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 عزيز حقوق الطفل وحمايتها ت تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:  
 

  

   
 عزيز حقوق الطفل وحمايتها ت تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:    

  
 المعنية باألطفال والنزاع المسلحتقرير الممثلة الخاصة لألمين العام    

 

 موجز  
ه اــلا التقعمع عمر رقعاج الةمالــم ال ــامــم    المت لق رحقوق الطفــ ا الــلب  لبــت  لــ    74/133يقــد 

واصــــ   قديم  قاجمع إلى الةمالم إلى الممثلم الخاصــــم ل ملن ال اه الم نلم راأل فال والنــــــــــــــــــزا  الم ــــل  أ    
الةمالم ال امم عن األنشــــــطم المبــــــطلار أدا  و إ اج أعا  وتقتدا وعن التقده المحعب  و الندو  رالخطم  

  2020المت لقم راأل فال والنـــــــــــــــــــزا  الم ـــــل   و و الا التقعمعا اللب يبطو الفتعة الممتدة من   /أ  ـــــط   
ــم ات ة2021 موب/قولل    إلى ــايا المثلعة للقلق والتقده المحعب  ا  صــــم الممثلم الخاصــ ــاودة والقبــ ااات ال ــ

ه م لومات عن التوعلم على الص لد ال المو وإقامم الشعاكاتا رما  و ذلك عملدا مر المنظمات   كما أندا  قد ِّ
ــدولللن  و بل ِّن عــدعاف من التحــديــات واألولومــات  و الخطــم المت لقــم  اإلقللملــم وعو  اإلقللملــم والشــــــــــــــع ــا  ال

فــال والنزا  الم ــــــــــــــل ا و ختتم رمةموعــم من التوصــــــــــــــلــات لت زمز  مــايــم األ فــال المتبــــــــــــــعجمن من رــاأل 
 الم لحم  النزاعات
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 مقدمة  - أوال   
ا إلى الممثـلم الخـاصــــــــــــــم ل ملن ال ـاه الم نـلم راأل ـفال  74/133 لـبت الةماـلم ال ـامما  و قعاجاا   - 1

والنزا  الم ـل  أ   واصـ   قديم  قاجمع إللدا وإلى مةل   قوق اإلن ـا  عن األنشـطم المبـطلر أدا  و إ اج  
أعا  وتقتدـاا  شــــــــــــــمـ  م لومـات عن التـقده المحعب والتحـدـيات التو ت  زال ـقاومـم على صــــــــــــــ ـلد  طـم ال م   

ل والنزا  الم ــــــــــــــل   ومننر اـلا الطلـ  من الوتـيم التو أعـــــــــــــــند دـا الةماـلم ال ـامـم  و قعاجاـا  المت لقـم ـراأل فـا
ا اللب أوصـــــــــت  ل  رةملم أموج مندا أ  يقوه الممث  الخاا رعذ ا  الوعو و  زمز جمر الم لومات 51/77

 النزاعات الم لحم و  زمز الت او  الدولو لبما  ا تعاه  قوق الطف  رشأ  محنم األ فال المتبعجمن من 

ه الممثلـم 74/133و مشــــــــــــــلـاف مر  لـك الوتيـما وعلى نحو مـا  لبتـ  الةمالـم ال ـامـم  و قعاجاـا  - 2 ا  قـد ِّ
ــم  و الا التقعمع م لومات عن ات ةااات الحا ــعجمن من النزاعات  الخاصــــــ للم  و ما قت لق راأل فال المتبــــــ

الم ـلحما و قده لمحم عامم عن القبـايا والتحديات الم ـتةدة  و  ـل ِّض البـو  أيبـاف على ال م  الم ـتمع مر 
أ عاف النزا  إلندا  اتنتداكات الة لمم ومنر اج كاأداا و للك الةدوع المبلولم مر  اوفم واع م من الةدات  

ــأندا   ما  تناول رمزمد من الفاعلم من  ــألم و حفلز ال م  رشــــــ أج  التوعلم على الصــــــــ لد ال المو أدلة الم ــــــ
( على عملدا وعلى إندا  ومنر اتنتداكات الة ــلمم  19-اإلعــدا   أرلع جاوحم مع   لعوك  وجونا )كو لد

 المع كنم ضد األ فال 
  

 جدة والتحديات المست   والقضايا  السائدة   التجاهات عن ا   ة عام  لمحة  -  ثانيا   
 االتجاهات السائدة في االنتهاكات الجسيمة -ألف   

م ة ــــــــــــــلمـ ال  تنتدـاكـاتامن    26 425ا  حققـت األمم المتحـدة من عـدع إجمـالو قـدجة 2020 و عـاه   - 3
ــم ــا    المع كنـ ــالا من ألندـ ــاه    2  479ضــــــــــــــــد األ فـ ــ  عـ ــاف وقر قبـ ــاكـ ــ  إت  و    2020انتدـ ولكن لم ُقتحقق منـ

ممن ُيةدـــ  نو    289 تـــاة و    4  993 تى و    14  097 فرف )  19  379عـــ     و ـــا  مـــا مةمو 2020 عـــاه
جن ـدم( ضـحايا لوا د على األق  من اتنتداكات الة ـلمم األج  م المع كنم  و  ق األ فالا أو ناجلن من ا 

 واو: التةنلد واتعتخداه؛ والقت  والتشوم ؛ وات تصا  و لعة من أشكال ال نم الةن و؛ وات تطاف 

وصـــــــــول    قزال  ةنلد األ فال واعـــــــــتخدامدم وقتلدم و شـــــــــومددما واو أعمال قللدا مناشـــــــــعة منرُ وت - 4
   2020 الم اعدات اإلن انلم وا تطاف األ فالا من ألن أعلى عدع اتنتداكات التو  م التحقق مندا  و عاه

دت أ عاف النزا  واعــــــــــــــتخــدمــت مــا مةموعــ    األجقــاه  و   فرا  لــت  م التحقق من أعلى    8  521 قــد جنــ 
وِّ ة أكثع من  جمدوجمم الكونبو الديمقعا لم والصــــــــــــومال والةمدوجمم ال ع لم ال ــــــــــــوجمم وملانماج  وُقت  أو شــــــــــــُ

ــتا  والةمدوجمم ال ع لم ال ـــــــوجمم واللمن والصـــــــومال من أكثع النزاعات عمومم  8 400  ف ا وت  زال أ بان ـــــ
األعـــــلحم المتفةعة ومخلفات الحع ا رما  لدا ال بوات رالن ـــــنم ل  فال  و بـــــعج األ فال أوج   اا جعا   

الفتلا  والفتلات ج ر البـحايا المدنللن من جعا  الة األعـلحم   فو    شـك الناعـفم واأللباه األجضـلم والقناأ ا و 
ــاه  ــرملم  و ال عاق والشــ ــلطع عللدا  نظلم الدولم اإلعــ ــبل  المثالا  و المنا ق التو  انت ي ــ ال عاق على عــ

جعا   لوث  لع م ــــبوق رمخلفات الحع  من المتفةعات  و و جنو  ال ــــوعا ا من  ج األ فال   بــــع   عــــارقافا
متفةعات والل   أدا  و  قول للععو  و الناف ما ي انو األ فال الناجو  من  دمُقت  أ فال وشـــــواوا أرنا   مل

ــل  و قدا  النصـــــــــع أو  قدا  ال ـــــــــمرا ومن ال معج  أ  قواجدوا عقنات  إعاقات مدى الحلاةا مث  البتع والشـــــــ
 اجتماعو  دملش  للملم و  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/133
https://undocs.org/ar/A/RES/74/133
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/74/133
https://undocs.org/ar/A/RES/74/133
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ومن األموج الصـــــــانم أوج   اا ن ـــــــ    واعث القت  والتشـــــــوم  التو   ـــــــب ِّبدا األعـــــــلحم المتفةعة   - 5
ــا   ــارات ألن األ فال والوقايم منداا من المدم أ   وق ِّر الدول األعبــــــــــ ومخلفات الحع   وإلندا   لك اإلصــــــــــ

ــكوق القانونلم الدوللم ا ــاعة ل  عاعالصــ ــلحما رما  لدا األلباه المبــ رالكام   ومة     االو نف ِّ   المت لقم أدلة األعــ
ــلحم اتمتنا  عن اعـــــتخدامدا   ما قننبو إعطا  األولومم للتعوم  إلبالم األلباها  ــاف على الةماعات الم ـــ أيبـــ

 ات و عام  التوعلم رمخا ع األلباه لفاودة األ فالا وم اعدة البحاياا و دملع المخزون 

او ا تطاف األ فالا  لت باع أن ــــنم   2020و ا  اتنتداق اللب شــــدد أكبع بماعة أعــــلم  و عاه  - 6
 فر  وُن ــــــــــ  ما يقع  من نصــــــــــم  واعث ات تطاف إلى الةماعات   3 202 و الماوم مر ا تطاف   90

دع  بلع من الم ـــــلحم  و الصـــــومال؛ و ا  ر   األ فال ت  تةاوب أعماجام شـــــدعمن   ما  م التحقق من ع
عمللات ات تطاف  و جمدوجمم الكونبو الديمقعا لم والةمدوجمم ال ع لم ال ـوجمم و و  رحلعة  شـاع  وباعت  

ــنم   ــو أن ـ ــكال ال نم الةن ـ ــا  و لعة من أشـ ــعج مندا   70 واعث ات تصـ  تى  1  268 و الماوما  لت  بـ
نبو الديمقعا لم وجمدوجمم أ عمقلا و تاة  ووق ت م ظم  واعث ال نم الةن ـــــــو  و الصـــــــومال وجمدوجمم الكو 

الوعـــــطى  وغ  ات تصـــــا  و لعة من أشـــــكال ال نم الةن ـــــو ضـــــد الفتلا  والفتلات  لع مبل   عن  رشـــــك   
ــلاعة القانو ا   ــما وضـــــــــ م عـــــــ ــب  مخاوف  ت لق رالحمايما والخوف من اتنتقاه أو النبلا والوصـــــــ مزمن ر ـــــــ

 ألن عوام  أ عى  وات تقاج إلى اتعتةارم والخدمات المناعنما من

ــتمعت الدةمات على المداجك ) - 7 ــ لات )536واعــــــــ ــتشــــــــ (  و إ داث  أرلع مدم ِّع على 320( والم ــــــــ
ــك   اا  و عاه  ــعجمن من النزاعاتا وغلت مع ف م رشــ ا  لت أل  مةموعدا 2020الفتلات والفتلا  المتبــ

ــتا  والةمدوجمم ال ع لم اةوماف  و م التحقق من أعلى األجقاه  و جمدوجمم الكونبو الديمقعا  856 لم وأ بان ـــــــ
ال ــوجمم و وج لنا  اعــو  و  عضــت مداجك وم ــتشــ لات للقصــم والند  و/أو اعــُتخدمت أل عا  ع ــكعمما 

  ـرالحمـاـيم  و مـا قت لق ـرالمـداجك و وـ الـتالو أُ لقـت رشــــــــــــــكـ  مؤقـت أو عاوم  و  ع  أشــــــــــــــخـاا مشــــــــــــــمول
ــ لات و/أو ــتشــ ــاعفت الة الدةمات من  لر تطاف والتددقد وات تةاب وا ( 1) الم ــ ــارم أو  تى القت   وضــ إلصــ

المصــــاع  الموجوعة من قب  التو يةداا األ فال  و ما قت لق رالحصــــول على الت للم والخدمات الصــــحلما  
  19-إضا م إلى  فاقم الوضر ر ب  جاوحم  و لد

ى وج   ا مث  أ بان ـــــــــتا  ومالو ونلةلعماا اعـــــــــتدد ت الةماعات الم ـــــــــلحم علالحاتتو و ر    - 8
ــلن   ــاواة ألن الةن ــ ــو لت للم الفتلات  و  حقلق الم ــ ــب  الدوج العول ــ ــات ر ــ التحدقد مداجك الفتلات والمدج ِّعــ
و و  اتت أ عىا عك ـــــت الدةمات على   للم الفتلاتا أدتف من ذلكا ال نم اللب  ت ع  ل  الفتلات  و  

ــم  ومدمـا  ـاـنت عوا ر الدةمـا ت على المـداجكا و تى  و الحـاتت  جملر مةـاتت  ـلا دن ال ـامـم والخـاصــــــــــــ
التو لم ُ  ـــتددف  لدا الفتلات على وج  التحدقدا  دن عاعة أول من قنقطر عن الدجاعـــم و  ع من ي وعا الا 
ــلم بماعة  ــال أنا دا إلى المداجك  شـ ــا م إلى ذلكا  تةن  ال اورت  و  ثلع من األ لا  إجعـ إ  ُعد   راإلضـ

لمدجعــــم أو  و ج لتدن من المدجعــــم وإللدا  ومتةاوب  أرلع الدةمات  ا تمال   عضــــدن لل نم الةن ــــو  و ا
على المداجك الحعما  الفوجب من  ق الفتلات  و الت للم  و و  ثلع من األ لا ا  تبــــــــــعج الحقوق المدنلم 

