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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون

 2021آذار/مارس  19 -شباط/فرباير  22

 من جدول األعمال 3البند 

اإلنساان  اددنية والساياساية واصادياادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق  
  فية  مبا يف ذلك احلق يف الدنميةواصجدماعية والثقا

 األطفال والنزاع ادسلح  

 تقرير ادمثلة اخلاصة لألمني العام ادعنية ابألطفال والنزاع ادسلح  

 موجز  
تبحث املمثلة اخلاصةةةةة لامع الااع املانألة األ وال والنزاس امليفةةةةلر ا تلريريا ال   ي     

، التحدايت اليت تارقل إهناء 2020كانون األول/دييفةةةةةمرب    ىلإ  2019الورتة من كانون األول/دييفةةةةةمرب  
األنشةةةةة ة االنتهاكات اجليفةةةةةألمة ومناها وتازيز ااية األ وال املت ةةةةةررين من النزاس امليفةةةةةلر  وتار   

لواليتها، مبا ا ذلك الامل مف كألاانت وآلألات حلوق اإلنيفةةةةةةةان، والتلدع ا ر    امل ةةةةةةة لف ذا تنوأل ا  
أنشةة تها   أي ةةا  اجليفةةألمة املرتةبة  ةةد األ وال  وتيفةةتار  املمثلة اخلاصةةة    ا التصةةد  لتنتهاكات

ارسةةةةةةةةةةةةات الو ةةةةةةةةةةةةلى  من ختل تركألزيا على الدروس امليفةةةةةةةةةةةةتوادة واملما جمال الدعوة، مبا ا ذلك  
واإل ةةةةةةةةةةافة إىل ذلك، تلدع املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةة مالومات عن  ايراها املألدانألة وعن جهوديا الرامألة إىل 

مةات اإلقلألمألةة والشةةةةةةةةةةةةةةركةاء الةدولألع  وتوبع  التحةدايت واألولوايت ا خ تهةا و تت  الامةل مف املن 
 ين النزاعات مبجموعة توصألات لتازيز ااية األ وال املتأثر 
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 مقدمة -أوصا  

 ، 2020دييفةةةةمرب  إىل كانون األول/   2019ي    ي ا التلرير الورتة املمتدة من كانون األول/دييفةةةةمرب   -1
، ال    لبت فأله اجلماألة إىل املمثلة اخلاصةةة لامع الااع 155/73اجلماألة الاامة    عمت  بلرار  ويو يولدَّع

املانألة األ وال والنزاس امليفلر أن تلدع تلريرا  إىل جملس حلوق اإلنيفان بشأن األنش ة اليت ت  لف ذا 
ذا، والتلدع ا ر  والتحدايت ا إ ار تنوأل  واليتها يت ةةةةةةةةةةةمن مالومات عن الزايرات املألدانألة اليت تلوع  

 أي ةةةا  ال تزال قائمة على صةةةاألد الامل املتالأل األ وال والنزاعات امليفةةةلحة  وتلدع املمثلة اخلاصةةةة    اليت
توةاصةةةةةةةةةةةةةةألةل عمةا ا ةةةةةةةةةةةةةة لاةت بةه من أنشةةةةةةةةةةةةةة ةة ا إ ةار االسةةةةةةةةةةةةةةتجةابةة إىل  لة  اجلماألةة الاةامةة إلألها ا 

قلألمألةةة م  املتحةةدة ووكةةاالهةةا واملن مةةات اإلأبن تزيةةد تواصةةةةةةةةةةةةةةلهةةا مف الةةدول ويأل ةةات األ 245/72 قراريةةا
واملن مات دون اإلقلألمألة، وأبن تةثف أنشةةةة ة التوعألة الاامة، بوسةةةةائل منها مف وتلألأل  ونشةةةةر أف ةةةةل 

ا التلرير أتثري جائحة فريوس كوروان   أي ةةةةةةةةةةةا  املمارسةةةةةةةةةةةات والدروس امليفةةةةةةةةةةةتوادة، وفلا  لواليتها  وتتناول  
 ال بوجه عاع يفألمة  د األ وء ومنف االنتهاكات اجلعلى عملها وعلى إهنا (19-كوفألد)

 العمل مع الكياانت واآلليات ادعنية حبقوق اإلنسان -اثنياا  

من املمثلة اخلاصةةةة إىل بلود يدل التصةةةديأل الاامل  على الربوتوكول االختألار  التواقألة   سةةةاألا   -2
جهوديا الد عوية لدى الدول   حلوق ال ول بشةأن اشةرتاا األ وال ا املنا عات امليفةلحة، فلد واصةلت

، االشةةرتاا 2020أاير/مايو    25ومبناسةةبة ال كرى اليفةةنوية للربوتوكول االختألار ، أصةةدرت ا  األع ةةاء   
مف رئألس جلنة حلوق ال ول واملمثلة اخلاصةةة لامع الااع املانألة الانف  ةةد األ وال، وامللررة اخلاصةةة 

ملواد اإلاحألة وغرييا من مبا ا ذلك اسةةةةت تن  ا الب اء وا ااملانألة ببألف األ وال واسةةةةت تن  جنيفةةةةألا ،  
مواد االعتداء اجلنيفةةة  على األ وال، نشةةةرة صةةةحوألة عن ااية األ وال من البألف واالسةةةت تل اجلنيفةةة  
والتجنألد واالسةةةةةةةةتألداع ا األعمال اأربألة  وأول ألت املناسةةةةةةةةبات الاامة اليت كانت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة تاتزع 

ة للربوتوكول االختألار ، وذلك بيفةةب  جائحة بروكيفةةل وجنألف لتحتوال ال كرى اليفةةنويح ةةوريا ا  
  19-كوفألد

وواصلت جلنة حلوق ال ول واللجنة املانألة حبلوق اإلنيفان إاثرة حالة األ وال املتأثرين النزاس  -3
يل اخلاص األوق امليفةةةةةلر ا االسةةةةةتارا ةةةةةات الو نألة املتاللة بتنوأل  اتواقألة حلوق ال ول، والاهد الدو 

واستمرت املمثلة اخلاصة ا تااوهنا مف جلنة حلوق ال ول وأحا ت علما  مبتح ات   املدنألة واليفألاسألة 
  وحثت اللجنة دولة فليفةةة ع على (CRC/C/PSE/CO/1)اللجنة بشةةةأن التلرير األويل لدولة فليفةةة ع  

 2005لااع    8األمن الوليفةةةةةةةةةةةة ألنألة رق   ملة أمور منها التنوأل  الةامل للانون اخلدمة الايفةةةةةةةةةةةةةرية للوات  
من قانون ال ول الوليفةةةةةةةةةة أل ، اليت أل ر لنألد األ وال وإشةةةةةةةةةةراكه  ا األعمال اأربألة،   (1)46ملادة  وا

وا اذ تدابري فورية للتحلألأل ا حاالت لنألد األ وال وملا ةةةةةةةاة اجلناة ومااقبته   وسةةةةةةةألواصةةةةةةةل مةت  
 ت  ملتحدة من أجل دع  تنوأل  ي ه التوصألااملمثلة اخلاصة الامل املألداين مف األم  ا

، 2020متو /يولأله    2واستمرت املمثلة اخلاصة ا تااوهنا الوثألأل مف جملس حلوق اإلنيفان  وا   -4
  وقدمت املمثلة اخلاصةةةةة ميفةةةةا ات ا (A/HRC/43/38)عر ةةةةت الوألديو من بواد تلريريا إىل ا لس  

ن لألبألا ا ان ومألامنار  وختل جليفةةةةةةةةة التحاور بشةةةةةةةةأاالسةةةةةةةةتارا ةةةةةةةةات الدورية الشةةةةةةةةاملة للصةةةةةةةةومال ولبن
، ال   سةةةةةبأل أن قدع مةت  املمثلة اخلاصةةةةةة ميفةةةةةا ة بشةةةةةأهنا، سةةةةةل ت الدول ال ةةةةةوء على 2020 عاع

احتألاجات األ وال من حألث اأماية ا سةةةألاق النزاس امليفةةةلر وكررت التأكألد على النلاط اليت أشةةةارت 
   مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةة لألبألا ا تنوأل  التوصةةةةةةةةةةألات املتاللةإلألها املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةة ا تلريريا  وسةةةةةةةةةةألدع

 األ وال والنزاس امليفلر  
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وواصةةةةةلت املمثلة اخلاصةةةةةة مشةةةةةاركتها ا اإلجراءات اخلاصةةةةةة  لس حلوق اإلنيفةةةةةان من أجل  -5
، التلت مبوو ةةةةةةةةةة  جلنة 2020تبادل املالومات وألديد جماالت االيتماع املشةةةةةةةةةةرتكة  وا شةةةةةةةةةةباط/فرباير  

، أجرت مةاملة 2020وا حزيران/يونأله    اجلمهورية الاربألة اليفةةةةةةةةةةةةةورية،  أل الدولألة امليفةةةةةةةةةةةةةتللة املانألةالتحلأل
، علدت املمثلة اخلاصةةة 2020ياتوألة مف رئألس آلألة التحلألأل امليفةةتللة ملألامنار  وا تشةةرين األول/أكتوبر  
نيفةةألا ، مبا ا ذلك اسةةت تن  ا للاء عرب اإلنرتنألت مف امللررة اخلاصةةة املانألة ببألف األ وال واسةةت تن  ج

حألة وغرييا من مواد االعتداء اجلنيفةةةةةةةةةةة  على األ وال  وا تشةةةةةةةةةةةرين األول/أكتوبر الب اء وا املواد اإلا
، أجرت اتصةةةاال  ياتوألا  مف رئأليفةةةة اللألة الدولألة ا ايدة امليفةةةتللة للميفةةةاعدة ا التحلألأل واملتحلة أي ةةةا  

 جلرائ  األشةةةةةةةد خ ورة وفأل تصةةةةةةةنألف اللانون الدويل املرتةبة االل ةةةةةةةائألة لاشةةةةةةةألاص امليفةةةةةةة ولع عن ا
  2011اجلمهورية الاربألة اليفورية من  آذار/مارس 

مةتبها ميفةةةةةةةةةةةا ات ا عدة تلارير وباثات مألدانألة للملررين اخلاصةةةةةةةةةةةع واخلرباء   أي ةةةةةةةةةةةا  وقدع   -6
ا  وعتوة على ذلك، امليفةةةةةةةةتللع، وتااون انت اع مف جلان التحلألأل ا اأاالت ذات االيتماع املشةةةةةةةةرت 

 توى التش ألل  مف فريأل اخلرباء البار ين املا  الألمن  تااون مةت  املمثلة اخلاصة على امليف

وداخةل من ومةة األم  املتحةدة،  لةت موو ةةةةةةةةةةةةةةألةة األم  املتحةدة اليفةةةةةةةةةةةةةةامألةة ألوق اإلنيفةةةةةةةةةةةةةةان  -7
ألدانألة ا آلألة الرصةةةةةةةد شةةةةةةةريةا  ياما  للممثلة اخلاصةةةةةةةة، مبا ا ذلك من ختل مشةةةةةةةاركتها امل  (املوو ةةةةةةةألة)

مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةةة تااوان  وثأللا  مف   أي ةةةةةةةةةا  امليفةةةةةةةةةلحة  وتااون  واإلبتد بشةةةةةةةةةأن األ وال والنزاعات  
املوو ةةألة ا تنوأل  األحةاع املتاللة حبماية ال ول الواردة ا إ ار االمتثال اخلاص اللوة املشةةرتكة التاباة 

، أول ألت مشةةةةةةةةةاركة مةت  املمثلة 19-ائحة كوفألدللمجموعة اخلماسةةةةةةةةةألة ملن لة اليفةةةةةةةةةاحل  وبيفةةةةةةةةةب  ج
ري  لللوة املشةةرتكة ا سةةان رإو، إي الألا، بشةةأن اللانون الدويل اإلنيفةةاين واللانون الدويل اخلاصةةة ا تد

ألوق اإلنيفةةةةةان  غري أن وحدة دراسةةةةةألة عن ااية ال ول أ ةةةةةألوت إىل جمموعة مواد التدري ، وقودمت 
رير امللبل   واإل ةةةةةةةةافة إىل ذلك، سةةةةةةةةاي  مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةة ا التلبنود منها أثناء تدري  املدنألع

  2021للموو ةةألة عن حلوق ال ول إىل املنتدى اليفةةألاسةة  الرفألف امليفةةتوى املا  التنمألة امليفةةتدامة لااع  
وشةةةةةةةةارا مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةة بنشةةةةةةةةاط ا تنوأل  نداء لأمى الت لاات  نداء للامل من أجل حلوق 

ر   2020شةةةةةةباط/فرباير    24   أ لله األمع الااع ا  اإلنيفةةةةةةانل ال مشةةةةةةاركة املمثلة اخلاصةةةةةةة ا   وقد ييفةةةةةة 
 اللألات وامل سيفات املوجودة ا جنألف مةت  االتصال التابف نا ا بروكيفل 

الدحدايت اددعلقة إبهناء اصندهاكات اجلسايمة ومنعها واصاااات يف ااا   -اثلثاا  
  اجملال والدقدم احملرز

شةةةةةةةةمولة التلرير، حألث د االنتهاكات اجليفةةةةةةةةألمة  ةةةةةةةةد األ وال مرتواا ختل الورتة املعد   ل -8
من  ةةةةةةاف األ وال املت ةةةةةةررين من النزاس، و ادت عب ا إ ةةةةةةافألا على اجلهات   19- ادت جائحة كوفألد

 الواعلة ا جمال ااية ال ول  والرغ  من التحدايت امليفةةةتمرة والناشةةة ة، فلد أوحر  تلدع ياع ا سةةةبألل
ريةة مةدرجةة على جةدول أعمةال األ وةال إهنةاء ومنف االنتهةاكةات اجليفةةةةةةةةةةةةةةألمةة فألمةا يتالأل باةدة حةاالت قو 

 والنزاس امليفلر، مبا ا ذلك ا جمال الادالة االنتلالألة 

 الدقدم احملرز يف إهناء اصندهاكات اجلسيمة ومنعها  -ألف 

إعادة تنشةةةةةةةةألا خري ة ال ريأل   تااونت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة، ا أف انيفةةةةةةةةتان، مف ن رائها من أجل -9
الرامألة إىل و ةةةةف حد لتجنألد األ وال واسةةةةتألدامه    2011مل لااع  من أجل تنوأل  خ ة الا  2014 لااع

