـطح  وأن الســـبيل إلا منع ال ظائع ذو أن تروم جمجع الدولو دصـــيف النظي عما إذا كان  وجد ييها 
ــتتاع ذلل  ــدل لها تدك اامكان. ورسـ ــطأل والتصـ ــية أو تو كتحد د عوامل الصطوكة ذاا الصـ ــتثاكة ماانـ عوامل ايـ

 __________ 

 (35) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, “Young women in peace and 

security: at the intersection of the YPS and WPS agendas”, April 2018. 

 (36) S/2022/220. 
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و وتعط   جمأل لالختالف والتنوعو  اتتتصـــــــــاديأل  -  اتجتماةجألعدة أموك منها كناع ماتمعاا تعز  المســـــــــاواة 
وتتوايي عطا سظم يعطجأل لتحد د ااسااكاا الماكية واتيـتاادأل لها. وي  ذاا الصـددو ي ن منع ال ظائع له الكثيي 

تتعطرانو  من الروايـــــم المشـــــتيكأل مع خطأل التنمجأل المســـــتدامألو دردك ما له توايـــــم مشـــــتيكأل مع الصطتين الطتين  
 دشكل أكثي وضوياو دمسهلأل األل ال والنزاع المسطح ومسهلأل الشاا  والسالم واألمن.

وماسجاو كما أومئ إلجه آس او ي ن اتستهاكاا الاســــــــــجمأل الميتكاأل ضــــــــــد األل ال تومرها آلجأل الي ــــــــــد  - 25
ــاا و ت  زال ذناك الكثيي مما  تعين ال جام ده ل  ــهمو كاللو وااكال و لكن حجما  تعطز دالشـــــــــ هم مدا تعيضـــــــــ

لطايائم ال ظجعأل وتهميذم كها دشـــــكل غيي متنايـــــك. وبالمثلو يعطا اليغم من أن الحمايأل ذ  من ككائز العمل  
األذداف  و ي ن الحاجأل إلا ايـــــــــتياتجاجاا محددة (2015) 2250الصمس الت  يددذا ماطس األمن ي  تياكه  

 لحمايأل الشاا و ك يأل متميزةو من النزاع المسطح لم تحظ يتا ا ن داتذتمام الواجك من الدول األعواع.

وأخيياو ي ن الصطأل المتعطرأل داألل ال والنزاع المســـــــــطح ت تتناول الدوك الحايـــــــــم الال يمكن أن يروم  - 26
  ذاه المشــاككأل تصــاح محدودة دشــكل واضــح  األل ال ي  كناع الســالم المســتدام. وعطا اليغم من أن يي  ده

ــاا  ي  جهود منع   دمايد أن تكون ال ظائع تيد اتكتكا و ت كد من اتعتياف كدوك األل ال إلا جاسك الشـــــــــ
 ال ظائع عطا المدا الطورل وت كد من تجسيي ذلل.

  
 سبر أولويا  ل مابة األطفال والشباب من الج ا   الفظيعة  - رابعا  

تشـاا الام جأل العامأل دشـهن المسـ ولجأل عن الحمايألو كثييا ما نـددا الدول األعوـاع عطا خالل منا - 27
ــهد ما   اليظ ي  جمجع أسحاع  ــاه. ورشـــــــــ أولورأل المنع. وتد جعل األمين العام الوتايأُل أولورأل و منا تولجه منصـــــــــ

دمايد أن تكون تيـد العـالم من آمـاك ميوعـأل لطايائم ال ظجعـأل عطا األل ـال والشــــــــــــــاـا  عطا أن تطـل الايائمو  
اتكتكا و تاعل خجاكاا الحمايأل محدودة ومح ويأل دالمصالي الســــــــــجايــــــــــجأل ويانــــــــــطأل ي  العالك. أما الطيررأل  

 لومان يالمأل األل ال والشاا  من الايائم ال ظجعألو يه  منع يدومها أ ال. األساع

عن الدكوا  2019ي عام وي  التراكري الســــــادرأل عن المســــــ ولجأل عن الحمايألو دما ي  ذلل ي  ترير  - 28
دد عدد من المااتا والتداكيي السـجايـاتجأل لك  تنظي ييها الدول ي  إلاك  ( 37) المسـتصطصـأل ألغياو المنع و ي 

مســـــــــاعيها لمنع الايائم ال ظجعأل. وي  ذاا التريريو يكيك األمين العام تهكيد أذمجأل تطل الصطواا وربن  عطيها  
ذا ما جدا الحكوماا الولنجأل ي  اتااعهاو أن تحدر تحوت خا ا  كتسطج  الووع عطا ياع أولوراا يمكنو إ

ي  مســهلأل يمايأل األل ال والشــاا . وي  يين أن تطل األولوراا تيكز ي  المرام األول عطا مســ ولجأل الدولو  
يـ سهـا تتوخا أيوـــــــــــــــا توججـه الماتمع الـدول  ككـل ي  تحـد ـد أولورـاا الـدعم المرـدم إلا الحكومـاا الولنجـأل 

 لوياع دمس وليتها عن الحمايأل.أجل ا من
 

   ديد امنلارا  المبك ة واالستجابة لها -ألف   
أكي  األمين العامو ي  تراكريه الســـــــــادرأل عن المســـــــــ ولجأل عن الحمايألو أذمجأل جمع وتحطيل معطوماا  - 29

ــن أل يســـك سوع الانس   تشـــيي إلا ااسااك الماكيو دما ي  ذلل عطا الصـــعيد المحط  وبم نـــياا وبجاساا مصـ
. وتح جرـا لهـاه ( 38) العيق واتستمـاع اامن  يتا  تســــــــــــــنا تحـدـ د المصـالي النـاجمـأل عن التمييز و/أو التهمجش

 __________ 

 (37) A/73/898-S/2019/463. 