 __________ 

أل عا  الا التقعمعا  ع  عناجة ”األشــخاا المشــموللن رالحمايم  و ما قت لق رالمداجك و/أو الم ــتشــ لاتخا الم ــتخدمم  و قعاجات   (1) 
  زمعا / 17ا و ــللــك  و ألــانــات جول  مةل  األمن المؤج   (2018)  2417و   (2014)  2143و   (2011)  1998مةل  األمن  

ــعمن األول/أكتو ع    31( و  S/PRST/2013/8)  2013قونل    ــلن واأل نا  S/PRST/2017/21)  2017 شـــــــــــ (ا  دل على المدج ِّعـــــــــــ
 وعاوع الموغفلن  و مةال الت للم والطر  والمعضى 

https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
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وال ـــــــلاعـــــــلم واتقتصـــــــاعيم واتجتماعلم والثقا لم ذات الصـــــــلما و التالو  تبـــــــعج أيبـــــــاف التنملم اتجتماعلم  
 تصاعيم للةماعات والمةتم ات واتق

ت اتنتداكات الة ــلمم الفتلا  والفتلات رشــك  م - 9    تناقن و شــك  عاها  ما  و ال ــنوات ال ــارقما م ــ 
 و المـاـوم من   98 و المـاـوم من األ فـال اـللقن جـن ِّدوا واعــــــــــــــُتخـدموا  ـانوا من اـلل وجا  ـع    85 فو  لن أ   

شـــــــد  ت  واعث ات تطاف والقت  والتشـــــــوم  الفتلا  رشـــــــك  أال نم الةن ـــــــو اج ك  ضـــــــد الفتلات   ما م ـــــــ  
 على التوالو(  ا و الماوم 70 و 76)

ا غلــت المواجدــات الم ــــــــــــــلحــم والنزاعــات القبللــم وال مللــات 2021و و النصــــــــــــــم األول من عــاه   - 10
عــــــب    ؤرع رشــــــدة على  لاة األ فال و عوام   19-ال  ــــــكعمم وان داه األمن واعــــــتمعاج انتشــــــاج جاوحم  و لد

 ماقتدم  و البلدا  المدججم  و الخطم المت لقم راأل فال والنزا  الم ـــــــــــل   و و  لن لو ي انخفا    ل   
ا غلــت  2021 و ال ــدع اإلجمــالو لرنتدــاكــات الة ــــــــــــــلمــم التو  م التحقق مندــا  رل الع ر األول من عــاه  

على   ا و المــاوــم  10و    50 واعث ات تطــاف وال نم الةن ــــــــــــــو  تزاقــد رم ــدتت مثلعة للقلق )رــأكثع من  
  واعــتمع التحقق من وقو  أعلى عدع من عمللات ات تطاف  و  2020التوالو( مقاجنم رالع ر األول  و عاه 

ــاعا ألنما  ا  ال نم الةن ــــــو ضــــــد   الصــــــومالا  لل  جمدوجمم الكونبو الديمقعا لم ومنطقم  و  رحلعة  شــــ
الصــــــومال وجمدوجمم أ عمقلا الوعــــــطى  و ا  قت  األ فال  األ فال عــــــاوداف  و جمدوجمم الكونبو الديمقعا لم و 

و شومددم أكثع اتنتداكات الة لمم التو  م التحقق مندا  رل  لك الفتعةا  راما  ةنلد األ فال واعتخدامدم 
 ومنر وصول الم اعدات اإلن انلم إللدما واو أموج ت  زال جمل دا مصدج قلق  بلع 

 
 19-تأثير جائحة كوفيد -باء   

 ت ـــــــــــــــب   و  ـفاقم ألـ م  مـاـيم األ ـفال    19- رل الفتعة المشــــــــــــــموـلم ـرالتقعمعا غـلت جـاوحـم  و ـلد - 11
البـالفم أصـر  و عـلاقات عدقدةا ولكن رشـك   اا رالن ـنم ل  فال المتبـعجمن من النزاعاتا رمن  لدم 

ا والرج لنا واللقن ام أول ك اللقن ي انو  من الفقع المدقرا واللقن يالشــــــــــو   و مخلمات المشــــــــــععقن عا لل 
تـأرلع الةـاوحـم على  مـايـم األ فـال على أج  ل ـد الكـامـ   نُ الجان ات تةـاب  وت   ك  الم لومـات المتـا ـم 

الواقر  ومر ذـلكا أألبـت م ظم  عق ال مـ  القطعـمم الم نـلم ـرالعصــــــــــــــد واإلأرن عن بـماعة المخـا ع من  لت  
لةن ـو واتعـتبرل والزواا الق ـعب  وقد قؤعب إ رق ر    ةنلد األ فال واعـتخدامدم و  عضـدم لرعتدا  ا

أكثع البل ـات  مـايـم ل  فـالا واو المـداجك واألمـاكن المرومـم ت تلـاجـات األ فـالا إلى جـانـ   قـدا  ع ـ   
األعـعةا إلى  حفلز أ عاف النزا  على اعـتبرل نقاض ضـ م األ فال المتزاقدة أو ع ر األ فال لرنبـماه إلى 

لم ــلحم أو القلاه رأشــكال أ عى من ال م  اتعــتبرلو  و انت الدةمات على المعا ق والموغفلن الةماعات ا
الصـحللن معوعم رشـك   اا رالنظع إلى ع   األبمم الصـحلم ال الملم الم ـتمعة اللب  تحمل  نظم الععايم  

ــعجة من النزاعات  و  د إعاعة  ت  المداجك  ــم  و البلدا  المتبـــــ ــاشـــــ ــحلم األكثع اشـــــ  و أعقا  الموجم  الصـــــ
األولى من الةاوحما اعـــتمع إ رق المداجك  و م ظم البلدا  المشـــمولم رالوتيما ومن ضـــمندا أوج لنا  اعـــو  
وجمدوجمم الكونبو الديمقعا لم ومالوا مما أعى إلى بماعة  طع اعــــــــتخداه المداجك  و األ عا  ال  ــــــــكعمم 

الفتلات  وشدد األ فال المحتةزو  والمقلمو   و مخلمات  و أرلعة ال لبو على   للم األ فالا وت علما   للم 
الناب لن  ع  قلوع إضــــــــــا لم على  عا  صــــــــــولدم على الخدماتا واشــــــــــتدت مخا ع   عضــــــــــدم لل نما 

ذلك ال نم الةن ــــو  ومر أد    ملم اللقا اتا من البــــعوجب ضــــما  اإلنصــــاف ال المو  و  عا    و رما
 األ فال وا تلاجا دم  و ما قت لق أتوبمر اللقا ات و طض اتنت اش الحصول على اللقا ات وم الةم  قوق  
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والـتداألع ذات الصـــــــــــــــلم لر تمـا  عا ـ  البلوت والقلوع المفعوضــــــــــــــم على  19-وغـ  لةـاوحـم  و ـلد - 12
على إمكانلات جصــــــد اتنتداكات الة ــــــلمم ضــــــد األ فال واإلأرن عنداا وإ   ا  ذلك رطعمقم   الحع م  أرلع  

 مما  دث  رل األشـــــــدع ال ـــــــتم األولى من الةاوحم  و و الواقرا  و الحاتت المدججم على أق  اضـــــــطعاراف 
الخطم المت لقم راأل فال والنزا  الم ل ا  لأل   ع  قلوع على الحع م أنا ف على بماعة أو انخفا  م دتت  

ــارم ركو لد ــد واإلأرن19-اإلصـــــــــــ  و  حع ا دا أدججات     واكلا  م  قللد  عق ال م  القطعمم الم نلم رالعصـــــــــــ
متفـاو ـما ممـا ية ـ  التحقق من اتنتدـاكـات أمعاف صــــــــــــــانـاف ومؤرع على أعام  إعـاعة اإلعمـاا وإجعا ات  ح   

 ال ن ومص  ِّ  عب   قديم الخدماتا رما  و ذلك الت للم والععايم الصحلم 

جمر الم لومـات وباعت الةــاوحــم من  فــاقم المصـــــــــــــــاعـ  التو عـاعة مـا  واجددــا األمم المتحــدة  و   - 13
والتحقق مندــاا  ــاتعتنــاجات األمنلــم وصــــــــــــــ و ــم التنقــ   و مــا قت لق رــالموغفلن المكلفلن رحمــايــم األ فــال  

على اتنتداكات  19-   و الدجاعــــــــــــم الم نونم ” أرلع جاوحم  و لدوالمعاقبلن والبــــــــــــحايا  و ما او موضــــــــــــ  
  شــــــــــعاا مكت  الممثلم الخاصــــــــــم  و نل ــــــــــا /ا التو ن ( 2) المع كنم ضــــــــــد األ فال  و  اتت النزا  الم ــــــــــل خ

ا  ا  من األصــ    ثلعاف  ورلق اتنتداكات التو   تبع أكثع   ــاعــلم للمناقشــما ت عــلما ال نم 2021 أأعم 
ــنم لرنتداكات األ عى مث  القت  والتشــــوم  والدةمات   الةن ــــو والتةنلد واتعــــتخداها والتحق ق مندا  أما رالن ــ

 تا  قد  انت الم لومات متا م ر دولم أكبع على المداجك والم تش لا

وعلى الع م من الة المصـــــاع  وعلى نحو ما أأعب   الدجاعـــــما  مكنت األمم المتحدةا  و الحاتت   - 14
ــد   ــلمم المع كنم ضــ ــد اتنتداكات الة ــ ــتمع جصــ ــالل  عملدا  دجمةلافا واعــ ــملدا الوتيما من  كلل  أعــ التو  شــ

 اقلع التحقق  للم العصد واإلأرن  وعملت األمم المتحدة مر الشع ا   و مةال  األ فال والتحقق مندا و قاف لم
 مايم الطف  للتخ ل  من اآلراج ال ــــــــلبلم للةاوحم على األ فال المتبــــــــعجمن من النزاعات و  ــــــــدل   مايم  

ــلما من  رل ععم مناعجات أنا  القدج  ــاام مكت  الممثلم الخاصــــــــم  و الة الةدوعا وت عــــــ ات  أكبع لدم  وعــــــ
ــاعـد مكتبدـا  و  شــــــــــــــعمن األول/أكتو ع     2020للةدـات الفـاعلـم  و مةـال  مـاـيم الطفـ    فو  ولومبـلاا عــــــــــــ

 عقم ال م  القطعمم للعصــد واإلأرن على  قديم  دجم  عبع شــنكم اإلنتعنت لبنا  قدجات    2021 ونل ــا /أأعم 
ة ــــــــلمم ضــــــــد األ فال واإلأرن منظمات  مايم الطف  من أج    زمز القدجات الحاللم لعصــــــــد اتنتداكات ال

ــبتمبع   ــم ومكتبدا  و الحلقات  2020عندا  و و الفلبلنا  و   /أ  ـــط  وأقلول/عـ ــاامت الممثلم الخاصـ ا عـ
ــتوى والتقنلم التو نظمتدا  عقم ال م  القطعمم  و ا  البع  من  لك الحلقات   ــنكلم الع ل م الم ــ ــلم الشــ الدجاعــ

إلأرن و حدقد عــب    زمز م ــاامم  لانات األمم المتحدة  و  او مناقشــم عــلاعــات ومماجعــات  للم العصــد وا
اآللـلم  وقـد أعى ذـلك إلى جملـم أموج مندـا  حـدـقد مةموعـم متنوعـم من البعام  التو عــــــــــــــتنفـ ِّلاـا  ـلاـنات األمم 

 المتحدة  و الفلبلن لت ملم معاعاة  طم  مايم الطف  وععمدا 

مكت  الممثلم الخاصـــم أتكلل  نموذا المل عات    ومن أج  جعـــم صـــوجة أ بـــ  لتأرلع الةاوحما قاه - 15
ه    رررم أشــــــدع إلى الفعمق ال ام    األ قلم الشــــــاملم المت لقم راتنتداكات الة ــــــلمم ضــــــد األ فال التو  قد 
الم نو راأل فال والنزا  الم ـــــل  التارر لمةل  األمن  وعـــــم  ذلك أت ـــــللض البـــــو  على الم لومات المت لقم 

ــد اتنتدـاكـات ا  19-رةـاوحـم  و ـلد رمـا  و ذلـك ـ أرلعاـا على  مـاـيم األ فـال المتبــــــــــــــعجمن من النزا  وجصــــــــــــ
والتحقق مندا   ما أعى إلى  ح ـــــــلن عع  الم لومات النوعلم والكملم  و نا  على  ل  الدول األعبـــــــا ا  

 __________ 

-https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19  عاـنظـ (2) 

pandemic-on-violations-against-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf  

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violations-against-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violations-against-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
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ــلُ  ــم متار م عن  أرلع جاوحم  و لد 2022 و عاه   مالخاصــــ  مةعب مكت  الممثلعــ على اتنتداكات  19-عجاعــ
 ضد األ فال  و  اتت النزا  الم ل   

  
عاما  على إسععععناد الوالية   25تقييم الوضععععس واسععععتسععععراع المسععععتق ل بعد مرور  -  ثالثا   

 الخاصة باألطفال والنزاعات المسلحة 
شـك   إنشـا  الةمالم ال امم لوتيم الممث  الخاا ل ملن ال اه الم نو راأل فال والنزا  الم ـل  قب    - 16
عاماف م لماف ااماف  و اتعتعاف ربــــــــــعوجة إعطا  األولومم لحمايم األ فال المتبــــــــــعجمن من النزاعات  و   25