من جان  قوات الدفاس واألمن الو نألة األف انألة والشةةةةةةر ة الو نألة األف انألة، مبا ا ذلك الشةةةةةةر ة ا لألة 
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لنألد األ وال ا الشةةةةةةةر ة الو نألة األف انألة من ختل  األف انألة  وواصةةةةةةةلت و ارة الداخلألة جهوديا ملنف
ااية ال ول املوجودة ا مراكز التجنألد التاباة للشةةةةر ة ا مألف أااء البلد  وية ا، مونف أكثر   وحدات
  2020سةةةةةةةةةبتمرب  يناير وأيلول/ وت  من االلتحاق الشةةةةةةةةةر ة الو نألة األف انألة بع كانون الثاين/  120من  

أل تنوأل  األحةاع سةةة  خاص بشةةةأن الاوو عن األحداج واليفةةةجناء وتالألدور مرسةةةوع راوالرغ  من صةةة 
إدراج أحةاع لإلفراج عن األ وال ا تجزين بته    أي ةةةةةةةةةا  ، ينب    2020الصةةةةةةةةةادرة حبله  ا آذار/مارس  

 ورغ  إعداد ميفةةةةةةةةةةةةةودة   19-تتالأل األمن اللوم  ا املراسةةةةةةةةةةةةةأل  امللبلة املتاللة الوقاية من فريوس كوفألد
ل ول، ألت إشةةةةرال و ارة الامل والشةةةة ون ة ا جمال ااية األ وال دعما  للانون اليفةةةةألاسةةةةة و نألة عام

االجتماعألة، ومبيفةةةةةةةةةةةةةا ة من اجلهات الواعلة ا جمال ااية ال ول، فلد أتخرت الصةةةةةةةةةةةةةأل ة النهائألة ن ه 
ملمثلة اخلاصةةة وبيفةةب  اأالة اليفةةألاسةةألة اليفةةائدة  وواصةةلت ا  19-اليفةةألاسةةة الاامة بيفةةب  جائحة كوفألد

ألوألف من اإلصةةةةةةةةةةةةةةاات ا صةةةةةةةةةةةةةةوول األ وةال ختل الاملألات الرامألةة إىل التالدعوة إىل تازيز التةدابري  
الايفةةةةةةرية، وشةةةةةجات حةومة أف انيفةةةةةتان على توسةةةةةألف قاعدة تااوهنا مف األم  املتحدة من أجل تازيز 

اأةومة والشةركاء الدولألع   أي ةا  منف االنتهاكات اجليفةألمة املرتةبة  ةد األ وال  وحثت املمثلة اخلاصةة  
 ا مواو ات اليفتع فألما بع األ رال األف انألة على إدراج ق ااي ااية ال ول 

وواصةةةةةةةةةةةةةةلةت األم  املتحةدة الامةل، ا مهوريةة أفريلألةا الوسةةةةةةةةةةةةةة ى، مف اأركةة الو نألةة ألفريلألةا  -10
ا أفريلألا الوسةةة ى، من   الوسةةة ى، واجلبهة الشةةةابألة لنه ةةةة أفريلألا الوسةةة ى، واالألاد من أجل اليفةةةتع

وتااونت األم  املتحدة    2019و  2018صة بةل منها، املوقاة ا  أجل التاجألل بتنوأل  خ ا الامل اخلا
مف اجلماعات امليفةةةةةةلحة األخرى من أجل اعتماد تدابري إلهناء ومنف االنتهاكات اجليفةةةةةةألمة  ةةةةةةد   أي ةةةةةةا  

فصةةةةةةةةةةةةةةله  عن اخلةةدمةةة بع كةةانون  و  وت   240األ وةةال  وأدت يةة ه اجلهود إىل ألةةديةةد يويةةة أكثر من 
، أصةةةةةدر رئألس مهورية أفريلألا الوسةةةةة ى 2020حزيران/يونأله    15وا     2020رب  سةةةةةبتمالثاين/يناير وأيلول/

وجير ع اللانون،    2020شةةةةةةةةباط/فرباير    27قانون ااية ال ول، عل  اعتماده من قبل اجلماألة الو نألة ا  
ن قبل اللوات واجلماعات امليفةةةةةةةةلحة، والانف اجلنيفةةةةةةةة ، ا ملة أمور، لنألد األ وال واسةةةةةةةةتألدامه  م

ي ا اللانون   أي ةةةا  ت على املدارس وامليفةةةتشةةةوألات، ومنف وصةةةول امليفةةةاعدات اإلنيفةةةانألة  وياترب  وانجما
األ وال املرتب ع اللوات واجلماعات امليفةةةةةلحة  ةةةةةحااي  وواصةةةةةلت املمثلة اخلاصةةةةةة تااوهنا مف حةومة 

 و ةةةةةةةةف خ ة و نألة ملنف االنتهاكات اجليفةةةةةةةةألمة  ةةةةةةةةد األ وال  وقدمهورية أفريلألا الوسةةةةةةةة ى من أجل  
عوللةةت م قتةةا  األنشةةةةةةةةةةةةةة ةةة املتاللةةة   ةةة الوقةةايةةة، مثةةل تن أل  حللةةات عمةةل و نألةةة وحللةةات عمةةل على 

 وما يتصل ب لك من قألود على اليفور     19- ميفتوى امللا اات، بيفب  تدابري اأماية من جائحة كوفألد 

ل الورتة وأل  إعتن املدارس المنة، ختالو نألة للرصةةةةةةةةةد املةلوة بتنوا مايل، اعتمدت اللجنة   -11
املشةةمولة التلرير، خ ة عملها وحددت األنشةة ة ذات األولوية اليت تتناول، ا ملة أمور، االسةةتألداع 

، 2020الايفةةةةةةةةر  للمدارس أثناء النزاس  وأنشةةةةةةة ت ثتج جلان إقلألمألة تامل حالألا  وا شةةةةةةةباط/فرباير  
شةة اسةرتاتألجألات ااية املرافأل عمل  ةمت ثثلع عن اللجان اإلقلألمألة ملناقاملتحدة حللة  ن مت األم   

، أجرت األم  2020التالألمألةة من انجمةات واالسةةةةةةةةةةةةةةتألةداع الايفةةةةةةةةةةةةةةةر   وا حزيران/يونألةه ومتو /يولألةه  
عملألة املتحدة، إىل جان  اليفةةةةل ات الو نألة، عملألة فر  للملاتلع ا اجلماعات امليفةةةةلحة املشةةةةاركة ا  

منا أل كألدال وغاو ومتبةتو لتحديد األ وال من نزس اليفةةةةةةةةةةةةتإ والتيفةةةةةةةةةةةةرير وإعادة اإلدماج املاج لة ا  
بألنه  وتأليفةةةةري إ تق سةةةةراحه   وأف ةةةةى ذلك إىل التارل على صةةةة  واحد،  لت األم  املتحدة تدعو 

ومنف ل ااية ال ول  ملاتت  مبيفةةةةةةةةةةائ  226حىت وقت كتابة ي ا التلرير إىل اإلفراج عنه  وجرت توعألة او 
 االنتهاكات اجليفألمة  د األ وال 

وا مألامنار، روفات قوات اتمتاداو من قائمة انتهاا لنألد األ وال واستألدامه ، عل  التوقألف  -12
، ثا أدى إىل اخنوا  كبري ميفةةتمر ا لنألد األ وال، واسةةتمرار 2011على خ ة عمل مشةةرتكة ا عاع  



A/HRC/46/39 

5 GE.20-17671 

ق على مواصةةلة اقتواء أثر األ وال ال ين ا التارل علأله  الصةةدد، واالتوال ةةائألة ا ي ا  املتحلات ال
  ومن  ذلك (، واملرفلات240، الولرة  A/74/845-S/2020/525)ا اليفةنوات اليفةابلة وإ تق سةراحه   

اأع،  لت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة على اتصةةةةةةةةال منت   اأةومة  وأصةةةةةةةةدرت اأةومة توجألهات عيفةةةةةةةةةرية 
، أفرجت قوات اتمتاداو 2020واسةةةةةةةةةتألدامه ، وا كانون الثاين/يناير    لنألد األ وال  دة إلهناء ومنفمتاد
 وت وشةةاا  وما  الت قوات اتمتاداو مدرجة على اللائمة فألما يتالأل بلتل األ وال وتشةةويهه    18عن  

اأةومة على واغتصةاذ  وغري ذلك من أشةةال الانف اجلنيفة   ةدي   وواصةلت املمثلة اخلاصةة حثها  
، ووقات خ ة 2020ي ه االنتهاكات  وا تشةةةةةرين الثاين/نوفمرب    رتكة إلهناء ومنفقألف خ ة عمل مشةةةةة تو 

عمل مشةةةةةةةةةرتكة بع األم  املتحدة وجألخل كارين اخلري  الدإلرا  ، وي  أول خ ة عمل من نوعها مف 
 اعات امليفلحة ماعة ميفلحة ا مألامنار إلهناء ومنف لنألد األ وال واستألدامه  ا النز 

وا نألجرياي، واصةةةةةةلت األم  املتحدة دع  تنوأل  خ ة الامل اليت وقاتها اللوة املدنألة املشةةةةةةرتكة  -13
لو ةةةف حد لتجنألد األ وال واسةةةتألدامه  ا النزاعات امليفةةةلحة  وختل جليفةةةة تشةةةاور،   2017ا عاع  

  ا دة التلدع ا ر الت األم  املتحاسةةةةةةةةتار  قادة اللوة املدنألة املشةةةةةةةةرتكة وثثلو و ارات والية بورنو ووكا
مف قألادة اللوة املدنألة املشةةةةةةةةرتكة لتازيز عدع التيفةةةةةةةةامر   أي ةةةةةةةةا  تنوأل  خ ة الامل  وعملت األم  املتحدة  

م للا مف لنألد األ وال واسةةتألدامه  ا أعلاح حادج يتالأل اسةةتألداع اجلماعة صةةبألع عند مدخل 
   2020ا عاع  خمأل  للمشردين داخلألا  

وقواعده ولوائحه التنوأل ية، قدع مةت    11188هورية رق   سةةةن قانون اجلم  الولبع، وعل   وا -14
املمثلةةة اخلةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة، عن  ريأل الوجود املألةةداين لام  املتحةةدة، الةةدع  ب ر  إ ةةا  بروتوكول التاةةامةةل مف 

دئ من أجل اسةةةةةةةةتةمال وتوحألد مألف املبا  2020األ وال ا حاالت النزاس امليفةةةةةةةةلر ا أيلول/سةةةةةةةةبتمرب  
ة اليت أصةةةةدرها خمتلف الوكاالت الو نألة اللائمة التنوأل   وحرصةةةةا على تازيز األن مة اليفةةةةابلالتوجألهألة و 

املةاسةةةةةةةةةةةةة  اليت ألللت بو ةةةةةةةةةةةةةل خ ة الامل اليت أو زت بع األم  املتحدة وجبهة مورو اإلسةةةةةةةةةةةةةتمألة 
يفةةةةةةةاعدة منها توفري املللتحرير، واصةةةةةةةلت األم  املتحدة دع  إعادة إدماج األ وال امليفةةةةةةةر حع، بوسةةةةةةةائل  

االجتماعألة والتدري  على املهارات اأألاتألة  ومل تيفةةةةةةجل، على أ  او إةن التحلأل منه، أية النويفةةةةةةألة  
حاالت أعادت فألها جبهة مورو اإلسةةةةةةةةةةةتمألة للتحرير لنألد األ وال  وبناء على املةاسةةةةةةةةةةة  والتجارح 

لدينألة من مف اللألادات ا األم  املتحدة  اليفةةةةةةةةةابلة ا جمال التااون على ميفةةةةةةةةةتوى ا تمف ا ل ، تااونت
 أجل توجأله رسائل بشأن حلوق ال ول وااية ال ول أثناء املناسبات الدينألة اإلستمألة  

وا الصةةةةةومال، واصةةةةةلت األم  املتحدة الامل مف حةومة الصةةةةةومال االألادية للتاجألل بتنوأل   -15
ه   وةال واسةةةةةةةةةةةةةةتألةدامه  وقتلإلهنةاء ومنف لنألةد األ  2012خ يت الامةل اللتع وقاتهمةا اأةومةة ا عةاع 

عألة وأنشةةةةةةةةةة ت أفرقة عاملة فر    2019وتشةةةةةةةةةةويهه ، و ري ة ال ريأل اليت ووقات ا تشةةةةةةةةةةرين األول/أكتوبر  
بشأن األ وال والنزاعات امليفلحة ا والييت اجلنوبألة ال ربألة وغاملودود، وال تزال عملألة فر  جنود اجلألخل 

، ومبناسةةبة الألوع الدويل ملةافحة اسةةتألداع اجلنود 2020شةةباط/فرباير    12الو   الصةةومايل ميفةةتمرة  وا  
ألشةةةةةةةةةةةةةةألةاص الة ين جير  إدمةاجه  ا األ وةال، كررت اأةومةة االألةاديةة التزامهةا بور  جنوديةا وفر  ا
، تواو ةةت فرقة الامل 2020آذار/مارس    1اجلألخل الو   الصةةومايل، وفصةةل من يتبع أهن  أ وال  وا  

حبركة الشةةةةباح   صةةةةومال على اإلفراج عن تيفةةةةاة صةةةةبألة يوزع  أهن  مرتب وناللو رية للرصةةةةد واإلبتد ا ال
 ول االسةةةةةةةةتوادة من براما إعادة اإلدماج   1  000  ونللته  إىل مركز إلعادة اإلدماج  وواصةةةةةةةةل أكثر من

، مبا ا ذلك الرعاية امل قتة، وتتبف ميفةار األسةر ( الألونأليفةألف)اليت تدعمها من مة األم  املتحدة لل وولة  
 مشلها، والتالأل  الن ام ، والتدري  امله   ومف 

 2020اط/فرباير  شةةةةةةةةةةب  7وا جنوح اليفةةةةةةةةةةودان، أوحر  تلدع ملحّو عندما وق ات اأةومة ا   -16
خ ة عمل شاملة تشمل مألف االنتهاكات اجليفألمة اليفتة املرتةبة  د األ وال حب ور املمثلة اخلاصة  
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ألف االنتهاكات اجليفةةةةةةألمة  ةةةةةةد األ وال وتت ل  من وخ ة الامل شةةةةةةاملة بشةةةةةةةل فريد ألهنا تتناول م
ومةة جنوح اليفةةةةةةةةةةةةةةودان أ رال متاةددة ا النزاس أن تامةل ا إ ةار خ ةة الامةل نويفةةةةةةةةةةةةةةهةا  ومف أن حة

تتحمل امليفةة ولألة الرئأليفةةألة عن تنوأل  خ ة الامل، فلد أيدها مألف األ رال ا االتواق املنشةةا لتيفةةوية 
 ةةافة إىل ذلك، سةةتن بأل خ ة الامل على أ  ماعة ميفةةلحة النزاس ا مهورية جنوح اليفةةودان  واإل

