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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة واألربعون

 2020آذار/مارس  20 -شباط/فرباير  24

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية وااديةوا ية 

 وااجيماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الينمية 

 األطفال والنزاع انسلح  
 تقرير انمثلة اخلاصة لألمني العام انعنية ابألطفال والنزاع انسلح  

 موجز  
امل نية  ألألفاةال والنةزامل امل ةلت ر تهريرلةا الة   تبحث املمثلة  اااةة  لنيمةل ال ةا   

، التحةدت  2019إىل كةاوو  األول/يي ةمرب  2018يغطي الارتة من كةاوو  األول/يي ةمرب 
أللنزاعةةةةا  أثرين الةةةةر ت رهنةةةةال إهةةةةاا ايوت اكةةةةا  از ةةةةيم  ومن  ةةةةا وت زيةةةةز  ايةةةة  األفاةةةةال املتةةةة

يت ةةا،  ةا ر ذلةةخ مةن عةة ل ال مةال مةةن  امل ةلح ، ولةةي تبةل األواةةط  املاةطلن يةةا لتناية  وي
كياان  وآليا  حهوق اإلو ا ، والتهد  احملةر  ر م ازة  ايوت اكةا  از ةيم  املرتضبة   ةد 
األفاةةالو وت ةةت رم املمثلةة  اااةةة  شياةةايف شواةةطت ا ر مبةةال الةةدعوة،  ةةا ر ذلةةخ مةةن عةة ل 

  إىل ذلةةةةخ، يهةةةد  التهريةةةةر تركيزلةةةا علةةةو الةةةةدروس امل ةةةتااية واملمارابةةةةا  الااةةةلوو وألإل ةةةاف
م لوما  عن  تراهتا امليداوي  وعن ج ويلا الرامي  إىل ال مال من املنظما  اإلهنليمي  والاركاا 
تتم  جموعة  توةةيا  لت زيةز  اية   الدوليلو وي ت رم التحدت  واألولوت  ر عطت ا وُيخ

 األفاال املتأثرين أللنزاعا و
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 مقدمة -أواا  

إىل كةةةاوو  األول/  2018يغطةةي لةة ا التهريةةر الاةةرتة املمتةةةدة مةةن كةةاوو  األول/يي ةةمرب  -1
، ال   فلبت فيه ازم ية  إىل 73/155، ولو يخهدَّ  عم يف بهرار ازم ي  ال ام  2019يي مرب 

املمثلةةة  اااةةةة  لنيمةةةل ال ةةةا  امل نيةةة  ألألفاةةةال والنةةةزامل امل ةةةلت ش  تهةةةد  تهريةةةرايف إىل مبلةةة  حهةةةوق 
 ا  باةأ  األواةط  الةر تاةطلن يةا ر إفةار تناية  وييت ةا يتاةمن م لومةا  عةن الةزترا  اإلو

امليداويةة  الةةر تهةةو  يةةا، والتهةةد  احملةةر  والتحةةدت  الةةر ي تةةزال هنا مةة  علةةو ةةة يد ال مةةال املت لةة  
م ألألفاةةال والنزاعةةا  امل ةةلح و ور  ةةوا الةة كرا ال ةةنوي  الث ثةةل يتااهنيةة  حهةةوق الطاةةال، تهةةي  

شمهي  ايتااهني  ر  اي  األفاال املتأثرين أللنزاملو وتهد  املمثلة  اااةة  شياةايف  املمثل  اااة  شياايف 
تااةةةيال عمةةةا ا ةةطل ت بةةةه مةةن شواةةةط  ر إفةةار ايابةةةتجاب  إىل فلةةيف ازم يةةة  ال امةة  إلي ةةةا ر 

ملنظمةةةةا  أب  تزيةةةةد تواةةةةةل ا مةةةةن الةةةةدول وليوةةةةا  األمةةةةم املتحةةةةدة ووكايهتةةةةا وا 72/245هنرارلةةةةا 
اإلهنليميةة  واملنظمةةا  يو  اإلهنليميةة ، وأب  تضثةةا شواةةط  التوعيةة  ال امةة ،  ةةا ر ذلةةخ عةةن فريةة  

 مجن وتهييم ووار شفاال املمارابا  والدروس امل تااية، وفهايف لوييت او

 اتفادية حقوق الطفل: نقطة اانطالق حنو محاية األطفال انيأثرين ابلنزاع -اثنياا  

مةن  1989األفاال و ايت م مجةن هنةاية ال ةا  ر تاةرين الثةام/ووفمرب  ايلتما  حبهوق -2
شجال تهدمي التزا  اترُيةي اةاا األفاةالو فاتااهنية  حهةوق الطاةال لةي شكثةر بضثةا مةن مبةري اتااهنية  
حلهوق اإلو ةا  تت لة  حبماية  األفاةال وإعمةال حهةوهن مو ولةي اعةرتاف أب  األفاةال،  ةن فةي م 

 ةةلت، لةةم شةةةحا  حهةةوق ونةةيف شي يخنظةةر إلةةي م علةةو شهةةم مبةةري م ةةتحهل املتةةأثرو  أللنةةزامل امل
للحمايةة  ولضةةن كةةأفراي  ضةةن ش  يضووةةوا عناةةةر تغيةةا مةةن عةة ل اارابةة  حهةةوهن مو ولةةي اعةةرتاف 

 أب  هنوة اجملتم ا  مرتبط  أل يلار حياة شفااهلاو

 ر التةةاري ووتاةةضال ايتااهنيةة  شكثةةر م الةةدة حلهةةوق اإلو ةةا  حظيةةت أللت ةةدي  علي ةةا  -3
زل عةةن مرحلةة  البلةةوف، لةةي فةةرتة  ميةة  تتةةيت   ةة عاةةرة، الثامنةة  ابةةن حةةى متتةةد الةةر الطاولةة  وفةةرتة

لنيفاةةال النمةةةاا والةةةت لم والل ةةيف والتطةةةور واي يلةةةار بضرامةة  ويو  متييةةةزو ول تااهنيةةة  يور لةةةا  ر 
ال وتةةوفا الط ةةا  حت ةةل حيةةاة األفاةةال ر مجيةةن شملةةاا ال ةةا ، حيةةث يةةتم حت ةةل م يةةل األفاةة

ال حي هلم وال يش أبما  وال لا  إىل املدارس والتمتن حبماي  الهواول وال ياابا  الر ت ةرتف 
حبهةةةوهن مو وي تةةةزال النزاعةةةةا  تاةةةضال شكةةةرب هتديةةةةد لتلةةةخ املبةةةاي  وإعمةةةةال حهةةةوق الطاةةةةالو ور 

 ، شكةةةةةةد  مراابةةةةةةا مياةةةةةةيال ر تهريرلةةةةةةا عةةةةةةن  ثةةةةةةا النةةةةةةزامل امل ةةةةةةلت علةةةةةةو األفاةةةةةةال1996 عةةةةةةا 
(A/51/306 التباين بل األو امل املروع  الر يواج  ا األفاال شثناا النزامل والوعوي الةر هنط ت ةا ،)

احلضومةةا  ر ايتااهنيةة و وأللن ةةب  لنيفاةةال احملاةةةرين ر منةةاف  وةةزامل، يضةةو  ما ةةو  الطاولةة  ر  
ب يةةةد املنةةةالو وعةةة ل شوهنةةةا  احلةةةر ، يتاةةةاهنم ت ةةةرم األفاةةةال لل نةةةا  كثةةةا مةةةن األحيةةةا  حلمةةةايف 

 واي طراأل  امل احب  للنزامل، ويضو  األفاال ر شم  احلاج  إىل احلماي و 

وتظةةةةال حهةةةةوق اإلو ةةةةا  منطبهةةةة  ر شثنةةةةاا النزاعةةةةا  امل ةةةةلح  وي  ةةةةال الهةةةةاوو  الةةةةدو   -4
الطاةةةال ر ةةةةميم اإلفةةةار الهةةةاووم  اإلو ةةةام  ل ةةةاو وبنةةةاا علةةةو ذلةةةخ، شةةةةبحت اتااهنيةةة  حهةةةوق

الةدو  حلماية  األفاةال شثنةاا النزاعةا  امل ةلح ، ولةي امل ةدر املوجةه للمبةاي  وامل ةايا التناي ية  
للوييةةة  املت لهةةة  ألألفاةةةال والنةةةزامل امل ةةةلتو ومةةةن احلهةةةوق الةةةوارية ر ايتااهنيةةة  الةةةر حتظةةةو أبمهيةةة  
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(، واحلظةر املاةروم 6 لح ، احلة  ر احليةاة )املةاية عاة  أللن ب  حلال  األفاال ر النزاعا  امل
(، واحلة  ر احلماية  مةن مجيةن 38علو انيد األفاال واابتخدام م ر النزاعا  امل لح  )املةاية 

ششةةةةةضال ال نةةةةةا از ةةةةةد  شو ازن ةةةةةي ومةةةةةاا مةةةةةن ششةةةةةضال ال نةةةةةا شو اإليةةةةة اا شو ايابةةةةةتغ ل 
علةةو ش  تتخةة  الةةدول األفةةراف  39ة ( وألإل ةةاف  إىل ذلةةخ، تةةن  املةةاي38-32و 19 املةةواي)

مجيةةن التةةدابا املناابةةب  لت زيةةز الت ةةار البةةدم والنا ةةي وإعةةاية ايوةةدمال ايجتمةةاعي للطاةةال الةة   
 يهن  حي  لنزامل م لتو 

وعةة وة علةةو ذلةةخ، فةةة  الوييةة  املت لهةة  ألألفاةةال والنةةزامل امل ةةلت، ي ابةةيما الةةدعوة إىل  -5
اإلعمةةال الاةةامال حلهةةوق الطاةةال، مثةةال احلةة  ر الت ةةجيال عنةةد إعةةاية إيمةةال األفاةةال، ت ةة م ر 
(، واحلة  ر م ةتوا م ياةي 24(، واحلة  ر ال ةح  )املةاية 7الويية واكت ا  ازن ي  )املاية 

(، واحل  ر الراح  ووهنت الاراف ومزاول  األل ةا  28(، واحل  ر الت ليم )املاية 27م  م )املاية 
 (و 31ر احلياة الثهافي  )املاية  وشواط  ايابتجما  واملاارك 

حلمايةةة  األفاةةةال  -ولي ةةةت مايةةة   -ومةةةن ذلةةةخ، فةةةة  ايتااهنيةةة  تاةةةضال وهطةةة  اوطةةة ق  -6
املتأثرين أللنزامل امل لتو وحخةدي  امل ةايا الةوارية في ةا واابةتضملت علةو ال خة خد الةدو  واإلهنليمةي 

النزاعةةا  امل ةةلح  هنيةةا  ازم يةة  والةةوف و ومةةن األمةةور ذا  األمهيةة  اااةةة  حلهةةوق األفاةةال ر 
إبوااا ويية  املمثةال ااةاأل لنيمةل ال ةا  امل ة  ألألفاةال  1996ل ا   51/77ال ام  ر هنرارلا 

( ومةا تة ا مةن هنةرارا  1999)1261والنزامل امل لتو ور الوهنت وا ةه، فةة  هنةرار مبلة  األمةن 
األمةةن بوةةةا ا م ةةأل  متةة  هنةةد و ةة ت حالةة  األفاةةال والنةةزامل امل ةةلت ر جةةدول شعمةةال مبلةة  

 ال لم واألمن الدوليلو كما نر  ألوتظا  تناول ل ا امل أل  ر مبل  حهوق اإلو ا و 

واابةةةتضماييف لتنايةةة  ايتااهنيةةة  وإعمةةةال حهةةةوق الطاةةةال، شواةةةأ مبلةةة  األمةةةن، مةةةن عةةة ل  -7
فاةال (، آلي  للرةةد واإلبة ف باةأ  ايوت اكةا  از ةيم  املرتضبة   ةد األ2005)1612 هنرارا

اااةةة  أب  تهةةو  ر التوهنيةةت املناابةةيف ممةةن م لومةةا   املمثلةة ر حةةاي  النةةزامل امل ةةلت تضلةةا 
مو ةةوعي  ويهنيهةة  وموثوهنةة  تةةدعم، ح ةةيف ايهنتاةةاا، شيوار احلمايةة  وإعةةاية اإليمةةال الةةر تاةةطلن 

 الدولية  يا احلضوما  الوفني ، وأب  تت ةاو  مةن شفةراف النةزامل لت زيةز امل ةاال  وايمتثةال للم ةايا
حلماي  الطاالو وفخليف إىل املمثل  اااة  ش  تهةد  تهريةرايف ابةنوتيف إىل ازم ية  ال امة  ومبلة  األمةن 
ومبلةة  حهةةوق اإلو ةةا  عةةن التهةةد  احملةةر ، مةةن شجةةال مناهناةة  التحةةدت  الةةر يواج  ةةا األفاةةال 

بهةةاا شةة ور شثنةةاا احلةةرو ، مةةن اهليوةةا  ال ياابةةي  مثةةال مبلةة  األمةةن واحلضومةةا  ذا  ال ةةل ، وإ
 ةاو ي الهرار الر ي يل ألألمهي  امللح  هل ا امل أل ، وحتهي  املاارك  ال ياابي  والدبلوماابي و

و ثةةال إواةةاا الاريةة  ال امةةال امل ةة  ألألفاةةال والنةةزامل امل ةةلت التةةابن جمللةة  األمةةن، عمةة يف  -8
األمن ألوتظا   (، عطوة م م  لتوفا إفار فريد إلشراك مبل 2005)1612بهرار مبل  األمن 

ر م ةةةأل  األفاةةةال املتةةةأثرين أللنةةةزامل، ول ةةةد الاجةةةوة بةةةل ال مةةةال ال ياابةةةي علةةةو شعلةةةو م ةةةتوا 
 وال مال امليدامو 

علةةو إواةةاا الوييةة  املت لهةة  ألألفاةةال والنةةزامل امل ةةلت،  وب ةةد مةةرور اثنةةل وعاةةرين عامةةايف  -9
عةةد  انيةةد األفاةةال واابةةتخدام م  يتمثةةال شحةةد إهتا اهتةةا البةةار ة ر حتهيةة  توافةة  آراا عةةاملي باةةأ 

من جاويف شفراف النزاملو وعز   ل ا الهاعدة الدولية  ر الربوتوكةول ايعتيةار  يتااهنية  حهةوق 
يولةةة  وكةةةا   170الطاةةةال باةةةأ  اشةةةرتاك األفاةةةال ر النزاعةةةا  امل ةةةلح ، الةةة   ةةةةايهنت عليةةةه 

 و 2020ايحتاال ألل كرا ال نوي  ال ارين لو  ه ر شتر/مايو 
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اابةةةتمر مةةةةن مةةةةرور الوهنةةةةت ت زيةةةةز ااطةةةة  املت لهةةة  ألألفاةةةةال والنةةةةزامل امل ةةةةلت مةةةةن عةةةة ل و  -10
التزامةةةةةةا  ابياابةةةةةةي  مثةةةةةةال املبةةةةةةاي  واملبةةةةةةاي  التوجي يةةةةةة  املت لهةةةةةة  ألألفاةةةةةةال املةةةةةةرتبطل أللهةةةةةةوا  

ازماعا  امل لح  )مباي  ألري (، وإع   املدارس اآلمن ، ومباي  فةاوضوفر حلاةا ال ة    شو
تخدا  ازنةةوي األفاةةال )مبةةاي  فةةاوضوفر(و كمةةا ارتضةةز  لةة ا ااطةة  إىل عطةة  ومنةةن انيةةد واابةة

وايلتةزا  ب ةد  تةرك شحةد علةا الركةيفو وألإل ةاف  إىل ذلةخ، فةة   2030التنمي  امل تدام  ل ا  
التوةيا  الةر هنةدمت ا زنة  حهةوق الطاةال باةأ  التهةد  الة   شحر تةه الةدول األفةراف ر تناية  