من  و ال الم  و ما  أكد ت قاف  و  جدول األعمال الدولو ضــــماناف لتحقلق التنملم الم ــــتدامم و في ال ــــلم واأل
وأكدة األملن ال اه نف ــــــ ا  ع   مايم األ فال المتبــــــعجمن من النزاعات   (2018) 2427قعاج مةل  األمن 

 الم لحم أمع  رال  األاملم لمنر نشو  النزاعات والحفاظ على ال ره 

ى مع ال ـــــــــنلنا  طوجت الوتيم الخاصـــــــــم راأل فال والنزاعات الم ـــــــــلحم من  طم اعـــــــــتحدرتدا وعل - 17
الةمالم ال امم  و البدايم إلى م ـــــألم  وجد أيبـــــاف  و صـــــملم عم  مةل  األمن  وقد وضـــــر المةل  عدة 

ر مع قا  ا و للم أعوات أقع دا الةمالم ال امما مث  التقعمع ال ـنوب ل ملن ال اه عن األ فال والنزا  الم ـل  م
العصــــــــــــد واإلأرن  و لنما  طوجت الوتيم من  لت األعوات الموجوعة  حت  صــــــــــــع داا  قد ا  ــــــــــــ ت جق تدا 

 الم قطعمم و الم إقللملم وا دة ) و  رحلعة   21ا  طت  2020الةبعا لم أيبــــــــــــــاف   على  ايم  موب/قولل   
م مث  ات حاع األ عمقو وات حاع األوجو و ومنظمم   شاع(ا وقامت المنظمات والتع لنات اإلقللملم وعو  اإلقللمل 

  لم شمال األ ل و أتعجمم الخطم إلى علاعات  اصم أدا 

ــاعقت   - 18 عولم  ع اف على البعو و ول ات تلاجب ت فاقلم  قوق    171و تى وقت  تارم الا التقعمعا صــ
 ف  من أ عاف   160  000كثع من  الطف  رشــأ  اشــتعاق األ فال  و المنابعات الم ــلحما و م اإل عاا عن أ

و ــدةا    2020مندــا قلــد التنفلــل  ــاللــاف  و و عــاه    17 طــم عمــ  مر أ عاف النزا ا  وجــد    33النزا  ووق ِّ ــت  
التزاماف جدقداف من أ عاف النزا ا مث  أوامع القلاعة أو  عاوض الطعمق أو  طض ال م    35اعُتمد ما ت يق  عن 

رم أو  داألع  خ ل  األض  عاج أرنا  ال مللات ال  كعمم أو  طض ال م  المحد 

والة لل ــت عــوى ر   اإلنةابات الدامم التو  ققتدا الوتيم الخاصــم راأل فال والنزاعات الم ــلحم   - 19
 تى اآل ا ومر ذلك ت قزال قت لن القلاه رالمزمد لبـــــــــما   مايم جملر األ فال  و  اتت النزا  الم ـــــــــل   

محوجب  و عم  مكت  الممثلم الخاصــــــــــــم  ولدلة البايما ية    د واإلأرن عوج  ولفعق ال م  القطعمم للعصــــــــــــ 
إعجاا أ كـاه وقـدجات  مـاـيم الطفـ   و جملر الوتـيات ذات الصــــــــــــــلـم ل ملـلات األمم المتحـدة لحفي ال ــــــــــــــره 

لاج والن ثات ال ــلاعــلم الخاصــم  ومن المدم أيبــاف   ملم معاعاة الشــوا   المت لقم رحمايم الطف   و نظم اإلن 
المنكع و حلل  النزاعات وعمللات ال ـرها رما  و ذلك الوعـا م وال دالم اتنتقاللم وإصـرط قطا  األمن ونز  
ــر  ــنحت الحاجم إلى وضــــ ــعم  وإعاعة اإلعمااا و للك  و أنشــــــطم الوقايم أوج  عاه  وقد أصــــ ال ــــــرط والت ــــ

من  رل ال مـ  مر أ عاف النزا ا   و وعــــــــــــــلر المـناعجات واألعوات لمنر اتنتدـاكـات الة ــــــــــــــلمـما رمـا  و ذـلك
واضحم رشك  متزاقد  و و الا الصدعا يكت و إعطا  األولومم لتحلل  البلانات أاملم  اعمم إلعجاق النزاعات  
والتصــــــدب لدا  و وقت منكع من أج  منر األ فال من الت ع  لرنتداكات والتخ ل  من األرع ال اه للنزا   

البلانات و حلللدا عـل ـاعد الكلانات الو نلم واإلقللملم التو   نى رحمايم  الم ـل  عللدم   ما أ   ح ـلن جمر

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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ذلـــــك  و إ ـــــاج جدوع  رمـــــا  و  قـــــدجا دـــــا أو   زمزاـــــاا  النزاعـــــات على  نملـــــم  المتبــــــــــــــعجمن من  األ فـــــال 
 والوقايم  الوعا م

وقد شــــــددت ال ــــــنوات الخم  وال شــــــعو  الماضــــــلم  طوجاف  و النزاعات الم ــــــلحم والةدات الفاعلم  - 20
مزمداف من  قلقلل ثلعةمةاتت المالالبـــــــــال م  لدا رشـــــــــك  مناشـــــــــع و لع مناشـــــــــع  وعروة على ذلكا  تطل   

نات لل   قض أنا ف اتاتماه   أ د الةوان  التو  الناف ما قتباضى عنداا على عبل  المثالا او  صنل  البلا
على ال مع والةن ا ولكن أيبـــــاف أنا  على ات تلاجات الخاصـــــما و حدقداف ا تلاجات األ فال ذوب اإلعاقم   
لدلا  ع   دم األر اع الةن ـــــانلم لرنتداكات الة ـــــلمم رما قت د ى جمر البلانات المصـــــنفم   ـــــ  الةن  أمع  

ــا م إلى ذلكا قؤعب  بلع المنا  عوجاف     لوب من أج   و لع  مايم أ بــــ  ل  فال  و  اتت النزا   و اإلضــ
كبلعاف  و بماعة  داوج  الم األ فال المتبـــــعجمن من النزاعاتا ومر ذلك لم ُقنحت  و الا الةان   تى اآل  
 و إ اج الوتيم الخاصـــم راأل فال والنزاعات الم ـــلحم  لللكا  ع  إ دى أولومات الممثلم الخاصـــم او بماعة 

 و  ح ـــلن أعمال جمر البلانات و حلللداا و للك إعاجة البلاناتا لبـــما  عجاعـــم الة ات ةاااتا  اتعـــتثماج
 لم  و علاق  للم العصد واإلأرن و لك الةدقدة والناش ما عجاعم وا لم ومفص  

وت  زال من ألن األولومات األ عى  حدقد الدجوك الم ــــتخلصــــم والمماجعــــات الةلدة التو يمكن أ   - 21
د من   زمز أرع الوتيم  و و الا ال ـــــــــلاقا يقوع مكت  الممثلم الخاصـــــــــم  اللاف عمللم إعداع  قعمع يبـــــــــم  زم 

ــم   النتاو  والتوصـــــلات المنبثقم عن المشـــــاوجات اإلقللملم الع ل م الم ـــــتوى والتقنلم رشـــــأ   نفلل الوتيم الخاصـــ
ــلحما التو نظمت  و الفتعة من عاه  ــعق   2020لى عاه إ 2018راأل فال والنزاعات الم ــ ــملت منطقم الشــ وشــ

األوعــض وشــمال أ عمقلاا وشــعق أ عمقلا ومنطقم النحلعات الكبعى األ عمقلما وجنو   عــلا وجنو  شــعق  عــلاا 
و ع  ووعــــض أ عمقلاا و ولومبلا  وقد أصــــن  منشــــوج ” وجلدات عمللم للوعــــطا  لحمايم األ فال  و  اتت  

ة مكت  ال( 3) النزا  الم ـــــل خ ممثلم الخاصـــــم رالت او  مر شـــــع ا    عمن ل مم المتحدةا متا اف اآل   ا اللب أعد 
رةملر اللبات الععـــملم ال ـــت ل مم المتحدة   ما عملت الممثلم الخاصـــم على نطاق واعـــر مر منظمم األمم 
ــره  و إ اج الفعمق ــلم و نا  ال ــ ــلاعــ ــؤو  ال ــ ــره وإعاجة الشــ  المتحدة للطفولم )اللونل ــــم( وإعاجة عمللات ال ــ
المعج و التقنو آلللم العصـد واإلأرنا اللب  شـتعق  و جواعـت  الممثلم الخاصـم واللونل ـما لوضـر  وجلدات  
ــعمن األول/ ــأ  عمللات ات تطاف  و  شـــــــــ ــداج المل عة التوجلدلم رشـــــــــ ــع وإصـــــــــ   للمعاقبلن  ومن المتوقر نشـــــــــ

ــم   أرلع2021 أكتو ع ــات أ عىا  شــــــــ ــلمم على     و تامافا ُيةعب مكتبدا  اللاف عدة عجاعــــــــ اتنتداكات الة ــــــــ
 حقلق أاداف التنملم الم ـــــتدامم وعلى الن د الةن ـــــانو ألرع النزاعات الم ـــــلحم على األ فال  وعـــــلتم نشـــــع 

  2021وإصداج الدجاعتلن  و ندايم عاه 

وا تفاتف رالل عى ال ــــنومم الخام ــــم وال شــــعمن إلنشــــا  الوتيما شــــععت الممثلم الخاصــــم  و عجاعــــم   - 22
  وعـــــتنظع الدجاعـــــم  و النتاو  التو  ققتدا الوتيم 1996طوجاا و ل لم  نفللاا منل إنشـــــاودا  و عاه لتحلل    

 ح ــــلن  مايم األ فال المتبــــعجمن من    من أجوالتحديات التو أرعت  و  نفللاا و للك الفعا المصــــاع م  
ــاف الثبعات المحتملم  و العصـــــد واإلأرن و و األ ــتنحت الدجاعـــــم أيبـــ عوات المتا م للت ام  مر النزاعات  وعـــ

أ عاف النزا   وعــتبلن الدجوك الم ــتخلصــم والمماجعــات الةلدةا  أعــالل  ال م  الةدقدة التو غدعت نتلةم 
الم ــــــــتةدة   ما عــــــــتنحت   19-جاوحم  و لد -على عــــــــبل  المثال ت الحصــــــــع   -لظعوف محدعةا رما  لدا  

الختاها عـــــــتتبـــــــمن الدجاعـــــــم  وصـــــــلات من أج  الت زمز  األر اع اإلقللملم والشـــــــعاكات  و  نفلل الوتيم  و و 
 __________ 

-https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for  عانــــــــــظــــــــــ (3) 

mediators-to-protect-children-in-situations-of-armed-conflict.pdf  

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-children-in-situations-of-armed-conflict.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/10/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-children-in-situations-of-armed-conflict.pdf
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الم ـــتمع آلللم العصـــد واإلأرن والمندةلم الشـــاملم لل م  مر أ عاف النزا  إلندا  ومنر اتنتداكات الة ـــلمم  
 المع كنم ضد األ فال و  زمز  أرلع الوتيم وأاملتدا  و الم تقب  

  
 د بها مس أطراع النزاع الحوار وخطط العمل وااللتزامات المتعه  - رابعا   

 التصدي لالنتهاكات الجسيمة التي ترتك ها القوات الحكومية ضد األطفال -ألف   
إلندا    2011 و أ بان ــــتا ا عملت الممثلم الخاصــــم مر الحكومم من أج   نفلل  طم عملدا ل اه   - 23

 نلم األ بانلما رما  و ذلك ومنر  ةنلد األ فال واعــــــــــــتخدامدم على قد قوا دا األمنلم الو نلم )الشــــــــــــع م الو 
ــارات  و   بة من أج  الحد من اإلصـ ــاف الدعوة إلى ا خاذ  داألع م ز  الشـــع م المحللم األ بانلم(  وواصـــلت أيبـ
صـــــفوف األ فال أرنا  ال مللات ال  ـــــكعمم وشـــــة ت الحكومم والقوات الدوللم على  وعـــــلر نطاق عملدا مر 

ــعمن الثانو/نو مبع   ــتدا لحمايم الطف ا التو 2020األمم المتحدة  و و  شــــــ ــلاعــــــ ــدجت وباجة الدا للم عــــــ ا أصــــــ
ا أنشـأت 2020  و و  انو  األول/عي ـمبع ( 4) راشـا رابب  تبـمن أ كاماف لمنر  ةنلد واعـتخداه األ فال وعاعة 

 وباجة الد ا   للم  ن ــــلق للتخ ل  من اإلصــــارات  و صــــفوف األ فال  و ال مللات ال  ــــكعمم  و و شــــناض/
ــم الو نلم لحمايم    ا2021 بعاقع  ــلاعــ و دعم من األمم المتحدةا أقعت اللةنم الو نلم لحمايم  قوق الطف  ال ــ

الطف ا التو وضـــــــــــ ت  ماشـــــــــــلاف مر قانو  الطف   وعق  بماعة عدع اإلصـــــــــــارات  و صـــــــــــفوف األ فال  و  
ــتا ا ُأعجا الةلش الو نو األ بانو  و قاومم أ دث  قعمع عــــــــــــنوب ل ملن ال اه عن األ فا ل والنزا   أ بان ــــــــــ