ة الامل وإقراريا بو ةةل تواصةةل املمثلة قد تدما ا اجلألخل الو   ا امليفةةتلبل  وتيفةةل  التوقألف على خ 
اخلاصةةةة وفرقة الامل اللو رية للرصةةةد واإلبتد ا جنوح اليفةةةودان، ال سةةةألما أثناء  ايرص املمثلة اخلاصةةةة 

ومن  التوقألف على خ ة الامل، عملت األم     2020وشةةةةةةةةباط/فرباير    2018لول/سةةةةةةةةبتمرب  إىل البلد ا أي
 ةةة، عن  ريأل ملةةة أمور منهةةا تلةةدت دورات تةةدريبألةةة ا جمةةال املتحةةدة مف األ رال من أجةةل تنوألةة  اخل

ااية األ وال للوات األمن، ودع  إنشةةةةةةةةةاء جلان تلنألة رفألاة امليفةةةةةةةةةتوى على امليفةةةةةةةةةتوى الو ار  والو   
 وصوها يأل ات رئأليفألة للرقابة على تنوأل  خ ة الامل ب

لألة ل ةةةةةمان اسةةةةةتدامة التدابري وا اليفةةةةةودان، واصةةةةةلت األم  املتحدة الامل مف اأةومة االنتلا -17
بشةةةةةةأن إهناء ومنف لنألد األ وال واسةةةةةةتألدامه  ا   2016املتأل ة عل  إ ا  خ ة عمل اأةومة لااع  

ل ةةمان اسةةتمرار االمتثال  وكانت عملألات الور    2019 ريأل ا عاع  والتزاع اأةومة  ار ة    2018عاع  
لأل إىل جنوح دارفور وغرح دارفور ا الورتة جةاريةة ا ثةنةات قوات الةدع  اليفةةةةةةةةةةةةةةريف، ونووة ت باثتةا أل

وواصةةةةةةةةةةةةةةلت فرقة الامل اللو رية للرصةةةةةةةةةةةةةةد واإلبتد الامل مف    2020بع نأليفةةةةةةةةةةةةةةان/أبريل وحزيران/يونأله  
مان تنوأل  خ ا عملها، بوسةةةائل منها و ةةةف خرائا  ريأل، ال سةةةألما التااون اجلماعات امليفةةةلحة ل ةةة 

، ومف حركة الادل 2007  بشةةةأن خ ة عملها لااع  جناإ مأل  مألناو  -كة جألخل ألرير اليفةةةودان  مف حر 
الشةةةةةمال   -، ومف اأركة الشةةةةةابألة لتحرير اليفةةةةةودان  2012وامليفةةةةةاواة اليفةةةةةودانألة بشةةةةةأن خ ة عملها لااع  

و ةةةةف خري ة  ريأل بو ةةةةل حللة   أي ةةةةا  ، تيفةةةةل  2020وا آذار/مارس     2016لااع  بشةةةةأن خ ة عملها  
ق اس الشةةةةةةمال فصةةةةةةألل عبد   -الشةةةةةةابألة لتحرير اليفةةةةةةودان  عمل مشةةةةةةرتكة بع فرقة الامل اللو رية واأركة  
وواصةةةةةةةةةةةةةةلت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة حث جألخل ألرير    2017الازيز األو لتلألأل  حالة تنوأل  خ ة عملها لااع  

د على الامل مف األم  املتحدة بشةةةةةةأن و ةةةةةةف خ ة عمل، ودعت أ رال النزاس الواحعبد   -اليفةةةةةةودان  
الاةةةاع عن األ وةةةال والنزاس امليفةةةةةةةةةةةةةةلر إىل ا ةةاذ تةةدابري ملنف غري املةةدرجةةة ا مرفلةةةات آخر تلرير لامع 

 االنتهاكات اجليفألمة  د األ وال  

وقاتها قوات سةةةةوراي الدإلرا ألة   وا اجلمهورية الاربألة اليفةةةةورية، اسةةةةتمر تنوأل  خ ة الامل اليت -18
وراي الدإلرا ألة اسةتألدامه   وأسةورت عملألات فر  اللوات التاباة للوات سة إلهناء ومنف لنألد األ وال و 

صةةبألا  ا   18  أي ةةا  ونللهن إىل مرفأل رعاية م قتة  وفوصةةل    2020فتاة ا أوائل عاع    51عن إ تق سةةراإ  
راي لتااون على خ ة الامل، دعت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةة قوات سةةةةةةةةةو انت ار اإلفراج عنه  رمألا   وا سةةةةةةةةةألاق ا

الدإلرا ألة إىل أتمع وصةةةةول األم  املتحدة إىل مألف مرافأل االحتجا  املدنألة والايفةةةةةرية ا مشال شةةةةرق 
تجز األ وال مثلما يو مالوع    وحىت وقت كتابة ي ا التلرير، كانت اجلمهورية الاربألة اليفةةةةةةةةورية حألث طو

 ا  إنيفانألا  أالة األ وال فألها  د مونحت حأل الوصول إىل ثتثة مرافأل حألث أجرت تلألألماألم  املتحدة ق

إلهناء   2018وخري ة ال ريأل لااع    2014وا الألمن، اسةةةةةةةةةةةةتمر تنوأل  اأةومة خل ة الامل لااع   -19
ألاح أت الوترية بيفب  اأالة املتوجرة ا جنوح الألمن وغومنف لنألد األ وال واستألدامه ، ولةن تبا 
، أصةدر الرئألس توجألها  ممر مألف اللوات االمتثال 2020ا اورين الرئأليفةألع ا عدن  وا شةباط/فرباير  

خل ةة الامةل وخري ةة ال ريأل، و لة ، ا ملةة أمور، إنشةةةةةةةةةةةةةةةاء وحةدات أمةايةة األ وةال ا اللوات اليت 
ملانألة األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةلر  دفاس وو ارة الداخلألة  واسةةةةةةةةتأنوت اللجنة الو ارية اتشةةةةةةةةرل علألها و ارة ال
توجألها  ا نأليفةان/   (حركة اأوثألع سةابلا  )وأصةدر اأوثألون/أنصةار      2020  عملها ا آح/أغيفة س

تمر بتيفةةةةلأل  األ وال ال ين يت  أسةةةةري  أو احتجا ي  ختل الاملألات الايفةةةةةرية، بألنما اسةةةة   2020أبريل  
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حركة )ون إىل إ تق سةةةةةةةةةةراإ اأوثألع/أنصةةةةةةةةةةار   اأوار بشةةةةةةةةةةأن توقألف خ ة عمل  وقد أدى ي ا التاا
 وت  كانوا حمتجزين الرتبا ه  الوال  أو   68، ما جمموعه  2020يناير  ا كانون الثاين/  (اأوثألع سةةةةةةةةةةابلا  

لانشةةة ة ا ددة  منألا، من ختل املزعوع أب رال املاار ةةةة  وأقر ألالف دع  الشةةةرعألة ا الألمن برانجما  
زيز ااية األ وال املت ةررين من مثلة اخلاصةة، من أجل دع  تنوأل  م كرة التواي  لتاتبادل رسةائل مف امل

وروفف اسةةةةةةةة  التحالف من قائمة االنتهاكات    2019النزاس امليفةةةةةةةةلر ا الألمن، اليت ووقات ا آذار/مارس  
 ةرات اجلوية   امليفةتمر ا عملألات اللتل والتشةويه النامة عن الاملتاللة اللتل والتشةويه، باد االخنوا

 ومنة  متو /  2019دة  منألةا لةدع  تنوألة  مة كرة التوةاي  لاةاع واسةةةةةةةةةةةةةةتمرار تنوألة  برانما األنشةةةةةةةةةةةةةة ةة ا ةد
، عملت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةة مف مألف أع ةةةةةةةةةاء االئتتل من أجل مواصةةةةةةةةةلة تنوأل  خ ة الامل 2020 يولأله

بها والباثة الدائمة للمملةة   وعولد عدد من املشةةةةاورات بع املمثلة اخلاصةةةةة ومةتلانشةةةة ة املتوأل علألها
األم  املتحدة، نألابة عن التحالف، لتحديد ما تبلى من األنشةةةة ة الرئأليفةةةةألة ذات   الاربألة اليفةةةةاودية لدى

ة التحالف  ، علد اجتماس بع املمثلة اخلاصة وقائد قو 2020األولوية لتنوأل يا  وا تشرين الثاين/نوفمرب  
ا ا ألة عن مألف جوان  تنوأل  اإلجراءات املتوأل علألها، مبوواصةل التحالف إرسةال م كرات مرحلألة فصةل
 ذلك التحلألأل ا ادعاءات حدوج انتهاكات 

  يف إهناء ومنع اصندهاكات اجلسيمة 19-اآلاثر ادرتتبة على جائحة كوفيد -ابء 
ل ما   اأاالت املشةةةةةةةةةمولة الوالية املتاللة األ وا فور ةةةةةةةةةت تدابري اإلغتق وتلألألد اأركة ا   -20

ا باض األحألان  ومف أن ي ه   2020من آذار/مارس  والنزاس امليفةةلر، وذلك ابتداء من األسةةبوس األول  
وااية اليفةةةان، مبن فأله  األ وال، فلد تا لت الاديد   19-التدابري  ةةرورية ملنف انتشةةار فريوس كوفألد

 ية األ وال والنزاس امليفلر  من األنش ة املتصلة بوال

لتةدابري التلألألةديةة الرامألةة الحتواء اجلةائحةة آاثر  ةةةةةةةةةةةةةةارة ا األ وةال  فو  ت على امةا ترتبة ا  وكثري  -21
أف انيفةةةةةةةةتان، على سةةةةةةةةبألل املثال، أدت اللألود املورو ةةةةةةةةة إىل تا ألل التالأل  والرعاية الصةةةةةةةةحألة واخلدمات 

  ط إ ةافألة على الوالدين واألوصةألاء وملدم  الرعاية االجتماعألة النيفةبة لا وال، كما تيفةببت ا  ة و 
 ر التجنألد واالسةةةتألداع من جان  أ رال النزاس، وتيفةةةب  إغتق املدارس ا  ايدة تاريض األ وال خل

من تار  األ وال للانف واملااانة   أي ةةةةةةا    19-بألنما  اد الوصةةةةةة  والتمألألز فألما يتالأل بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوريوس كوفألد
السةةةةةألما الن ر إىل   انجمات على امليفةةةةةتشةةةةةوألات واملو وع ال ة الو اعةالنويفةةةةةألة االجتماعألة  وكانت  
  19- الصةةةةحألة ا أف انيفةةةةتان والا ء الثلألل ال   يتحمله ختل جائحة كوفد اأالة انشةةةةة لن اع الرعاية  

ومن شةةةةةةةةةةةةةةةةأن إغتق مألف املةةةدارس ا كولومبألةةةا، واخنوةةةا  وجود اجلهةةةات الوةةةاعلةةةة ا جمةةةال اأمةةةايةةةة 
دخل األسةةةةر، أن يزيد من خما ر لنألد نيفةةةةانألة ا املنا أل املت ةةةةررة من النزاس، واخنوا   وامليفةةةةاعدات اإل
ألدامه  وغري ذلك من االنتهاكات اجليفةةةةةةةةةةةةةةألمة  ةةةةةةةةةةةةةةد األ وال من جان  اجلماعات األ وال واسةةةةةةةةةةةةةةت

 امليفةةةلحة  وا مهورية الةون و الدإلرا ألة، عوللت حماكمات ا ندين األ وال  لةن ا الوقت نويفةةةه،
ة من خدمات الدع   وا الاراق، أدت ف عدد األ وال املوصةةةةةةةةةةةولع ال ين اسةةةةةةةةةةةت اعوا االسةةةةةةةةةةةتوادتراج

واق  الو ةةةةةةةف ا بأل ة ااية األ وال غري املتئمة أصةةةةةةةت ، وال سةةةةةةةألما ا خمألمات املشةةةةةةةردين اجلائحة إىل ت
خ ري ا داخلألا  وا تجزين  وا مألامنار، أثرت اللألود على اليفةةةةةةةةةور واسةةةةةةةةةرتاتألجألات التألوألف بشةةةةةةةةةةل  

 دايت التشة أللألة وألدايت الوصةول اللائمة أصةت، حألثوصةول امليفةاعدات اإلنيفةانألة وفاقمت من التح
مل يةن لدى الشركاء ا جمال الامل اإلنيفاين سوى إمةانألة حمدودة لل اية للوصول إىل أكثر من نصف 

خمألمات ا والية   من عدإ  اجلنيفةةةةةةةةةةةةةةألة من الرويألن ا املازولع ا  130  000ملألون شةةةةةةةةةةةةةةأل ، مبن فأله   
على الرعاية   دية إمةانألة حصةةةةةةةةةةةول املشةةةةةةةةةةةردين داخلألا وعدإ  اجلنيفةةةةةةةةةةةألةراخع  ومثة قلأل الغ إ اء حمدو 

 الصحألة  
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أتثري كبري ا قةدرة األم  املتحةدة على اللألةاع أبعمةال حألويةة   أي ةةةةةةةةةةةةةةةا    19-وكةان جلةائحةة كوفألةد -22
ما تيفةةةةةببت ا اأد بصةةةةةورة كبرية من فرص إلهناء ومنف االنتهاكات اجليفةةةةةألمة املرتةبة  ةةةةةد األ وال، ك

ت اس  وا مهورية أفريلألا الوسةةةةةةةةة ى، أ رال النزاس، الرغ  من اسةةةةةةةةةتمرار اأوار قدر امليفةةةةةةةةة التاا   مف  
أ رت اجلائحة األنش ة امللررة ا إ ار الة املمثلة اخلاصة بشأن ’’الامل على توفري اأماية لا وال 

 ف ةةةةةت    والتوعألة،    وية ا، فلد ألت   تالألأل الدورات امللررة للتدرياملت ةةةةةررين من النزاعات امليفةةةةةلحة  
عن الزايرات إىل املواقف املألدانألة  وا مألامنار، أدى اإلغتق واللألود املورو ةةةةةةةةةةةةة على اليفةةةةةةةةةةةةور إىل أتخري 
التاا   اليفةةألاسةة  على امليفةةتوى الرفألف مف اأةومة ا سةةألاق متاباة خ ة الامل املشةةرتكة بشةةأن لنألد 

ل   ل ميفةةةةتمرا  وتيفةةةةببت اللألود املورو ةةةةة وال واسةةةةتألدامه ، رغ  أن التواصةةةةل على امليفةةةةتوى التاأل 
أتخري مراسةةةة  توقألف خ ا الامل املشةةةةرتكة بع األم  املتحدة واجلماعات امليفةةةةلحة ا مألامنار  ا    أي ةةةةا  