 .A/72/884-S/2018/525و  A/67/929-S/2013/399اسظيو عطا وجه الصصو و  (38) 
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و يشـــــكل ألجطها االاك  ( 39) العايألو  دعو األمين العام الدول إلا إجياع تريجماا ولنجأل دوكرأل لمصالي ال ظائع
. وركيك األمين العـامو ي  ذـاا التريريو ( 40) طـل الايائمالتحطيط  لطايائم ال ظجعـأل أداة يـايــــــــــــــمـأل لمنع اكتكـا  ت 

التهكيد عطا أن تدكاا ااسااك الماكي ذاا ال عالجألو يـــواع ي  نـــكل تريجماا ولنجأل دوكرأل أو من خالل جمع 
البجاساا وك ــــــدذا عطا سحو  تســــــم دمزرد من الطادع غيي الييــــــم و وت يــــــجما عطا الصــــــعيد المحط و يمكن  

التمكن من كشـــــ  الم نـــــياا الماكية لمصالي ال ظائع واتيـــــتاادأل لها وبين أن تصـــــاح   تحدر ال يق كين أن
سا يا دعن  جماع    يتكك. وي  ذاا التريريو يشـــدد األمين العام مية أخيا عطا أن معطوماا ااسااك الماكي 

 أيوا.  ناع و ييثما أمكنو أت تكون مصن أل يسك سوع الانس ويدهو كل  ناع  أن تصنَّ  يسك العمي

ورناع  أن يروم األل ال والشــــاا  كدوك يايــــم ي  الكشــــ  عن ااسااكاا الماكية دالايائم ال ظجعأل.  - 30
وتد يكوسون متحمسـين تد اعتادوا معا نأل اايااه واتضـطياداا والتمييز وخطا  الكياقجأل والعن  عطا أيـاا  

واتجتماةجألو كما اعتادوا الييــــــــــــائل العنج أل الت  ت تناُتل عبي ويــــــــــــائل  الهورأل وذ  تزداد ي  كيياتهم التعطجمجأل 
ــل اتجتماع   وبالتال  يمكنهم أن  تجحوا معطوماا ومنظوكا عن مصالي ال ظائع تد ت تكون متايأل   التوا ـــــــــــ
لط ياا الســــــكاسجأل األخيا. وتد تكون الشــــــاداا وال تجاا مســــــتنُ ياا دشــــــكل خا  لكشــــــ  التهد داا المتزا دة 

عيضــــــــــــــهن لطعن  الانســـــــــــــــاس و والت  يمكن أن تكون عالمـاا ماكية عطا الايائم ال ظجعـأل. ولـالـل  ناع   كت 
ت ولا اليؤا والمسـاذماا والمشـاككأل المحتمطأل لال ال والشـاا  اذتماما خا ـاو ورناع  أن ت دعم ي  يـجاق   أن

 .“عدم ااضياك”تصمجم سظم ااسااك الماكيو مع إ الع اتعتااك الواجك لمبدأ 

ولطتمكن من تجســــــــــــــيي منع الايائم ال ظجعـألو ياـك أن تعـال معطومـاا ااسـااك الماكي الت  يامعهـا  - 31
األل ال والشــــــاا  عطا المســــــتوا المحط  العمطجاا الت  يــــــتمكن من التصــــــدل لتطل الايائم دشــــــكل تدكج و 

د الططك. وي  جطسـأل  عطا المسـتوا المحط و ممو يسـك اتتتوـاعو عطا الصـعيد الولن و كدعم دول  عن  أوت
و يــطط   ( 41) دشــهن المســ ولجأل عن الحمايأل 2016التحاوك غيي الييــمجأل الت  أجيتها الام جأل العامأل ي  عام 

الدول الوــــوع عطا ضــــيوكة تعزرز اليواد  كين ااسااك الماكي وجهود التصــــدلو مع تول  مراليد األموك عطا 
لحروق ااسســـــــــــان أن تروم كدوك ذام ي  ذاه   الصـــــــــــعيد الولن  وبدعم دول . ورمكن لطم يـــــــــــســـــــــــاا الولنجأل

ــســــــاا  العمطجااو لكن عادة ما ت يكون لها وجود عطا مســــــتوا الماتمعاا المحطجأل. ولك  تتمكن ذاه الم يــــ
اتيــــــــــــــت ـادة من اليؤا والصبية الت  يرـدمهـا األل ـال والشـــــــــــــــاا  والاهـاا ال ـاعطـأل المحطـجألو  ناع  ـدالـتال    من
 كهم اكتاالا ومجرا وكاحجا.تصاح تطل الم يساا ميتاطأل  أن
 

 الو اء بااللتزاما  ب مابة األطفال والشباب -باء   
عطا سحو مـا أكـده األمين العـام دـايــــــــــــــتمياك ي  ترـاكريه الســــــــــــــنورـأل عن المســــــــــــــ ولجـأل عن الحمـايـألو  - 32
مســـــــــــ ولجأل الدول عن يمايأل يـــــــــــكاسها من الايائم ال ظجعأل ذ و ي  جوذيذاو إعادة  ـــــــــــجاغأل لاللتزاماا   ي ن
ــكوك ال ــم  الدولو جمجعها تريرااو إلا الصــــــ ــال ي  الراسون الدول . وكما ذكي أعالهو يرد اسوــــــ ــأل أ ــــــ مكييــــــ

 __________ 

 .15و ال رية A/71/1016-S/2017/556و اسظيو عطا يبيل المثال (39) 

ــالــ ) (40)  الــتـــــ الــيادــ   عــطــا  ــاح  مــتـــــ وذــو  ــألو  ــايـــــ الــحــمـــــ عــن  ــأل  والــمســـــــــــــــ ولــجـــــ ــأل  ــاةــجـــــ الــاــمـــــ ــادة  اادـــــ دــمــنــع  الــمــعــنــ   الــمــكــتـــــــك  ــده    أعـــــ
www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20  

for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf. 