ــل  ر ــــب  قت  األ فال و شــــومددم ) (  و و الوقت نف ــــ ا ُج ر 288ا الفقعة A/75/873-S/2021/437الم ــ
اعـم الشـع م الو نلم األ بانلم من القاومم ر ـب   ةنلد األ فال واعـتخدامدم رفبـ  التقده المطعع المحعب  و  

ــتمع  و عدع الحاتت   نفلل  طم ع ــتخدامدما واتنخفا  الكبلع الم ــــــــ ملدا إلندا  ومنر  ةنلد األ فال واعــــــــ
التو  ندجا ضمن الا اتنتداق  واشُتعض لع ر اعمدا من القاومم إ ماه جملر األنشطم الم لقم الواجعة  و  طم  

لــم األ بــانلــم ال مــ  واعــــــــــــــتمعاج اتنخفــا   و  ةنلــد األ فــال واعــــــــــــــتخــدامدم من جــانــ  الشــــــــــــــع ــم الو ن 
(A/75/873-S/2021/437 290ا الفقعة ) 

و و جمدوجمم الكونبو الديمقعا لما عملت األمم المتحدة رانتظاه مر الحكومم للحفاظ على مكاعـــ    - 24
دقن  و القوات الم ــــــــــــــلحـم   طــم عملدــا المت لقــم رـالتةنلــد واتعــــــــــــــتخــداها رمــا  و ذلـك من  رل  عب المةنــ 

لةمدوجـمم الكونبو الـديمقعا لـم  و  لق ال مـ  أيبــــــــــــــاف أتنفلـل أ كـاه  طـم ال مـ  المت لقـم ـرعندـا  ومنر ال نم 
الةن ـو ضـد األ فال  و فبـ  اعـتمعاج جدوع الم ـا لم التو  بللدا الحكومما  كمت محكمم  و شـمال  لفو 

ا  2020ندوما للد ا  عن الكونبوا  و  شـعمن الثانو/نو مبع    على نتاأو نتاألعب شـلكاا الزعلم ال ـاأق لةماعم
رال ـــــــةن مدى الحلاة تج كار  جعاوم  ع ا رما  و ذلك  ةنلد األ فال واعـــــــتخدامدما وات تصـــــــا ا والقت ا 

 واتعتعقاق الةن و 

األملن    الممثلم الخاصـــــــم رالت او  اللب أأداة الطع ا  اإلعـــــــعاوللو والفل ـــــــطلنو عق   ل   و ع  ِّ  - 25
مواصــلم رحت  اتت التشــوم  واإلصــارات التو  ت ــب   لدا القوات اإلعــعاولللم و اتت   2019ال اه  و عاه 

اللب او الطل   (ا و A/73/907-S/2019/509 ةنلد األ فال واعــــــــتخدامدم من قب  الةماعات الم ــــــــلحم )

 __________ 

ما قع دو  مرر     ُلةبع الفتلا  على العق   و الحفرت و الناف  للتع ل     فتلا العجال ال  ل   ة ضـــــــــاجة ي ـــــــــتخدهعاعاو  رابب   اشـــــــــار (4) 
ومفوضــــــلم األمم   األمم المتحدة لتقديم الم ــــــاعدة إلى أ بان ــــــتا ر ثم     من  ن ــــــاولم ومت عضــــــو  لل نم الةن ــــــوا و قاف لما أ اع ر 

  مالم لح اتالمتحدة لحقوق اإلن ا   و  قعمعاما ال نوب عن  مايم المدنللن  و النزاع

https://undocs.org/ar/A/75/873
https://undocs.org/ar/A/75/873
https://undocs.org/ar/A/73/907
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ت إعـــــــــــــعاول  وعولم  ل ـــــــــــــطلن   اعأقد  (  و A/74/845-S/2020/525)  2020 /قونل   أعلد  أكلدة  و  زمعا
ــلم ال م  من أج     ماا عن التزامدت أ ع الحمايم القاومما وأعع     ا داألع  صــــــحلحلم وعزب    اا خل  دمان رأ رمواصــــ

خاصم ال م  مر جملر األ عاف لحمايم األ فالا و شةلر  مايم األ فال رشك  أ ب   وعتواص  الممثلم ال
 و    صـــما ال ـــلطات اإلعـــعاولللم والفل ـــطلنلم على   زمز  واجاا مر األمم المتحدة على الم ـــتوى القطعبا و 

 األج  الفل طلنلم المحتلم 

ومم لمنر و و مالوا واصــــلت األمم المتحدة والممثلم الخاصــــم جدوع الدعوة التو قبلتندا لدى الحك - 26
ا أصـــــــدج وبمع الد ا  وجول  أج ا   2020اتنتداكات الة ـــــــلمم ضـــــــد األ فال  و و  شـــــــعمن األول/أكتو ع 

عاماف وأمع عناصــع الةلش   15الد ا  أوامع للقاعة ال  ــكعملن رمنر اعــتخداه األ فال اللقن  ق  أعماجام عن 
ــناض/ بعاقع   ــكعمم  و و شـــــــــــ ا انتدت األمم المتحدة ووباجة  2020رالحد من وجوع األ فال  ول الثكنات ال  ـــــــــــ

الد ا  من وضـــــــر ا تصـــــــاصـــــــات  للم لمتار م مزاعم اتنتداكات الة ـــــــلمم التو  ع كبدا قوات الد ا  واألمن 
 مالو   و

قوعاا   عملدا مر الحكومما التو  2021و و ملانماجا عـــــــــــع عت الممثلم الخاصـــــــــــم  تى أواو  عاه  - 27
والقوات الم ــــلحم لملانماج ) ا ماعاو(  و ما قت لق راعــــتخداه األ فال    اال صــــنم الو نلم من أج  الديمقعا لم

ــكعمم  حظع   ــدجت الة القوات أج  م  وجلدات ع ــــــــ على نحو مخصــــــــــ  أل عا  أ عى  لع القتال  وأصــــــــ
اعــــتخداه األ فال ووضــــ ت مر األمم المتحدة  اج م  عمق إلندا  الة المماجعــــم ومن دا  وواصــــلت الممثلم 

الحكومم على التوقلر على  طم عم  مشــــــتع م إلندا  ومنر قت  األ فال و شــــــومددما   الخاصــــــم أيبــــــاف  ت
ــكعب  ــد األ فال  لكن الا الحواج  وقم ر د اتنقر  ال  ـ ــكال ال نم الةن ـــو ضـ ــا  و لعة من أشـ وات تصـ

ا    و و أ دث  قعمع عـــــــنوب ل ملن ال اه عن األ فال والنزا  الم ـــــــل  2021شـــــــناض/ بعاقع   1اللب وقر قوه  
ــب    ــلحم لملانماج ) ا ماعاو(ا رما  لدا قوات  عك الحدوع المدمةما  و القاومم ر ـــــــــ أعلد إعجاا القوات الم ـــــــــ
 ةنلد األ فال واعـتخدامدما ر د  شـلدا  و إندا  ومنر اعـتخداه األ فال على نحو مخصـ  أل عا  أ عى  

 ( 289ا الفقعة A/75/873-S/2021/437 لع القتال )

و و نلةلعماا واصــــلت األمم المتحدة ععم  نفلل  طم ال م  التو وق تدا القوة المدنلم المشــــتع م  و  - 28
إلندا   ةنلد األ فال واعـــــتخدامدم  و النزاعات الم ـــــلحم  وغلت القوة المدنلم المشـــــتع م ملتزمم  2017عاه 

ــ     أبنوع الخطما مما أعى إلى انخفا   بلع ــارقم    2 203 و الا اتنتداق و صــــــ ــنوات ال ــــــ أ فال  و ال ــــــ
ا اعـــــــــــت ع  قاعة القوة المدنلم المشـــــــــــتع م وممثلو وباجات  2020و رل مشـــــــــــاوجة جعت  و   /أ  ـــــــــــط   

أوجنو و لـانـات األمم المتحـدة التقـده المحعب  و  نفلـل  طـم ال مـ  و قـدموا رمقتع ـات ملموعـــــــــــــــم لتنفلـل   وتيـم
و   ع  قعمع عـــــنوب ل ملن ال اه عن األ فال والنزا  الم ـــــل ا ُج ر اعـــــم القوة المدنلم األنشـــــطم المتنقلم  و 

ــلم  نفلل  طم عملدا  ــ  مواصـــ ــتخدامدم رفبـــ ــتع م من القاومم ر د انخفا   بلع  و  ةنلد األ فال واعـــ المشـــ
(A/75/873-S/2021/437 290ا الفقعة ) 

و و الفلبلنا قده مكت  الممثلم الخاصـــم الدعما من  رل وجوع األمم المتحدة  و الملدا ا إلنةاب  - 29
   ما وضــ ت  2020أعو و ول رشــأ  الت ام  مر األ فال  و  اتت النزا  الم ــل  اعُتمد  و أقلول/عــبتمبع  

ــتعا لةلما اعُتمدت  و  زمعا /قونل   إلندا  ومنر اتنتداكات ضــــــــد  ا 2021الحكومم واألمم المتحدة  طم اعــــــ
األ فـــال التو  ع كبدـــا القوات الم ــــــــــــــلحـــم  واو أول  طـــم و نلـــم إلعمـــال الةوانـــ  الوقـــاولـــم لقعاج مةل   

  (2018) 2427 األمن

https://undocs.org/ar/A/74/845
https://undocs.org/ar/A/75/873
https://undocs.org/ar/A/75/873
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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التو  بطو جملر   و و جنو  ال ــــــــــــــوعا ا ُأ عب ر   التقــده  و  نفلــل  طــم ال مــ  الشـــــــــــــــاملــم - 30
وأقد دا جملر األ عاف    2020اتنتداكات الة لمم ال تم المع كنم ضد األ فال التو وق تدا الحكومم  و عاه 

ض لت ـــــــــومم النزا   و جمدوجمم جنو  ال ـــــــــوعا   وقدمت األمم المتحدة عوجات  دجمبلم  و    و ات فاق المنشـــــــــ 
ى إنشـــــــا  لةا  و نلم وعلى م ـــــــتوى الوتيات  كو  مةال  مايم الطف  والتوعلم لقوات األمن وعـــــــاعدت عل

ا اجتم ت الممثلم الخاصـم عن  عمق اإلنتعنت مر 2020م ـؤولم عن  نفلل  طم ال م   و و أقلول/عـبتمبع 
 وبمع الخاججلم والت او  الدولو لمناقشم موضو   مايم األ فال  و جنو  ال وعا  

اع  طم وقاولم و نلم لبـــما  اعـــتدامم التداألع ر د و و ال ـــوعا ا ععت الممثلم الخاصـــم إلى اعتم - 31
رشــــــــــــــأ   ةنـلد األ ـفال واعــــــــــــــتخـدامدم  و و   2016ا من  طـم عمـ  الحكومم ل ـاه 2018اتنتدـا ا  و عاه  

ــبتمبع   ا اجتم ت الممثلم الخاصــــــم عن  عمق اإلنتعنت مر الممث  الداوم لل ــــــوعا  لدى األمم 2020أقلول/عــــ
أل فال  و ال ـوعا   وواصـلت الدعوة إلى اعـتخداه منشـوج ” وجلدات عمللم المتحدة لمناقشـم موضـو   مايم ا

للوعــــــــــطا  لحمايم األ فال  و  اتت النزا  الم ــــــــــل خ  و عمللم ال ــــــــــره الةاجمم  وعق   وقلر ا فاق جو ا 
لل ــــــره  و ال ــــــوعا ا عملت األمم المتحدة مر الحكومم لمنر  ةنلد األ فال واعــــــتخدامدم  وأصــــــدجت قلاعة 

 وات الم لحم ال وعانلم وقوات الدعم ال عمر أوامع  حظع  ةنلد األ فال  و صفو دا الق

ــلت الحكومم جدوعاا لتنفلل  طم عملدا ل اه  - 32 إلندا  ومنر  ةنلد األ فال    2014و و اللمنا واصـــــــــ
المشــــــــتع م ألن   واعــــــــتأنفت اللةنم 2019ج م الطعمق ذات الصــــــــلم أدا الم تمدة  و عاه اواعــــــــتخدامدم و 

ــل  والموجوع مقعاا  و عد  عملدا  و   /أ  ــــــط      وعملت 2020الوباجات الم نلم راأل فال والنزا  الم ــــ
نشاض مر  كومم اللمن من  رل ر ثت  الداومم  و نلوموجق وشاج ت  و اجتما  ُعقد دمم و الممثلم الخاصم أ 

والممثلم الخاصـم    2020  ومنل  موب/قولل   2021عن  عمق اإلنتعنت على الم ـتوى الوباجب  و  ذاج/ماجك  
عة بمنلاف   واصــــ  عملدا النشــــض مر  حالم ععم الشــــععلم  و اللمن للت ةل  أتنفلل  طم عم  األنشــــطم المحد  