األفاةةال ر املنا عةةا  امل ةةلح ، وكةة لخ شوجةةه  ألشةةرتاكل ايعتيةةار  املت لةة  ايتااهنيةة  والربوتوكةةو 
التةةة  ر بةةةل اللجنةةة  وآليةةة  الرةةةةد واإلبةةة ف فيمةةةا يت لةةة  أليوت اكةةةا  از ةةةيم   ةةةد األفاةةةال ر 

 حاي  النزامل امل لت، كاوت مايدة للن وم ألاط  املت له  ألألفاال والنزامل امل لتو

 الكياانت واآلليات انعنية حبقوق اإلنسانالعمل مع  -اثلثاا  

األفاةال ر  اشةرتاكمن شجال حتهية  الت ةدي  ال ةاملي علةو الربوتوكةول ايعتيةار  باةأ   -11
املنا عا  امل لح ، واةلت املمثل  اااة  إاثرة الهاي  من الدول األعااا وت اووت بنااط من 

 واجملموعةةةا  اإلهنليميةةة  باةةةأ  لةةة ا امل ةةةأل و املنظمةةةا  اإلهنليميةةة  ويو  اإلهنليميةةة  واجملتمةةةن املةةةدم
وعهةةيف الةةدعوة امل ةةتمرة مةةن جاوةةيف املمثلةة  اااةةة  واألمةةم املتحةةدة ر ميا ةةار، شويمل البلةةد ةةةخ 
اواةةةةمامه علةةةةو لةةةةامش الةةةةدورة الراب ةةةة  وال ةةةةب ل للجم يةةةة  ال امةةةة و كمةةةةا شويعةةةةت مامبيةةةةا ةةةةةخ 

الةةدول األعاةةاا للاةةغج مةةن شجةةال اواةةمام او واابةةتخدمت املمثلةة  اااةةة  شياةةايف ات ةةايهتا مةةن 
اعتماي ةضوك شعرا من شةأها ش  حت ةن  اية  حهةوق األفاةال، مثةال مبةاي  ألرية ، وإعة   

 املدارس اآلمن ، ومباي  فاوضوفرو

واةةلت زنةة  حهةةوق الطاةال واللجنةة  امل نيةة  حبهةةوق اإلو ةا  إاثرة حالةة  األفاةةال املتةةأثرين و  -12
فني  املت له  بتناي  اتااهني  حهوق الطاال، وال  ةد الةدو  ااةاأل أللنزامل امل لت ر ايابت را ا  الو 

ألمل حظةةةا  ااتاميةةة  للجنةةة  حهةةةوق  ألحلهةةةوق املدويةةة  وال ياابةةةي و وشحافةةةت املمثلةةة  اااةةةة  علمةةةايف 
(و وحثةةةت اللجنةةة  CRC/C/SYR/CO/5الطاةةةال علةةةو التهريةةةر املهةةةد  مةةةن ازم وريةةة  ال ربيةةة  ال ةةةوري  )

الة    2013 ل ةا  11، ر مجل  شمور، علةو التناية  الضامةال للهةاوو  رهنةم ازم وري  ال ربي  ال وري 
 ظةةةر انيةةةد األفاةةةال وإشةةةراك م ر األعمةةةال الهتاليةةة ، واتةةةاذ تةةةدابا فوريةةة  للتحهيةةة  مةةةن مرتضبي ةةةا 
ومها ةةاهتم وم ةةاهنبت مو كمةةا حثةةت اللجنةة  ازم وريةة  ال ربيةة  ال ةةوري  علةةو  ةةما  عةةد  حرمةةا  ش  

ارتبافةةه احلهيهةةةي شو املزعةةو  أبفةةةراف النةةزامل، وش  يخ امةةةال األفاةةال ر لةةة ا فاةةال مةةةن حريتةةه ب ةةةبيف 
احلالةةةة  م املةةةة  الاةةةةحات ر املهةةةةا  األول وإحةةةةالت م إىل عةةةةدما  إعةةةةاية اإليمةةةةال شو وظةةةةا  هناةةةةاا 
األحداث، ح يف ايهنتاااو وابيواةال مضتيف املمثل  اااة  ال مال من الزم ا من األمةم املتحةدة 

 ي  ال ربي  ال وري  من شجال تهدمي الدعم لتناي  تلخ التوةيا وال املل ر ازم ور 

وواةةةلت املمثلةةة  اااةةة  ت اوهةةةا الوثيةةة  مةةن آليةةةا  حهةةةوق اإلو ةةا ، وي ابةةةيما مبلةةة   -13
حهةةةوق اإلو ةةةا  وزنةةة  حهةةةوق الطاةةةالو وفيمةةةا يت لةةة   جلةةة  حهةةةوق اإلو ةةةا ، هنةةةدمت املمثلةةة  

ال لضةةال مةةن ال ةةراق وليبيةةاو وعةة ل جل ةةا  اااةةة  مةة كرا  تت لةة  أليابةةت رام الةةدور  الاةةام
، والةةةةر هنةةةةد  2019التحةةةةاور باةةةةأ  شفغاو ةةةةتا  ومج وريةةةة  الضووغةةةةو الد هرافيةةةة  والةةةةيمن ر عةةةةا  

مضتب ا م كرا  باأها ر الارتة املامول  أللتهرير ال اب ، شبر   الدول احتياجةا  األفاةال ر 
وشكةةةد  مةةةن جديةةةد النهةةةاط املةةة كورة ر  مبةةةال احلمايةةة  ر ابةةةياق النةةةزامل امل ةةةلت ر لةةة ا البلةةةدا 
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بيةاان  املمثلة  اااةة و وابةيدعم مضتةيف املمثلة  اااةة  لة ا الةدول ر تناية  التوةةيا  املت لهةة  
 ألألفاال والنزامل امل لتو 

وواةةةلت املمثلةة  اااةةة  ماةةاركت ا ر اإلجةةرااا  اااةةة  جمللةة  حهةةوق اإلو ةةا  مةةن  -14
، شةةاركت ر 2019  ايلتمةةا  املاةرتك و ور آذار/مةةارس شجةال تبةةايل امل لومةا  وحتديةةد مبةاي

حله  وهاش ر جنيا وظمت ا املهةررة اااةة  امل نية  حبهةوق اإلو ةا  للماةريين ياعليةايف ومبموعة  
احلماي  ال املي  باةأ  حت ةل  اية  األفاةال املاةريين ياعليةايف، وشةاركت ر حةدث جةاو  باةأ  

 تةةةةةةةةه املهةةةةةةةةررة اااةةةةةةةةة  ر ويويةةةةةةةةورك ر تاةةةةةةةةرين األول/وظم  ايةةةةةةةة  األفاةةةةةةةةال املاةةةةةةةةريين ياعليةةةةةةةةايف 
، 38/18، وعمةةةةة يف بهةةةةرار مبلةةةةة  حهةةةةةوق اإلو ةةةةةا  2019ر حزيرا /يوويةةةةةه و و 2019 شكتةةةةوبر

التهةةةت ألملهةةةررين اااةةةةل املضلاةةةل مةةةن هنبةةةال اجمللةةة  بةةةرتشس وتي ةةةا حلهةةةا  يراابةةةي  فيمةةةا بةةةل 
 و ور متو /يوليةه وتاةرين الثةام/الدورا  باأ  م امه  اجملل  ر منن اوت اكا  حهوق اإلو ا 

، شجر  مناهنا  من اابا امل تهال امل   حبال  حهوق اإلو ا  ر مج ورية  شفريهيةا 2019ووفمرب 
 الوابطو، وشاركت عرب رابال  فيديو ر حدث جاو  وظمته ااباة امل ةتهل  ر جنيةا ر آذار/

رية  شفريهيةا الوابةطو وعملية  ال ة  و باأ  و ن األفاال املتأثرين أللنزامل ر مج و  2019مارس 
، عهد  املمثل  اااةة  اجتماعةايف مةن املهةرر ااةاأل امل ة  حبالة  2019ور تارين األول/شكتوبر 

حهةةوق اإلو ةةا  ر ميا ةةارو ور الاةة ر وا ةةه، عهةةد مضتب ةةا اجتماعةةايف مةةن املهةةرر ااةةاأل امل ةة  
ق مضافح  اإلرلا و كما هنةد  مضتب ةا حبماي  وت زيز حهوق اإلو ا  واحلرت  األاباابي  ر ابيا

م امها  ر عةدة تهةارير وب ثةا  ميداوية  للمهةررين اااةةل وااةرباا امل ةتهلل، وت ةاو  ألوتظةا  
 من زا  التحهي  ر احلاي  ذا  ايلتما  املارتكو 

 وياعةةال منظومةة  األمةةم املتحةةدة، يلةةت ماو ةةي  األمةةم املتحةةدة حلهةةوق اإلو ةةا  شةةريضايف  -15
للممثلةةة  اااةةةة ،  ةةةا ر ذلةةةخ مةةةن عةةة ل ماةةةاركت ا امليداويةةة  ر آليةةةا  الرةةةةد واإلبةةة فو  لامةةةايف 

وشةةةارك مضتةةةيف املمثلةةة  اااةةةة  ر اابةةةت رام تنايةةة  ابياابةةة  بةةة ل ال نايةةة  الواجبةةة  ملراعةةةاة حهةةةوق 
اإلو ا  فيما يت ل  بدعم األمم املتحدة لهوا  األمن ما التاب   هلا، من ج ةال الاةوامال املت لهة  

مةن  وثيهةايف  فاال والنزامل امل لت تاضال جاوبايف هنوتيف ر ل ا ال يااب و كما ت او  مضتب ةا ت ةاوانيف ألأل
املاو ي  ر تناي  األحضا  املت له  حبماي  الطاال الوارية ر إفار ايمتثال اااأل أللهوة املاةرتك  

 التاب   للمجموع  ااماابي  ملنطه  ال احالو

اء ومنوووع اانياا وووات اجلسووويمة واليقووودم ا ووور  يف اليحووودات انيعلقوووة   ووو -رابعاا  
 هذا اجملال

اابةةةتمر  ثةةةر األفاةةةال باةةةضال ماةةةرط ر مجيةةةن شملةةةاا ال ةةةا  أللنزاعةةةا  املطولةةة  واحملتدمةةة ،  -16
وت ةةةاعخد يورا  ال نةةةا، وعمليةةةا  مضافحةةة  التطةةةرف ال نيةةةا، وال مليةةةا  الةةةر ياةةةن ا شفةةةراف 

م ةةتوت  ايوت اكةةا  از ةةيم  والتحةةدت  املت لهةة   النةةزامل عةةرب احلةةدويو وعلةةو الةةرمم مةةن تزايةةد
حبماي  األفاال، فهد شخحر  تهد  كبا ر و ن حد ل وت اكةا  ومن  ةا،  ةا ر ذلةخ عةن فرية  

 حت ل امل اال  وت ريت األفاال املنخرفل من شفراف النزاعا و
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 اليحدات انيعلقة   اء ومنع اانياا ات اجلسيمة ضد األطفال -ألف 

 جتنيد وا يخدام األطفال  

علةةةو الةةةرمم مةةةن الرتاجةةةن الطايةةةا عةةة ل ال ةةةنوا  األعةةةاة ر عةةةدي احلةةةاي  الةةةر    -17
التحهةة  من ةةا باةةأ  انيةةد األفاةةال واابةةتخدام م مةةن جاوةةيف شفةةراف النةةزامل، فةةة  لةة ا الرتاجةةن 

ر ي ض  أللارورة حةدوث تهةد  ف لةي علةو شرم الواهنةن ولضنةه هنةد يضةو  وتيجة  ل ة وأل   ي
الوةول إىل امل لوما  والتحه  من او وي تزال األو امل األمني  املتهلب  واملخاوف املت لهة  حبماية  

 الاحات والا وي والهيوي املالي  والباري  ت رهنال ج وي التحه و 

ر  2019ولدا كتاب  لة ا التهريةر، كاوةت شعلةو م ةدي  انيةد   التحهة  من ةا ل ةا   -18
ضووغةةةو الد هرافيةةة  تلي مةةةا الةةةيمنو وعلةةةو مةةةرار ال ةةةنوا  ال ةةةابه ، اابةةةتمر ال ةةةومال ومج وريةةة  ال

ت ةةةرم األفاةةةال املةةةرتبطل أبفةةةراف النةةةزامل لل ديةةةد مةةةن ايوت اكةةةا  األعةةةرا،  ةةةا ر ذلةةةخ الهتةةةال 
والتاةةويه وال نةةا ازن ةةيو فاةةي مج وريةة  إفريهيةةا الوابةةطو، ت ةةرم حاويةة  ةةةبيا  تةةرتاو  شعمةةارلم 

فاال املرتبطل ألزب   الا بي  لن اة  شفريهيةا الوابةطو للهتةال )شرب ة ( من األ عامايف  17و 16بل 
 شو التاويه )شرب  ( ع ل مواج ا  بل ازب   واحلرك  الوفني  ألفريهيا الوابطوو

وحى عند ت ريت األفاال شو ف ل م عةن شفةراف النةزامل، ي ي ةتايد ابةوا عةدي  ةويال  -19
مةةن اتااهنيةة  حهةةوق الطاةةال  39ام و و وجةةيف املةةاية مةةن م مةةن بةةرامة إعةةاية اإليمةةال ب ةةورة م ةةتد

من بروتوكوهلا ايعتيار  باةأ  اشةرتاك األفاةال ر املنا عةا  امل ةلح ، التزمةت الةدول  6واملاية 
األفةةراف أب  تتخةة  كةةال التةةدابا املناابةةب  لت زيةةز الت ةةار البةةدم والنا ةةي هلةة يا األفاةةال وإعةةاية 

ذلةةةخ، كةةةرر  الةةةدول املوهن ةةة  التزام ةةةا، ر مبةةةاي  ألريةةة ،  إيمةةةاج م ر اجملتمةةةنو وألإل ةةةاف  إىل
ألتبةةامل هةةة شةةامال إلعةةاية اإليمةةال وتةةوفا الةةدعم،  ةةا ر ذلةةخ الةةدعم املةةا ، للتمضةةل مةةن إعةةاية 
إيمال ازنةوي األفاةال ال ةابهل إيماجةايف اتمةايف ر احليةاة املدوية و وعلةو الةرمم مةن تلةخ ايلتزامةا  

اإليمال امل تدا   روري  لنيفاال ومبتم اهتم احمللية ،   ي ةتاد مجيةن وايعرتاف أب  برامة إعاية 
 و 2019األفاال ال ين   ت ر  م شو ف ل م عن شفراف النزامل من ل ا الربامة ع ل عا  

  لب حرية األطفال ارتباطام انزعوم ابجلماعات انسلحة  

 احلريةةة  ب ةةةبيف ارتبةةةاف م ر  ةةةوا عطةةةورة ووطةةةاق الاةةةوامال املت لهةةة  ألألفاةةةال م ةةةلوي -20
املزعةةو  مماعةةا  م ةةلح  ر حةةاي  النةةزامل، تواةةةال املمثلةة  اااةةة  توجيةةه اوتبةةاا مبلةة  حهةةوق 
اإلو ةةةةا  إىل لةةةة ا امل ةةةةأل و ور يول مثةةةةال شفغاو ةةةةتا ، وازم وريةةةة  ال ربيةةةة  ال ةةةةوري ، ومج وريةةةة  

األفاةةال  تجةةزو  ب ةةبيف الضووغةةو الد هرافيةة ، وال ةةومال، وال ةةراق، ومةةا ، وويجةةات، ي يةةزال 
 ارتباف م أبفراف النزاملو 

ولنةةاك اآليف مةةن األفاةةال م ةةلوي احلريةة  ب ةةبيف ارتبةةاف م الا لةةي شو املزعةةو  بتنظةةيم  -21
الدولةة  اإلابةة مي  ر ال ةةراق والاةةا  وازماعةةا  املت ةةل  بةةهو ولةة يا األفاةةال م ر ةةو  ملخةةافر  