األمم المتحدةو موجز اليئجس لاطســأل التحاوك غيي الييــمجأل لطدوكة الســاعين لطام جأل العامأل دشــهن المســ ولجأل عن الحمايأل) يشــد العمل   (41) 
 .2016أ طول/يبتمبي  6العرد المربل من المس ولجأل عن الحمايألو سيوروككو  -الاماع  

https://undocs.org/ar/A/71/1016
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf
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ــاا . ومع ذللو ت تزال دع  الدول األلياف ي    ــجأل المتعطرأل دحمايأل األل ال والشــــ ــايــــ الراسوسجأل الدولجأل األيــــ
ــاا  وي   ــتهدف األل ال والشـ ــدل لط ظائع الت  تسـ منعها. ولاللو ي ن الصطوة  تطل المعاذداا تص ز ي  التصـ

الحـايــــــــــــــمـأل الت  يمكن لطـدول أن تتصـاذـا لحمـاـيأل األل ـال والشـــــــــــــــاا  من الايائم ال ظجعـأل ذ  التن ـيا الكـامـل  
ييها   لجســــ الت  ذ  دال عل ألياف ييهاو واتسوــــمام إلا الصــــكوك الت    ( 42) لطصــــكوك الراسوسجأل ذاا الصــــطأل

ــيرعاا   ــكوك ي  التشــــــ ــا أن تتعاون تعاوسا تاما مع أليايا دعدو وإدماج تطل الصــــــ الولنجأل. ورناع  لطدول أيوــــــ
ذيياا األمم المتحدة المنشــــــــهة دموجك معاذداا ومع ا لجاا الدولجأل لحروق ااسســــــــانو كويــــــــائل منها إتايأل  
الو ــــول الكامل لطمكط ين كوتياا ي  إلاك ااجياعاا الصا ــــأل لماطس يروق ااسســــانو والتعاون مع عمطجأل 

ــتعياو الدوك  ــانو دما ييها لانأل  اتيــ ــجاا المردمأل من ذيياا معاذداا يروق ااسســ ــاملو وتن يا التو ــ ل الشــ
 .يروق الط ل والطانأل المعنجأل دالرواع عطا التمييز ضد الميأة 

و كدعم من األمم المتحدةو 2005وكما أنيي إلجه ي  ال يع الثالمو يرد وضع  دول عد دة منا عام  - 33
الاســــــــــــجمأل لحروق الط ل أو اسهائها. وتطل جهود مييَّك كها. ومن المهم كن س خط  عمل لمنع اتستهاكاا 

الردك دالنســــــــــــاأل لطدول الت  لد ها خط  عمل أن تن اذا تن ياا كامالو ولطدول الت  لجس لد ها خط  عمل دعد 
 أن تعمل مع األمم المتحدة اكتعاع وضعها.

لا الصـــــــــكوك الراسوسجأل الدولجأل لحمايأل األل ال  وكما أتي ده أيوـــــــــا ي  ال يع الثالمو حاااضـــــــــايأل إ - 34
 والشاا و توجد  كوك تاسوسجأل ذامأل عطا الصعيد ااتطجم .

 
 االقتصادبة -   عزيز امدماج والمساواة االجتما ية -جي    

تد تشــمل الظيوف المواتجأل لطايائم ال ظجعأل عدم المســاواة والتمييز والتهمجش واتيــتاعادو كنيورا. ي    - 35
ري يــــــادرأل عن المســــــ ولجأل عن الحمايألو لويظ أن التمييز يمكن أن يكون ذا لادع يــــــجايــــــ  أو اجتماع  تراك 
. ومن مظاذي التمييز سرص تمثيل ال ياا الســكاسجأل داخل الهيياا التشــير جأل أو تطاع األمن ( 43) اتتصــادل أو
اعتناق أل د ن أو معتردو  الاها  الروـــــائ  أو ايـــــتاعادذا منها  والحيمان من الانســـــجأل أو من الحز ي    أو

.  ( 44) اتتتصــــــــــــــاديأل كين الماتمعاا المحطجأل  -  وايــــــــــــــتهداف أيياد ماتمع محط  دعينه  والت اوتاا اتجتماةجأل
ــمان تدكة الامجع عطا  وإن ــاا وخط  وميزاسجاا لوــ ــجايــ ــكاله داعتماد تواسين ويــ ــدل لطتمييز دامجع أنــ التصــ

اةجأل والســجايــجألو دع  النظي عن األ ــل اامن  أو الثراي  المشــاككأل الكامطأل ي  الحجاة اتتتصــاديأل واتجتم
أو الد ن أو العيق أو سوع الانسو ذو أيد أذم ااجياعاا الت  يمكن لطدول اتصاذذا لحمايأل األل ال والشـاا   

 من ال ظائع ي  األجل الطورل.

 __________ 

ــاحـجأل  والعهـد الدول  الصـا   دمـا ي  ذلل اتـ ا ـجأل منع جيرمـأل اادادة الامـاةـج (42)  أل والمـعا ـاأل عطيهـا  واتـ ا ـجاا جنجف وبيوتوكوتتهـا ااضــــــــــــ
العهد الدول  الصا   ووالبيوتوكول اتختجاكل الثاس  المطحز ده الال  هدف إلا إلعاع عروبأل ااعدام    دالحروق المدسجأل والســـــــــجايـــــــــجأل

ــاديأل واتجتماةجأل والثراحجأل ــاسجأل ات ا  ودالحروق اتتتصـ ــجأل أو الالإسسـ ــأل التعا ك وغييه من ضـــيو  المعامطأل أو العروبأل الرايـ  جأل مناذوـ
ــد الميأة  والمهينأل أو ــكال التمييز ضـ ــاع عطا جمجع أنـ ــيل   وات ا جأل الروـ ــكال التمييز العنصـ ــاع عطا جمجع أنـ    اتت ا جأل الدولجأل لطروـ

عطز كها  وات ا جأل يروق الط ل وبيوتوكولها اتختجاكل دشـــهن انـــتياك المت  1967وبيوتوكول عام  واتت ا جأل الصا ـــأل كوضـــع الالجيين
 األل ال ي  المنا عاا المسطحأل  وسظام كوما األياي  لطمحكمأل الانائجأل الدولجأل  ومعاذدة تااكة األيطحأل.