  وجعت عدة مشــــاوجات ألن الممثلم الخاصــــم ومكتبدا  2020المتفق عللدا والتو ُأقع ت  و  انو  الثانو/قناقع  
ا ُعقد اجتما  2020  و و  شـــــــــعمن الثانو/نو مبع  ااالمتنقلم ذات األولومم لتنفلل  والتحالم لتحدقد األنشـــــــــطم

ا نظم مكتبدا  دجمناف على  مايم  2021ألن الممثلم الخاصم وقاود القوات المشتع م للتحالم  و و  ذاج/ماجك  
ر اتنتداكات ا نظم مكتبدا اجتماعاف ج لر الم ــــتوى رشــــأ  من 2021الطف  ألعبــــا  التحالم  و و أياج/ماقو  

 مر ممثلو التحالما رما  و ذلك الدول األعبا   و التحالم 
 

 التصدي لالنتهاكات الجسيمة التي ترتك ها الجماعات المسلحة ضد األطفال -باء   
 و جمدوجمم أ عمقلا الوعــــــطىا عملت األمم المتحدة مر الحع م الو نلم أل عمقلا الوعــــــطى والةبدم  - 33

ا الوعـــطى وات حاع من أج  ال ـــره  و جمدوجمم أ عمقلا الوعـــطى لت ـــعمر  نفلل  طض  الشـــ بلم لندبـــم أ عمقل 
  وعملت األمم المتحدة أيبــاف مر الةماعات الم ــلحم  2019و   2018ال م  الخاصــم أدا الموق  م  و عامو 

 األ عى تعتماع  داألع إلندا  ومنر اتنتداكات الة لمم المع كنم ضد األ فال 

ــت و و جمدوج  - 34 ــاو   الةماعات و ال م منمم الكونبو الديمقعا لما وقر قاعة عــ ــلحم التزامات من الفصــ م ــ
جان  وا د ربع  إندا  ومنر  ةنلد األ فال واعــــــــــــتخدامدم و لع ذلك من اتنتداكات الة ــــــــــــلمم  وأ عجت  

  فرف ر د ا صاتت مناشعة من األمم المتحدة  260ت يق  عن  عن عدعالةماعات الم لحم 

ــلقلم الحع ات األبواعيم على  نفلل  طم ال م  و  - 35 ــم عملدا مر  ن ـ ــلت الممثلم الخاصـ و مالوا واصـ
إلندا   ةنلد األ فال واعتخدامدم وال نم الةن و المع ك  ضدام  و و  ذاج/ماجك    2017 م  و عاه  الموق  
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م ذات األولومم لتنفللاا  ا ُعقدت مشــاوجة ألن األمم المتحدة و ن ــلقلم الحع ات األبواعيم لتحدقد األنشــط2021
 ضمن  طم ال م  

 طم عم  مشــتع م ألن جلش  اجمن الخلعب  2020و و ملانماجا ُوقِّ  ت  و  شــعمن الثانو/نو مبع   - 36
الديمقعا و واألمم المتحدة إلندا  ومنر  ةنلد األ فال واعــــــــــــــتخدامدما واو أول  طم عم   وق ر مر جماعم 

 م لحم  و ملانماج 

عا ا واصــــــلت األمم المتحدة ال م  مر الةماعات الم ــــــلحم لبــــــما   نفلل  طض ال م  و و ال ــــــو  - 37
الخاصـم رك  منداا وواصـلت الممثلم الخاصـم  ت  ع م جلش  حعمع ال ـوعا /جناط عبد الوا د على ال م   
ــاف    مر األمم المتحدة  و عـــبل  وضـــر  طم عم   وعق   وقلر ا فاق جو ا لل ـــرها عملت األمم المتحدة أيبـ
مر الةماعات الم ـلحم لم الةم  مرت التةنلد التو   ـتددف األ فال وععت إلى إصـداج أوامع من قلاعا دا 

ــوعا /المةل  اتنتقالو أمعاف قلاعيافا وجد   ــدجت  ع م جلش  حعمع ال ــــــــ عت   حظع  ةنلد األ فال  واكلا أصــــــــ
 األوامع القاومم  ع م ال دل والم اواة وجلش  حعمع ال وعا /جناط منو مناوب اتلتزاه ر 

  2019و و الةمدوجمم ال ع لم ال ــــــوجمما واصــــــلت قوات عــــــوجما الديمقعا لم  نفلل  طم عملدا ل اه   - 38
صفو دا  وشك ِّلت لةنم لتقللم عن  فرف   85إلندا  ومنر  ةنلد األ فال واعتخدامدما مما أعى إلى  ك اج ناض 

ا ا فقت 2020من التةنلد  و و  انو  األول/عي ـــــــــمبع   فرف  81األعماجا ونتلةم لللكا ُمنر ما ت يق  عن 
قوات عــــــــــــوجما الديمقعا لم واألمم المتحدة على  اج م  عمق لت ــــــــــــعمر  نفلل  طم ال م   وعروة على ذلكا 
أصـــدجت قوات عـــوجما الديمقعا لم أمعاف ع ـــكعماف يقبـــو رمنر اتعـــتخداه ال  ـــكعب للمداجك وأجلت قوا دا عن 

رل الفتعة قلد اتعت عا   وت قزال الحواج م تمعاف رشأ   مايم األ فال المحتةزمن عت مداجك على األق   
  و معا ق ات تةاب  و الةز  الشمالو الشعقو من البرعا و للك  و مخلمو الدول وجوا 

و و اللمنا ععمت الممثلم الخاصـم األمم المتحدة  و اللمن لوضـر  طم عم  مر الحورللن )اللقن  - 39
 أنف دم أنصاج هللا( إلندا  ومنر اتنتداكات الة لمم المع كنم ضد األ فال ي مو   

  
 التوعية على الصعيد العالمي وإقامة السراكات  - خامسا    

 التوعية -ألف   
واصـــــلت الممثلم الخاصـــــم ج ر صـــــو دا رصـــــفتدا أج ر مدا  م عا   األمم المتحدة عن  مايم األ فال   - 40

نشــعة صــح لم   40ج  الدعوة علناف إلى بماعة  ماقتدما ر ــب  مندا إصــداج  والو  المتبــعجمن من النزا  من أ
و لاناف عامافا ُنشـــــع عدع مندا راتشـــــتعاق مر م ـــــؤوللن   عمن ج ل و الم ـــــتوى  و األمم المتحدةا على النحو  

 المل وج أعناة 

مثلم الخاصـم للتوعلم  وغلت المشـاج م  و المناعـنات الع ل م الم ـتوى م ـألم محوجمم  و جدوع الم - 41
ــبتمبع   ــتوى ُعقد عن  عمق اإلنتعنت ا تفاتف 2020 فو أقلول/عـــ رلن  و اجتما  ج لر الم ـــ ا  انت من المتحد ِّ

راللوه الدولو لحمايم الت للم من الدةماتا ونظمت  قطع ومؤعــ ــم الت للم  وق الةملر ومنظمم األمم المتحدة 
ا  2021)اللونل ـــــــــم(  و و شـــــــــناض/ بعاقع المتحدة للطفولم  مم األمم للتع لم وال لم والثقا م )اللون ـــــــــكو( ومنظ

ــأة مةمر  كع مةموعم ال شــــــــعمن رعيطاللا الم قوع عن  عمق اإلنتعنت   ــالم رالفلدقو إلى مؤ مع نشــــــ ر ثت جعــــــ
(T20 Italy Virtual Inception Conference  م  و إ اج مةموعم ال شـــــــعمن  و و الشـــــــدع ( اللب نظ ِّ
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ــانـــت من ا رلن  و ا تتـــاط م ع   ذا ـــ ا  ـ ــد ِّ  Rebel Lives. Photographs from Inside the“لمتحـ

Lord’s Resistance Army”    ـلاة المتمععقن  صــــــــــــــوج من عا ـ  جلش الع  للمقـاومـمخ  اـللب نظمـت ”[
ــد الطفرت  و النزاعات  2021ألةلكا  و و  ذاج/ماجك  رلن  و  دث ر نوا  ”ال نم ضــــــــ ا  انت من المتحد ِّ

ج نظاه ال دالم الةناولم الدولوخا شـــــاج ت  و  نظلم  إيطاللا وال ـــــلفاعوج واشـــــتع ت  و جعاقت  الم ـــــلحم وعو 
 علعاللو  وللختنشتاقن ولك مبعن  ةز  من لةنم وضر المعأة 

واعــــــتمعت  ملم ”ال م  على  و لع الحمايم ل  فال المتبــــــعجمن من النزاعات الم ــــــلحمخ  و ععم  - 42
ــتعا لةلت  جدوع الدعوة ال الملم التو   ــتعا لةلاف من اعـــــــ ــ  ال المو  لقبللدا المكت ا  ما غلت جز اف اعـــــــ لتواصـــــــ

على   ACTtoProtect#وأ لحت مواع الحملم رةملر اللبات الععــملم ل مم المتحدة واعــتمع اعــتخداه وعــمم  
رعا  مع لتدا  ح ـناف لل عااا ال ـنومم الثانلم وإل  2021نطاق واعـر  وأجعى المكت   قللماف للحملم  و أواو  عاه  

ــتمع  تى ندايم عاه   التو من التاللما ــنم 2022المقعج أ    ــــــ ــتا عاه رمناعــــــ ــا   و موقر إن ــــــ   وُأ لق   ــــــ
 على اإلنتعنت  ج  بوجةاتشن ا وعلر   للمكت  رغلم الل عى ال نومم الثانلم

من   الم ـتقاة  عطلت األولومم إلعداع القصـ وإلعـما  أصـوات األ فال المتبـعجمن من النزاعاتا أُ  - 43
الملدا  ونشــــــعااا مر   ــــــللض البــــــو   و الوقت نف ــــــ  على ال م  اللب يقوه ر  الشــــــع ا  مث  مناعجة ومتكع 

ــره والتنملم و  ــنومم War Childمنظمم  لل ــــ ــناف للل عى ال ــــ ــدع المقبلم  ح ــــ ــلزعاع الا الت او   و األشــــ   وعــــ
الم ــــــــل    ما ُأعججت قصــــــــ  عن الفتلا  الخام ــــــــم وال شــــــــعمن إلنشــــــــا  الوتيم الخاصــــــــم راأل فال والنزا  

ــاه عن األ فــــال والنزا  الم ــــــــــــــل   والفتلــــات ال ــ النزاعــــات  و موجز   ع  قعمع ل ملن  المتبــــــــــــــعجمن من 
(A/75/873-S/2021/437 ) 
 

 بناء التحالفات العالمية ودعمها -باء   
ــا  و دمم و أ عملت الممثلم الخاصـــــــــم   - 44 لبنا  وععم  ى  ع م األ نل الم الةداتنشـــــــــاض مر الدول األعبـــــــ

ــد األ فال    ــلمم المع كنم ضـ ــلت ععوة الدول   قد   حالفات عالملم  ددف إلى إندا  ومنر اتنتداكات الة ـ واصـ
ــأ  اشــــتعاق األ فال  و المنابعات   ــا  للتصــــدقق على البعو و ول ات تلاجب ت فاقلم  قوق الطف  رشــ األعبــ

 و البعو و ول   الحاعيم وال ن لن ر د الماوم  ا أصنحت  لةو الدولم الطعف2021 ذاج/ماجك   و  و لحم   الم 
اتلتزامات ال ــلاعــلم مث  المناعل والمناعل التوجلدلم    إقعاجعلى   أيبــاف   شــة ت الدول األعبــا و ات تلاجب   

اجم ( وإعر  المداجك اآلمنم رشــــــأ  األ فال المع نطلن رالقوات الم ــــــلحم أو الةماعات الم ــــــلحم )مناعل ر 
 شــــــــــــــنـاض/ و و ومنـاعل  ـانكو ع لحفي ال ــــــــــــــره ومنر  ةنلـد واعــــــــــــــتخـداه الةنوع األ فـال )منـاعل  ـانكو ع(   

ا نظمت الممثلم الخاصــــم راتشــــتعاق مر األجع  و عن ــــا وات حاع األوجو و واللونل ــــم ومنظمم  2021  بعاقع
 إقعاج األجع  لمناعل راجم  ج لر الم توى لإلعر  عن  إنقاذ الطفولم  دراف 

ت الممثلم الخاصــــــم ومكتبدا اجتماعات منتظمم لتناعل وجدات  عقدعلى  عاج ال ــــــنوات ال ــــــارقما و  - 45
راأل فال والنزا  الم ــــــــــــــل   و نلوموجق وجنل  و و البلدا  المدججم  و    ماألصــــــــــــــدقا  الم نل    عق النظع مر 

ــل     إ ا م    مالخاصــــــ  مالممثل  تا قدم2020عمن األول/أكتو ع  شــــــ فو   الخطم المت لقم راأل فال والنزا  الم ــــ
اإلنتعنت  ن  عمقع   ا شاج ت  و جل م إ ا م مشتع مذا  األصدقا  الموجوع  و جنل   و و الشدع   فعمقل
أصــدقا  أ بان ــتا   و نلوموجق     عمق ا و األ فال والنزا  الم ــل   و نلوموجق و اأُ ر  األصــدقا  الم نو فعمقل
فعمق األصـــدقا  الم نو راأل فال والنزا  الم ـــل  الموجوع  ل  اتت إ ا قدما 2020   شـــعمن الثانو/نو مبع و و 

https://undocs.org/ar/A/75/873
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  قده 2021 زمعا /قونل   الصــومالا و و    وجوع  ولفعمق األصــدقا  الم  2021 ذاج/ماجك  و نلوموجقا و و  
 لموجوع  و نلوموجق مكتبدا معة أ عى إ ا م لفعمق األصدقا  ا