 ةة يف ت ةةورلاو وجةةاا ر شحةةدث تهريةةر كبةةاة، ف ةةم انجةةو  مةةن هنتةةال عنيةةا وشةة دوا فظةةا ن ي
(، ال ةةاير ر A/HRC/42/51للجنة  التحهيةة  الدوليةة  امل ةتهل  امل نيةة  ألزم وريةة  ال ربية  ال ةةوري  )

 تجةةةةزين مةةةةاتوا ب ةةةةبيف ابةةةةوا التغ يةةةة  وعةةةةد  م ازةةةة   ، ش  لنةةةةاك شفاةةةةاييف 2019آ /شم ةةةةط  
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  إىل الوةةةةول إىل الت لةةةيم م ر ةةةل اطةةةر او ةةةدا  ازن ةةةي  وياتهةةةرو  جةةةروح م املتهيحةةة ، وشفاةةةاييف 
 واادما  ال حي ،  ا ر ذلخ الدعم النا ي األاباابيو

وي  ضن ش  يتحه  األمن يو  احرتا  حهوق اإلو ا ، فال مليا  ال  ةضري  الةر تزيةد  -22
مةةةن م ةةةاانة املةةةدويل هنةةةد تةةة ي  إىل ي ةةةور مظةةةا  جديةةةدة شو تاةةةاهنم املظةةةا  احلهيهيةةة  شو املت ةةةورة 

رين من احتمال  تية  جية النزاملو ونيف ش  يخ امال األفاال املرتبطو  ألزماعا  لل ضا  املتأث
 ةةحات ر ألعتبةةارلم امل ةةلح  شو الةة ين يخةةد عو ارتبةةاف م يةةا،  ةةن ر ذلةةخ املهةةاتلو  األجاوةةيف، 

تجةةز لةة يا كأولوية  املهةا  األول، وينبغةةي شعةة  م ةلح  الطاةةال ب ةةل ايعتبةةار   شوىلو وينبغةةي شي  خ
 فاال إي كتدبا شعا وألهن ر فرتة اضن ، وإعطاا األولوي  إلعاية إيماج م و ليل مو األ

وترحةةةةةةيف املمثلةةةةةة  اااةةةةةةة  إبعةةةةةةاية  كيةةةةةةد مبلةةةةةة  حهةةةةةةوق اإلو ةةةةةةا  هلةةةةةة ا املبةةةةةةاي  ر  -23
باأ  حهوق اإلو ا  ر مبال إهنام  ال ةدل،  ةا ر ذلةخ هناةاا األحةداثو ووفهةايف  42/11 هنرارا

للهةةةةرار، تةةةةدعو املمثلةةةة  اااةةةةة  الةةةةدول األفةةةةراف إىل ش  تنظةةةةر ر إواةةةةاا آليةةةةا  وفنيةةةة  م ةةةةتهل  
وم  م  لنيفاال ومراعي  لنومل ازن  تخ ىن أللرةد وبتلهي الاضاوا من شجال اإلاب ا  ر ةو  

ن تخ ةةةليف حةةريت م، شو ر ت زيةةةز اآلليةةا  الها مةةة و وتاةةدي علةةةو ش  آليةةةا  حهةةوق األفاةةةال الةة ي
ال دال ، ي ابيما ر مبال هنااا األحداث، ينبغي ش  تخ ز  ر البلدا  املتأثرةو ويتطلةيف ذلةخ، ر 
مجلةة  شمةةةور، تطبيةةة  احلةةد األيو ل ةةةن امل ةةة ولي  ازنا يةة  يو  اابةةةتثناا، بغةةة  النظةةر عةةةن عطةةةورة 

كاوت تت ل  ألإلرلا و وتاا املمثل  اااة  إىل ش  زن  حهوق الطاةال تاةجن ازر   شو ما إذا  
( باةةةةأ  حهةةةةوق الطاةةةةال ر وظةةةةا  عدالةةةة  2019)24الةةةةدول األفةةةةراف، ر ت ليه ةةةةا ال ةةةةا  رهنةةةةم 

علةةو األهنةةال، وتثةة  علةةو  عامةةايف  14األحةةداث، علةةو رفةةن احلةةد األيو ل ةةن امل ةة ولي  ازنا يةة  إىل 
(و شمةةا األفاةةال الةة ين عامةةايف  16شو  15حةةد شيو شعلةةو هلةة ا ال ةةن ) الةةدول األفةةراف الةةر لةةدي ا

ااو وا احلد األيو ل ن امل  ولي  ازنا ية  ولضةن م يو  الثامنة  عاةرة، فينبغةي م حهةت م هناةا يايف 
يو  اابتثناا ر وظا  عدال  شحةداث متخ ة و وتة ك ر املمثلة  اااةة  شياةايف أب  الهةاوو  الةدو  

 عدا  علو ششخاأل كاووا يو  الثامن  عارة وهنت ارتضا  ازر  و ظر فرم عهوب  اإل

وفيما يت ل  أللدرااب  ال املي  املت له  ألألفاال م لوي احلري ، الر شخجريت بتضليا مةن  -24
ازم ي  ال ام ، واةال مضتيف املمثل  اااة  املاارك  ر فري  البحث املوا ةي ي امل ة  ألألفاةال 

، شارك مضتب ا ر 2019اق النزامل امل لت واألمن الوف و ور آذار/مارس م لوي احلري  ر ابي
، 2019تاةةرين األول/شكتةةوبر  8اجتمةةامل ااةةرباا الن ةةا ي باةةأ  لةة ا الدراابةة ، ر فيني ةةياو ور 

و ناابةةب  عةةرم تهريةةر اابةةا امل ةةتهال املضلةةا إبعةةداي الدراابةة  ال امليةة  عةةن األفاةةال احملةةرومل مةةن 
ويويةةةورك  (، شةةةاركت املمثلةةة  اااةةةة  ر حلهةةة  وهةةةاش رA/74/136يةةة  ال امةةة  )احلريةةة  علةةةو ازم 

يدعو إىل و ن  مارتكايف  ةحايايف  باأ  ل ا املو ومل وشةدر  من الاركاا من األمم املتحدة بياانيف 
 حد ل ليف حري  األفاالو

 ديل وتشويه األطفال  

مةن شهةم هنختلةوا شو وشخةوا لوا لدا كتابة  لة ا التهريةر، كةا  عةدي األفاةال الة ين   التحهة   -25
هنةةد اةةاو  األرهنةةا  امل كةةدة زميةةن ايوت اكةةا  از ةةيم  األعةةرا، ي ابةةيما ر  2019عةة ل عةةا  

ةةةةوا لوا عةةةة ل  شفغاو ةةةةتا  وازم وريةةةة  ال ربيةةةة  ال ةةةةوري  والةةةةيمنو فاةةةةي شفغاو ةةةةتا ، هنختةةةةال شفاةةةةال وشخ
 ةةا ر ذلةةخ شثنةةاا ايوتخةةاأل  اهلجمةةا  ايوتحاريةة  املتزايةةدة وامل هةةدة مةةن جاوةةيف حركةة  فالبةةا ، 
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الرائابةةةي  ر شيلول/ابةةةبتمرب، وب ةةةبيف اابةةةتمرار اهلجمةةةا  ازويةةة  املتزايةةةدةو ور ازم وريةةة  ال ربيةةة  
ال ةوري ،  اي عةدي األفاةةال الة ين هنتلةةوا وشخةوا لوا وتيجة  اله ةةا والغةارا  ازويةة  عة ل األعمةةال 

ل ةةدي اإلمجةةا  لنيفاةال الاةةحات، بينمةةا الهتالية  امل ةةتمرة ر إيلةيف وحوهلةةاو ور الةةيمن، ا اة  ا
 اي عةةدي األفاةةال الهتلةةو،  ةةا ر ذلةةخ ب ةةبيف الغةةارا  ازويةة  والهتةةال الةةرب  واألج ةةزة املتاجةةرة 
اليدوي  ال نن واأللغا  األر ي  واملتاجةرا  مةن فلاةا  احلةر و وشة د  ميا ةار  تية كبةاة ر 

ةةةوا لوا، وي ةةةزا ذلةةة خ جز يةةةايف إىل ت ةةةاعد النةةةزامل بةةةل جةةةيش ميا ةةةار عةةةدي األفاةةةال الةةة ين هنختلةةةوا وشخ
 )اتمتايو( وجيش شراكا  ر ويي  راعلو 

 ااغيةاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ابألطفال  

اابةةةتمر إىل حةةةد كبةةةا تةةةدم اإلبةةة ف عةةةن حةةةاي  ايمت ةةةا  ومةةةاا مةةةن ششةةةضال ال نةةةا  -26
تضايةا  ةد ال ةبيا و ومةن التحةدت  الةر ازن ةي  ةد األفاةال املتةأثرين أللنزاعةا ، ي ابةيما عنةد ار 

ابامهت ر تدم اإلبة ف انةيف الوةةم، وااةوف، وايفتهةار إىل ااةدما  الاةامل  للنةاجل، وإفة   
   ر احلوايثو يازناة علو وطاق واابن من ال ها ، والرتلييف، والهيوي الر حتول يو  التحه

امل ةةةدي  ال اليةةة  املت لهةةة  حبةةةاي   ور وهنةةةت كتابةةة  لةةة ا التهريةةةر، اابةةةتمر التحهةةة  مةةةن -27
ر  2019ايمت ةةةةةا  ومةةةةةاا مةةةةةن ششةةةةةضال ال نةةةةةا ازن ةةةةةي  ةةةةةد األفاةةةةةال املرتضبةةةةة  ر عةةةةةا  

ال ةومال، تليةه مج ورية  شفريهيةةا الوابةطو ومج ورية  الضووغةو الد هرافيةة و وكثةاايف مةا ارتضةيف ال نةةا 
فريهيةةةةا الوابةةةةطو، ازن ةةةةي  ةةةةد األفاةةةةال ر ابةةةةياق اوت اكةةةةا  ج ةةةةيم  شعةةةةراو ور مج وريةةةة  ش

ومج وريةةةة  الضووغةةةةو الد هرافيةةةة ، وجنةةةةو  ال ةةةةويا ، وال ةةةةومال، وكولومبيةةةةا، وويجةةةةات، ت ر ةةةةت 
الاتيةةةا  يعتةةةدااا  جن ةةةي  ر ابةةةياق ارتبةةةاف ن أللهةةةوا  وازماعةةةا  امل ةةةلح ، وشخكةةةرلن علةةةو 
ال الزوال من مهاتللو واابةتمر اابةتخدا  ال نةا ازن ةي ك ة   ر احلةر ،  ةا ر ذلةخ مةن شجة

إذيل اجملتم ةةةا  وال ةةةيطرة علي ةةةا وتويا ةةةاو واوتاةةةر  حةةةاي  ايمت ةةةا  ازمةةةاعي، وكاوةةةت 
 شعمار ب   الناجل من ال نا ازن ي ي تتجاو  ابن الثالث و

وي يزال ايفتهار إىل امل لومةا  املت لهة  ألل ةبيا   ةحي  ال نةا ازن ةي ي ةز  ايعتهةاي  -28
لةةةة ع يه ةةةةن  ةةةةحات لل نةةةةا ازن ةةةةي عةةةة ل النزاعةةةةا  أب  الاتيةةةةا  والن ةةةةاا لةةةةن الوحيةةةةدا  ا

امل لح و ول ا الو ن ي ز  الوةم ويث  الة كور النةاجل عةن الضاةا عمةا ت ر ةوا لةه، و ةرم م 
، اابةةةةتمر التحهةةةة  مةةةةن 2019أللتةةةةا  مةةةةن تلهةةةةي امل ةةةةاعدة الضافيةةةة  واملطالبةةةة  ألل دالةةةة و ر عةةةةا  

، وكةةة لخ ر شفغاو ةةةتا ، و ةةةال ذلةةةخ حةةةوايث ال نةةةا ازن ةةةي  ةةةد ال ةةةبيا  ر يارفةةةور والةةةيمن
اارابة  ألشةا أل  ، ولةي اارابة  ابةةيو  يخ ةتغال في ةا الاتيةا  مةن هنبةةال رجةال شثةرتا ألمةرام الرتفيةةه 
والةةرهن  ويت ر ةةةو  لل نةةا ازن ةةةيو واابةةتمر تةةةدم التبليةةة  عةةن اارابةةة  ألشةةا أل   الةةةر ي ةةة يف 

ف  إىل املخةاوف املت لهة  أبمةن التحه  من ا ب بيف احل اابيا  الر ينطةو  علي ةا األمةر، ألإل ةا
 و اي  الناجلو

 اهلجمات على اندارس وانسيشفيات وا يخداماا لألغراض العسكرية  

اابةةتمر اابةةت داف املةةدارس وامل تاةةايا  شو ت ر ةة ا أل ةةرار جاوبيةة ، وكةة لخ ال ةةاملل  -29
شكةةةرب عةةةدي مةةةن املاةةةمولل ألحلمايةةة  ذو  ال ةةةل  يةةةاو ولةةةدا كتابةةة  لةةة ا التهريةةةر،   التحهةةة  مةةةن 

ر األرم الال ةةطيني  احملتلةة ، تلي ةةا ازم وريةة  ال ربيةة   2019اهلجمةةا  الةةر وهن ةةت عةة ل عةةا  
ال ةةةوري  وشفغاو ةةةتا و كمةةةا  اي  اهلجمةةةا  علةةةو املةةةدارس وامل تاةةةايا  ر ليبيةةةا، اةةةا شثةةةر علةةةو 
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 وةةةةةةول األفاةةةةةال إىل الت لةةةةةيم والرعايةةةةة  ال ةةةةةحي و ور مةةةةةا ،  لةةةةةت اهلجمةةةةةا  علةةةةةو املةةةةةدارس
وامل تاةةايا  حةةرق املرافةة  وتاجةةاا  وتةةدما امل ةةدا  املدرابةةي ، وهتديةةدا  اابةةت دفت ال ةةاملل 

 ر مبال الت ليم، وابرهن  األيوي ، واعتطاف ابيارا  وابيارا  إاب اف ومركبا و

اابتخدا  املدارس لنيمةرام ال  ةضري ، اةا شيا إىل امل ةاس  2019واابتمر فوال عا   -30
حبرمت ةةةا كمرافةةة  آمنةةة ، وإىل حةةةدوث علةةةج بةةةل املناةةة   ال  ةةةضري  واملدويةةة  وت ةةةري  املةةةدارس 
واملدرابل والط   لل جةو و كمةا شيا هنخةر  از ةا  الااعلة  امل ةلح  مةن البيوةا  املدرابةي  إىل 

 او ج ال األفاال عر   يوت اكا  ج يم  شعر 

إ  تةةداعيا  اهلجمةةا  علةةو املةةدارس واابةةتخدام ا ألمةةرام ع ةةضري   ضةةن ش  ت ةةتمر  -31
إىل شمد فويالو فهد تخ ل  الدراابة  ل ةدة شت  شو شابةابين شو لاةرتا  شفةول، إ    تتوهنةا إىل شجةال 
 ما م موو وتتطليف إعةاية بنةاا شو إةة   البنية  التحتية  املايية  واديةد املبةام وإعةاية امل لمةل

 علو اجملتم ا  احمللي  الر انيرايف ما تتحمال تضلات او ثهي يف  ايف امل رة مواري كباة وتارم عبو

 اخيطاف األطفال  

مةةةةا يةةةة ي  اعتطةةةةاف األفاةةةةال إىل مااهنمةةةة  ايوت اكةةةةا  األعةةةةرا، ويلةةةةت لةةةة ا  كثةةةةاايف  -32
ا كتابة  ، رمم عد  اإلب ف عن ا ألابتمرارو ولد2019املماراب  إحدا مسا  النزاعا  ر عا  