خ ة عمل اللوة وا نألجرياي، كان ال بد من أتجألل حللة عمل ملررة السةةةتارا  التلدع ا ر  ا تنوأل   
بورنو لادة أشةةةةهر بيفةةةةب    دة واللوة املدنألة املشةةةةرتكة وثثل  و ارات واليةاملدنألة املشةةةةرتكة بع األم  املتح
   2020وعولدت حللة الامل تلك ا هناية امل ال ا آح/أغيفةةةةةةة س      19- اللألود املتصةةةةةةةلة وائحة كوفألد 

صةاوات ا الوصةول إىل املنا أل املت ةررة من وا الولبع، واجهت فرقة الامل الل رية للرصةد واإلبتد  
أركة اليت تواقمت بيفةةةةةةب  اجلائحة  وأتخرت س بيفةةةةةةب  التحدايت األمنألة واللألود املورو ةةةةةةة على االنزا 

أنش ة التحلأل وفرص التاامل مف أ رال النزاس، حألث أعألدت استمرار جدولة ما   باثات التحلأل، 
جنوح عن االنتهاكات اجليفةةألمة من املصةةادر األولألة  وا    اأصةةول على املالومات  بألنما  ادت صةةاوبة

ن االنتهاكات اجليفةةةألمة اليفةةةتة املرتةبة  ةةةد األ وال، اليفةةةودان، تارقل تنوأل  خ ة الامل الشةةةاملة بشةةةأ
وال سةألما إنشةاء يألاكل الرقابة الرئأليفةألة لتنوأل  خ ة الامل وبناء اللدرات ا جمال ااية ال ول، بيفةب  

ررة دورات التدري  املل  وا اليفةةةةةةودان، عوللت   19-وفألدسةةةةةةبألل التصةةةةةةد  جلائحة كاللألود املورو ةةةةةةة ا  
 عن باثات التحلأل إىل ثةنات قوات الدع  اليفريف   ف ت  لللوات اأةومألة ا جمال ااية األ وال، 

، اسةةةتمر 19-ورغ  عملألات اإلغتق واللألود املورو ةةةة على التنلل املتصةةةلة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةجائحة كوفألد -23
ري التحلأل اخلاصةةةةةةةةة صلألة الرصةةةةةةةةد ملاايلا   ات اجليفةةةةةةةةألمة  ةةةةةةةةد األ وال والتحلأل منها، وفرصةةةةةةةةد االنتهاك

رق الامل اللو رية للرصةةةةةةةةد واإلبتد واألفرقة اللو رية مف الشةةةةةةةةركاء ب ر  التألوألف واإلبتد  وعملت ف
 ن   من اأماية  املرتتبة على اجلائحة ا األ وال املتأثرين النزاعات وتأليفري توفري املزيد  من الاثر ال ارة

 بأل ة تيفوديا األعمال الادائألة، ألان والوتألات ال ين ياألشون اومف استمرار  اف أحوال الوت -24
، جية  أن تو تن  كةل الاملألةات من قبألةل وقف إ تق 19-وتوةاق  تلةك األحوال بيفةةةةةةةةةةةةةةبة  جةائحةة كوفألةد

ااية األ وال  وأ رال   لتازيز آلألات  النار ومواو ةات اليفةتع وإصةتحات ق اس األمن بوصةوها فرصةا  
من أجل وقف إ تق   2020آذار/مارس    23ل لنةداء األمع الاةاع الصةةةةةةةةةةةةةةادر ا  النزاس مدعوة إىل االمتثةا

النار على الصةةةةةةةةةةةةةةاألد الاامل   وعلى وجه اخلصةةةةةةةةةةةةةةوص، جي  على أ رال النزاس أن ألرتع ال بألاة املدنألة 
اسةةرتاتألجألة   حممألع، حألث اتت تشةةةل أصةةوال  للمدارس والبول التحتألة الصةةحألة وما يرتبا ذا من أفراد  

وال ينب   أن تيفةةةةةةتألدع املباين املدرسةةةةةةألة الوارغة بيفةةةةةةب  تدابري اإلغتق    19-جائحة كوفألدا سةةةةةةألاق  
ألغرا  عيفةةةرية  وا سةةألاق ن   التالأل  انشةةة أصةةت، حألث ياترب اأصةةول على التالأل  سةةلاة اندرة، 

   سبألل لتربيره أبدا   فإن استألداع املدارس يةلف مثنا اي ا ال

، أصةةةةدرت 2020آح/أغيفةةةة س    19إلنيفةةةةاين ا الألوع الاامل  للامل ا  ومبناسةةةةبة احتوال الاامل -25
املمثلة اخلاصةةةةةة بألاان أكدت فأله أن إاتحة فرص الوصةةةةةول الةامل والمن ودون عوائأل من أجل إيصةةةةةال 
امليفةةةةةاعدة اإلنيفةةةةةانألة ا الوقت املناسةةةةة  أمر أسةةةةةاسةةةةة  أماية الوتألان والوتألات ا النزاعات امليفةةةةةلحة، 

  ل و ةةةةةةةةةف مثري أصةةةةةةةةت    وكل ذلك مص ا   19-لى أ ألته ا سةةةةةةةةةألاق جائحة كوفألدإنه يزيد أ ألة ع بل
ا املائة ا حوادج منف وصةةةةةةةةول امليفةةةةةةةةاعدات اإلنيفةةةةةةةةانألة   400يتيفةةةةةةةة  ارتواس بنيفةةةةةةةةبة تزيد على   للللأل
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، على النحو املبع ا آخر تلرير لامع الااع عن األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةةةةلر  ومشلت ي ه 2019 عاع ا
اإلنيفةةةانألة وااية األ وال، وفر    جمات مباشةةةرة أو هديدات  ةةةد الااملع ا جمال املاونةاأوادج ي

 قألود على التنلل، وهن  اإلمدادات، وي  حوادج متس  بشةل متزايد تلدت امليفاعدة اأألوية لا وال  

 العدالة اصندقالية واألطفال اددضررون من النزاع  -جيم 

اةات الصةةةةةةةةةةةةةةراس والاةدالةة االنتلةالألةة ا جمتمتلريره عن سةةةةةةةةةةةةةةألةادة اللةانون  يوار ل األمع الاةاع ا  -26
الادالة االنتلالألة على أهنا ”كامل ن اق الاملألات واللألات   (S/2004/616)وجمتماات ما باد الصةةةراس  

لة املرتب ة ا اوالت اليت يب نا ا تمف لتوه  تركة من لاو ات املا ة  الواسةاة الن اق ب ألة كوالة امليفةاء
ق ةةةةةةةةائألة وغري ق ةةةةةةةةائألة على اليفةةةةةةةةواء، تتواوت   وإقامة الادالة وأللألأل املصةةةةةةةةاأةش  وقد تشةةةةةةةةمل آلألات

وحماكمات األفراد، والتاويض،   (أو تنادع فألها املشةةةاركة الدولألة م للا)ميفةةةتوايت املشةةةاركة الدولألة فألها  
، والوصل، وتلص  األائأل، واإلصتإ الدستور ، وفح  اليفجل الشألص  للةشف عن التجاو ات

 أو مزيا من ي ه التدابري 

ر اليفةةةةةةةةةةةةةةلبألةة الامأللةة املرتتبةة على النزاس امليفةةةةةةةةةةةةةةلر ا الوتألةان والوتألةات والن ر إىل لآلاثرا  ون  -27
احتألاجاه  الوريدة، من امله   ةةمان إدماجه  ومشةةاركته  ا مألف جوان  الادالة االنتلالألة  وعلى مر 

اأة  الألة تشةةةرا األ وال بشةةةةل متزايد ألغرا  امليفةةةاءلة واملصةةة اليفةةةنع، أصةةةبحت آلألات الادالة االنتل
وإشةةةةةراا األ وال ا عملألات الادالة االنتلالألة التللألدية، مثل اللألات الل ةةةةةائألة وجلان تلصةةةةة  األائأل 
وآلألات تلص  األائأل، أمر أساس  لةيفر حللات الانف بع األجألال ومنف االنتهاكات ا امليفتلبل  

أسةةةةةةري   واملشةةةةةةاركة ا   ل فرصةةةةةةة التماس اجلرب عن اجلرائ  اليت ارتةبت  ةةةةةةدي  و ةةةةةةدفه  تتألر لا وا
ملنر األ وال سةبت للتصةام مف املا ة    أي ةا  عملألات الادالة االنتلالألة لأليفةت جمرد حأل بل ي  وسةأللة  

 وبناء ميفتلبل جديد ن  و تمااه  ا لألة  

 رال النزاس ا آلألات الادالة االنتلالألة أمر أبلا   وإشةةةةةةةةةةةراا األ وال ال ين كانوا مرتب ع سةةةةةةةةةةةاب -28
 ألة فه الء األ وال رمبا كانوا ا الوقت نويفةه  ةحااي أو شةهودا أو حىت جناة مزعومع  وجيدر الغ األ

أب رال النزاس جي  أن يااملوا   ارتبا ا فالألا أو مزعوما  التنويه ا ي ا الصةةةةةةةةةةةدد إىل أن األ وال املرتب ع
اج  وينب   عدع اللجوء إىل حدصةةةوه   ةةةحااي ومبا تلت ةةةأله املاايري الدولألة لل ةةةاء األا امللاع األول بو 

كمتذ أخري وألقصةةةةر فرتة  منألة ثةنة، مف إع اء األف ةةةةلألة للبدائل اليت تيفةةةةه  ا   احتجا  األ وال إال
ئمة للامر إعادة أتيألل األ وال  وتاد عملألات الادالة االنتلالألة وبناء اليفةةةةةةةةةتع الشةةةةةةةةةاملة للجمألف واملت

 اسألة إلعادة إدماج األ وال املت ررين من اأرح واملراعألة لتعتبارات اجلنيفانألة عناصر أس

، شةةةةةةةةةةةة ل توجأله ا ةمة اخلاصةةةةةةةةةةةة ليفةةةةةةةةةةةريالألون هما تتالأل ارتةاح انتهاكات 2002وا عاع   -29
ة  وال ا جلن عن إشراا األ  ف ت  جيفألمة  د األ وال جلمألف األفراد ال ين وجهت إلأله  الئحة اهاع،  

ألول و ةات ميفةألة مشةاركة األ وال ا صةول  اخل اح الدويل األأللة واملصةاأة ا ذلك البلد، نل ة  
املتالأل صلألات الادالة والبحث عن األأللة  ومن ئ ، بو لت جهود كبرية ا سةةةةةةةبألل و ةةةةةةةف اإلرشةةةةةةةادات 

 يفتلاة من سريالألون وغرييا وتوحألد الرؤى االستناد إىل الدروس امليفتوادة وأف ل املمارسات امل

اإلدانةة الصةةةةةةةةةةةةةةةادر عن ا ةمةة اجلنةائألةة الةدولألةة ا حمةاكمةة تومةاس  ، كةان حة 2012وا عةاع  -30
، قرارا  اترخيألا  2014عاما ، ال   أيده االسةةةت نال ا عاع    14لوان ا ديأللو، وك لك اأة  اليفةةةجن ملدة 

عاما  الصةادر   30ال، شةأنه شةأن اأة  اليفةجن ملدة  لتازيز امليفةاءلة عن االنتهاكات املرتةبة  ةد األ و
سةةةةةةةةةنة ا   15حبأل بوسةةةةةةةةةةو نتاغاندا للاء ه  منها لنألد األ وال دون سةةةةةةةةةن   2019 ةمة ا عاع  عن ا

 ماعة ميفلحة واستألدامه  للمشاركة الوالألة ا األعمال اأربألة 
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ألف أاةاء الاةامل  لةن لة  وقةد أع ةت األحةةاع املة كورة آنوةا األمةل لةثري من األ وةال ا م -31
ا ، جي  اسةةةةةةةةةةةتحداج تشةةةةةةةةةةةرياات و نألة وإقامة متحلات ق ةةةةةةةةةةةائألة على تةون ي ه األحةاع فاالة حل

الصةةةةةةةةةةةةةةاألةد الو   ون   و نألةة وتواأللهةا إلهنةاء االنتهةاكةات ومناهةا ا هنةايةة امل ةال  ويةتيفةةةةةةةةةةةةةة  أ ألةة 
واإلبتد التاباة لام  املتحدة ا جمال جويرية، ا ي ا الصةةدد، ما تلوع به أفرقة الامل اللو رية للرصةةد  

 هود الادالة االنتلالألة ودعمها على الصاألد الو    الدعوة إىل ج

وا كولومبألا، واصةةةةةلت حمةمة اليفةةةةةتع اخلاصةةةةةة، اليت ي  جزء من الن اع الةولوم  الشةةةةةامل  -32
تتالأل بتجنألةد  2019 مةارسللحلأللةة والاةدالةة واجلرب وعةدع التةرار، ن ريةا ا ق ةةةةةةةةةةةةةةألةة فوتحةت ا آذار/

وا   2016 دييفةةةةةةةةةةةةةةمربوكةةانون األول/ 1971ينةةاير  كةةانون الثةةاين/  األ وةةال واسةةةةةةةةةةةةةةتألةةدامه  ا الورتة بع
اجلألخل الشا  أماع   -، َمثول عدةو  عماء سابلع لللوات امليفلحة الثورية الةولومبألة  2020أيلول/سبتمرب  

، كما شةةةةارا ال ةةةةحااي ا اجلليفةةةةات بتلدت حمةمة اليفةةةةتع اخلاصةةةةة لتلدت رواايه  بشةةةةأن ي ه الل ةةةةألة
 -مالومات عن حاالت حمددة  وأقر  باض قادة اللوات امليفةةةةلحة الثورية الةولومبألة    متح ات و ل 

اجلألخل الشةةةةةةةا  اليفةةةةةةةابلع بوجود أ وال ا صةةةةةةةوول اجلماعة امليفةةةةةةةلحة  واإل ةةةةةةةافة إىل ذلك، اعرتفوا 
لبوا الصةةةور  وأكد آخرون أن اجلماعة مل تةن ارتةاح أعمال الانف اجلنيفةةة  واإلجها  الليفةةةر  و 

سةةة للتجنألد الليفةةر  لا وال، و عموا أنه مل يةن بوسةةاها رصةةد سةةلوا مألف الوحدات التاباة تتبف سةةألا
نةةا  ومف أن ا تمف الةةدويل قةةد اعترب  لةة  الصةةةةةةةةةةةةةةور ادرة إجيةةابألةةة، فلةةد انتلةةد الاةةديةةد من من مةةات 

مليفةةةةةةلحة األخرى ي ه الرواية ودعوا اللادة اليفةةةةةةابلع لللوات اال ةةةةةةحااي وك ا اأةومة واجلهات الواعلة  
 اجلألخل الشا  إىل االعرتال الةامل مبيف ولألاه   -الثورية الةولومبألة 