 .A/67/929-S/2013/399اسظيو ي  جمطأل أموكو  (43) 

 (44) A/67/929-S/2013/399 19و ال رية. 
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( ولطحد 5الانســين )الهدف  ومن خالل أذداف التنمجأل المســتدامألو و ضــع إلاك لتحريز المســاواة كين   - 36
ــاواة )الهدف   ــتدامأل10من عدم المســــــــ . وي  ذاا االاك  ( 45) (و من كين أذداف أخيا من أذداف التنمجأل المســــــــ

و إلاكا  2019الال أ ـــدكه ي  عام   تريري التنمجأل الاشـــيرألالشـــاملو اتتيح كيسامم األمم المتحدة ااسمائ و ي   
مســــاواةو والحد من الت اوتاا ي  الردكااو وتعزرز تويــــجع الدخل  ويــــجايــــاا أكثي تحد دا لمعالاأل أوجه عدم ال

. وي  ذلل التريريو نـــــدد البيسامم ااسمائ  كالل عطا أسه من الميجح أن تتططك معالاأل  ( 46) الشـــــامل لطامجع
ــاواة والت ــاوا ذــاه كناــاح اتصــاُذ إجياعاا محــددة األذــداف أو إجياعاا إياــاكجــأل لمعــالاــأل   أوجــه عــدم المســـــــــــــ

. وذاه الاواسك تتسمو جمجعهاو  ( 47) من معا يي تمييزرأل ومن توالك سمطجأل وتحيزاا ومماكياا ضاكةته ل   ما
 دهذمجأل يايمأل لبناع ماتمعاا مسترية ويهطأل التكجف ومستدامأل.

اتتتصــــــاديأل ضــــــمان   -  ومن أذم الســــــبل الت  يمكن لطدول يــــــطكها لطنهوو دالمســــــاواة اتجتماةجأل - 37
ــول عطا ا ــاف ي  الحصــــــ ــتاعدة عطا التعطجم الحياك  ااسصــــــ ــأل والمســــــ ــول ال ياا المهمشــــــ لتعطجم. ورعز  يصــــــ

اتجتماع  واتتتصــــادل المتزا دو وإذا اتتين عطا سحو مالئم دايــــتياتجاجاا أخياو يمكن أن يصــــحح المظالم  
من أذــداف التنمجــأل   4المتواكمــأل عبي األججــالو وإت يســــــــــــــتعــال تطــل المظــالم العن . والمتوخا من الهــدف  

ــت  ــامل لطامجع وتعزرز يي  التعطم مدا الحجاة لطامجع يتا المسـ ــمان التعطجم الايد المنصـــ  والشـ دامأل ذو ضـ
ــام   ــام  2030عــ ي   عــ ــلو  ذلــ ــال  2018  ومع  ــالمو يوال  خمس جمجع األل ــ العــ ــانو عطا مســــــــــــــتوا  و كــ
 .( 48) الدكايأل خاكج المداكا ين ي 
 

 والل اهيةإعطاء قيمة ل خت ف والتنوع، وإدارة التعصب   -دال   
إلا جاسك عدم المســــــــــــــاواة والتمييزو يمكن أيوــــــــــــــا أن تنشــــــــــــــه الايائم ال ظجعأل من جياع عدم تربل  - 38

اتختالف والتنوعو وتاطجـاا  ذلـل ي  الروالـك النمطجـأل المهينـأل وي  الو ــــــــــــــم دـالعـاك والتحير  عطا العـداع 
قجــألو الت  كــدأ العمــل كهــا ي   والعن . وي  ايــــــــــــــتياتجاجــأل األمم المتحــدة وخطــأل عمطهــا دشـــــــــــــــهن خطــا  الكيا 

موجأل مرطرأل من كياقجأل  ”و أعي  األمين العام عن تطره إ اع ما ي شــــــــــــــهد ي  جمجع أسحاع العالم من  2019 عام
ن التعصــــــك  و أ75/187. وبالمثلو تيظ  الام جأل العامألو ي  تياكذا  ( 49) “األجاسك والعنصــــــيرأل والتعصــــــك

الد ن  والتمييز وما  تصـــــــــل كالل من عن  والرولاأل الســـــــــطبجأل لايياد عطا أيـــــــــاا الد ن أو المعترد تســـــــــتمي 
التزا د ي  جمجع أسحاع العالم. ورمكن أن   دل استشاك دعايأل الح  عطا الكياقجألو وت يجما عندما ترتين  ي 

ــجايــــــاا أو تشــــــيرعاا تمييزرألو إلا تهججم   ــترياك  دمماكيــــــاا أو يــــ التوتياا عطا أيــــــاا الهورألو و عزعأل ايــــ
 الماتمعااو وي  سهايأل المطافو  رادة خطي اكتكا  الايائم ال ظجعأل.

وتتططك مكايحأل التعصك والدعوة إلا الكياقجأل والعن  عطا أياا الهورأل من الدول أن تدك ي التنوع  - 39
طــك التوةجــأل دمصتط  الثرــايــاا واألديــان  تــدكييا كنــاع . وتــد يــــــــــــــطمــ  الام جــأل العــامــأل دــهن ال جــام كــالــل  تط

 __________ 

 .70/1تياك الام جأل العامأل  (45) 

 (46) Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in 

Human Development in the 21st Century (United Nations publication, 2019). 