واصـــــــــــــــ  مكتبدـا قلـاعة ال مـ   و اتوترف ال ـالمو من أجـ  إعـاعة إعمـاا األ فـال الةنوعا الـلب و  - 46
ــتعاق مر اللونل ـــــم     2018انطلق  و عاه  ــ م الممثلم جبعا لاف  قد  راتشـــ   والمؤلفمقامت الة المةموعم الواعـــ

الـدولو والمنظمـات  لع الحكوملـم واألوعـــــــــــــــاض  الـدول األعبـــــــــــــــا  و لـانـات األمم المتحـدة والبنـك    ر    من
ا واو: ”إعاعة صــــــلا م عمللم 2020ررث وجقات إ ا م  و عاه   تث ونشــــــع و نحر   الاألكاعيملم رعجعا  

 تلــــــــاجــــــــات  ت”الثبعات وا و اخ؛ان انو إلى التنملم و نا  ال ره والوقايم وما ر داإل م   المن   :إعاعة اإلعماا
ــاع ــاط  و إعـــــ ــ  النةـــــ ــاا امن أجـــــ أو القوات الم لحمخ؛ و ”ععم    لن رالةماعات الم لحمط فال المع ن ألة إعمـــــ

  اتمناعـنم ج ل م الم ـتوى لإلعر  عن وجقوُنظمت  والخلاجاتخ     م ـاو عجاعـم ال    إعاعة إعماا األ فال:وم م  
  2021 موب/قولل  اإل ا م  و 

و ةز  من المع لم الثانلم من الة المناعجةا يةعب إنشــــــــا   عمق اعــــــــتشــــــــاجب أكاعيمو م نو رععاعة   - 47
عة من الدجاعـات رمزمد من التفصـل ا رما  و ذلك اعـتخداه    جوان  محد  حل   اإلضـا م إلى ذلكا عـتُ و اإلعماا  

 ــــــــــــــو واتجتمـاعو ل  ـفال  التموـم  المبتكع ألنشــــــــــــــطـم إعـاعة اإلعمـااا و  زمز الصــــــــــــــحـم ال قلـلم واـلدعم النف
 المنفصللن عن ذومدما وات تلاجات المتناقنم للفتلات والفتلا   و أعام  إعاعة اإلعماا 

ــفتدا عبــــــــواف  و  عقم عم و  - 48 األمم المتحدة المشــــــــتع م ألن الو اتت  غلت الممثلم الخاصــــــــما رصــــــ
 عمتدما ملتزمم أدعم مـتار ـم  وصـــــــــــــــلات الة والم نـلم رالدجاعــــــــــــــم ال ـالمـلم المت لـقم راأل ـفال المحعوملن من 

ــاو   ــلا م جعــ ــأ  الحن  وصــ ــتعق لمنظومم األمم المتحدة رشــ ــاام مكتبدا  و ألوجة موقم مشــ ــم  وقد عــ الدجاعــ
 الدعوة لحمايم األ فال المحعوملن من  عمتدم  و  اتت النزا  الم ل  

م ال الملم من أج  إندا  ال نم اجة الشــعاكإع و مةل    واصــلت الممثلم الخاصــما رصــفتدا عبــواف و  - 49
 2-16ددف  الضــد األ فالا ال م  مر المنظمات األ عىا رما  و ذلك الشــع ا  من المةتمر المدنوا رشــأ  

  2030من أاداف التنملم الم تدامم اللب قدعو إلى إندا  جملر أشكال ال نم ضد األ فال رحلول عاه 

 و و   7-8تحالم  ل  جعــــــــملاف   شــــــــعمكاف   مالخاصــــــــ  ما أصــــــــن  مكت  الممثل2021 و نل ــــــــا /أأعم   و  - 50
 و الشــــدع  و ل ــــنم الدوللم للقبــــا  على عم  األ فال   ا   من أج رال م   ا قده مكتبدا   دداف 2021ماقو  أياج/
ــنكلم نظمدا  حالم ذا   ــلم شـــ  رشـــــأ   War Childمنظمم و   7-8 ا شـــــاج ت الممثلم الخاصـــــم  و  لقم عجاعـــ

  2025ل عاه إندا   ةنلد األ فال واعتخدامدم رحلو 
 

 العمل مس المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية -جيم   
 االتحاد األفريقي   

ا 2020فو  شــــــعمن الثانو/نو مبع   مر ات حاع األ عمقو     نل مت دا الون ا  واصــــــلت الممثلم الخاصــــــم   - 51
 الم نو  التارر لر حاع األ عمقواشـتعق مكتبدا مر ات حاع األ عمقو  و جواعـم اتجتما  ال ـنوب لفعمق التن ـلق 

 كوملم   األمم المتحدة ومنظمات  لع  من  من ات حاع األ عمقو و لانات  ؤلمراأل فال  و  اتت النزا ا والم
ع لر الم ـتوى رشـأ    زمز  ال د  و م تكم ات حاع األ عمقو ا شـاج ت عن رُ 2020 انو  األول/عي ـمبع   و و 

رالل عى ال ــنومم الخام ــم وال شــعمن   ا ا تفات2021 زمعا /قونل    و و مقلا   ع أال ــره واألمن واتعــتقعاج  و 
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ــل  والل عى الثررلن تعتماع الملثاق األ عمقو لحقوق الطف  وج اا ا الخاصــــــــــم ر لوتيم ل األ فال والنزا  الم ــــــــ
  عمقو األ الطف رمناعنم قوه  مشتع اف  من ألاناف األو ومفو  الشؤو  ال لاعلم وال ره    مالخاص  مالممثل  تصدج أ

ــاف  مالخاصــــ  موواصــــ  مكت  الممثل - 52 ــلم ات حاع األ عمقوا رما  و ذلك  أيبــ  قديم الدعم التقنو لمفوضــ
 قت لق رععماا  مايم الطف   و منظومم ال لم واألمن األ عمقلم  ما
 

 االتحاد األوروبي   

ــم وات حاع األوجو و  وال الف - 53 ــعاكم ألن الممثلم الخاصـــــــ ــتمعت الشـــــــ ــمولم رالتقعمع اعـــــــ  قد   تعة المشـــــــ
مفو    ندمل أ   نعن  عمق اإلنتعنت رال ـدقد من م ــــــــــــــؤولو ات حـاع األوجو وا م  مالخـاصــــــــــــــ  مالممثلـ   م ـتت جا

ــانلم وإعاجة األبماتا وناون  ــاعدة اإلن ــ ــلم األوجو لم للديمقعا لم    مات حاع األوجو و الم نو رالم ــ جول  المفوضــ
 و  انو   و عن اعـــــــتعا لةلم ات حاع األوجو و الشـــــــاملم الةدقدة رشـــــــأ   قوق الطف     مالم ـــــــؤول اوالديمبعا ل 

جعـــــــالم رالفلدقو إلى مشـــــــاوجات ات حاع األوجو و واألمم المتحدة   مالخاصـــــــ  مالممثل ر ثتا 2021الثانو/قناقع  
ل ــــره واتعــــتقعاج لت ــــللض البــــو  على العوارض ألن الخطم المت لقم راأل فال  رشــــأ  منر نشــــو  النزاعات وا

ا  و اللوه الدولو 2021شناض/ بعاقع  و و نملم وال ره واألمن  ت اإلن انو وال  م و عام  ال  والنـــــــــــــــزا  الم ل 
الشــؤو  الخاججلم  مر الممث  ال ــامو لر حاع الم نو ر   اف مشــتع   لمكا حم اعــتخداه الةنوع األ فالا نشــعت ألاناف 

 جول  المفوضلم األوجو لم  موال لاعم األمنلم وناون 

 و أعو  ــ  م لومات عن األ فال والنزا  الم ــل  من   مالخاصــ  مقده مكت  ات صــال التارر للممثلو  - 54
  أج   واجات ات حاع األوجو و رشـــأ   قوق اإلن ـــا  وأعبـــا  البعلما  األوجو وا و ارر عن  ث  المناقشـــات

رشــــــــأ  وراوق عــــــــلاعــــــــات ات حاع األوجو و ذات الصــــــــلم أوتيم األ فال والنزا  الم ــــــــل ا رما  و ذلك  وعةالدا
   اعــــــتعا لةلم ات حاع األوجو و رشــــــأ   قوق الطف  واعــــــتعا لةلم ات حاع األوجو و المتكاملم لمنطقم ال ــــــا   

ث عن األ فال والنزا  الم ــــل  ن مكت  ات صــــال  و  دع مناعــــنم اللوه الدولو للفعنكو ونلما  حدث ممث  و 
 ما ـقده مكـت  الممثلـ 2021 موب/قولـل    و و نظمـت  ألةلكـا و لبـاجـما وجومـانـلا و عن ــــــــــــــا ولك ــــــــــــــمبعن واللوـنا    

ع مكت    مالخاصـــــــ  إ ا م عن األ فال والنزا  الم ـــــــل  ألعبـــــــا  مةل  وبجا  المفوضـــــــلم األوجو لم  وم ـــــــ 
اإلن ــا  وشــع ا  األمم المتحدة اللقن قتخلو  جنل    الممثلم الخاصــم مر مةل   قوق   مع ات صــال أيبــاف 

 لدم  مقعاف 
 

 جامعة الدول العربية   

ا عقدت 2020 شــعمن األول/أكتو ع  فو  واصــلت الممثلم الخاصــم عملدا مر جام م الدول ال ع لم    - 55
ــاعـد وجول  قطـا  الشــــــــــــــؤو  اتجتمـاعـلم  اجتمـاعـاف  ا م ـماةـ ال  و عن  عمق اإلنتعـنت مر األملن ال ـاه الم ــــــــــــ

 جعالم رالفلدقو إلى منتدى  مكلن الفتلات  و الةام م  ر ثت 2020 كانو  األول/عي مبع و و

ــ    - 56 ــم 2021و و  موب/قوللـ ــدول ال ع لـ ــم الـ ــام ـ ــاتشــــــــــــــتعاق مر جـ ــاصــــــــــــــــما رـ ــم الخـ ا نظمـــت الممثلـ
 مايم األ فال من  موضــــــــو   الخاصــــــــم ل ملن ال اه الم نلم رال نم ضــــــــد األ فالا  دراف لمناقشــــــــم والممثلم

ال نم ضـــــــــــــــد األ فـال  رــ   م نلــملا ــم ةــاممــا قت لق رــأولومــات لةنــم ال  ال نم  و المنطقــم ال ع لــم والت ــاو   و
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 منظمة حلف شمال األطلسي   

)النا و(ا أوعاو  مندا إقامم   ت  مر منظمم  لم شمال األ ل وواص  مكت  الممثلم الخاصم شعاك - 57
 قلن الم نو راأل فال والنزا  الم ل   و مقع منظمم  لم شمال األ ل و   او  ورلق مر  بلع المن  ِّ 

ــعمن األول/أكتو ع   و و - 58 ــ  عبع الدا م مر 2020 شــ ــال التارر لدا  و أعو  ــ ا  حدث مكت  ات صــ
أل فال  ا  رشأ   أعاة  دجم  شاملم  اعتحداثلمنظمم لمناقشم جملم أموج مندا للفا  التارر مع ز  حوم  قلاعة الح

ــلح اتوالنزاع ــعمن الثانو/نو مبع و و    مالم ــ ــال التارر لدا  و اجتما  لفعمق 2020   شــ ــاجق مكت  ات صــ ا شــ
مايم األ فال   لم شــمال األ ل ــو رشــأ   مايم المدنللن و منظمم األمم المتحدة و   مشــتعق ألن  بعا  عام 

م   لق ا ر ثت الممثلم الخاصــــم جعــــالم رالفلدقو إلى 2021شــــناض/ بعاقع   و و وال نم الةن ــــو المع نض رالنزا   
مؤ مع منظمم  لم شــمال األ ل ــو رشــأ     و إ اج تماأل فال والنزا  الم ــل ا التو نظ ِّ   رشــأ عم  النا و 

 األمن النشعب 
 

 إقامة السراكات مس المجتمس المدني واألوساط األكاديمية -  لاد 
ما بال أنا  شعاكات قومم مر منظمات المةتمر المدنو واألوعاض األكاعيملم وإعامتدا يشكر  إ دى   - 59

مر المنظمات  لع الحكوملم التو قوجد مقعاا  و  أولومات الممثلم الخاصـــــم  وإضـــــا م إلى التواصـــــ  المنتظم 
مــال أعو  انلوموجقا عملــت مر المنظمــات  لع الحكوملــم الموجوعة  و أوجو ــاا رمــا  و ذلــك  و جنل ا و 

 عاا مكت  ات صال  و أعو    ي   

ــع   - 60 وشـــــــاج ت الممثلم الخاصـــــــم  و ال شـــــــعات من المناعـــــــنات التو نظمدا المةتمر المدنوا و بـــــ
 ال شعات مندا ممثلو  عن مكتبدا 