وا مايل، واصةةةةةةةةةةةةلت األم  املتحدة ختل الورتة املشةةةةةةةةةةةةمولة التلرير دع  جلنة األأللة والادالة  -33
تلالألة إىل إشراا األ وال ا عملألة الادالة االنا الرامألة  ، ا جهودي2015واملصاأة، اليت أنش ت ا عاع  

واليفةةماإ ن  اللألاع بدوري  اأاسةة  ا الاملألات اليت تيفةةاى إىل األأللة والادالة واملصةةاأة  وا كانون 
، عولدت أول جليفةةةةةةةةة علنألة ركزت على الانف  ةةةةةةةةد األ وال، من بع ق ةةةةةةةةااي 2019دييفةةةةةةةةمرب  األول/

نة األأللة والادالة ماع مخس جليفةةةةات الحلة  وقدمت األم  املتحدة ملمثل  جلأخرى، وسةةةةتنري ال ريأل أ
واملصةةةةةةةةةةةةةةاأة دورات تدريبألةة وتوجألهألةة بشةةةةةةةةةةةةةةأن إدراج ااية ال وةل ومشةةةةةةةةةةةةةةاركة املرايلع ا عمله   وا 

، ن مت اللجنة دورة تدريبألة بشةأن أسةالأل  إجراء امللابتت املتئمة لا وال، وعن 2020شةباط/فرباير  
ااي لصةةةام وحدة التحلألأل واألفراد املةلوع املتباة لتلألأل  ال ةةةاف البدين والنويفةةة  لا وال ال ةةةح  النها

 بتيفجألل إفادات األ وال  

تزال  ورغ  إحرا  تلدع ا إشراا األ وال ا عملألات الادالة االنتلالألة، فإن جهود امليفاءلة ال -34
أل وال االيتماع امليفةةةةةتمر ال   تيفةةةةةتحله  ولدع  مورتةزة على الةبار، ومل ألظ االنتهاكات اليت متس ا

 ج املتاللة الث رات امليفةةةةةةةةةجلة ا امليفةةةةةةةةةاءلة، شةةةةةةةةةارا مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةةة ا تشةةةةةةةةةرين األول/البحو 
ا مناقشة مائدة ميفتديرة عرب اإلنرتنألت بشأن الت ل  على الالبات اليت تارت  امليفاءلة   2020 أكتوبر

اذ ال وولة األ وةال ا حةاالت النزاس  ون مةت املنةاقشةةةةةةةةةةةةةةة من مةة إنلة عن االنتهةاكةات واجلرائ  اليت متس 
وماهد أكيفةةةةةةةةةةةةةوورد لاختقألات واللانون والنزاس امليفةةةةةةةةةةةةةلر التابف ملدرسةةةةةةةةةةةةةة بتفاتنك اأةومألة ا إ ار 
البحوج اليت جيرايهنا بشةةأن الالبات اليت تارت  التحلألأل والتوثألأل الواالع ا جمال االنتهاكات واجلرائ  

 ملمةنة عن األول ا ف ت  األ وال، وتوجأله االهاع بشأهنا،  اليت متس
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 الدوعية وحشد اجلهود العادية -رابعاا  

تازيز أنشةةة تها املةلوة ذا من حألث التوعألة وحشةةةد   2020واصةةةلت املمثلة اخلاصةةةة  وال عاع   -35
رفألاة امليفةتوى، والدعوة، اجلهود على الصةاألد الاامل ، بوسةائل منها الزايرات املألدانألة وتن أل  األحداج ال

ولمألف أف ةةةل املمارسةةةات والدروس امليفةةةتوادة وتامألمها، وبناء التحالوات ودعمها والتاا   مف  ائوة 
 اعلة ن اجلهات الوواساة م

 الزايرات اديدانية واألحداث الرفيعة ادسدوى -ألف 

واصةلت املمثلة اخلاصةة ومةتبها اللألاع بزايرات إىل البلدان املانألة   ة األ وال والنزاس امليفةلر  -36
يفةتوى من أجل التوعألة والدعوة أماية األ وال املت ةررين من النزاس  واملشةاركة ا أنشة ة دولألة رفألاة امل

ن باد، مبا ا ذلك من ، واصةةةةةةةةةةلت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةة تها الااملألة ع19-ومن   هور جائحة كوفألد
 ختل املشاركة ا أحداج افرتا ألة وتوجأله رسائل فألديو 

، سافرت املمثلة اخلاصة إىل مألامنار لتجتماس أبصحاح املصلحة 2020وا كانون الثاين/يناير   -37
مف لدولة وو ير الدفاس والتامتاداو، إلع اء دفف جديد لتنوأل  خ ة الامل  الرئأليفةألع، مبن فأله  ميفةتشةار ا

التامتاداو بشةةةةةةةأن لنألد األ وال واسةةةةةةةتألدامه ، والتاجألل بتدابري امليفةةةةةةةاءلة اليت وو ةةةةةةةات ا إ ار قانون 
حلوق ال ول، وتشةةةجألف اأةومة على توقألف خ ة عمل مف األم  املتحدة إلهناء ومنف اللتل والتشةةةويه، 

ة غري اتباة بثتج ماعات ميفةةةةةلح  أي ةةةةةا  تصةةةةةاح وغريه من أشةةةةةةال الانف اجلنيفةةةةة   واجتمات  واالغ
للدولة، ي  جألخل التحرير الو   لةارين، وجملس اليفةةةةتع التابف جلألخل التحرير الو   لةارين، وجألخل 
كةةةةةارين اخلري  الةةةةةدإلرا  ، وحثتهةةةةةا على التوقألف على خ ا عمةةةةةل إلهنةةةةةاء ومنف لنألةةةةةد األ وةةةةةال 

ر الو   لةارين امه   وأتخر التوقألف على خ ة عمل مف جملس اليفةةةةةةةةةةتع التابف جلألخل التحريواسةةةةةةةةةةتألد
  19-بيفب  جائحة كوفألد

لتشةةةةةةةةهد توقألف خ ة الامل   2020و ارت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة جنوح اليفةةةةةةةةودان ا شةةةةةةةةباط/فرباير   -38
إ املاار  ا اجلألخل الشةةا  الشةةاملة إلهناء مألف االنتهاكات اجليفةةألمة اليفةةتة ومنف وقوعها  والتزع اجلنا 

لتوحألد قواهما مف قوات را   اليفةةةةةودان   ة الامل ي ه ن لتحرير اليفةةةةةودان وألالف املاار ةةةةةة ا جنوح  
االتواق املنشةةةةا لتيفةةةةوية النزاس ا مهورية جنوح اليفةةةةودان    الدفاس الشةةةةا  جلنوح اليفةةةةودان، وعمت  

ر قوات الدفاس الشةا  جلنوح اليفةودان، ال   مةت  ااية ال ول ا مل  أي ةا  وافتتحت املمثلة اخلاصةة  
اللو رية للرصةةةةد واإلبتد، ويو مبثابة مركز تنيفةةةةألأل ألنشةةةة ة ااية ال ول ا   أنشةةةةع بدع  من فرقة الامل

 جنوح اليفودان 

، وبناء على دعوة من االألاد الروسةةةةةةةةةة ، سةةةةةةةةةةافرت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةة إىل 2020وا آذار/مارس   -39
لراسةةة  ألوق ال ول  وعر  املوو  الراسةةة  عمل االألاد الروسةةة  موسةةةةو حألث التلت املوو  ا

بتن أل  الةدولةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةتمألةة ا الاراق  أو مزعومةا   فالألةا   ارتبةا ةا   املرتب ع ال إعةادة األ وةال الروسا جمة 
ه منهجألات  والشةةةةةةةةةةاع ا كل من الاراق واجلمهورية الاربألة اليفةةةةةةةةةةورية، إىل و نه  األع، كما تناول عر ةةةةةةةةةةو

نه  األع ومل مشله  ا إعاده  إىل و   ة األ وال الروس غري املصةةةحوبع من أجل امل ةةة  قدما  ألديد يوي
أبسةري   وقدمت املمثلة اخلاصةة إحا ة إىل املوو  الراسة  بشةأن ملة أمور منها عملها مف االئتتل 

عةةةادة إدمةةةاج الاةةةامل  من أجةةةل إعةةةادة إدمةةةاج األ وةةةال اجلنود، وكةةة ا أ ألةةةة الرتكألز على إعةةةادة أتيألةةةل وإ
 أب رال النزاعات  لا  األ وال املرتب ع ساب

بد من أتجألل الباثات املربجمة إىل إسةةرائألل وأف انيفةةتان والاراق ودولة فليفةة ع بيفةةب  وكان ال  -40
ون مت    19-األحداج اليفةةةألاسةةةألة غري املتوقاة واللألود املتاللة اليفةةةور املورو ةةةة بيفةةةب  جائحة كوفألد
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ا على النحو ، وواصلت تازيز مشاركاهالوألديو مف باض ا اورين املربجَمع أصت    املمثلة اخلاصة م مترات
 ال    لبه األمع الااع ا تلريره اليفنو  األخري عن األ وال والنزاس امليفلر 

، شةةةةةةةاركت املمثلة اخلاصةةةةةةةة ا حدج رفألف امليفةةةةةةةتوى بانوان 2019وا كانون األول/دييفةةةةةةةمرب   -41
شةر  وا م ا  أوان التجديد واالبتةارل، نو    ا إ ار منتدى الدوحة التاسةف ععا  75لاألم  املتحدة باد  

الشةةةةهر نويفةةةةه، شةةةةاركت املمثلة اخلاصةةةةة بصةةةةوة متحدثة ا مناسةةةةبة علدها جمموعة البنك الدويل بانوان 
 اإلمنةائألةة لا وةال اجلنودل ا واشةةةةةةةةةةةةةةن ن الاةاصةةةةةةةةةةةةةةمةة  وا أيلول/ -لالت لة  على الوجوة اإلنيفةةةةةةةةةةةةةةةانألةة  

ة أول احتوال الألوع ، ألدثت املمثلة اخلاصةةةةة ا مناسةةةةبة افرتا ةةةةألة رفألاة امليفةةةةتوى مبناسةةةةب2020 سةةةةبتمرب
وقةد توىل تن أل  ية ا     2019الةدويل أمةةايةة التالأل  من انجمةةات، الة   أعلنتةةه اجلماألةةة الاةةامةة ا عةاع 

  والثلةافةة، اأةدج كةل من ق ر، وم سةةةةةةةةةةةةةةيفةةةةةةةةةةةةةةة التالأل  فوق اجلمألف، ومن مةة األم  املتحةدة للرتبألةة والال
لة اخلاصةةةةة رسةةةةالة فألديو عن مو ةةةةوس ااية ، وج هت املمث2020والألونأليفةةةةألف  وا تشةةةةرين الثاين/نوفمرب  

 ال ول ا النزاس امليفلر مبناسبة اأوار املتوس   ال   ن مته إي الألا 

 الدعوة -ابء 

ااية واصةةةةةةةةلت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتألداع صةةةةةةةةوها بوصةةةةةةةةوها أرفف مدافاة لام  املتحدة عن   -42
 صةحوألا    بتغا    50 ، وذلك إبصةداريا او  األ وال املت ةررين من النزاعات، لتدعو علنا إىل  ايدة اايته

وبألاان عاما، صةةةةةةةدر عدد منها االشةةةةةةةرتاا مف ميفةةةةةةة ولع آخرين رفألا  امليفةةةةةةةتوى ا األم  املتحدة على 
لة اخلاصةةةةةةةةةةةة رسةةةةةةةةةةةالة إذاعألة ، وجهت املمث2020النحو امل كور أدانه  وعتوة على ذلك، وا متو /يولأله  

ت النزاس امليفةةلر إىل الربانما اإلذاع  للمحةمة اجلنائألة بشةةأن مو ةةوس الادالة وااية األ وال ا حاال
     اللجوء إىل الل اء’’الدولألة ا مهورية أفريلألا الوس ى املانون 

 2018ة ي    عام   ، أصةةدرت املمثلة اخلاصةةة تلريرا  إىل اجلهات املاا2020وا نأليفةةان/أبريل   -43
سةةةةتيفةةةةرتشةةةةد ذا ا أعمانا ا اليفةةةةنوات امللبلة  ، أو ةةةةحت فأله إ ا ات مةتبها ا أرباة حماور 2019و

ااية األ وال ال ين يويفةةةةتألدمون ويتار ةةةةون لإلي اء ألغرا  النزاعات امليفةةةةلحة وا سةةةةألاقها وعلى يد 
أصةت  التوعألة وتازيز الشةراكات من األ رال فألها  منف االنتهاكات املرتةبة  ةد األ وال من اأدوج 

 توادة واملمارسات الو لى أجل األ وال  وتازيز الدروس امليف

وبو ةةةةةل مبادرة الة الامل على توفري اأماية لا وال املت ةةةةةررين من النزاعات امليفةةةةةلحة إىل  -44
ل نا دع  جهود و ةف األ وال والنزاس امليفةلر ا صةمأل  براما بناء اليفةتع والتنمألة وجهود الوقاية، تيفة 

من مةوانت اسةةةةةةةرتاتألجألة املةت  للتواصةةةةةةةل على   جألا  اسةةةةةةةرتاتأل  الدعوة الااملألة، وكانت ي ه اأملة موةوان  
، أو للت اأملة ا جنوح 2020الصةةةةةةةةةةةاألد الاامل  ختل الورتة املشةةةةةةةةةةةمولة التلرير  وا شةةةةةةةةةةةباط/فرباير  

  2022اليفودان  وسول تيفتمر حىت هناية عاع 

  الفضلى والدروس ادسدفادة وتقييمها ونشراا  مجع ادمارسات -جيم 
الو ةةلى والدروس امليفةةتوادة وتلألألمها ونشةةريا وفلا  للوالية اليت صةةدر ذا    ل مف املمارسةةات -45

 تةلألف من اجلماألة الاامة أولوية رئأليفألة من أولوايت املثلة اخلاصة 

 A/HRC/40/49)وكمةةا ورد ا التلريرين اليفةةةةةةةةةةةةةةةةابلع امللةةدمع إىل جملس حلوق اإلنيفةةةةةةةةةةةةةةةةان  -46
مف الألونأليفةةةةةةألف وإدارة عملألات اليفةةةةةةتع وإدارة   ، ن مت املمثلة اخلاصةةةةةةة، التنيفةةةةةةألأل(A/HRC/43/38و

الشةةة ون اليفةةةألاسةةةألة وبناء اليفةةةتع، سةةةليفةةةلة من املشةةةاورات اإلقلألمألة مف الرؤسةةةاء املشةةةاركع لورق الامل 
 رية للرصةد واإلبتد واألفرقة اللو رية  وكان ال ر  من املشةاورات، ا ملة أمور، تازيز تبادل الراء اللو 
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ة بشةةةةةأن آلألة الرصةةةةةد واإلبتد، وتاا   األم  املتحدة مف األ رال املدرجة ا وتبادل الدروس امليفةةةةةتواد
ت حللةة الامةل اإلقلألمألةة مرفلةات أحةدج تلرير لامع الاةاع عن األ وةال والنزاس امليفةةةةةةةةةةةةةةلر  وقةد ماة 