ر ال ةومال،  2019ل ا التهرير،   التحه  من عدي كبا من عمليا  ايعتطاف ع ل عةا  
تلي ا مج وري  الضووغو الد هرافي  وويجاتو وكثاايف ما يهن اعتطاف األفاال علو شيد  مجاعا  

ا م لح  بغرم انيدلم لدعم ل ا ازماعةا  واابةتدام  اهنت ةاي احلةر  شو لغةرم اارابة  ال نة
ازن ةةيو ور ال ةةومال، كةةا  ايعتطةةاف لةةو الطريهةة  األاباابةةي  الةةر ت ةةتخدم ا حركةة  الاةةبا  
لتجنيةةد األفاةةال هن ةةرايف يةةدف اابةةتخدام م كمهةةاتللو ور مج وريةة  الضووغةةو الد هرافيةة ، اابةةتمر 

واابةتخدام م ر ال مةال  2017احتجا  األفاال الة ين اعتطاةت م مجاعة  ألان مةورا ر شتر/مةايو 
  و/شو ايابةت باي ازن ةيو ور ابةةياهنا  شعةرا، اعتخطةا األفاةال مةةن شجةال الاةغج علةةو ازةرب 

األابةةر واجملتم ةةا  احملليةة  لةةدفن فديةة  شو للاةةغج علةةو ال ةةا    الةةر فةةر  إلجبارلةةا علةةو ال ةةوية 
 إىل ازماع  امل لح ، مثلما لو احلال ر ميا ارو

 حرمان األطفال من انساعدة اإلنسانية  

 تية كباة ر حاي  منن وةول امل اعدا  اإلو اوي  إىل األفاال  2019  ش د عا -33
يت لةة   نةةن  ر منةةاف  النةةزاملو ولةةدا إعةةداي لةة ا التهريةةر،  اي  األرهنةةا  الةةر   التحهةة  من ةةا فيمةةا

مهاروة   2019 وةول امل اعدا  اإلو اوي  إىل األفاال إىل شكثر من ث ث  ش  اف ع ل عا 
التحه  من م ظةم احلةاي  ر األرم الال ةطيني  احملتلة ، وذلةخ ب ةبيف  تية و و  2018ب ا  

رف  ال لطا  اإلابرا يلي  إةةدار ت ةاريت عةرول لنيفاةال مةن مةزة للح ةول علةو رعاية  فبية  
متخ    شو  عا إةدار ل ا الت اريتو ور اليمن وما ، ااو   األرهنا  الر   التحه  من ا 

و ور مةا ،  ثةر  منطهتةا مةوبر ومتبضتةو باةضال عةاأل حبةوايث 2018ما كاوت عليةه ر عةا  
عنةةا اابةةت دفت ال ةةاملل ر اجملةةال اإلو ةةام، وامل ةةدا  والبنيةة  التحتيةة ، و  اعتطةةاف ابةةيارا  
وعاملل ر اجملال اإلو امو فاي موبر، شعيهت التدع   اإلو اوي  ب بيف فرم احل ول علو 

حلرك  الااحنا  والدراجا  النارية و ور الةيمن، متثلةت م ظةم ت اريت شمني  عاة  من احلضوم  
احلةةوايث ر ال هبةةا  الباوهنرافيةة  الةةر شعاهنةةت التحركةةا  اإلو ةةاوي ، وحةةاي  عنةةا اابةةت دفت 
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ال ةةةاملل ر اجملةةةال اإلو ةةةام، واألةةةةول واملرافةةة ، وفةةةرم هنيةةةوي علةةةو حركةةة  املنظمةةةا  شو األفةةةراي 
، ر مةةديرير هنطةةابر ومنبةة   حافظةة  2019 اوو  الثام/ينةةايرالباةةا ن إىل ياعةةال البلةةدو فاةةي كةة شو

فاال يو  ابةن  2 000ة دة، منن احلوثيو  األمم املتحدة من إي ال الط ا  املخ   حلوا  
 امرشة حامال و/شو مر   و 5 000عامل وشكثر من 

 اليحدات انيعلقة   اء ومنع اانياا ات اجلسيمة ضد األطفال  -ابء 

، فهةد حتهة  تهةد   يال عدي ايوت اكةا  از ةيم  املرتضبة   ةد األفاةال مرتا ةايف  ر حل -34
 كبا ر إهاا ومنن ايوت اكا  ع ل الارتة املامول  أللتهريرو

 2019ور شفغاو تا ، ابخن هناوو  حلماي  حهوق الطاال )هناوو  الطاال( ر آذار/مارس  -35
 وجيف مرابو  رائابيو وبينما شخيرل اةرمي اارابة  ألشةا أل   وانيةد األفاةال ر هنةاوو  ال هةوأل  

، فةةةة  هنةةةاوو  الطاةةةال يةةةن  علةةةو تةةةدابا  ةةةدية لتةةةوفا احلمايةةة و وكةةةا  هنةةةاوو  2018املةةةنهت ل ةةةا  
من شجال تناي  عط  عمةال هنةوا  الةدفامل واألمةن  2014لوت  عارف  الطري  ل ا  الطاال من شو 

، عخهةةد 2019حزيرا /يوويةةه  16املوهن ةة  مةةن األمةةم املتحةةدةو ور  2011الوفنيةة  األفغاويةة  ل ةةا  
ايجتمةةامل األول للجنةة  الوفنيةة  حلمايةةة  حهةةوق الطاةةال، املناةةأة  وجةةةيف هنةةاوو  الطاةةال مةةن شجةةةال 

 اوو  وتهييمه والتن ي  من مجين شةحا  امل لح واإلشراف علو تناي  اله

ور مج وري  شفريهيا الوابةطو، هنةدمت و ارة الن ةوم ألملةرشة واألابةرة و اية  الطاةال هنةاووانيف  -36
، ولةةو 2019جديةةدايف باةةأ   ايةة  الطاةةال إىل الربملةةا  يعتمةةايا عةة ل الا ةةال الثالةةث مةةن عةةا  

ا  امل ةةةةةةلح و ور شةةةةةة ر  حزيرا /يوويةةةةةةه يتاةةةةةةمن اةةةةةةرمي انيةةةةةةد األفاةةةةةةال ر الهةةةةةةوا  وازماعةةةةةة
، وبدعم من األمم املتحدة، وهن ت كال من ازب   الاة بي  لن اة  شفريهيةا 2019وآ /شم ط  

الوابةةطو وايحتةةاي الةةوف  مةةن شجةةال ال ةة   ر شفريهيةةا الوابةةطو عطةةر عمةةال إلهةةاا ومنةةن انيةةد 
ه األفاةال، واهلجمةا  األفاال واابةتخدام م، ومنةن ال نةا ازن ةي  ةد األفاةال، وهنتةال وتاةوي

علةةةةو املةةةةدارس وامل تاةةةةايا ، واتةةةةاذ تةةةةدابا وهنا يةةةة  ملنةةةةن عمليةةةةا  ايعتطةةةةاف وعرهنلةةةة  وةةةةةول 
 امل اعدا  اإلو اوي و 

مةن ازماعةا   ف ةي يف  24ور مج وري  الضووغو الد هرافي ، ت اووت األمم املتحدة مةن  -37
هةاا انيةةد األفاةال واابةةتخدام م امل ةلح ، اةا شيا إىل توهنيةةن عةرا ج فريةة  مةن جاوةيف واحةةد إل

، 2019ومةةةةةةا ذلةةةةةةةخ مةةةةةةةن ايوت اكةةةةةةةا  از ةةةةةةيم و ووتيجةةةةةةة  لةةةةةةة لخ،   حةةةةةةةى شيلول/ابةةةةةةةبتمرب 
 فا يفو  1 221 ت ريت

وفيمةةةةا يت لةةةة   ةةةةا ، وظمةةةةت تن ةةةةيهي  احلركةةةةا  األ واييةةةة  عةةةةدة حلهةةةةا  عمةةةةال لهايهتةةةةا  -38
املوهن ةةة  مةةةن األمةةةم  2017وشعاةةةا  ا مةةةن شجةةةال  تية الةةةوعي حبهةةةوق الطاةةةال وعطةةة  ال مةةةال ل ةةةا  

املتحةةدةو وجةةر  حةةوارا  وشواةةط  لبنةةاا الهةةدرا  مةةن ا ةةت ف وتن ةةيهي  احلركةةا  األ واييةة  الةةر 
، يةةةدف تو ةةةيت ايلتزامةةةا  املت لهةةة  إبهةةةاا ومنةةةن 2019اواةةةمت إىل اي ةةةت ف ر متو /يوليةةةه 

  او ايوت اكا  از يم  املرتضب   د األفاال وت ريت األفاال اجملندين ر ةاوف

املت لةة  حبالةة  حهةةوق اإلو ةةةا   42/3ور ميا ةةار، رحةةيف هنةةرار مبلةة  حهةةةوق اإلو ةةا   -39
مل ةةلمي الرولنجيةةا ومةةالم مةةن األهنليةةا  ر ميا ةةار، ب ةةن الهةةاوو  ازديةةد باةةأ  حهةةوق الطاةةال 

، مةةةةةن ف ةةةةةال ف ةةةةة  مل ةةةةةأل  األفاةةةةةال والنةةةةةزامل امل ةةةةةلت نةةةةةر  مجيةةةةةن 2019متو /يوليةةةةةه  29 ر
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، شخواةوت زنة  ماةرتك  بةل الةو ارا  2019  ال ةت و ور كةاوو  الثام/ينةاير ايوت اكا  از ةيم
 وجةةيف شمةةر رائابةةي ملنةةن ايوت اكةةا  از ةةيم   ةةد األفاةةال ر ابةةياق النزاعةةا  امل ةةلح و ور 

، ةةةةدهنت احلضومةةة  علةةةو الربوتوكةةةول ايعتيةةةار  يتااهنيةةة  حهةةةوق الطاةةةال 2019شيلول/ابةةةبتمرب 
  عا  امل لح وباأ  اشرتاك األفاال ر املنا

، شوفةةد  األمةةم 2017ور ويجةةات، ور إفةةار عطةة  عمةةال الهةةوة املدويةة  املاةةرتك  ل ةةا   -40
، اةةةا شيا إىل 2019ب ثةةة  حتهةةة  ر الاةةةرتة بةةةل كةةةاوو  الثام/ينةةةاير وشيلول/ابةةةبتمرب  37املتحةةةدة 

 و 2017و 2013فا يف ت تخدم م الهوة املدوي  املارتك  بل عامي  571حتديد وت ريت 

ةةةن الهةةةاوو  املت لةةة  ألألفاةةةال ر حةةةاي  النةةةزامل امل ةةةلت ر  -41 كةةةاوو    10ور الالبةةةل، ابخ
و ويتاةمن لة ا التاةرين شحضامةايف لامةة  لتح ةل  اية  األفاةال،  ةا ر ذلةةخ 2019الثام/ينةاير 

 التدابا الرامي  إىل امل اال  عن ايوت اكا  از يم   د األفاالو 

، وهن ت احلضوم  ايحتايي  وو ارة الةدفامل 2019األول/شكتوبر  ور ال ومال، ر تارين -42
مةةن شجةةال إهةةاا ومنةةن  2012واملمثةةال ااةةاأل عريطةة  فريةة  للت جيةةال بتنايةة  عطةةج ال مةةال ل ةةا  

 انيد األفاال واابتخدام م، وهنتال وتاويه األفاال، وتناي  تدابا وهنا ي  باأ  ال نا ازن يو 

باةأ  انيةد األفاةال  2012ور جنو  ال ويا ، ومن شجال تنهةيت عطة  ال مةال ل ةا   -43
مةن ر مةن هنةوا  األ 2019واابتخدام م، اابتاافت األمم املتحدة حله  عمال ر شةباط/فرباير 

جنو  ال ويا ،  لت هنوا  الدفامل الا   زنو  ال ويا ، والةو ارا  احلضومية ، وازماعةا  
الةةر يخمبةةت ر هنةةوا  الةةدفامل، واجملتمةةن املةةدم، وكيةةاان  منظومةة  األمةةم املتحةةدة، ومضتةةيف املمثةةال 
و اااألو ولدا كتاب  ل ا التهرير، كا  مارومل عط  ال مال هنيد ايابت رام من جاويف احلضوم 

، هنامت زن  حته  مارتك  تتألا من هنوا  الةدفامل، 2019وع وة علو ذلخ، ر وي ا /شبريال 
وف يال ازيش الا   لتحرير ال ويا  امل ارم امل يد ملاار، وحتالا جنو  ال ويا  امل ارم، 
وهنةةوا  الةةدفامل الاةة   زنةةو  ال ةةويا  املتحالاةة  مةةن اتأل  يينةة ، وزنةة  وةةزمل ال ةة   والت ةةريت 

اية اإليمةةال ر جنةةو  ال ةةويا ، وب ثةة  األمةةم املتحةةدة ر جنةةو  ال ةةويا ، ومنظمةة  األمةةم وإعةة
املتحدة للطاول  )اليووي ةيا(، بةزترة إىل الوحةدا  واملواهنةن ال  ةضري  مةن شجةال فحة  األفاةال 
 املةةةةةرتبطل أللهةةةةةوا  وازماعةةةةةا  امل ةةةةةلح  وت ةةةةةر  مو و  ر الاةةةةةرتة بةةةةةل وي ةةةةةا /شبريال وشيلةةةةةول/

فا يف علو األهنال علو شهةم مرتبطةو  بهةوا  الةدفامل شو ف ةيال ازةيش  88حتديد  2019 اببتمرب
 الا   لتحرير ال ويا  امل يد ملاار شو حتالا جنو  ال ويا  امل ارم، و  ت ر  مو 

، ب ةةةد ششةة ر مةةةن ايشةةتباكا  ر ازم وريةةة  ال ربيةة  ال ةةةوري ، 2019ور حزيرا /يوويةةه  -44
اااةةةة  التوهنيةةةن علةةةو عطةةة  عمةةةال بةةةل األمةةةم املتحةةةدة وهنةةةوا  ابةةةورت  جةةةرا أللتن ةةةي  مةةةن املمثلةةة 

 الد هرافي  إلهاا ومنن انيد األفاال واابتخدام مو 

وشابةار الت ةةاو  امل ةتمر عةةن توهنيةةن مة كرة تاةةالم بةل هنا ةةد هنةةوا  التحةالا واألمةةم املتحةةدة  -45
و وحتتةو  2019م ر آذار/مةارس لت زيز  اي  األفاال املتأثرين أللنزامل امل ةلت ر الةيمن، ر الةرت

لو ةن عطة  عمةال ملنةن  ابياابيايف  م كرة التاالم علو شحضا  ر ي ي  باأ   اي  الطاالو وحتدي إفارايف 
هنتةةةةال وتاةةةةويه األفاةةةةال عةةةة ل ال مليةةةةا  ال  ةةةةضري  الةةةةر يناةةةة لا التحةةةةالا ر الةةةةيمنو واعتمةةةةد  

ج تنايةةةةة  عطةةةةة  عمل ةةةةةا لتناةةةةةي 2018احلضومةةةة  اليمنيةةةةة  عريطةةةةة  فريةةةةة  ر كةةةةةاوو  األول/يي ةةةةةمرب 
باأ  إهاا ومنةن انيةد األفاةال واابةتخدام مو وشخواةوت زنة  فنية  ماةرتك  م لاة  مةن  2014 ل ا 
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الةةةو ارا  واإليارا  الر ي ةةةي  لةةةدعم تنايةةة  عارفةةة  الطريةةة ، وواةةة   األمةةةم املتحةةةدة يورا  تدريبيةةة  
 و2019وشتر/مايو أللت او  من ج ا  تن ي  من الهوا  امل لح  اليمني ، ر وي ا /شبريال 