 الميجع س سه. (47) 

 ./www.un.org/sustainabledevelopment/educationاسظي  (48) 

التــــــال  (49)  الياد   عطا   _www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action)  متــــــايــــــأل 

plan_on_hate_speech_EN.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/187
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المعترداا  كما  تططك التث جف ي  ماال تعزرز التســـــــامح والحواك كين األديان والعرائد والثرايااو دعيو  أو
ــامح واتيتيام ــيي إلا أن التدكيي البناع لطتنوع  تططك ( 50) النهوو كثرايأل توامها التســــ ــادرألو أنــــ . وي  تراكري يــــ

أل لحمايأل األيياد والاماعاا من الموــــايرأل وإيـــــاعة المعامطأل عطا أيـــــاا الهورألو تواسين وم يــــســـــاا مصـــــمم
. ورناع  أن تشــمل ضــيو  الحمايأل ذاه ( 51) يشــمل توييي يمايأل ديــتوكرأل وتشــير جأل يعالأل لحروق ااسســان دما

تايرم التحير  عطا الكياقجأل والتمييز والعن . ورناع  إ الع اذتمام خا  لطتصـــــــــــــدل لطتعصـــــــــــــك وخطا   
لكياقجـأل ي  المـداكا وغييذـا من البييـاا التعطجمجـألو ألن تاـاك  األل ـال والشــــــــــــــاـا  ي  ذـاه البييـاا يمكن ا
تزكع ـكاوك الظطم والحرـدو ممـا ي ـاتم جنوح الماتمع إلا العن  عطا المـدا الطوـرل. وت بُي  الـتداكيي اليامـجأل   أن

ــجاا الواكدة ي  تياك الا ــك والكياقجأل ي  التو ــــــ و وي  خطأل عمل 75/187م جأل العامأل إلا مكايحأل التعصــــــ
ــا عطا التمييز   اليباه دشــــــــــــهن يظي الدعوة إلا الكياقجأل الرومجأل أو العي جأل أو الد نجأل الت  تشــــــــــــكل تحيروــــــــــ

يمـايـأل األتطجـاا  العن و وي  المـاكية ااكنــــــــــــــاديـأل لامين العـام دشــــــــــــــهن التمييز العنصــــــــــــــيل و  العـداوة أو أو
 .2013 لعام
 

  سخي  التعلي  مح ل الس م - اء  
عطا سحو ما أنـــــــيي إلجه ي  ال يع الثاس و ي ن التعطجم مهم لطحد من تاكطجأل األل ال والشـــــــاا  لطتعيو   - 40

  لطايائم ال ظجعألو كويــائل منها ترطجص تعيضــهم لاليــتعالل وإيــاعة المعامطأل ي  األجل الرصــيي وتحســين آياتهم 
ــاديأل ي  األجل الطورل. ولكنو عالوة عطا ذللو يمكن لطاهاا ال اعطأل ي  تطاع التعطجم    -  اتجتماةجأل  اتتتصـــــــ

ــامحأل ومحتيمأل لطتنوع وتادكة عطا إداكة النزاعاا.  أن  ــامطأل لطامجع ومتســــ ــم ي  كناع ماتمعاا نــــ تروم كدوك يايــــ
ــددا الام جأل العامأل عطا أن التداكيي ال  ــاع عطا  وي  تياك اتصا م خياو نـ ــامح والروـ تث ج جأل يمكن أن تعز  التسـ

 .( 52) الرولاأل السطبجأل والو م والتمييز والتحير  عطا العن  ومماكيته ضد األنصا  دسبك د نهم أو معتردذم 

ورمكن تســــــــــــــصيي تطاع  التعطجم النظام  وغيي النظام  معا لتعزرز الســــــــــــــالم. ورمكن تحريز ذلل  - 41
تعز  يهم وايتيام التنوع الثراي  والد ن  والعيت  والانسـاس و وتطرين يـيد متوا ن  كوضـع مناذم دكايـجأل ولنجأل  

لطتاكرخو دما يشــــــمل األموك المتعطرأل دال ظائع الميتكاأل ي  الماضــــــ . ورمكن لطتعطجم المكيا لطســــــالم أن  زود  
و  عطجه الطال  دالمعاكف والمهاكاا الال مأل لمنع سشـــــــــــو  النزاعاا المســـــــــــطحأل والعن . وكما ذو منصـــــــــــ 

ــالم لط تية  ي  التادع لمنظمأل األمم المتحدة لطط ولألو يصاكج تطاع    2016-2012كيسامم التعط م من أجل الســـــــــــ
ــااُ     “المهاكاا الحجاتجأل”التعطجم النظام و يمكن أن تزود   والتدكرك المحدد األذداف عطا كناع الســـــــــــــالم الشـــــــــــ

يرودوا ماتمعـاتهم ي  مكـايحـأل التمييز والكياقـجأل  ـدالمهـاكااو دمـا ي  ذلـل ي  ماـال التوا ــــــــــــــل وال جـادةو لك   
 .( 53) وإداكة النزاعاا

 

 __________ 

 .75/187تياك الام جأل العامأل  (50) 

 (51) A/73/898-S/2019/463 أ(. 16و ال رية( 

 .75/187تياك الام جأل العامأل  (52) 

 (53) UNICEF, Peacebuilding, Education and Advocacy in Conflict-Affected Contexts Programme: UNICEF 

Programme Report 2012–2016 (2016). 
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 السعم إلى إعمال المساءلة عن الفظا ر التم ُ   لب ضد األطفال والشباب والتم  أث  عليه   -واو   
دد عطا أذمجأل المسـاعلأل عما اكتكك ي  الماضـ   - 42 ي  التراكري السـادرأل عن المسـ ولجأل عن الحمايألو نـ 
. وي  ذــاا التريريو   كــد األمين العــام من جــد ــد أذمجــأل ( 54) ظــائع وعطا جبي األضــــــــــــــياك النــاجمــأل عنهــامن ي

 المساعلأل كو  ها كادعا يايما لميتكب  ال ظائع ي  المستربل وبو  ها إيدا أذم أدواا المنع.