ــبتمبع  و  - 61 ــلم  و    مالخاصـــــ  مالممثل  تا ألق2020 و أقلول/عـــ ت ـــــخلع ل  لمن و تع لكندوة اإلالالكلمم العول ـــ
 شــــــــــــــعمن  و  و عقـداـا مـناعجة جوملو عاللع الم نـلم ـراأل فـال الةنوع    ععـت إلى  لوقـاـيما التواأجـ  من  الم ع ـم 

دقو إلى جل ـــــــم مشـــــــتع م مر الممثلم الخاصـــــــم ل ملن ال اه الم نلم ت جعـــــــالم رالفل ر ث ا  2020األول/أكتو ع  
ــد األ فال والمدا   ــحاياا ر نوا  ”  مرال نم ضــــــ ــأ   ااتماهعن  قوق البــــــ عالمو: منظوج األمم المتحدة رشــــــ

ــلاق مؤ مع القمم ل اه   تظمنُ    مايم الطف  ونماو خا ــأ  عــــــــــرمم األ فال     2020 و عــــــــ ــعمن و رشــــــــ  و  شــــــــ
شــــــــاجق مكت  الممثلم الخاصــــــــم  و مناعــــــــنم على اإلنتعنت عن ال دالم لةملر  اأيبــــــــاف   2020األول/أكتو ع  

ــو المع نض رالنزاعاتا نظم ــتعاق مر All Survivors Projectدا منظمم  ت الناجلن من ال نم الةن ــــ ا راتشــــ
للختنشتاقن والنعوم  والمع ز اتعتشاجب الدولو لحقوق اإلن ا  التارر لكللم الحقوق رةام م ااج عع   و عوم عا 

ععـــالم رالفلدقو من أج  إصـــداج المل عة الفنلم أ ا شـــاج ت الممثلم الخاصـــم  2020 و  انو  األول/عي ـــمبع و 
 Planللونل ــــــــــــــم ومنظمــم  ”الفتلــات المع نطــات رــالقوات والةمــاعــات الم ــــــــــــــلحــمخ التو أعــد دــا ا  ونــمن الم 

International    و  لقم عجاعــلم شــنكلم ر نوا  ”األ فال والنزا  الم ــل :    ا شــاج ت أيبــاف ذا   و الشــدع و 
 على عقناملات النزا خا نظمتدا ال ومد ومنظمم إنقاذ الطفولم  19- أرلع  و لد

المت لقم رشــأ  ال ــلاعــات ا شــاج ت الممثلم الخاصــم  و  لقم عم  2021 و  انو  الثانو/قناقع  و  - 62
نظمتدا ال م العصـــد الم نلم راأل فال والنزاعات الم ـــلحم وم دد الشـــؤو  اإلن ـــانلم    اراأل فال والنزا  الم ـــل 

 و  دث ر نوا  ”ال نم الةن ـو   لنمتحدر الا  انت ضـمن 2021شـناض/ بعاقع   و و الدوللم رةام م  وجعااه  
  All Survivors Project  منظمم  ت موضـــــــر ال م خا نظم  ناعلالمع نض رالنزا  أرنا  ات تةاب: وضـــــــر الم

 ن والمع ز اتعتشاجب الدولو لحقوق اإلن ا  وم دد للختنشتاقن لتقعمع المصلع رةام م أعمن تُ 
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ا شـاج ت الممثلم الخاصـم  و  لقم عجاعـلم شـنكلم رشـأ  منر وإندا   ةنلد  2021 و نل ـا /أأعم   و  - 63
 Fight forم ــــــــــــــلحـم من  لع الـدولا نظمتدـا منظمـم  ال  الفـاعلـم  ةدـاتالرـ   واعــــــــــــــتخـداه األ فـال المع نطلن

Humanity    ومنظممIndependent Diplomat ا راتشـــــــــتعاق مر ألةلكا وللختنشـــــــــتاقن والمملكم المتحدة
   لك الحلقم يماجع  دول مشتع م  وقعلندا الشماللم  و  ال ظمى  بعمطانلال

  2020لت الممثلم الخاصـــــم  و  شـــــعمن األول/أكتو ع  ما عـــــة  ما قت لق راألوعـــــاض األكاعيمل   وأما  - 64
  /  و  شـــــــــعمن الثانوو ألاناف على الصـــــــــفحم اإللكتعونلم لةام م جنل  رشـــــــــأ   أرلع عملدا والتحديات المقبلم  

م  للفتلات  و النزاعات الم ــــــــــــلحم:  ا  انت المتحدرم العول ــــــــــــلم  و مؤ مع ر نوا  ”إعطا  األ2020نو مبع 
وم دد الدجاعـــــــات ال ـــــــلاعـــــــلم ”القدي  ألو   اخا نظمت  جام م ألعوجلاماألكاعيمل  األوعـــــــاضالتزاه مشـــــــتعق من 

ــنكم  و الخام خا ووباجة الشـــــــــؤو  الخاججلم والت او  الدولو اإليطاللم    ــاف انطرق شـــــــ شـــــــــدد الا المؤ مع أيبـــــــ
ا واو أول شــــــنكم من الا النو  لت زمز  قوق األ فال المشــــــاج لن  الةام ات ل  فال  و النزاعات الم ــــــلحم

ضــمن المتحدرلن  و  دث    مالخاصــ  مالممثل  تا  ان 2021 ذاج/ماجك  و  و  و النزاعات الم ــلحم و ماقتدم   
ــنكم وإيطاللا رشـــــأ   مايم  ق األ فال المتبـــــعجمن من النزا   و   جانبو لمةل   قوق اإلن ـــــا  نظمت  الشـــ

 رمم المداجك الت للم وضما  ع

لنزا لحقوق  ل جاوزة عاأ   مالخاص  مجام م جوما مكت  الممثل  تا منح2020 و  انو  األول/عي مبع  و  - 65
اللب ت أدق  الُمنةز ”لم اامت  الناجبة  و  قوق اإلن ا خا و شك  أكثع  حدقداف ”ال م     2020اإلن ا  ل اه 

لبـــما   ماقتدم رك   اف ل عـــا اتت النزا  الم ـــل ا  عن  من أج    زمز  قوق الفتلا  والفتلات األعـــاعـــلم  و
 جعاوم  ع  وانتداكات  طلعة لحقوق اإلن ا خ   من ع ك قُ  امممكنم مالطعق ال
 

 إقامة السراكات داخل منظومة األمم المتحدة -هاء  
الفععلم     رشـك  ورلق مر مةل  األمن وأجدز   مالخاصـ  مالممثل تعلى  عاج ال ـنوات ال ـارقما عمل - 66

عقداا النلةع ععت إلى ا قدمت إ ا م  و مناقشــم مفتو م لمةل  األمن 2020أقلول/عــبتمبع  فو   الم نلم   
ــو  ”الدةمات على المداجك راعتناجاا انتداكاف   و ــلماف   موضــ ى    من لإوقدمت إ ا م  لحقوق األ فالخ    ج ــ

ا ولةنم مةل   رشـــأ  جمدوجمم الكونبو الديمقعا لم  (2004) 1533لةنم مةل  األمن المنشـــأة عمر رالقعاج 
وعا ا ولةنم مةل  األمن المنشـأة عمر رالقعاج رشـأ  جنو  ال ـ  (2015)  2206األمن المنشـأة عمر رالقعاج 

ــأ  ال ـــــوعا  (2005)  1591 ــأة عمر رالقعاج   ارشـــ ــأ  اللمن    (2014) 2140ولةنم مةل  األمن المنشـــ رشـــ
جتماعات  تا  طماعــــــــــــ و عة )أ ال ام  الم نو راأل فال والنزا  الم ــــــــــــل  على  اتت قطعمم محد  وأ ل ت الفعمق 

(ا وقــدمــت للفعمق ال ــامــ  إ ــا ــم عن  ــأرلع 19-رمةعع غدوج جــاوحــم  و لــد  نــتتع إلن ا  الم قوعة عن  عمق
والنزا   أصـــــــــــــدج األملن ال اه  قاجمع قطعمم عن األ فال  و   اتالنزاع من  جمنبـــــــــــــع الةاوحم على األ فال المت 
جنو  ال ــــــــوعا  و   (S/2021/398( والةمدوجمم ال ع لم ال ــــــــوجمم )S/2021/662الم ــــــــل   و أ بان ــــــــتا  )

(S/2020/1205)   و( )و   (S/2020/777الفلبلن  ــالو  )و (  S/2020/1105مــــ ــانمــــــاج  (   S/2020/1243ملــــ
 نظلم عـــــن م مؤ معات رالفلدقو ألن    على  دامكتبُ  دععـــــام للفعمق ال ام   و لامشـــــ وصـــــدجت أج ر مل عات أ قلم  

 لعصد واإلأرن لالفعمق ال ام  والعؤعا  المشاج لن لفعق ال م  القطعمم 

ا  م الخاصـــ  مالممثل  تألةلكاا قدم انظمتد م لع جعـــمل   ل ـــما  و ج2020 و  شـــعمن الثانو/نو مبع  و  - 67
لى جان  المدعو ال اه للمحكمم الةناولم الدوللما إ ا م لخبعا  مةل  األمن رشــأ  األ فال والنزا  الم ــل   إ

ما قت لق أت زمز  مايم األ فال المتبـــــــعجمن من النزا  الم ـــــــل  وال م  وأوج  التلبج ألن مكت  المدعو   و
 األ فال والنزا  الم ل  الخاصم ر وتيم الال اه و 

https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/2021/662
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/S/2020/1205
https://undocs.org/ar/S/2020/777
https://undocs.org/ar/S/2020/1105
https://undocs.org/ar/S/2020/1243
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ا اشـــــتع ت الممثلم الخاصـــــم مر  ابا  ـــــتا  وات حاع العوعـــــو  و  نظلم 2021 بعاقع  و و شـــــناض/ - 68
ــل ا إعاعة األ فال من منا ق النزا  ــلبم  جما رشـــــــــــأ  ”األ فال والنزا  الم ـــــــــ إلى أو اندم: من  اجتما  رصـــــــــ

  األ عى البلدا    من 14إعــــتونلا و  مر  ع ت ت شــــ اا 2021ماقو أياج/ و و لل م خ     ا دن المخلمات إلى المنابلا 
ــد   19- أرلع جاوحم  و لد رشـــــــأ م اجتما  رصـــــــلبم  جما  ي جعا  م  وع ت المشـــــــ  على اتنتداكات الة ـــــــلمم ضـــــ

 األ فال المتبعجمن من النزا  

ا صـــات دا مر الممثلم الخاصـــم ل ملن ال اه الم نلم رال نم ضـــد   وواصـــلت الممثلم الخاصـــم أيبـــاف  - 69
  شــــــــــــعمن الثانو/فو  األ فال والممثلم الخاصــــــــــــم ل ملن ال اه الم نلم رال نم الةن ــــــــــــو  و  اتت النزا   

  الم نو رال نم الةن ــــــو  و  اتت النزا ا ألاناف   مالخاصــــــ  ما أصــــــدجتا راتشــــــتعاق مر الممثل2020 نو مبع
ةن ــــو و ةنلد  ال قاعقعــــت ت تصــــا  وات و ا ملتمث ِّ المحع   الشــــأ  إعانم نتاأو نتاألعب شــــلكا رةعاوم ر   مشــــتع اف 
ــما  2021 ذاج/ماجك  و  و  و جمدوجمم الكونبو الديمقعا لم   ال مد قت الأ فال و  ا أصـــــــدجت الممثلم الخاصـــــ

رال نم  مالم نل   مالخاصـــــ  مرال نم الةن ـــــو  و  اتت النزا  والممثل  مالم نل   مالخاصـــــ  مراتشـــــتعاق مر الممثل
مبلق  اضــــد األ فالا ألاناف مشــــتع اف رشــــأ   صــــ لد ال نم ضــــد المدنللنا رمن  لدم الن ــــا  واأل فالا  و موب 

 ا شــــــــاج ت  و اجتما  للةنم التوجلدلم لمناعجة األمم المتحدة لمكا حم ال نم الةن ــــــــو  و  ذا  و و الشــــــــدع  
ــم ال  دـاعــــــــــــــ أع     التو  ـاتت النزا    زمعا / و  و م نـلم ـرال نم الةن ــــــــــــــو  و  ـاتت النزا   الممثلـم الخـاصــــــــــــ

رال نم الةن ـــــــــــــو  و  اتت النزا  واألججنتلن  و   مالم نل   مالخاصـــــــــــــ  مع ت مر الممثلت شـــــــــــــ اا  2021 قونل 
 اعتبا م  دث لر تفال راللوه الدولو للقبا  على ال نم الةن و  و  اتت النزا  

اللونل ــــم  دااا مر  لانات األمم المتحدة األ عىا رما  ل جدوعواصــــلت الممثلم الخاصــــم   اوندا و و  - 70
الةاجب   عا  عت واص  مكتبدا اإلعداه  و اتقد  م و نا  ال ره  وإعاجة عمللات ال ره وإعاجة الشؤو  ال لاعل 

المناعل المت لقم راإل عاا عن األ فال    خ ما ي    و للم اقلع المتكاملم لنز  ال ــرط والت ــعم  وإعاعة اإلعماا
قطا     رعصــرط المت لقم رالقوات والةماعات الم ــلحم وإعاعة إعماجدما والتوجلدات اللقن  انوا مع نطلن عــارقاف 