رة ، املمثلة اخلاصة، والألونأليفألف، وإدا2020الراباة واألخرية، اليت علدت ا داكار ا كانون الثاين/يناير  
عن فرق الامل اللو رية وثثل  أفرقة األم  املتحدة اللو رية ا كل من مهورية   ف ةةةةةت  عملألات اليفةةةةةتع،  

  وسةةتةون اخل وات املوالألة ي  مناقشةةة توصةةألات حللة الامل أفريلألا الوسةة ى وكولومبألا ومايل ونألجرياي
 على ميفتوى امللر وتنيفألأل تنوأل  التوصألات مف الشركاء ا املألدان 

، سةا ت املمثلة اخلاصةة ومةتبها ا حللات دراسةألة 2020وا آح/أغيفة س وأيلول/سةبتمرب   -47
للو رية للرصةد واإلبتد ا الولبع  وكان رفألاة امليفةتوى وتلنألة على شةبةة اإلنرتنت ن متها فرقة الامل ا

صةةةةةةد ال ر  من األلات الدراسةةةةةةألة على شةةةةةةبةة اإلنرتنألت يو مناقشةةةةةةة سةةةةةةألاسةةةةةةات وثارسةةةةةةات آلألة الر 
واإلبتد، وألديد سةةةةةةةةةةةةبل تازيز ميفةةةةةةةةةةةةا ة وكاالت األم  املتحدة ا آلألة الرصةةةةةةةةةةةةد واإلبتد، وصةةةةةةةةةةةةألاغة 

   2021و 2020التوصألات واألولوايت لاام  
، 2020كولومبألا، قدع مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةةةة، ا حزيران/يونأله وتشةةةةةةةةةةةةةرين األول/أكتوبر  وا   -48

تلدت دورات تدريبألة افرتا ةةةةةةةألة ا جمال بناء قدرات    ر الدع  لورقة الامل اللو رية للرصةةةةةةةد واإلبتد ل
الرصةةةةةةةةةةةةةد أع ةةةةةةةةةةةةةاء فرقة الامل اللو رية ومن مات ااية ال ول من أجل تازيز اللدرات اللائمة ا جمال  

 واإلبتد بشأن االنتهاكات اجليفألمة املرتةبة  د األ وال  

التوجألهات الاملألة لق  ، علد جملس األمن جليفةةةةةةةةةة إحا ة إل ت2020شةةةةةةةةةباط/فرباير    12وا   -49
اليت أعديا مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةةةة التااون مف   للوسةةةةةةةة اء أماية األ وال ا حاالت النزاس امليفةةةةةةةةلرل،

وبناء اليفةةةةةةتع، وإدارة عملألات اليفةةةةةةتع، والألونأليفةةةةةةألف  وقد عولدت جليفةةةةةةة إدارة الشةةةةةة ون اليفةةةةةةألاسةةةةةةألة  
ويفةةةةةةةةةةةةةةه، ن  مت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة، اإلحا ة حب ةةةةةةةةةةةةةةور ملك بلجألةا وملةتها واألمع الااع  وا الألوع ن

رفألف امليفةةةةةةةةةتوى لتاريف اجلمهور الاريض التوجهات الاملألة،   االشةةةةةةةةةرتاا مف بلجألةا واليفةةةةةةةةةويد، حداث  
 ةةافة إلدراج ميفةةائل ااية ال ول ا عملألات اليفةةتع ب ألة أللألأل اليفةةتع واألمن حألث أبر ت اللألمة امل

 امليفتدامع ا األجل ال ويل  

ا عمل املمثلة اخلاصةةةةةةةةة الرام  إىل دع  الدول   رئأليفةةةةةةةةألا    عنصةةةةةةةةرا    الاملألةالتوجألهات  وتشةةةةةةةةةل   -50
وإهنائها  ومن النتائا   األع ةةةاء ك  ت ةةةف األ وال ا صةةةمأل  املبادرات الرامألة إىل منف نشةةةوح النزاعات

من أجل إعداد التوجألهات الاملألة أن ق ةةااي ااية   2018الرئأليفةةألة للاملألة التشةةاورية اليت بدأت ا عاع  
 ول توااجل ا ما مها ب ريلة خمصةصةة، ألن األولوايت اليت ألدديا أ رال النزاس وبدع  من الوسة اء ال

يو أن الوسةةةةةةة اء اندرا  ما توتاإ ن  أدوات حمددة ال تركز ال ةةةةةةةرورة على األ وال  وأحد أسةةةةةةةباح ذلك  
ر مف األ وال على وفاالة مصةممة لتحديد ق ةااي ااية ال ول وحلوق ال ول، مبا ا ذلك سةوبول التشةاو 

النحو املناسة  واالسةتوادة من إسةهاماه  اللأل مة ا مواو ةات اليفةتع  ورغ  التيفةلأل  على ن اق واسةف 
ما يونيفةةةةةى إدراج ق ةةةةةااي ااية ا   السةةةةةتلرار ا تمف ا ل  وتنمألته، فةثري   أبن ااية األ وال أمر أسةةةةةاسةةةةة 
 ال ول ا عملألة صنف اليفتع  

ملألةةة إىل ماةةاجلةةة يةة ه الث رة من ختل إمةةداد الوسةةةةةةةةةةةةةة ةةاء وغريي  من وهةةدل التوجألهةةات الا -51
رة من حماداثت أصةةةةةحاح املصةةةةةلحة الداعمع جلهود الوسةةةةةا ة بتدابري حمددة للن ر فألها ا املراحل املبة  

اليفةةةةةةةتع واتواقاته  واللصةةةةةةةد من وراء ذلك يو ميفةةةةةةةاعدة ي ه اجلهات على ألديد املداخل وتدابري بناء 
شةةةةةراا األ رال ا ي ه امليفةةةةةألة  ومن شةةةةةأن ي ه التوجألهات أن تتألر للوسةةةةة اء أدوات الثلة املمةنة إل

ة مألف اجلوانةةة  املتاللةةةة عملألةةةة إلجراء أللألةةةل للنزاعةةةات يركز على اةةةايةةةة األ وةةةال من ختل ماةةةاجلةةة 
 االنتهاكات اجليفألمة اليفتة املرتةبة  د األ وال 
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ااية ال ول ا عملألات اليفةةةتع، تدع  ومن ختل ألديد أف ةةةل املمارسةةةات إلدماج ق ةةةااي   -52
جهود الوقاية والوسةةةةةةةةةةةةةةا ة اليت تبة نا األم  املتحةدة واجلهةات الوةاعلةة اإلقلألمألةة ودون   التوجألهةات الاملألةة

 ألمألة والو نألة وا لألة  اإلقل

ومن شةةأن النجاإ ا إدراج ميفةةائل ااية ال ول ا عملألات اليفةةتع أن طد  من الاثر املرتتبة  -53
االنتلال النيفبة لا وال  حااي النزاعات امليفلحة، ويونري ا الوقت نويفه ال ريأل أماع استحداج على  

و ةةةةةةر التوجألهات أن إشةةةةةةراا كألاانت األم  املتحدة اليت ن   الوقاية وامليفةةةةةةاءلة ا فرتة ما باد النزاس  وت
ذلك ا شةةةةةةةةةةةةةل آلألات لديها خربة ا جمال ااية ال ول قد أثبت فائدته ا رصةةةةةةةةةةةةد تنوأل  االتواقات و 

رصةد مشةرتكة  وتشةمل األمثلة امللموسةة للدروس امليفةتوادة واملمارسةات الو ةلى اليت سةولا ال ةوء علألها 
لشةةةةةةةةةةةامل لا وال ا كولومبألا ا إ ار حماداثت اليفةةةةةةةةةةةتع بع اأةومة ا اإلرشةةةةةةةةةةةادات الاملألة النها ا

، ف ةةةت  عن اتواق اليفةةةتع الشةةةامل 2016اجلألخل الشةةةا  ا عاع   -واللوات امليفةةةلحة الثورية الةولومبألة  
، وما ترت  على ذلك من إ تق 2006ا عاع    (املاو )بع حةومة نألبةال واأزح الشةةةةةةةةةةةةةةألوع  النألبةايل  

 سراإ األ وال  

الل ة اإلنةلألزية وتورمت إىل اإلسةبانألة والاربألة والورنيفةألة  وسةتتاإ   اإلرشةادات الاملألةونوشةرت   -54
و و عت فرقة الامل اللو رية للرصةةةد واإلبتد ا أف انيفةةةتان    2021ألة ا عاع  الصةةةأل تان الصةةةألنألة والروسةةة 

ما بع األ رال األف انألة التوجألهات الاملألة حبألث تشةةمل ق ةةااي ااية ال ول ا مواو ةةات اليفةةتع فأل
   2020اليت بدأت ا أيلول/سبتمرب 

ثلة اخلاصةة، جير  حالألا إنشةاء ولزايدة دع  الدروس امليفةتوادة واملمارسةات الو ةلى ملةت  املم -55
مركز جةةةديةةةد ا الةةةدوحةةةة  وسةةةةةةةةةةةةةةألجمف يةةة ا املركز بع اجلهةةةات الوةةةاعلةةةة من خمتلف ا ةةةاالت اجل رافألةةةة 

ة ميفةةةةائل منها امليفةةةةائل املبألنة أعته، ذدل امليفةةةةا ة ا بناء ماارل م سةةةةيفةةةةألة واملوا ةةةةألاألة لدراسةةةةة مل
مف الرتكألز بوجةه خةاص على البحوج املتاللةة التالأل  حول اجلهود اأةالألةة وامللبلةة ا جمةال اةايةة ال وةل  

 ة من أجل إعادة اإلدماج، مبا ا ذلك الرباما املتمايزة بع اجلنيفع والرتكألز على الصحة الاللأل

  بناء الدحالفات العادية ودعمها  -دال 
يفةألع من تتااون املمثلة اخلاصةة بنشةاط مف الدول األع ةاء وغرييا من أصةحاح املصةلحة الرئأل -56

أجل بناء ودع  التحالوات الااملألة الرامألة إىل إهناء ومنف االنتهاكات اجليفةةةةةةةةألمة املرتةبة  ةةةةةةةةد األ وال  
اللواعد واسةةةةةةةتمرت ا جهوديا الد عوية لتشةةةةةةةجألف الدول األع ةةةةةةةاء على أتيألد التزامات سةةةةةةةألاسةةةةةةةألة مثل  

، ( مبادئ اريس )عات امليفةةةةلحة  واملبادئ التوجألهألة بشةةةةأن األ وال املرتب ع اللوات امليفةةةةلحة أو اجلما
مبادئ )وإعتن املدارس المنة، ومبادئ فانةوفر أوظ اليفةةةةةتع ومنف لنألد واسةةةةةتألداع اجلنود األ وال  

ا حدج افرتا ةةةةةةةة  بانوان ، شةةةةةةةةاركت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة بصةةةةةةةةوة متحدثة  2020  وا أاير/مايو  (فانةوفر
ةل، مبناسةةةةةةبة ال كرى اخلاميفةةةةةةة إلعتن املدارس لااية التالأل  من انجمات  الن اق والتأثري واالسةةةةةةتجاب

المنة تشةةةارا ا تن ألمه كل من األرجنتع وإسةةةبانألا وأوروغوا  وق ر والنرويا والتحالف الاامل  أماية 
 التالأل  من انجمات  

ة ا اليفةةةنوات اليفةةةابلة، أجرت املمثلة اخلاصةةةة تبادال منت ما لآلراء مف وكما جرت علأله الااد -57
 له، وا تشةةةةةةةةةةرين األول/را   صةةةةةةةةةةدقاء املا  األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةةةلر ال   يتأل  من نألويورا ملفريأل األ
له  را   ، قدمت إحا تها اإلعتمألة اليفةةةةةنوية إىل فريأل األصةةةةةدقاء ال   يتأل  من جنألف مل2020 أكتوبر

  األ وال ا إحا ة إعتمألة افرتا ألة مشرتكة بع فريأل األصدقاء املا  أي ا  نويفه، شاركت وا الشهر  
والنزاس امليفةةةلر ا نألويورا وكابول، وفريأل أصةةةدقاء أف انيفةةةتان ا نألويورا  واجتمات ك لك مف جمموعة 
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ع مةت  ، قد2020وا كانون الثاين/يناير     2020أصةةةةةةدقاء جنوح اليفةةةةةةودان ا جوا ا شةةةةةةباط/فرباير  
األ وال والنزاس امليفةةةةلر ال   االتصةةةةال التابف نا ا بروكيفةةةةل التدري  ألع ةةةةاء فريأل األصةةةةدقاء املا   

 له را  يتأل  من جنألف مل

وبوصةةةةةةةةف املمثلة اخلاصةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةوا  ا فرقة عمل األم  املتحدة املشةةةةةةةةرتكة بع الوكاالت املانألة  -58
الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة الاةةاملألةةة عن األ وةةال ا رومع من اأريةةة، فلةةد  لةةت ي  ومةتبهةةا ملتزمع بةةدع  متةةاباةةة 

  وشةةةةةارا مةت    69/157ذا تةلألف من اجلماألة الاامة ا قراريا    توصةةةةةألات ي ه الدراسةةةةةة، اليت صةةةةةدر
املمثلة اخلاصةة ا صةألاغة رسةائل رئأليفةألة بشةأن األ وال ا رومع من حريته  وسةاي  ا و ةف خرائا ا 

 إ ار متاباة نتائا الدراسة الااملألة 

بةة اإلنرتنت ، شةةةةةةارا مةت  املمثلة اخلاصةةةةةةة ا حللة دراسةةةةةةألة على شةةةةةة 2020وا متو /يولأله   -59
دراسةةةةةةةةةةةةة الااملألة عن األ وال ا رومع من اأرية، ومن مة ن مها فريأل املن مات غري اأةومألة املا  ال

يألومن رايتس ووتخل، واملن مةة الةدولألةة للةدفةاس عن األ وةال، بانوان لدراسةةةةةةةةةةةةةةة األم  املتحةدة الاةاملألةة عن 
، واملمارسةةةةةةةةةةات الو ةةةةةةةةةةلى واخل وات 19-حة كوفألداأل وال ا رومع من اأرية  الاثر املرتتبة على جائ