طز داتستهاكاا  وعطا سحو ما أنــيي إلجه ي  ال يع الثالمو تعز ا إمكاساا تحريز المســاعلأل حجما  تع - 43
. ومع ذللو ت  زال  2005الاسـجمأل الميتكاأل ضـد األل ال د سشـاع ماطس األمن آلجأل الي ـد وااكال  ي  عام 

السع  إلا إعمال المساعلأل عن الايائم الميتكاأل ضد األل ال  واجه تحدياا ذائطأل. وتتعطز الماموعأل األولا 
وتحد دا داتيتراك إلا الردكاا العامطأل ي  ماال جمع من التحدياا دامع المعطوماا عطا الصــــــــعيد الرطيلو 

المعطوماا  وبتعاك الو ــول إلا المنالز الت  تحدر ييها استهاكاا  وبتعاك الو ــول إلا ماتمعاا محطجأل  
 دعينهاو وكل ذلل   دل إلا سرص ااكال .

ا ذلل. وسييك دالتزام والتحدل الثاس  ذو أسه لجســ  كل الدول مســتعدة لمحايــاأل الاناة أو تادكة عط - 44
ــاع   ومع ذللو ( 55) المدع  العام لطمحكمأل الانائجأل الدولجأل د عطاع األولورأل امكاسجأل لاوع األل ال إلا الروـــــــــ

ــاا  والت  تد ت يكون ييها  ــمل األل ال والشـ ــايا الايائم ال ظجعأل الت  تشـ ت  زال ذناك عدد كبيي جدا من توـ
ــائـجأل. وـبالـتال و يـ سـ  ك ـدالتحريز ي  الايائم ال ظجعـأل الت  تيتكبهـا الـدول وماليرتهـا  لطمحكمـأل وتـيأل توــــــــــــ ه   ييـَّ

توــــائجا وال صــــل ييهاو دما ي  ذللو ييثما أمكنو من خالل اتعتياف دالوتيأل الروــــائجأل العالمجأل ومماكيــــتها 
 وإسشاع وتشعيل لاان تحريز دولجأل وبعثاا إتطجمجأل لترص  الحرائز وآلجاا لطمساعلأل غيي الروائجأل.

الروــــائجأل وغيي  -ورتمثل التحدل الثالم ي  أسه يتا ي  الحاتا الت  توجد ييها آلجاا لطمســــاعلأل  - 45
ي ن تدكتها عطا إعمال المسـاعلأل عن الايائم الميتكاأل ضـد األل ال تدكة محدودة.  -لروـائجأل عطا يد يـواع ا

يرأل الروـــــــائجأل المالئمأل لال الو وإلا وعادة ما ت تري ذاه ا لجاا إلا ايـــــــتياتجاجاا التحريز والتوميز والمال
 .( 56) الصبية المصتصأل داألل الو وغالاا ما ت تتوا ل دما حجه الك ايأل مع األيي والماتمعاا المحطجأل

ورناع  أن يوـــــططع األل ال والشـــــاا  كدوك ذام ي  الســـــع  إلا إعمال المســـــاعلأل. وتتجح عمطجاا  - 46
ــت ادة العدالأل اتسترالجألو ييثما وجداو يي ــــــــــــأل ل ــاا  لوخااك عما تعيضــــــــــــوا لهو وكبما اتيــــــــــ ال ال والشــــــــــ

التعوروـــــــــــــــااو وكؤرـأل الانـاة وذم يحـايــــــــــــــبون. وإلا جـاسـك ال وائـد العالججـأل المحتمطـأل لايياد المعنيينو   من
إنـــــــياك األل ال والشـــــــاا  ي  عمطجاا العدالأل يمكن أن يعز  كضـــــــا الامهوك عنها. وتد اعتيف ماطس   ي ن

ــالم  (2015)  2250ه  تياك  األمن كالل ي  ــكيل الســ ــاه ي  تشــ ــاا  كنشــ ــاككأل الشــ و الال أكد حجه أسه  ناع  مشــ
الدائم والمســــــاذمأل ي  تحريز العدالأل والمصــــــالحألو دما ي  ذلل ما  تعطز درول الح جرأل وترصــــــيهاو وإعادة كناع 

 .( 57) الميتاطأل داا الياا الم يسجألو وضمان عدم تكياك جيائم الماض الثرأل المدسجأل 
 

 __________ 

 (54) A/73/898-S/2019/463 و  A/75/863-S/2021/424. 

 (55) International Criminal Court, Office of the Prosecutor, “Policy on Children”, November 2016. 

 (56) Federica D’Alessandra and others, Advancing Justice for Children: Innovations to Strengthen 

Accountability for Violations and Crimes Affecting Children in Conflict (Save the Children and Oxford 

Programme on International Peace and Security, 2021). 

 (57) Graeme Simpson, The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace and Security (UNFPA 

and Peacebuilding Support Office, 2018). 
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 جعل األطفال والشباب  م صمي  الجهود ال امية إلى منر الفظا ر -زاي   
ختاماو إن الموــــــــــ  تدما ي  خطألخ لطحد من خطي الايائم ال ظجعأل وتن يا األولوراا الماكوكة أعاله  - 47

األل ال والشـاا  ي   ـمجم الاهود اليامجأل إلا منع ال ظائعو من جمجع النواي .  تططك من الدول أن تاعل  
ــمان عدم  ــ  لوــ ــايــ ــاا  من الايائم ال ظجعأل ذ  المحيك األيــ ــيوكة يمايأل األل ال والشــ ورناع  أن تكون ضــ
.  وتوع ذــاه الايائم أكــداو ورناع  لكــل ماــادكة تتصــا كازع من تطــل الاهود أن تحم  يروق األل ــال وتعز ذــا

ــد ي  كل جاسك من جواسك منع ال ظائعو دما ي  ذلل التصطج  والتمورل  ــتينــــــــ وذاا يعن  أسهو  ناع  أن ي ســــــــ
والتن يا والي ـــــــــد والتريجمو دالمااد  المتعطرأل دحروق الط لو وت يـــــــــجما تطل المتعطرأل دعدم التمييزو ومصـــــــــالح 