وإعاجة    مالخاصــــ  ممر الممثل  و  ات ا نظمت ألةلكا و ندا والنلةعا رال2020 و  انو  األول/عي ــــمبع و األمن   
موضـــــو  ” مايم الطف  من    و عمللات ال ـــــره ومةموعم األرحاث والم لومات رشـــــأ  ال ـــــره واألمنا  دراف 

ــم  و  انو  و  مايم  قوق األ فالخ     ا رل عمللات األمم المتحدة لحفي ال ـــره:  مايم القدجات المخصـــصـ
الماودة الم ــتدقعة الختامو للدوجة المتخصــصــم ال ــنومم   اجتما  فلدقو إلىرالت جعــالم ر ث ا 2021قناقع  /الثانو

  مايم الطف  لفاودة األ عاع ال  كعملن التار لن ل مم المتحدة  للتدجم  علىال اععم 

ق مر منظمم ال م  الدوللم ومنظمم الصــــــحم ال الملم   اون  الورل   مالخاصــــــ  مواصــــــ  مكت  الممثلو  - 71
ما قت لق رمشــاج تدا  و  للم العصــد واإلأرن المت لقم راأل فال    ومفوضــلم األمم المتحدة لشــؤو  الرج لن  و

 والنزا  الم ل  

 ملت مل  األ فال والنزا  الم ــــل  مد ر ااماف الخاصــــم ر وتيم الغلت القبــــايا الشــــاملم ذات الصــــلم ر و  - 72
ــألم اتعـــــتبرل واتعتدا   قد الشـــــوا   المت لقم رحمايم الطف     معاعاة واصـــــلت الممثلم الخاصـــــم م الةم م ـــ

الةن ــــــــللن على عــــــــبل  األولومما رما  و ذلك من  رل ال م  مر الفعمق التوجلدو الع لر الم ــــــــتوى الم نو 
 و  دث ”ال نم ضد    لنمتحدر الضمن  ا  انت 2021 ذاج/ماجك   و و رمنر اتعتبرل واتنتداق الةن للن  

دام الةمـاعـات اإلجاـاأـلم: عوجة اإلـقلا خا اـللب نظمـ  الفعمق ال ـامـ  الم نو ـراأل فـال اـللقن ةـن ِّ   األ فـال اـللقن  
 ةز  من مؤ مع األمم المتحدة العارر عشع الم نو  ادام الةماعات اإلجااألم والةماعات المتطع م ال نلفم ةن ِّ 

ا  انت ضـــــــــــــمن المتحدرلن  و  دث نظمت  إعـــــــــــــنانلا 2021ماقو أياج/ و و رمنر الةعممم وال دالم الةناولم  
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أنا    رشــأ راتشــتعاق مر مكت  مكا حم اإلجاا  ر نوا  ”الحواج مر شــع ا   قوق اإلن ــا  والمةتمر المدنو 
ــ  لمنر اإلجا ــن  مكت  الممثل2021 موب/قولل    و و ا  ومكا حت خ   نموذا أ بـ ــواف   مالخاصـــ  ما أصـ  و   عبـ

  عمق التن لق المشتعق ألن الو اتت لمكا حم ات ةاج راألشخاا 

ات صــــــــاتت المنتظمم مر مةل   قوق اإلن ــــــــا  رشــــــــأ  انتداكات  قوق األ فال  و   معتت واعــــــــ  - 73
النزا     الممث 2021 ذاج/مـــــاجك  فو    ـــــاتت  قـــــدمـــــت  المةل   ا  إلى  ال ــــــــــــــنوب  الخـــــاصــــــــــــــــــم  قعمعاـــــا  لـــــم 

(A/HRC/46/39  ومواصـ  مكتبدا ععم عمللم اتعـت عا  الدوجب الشـام  )قديم م لومات عن   عمقن ع 
ــتم والتقده المحعب  و البلدا  المدججم  و الخطم المت لقم راأل  ــلمم ال ــ ــل   اتنتداكات الة ــ فال والنزا  الم ــ

وواصـــلت الممثلم الخاصـــم  واجاا مر المكلفلن أوتيات  و إ اج اإلجعا ات الخاصـــم لمةل   قوق اإلن ـــا  
 مر  ن  عمق اإلنتعنتع ا عقدت اجتماعاف 2020 شــعمن األول/أكتو ع  و و رشــأ  مةاتت اتاتماه المشــتعق   

ــتبرلدم جن ــــ  ــم الم نلم أبلر األ فال واعــ ــتبرل األ فال  و  لاف المقعجة الخاصــ ا رما  و ذلك ربا  األ فال واعــ
  /المواع اإلرــا لــم و لعاــا من المواع التو  نطوب على اعتــدا  جن ــــــــــــــو على األ فــال  و و  شــــــــــــــعمن األول 

ــاف  أكتو ع ــاعدة  و التحقلق والمر قم    ا  حدرت اا  لاف أيبــــــ ــتقلم للم ــــــ مر جول  اآلللم الدوللم المحاقدة والم ــــــ
الم ـــــــــؤوللن عن الةعاوم األشـــــــــد  طوجة و ق  صـــــــــنل  القانو  الدولو المع كنم  و  القبـــــــــاولم ل شـــــــــخاا  

مر  عمق  لـلم التحقلق الم ــــــــــــــتقـلم   اف ه مكتبدـا   ـاونـ اقـ أ  و 2011 الةمدوجـمم ال ع ـلم ال ــــــــــــــوجـمم مـنل  ذاج/مـاجك
الم ـــــــــــــتقللن و  او   و   قاجمع المقعجمن الخاصـــــــــــــلن والخبعا   عداع ت إلاماا ـــــــــــــ ملانماج   ما قده مكتبدا مل

 المشتعق  الحاتت ذات اتاتماه

للممثلم  مماا ملت مفوضــــلم األمم المتحدة لحقوق اإلن ــــا  شــــعمكغوعا   منظومم األمم المتحدةا  - 74
الخاصـــــما رما  و ذلك من  رل مشـــــاج تدا على الصـــــ لد الملدانو  و  للم العصـــــد واإلأرن رشـــــأ  األ فال  

ندا  : ”أعــمى ما  عنو إلل  النفوك نشــاض  و  نفللدمم و أ  مالخاصــ   مق مكت  الممثلشــاج و والنزاعات الم ــلحم   
  معع  ل ـــ  قد   و 2020شـــناض/ بعاقع   24أ لق  األملن ال اه  و  اللب خا إلى ال م  من أج   قوق اإلن ـــا

 تارر لداال مر اآلللات والمؤعـــ ـــات التو  تخل من جنل  مقعاف لدا من  رل مكت  ات صـــال  مالخاصـــ  مالممثل
  و أعو    

  
 التوصيات  - سادسا   

ال يزال القلق البالغ يسعاور الممثلة الخاصعة إءاء حجم االنتهاكات الجسعيمة المرتكبة ضعد األطفال   - 75
ضععععععد األطفالك ول ل   المرتكبة تها، وإءاء الزيادات المقلقة في عمليات االختطاع والعنف الجنسععععععي  خطور و 

م االنتهاكات واالعتداءات المرتكبة ضععععد األطفال وتحد الدول  تسععععريعات تجر   فهي تدعو إلى اعتماد وتنفي   
وضععس حد لالفالت من العقاو ومنس حدوه ه ا االنتهاكات   لمن أجاألعضععاء على تعزيز تدابير المسععاءلة  

 في نهاية المطاعك

اسععععتمرار قتل األطفال وتسععععويههم باألسععععلحة المتفجرة    بسعععع  القلق    ةالخاصعععع  ةيسععععاور الممثلو  - 76
ومخلفات الحرو، بما في ذل  األجهزة المتفجرة اليدوية الصعععععععنس واأللضام األرضعععععععية والقنابلك وتحد الدول  
األعضاء على توقيس وتنفي  الصكوك القانونية الدولية القائمة المتعلقة به ا األسلحة وتسجيس إءالة األلضام  

 ناءحين إلى المناطق الملوثةكللا، بما في ذل  ق ل أي عودة هاطر والتوعية بمخ

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/39
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على األطفعال    19-تعرو الممثلععة الخععاصععععععععععة عن قلقهععا إءاء ائثعار السعععععععععل يععة لجععائحععة كوفيععدو  - 77
األمين الععام من أجعل وقإ إطالق  نعداءالمتضعععععععععررين من النزاععات، وتحعد جميس أطراع النزاع على تعأييعد  

إلى أن    الدول األعضعععاءب  هي ية فورا  وبصعععورة فعليةك وتلاقتالنار على الصععععيد العالمي، ووقإ األعمال ال
جائحة  ل  لتصعديالسعوالل المتعلقة بحماية الطفل عند تصعميم وإنفاذ التدابير الرامية إلى ا  هاتضعس في اعتبار 

الدول األعضعاء إلى ضعمان حماية الخدمات والجهات الفاعلة  ب  هي ك كما تمنها  وبرامج التعافي  19-كوفيد  
 م من انكماش االقتصاداتكا على الرلهكافية لالموارد الالمعنية بحماية الطفل وتخصيص 

أطراع النزاع إلى إءالععة جميس العوائق التي تحول دون وصعععععععععول  بعع  ةالخععاصعععععععععع  ةوتهيعع  الممثلعع - 78
اإلنسععانية إلى األطفال وتمكين األطفال المتضععررين من النزاع من الحصععول على التعليم دون    اتالمسععاعد

يات القتالية وتؤكد أن من الضروري الحفاظ  لمدارس في العملاعوائقك وتعرو عن قلقها إءاء تزايد استضالل  
ك وتحد  19-نتيجعة لجعائحعة كوفيعد  المنفع  ة  إلالق المعدارسعمليعات  على طعابعهعا المعدني، بمعا في ذلع  أثنعاء 

ين، وكع لع   در  سعععععععععالعدول األعضععععععععععاء على بع ل قصععععععععععار  جهعدهعا لحمعايعة المعدارس وأطفعال المعدارس والمع
إلى تنفي  تدابير    ك ل   تدعوو ملين في مجال الصععععحةك المسععععتسععععسيات ومؤسععععسععععات الرعاية الصععععحية والعا

 خاصة لضمان التعليم المستمر للفتياتك

ة تعزيز حماية األطفال المتضعععررين  صعععلامو جميس الدول األعضعععاء إلى  ب  ةالخاصععع  ةوتهي  الممثل - 79
الطفل بسعععععأن  ا التصعععععديق على ال روتوكول االختياري التفاقية حقوق نهمسععععع ل  من النزاعات المسعععععلحة، ب

  1999اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام    تنفي و   ،اشتراك األطفال في المناءعات المسلحة وتنفي ا
 (، وإقرار وتنفي  مبادئ باريس وإعالن المدارس ائمنة ومبادئ فانكوفرك182)رقم 

لة إلعادة إدماج  برامج طويلة األجل وشععععام   ينفالمجتمس الدولي على ت  ةالخاصعععع  ةسععععجس الممثلوت - 80
األطفال المنفصععلين عن القوات المسععلحة أو الجماعات المسععلحة، والمفرج عنهم من االحتجاء وذأو ال ين  

، واالعتراع بإعادة إدماج األطفال كمسعععاهمة بالضة األهمية في السعععلم واألمن  همواسعععتخدام همرفض تجنيدي  
  في مجعال إععادة اإلدمعاج إلى تقعديم دعم  العدول األعضععععععععععاء والجهعات الفعاعلعة األخر بع  هيع العدائمينك وت

لالنضعمام إلى االئتالع العالمي من أجل إعادة   سعياسعي وتقني ومالي مسعتدام له ا الجهود وتدعوها جميعا  
 إدماج األطفال الجنودك

على أهمية تحليل ال يانات وإدارتها لمنس حدوه انتهاكات جسععععيمة في   ةالخاصعععع  ةسععععدد الممثلوت - 81
س مجلس األمن واللجنة الخامسعة واللجنة االسعتسعارية لسعؤون اإلدارة والميزانية، وك ل   وتسعج     المقام األولك

ص ما يلزم منالجهات المانحة، على ضعمان ترجمة أولويات حماية الطفل   الميزانية    من موارد بحيد يخصعص
 طفال واإلبالغ عنهاكف لدعم تحليل ال يانات وإدارتها ورصد االنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األائوالوظ

تخاذ  يوافق ال كر  السعععنوية الخامسعععة والعسعععرين ال   2021تسعععير الممثلة الخاصعععة إلى أن عام  و  - 82
، ال ي أ نسععععععجب بموجبه واليتهاك وتسععععععجس المجتمس الدولي على اسععععععتخدام ه ا المعلم الهام  77ذ51لقرار  ا

إعطعاء األولويعة لحمعايعة األطفعال في جعدول األعمعال العدولي ضعععععععععمعانعا  لتحقيق التنميعة    وجوواع بلالعتر 
جميس الدول األعضععاء على االنضععمام إلى حملة    أيضععا   تسععجسو المسععتدامة وحفا السععلم واألمن في العالمك  

 ”العمل على توفير الحماية لألطفال المتضررين من النزاعات المسلحة“ك
 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77