 اليقدم ا ر  يف حتقيق انساءلة عن اانياا ات اجلسيمة ضد األطفال -جيم 

باةأ  حهةوق اإلو ةا  وال دالة   42/17وفهايف ملا شكدا مبلة  حهةوق اإلو ةا  ر هنةرارا  -46
ايوتهاليةةة ، فةةةة  اإلفةةة   مةةةن ال هةةةا  علةةةو ايوت اكةةةا  از ةةةيم  واوت اكةةةا  حهةةةوق اإلو ةةةا  

ا  ااطاة للهاوو  الدو  اإلو ام ياجن علو تضرارلاو وت د تدابا امل اال  شاباابةي  وايوت اك
لت زيز ابياية الهةاوو ، وتهةدمي ت وياةا  للاةحات، ومنةن ايوت اكةا  ر امل ةتهبال وريمل تضرارلةا 
باةةرم عهةةوأل  هناووويةة  علةةو ازنةةاة، وإهةةاا يورة ال نةةا ر هايةة  املطةةاف وامل ةةامه  ر احلاةةا  

و ال    وحتهي  التنمي و إ  عد   اابب  ازناة لو اوت اك حل  األفاال ر ال دال  و ضن ش  عل
ي ةةوق ت ةةافي مو ونةةيف ش  تضةةو   اربةة  اإلفةة   مةةن ال هةةا  وم ةةاال  ازنةةاة عن ةةرايف شاباابةةيايف ر 

 الت د  ل وت اكا  از يم  الر ت ت دف األفاالو 

كبةةةا، علةةةو ابةةةبيال املثةةةال، مةةةن جاوةةةيف ال ةةةلطا  وعلةةةو ال ةةة يد الةةةوف ، شخحةةةر  تهةةةد    -47
، بةةدعم مةةن 2009الهاةةا ي  ر مج وريةة  الضووغةةو الد هرافيةة  ر تنايةة  هنةةاوو   ايةة  الطاةةال ل ةةا  

األمم املتحدة، ال   يةن  علةو ش  انيةد األفاةال لةو جر ة  ي اهنةيف علي ةا ألل ةجن ملةدة ت ةال 
ال لةةةةاألروجاا راهتةةةةاا، الاةةةةابج ، حضةةةةم علةةةةو مارابةةةةي2019شةةةةباط/فرباير  1ابةةةةن و ور  20إىل 

ال ةةاب  ر الهةةوا  امل ةةلح  زم وريةة  الضووغةةو الد هرافيةة  الةة   اواةةم إىل مجاعةة  ويةةاتورا كها ةةد، 
، 2019بت م  انيد شفاال واابتخدام م ر الهتالو ور آ /شم ط   عامايف  15ألل جن ملدة 

، الها ةد ال ةاب  لهةوا  املهاومة  الوفنية  ر إيتةور ، علةو جةرا م حةر  بدش   اكم  كوبرا مةااتات
وجةةرا م  ةةد اإلو ةةاوي ،  ةةا ر ذلةةخ انيةةد األفاةةال واابةةتخدام م واارابةة  ال نةةا ازن ةةيو وهنةةد 

ف يال شيضا، علةو جةرا م حةر   -بدش   اكم  شيضا، هنا د مجاع  ودوما للدفامل عن الضووغو 
واارابةة  ال نةةا ازن ةةيو وألإل ةةاف  إىل ذلةةخ، شيةةد  يا ةةرة  تاةةمال انيةةد األفاةةال واابةةتخدام م

حبة  يومينيةخ بةوينجي  2018حضةم ال ةجن امل بةد ال ةاير ر عةا   2019ايابتوناف ر عا  
 بالاوز ، الها د ال اب  لهوا  املهاومل الوفنيل الضووغوليل، مر   انيد األفاالو 

وتوكوهلةا ايعتيةار  املت لة  ألشةرتاك األفاةال ر إ  إيرال شحضا  اتااهني  حهةوق الطاةال وبر  -48
املنا عا  امل لح  وارمي ايوت اكا  از يم   د األفاال ر التاةري ا  الوفنية ، ياةضال عطةوة 
م م  إلراباا األاباس حملاابةب  ازنةاةو ووفهةايف ملةا ذكةر شعة ا، فهةد اتة   ال ديةد مةن البلةدا  تةدابا 

 ل ا الغاي  من ااط  املت له  ألألفاال والنزاعا  امل لح و يدف حتهي   2019تاري ي  ر عا  

، واةلت املمثل  اااة  تاجين الدول علةو إعطةاا األولوية  ز ةوي 2019وفوال عا   -49
امل اال و ويعت ألوتظا  إىل اعتماي تارين نر  ايوت اكا  از يم   د األفاال وإىل التحهي  

حةةرتا  اإلجةةرااا  الهاووويةة  الواجبةة و كمةةا واةةةلت الةةدعوة إىل ال ةةرين في ةةا ومها ةةاة ازنةةاة، مةةن ا
إيرال وتنايةة  األحضةةا  املت لهةة  ألمل ةةاال  ر عطةةج ال مةةال املوهن ةة  بةةل األمةةم املتحةةدة واألفةةراف 

 (و A/73/907–S/2019/509امل كورة ر مرفها  تهرير األمل ال ا  عن األفاال والنزامل امل لت )

، حضمةةةت احملضمةةة  ازنا يةةة  2019تاةةةرين الثةةةام/ووفمرب  7ر وعلةةةو ال ةةة يد الةةةدو ،  -50
الدوليةة  علةةو بوابةةضو وتاجاوةةدا، ان ةةيف ر ةةي  األركةةا  وهنا ةةد ال مليةةا  ال ةةاب  ر احتةةاي الةةوفنيل 

ابةةن  ب ةةبيف  30الضووغةةوليل مةةن شجةةال ال ةة  /الهوا  الوفنيةة  لتحريةةر الضووغةةو، ألل ةةجن ملةةدة 
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ر إيتةةةور  مم وريةةة   2003و 2002ل عةةةامي جةةةرا م حةةةر  وجةةةرا م  ةةةد اإلو ةةةاوي  وهن ةةةت بةةة
الضووغو الد هرافي ، و لت جرا م امت ا  واابت باي جن ي وانيد شفاال يو  ااام ة  عاةرة 

 كةةةةاوو  األول/  11ر مجاعةةةة  م ةةةةلح  واابةةةةتخدام م للماةةةةارك  الا ليةةةة  ر شعمةةةةال هنتاليةةةة و ور 
لدولية  الةت م املت لهة  مةرا م احلةر  ، شيةد  الةدا رة التم يدية  للمحضمة  ازنا ية  ا2019يي ةمرب 

وازرا م  د اإلو اوي   ةد شلاريةد يضةاتو  )امللهةيف برامبةو( وألتةري  إيواري وغاابةوان، وك مهةا مةن 
الهةةةةةاية ال ةةةةةابهل مليلياةةةةةيا  وشوةةةةةر أليكةةةةةاو ر مج وريةةةةة  شفريهيةةةةةا الوابةةةةةطوو ولةةةةةدا  ييةةةةةد لةةةةة ا 

 عتهاي أب  شلاريةد يضةاتو  ارتضةيف جر ة  ش  ح  شاببا  حهيهي  تدعو ل احملضم ايهتاما ، رش  
 احلر  املتمثل  ر انيد واابتخدا  شفاال يو  ااام   عارة للماارك  ر األعمال ال دا ي و 

 اليوعية وحشد اجلاو  العانية -خامساا  

إذكةةاا الةةوعي ال ةةا  وحاةةد از ةةوي ال امليةة ،  2019واةةةلت املمثلةة  اااةةة  فةةوال عةةا   -51
عةةةة ل  ترا  ميداويةةةة ، وإفةةةة ق  لةةةة  جديةةةةدة، واميةةةةن شفاةةةةال املمارابةةةةا  ر ذلةةةةخ مةةةةن   ةةةةا

والةةدروس امل ةةتااية، ومةةن عةة ل التحةةالا ال ةةاملي إلعةةاية إيمةةال األفاةةال ازنةةوي، والت ةةاو  مةةن 
 فا ا  وااب   من از ا  الااعل و 

 الزارات انيدانية -ألف 

واةلت املمثل  اااة  ومضتب ا الهيةا  بةزترا  إىل البلةدا  امل نية  اطة  األفاةال والنةزامل  -52
امل ةةةلت واملاةةةارك  ر شواةةةط  يوليةةة  رفي ةةة  امل ةةةتوا مةةةن شجةةةال التوعيةةة  والةةةدعوة حلمايةةة  األفاةةةال 

 املتأثرين أللنزاملو 

 الةةرتم، مهةةر ، ابةةافر  املمثلةة  اااةةة  إىل2019ور كةةاوو  الثام/ينةةاير وآذار/مةةارس  -53
حتالا يعم الارعي  ر اليمن، من شجال التوهنين ملو م كرة تاةالم باةأ  حت ةل  اية  األفاةال 

 املتأثرين أللنزامل امل لت ر اليمنو 

،  ار  املمثلةةة  اااةةةة  مج وريةةة  شفريهيةةةا الوابةةةطو والتهةةةت ب ةةةدة 2019ور شتر/مةةةايو  -54
زماعةا  امل ةةلح  املوهن ة  علةةو اتاةاق ال ةة   ج ةا   لةةت كبةار امل ةة ولل احلضةوميل واثلةةي ا

الر وهن  ةت علي ةا  2018و ويعت إىل التناي  الضامال اط  عمال عا  2019وامل احل  ر عا  
احلركةة  الوفنيةة  ألفريهيةةا الوابةةطو، ويعةةت ازماعةةا  امل ةةلح  األعةةرا امل نيةة  إىل اعتمةةاي عطةةج 

عطةةر عمةةال جديةةدتل ر حزيرا /يوويةةه  عمةةال وتنايةة لاو ووفهةةايف ملةةا ابةةب  ذكةةرا،   التوهنيةةن علةةو
و كمةةةا شةةةج ت املمثلةةة  اااةةةة  احلضومةةة  علةةةو و ةةةن عطةةة  وفنيةةة  ملنةةةن 2019وآ /شم ةةةط  

ايوت اكةةا  از ةةيم  الةةر ت ةةت دف األفاةةالو ور ألوغةةي وكامةةا ألوةةدورو، التهةةت أبفاةةال كةةاووا 
 ر برامة إعاية اإليمالو  مرتبطل ر ال اب  مماعا  م لح  وشخيرجوا

للتواةةةةال، مةةةن بةةةل شمةةةور شعةةةرا، مةةةن  2019و ار  املمثلةةة  اااةةةة  مةةةا  ر متو /يوليةةةه  -55
، واز ةةةا  2015احلضومةةة  وازماعةةةا  امل ةةةلح  املوهن ةةة  علةةةو اتاةةةاق ال ةةة   وامل ةةةاحل  ر عةةةا  

الااعل  الدولي  املوجوية ر البلد ومنظما  اجملتمن املدمو ويعت مجيةن األفةراف امل نية  إىل التناية  
الضامةةال للربوتوكةةول املت لةةة  بت ةةليم األفاةةةال الةة ين شخابةةةروا عةة ل ال مليةةةا  ال  ةةضري  إىل از ةةةا  
الااعلةةةة  امل نيةةةة  حبمايةةةة  الطاةةةةالو وحثةةةةت هنةةةةاية ازماعةةةةا  امل ةةةةلح  علةةةةو ت ةةةةريت مجيةةةةن األفاةةةةال 
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املنخرفل ر ةاوف ا وو ن حد ل وت اكا  از يم و وشج ت املمثل  اااة  تن يهي  احلركةا  
ويعةةةةت التن ةةةةيهي ، املدرجةةةة  ر هنا مةةةة   2017 واييةةة  علةةةةو التنايةةةة  الضامةةةةال اطةةةة  عمل ةةةةا ل ةةةةا  األ

 از ةةا  الةةر انةةد األفاةةال وت ةةتخدم م، إىل اعتمةةاي عطةة  عمةةالو وشةة د  املمثلةة  اااةةة  شياةةايف 
 إوااا فري  شةدهناا جديد م   ألألفاال والنزامل امل لت، برائاب  بلجيضا والنيجرو

،  ار  املمثلةةةة  اااةةةةة  ال ةةةةومال لضةةةةي تبحةةةةث مةةةةن 2019ول/شكتةةةةوبر ور تاةةةةرين األ -56
املت لهة  إبهةاا ومنةن انيةد األفاةال  2012حضوم  ال ومال ايحتايي  تناي  عطةج عمل ةا ل ةا  

واابةةةتخدام م وهنةةةتل م وتاةةةوي  م،  ةةةا ر ذلةةةخ مةةةن عةةة ل التوهنيةةةن علةةةو عريطةةة  فريةةة  مةةةن و يةةةر 
اااة  فاوف باأ  تزايةد ايوت اكةا  املن ةوب  إىل هنةوا   الدفامل لت رين التناي و وشاثر  املمثل 

شمةةن الدولةة  الادراليةة و كمةةا  ار  أليةةدوا، الوييةة  ازنوبيةة  الغربيةة ، مةةن شجةةال إجةةراا تهيةةيم مباشةةةر 
للواهنةةن املريةةر لنيفاةةال املتةةأثرين أللنةةزامل وشجةةر  ات ةةاي  مةةن ال ةةلطا  اإلهنليميةة و وشفلهةةت مةةن 

ناا ال    لدعم منن انيةد األفاةال وحتديةد األفاةال املةرتبطل ر و ارة الدفامل مارومل ةندوق ب
 ال اب  أللهوا  وازماعا  امل لح  وت ر  م وإعاية إيماج م ر اجملتمن احملليو 

 وعةةة وة علةةةو ذلةةةخ، حاةةةر  املمثلةةة  اااةةةة  حلهةةة  عمةةةال يوليةةة  ر شواتوا ر شةةةباط/ -57
، 2019ايةة  مبةةاي  فةةاوضوفرو ور آذار/مةةارس يابةةت رام التوجي ةةا  املت لهةة  بتن 2019 فربايةةر

شاركت ر جل   حتاور باأ  األفاال والنزامل امل ةلت عخهةد  ر جنيةا عة ل الةدورة األرب ةل 
جملل  حهوق اإلو ا و وحار  املة متر الةدو  الثالةث باةأ  املةدارس اآلمنة  الة   عخهةد ر ألملةا 

 و 2019ي  مايوركا، إابباويا، ر شتر/مايو 

 احلملة العانية اجلديدة والدعوة -ابء 

 احلملة العانية اجلديدة: "العمل من أجل محاية األطفال انيأثرين ابلنزاع انسلح"  

، شفلهةةت املمثلةة  اااةة   لةة  جديةةدة لععة   والةةدعوة ب نةةوا  2019ر وي ةا /شبريال  -58
دف احلملةة ، الةةر ابت ةةتمر حةةى وال مةةال مةةن شجةةال  ايةة  األفاةةال املتةةأثرين أللنةةزامل امل ةةلتوو وهتةة

، إىل توابةةين وطةةاق احلملةة  ال ةةابه  الةةر شفلةة  علي ةةا وشفاةةال ي جنةةويو، مةةن 2022هايةة  عةةا  
ع ل ت ليج الاوا علو مجين ايوت اكا  از يم  ال ت  ر  اول  لت زيز اتبةامل هةة كلةي عنةد 

م أل  األفاال والنزامل  إىل و ن الت د  ل وت اكا  الر ت ت دف األفاالو كما هتدف شياايف 
 امل لت ر ةميم برانمة بناا ال    وال مال اإلو ام والتنمي  والوهناي و

وهنةد شخعةةد  احلملةة  أللتاةةاور مةةن فتلةةا شةةركاا األمةةم املتحةةدة،  ةةا ر ذلةةخ اليووي ةةيا  -59
وإيارة عمليةةةا  ال ةةة   وإيارة الاةةة و  ال ياابةةةي  وبنةةةاا ال ةةة  ، عةةة وة علةةةو منظمةةةا  اجملتمةةةن 
املةةدم والةةدول األعاةةةاا ر األمةةم املتحةةدةو وهنةةةد  املب ةةوث ااةةاأل ملنظمةةة  األمةةم املتحةةدة للرتبيةةة  