 .( 58) الط ل ال وطاو والحز ي  الاراع والنمو والمشاككأل

جعل األل ال والشــــــــاا  ي   ــــــــمجم الاهود اليامجأل إلا منع ال ظائع يعن  اتعتياف دالدوك الال وإن  - 48
يمكنهم ال جام دهو لجس ير  كمسـت يد ن من التدخالاو ولكن أيوـا كشـيكاع ي  السـالم. ورمكن لال ال والشـاا   

ــاعاا اليتمجألو  ــاعاا التوا ـــــــل اتجتماع و دما ي  ذلل ال وـــــ  تمكن   ت  الت  تد   الو ـــــــول إلا نـــــــاكاا ويوـــــ
ــتاادأل لهاو  ــع ييرد يمكنهم من تحد د ااسااكاا الماكية واتيــــ ــول إليها. ومن مم يهم ي  وضــــ ا خيون من الو ــــ

تدكاا األل ال   وااكال  عن المصاليو ومكايحأل الروالك النمطجأل الســــــــــطبجألو وتعزرز التســــــــــامح واتيتيام. كيد أن 
التريري الثاس  لامين  ل تحريز الســــالم. وعطا سحو ما أ كي  ي  والشــــاا  لم تســــتعل دعد دصــــوكة منهاجأل من أج 

ــاذ تياك ماطس األمن  اتصــ ــا  منــ ــدم  ترــ ــه عطا اليغم من إييا   ــ ســ يــ ــا  والســـــــــــــالم واألمنو  الشـــــــــــــاــ ــام عن  العــ
.  ( 59) ن ييها نيكاع كئجسيين من أجل تحريز السالم و ت  زال الشاا  يعامطون معامطأل تطما ي عتبيو ( 2015)  2250

ــاا  الت  ت ذطهم ايدار التحول الت  يددذا الماطس   ــت ادة من لاتاا الشـ ــتياتجاجاا اليامجأل إلا اتيـ ومن اتيـ
ــتثماك  ي  تدكاتهم وتهمييذم و جادتهم  وتحورل النظم الت  تعز   ي   ــاا  والســــالم واألمن اتيــ تياكاته المتعطرأل دالشــ

ــاا  ي  الســــالم واألمن  وإعطاع األولورأل اتامأل   ــاككأل الشــ ــدل لطعوائز الهجكطجأل الت  تحد من مشــ ــاع لطتصــ ااتصــ
ــيون من أجل إيالل   ــايـ ــاوون وأيـ ــيكاع متسـ ــاا  عطا أسهم نـ ــياكاا والعمل التعاوس  الال  نظي حجه إلا الشـ الشـ

.  ( 61) أعمال الويـــالأل وم اوضـــاا الســـالم  . ومن الوـــيوكل إدكاج الشـــواغل المتعطرأل دحمايأل الط ل ي  ( 60) الســـالم 
ويــتســت يد الدول من النظي ي  اتصاذ خطواا إضــاحجأل تنايــك يــجاتاتها الصا ــأل انــياك األل ال والشــاا  عطا  

 .سحو أكثي ايتاا جأل ي  جهودذا اليامجأل إلا الحد من مصالي ال ظائع 
 

 الخ صة والتوصيا   - خامسا   
ل والشـاا  دشـكل غيي متنايـك لط ظائع الميتكاأل ي  يرهم واتتيايها  إن ايـتمياك تاكطجأل تعيو األل ا - 49

ــكان من اادادة الاماةجأل وجيائم الحي  والتطهيي العيت  والايائم الميتكاأل  ــدذم ياعل اتلتزام دحمايأل الســـ ضـــ
ضــــــد ااسســــــاسجألو الال أ دته الدول دااجماعو موضــــــع كراأل. ورناع  أن يكون األل ال والشــــــاا  ي   ــــــمجم 

 سا اليامجأل إلا منع تطل الايائم ودايعا لها.جهود

 __________ 

المســـتدامأل  ي  ذاا الصـــددو  وجَّه اتستااه إلا تو ـــجاا م وو األمم المتحدة الســـام  لحروق ااسســـان حجما  تعطز كتن يا خطأل التنمجأل   (58) 
 (. A/HRC/34/27عطا سحو  يكز عطا يروق الط لو ومعظم تطل التو جاا وميز الصطألو كن س الردكو دمنع ال ظائع )  2030لعام  

 (59) S/2022/220. 

 .(2020) 2535و  (2018) 2419و  (2015) 2250من تياكاا ماطس األ (60) 

 (61) Practical Guidance for Mediators to Protect Children in Situations of Armed Conflict (United Nations 

publication, 2020). 
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والمنع ي  الواتع ذو م تاح ضــمان يــالمأل األل ال والشــاا  من الايائم ال ظجعأل. وي  ذاا الصــددو  - 50
ت يمكن التهكيد دما حجه الك ايأل عطا األذمجأل األيــايــجأل لتول  الحكوماا مراليد األموك عطا الصــعيد الولن . 

ــجما من خالل   وعالوة عطا ذللو ي ن ــاا  من الايائم ال ظجعألو وت يــــــــ ــ ولجأل عن يمايأل األل ال والشــــــــ المســــــــ
ااجياعاا الســــــــــاعأل ذاا األولورأل المبينأل ي  ذاا التريريو يــــــــــتســــــــــت يد من تحد د م هومها وإضــــــــــ اع الطادع 
الم يــــــســــــ  عطيها كو ــــــ ها نــــــاغال لطحكومأل ككل دحيم ت عنا ده جمجع مســــــتوراتهاو من مســــــتوراا ال جادة  

 سجايجأل األعطا إلا السططاا المحطجأل. ولاللو أدعو الدول إلا أن تروم دما  ط )ال

ضـمان كل من وجود سظم عطا الصـعيد الولن  لي ـد ااسااكاا الماكية دالايائم ال ظجعأل   )أ( 
واتيـتاادأل لهاو وتصـمجم ذاه النظم دحيم تاُمع وتحط ِّل البجاساا المصـن أل يسـك سوع الانس والعميو وإنـياك  