 املوالألةل 

وواصةةةةل مةت  املمثلة اخلاصةةةةة قألادة االئتتل الاامل  من أجل إعادة إدماج األ وال اجلنود،  -60
االشةةةرتاا مف الألونأليفةةةألف  وأجرت ي ه ا موعة الاري ةةةة املمثلة ج رافألا  من   2018ال   أو لأل ا عاع  

سةةةةةةةةةاط األكادإألة األم  املتحدة والبنك الدويل واملن مات غري اأةومألة واألو الدول األع ةةةةةةةةةاء وكألاانت  
، ي   لإعادة صةةةةةةةةةةةةةألاغة إعادة إدماج األ وال  من 2020حبواث ونشةةةةةةةةةةةةةرت ثتج ورقات إحا ة ا عاع  

ولالث رات واالحتألاجات ا ،  (1)الامل اإلنيفةةةةةةةةةةةاين إىل التنمألة، والوقاية، وبناء اليفةةةةةةةةةةةتع وأباد من ذلكل
جلمةاعةات امليفةةةةةةةةةةةةةةلحةةل، ولمتويل اإلدمةاج النةاجر لا وةال املرتب ع اللوات امليفةةةةةةةةةةةةةةلحةة أو ا  جمةال إعةادة

الدع  إلعادة إدماج األ والل  وا لمألف النتائا الرئأليفةةةألة اليت توصةةةلت إلألها ي ه الورقات ونشةةةرت ا 
امليفةةةةةتأللصةةةةةة ا تلرير بانوان لأليفةةةةةع الدع  إلعادة إدماج األ وال  موجز النتائا    2020حزيران/يونأله  

أول ألت عملألة إ تق رفألاة امليفةةةةةتوى، كان من   ،19-كوفألد  وبيفةةةةةب   هور جائحة   (2)من ثتثة تلاريرل
امللرر أن تونو  مف انئبة األمع الااع، واملمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةةة املانألة األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةةةةةلر، واملمثل الدائ  

ألف، واملمثل والناشةا فورسةت ويتألةر، وكبري لورنيفةا لدى األم  املتحدة، وانئ  املدير التنوأل   للألونأليفة 
 تنوأل يع ا من مة لأ وال اأرح ا اململةة املتحدةل  املو وع ال

وا إ ار املرحلة الثانألة من املبادرة، جير  حالألا إنشةةةةةاء فريأل اسةةةةةتشةةةةةار  أكادإ  ما  إبعادة  -61
مبزيد من التوصةةةةةةةألل، مبا ا   اإلدماج  وعتوة على ذلك، سةةةةةةةألجر  أللألل جوان  حمددة من الدراسةةةةةةةات

ةر ألنشةةةةةةةةةةةةة ة إعادة اإلدماج، وتازيز الصةةةةةةةةةةةةةحة الاللألة والدع  النويفةةةةةةةةةةةة  ذلك اسةةةةةةةةةةةةةتألداع التمويل املبت
 االجتماع  لا وال املنوصلع، واالحتألاجات املتمايزة للوتألات والوتألان ا براما إعادة اإلدماج  

  العمل مع ادنظمات اإلاليمية ودون اإلاليمية -ااء 
ألةةة ودون اإلقلألمألةةة املةة كورة أدانه إثةةل  ةةل ت وير وتازيز التاةةاون اللةةائ  مف املن مةةات اإلقلألم -62

 أولوية النيفبة للممثلة اخلاصة  

__________ 

-https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/09/GCR-Reframing-Childانةة ةةر  (1)

Reintegration-92020.pdf   

-https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/03/GCR-Reintegrationانةةةةةةةةة ةةةةةةةةةر  (2)

Summary-paper-February-2020.pdf   

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/09/GCR-Reframing-Child-Reintegration-92020.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/09/GCR-Reframing-Child-Reintegration-92020.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/03/GCR-Reintegration-Summary-paper-February-2020.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/03/GCR-Reintegration-Summary-paper-February-2020.pdf
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 اصحتاد األورويب  

اسةةةتمرت الشةةةراكة بع مةت  املمثلة اخلاصةةةة واالألاد األوروف  وال الورتة املشةةةمولة التلرير   -63
وف، مبن فأله  تماعات عرب اإلنرتنألت مف عدة ميفةةةةةةةةةةةةةة ولع ا االألاد األور وعلدت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة اج

الرئأليفةةةةةةةةةةةةةةان املشةةةةةةةةةةةةةةاركةان لوريأل الربملةان األوروف املشةةةةةةةةةةةةةةرتا املا  حبلوق ال وةل واملوو  األوروف إلدارة 
اجتمةاعةا  عرب اإلنرتنألةت مف انئة  رئألس   أي ةةةةةةةةةةةةةةةا  ، علةد ت 2020األ مةات  وا كةانون األول/دييفةةةةةةةةةةةةةةمرب  

ة جديدة شةةاملة لتألاد األوروف شةة ون الدإلرا ألة واليفةةةان، امليفةة ول عن إ تق اسةةرتاتألجألاملوو ةةألة ل
، شةةةارا مةت  املمثلة اخلاصةةةة ا حدج جان  ا م متر 2020بشةةةأن حلوق ال ول  وا حزيران/يونأله  

اباة بروكيفةةةةل الرابف حول دع  ميفةةةةتلبل سةةةةوراي واملن لة  وقد ن مت اللجنة الورعألة ألوق اإلنيفةةةةان الت
ف جلنة اأرايت املدنألة والادالة والش ون الداخلألة، وكان للربملان األوروف ي ا اأدج اجلان  االشرتاا م

 مو وعه األ وال ا خمأل  انول  

وقدع مةت  االتصةةةةةةال التابف للممثلة اخلاصةةةةةةة ا بروكيفةةةةةةل مالومات عن األ وال والنزاعات  -64
كث    أن حلوق اإلنيفةةةةان، وألع ةةةةاء الربملان األوروف، واتبف عنامليفةةةةلحة أوارات االألاد األوروف بشةةةة 

املناقشةةةات املتاللة بواثئأل اليفةةةألاسةةةة الاامة لتألاد األوروف ذات الصةةةلة الوالية املتاللة األ وال والنزاس 
ت امليفةةةلر  وقودت مت إىل اللوات امليفةةةلحة األملانألة، ا ملة أمور، دورات تدريبألة بشةةةأن األ وال والنزاعا 

 امليفلحة 

 منظمة حلف مشال األطلسي  

، ب رق منها (الناتو)مثلة اخلاصةةةةة شةةةةراكته مف من مة حلف مشال األ ليفةةةة   واصةةةةل مةت  امل -65
التااون الوثألأل مف املنيفةةةةةةأل األقدع املا  األ وال والنزاس امليفةةةةةةلر ا ملر الناتو وتلدت امليفةةةةةةاعدة التلنألة 

 ال  أجل ألديد ومنف االنتهاكات اجليفألمة املرتةبة  د األ و املةرسة ملواصلة ت وير أنش ة الناتو من

اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةةة م مترا  الوألةديو مف باثةة الةدع  الو ألةد التةاباةة   ة، علةدت املمثلة 2020وا أاير/مةايو   -66
للناتو وقوات الوالايت املتحدة األمريةألة ا أف انيفةةةةةةةةتان بشةةةةةةةةأن التدابري اليت تتأل يا اللوات الدولألة ا 

 ة  وا تشةةةةةةةةةةةرين األول/تألوألف من اإلصةةةةةةةةةةةاات بع األ وال أثناء الاملألات الايفةةةةةةةةةةةةريأف انيفةةةةةةةةةةةتان لل
، أجرى مةت  االتصةةةةةةةةةةةال التابف نا اتصةةةةةةةةةةةاال  مف قألادة حلف الناتو للتحول الايفةةةةةةةةةةةةر  2020 أكتوبر

 ملناقشةةةةةةةة أمور منها ت وير أداة تدري  متامأل بشةةةةةةةأن األ وال والنزاعات امليفةةةةةةةلحة  وا تشةةةةةةةرين الثاين/
شةةةةةةةةةةارا مةت  االتصةةةةةةةةةةال التابف نا ا اجتماس فريأل اخلرباء املشةةةةةةةةةةرتا بع األم  املتحدة ،  2020نوفمرب  

 والناتو املا  حبماية املدنألع وااية ال ول والانف اجلنيف  املرتبا النزاعات  

 اصحتاد األفريقي  

 ين/لثةاواصةةةةةةةةةةةةةةلةت املمثلةة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةة تو ألةد شةةةةةةةةةةةةةةراكتهةا اللويةة مف االألةاد األفريل   وا كةانون ا -67
، شارا مةتبها ا ماتةف للدول األفريلألة األع اء ا جملس األمن وجملس اليفتع واألمن 2020 يناير

، شةةةةاركت 2020التابف لتألاد األفريل ، كان حمور تركألزه يو األ وال والنزاس امليفةةةةلر  وا شةةةةباط/فرباير  
قمة االألاد األفريل  عنوانه   متراملمثلة اخلاصةةةةةة بصةةةةةوة متحدثة ا حوار إف ار رفألف امليفةةةةةتوى علد ا م  

لأوقووا اأرح على األ وةال  عةائةدات إسةةةةةةةةةةةةةةةةات البنةادقل  ووجهةت نةداء قواي، ا كلمتهةا، من أجةل 
 ايدة جهود الوقاية من أجل توفري ااية أف ةةةل لا وال من األعمال اأربألة  ومبناسةةةبة ال كرى اليفةةةنوية 

شةةةةةرتاا األ وال ا املنا عات امليفةةةةةلحة، أصةةةةةدرت ن اللربوتوكول االختألار  التواقألة حلوق ال ول بشةةةةةأ
مف موو  االألاد األفريل  املا  اليفةةةتع واألمن،   مشةةةرتكا    بألاان    2020أاير/مايو    25املمثلة اخلاصةةةة ا  

 وفريأل الربملان األوروف املشرتا املا  حبلوق ال ول 
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توى اخلرباء، من أجل أمور ميف  وتااون مةت  املمثلة اخلاصة انت اع مف االألاد األفريل  على -68
من املألثاق األفريل  ألوق ال ول ورفايألته، ال     22منها امليفةةةةا ة ا صةةةةألاغة التالألأل الااع على املادة  

  2020أصدرته جلنة اخلرباء األفريلألة املانألة حبلوق ال ول ورفايه ا أيلول/سبتمرب 

 جامعة الدول العربية  

 تشةةةةةةةةةةةرين األول/  12ااوهنا مف جاماة الدول الاربألة  وا  ت  أي ةةةةةةةةةةةا  واصةةةةةةةةةةةلت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةة   -69
، علةةدت اجتمةةاعةةا  عرب اإلنرتنألةةت مف األمع الاةةاع امليفةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةد، رئألس ق ةةاس الشةةةةةةةةةةةةةة ون 2020 أكتوبر

االجتماعألة ا اجلاماة، ملناقشةةةةةةةةةةةةةةة األنشةةةةةةةةةةةةةة ة ا ددة مبوج  م كرة التواي  املوقاة بع مةتبها وجاماة 
ا   19-ا ر امليفةةةةةة والن شةةةةةةواغلهما بشةةةةةةأن أتثري النزاس وجائحة كوفألدوتشةةةةةة    2014الدول الاربألة ا عاع  

 األ وال وانقشا أ ألة االسرتاتألجألات اإلقلألمألة لتحيفع ااية األ وال 

 الدعاون مع آليات األمم اددحدة -واو 

كما كان اأال ا اليفةةةةةنوات اليفةةةةةابلة، عملت املمثلة اخلاصةةةةةة بشةةةةةةل وثألأل مف جملس األمن  -70
، قدمت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةةةةة إحا ة ا مناقشةةةةةةةةةةةةة 2020ة الورعألة ذات الصةةةةةةةةةةةةلة  وا حزيران/يونأله  واألجهز 

 ،2020موتوحة  لس األمن ن متها فرنيفةةةةةةان بشةةةةةةأن األ وال والنزاعات امليفةةةةةةلحة  وا أيلول/سةةةةةةبتمرب  
إحا ة ا مناقشةةةةة موتوحة  لس األمن علدها النألجر بشةةةةأن مو ةةةةوس لاالعتداءات على   أي ةةةةا  مت  قد
 ألوق ال وةلل  وقةدمةت إحةا تع للجنةة جملس األمن املنشةةةةةةةةةةةةةةأة عمت   خ ريا    دارس اعتبةاريةا انتهةاكةا  املة 

 بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن مهوريةةةةة الةون و الةةةةدإلرا ألةةةةة، وجلنةةةةة جملس األمن املنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةأة عمت   (2004)1533اللرار 
إحا ة إىل فريأل جملس األمن الاامل   بشةةةةةةةةةةةأن جنوح اليفةةةةةةةةةةةودان  وقدمت أي ةةةةةةةةةةةا    (2015)2206 اللرار
األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةلر بشةةةةةةةةأن حاالت قو رية حمددة، وقد قامت ب لك عن بواد عرب اإلنرتنألت  املا 

على جةائحةة ، وقةدمةت إىل الوريأل الاةامةل إحةا تع بشةةةةةةةةةةةةةةأن الاثر املرتتبةة  19-منة   هور جةائحةة كوفألةد
 رية عن األ وال ا األ وال املت ةةةةةةةةررين من النزاس امليفةةةةةةةةلر  وأصةةةةةةةةدر األمع الااع تلارير قو   19-كوفألد

، والاراق (S/2020/1030)، ومهورية الةون و الدإلرا ألة  (S/2019/1017)والنزاس امليفةةةةةةةةةةةلر ا كولومبألا  
(S/2019/984)  ومايل ،(S/2020/1105)  ومألامنار، ونألجرياي ،(S/2020/652)  والولبع ،(S/2020/777 ) ،

، واجلمهورية الاربألة اليفةةةورية  (S/2020/614)، وجنوح اليفةةةودان، واليفةةةودان  (S/2020/174)والصةةةومال  
وصةةةةةةةةدرت أربف م كرات أفلألة شةةةةةةةةاملة إىل الوريأل الاامل املا  األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةلر  ودع  مةت  
املمثلة اخلاصةةة تن أل  عدة م مترات الوألديو بع الوريأل الاامل والرئأليفةةع املشةةاركع ألفرقة الامل اللو رية 

   2019يت قاع ذا الوريأل الاامل إىل مايل ا كانون األول/دييفمرب ة الللرصد واإلبتد، كما دع  الزاير 
، وا اجتماس غري رم  ن مته بلجألةا، قدمت املمثلة اخلاصة، 2020وا تشرين الثاين/نوفمرب   -71

إىل جةةانةة  املةةدع  الاةةاع للمحةمةةة اجلنةةائألةةة الةةدولألةةة، إحةةا ةةة إىل خرباء جملس األمن ا جمةةال األ وةةال 
ر بشةأن مو ةوس لتازيز ااية األ وال املت ةررين من النزاس امليفةلر  الامل وأوجه التب ر بع مليفةلوالنزاس ا