 وال لم والثهاف  )اليوو ضو( لل    وامل احل ، فورابت ويتاكر، يعمه للحمل و

 لةة  وال مةال مةةن شجةةال  ايةة  األفاةةال  2019وي ةةا /شبريال  2وشخفلهةت ر ويويةةورك ر  -60
املتةةةأثرين أللنةةةزامل امل ةةةلتو علةةةو ال ةةة يد ال ةةةاملي، وذلةةةخ عةةة ل حةةةدث شةةةارك ر رعايتةةةه ايحتةةةاي 

، مةةةن الربملةةةا  2019األوروي وايحتةةةاي األفريهةةةيو وشخفلهةةةت احلملةةة  ر بروك ةةةال ر وي ةةةا /شبريال 
املتحةدة، وابةتنطل  املزيةد مةن  ، مةن شةركاا األمةم2019األوروي، ور ألوضوك ر آ /شم ط  

 و 2020احلم   علو ال  يد اإلهنليمي ع ل عا  
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ولناك ال ديد من البلدا  امل ني  بربانمة األفاال والنزامل امل لت الر تولت  ما  شمر ل ا  -61
، ور 2019 مايواحلم   علو ال  يد الوف ،  ا ر ذلخ ر مج وري  شفريهيا الوابطو ر شتر/

و وجرا إعداي املواي اإلع مي  2019، ور ما  ر متو /يوليه 2019ل ر حزيرا /يوويه ال وما
 ألللغا  اإلابباوي  واإلهتليزي  وال ربي  والارو ي  لتي ا وار رابا ال الرتوية هلاو 

 الدعوة  

ر  عامةةايف  بيةةاانيف  50جةةزا مةةن ج ةةوي الةةدعوة، شةةةدر  املمثلةة  اااةةة  مةةا ي يهةةال عةةن ك -62
،  ةةةةا ر ذلةةةةخ بيةةةةا  ماةةةةرتك باةةةةأ  حهةةةةوق اإلو ةةةةا  والاةةةةوامال اإلو ةةةةاوي  املت لهةةةة  2019 عةةةةا 

أللن ةةةاا واألفاةةةال املتةةةأثرين أللنةةةزامل ر ال ةةةراق وازم وريةةة  ال ربيةةة  ال ةةةوري ، أليشةةةرتاك مةةةن املهةةةرر 
ااةةاأل امل ةة  حبمايةة  وت زيةةز حهةةوق اإلو ةةا  واحلةةرت  األاباابةةي  ر ابةةياق مضافحةة  اإلرلةةا ، 

اةةة  لنيمةةل ال ةةا  امل نيةة    ةةأل  ال نةةا ازن ةةي ر حةةاي  النةةزامل، واملمثلةة  اااةةة  واملمثلةة  اا
 لنيمل ال ا  امل ني    أل  ال نا  د األفاالو

كمةةا واةةر  املمثلةة  اااةةة  بيةةاول ةةةحايل ماةةرتكل مةةن امل تاةةار ااةةاأل امل ةة   نةةن  -63
عةةةن احلمايةةة ، و ةةةال ذلةةةخ م ةةةأل  احلضةةةم  اإلألية ازماعيةةة ، وامل تاةةةار ااةةةاأل امل ةةة  ألمل ةةة ولي 

ال ةةةاير حبةةة  بوابةةةضو وتاماوةةةدا مةةةن هنبةةةال احملضمةةة  ازنا يةةة  الدوليةةة و وعةةة وة علةةةو ذلةةةخ، ةةةةدر  
بيةةاان  ةةةحاي  ماةةرتك  ر اليةةو  الةةدو  ملضافحةة  اابةةتخدا  ازنةةوي األفاةةال مةةن املمثةةال ال ةةامي 

 ةةي  املاو ةةي  األوروبيةة ، ور يةةو  ل حتةةاي األوروي للاةة و  ااارجيةة  وال ياابةة  األمنيةة ، وان ةةيف ر 
 الطاال األفريهي أليشرتاك من إيارة ال    واألمن ر ايحتاي األفريهيو

 جتميع أفضل انمار ات والدروس انسيفا ة  -جيم 

(، واةةةةال مضتةةةيف S/PRST/2017/21مثلمةةةا شةةةجن عليةةةه مبلةةة  األمةةةن ر بيةةةا  رائابةةةي ) -64
ال ل  حبماي  الطاال، تناية  املبةايرا  املت لهة  أللةدروس  املمثل  اااة ، من از ا  الااعل  ذا 

امل ةةةتااية مةةةن شجةةةال اميةةةن شفاةةةال املمارابةةةا  الاةةةامل  باةةةأ  الوييةةة  املت لهةةة  ألألفاةةةال والنةةةزامل 
 امل لت،  ا ر ذلخ التوجيه ال ملي املت ل  بدمة هناات  اي  الطاال ر عمليا  ال   و

  تااوري  من از ا  الااعل  ر مبال  اي  الطاةال ، بدش  عملي2018ور متو /يوليه  -65
والوابةةةاف  يةةةدف و ةةةن توجيةةةه عملةةةي باةةةأ  إيمةةةال هناةةةات  ايةةة  الطاةةةال ر عمليةةةا  ال ةةة  ، 
أللت او  من إيارة عمليا  ال    وإيارة الا و  ال ياابي  وبناا ال    واليووي ياو وابيخاضال 

اي  الطاال ر عمليا  ال   ، ال ين ا طلن توثي  وحتليال التجار  املضت ب  ر يمة م ا ال  
يمةةا مضتةةيف املمثلةة  اااةةة  ومةةاا مةةن از ةةا  امل نيةة  حبمايةة  األفاةةال وج ةةا  الوابةةاف  علةةو 
مةدا ال ةنوا  املا ةةي ، وهطة  اوطةة ق م مة  لبلةورة تلةةخ التوجي ةا و ور لةة ا اإلفةار، عهةةد  

للج ةةةا  الااعلةةة  ر مبةةةال  2018رب ر جنيةةةا ر تاةةةرين الثةةةام/ووفم املمثلةةة  اااةةةة  اجتماعةةةايف 
 احلماي  والواباف ، وشاركت ر تنظيم جل   تااور رفي   امل توا ر بروك ةال ر تاةرين األول/

مةةن حضومةة  بلجيضةةا وامل  ةةد األوروي لل ةة  و و ةةم لةة ا احلةةدث األعةةا كبةةار  2019شكتةةوبر 
الدبلوماابةةةيل ووابةةةطاا ذو  عةةةربة، وج ةةةا  فاعلةةة  ر مبةةةال  ايةةة  الطاةةةال ملناهناةةة  التحةةةدت  
الا لي ، وإلهاا الاوا علو الدروس امل تااية وتبايل التوةةيا  باةأ  يمةة هناةات  اية  الطاةال 

 و 2020  التوجي ا  ر شباط/فرباير ر عمليا  ال   و وابتهد
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ب نةوا  واألفاةال والنةزامل  2019وع ل حدث جاو  عهةد ر جنيةا ر حزيرا /يوويةه  -66
امل ةةةلتا  ايةةة  األفاةةةال شثنةةةاا احلةةةر  وب ةةةدلاو وظمتةةةه األرجنتةةةل وإابةةةباويا وشورومةةةوا  وبلجيضةةةا 

دو  إلوهةةاذ الطاولةة ، واملنظمةة  والنةةروية، أللت ةةاو  مةةن اليووي ةةيا، وااطةة  الدوليةة ، والتحةةالا الةة
الدوليةةةةةة  للرعيةةةةةة  ال امليةةةةةة ، ر إفةةةةةةار ازةةةةةةزا املت لةةةةةة  أللاةةةةةة و  اإلو ةةةةةةاوي  للمجلةةةةةة  ايهنت ةةةةةةاي  

 وايجتماعي، اابت رم مضتيف املمثل  اااة  عملي  إعداي التوجي ا و 

ملةةةةةةا ذكرتةةةةةةه املمثلةةةةةة  اااةةةةةةة  ر تهريرلةةةةةةا ال ةةةةةةاب  إىل مبلةةةةةة  حهةةةةةةوق اإلو ةةةةةةا   ووفهةةةةةةايف  -67
(A/HRC/40/49  فهد وظمت، أللت او  من اليووي يا ر عا ،)ابل ل  حلهةا  عمةال 2018 ،

إهنليمي  مج ت شعااا فرق ال مال الهطري  للرةد واإلب ف التاب   لنيمةم املتحةدةو وعهةد  حلهة  
مج ت الرعاباا املااركل لارق ال مةال الهطرية   2019الثام/يناير  كاوو عمال اثوي  ر واوي ر  

الضووغةةو الد هرافيةة  وجنةةو  ال ةةويا  وال ةةويا  وال ةةومال، ألإل ةةاف  إىل املةةديرين  مةةن مج وريةة 
اإلهنليميةةةل لوكةةةاي  األمةةةم املتحةةةدة وةةةةناييه ا وبرامب ةةةاو وعهةةةد  ماةةةاورة اثلثةةة  ر ألوضةةةوك ر 

 و 2020و وابت هد مااورة راب   ر ياكار ر كاوو  الثام/يناير 2019آ /شم ط  

وس امل ةتااية وشفاةال املمارابةا ، ا ةطلن مضتةيف املمثلة  اااةة  ومن شجال امين الدر  -68
بب ثا  إىل الالبل وشومنداو فاي الالبل، شارك املضتيف ر حدث جاو  باأ  شفاال اارابا  

برعايةة  حضومةة  بلجيضةةا، وهنةةا   2018إعةاية اإليمةةال وخظةةم ر مينةةداانو ر كةةاوو  األول/يي ةمرب 
ماعةةةا  مةةن كيةةةاان  األمةةم املتحةةةدة وم ةة ولل حضةةةوميل بةةزترة إىل جنةةو  البلةةةدو وعهةةد  اجت

وهنةةةاية جب ةةة  مةةةورو اإلابةةة مي  للتحريةةةر وشفاةةةال جنةةةوي   ت ةةةر  م مةةةن جب ةةة  مةةةورو اإلابةةة مي  
، شجريةةت  ترا  إىل  ةةال 2019آذار/مةةارس للتحريةةر وعةةا  هتمو وعةة ل الب ثةة  إىل شومنةةدا ر 

كةةةا  از ةةةيم  الةةةر ت ةةةرم هلةةةا شفاةةةال شثنةةةاا النةةةزاملو البلةةةد، وي ابةةةيما إىل املنةةةاف  املتةةةأثرة أليوت ا 
وجر  مهاب   من شفاال جنوي ابابهل وشفاال متأثرين أللنزامل وشةةحا  م ةلح  ي ملةو  ر 
مبال  اي  الطاال من شجال الوهنوف علو تهييم م لنيو امل ر ذلخ الوهنت وحةى اآل و ومج ةت 

لةةدروس امل ةةتااية مةةن شجةةال ت ميم ةةا علةةو األيلةة  والةةروات  املت لهةة  ألمل ةةأل  وو ةة ت ر ملةةا ل
 از ا  امل ني و 

 اليحالف العاني من أجل إعا ة إ ماج األطفال اجلنو   - ال 

ملةةةا ذكرتةةةه املمثلةةة  اااةةةة  ر تهريرلةةةا ال ةةةاب  املهةةةد  إىل مبلةةة  حهةةةوق اإلو ةةةا   وفهةةةايف  -69
(A/HRC/40/49  فهةد شفلهةةت ر عةةا ،)إيمةةال ازنةةوي  التحةالا ال ةةاملي مةةن شجةال إعةةاية 2018

األفاال يدف تضوين شفضار جديدة فيما يت ل  أللدعم امل ةتدا  لةربامة إعةاية إيمةال األفاةالو 
ا ر هنياية التحالا ال املي ال   يتألا من عةرباا ر  اية  الطاةال مةن ياعةال يوتارتك اليووي 

كاي يةةة  ويول األمةةةم املتحةةةدة ومةةةن منظمةةةا  اجملتمةةةن املةةةدم، عةةة وة علةةةو البنةةةخ الةةةدو  ويوا ةةةر ش
شعااا ر األمم املتحدةو و  إوااا فري  عرباا اابتاةار  وزنة  توجيةه ومبموعة  شةةدهناا يةدف 

 تهدمي املاورة للتحالا ال امليو 

عهد مااورا  من شواباط شكاي ي  عاملي ، ومنظما  ما حضومي   2019وش د عا   -70
ويةةال، ومنظمةةا  يوليةة ، وجنةةوي شفاةةال  ليةة  ويوليةة ، ويول شعاةةاا ر األمةةم املتحةةدة، وعةةرباا مت

ابةةابهل وشفاةةال متةةأثرين أللنةةزاملو ف لةةو ابةةبيال املثةةال، عخهةةد ر ويويةةورك ايجتمةةامل األول جملموعةة  
، حتت رائاب  فرو ةا، وكا اع ةتا ، 2019شباط/فرباير  25األةدهناا امل ني  إبعاية اإليمال ر 
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تاةةةةاور  ر ويويةةةةورك مةةةةن جنةةةةوي ، عخهةةةةد اجتمةةةةامل 2019حزيرا /يوويةةةةه  12و 11ومالطةةةة و ور 
شفاةال ابةةابهل وشفاةةال متةةأثرين أللنةةزامل، حاةةرا شةةركاا مةةن عةةدة ج ةةا  بين ةةا جنةةو  ال ةةويا ، 

، 2019متو /يوليةةةه  22وابةةةااليو ، واململضةةة  املتحةةةدة لربيطاويةةةا ال ظمةةةو وشيرلنةةةدا الاةةةمالي و ور 
، حداثيف جاوبيايف ب نوا  وآفاق وظم مضتيف املمثل  اااة ، أليشرتاك من اليووي يا ومج وري  كورت

إعاية إيمال األفاالا البيةاان  ازديةدة باةأ  كياية  م ةاعدة األفاةال علةو اابةت اية حيةاهتموو 
، اابتاةةةافت بلجيضةةةا، وبولنةةةدا، وبةةةاو، واململضةةة  املتحةةةدة 2019تاةةةرين الثةةةام/ووفمرب  26ور 

لتبةةايل األفضةةار ال ةةريت وةةةيغ  شرتو باةةأ  م ةةأل   لربيطاويةةا ال ظمةةو وشيرلنةةدا الاةةمالي  اجتماعةةايف 
 إعاية إيمال األفاال، من الرتكيز علو ال ل  بل ازواويف اإلو اوي  والتنمي  وال   و

ثةةةةةة ث مةةةةةةن الورهنةةةةةةا  الةةةةةةر و ةةةةةة ت ر لةةةةةة ا اإلفةةةةةةارو  2020وابتخناةةةةةةر ر بدايةةةةةة  عةةةةةةا   -71
اية اإليمةةةةال النةةةةاجت لنيفاةةةةال ومو ةةةةوعا  لةةةة ا األوراق لةةةةيا الثغةةةةرا  وايحتياجةةةةا  املت لهةةةة  إبعةةةة

املرتبطل بهوا  شو مجاعا  م لح ؛ وإعاية ةيام  عملي  إعةاية اإليمةال مةن مبةري عمةال إو ةام إىل 
حتهيةة  التنميةة  وبنةةاا ال ةة   والوهنايةة  والةة لا  إىل شب ةةد مةةن ذلةةخ؛ وتهةةدمي الةةدعم املةةا  إلعةةاية إيمةةال 

 مال التحالا ال املي عند اإلع   عن اوط هن اواألفاالو وابي لج الاوا علو املرحل  التالي  من ع