 ألل ال والشاا  ي  تطل العمطجاا ا

اتسوـــمام إلا الصـــكوك الراسوسجأل الدولجأل وااتطجمجأل ذاا الصـــطأل دحمايأل األل ال والشـــاا    ) ( 
 وتن ياذاو والتعاون مع ا لجاا المنشهة لتجسيي اتمتثال لتطل الصكوك 

والصط  والميزاسجاا   اتتتصـاديأل داعتماد الرواسين والسـجايـاا  -  تعزرز المسـاواة اتجتماةجأل )ج( 
لوـــمان أن يكون الامجع تادكرن تماما عطا المشـــاككأل ي  الحجاة اتتتصـــاديأل واتجتماةجأل والســـجايـــجألو دع  

 النظي عن األ ل اامن  أو الثراي  أو الد ن أو العيق أو سوع الانس 

التصـــــــــدل لطتعصـــــــــك عطا أيـــــــــاا الهورأل وخطا  الكياقجألو كويـــــــــائل منها توييي يمايأل   )د( 
 يتوكرأل وتشير جأل تورأل لحروق ااسسان د

تســـصيي تطاع  التعطجم النظام  وغيي النظام  لبناع ماتمعاا متســـامحأل ومحتيمأل لطتنوع   )ه( 
 وتادكة عطا يل النزاعاا عطا المستوا المحط  

ضــــمان محايــــاأل ميتكب  ال ظائع ضــــد األل ال والشــــاا و دما ي  ذلل عن ليرز اعتماد   )و( 
اي م استهاكاا تواعد الراسون الدول  المتعطرأل دحمايأل األل ال ي  النزاع المســــــــــــطحو واعتماد  وتن يا تشــــــــــــيرعاا ت 

تداكيي ولنجأل لطمســـــــاعلألو وك الأل أن تكون لامجع آلجاا المســـــــاعلأل الصبية الال مأل لطتحريز ي  الايائم الميتكاأل 
 ضد األل ال وتومجرها وماليرتها توائجا وال صل ييها 

لشــاا  ي   ــمجم الاهود اليامجأل إلا منع ال ظائعو كويــائل تشــمل ايتيام  جعل األل ال وا ) ( 
المااد  المتعطرأل دحروق الط ل وتسـصيي لاتاا األل ال والشـاا و وضـمان إنـياك الشـاا و وت يـجما الشـاداا  
وال تجااو إنــــــياكا كامال وماديا ي  جهود الويــــــالأل والمنع وي  جمجع ميايل التدخل الســــــجايــــــ  والبيساما   

 الصطأل  لذ

 -كمـا  ناع  لطمنظمـاا ااتطجمـجأل ودون ااتطجمـجأل  -تعزرز الـردكاا المتعطـرأل دحمـاـيأل الطـ ل   )ح( 
والعمل مع األمم المتحدة لتحســــــين التحطيل ووضــــــع ايــــــتياتجاجاا من أجل منع اكتكا  اتستهاكاا الاســــــجمأل  

 وتعزرز الشياكاا دشهن يمايأل الط ل.

يـتحتاج الحكوماا إلا الدعم والمشـاككأل المسـتميرن من جاسك أ ـحا   وعند تن يا تطل األولورااو  - 51
 المصطحأل المتعدد ن. وردخل ضمن ذلل ما  ط )

الدعم المردم من الشــاا  والشــياكأل معهم واتيــت ادة من خبيتهمو وكالل الشــهن حجما  تعطز  )أ( 
 ع األل ال والشاا  دالماتمع المدس  دشكل أعمو وت يجما منظماا الماتمع المدس  الت  تعمل م
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ن والم يــــــــــــــســــــــــــــيين الثنــائيين والمتعــددل األلياف  ي الــدعم المرــدم من الشــــــــــــــيكــاع الحكومي  ) ( 
عون جمجعا عطا إ الع اتعتااك الواجك لاولوراا  ــســـــاا المالجأل الدولجأل والرطاع الصا و الا ن يشـــــاَّ والم يـــ

 المحددة ي  ذاا التريري 

والم يـسـاا الت  تامع البجاساا عن عوامل الصطوكة الصا أل  الدعم المردم من المنظماا   )ج( 
 دكل يالأل من ياتا الايائم ال ظجعأل عطا يدة وتاادل المماكياا الايدة 

ــناد ز والبيامم والوكاتا المتصصـــــــصـــــــأل المعنجأل ومن خط  األمم  )د(  الدعم المردم من الصـــــ
 المتحدة وماادكاتها المكييأل أو الشامطأل لعدة تطاعاا.

ــاا  داخل يدود الحكوماا الولنجأل ترع أوت وتبل  - 52 ــ ولجأل عن يمايأل األل ال والشـ وي  يين أن المسـ
كل ن ع عطا عاتز تطل الحكومااو أود أن أؤكد ماددا عطا ضيوكة أن تدعم الم يساا الولنجأل وااتطجمجأل 

لســجايــجأل وعمطجاا الســالم والمتعددة األلياف المشــاككأل الماديأل لطشــاداا والشــاان ي  جمجع ميايل العمطجاا ا
ــ ولجأل الماتمع الدول  عن دعم  ــا عطا مســـ ــدد أيوـــ ــتدام. وأنـــ ــالم المســـ ــمان الســـ اليامجأل إلا منع ال ظائع وضـــ
الحكوماا الولنجأل ي  الســـــــع  إلا تن يا تطل األولوراا كازع من المســـــــ ولجأل عن مســـــــاعدة الدول عطا كناع 

ي  تياك الومجرأل الصتامجأل لم تمي الرمأل العالم  تدكتها عطا يمايأل يـــــــــــــكاسهاو عطا النحو المنصـــــــــــــو  عطجه 
. وأؤكد من جد د كالل أذمجأل جمجع اليكائز الثالر 2009والمبين دالت صـــــــــــيل ي  ايـــــــــــتياتجايت  لطتن يا لعام 
 لطمس ولجأل عن الحمايأل المبينأل ي  تطل اتيتياتجاجأل.

 