 منع اانياا ات اجلسيمة ضد األطفال -هاء 

ر  حامسةةايف  منةةن ايوت اكةةا  املرتضبةة   ةةد األفاةةال ر النزاعةةا  امل ةةلح  ياةةضال عن ةةرايف  -72
بنةةةةاا ال ةةةة   وةةةةةووه، وكةةةة لخ ر  ةةةةما  إعمةةةةال حهةةةةوق األفاةةةةال وايابةةةةتااية مةةةةن إمضةةةةاانهتم 

لرعية  األمةل ال ةا  باةأ  منةن ايوت اكةا ، والهةرارا   تغيةا ر اجملتمةنو ويعمةايف  ألعتبارلم عناةر
املت لهةةة  بتحهيةةة  شلةةةداف التنميةةة  امل ةةةتدام  وةةةةو  ال ةةة  ، انهناةةةت املمثلةةة  اااةةةة  وحضومةةة  

، و ةةن عطةة  وفنيةة  ملنةةن 2019مج وريةة  شفريهيةةا الوابةةطو عةة ل ب ثت ةةا إىل البلةةد ر شتر/مةةايو 
م   د األفاالو ومن شجال يعم احلضوم  ر حتهي  لة ا الغاية ، شوفةد مضتةيف ايوت اكا  از ي

 و 2019املمثل  اااة  ب ث  تهييم إىل مج وري  شفريهيا الوابطو ر تارين الثام/ووفمرب 

تطةةةوير وتوابةةةين وطةةةاق مبةةةايرا  الوهنايةةة  علةةةو ال ةةة يدين اإلهنليمةةةي ويو  اإلهنليمةةةةي إ   -73
( من شأهما احملافظ  علةو املضاابةيف 2018)2427 هنرارا الل ين شجن علي ما مبل  األمن ر

الر حتههةت مةن عة ل عطةج ال مةال الوفنية  علةو ملةو يتجةاو  املةدة الزمنية  املن ةوأل علي ةا ر 
تلخ ااطج، وو ن تدابا وهنا ي  من جي  تامال مجين املناف  يدف ت زيةز  اية  األفاةال علةو 

حو املبل شيانا، ا رفت املمثل  اااةة  والةدول املوهن ة  املدا الطويالو ور ل ا اإلفار، وعلو الن
علةو ايتاةةاق اإلفةةار  باةأ  ال ةة   واألمةةن والت ةةاو  زم ورية  الضووغةةو الد هرافيةة  واملنطهةة  ر 

 عملي  منن ايوت اكا  از يم  الر ت ت دف األفاالو 

دة اليقنيووة والوودعم العموول مووع انن مووات اإلدليميووة و ون اإلدليميووة وتقوود  انسوواع -واو 
 يف جمال بناء القدرات

يةةال تطةةوير وت زيةةز الت ةةاو  الهةةا م مةةن املنظمةةا  اإلهنليميةة  ويو  اإلهنليميةة  املةة كورة شيانا  -74
 ثةةال شولويةة  للممثلةة  اااةةة و كمةةا ت اووةةت املمثلةة  اااةةة  ومضتب ةةا مةةن رابطةة  يول جنةةو  شةةرق 

 ميو آابيا، ومجاع  يول األوديز، ومنظم  الت او  اإلاب 
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اابةةتمر  الاةةراك  بةةل املمثلةة  اااةةة  وايحتةةاي األوروي فةةوال الاةةرتة املاةةمول  أللتهريةةرو  -75
 ت املمثل  اااة  م كرة تاالم مةن الربملةا  األوروي إلواةاا إفةار ، وهن  2019فاي وي ا /شبريال 

مية  إىل اللجنة  ال ياابةي  واألمنية  مت إحافة  إع للت او  باأ  األفاال والنزامل امل لتو كما هند  
 التاب   جملل  ايحتاي األورويو 

وهند  مضتيف ايت ال التابن لنيمم املتحدة امل   ألألفاةال والنزاعةا  امل ةلح  )شوروأل(  -76
ويورا  تدريبيةةة  باةةةأ  األفاةةةال والنةةةزامل امل ةةةلت اةةةرباا مةةةن الةةةدا رة األوروبيةةة  للاةةة و   إحافةةةا 

ااارجيةة  ومل تاةةار  حهةةوق اإلو ةةا  والاةة و  ازن ةةاوي  مةةن الب ثةةا  املاةةرتك  لنيمةةن والةةدفامل 
، اشةةةةرتك مضتةةةةيف املمثلةةةة  اااةةةةة  مةةةةن إيطاليةةةةا 2019التاب ةةةة  ل حتةةةةاي األورويو ور متو /يوليةةةةه 

 تنظيم حله  يراابي  عن واألفاال والنزامل امل لتا مناهنا  شفر عمال ايحتاي األوروي وبلجيضا ر
، شةةةارك املضتةةةيف ر حلهةةة  2019واألمةةةم املتحةةةدة وفةةةرأل ت ميم ةةةاوو ور تاةةةرين األول/شكتةةةوبر 

عمةال ر ما /منطهة  ال ةةاحال  ةمت م ة ولل كبةةار مةن ايحتةاي األوروي واألمةةم املتحةدة باةةأ  
ال  ةةضر  لل مةةال اإلو ةةام، والهةةاوو  الةةدو  اإلو ةةام، و ايةة  املةةدويلو كمةةا  - التن ةةي  املةةدم

 ي  ر مضتيف ايت ال ت او  املمثل  اااة  من مبل  حهوق اإلو ا و 

 من مة حلف مشال األطلسي   

 عز  مضتيف املمثل  اااة  شراكته من منظم  حلا  ال األفل ي )الناتو(و ور متو / -77
م مضتب ةةا تنظةةيم يورة تدريبيةة  اثلثةة  ر انبةةو ، إيطاليةةا، باةةأ  األفاةةال والنةةزامل ، يعةة2019يوليةةه 

امل لت، وذلخ لاا دة ج ا  ايت ال التاب   للحلا امل ني  حبماي  الطاةالو كمةا ابةاعد مضتب ةا 
حلا الناتو ر و ن اللم ا  األعاة علو حزم  تدرييف  دث  ملوياي الناتو ر مبال األفاال 

مل ةةلح ، مةةن الرتكيةةز باةةضال عةةاأل علةةو ايوت اكةةا  از ةةيم  ال ةةت و وابةةيتم تةةوفا والنزاعةةا  ا
 حزم  تدرييف ألفراي عمليا  ال    تتامن وهنا ن افرتا ي و

وواةال مضتيف املمثل  اااة  ت اووه الوثية  مةن م ة ول التن ةي  الر ي ةي ر مهةر النةاتو  -78
امل ةةة  ألألفاةةةال والنزاعةةةا  امل ةةةلح ، وابةةةيدعم حتةةةديث وثيهةةة  النةةةاتو ال ياابةةةي  امل نووةةة  و ايةةة  
 األفاال ر النزاعا  امل لح ا الطري  إىل األما و، بتهدمي الدروس امل تااية وشفاال املمارابا و 

وابيهد  مضتيف املمثل  اااة  م ةاعدة تهنية  ف  ة  ملهةر النةاتو يةدف امل ةاعدة ر  تية  -79
 ت ميم وتطوير شواط  الناتو ر حتديد ومنن ايوت اكا  از يم   د األفاال ر النزاعا  امل لح و 

  عم ددرات اتيلند يف جمال حفظ السالم   

مضتةيف املمثلة  اااةة  واليووي ةيا ب ثة  ر   بناايف علةو فلةيف مةن حضومة  اتي وةد، شوفةد -80
إىل املنةةةةاف  املتةةةةأثرة ر جنةةةةو  اتيلنةةةةد ملناهناةةةة   ايةةةة  األفاةةةةال مةةةةن  2019كةةةةاوو  الثام/ينةةةةاير 

امل ةةة ولل احلضةةةوميل واملنظمةةةا  مةةةا احلضوميةةة  واملدرابةةةل واألفاةةةالو وفخلةةةيف مةةةن مضتب ةةةا، إىل 
ر  للمهاف ةا  احلدويية  ازنوبية  وزنتةه ا، تهدمي م ةامها  ت ةاعد املركةز اإليايجاويف اليووي 

ا، يامل ني  ألملرشة والطاال ر ت زيز شواط  التدرييف والوهناي و كما هند  مضتب ا، إىل جاويف اليووي 
ملبةةاي  فةةاوضوفر، يةةدف تطةةوير  الةةدعم إىل مركةةز عمليةةا  ال ةة  ، ولةةو مركةةز متيةةز إهنليمةةي وفهةةايف 

  لت هنبال وار مويايهو يوراته التدريبي  ر مبال األفاال والنزامل امل
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عملةةةت املمثلةةة  اااةةةة  علةةةو ت ميةةة  ت اوهةةةا مةةةن ايحتةةةاي األفريهةةةيو وشةةةارك مضتب ةةةا ر  -81
ر جل ةةةة  لتبةةةةايل األفضةةةةار مةةةةن ايحتةةةةاي األفريهةةةةي وابةةةةا ر  2019شييةةةة  شألأل ر حزيرا /يوويةةةةه 

كةةا   ةةد األفاةةال ر شفريهيةةاو ور الاةةركاا باةةأ  الت ةةاو  والتن ةةي  مةةن شجةةال إهةةاا ومنةةن ايوت ا 
، هند  مضتب ا ااربة التهنية  للتةدرييف علةو عمليةا  يعةم ال ة   ر شفريهيةا 2019شيلول/اببتمرب 

، شةارك 2019ال   وظمه ايحتاي األفريهي ر لرار و ور شيية  شألأل ر تاةرين األول/شكتةوبر 
زامل امل ةةلتو وألإل ةةاف  إىل ذلةةخ، ت ةةاو  مضتب ةةا ر مةة متر البلةةدا  األفريهيةة  امل ةة  ألألفاةةال والنةة

مضتيف املمثل  اااة  باضال وثية  مةن زنة  ااةرباا األفريهية  امل نية  حبهةوق الطاةال ورفالةه يةدف 
 من امليثاق األفريهي حلهوق الطاال ورفاله املت له  ألألفاال والنزامل امل لتو 22شر  املاية 

 ىانؤمتر الدويل انعين مبنطقة البحريات الكب   

هنةةةدمت املمثلةةة  اااةةةة  عر ةةةايف تو ةةةيحيايف باةةةأ  وييت ةةةا إىل زنةةة  الةةةدعم التهةةة  ل تاةةةاق  -82
اإلفةةةار  باةةةأ  ال ةةة   واألمةةةن والت ةةةاو  زم وريةةة  الضووغةةةو الد هرافيةةة  واملنطهةةة ، ر وةةةاوي ر  

و وعةةة ل ايجتمةةةامل، التزمةةةت الةةةدول املوهن ةةة  علةةةو ايتاةةةاق اإلفةةةار  2019كةةةاوو  الثام/ينةةةاير 
واةل  الت او  من املضتيف،  ا ر ذلخ ر مبال املبايرا  اإلهنليمي  ويو  اإلهنليمية  املت لهة   نةن  

(و وُيطةج مضتب ةا لتنظةيم 2018)2427ملا شجن عليه مبلة  األمةن ر هنةرارا  ايوت اكا  وفهايف 
البحةاا   من الدول املوهن  ، أللت او  مةن املة متر الةدو  امل ة   نطهة  2020حله  عمال ر عا  

الضةةربا، مةةن شجةةال مناهناةة  املبةةايرا  اإلهنليميةةة  ملنةةن ايوت اكةةا  يةةدف حت ةةل  ايةة  األفاةةةال 
 املتأثرين أللنزاملو

 جامعة الدول العربية  

شةارك مضتةيف املمثلةة  اااةة  ر املة متر اإلهنليمةةي الثالةث حلماية  وت زيةةز حهةوق اإلو ةةا   -83
، وشةاركت ر اابتاةافته جام ة  الةدول 2019وليه متو /ي 29و 28ال   عخهد ر الهالرة يومي 

، اجتم ةةةةت املمثلةةةةة  اااةةةةةة  ر 2019ال ربيةةةة  وماو ةةةةةي  حهةةةةوق اإلو ةةةةةا و ور شيلول/ابةةةةةبتمرب 
ويويةةورك مةةن األمةةل ال ةةا  امل ةةاعد للاةة و  ايجتماعيةة  مام ةة  الةةدول ال ربيةة  مةةن شجةةال مناهناةة   

 و2014  كياي  ت زيز تناي  إفار الت او  ال   وهن ا عليه ر عا

 القوة انشرت ة اليابعة للمجموعة اخلما ية ننطقة الساحل  

من ان يف  2019يعت املمثل  اااة ،  ا ر ذلخ شثناا اجتماع ا ر ما  ر متو /يوليه  -84
هنا د الهوة املارتك  التاب   للمجموع  ااماابي  ملنطهة  ال ةاحال، إىل ت مةيم  اية  الطاةال ر شحضةا  

اإلو ام، ور إفار ايمتثال حلهوق اإلو ا  اااأل أللهوة املارتك و وابالم مضتيف  الهاوو  الدو 
 املمثل  اااة  ر تطوير  اذل تدريبي  ر مبال  اي  الطاال لاباط وشفراي الهوة املارتك و 

 اليعاون مع آليات األمم انيحدة - اي 

واةلت املمثل  اااة  الت او  وال مال مةن ابةا ر كيةاان  منظومة  األمةم املتحةدة،  ةا ر  -85
ذلةةةةخ اليووي ةةةةيا، وإيارة عمليةةةةا  ال ةةةة  ، وإيارة الاةةةة و  ال ياابةةةةي  وبنةةةةاا ال ةةةة  ، ومضتةةةةيف 
تن ةةي  الاةة و  اإلو ةةاوي و وابةةالم مضتب ةةا ر امل ةةايا املنهحةة  املتضاملةة  لنةةزمل ال ةة   والت ةةريت 
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إليمةةال باةةأ  إعةةاية إيمةةال األفاةةال الةة ين كةةاووا فيمةةا ابةةب  مةةرتبطل بهةةوا  ومجاعةةا  وإعةةاية ا
م لح و كما ابالم مضتب ا ر التدرييف علو  اي  الطاال الة   و ة ته إيارة عمليةا  ال ة  ، 

ب نةوا   2019ور ورهن  ابياابا  شعدلا مضتيف تن ي  الا و  اإلو ةاوي  ووخاةر  ر شتر/مةايو 
 عامايف من ماارك  مبل  األمن ر  اي  املدويلوو 20ي ا وبناا ثهاف  احلما

 اي مضتيف املمثل  اااة  تااعله من منظم  ال ةح  ال املية  واملاو ةي  ال ةامي  لاة و  و  -86
ال جول واليوو ضو فيما يت ل   اارك  ل ا املنظمةا  ر آلية  الرةةد واإلبة فو وكثةا مضتب ةا 

حةةدة امل ةة  ألملخةةدرا  وازر ةة ، ي ابةةيما فيمةةا يت لةة  ألياةةار ت اووةةه شياةةايف مةةن مضتةةيف األمةةم املت
 وع هنته ألألفاال املتأثرين أللنزامل امل لت و اي  األفاال املتاررين من التطرف ال نياو

وكثاةةت املمثلةة  اااةةة  ات ةةايهتا مةةن املمثلةة  اااةةة  لنيمةةل ال ةةا  امل نيةة  ألل نةةا  ةةد  -87
مل ال ا  امل ني    أل  ال نا ازن ي ر حاي  النزامل، وامل تاار األفاال، واملمثل  اااة  لني

اااأل لنيمل ال ا  امل    نن اإلألية ازماعي ، وامل تاار اااأل لنيمل ال ا  امل ة  ألمل ة ولي  
، شةةةاركت ر إةةةةدار بيةةةا  ماةةةرتك مةةةن امل تاةةةارين 2019حزيرا /يوويةةةه  12عةةةن احلمايةةة و ور 
، وظمةت 2019حزيرا /يوويةه  19جمةا   ةد املةدويل ر وابةج مةا و ور اااةل يت لة  ألهل

املمثل  اااة   اارك  املمثل  اااة  لنيمل ال ا  امل ني    أل  ال نا ازن ي ر حاي  النزامل 
، ابةافر 2019واألرجنتل حداثيف تنةاول شمهية  الةن ة الة   يركةز علةو النةاجلو ور شيلول/ابةبتمرب 

مةةةن املضتبةةةل إىل ميا ةةةار إلجةةةراا تةةةدرييف ماةةةرتك للاةةةركاا ر مبةةةال  ايةةة  الطاةةةال  فريهةةةا  تهنيةةةا 
 وال نا ازن ي املت ال أللنزاعا و 

وواةةلت املمثلة  اااةة  ت اوهةا مةن مب ةوث األمةل ال ةا  امل ة  أللاةبا  لاةما  مسةامل  -88
عوامةال للتغيةا مةن  ةو  األفاال املتأثرين أللنزامل ومتضيةن م مةن حتهية  كامةال إمضةاانهتم بوةةا م

، شةةةةاركت املمثلةةةة  اااةةةةة  ر منتةةةةدا الاةةةةبا  التةةةةابن 2019شجةةةةال ال ةةةة  و ور وي ةةةةا /شبريال 
للمجل  ايهنت اي  وايجتماعي وحتدثت ع ل جل ة  احلةوار عةن مو ةومل والاةبا  وال ة   

 واألمنا التحدت  واآلفاقوو

 العمل مع اجمليمع اندين -حاء 

ومي  الاركاا الر ي يل ر عمال املمثل  اااة ، وأللتا  كةا  تاضال املنظما  ما احلض -89
 و 2019ت مي  الاراكا  من اجملتمن املدم من األولوت  ع ل عا  

وألإل ةاف  إىل التاةاع   املنتظمةة  مةن املنظمةةا  مةا احلضوميةة  الةر تتخةة  مةن ويويةةورك  -90
ااةة  ر بروك ةال تااعل ةا مةن املنظمةا  مهرايف هلا، فهد ي  ر افتتا  مضتيف ات ال اتبن للممثلة  ا

ما احلضومي  الر تتخ  من شوروأل مهرايف هلا،  ا ر ذلةخ ر بةرلل وبروك ةال وجنيةا ولنةد و كمةا 
التهةةت املمثلةة  اااةةة  باةةركاا مةةن اجملتمةةن املةةدم عةة ل ب ثاهتةةا امليداويةة ،  ةةا ر ذلةةخ ر مج وريةة  

 شفريهيا الوابطو وما  وال ومالو

كت املمثل  اااة  ر عارا  من اللهااا  الر وظم ا اجملتمن املدم، كما حاةر وشار  -91
اثلو  عن مضتب ا ال ارا  من اللهةااا  األعةراو وعلةو لةامش الةدورة األرب ةل جمللة  حهةوق 

، شلهةةةةت املمثلةةةة  اااةةةةة  كلمةةةة  ر مناابةةةةب  2019اإلو ةةةةا  امل هةةةةوية ر جنيةةةةا ر آذار/مةةةةارس 
عةد  تةرك شحةد علةا  ا2030لت لةيم فةوق ازميةن ب نةوا  والت لةيم عةا  جاوبي  وظمت ةا م اب ة  ا

األفاةةال ذوو اإلعاهنةة ، والاتيةةا ، واألفاةةال املاةةريو  هن ةةرايف، واألهنليةةا وو كمةةا كاوةةت  -الركةةيف 
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 ةةمن املاةةاركل ر حلهةة  وهةةاش ب نةةوا  وإعةة   املةةدارس اآلمنةة ا حت ةةل  ايةة  الن ةةاا والاتيةةا  
لةيمو وظمت ةا األرجنتةل، وإابةباويا، وروماويةا، ومةا ، والنةروية، من اهلجمةا  علةو م اب ةا  الت 

واملنظمةةةة  الدوليةةةة  للاراوضاوويةةةة ، والتحةةةةالا ال ةةةةاملي حلمايةةةة  م اب ةةةةا  الت لةةةةيم مةةةةن اهلجمةةةةا و 
ر حةدث باةأ  األفاةال ومضافحة  اإلرلةا  وظمةه ايحتةاي األوروي، وابوي ةرا،  وشاركت شياةايف 

الدوليةة  للةةدفامل عةةن األفاةةال، ومنتةةدا املنظمةةا  مةةا  ومنظمةة  ليةةومن رايةةت  ووتةةش، واملنظمةة 
 احلضومي  امل   إبجراا يرااب  عاملي  باأ  األفاال احملرومل من احلري و 

ر  2019وكاوةةةةت الةةةة كرا املوويةةةة  ملنظمةةةة  إوهةةةةاذ الطاولةةةة ، الةةةةر شخهنيمةةةةت ر شتر/مةةةةايو  -92
ةةو  الاةركاا ولةدعم النةدوة  يلا  يولندا، فرة  شعرا للممثلة  اااةة  للتأكيةد علةو إي ةال

 ال املي  باأ  مو ومل وشوهناوا احلر  علو األفاالوو

، شاركت املمثل  اااة ، إىل جاويف و ير الت ةاو  ايهنت ةاي  2019ور حزيرا /يوويه  -93
والتنمي  األملام ر مناابب  وظمت ا منظم  الرعي  ال املي  ألملاويا ر برلل باةأ   ةرورة تةوفا متويةال 

 دا  وف   إلعاية إيمال األفاال ال ين كاووا مرتبطل ر ال اب  أبفراف ر وزاعا و م ت

، اابتخاةةيات املمثلةة  اااةةة  ملخافبةة  حةةدث ب نةةوا  وكيةةا 2019ور شيلول/ابةةبتمرب  -94
ابةةنوهنا احلةةر  علةةو األفاةةالهو، وظمتةةه منظمةة  إوهةةاذ الطاولةة  عةة ل الةةدورة الراب ةة  وال ةةب ل 
للجم ي  ال ام  ر ويويوركو ور املناابب  وا ة ا، وكجةزا مةن ج ويلةا لةدعم إعةاية إيمةال ازنةوي 

م اب   لوموس ب نةوا  ولةدفق هنريةيف املنةالا إهةاا األفاال ال ابهل، شاركت ر حدث وظمته 
 إيدامل األفاال ر م اب ا  الرعاي  لاما  عد  ترك شحد علا الركيفوو 

ور احلدث امل نو  والت د  لل نا ازن ي ر ابياق ايحتجا و الة   وظمةه ماةرومل  -95
علةو م ةأل  ال نةا ، شلهت املمثل  اااة  الاوا 2019مجين الناجل، ر تارين األول/شكتوبر 

 ازن ي  د ال بيا  ع ل النزاملو

املناهناةةةا  ر ازام ةةةا  واألوابةةةةاط األكاي يةةة  ومراكةةةةز  2019واابةةةتمر  فةةةوال عةةةةا   -96
وبةرلل  2019الاضر باأ  األفاال والنزامل امل لتو وع ل  ترهتةا إىل بروك ةال ر وي ةا /شبريال 

 ر امل  ةةةد األوروي لل ةةة   ومركةةةز ، عهةةةد  اجتماعةةةا  مةةةن امل ةةة ولل2019ر حزيرا /يوويةةةه 
 عمليةةةةةا  ال ةةةةة   الدوليةةةةة ، علةةةةةو التةةةةةوا ، ملناهناةةةةة  ابةةةةةبال الت ةةةةةاو  م  مةةةةةاو ور تاةةةةةرين الثةةةةةام/

، يعيةةت بوةةةا ا متحدثةة  ر ي ةةي  ر املةة متر األول الةة   وظمةةه كرابةةي مةةاكويغي 2019 وةةوفمرب
النةةزامل،  اةةارك  ملضةة  ازةةام ي الةةدو  ااةةاأل   ةةأل  ال نةةا  ةةد الن ةةاا والاتيةةا  ر حةةاي  

 بلجيضا والدكتور ماكويغي، ر جام   لييةو 

كما هندمت املمثل  اااة  رابا ال عن فرية  الايةديو لةدعم الاةركاا، وذلةخ علةو ابةبيال  -97
فةةةرمل شملاويةةةاو،  - املثةةةال عةةة ل حةةةدث ب نةةةوا  ويةةةو  اليةةةد احلمةةةرااو وظمتةةةه م اب ةةة  شرم اإلو ةةةا 

 و2019شباط/فرباير  12 ر

رك اثلو  عن مضتيف املمثل  اااة  ر عدي من األحداث،  لت علةو ابةبيال كما شا -98
املثةةةال ايجتمةةةامل ال ةةةنو  للتحةةةالا مةةةن شجةةةال  ايةةة  الطاةةةال ر ال مةةةال اإلو ةةةام، الةةة   وخظةةةم ر 

و ور الاةة ر وا ةةه، شةةارك مضتب ةةا ر حةةدث جةةاو  ر 2019جنيةةا ر تاةةرين األول/شكتةةوبر 
لولنةدا علةو لةامش املة متر  - لنةزامل وظمتةه منظمة  شفاةال احلةر شم رتيا  من الاةبا  املتةأثرين أل

  الدو  لل ح  ال هلي  والدعم النا ي وايجتماعيو
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 ا ينياجات وتوصيات - ا  اا  

ا توووزال انمثلوووة اخلاصوووة تشوووعر بقلوووق ابلووو  إ اء نطووواق وفداحوووة اانياا وووات اجلسووويمة  -99
دول األعضواء يف األموم انيحودة إ  انرتكبة ضد األطفوالا وتودعو جملوس حقووق اإلنسوان والو

اختاذ مجيع اليدابري انياحة ننع اانياا ات. وتعرب عن القلق بوجوه خواإ إ اء اانيقواإ مون 
آ مية السكان اندنينيا مبن فيام األطفالا وحتث أطراف النوزاع  افوة علوى تفعيول االيزاموات 

راف النزاعوات إ  إ الوة مجيوع العقبوات الوار ة يف ااتفاديات واإلعوالانت اليارييوة. وتودعو أطو
اليت حتول  ون وصول انساعدات اإلنسانية إ  األطفال ومتكني األطفال انيوأثرين ابلنوزاع مون 
الوصول  ون عقبات إ  اليعليم عن طريق حتسني محايوة انودارس وأطفوال انودارس وانعلمونيا 

 العسكرية. وتنفيذ تدابري ملمو ة ننع ا يخدام اندارس لألغراض 

وتكرر انمثلة اخلاصوة  عووة الودول األعضواء إ  معاملوة األطفوال الوذين يموزعم أ وم  -100
مرتبطون ابجلماعات انسولحةا مبوا يف ذلوك اجلماعوات اإلرهابيوة الويت حود ها جملوس األمونا 
ابعيبووووارهم ضووووحاا يف انقووووام األولا وإيووووالء األولويووووة إلعووووا ة  هوووويلام وإعووووا ة إ موووواجاما 

ةوودي ليبعووات الوصووم الوويت تووؤثر بشووكل خوواإ علووى إعووا ة اإل موواج.  مووا تووذ  ر الوودول والي
األعضوواء بوجوووب تطبيووق معووايري دضوواء األحووداك ومعووايري ا ا مووة العا لووةا عنوود ا ووام طفوول 
ابرتكاب جرميوة يف أثنواء ارتباطوه عماعوة مسولحة. وتطلوب انمثلوة اخلاصوة إ  جملوس حقووق 

وذوي الةلة من انكلفني بواات يف إطار اإلجراءات اخلاصوة اإلنسان وهيئات انعاهدات 
 ا ة الرت يووز علووى أثوور اليطوورف العنيووف علووى األطفووالا مبووا يف ذلووك مسووألة أطفووال انقوواتلني 

 األجانب أو األطفال اجملندين بوصفام مقاتلني أجانب.

ة مووووورتك  وترحوووووب انمثلوووووة اخلاصوووووة ابجلاوووووو  الوطنيوووووة والدوليوووووة الراميوووووة إ  مسووووواءل -101
اانياا وووات اجلسووويمة ضووود األطفوووال. وتمشوووج ع الووودول األعضووواء وجميموووع انووواحنني علوووى تعزيوووز 
 عماوووم ألن موووة العدالوووة الوطنيوووة يف حووواات النوووزاع وموووا بعووود النوووزاع مووون خوووالل تووووفري انووووار  
 والقدرات اليقنية الكافية لليحقيق مع مرتك  اانياا ات اجلسيمة ضد األطفال ومقاضا م. 

وتووذ  ر انمثلووة اخلاصووة الوودول األعضوواء وانن مووات اإلدليميووة و ون اإلدليميووة  ن  -102
إعووووا ة اإل موووواج انسوووويدام لألطفووووال أموووور حا ووووم األميووووة لضوووومان حتقيووووق السووووالم واألموووون 
انسوويدامني ولكسوور  ورة العنووف. وتوودعو انمثلووة اخلاصووة هووذه اجلاووات وغريهووا موون اجلاووات 

  تووفري الودعم السيا وي واليقوين وانوايل انسويدام إ  هوذه اجلاوو ا انعنية  عا ة اإل مواج إ
 وتطلب مناا أن تنضم إ  اليحالف العاني من أجل إعا ة إ ماج األطفال اجلنو . 

وترحوووب انمثلوووة اخلاصوووة ابليةوووديقات األخووورية علوووى البوتو وووول ااخييووواري اتفاديوووة  -103
اننا عوات انسولحةا وحتوث الودول األعضواء الويت   حقوق الطفل انيعلق ابشرتاك األطفوال يف 

تفعل ذلك بعد على اليوديع واليةوديق علوى البوتو وول ااخييواريا و ون اليشوريعات ووضوع 
السيا ووات الوطنيووة حل وور وجتوور  جتنيوود األطفووال وا وويخدامام موون دبوول القوووات واجلماعووات 

تؤ ي إ  حتسوني محايوة األطفوال انسلحة.  ما  يب ابلدول األعضاء أن تدعم الةكوك اليت 
 انيأثرين ابلنزاعا مثل مبا ئ ابريسا وإعالن اندارس اآلمنة ومبا ئ فانكوفر.

وتشوووجع انمثلوووة اخلاصوووة جملوووس حقووووق اإلنسوووان علوووى اإلبقووواء علوووى  ار وووة إ راج  -104
اعيموا  دورارات توصيات تيعلق حبماية األطفال انيوأثرين ابلنزاعوات انسولحة عنود  را وة أو 
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بشووأن حوواات تيعلووق ببلوودان أو مسوووا ل مواضوويعية  وود ةا و ووذلك يف عمليووة اا ووويعراض 
وتشوجع انمثلووة اخلاصووة  الودوري الشوواملا مووع إيوالء اهيمووام خوواإ لينفيوذ تلووك اليوصوويات.

أيضوواا جملووس حقوووق اإلنسووان علووى مواصوولة إ راج انياا ووات حقوووق الطفوول يف دراراتووه الوويت 
  هبا الواات ذات الةلة يف إطار اإلجراءات اخلاصة.ينشئ أو جيد  

وترحوب انمثلوة اخلاصوة اب ويمرار ااهيموام مبسوألة  ثوري النوزاع انسولح علوى األطفوال  -105
يف تقارير الدول األطراف انقدمة إ  جلنة حقووق الطفول واللجنوة انعنيوة حبقووق اإلنسوان. ويف 

يوع الودول األعضواء انعنيوة علوى أن تودرج يف تقاريرهوا إ  هذا الةد ا حتث انمثلة اخلاصوة مج
تلك اهليئاتا حسب ااديضاءا إشوارات  ود ة إ  انعلوموات انيعلقوة ابانياا وات اجلسويمة 
انرتكبووة ضوود األطفووال والثلوورات القا مووة يف أمطرهووا القانونيووة والسيا وواتية اننطبقووة وانبووا رات 

 يواانت األمووم انيحودة انعنيووة علوى ا وويخدام توصويات تلووك   انيعلقوة مبسوواءلة اجلنواة. وتشووجع
 اهليئات ابعيبارها أ وات حلشد الدعم من جانب الدول األعضاء انعنية.

    