 مةت  املدع  الااع للمحةمة اجلنائألة الدولألة والوالية املتاللة األ وال والنزاس امليفلرل 

ك وواصةةةةةةةةةةةةةةلةت املمثلةة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةة التاةاون والامةل مف سةةةةةةةةةةةةةةائر كألةاانت األم  املتحةدة، مبةا ا ذلة  -72
ألونأليفةألف، وإدارة عملألات اليفةتع، وإدارة الشة ون اليفةألاسةألة وبناء اليفةتع  وواصةل مةتبها امليفةا ة ا ال

االسةةةةةةةةتارا  اجلار  للماايري املتةاملة لنزس اليفةةةةةةةةتإ والتيفةةةةةةةةرير وإعادة اإلدماج، فألما يتصةةةةةةةةل املبادئ 
اجلماعات امليفلحة وإعادة حة و املتاللة اإلفراج عن األ وال ال ين كانت ن  صلة سابلة اللوات امليفل

 إدماجه ، والتوجأله املتالأل إبصتإ ق اس األمن  
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وواصةل مةت  املمثلة اخلاصةة تااونه الوثألأل مف من مة الصةحة الااملألة وموو ةألة األم  املتحدة  -73
س اليفةةةةةةةةةامألة لشةةةةةةةةة ون التج ع فألما يتالأل مبشةةةةةةةةةاركتهما ا آلألة الرصةةةةةةةةةد واإلبتد املتاللة األ وال والنزا 

 يفلر  امل

اتصةةةةةاالها مف املمثلة اخلاصةةةةةة لامع الااع املانألة الانف  ةةةةةد   أي ةةةةةا  وكثوت املمثلة اخلاصةةةةةة   -74
األ وال، واملمثلة اخلاصةةةةةةةة لامع الااع املانألة مبيفةةةةةةةألة الانف اجلنيفةةةةةةة  ا حاالت النزاس، وامليفةةةةةةةتشةةةةةةةار 

مع الااع املا  امليفةةةةةة ولألة عن ص لااخلاص لامع الااع املا  مبنف اإلادة اجلماعألة، وامليفةةةةةةتشةةةةةةار اخلا
، ان ةةةةةمت إىل املمثلة اخلاصةةةةةة لامع الااع املانألة الانف اجلنيفةةةةة  ا 2020اأماية  وا شةةةةةباط/فرباير  

حاالت النزاس، وامليفةتشةار اخلاص لامع الااع املا  مبنف اإلادة اجلماعألة، واملمثلة اخلاصةة لامع الااع 
إصدار بألان يشج  استمرار ورود تلارير عن انتهاكات ألوق اإلنيفان   ل ااملانألة الانف  د األ وا

 ةةةةةةد املدنألع، مبن فأله  النيفةةةةةةاء واأل وال، ا املنا أل اجلنوبألة ال ربألة والشةةةةةةمالألة ال ربألة من الةامريون  
نيفةةة  ، اسةةةت ةةةافت االشةةةرتاا مف املمثلة اخلاصةةةة لامع الااع املانألة الانف اجل2020وا حزيران/يونأله  

ا حاالت النزاس واألرجنتع، حداث عرب اإلنرتنألت لتحتوال الألوع الدويل اليفةةةنو  للل ةةةاء على الانف 
، أصةةةةةةدرت املمثلة اخلاصةةةةةةة، االشةةةةةةرتاا مف 2020اجلنيفةةةةةة  ا حاالت النزاس  وا تشةةةةةةرين الثاين/نوفمرب  

مشةةةةةةرتكا بشةةةةةةأن إدانة نتابو اان  املمثلة اخلاصةةةةةةة لامع الااع املانألة الانف اجلنيفةةةةةة  ا حاالت النزاس، بأل
نتابري  شةةةةةةألةا ارتةاح جرائ  حرح ي  االغتصةةةةةةاح واالسةةةةةةرتقاق اجلنيفةةةةةة  ولنألد األ وال واللتل ا 

 مهورية الةون و الدإلرا ألة 

و لت امليفةةائل الشةةاملة املتصةةلة الوالية املتاللة األ وال والنزاس امليفةةلر تشةةةل مدخت ياما  -75
ماية ال ول  وفألما يتالأل االسةةةةةةت تل واالنتهاا اجلنيفةةةةةةألع، شةةةةةةارا مةت  ة حبلتامأل  الشةةةةةةواغل املتالل

، ا اجتماس الوريأل التوجأله  الرفألف 2019دييفةةةةةةةةةمرب  املمثلة اخلاصةةةةةةةةةة ا ملة أنشةةةةةةةةة ة، ا كانون األول/
امليفةةةةةةتوى املا  مبنف االسةةةةةةت تل واالنتهاا اجلنيفةةةةةةألع املةرس ملو ةةةةةةوس التصةةةةةةد  لتسةةةةةةت تل اجلنيفةةةةةة  

 نيف  على ن اق املن ومة كةل ا اجلواالنتها

 العمل مع اجملدمع اددين واألوساط األكادميية -زاي 

 ل بناء الشةةةةةةةةةةراكات اللوية مف من مات ا تمف املدين واألوسةةةةةةةةةةاط األكادإألة واأواّ علألها  -76
تتأل    اليت  أولألة من أولوايت املمثلة اخلاصةةة  واإل ةةافة إىل التواصةةل املنت   مف املن مات غري اأةومألة

ر افتتاإ مةت  اتصةةال اتبف للممثلة اخلاصةةة ا بروكيفةةل تواعلها امليفةةتمر  من نألويورا ملرا  نا، فلد ييفةة 
مف املن مةةات غري اأةومألةةة اليت تتألةة  من أوروا ملرا  نةةا، مبةةا ا ذلةةك ا جنألف  واجتماةةت املمثلةةة 

 وجنوح اليفودان منار مف شركاء ا تمف املدين ختل  ايرتألها إىل مألا أي ا  اخلاصة 

وشةةةةةةةاركت املمثلة اخلاصةةةةةةةة ومةتبها ا عشةةةةةةةرات من الللاءات اليت ن مها ا تمف املدين، كما  -77
 ح ر ثثلون عن مةتبها الاشرات من الللاءات األخرى  

، شاركت املمثلة اخلاصة ا حللة عمل ن مها ماهد لألألتنشتاين 2020وا كانون الثاين/يناير   -78
 صري، وجاماة برينيفتون، ومن مة قائمة املراقبة املانألة األ وال والنزاس امليفلر ر املاملا  بتلري

، علدت املمثلة اخلاصةةةةةةةةةة جليفةةةةةةةةةة تنيفةةةةةةةةةألأل عرب اإلنرتنألت مف جمموعة 2020وا حزيران/يونأله   -79
 2020املن مات غري اأةومألة املانألة األ وال والنزاس امليفةةةةةةةةةةةلر ا نألويورا، وا تشةةةةةةةةةةةرين األول/أكتوبر  

ت إحةا ةة إىل الوريأل الاةامةل املا  األ وةال والنزاس امليفةةةةةةةةةةةةةةلر التةابف للمن مةات غري اأةومألةة ا قةدمة 
 جنألف  
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الةلمة الرئأليفةةةألة ا الندوة اإللةرتونألة للماارل من أجل الوقاية،   أي ةةةا  وأللت املمثلة اخلاصةةةة   -80
 وا تشةةةةةةةةةةةةةةرين األول/  2020اليت علةةةةةدهةةةةةا مبةةةةةادرة رومألو دالري لا وةةةةةال اجلنود ا أيلول/سةةةةةةةةةةةةةةبتمرب 

، وجهت رسةةالة الوألديو ا جليفةةة مشةةرتكة مف املمثلة اخلاصةةة لامع الااع املانألة الانف 2020 أكتوبر
 ةةةةد األ وال ومف املدافف عن حلوق ال ةةةةحااي، بانوان لقلأل عامل   من ور األم  املتحدة بشةةةةأن ااية 

 بشأن ستمة األ وال  2020ااع لمة لال ول ومنةائهل، وكانت اجلليفة من مة ا سألاق م متر ال

، شةةارا مةت  املمثلة اخلاصةةة ا مناسةةبة على اإلنرتنت أي ةةا    2020وا تشةةرين األول/أكتوبر   -81
عن الاةةدالةةة جلمألف النةةاجع من الانف اجلنيفةةةةةةةةةةةةةة  املرتبا النزاعةةات، ن مهةةا مشةةةةةةةةةةةةةةروس مألف النةةاجع، 

ار  الدويل ألوق اإلنيفةةةةان التابف لةلألة السةةةةتشةةةة االشةةةةرتاا مف لألألتنشةةةةتاين والنرويا وسةةةةوييفةةةةرا واملركز ا
 األوق واماة يارفارد  

، شةةةةةةةةاركت املمثلة اخلاصةةةةةةةةة عرب اإلنرتنألت ا اجتماس ن مته 2020وا كانون األول/دييفةةةةةةةةمرب   -82
الباثةةات الةةدائمةةة لبلجألةةةا وكنةةدا والنألجر التاةةاون مف مةتبهةةا وإدارة عملألةةات اليفةةةةةةةةةةةةةةتع وفريأل حبوج 

واألمن  وركز االجتماس على نتائا دراسةةةةةةةةة أجرايا فريأل حبوج ومالومات اليفةةةةةةةةتع اليفةةةةةةةةتع    ومالومات
 واألمن عن فوائد وألدايت قدرات ااية ال ول ا عملألات اليفتع 

بألاان    2020وفألما يتالأل األوسةاط األكادإألة، سةجلت املمثلة اخلاصةة ا تشةرين األول/أكتوبر   -83
 ريا  وا تعن أتثري الدور املنوط ذا والتحدايت اليت تنة جنألف  على صةةةةةةةةةةةةةةوحة الوي  اخلاصةةةةةةةةةةةةةةة واما

شاركت املمثلة اخلاصة بصوة متحدثة رئأليفألة ا م متر بانوان لإع اء األمل   ،2020تشرين الثاين/نوفمرب  
للوتألات ا النزاعات امليفةةةةةةةةةةةةةةلحة  التزاع مشةةةةةةةةةةةةةةرتا من ا تمف األكادإ ل، ن مته جاماة بريوجألا وماهد 

اللديس بألو اخلامس، وو ارة الشةةةة ون اخلارجألة والتااون الدويل اإلي الألة  وشةةةةهد ة  اليفةةةةألاسةةةةأل  الدراسةةةةات
ان تق شةةةةةةبةة اجلاماات لا وال ا النزاعات امليفةةةةةةلحة، وي  أول شةةةةةةبةة من ي ا   أي ةةةةةةا  ي ا امل متر  

 النوس لتازيز حلوق األ وال املشاركع ا النزاعات امليفلحة واايته  

 توصياتاسدنداجات و  -خامساا  

ص يزال القلق البالغ يساااور ادمثلة اخلاصااة إزاء حالم اصندهاكات اجلساايمة ادرتكبة  ااد  -84
األطفال وشااااااددا  وتدعو مجيع أطراا النزاع إث اصمدثال الدام للقانون الدوا اإلنساااااااين والقانون 

يمة واختاذ ات اجلسا الدوا حلقوق اإلنساان والقانون الدوا لججنيني  وإث و اع حد فوري لجندهاك
جملس حقوق اإلنساااااان والدول األعضااااااء يف األمم اددحدة إث   أيضااااااا وتدعو    مجيع الددابري دنعها.

  اختاذ مجيع الددابري ادداحة دنع حدوث اصندهاكات.

يف   19-وتعرب ادمثلة اخلاصااااااااة عن القها إزاء األ ر الساااااااالة ادرتتد على جائحة كوفيد -85
اعات ادساااااالحة  وحتأ مجيع أطراا النزاع على دييد نداء األمني من الياااااار األطفال اددضااااااررين  

العاام من أجال واف إطجق الناار على الياااااااااااعياد العاادي  وواف األعماال العادائياة فوراا وبياااااااااااورة 
وتدعو الدول األعضاء إث أن تضع يف اصعدبار الشواغل اددعلقة حبماية الطفل عند تيميم   فعلية.

إث احدواء اجلائحة  وأن تكفل اساااااااااادمرار خدمات محاية الطفل يف خضاااااااااام   الراميةوإنفاذ الددابري  
اجلائحة  بوسااااائل منها اكني الوصااااول دون عوائق إث األطفال  و اااامان بينية عمل آمنة للالهات 

  الفاعلة ادعنية حبماية الطفل وختييص موارد كافية حلماية األطفال.

ث إزالة مجيع العقبات اليت حتول دون وصول لنزاع إوتدعو ادمثلة اخلاصة كالك أطراا ا -86
ادسااعدات اإلنساانية إث األطفال  واكني األطفال اددضاررين من النزاع من احلياول على الدعليم 

وتعرب عن القهاا إزاء تزاياد اسااااااااااادعماال ادادارس يف العملياات العادائياة وت كاد أن من  دون عوائق.
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 ذلك أ ناء عمليات إغجق اددارس ادفرو اااة بسااابد   مبا يفاألسااااساااي احلفاط على طابعها اددين
وتدعو كالك مجيع الدول األعضاااااء اليت ي ت يد بعدال إعجن اددارس اآلمنة إث   .19-جائحة كوفيد

  ادبادرة إث ذلك.

وتشااادد ادمثلة اخلاصاااة على وجوب احرتام ادسااادشااافيات وم ساااساااات الرعاية الياااحية  -87
وتااكرر   من ابب أوث خجل حاالاة الطوارا الياااااااااااحياة العاادياة الرااناة.ظروا  و ومحاايدهاا يف مجيع ال

مجيع أطراا النزاع أبن اهلالمات على اددارس وادسااااااادشااااااافيات تشاااااااكل اندهاكات خطرية  اااااااد 
األطفال  وحتأ الدول األعضاااااااااء على توفري محاية أفضاااااااال للمدارس وأطفال اددارس وادعلمني  

ليااحية والعاملني يف جمال اليااحة  وعلى تنفيا تدابري رعاية اوكالك ادساادشاافيات وم سااسااات ال
 ملموسة لردع اصسدخدام العسكري للمدارس وادسدشفيات.

وديد ادمثلة اخلاصااااااة ابلدول األعضاااااااء اليت ي تفعل ذلك بعدال أن تواع وتياااااادرق على  -88
دساالحة  وتسانر ازعات االربوتوكول اصخدياري صتفااية حقوق الطفل بشاا ن اشاارتاط األطفال يف ادن

تشاااريعات وساااياساااات وطنية حتظر واررم انيد األطفال واسااادخدامهم من ابل القوات واجلماعات 
ابلدول األعضااااء أن تدعم الياااكوط اليت ت دي إث حتساااني محاية األطفال  أيضااااا وديد    ادسااالحة.

 اددضررين من النزاع  مثل مبادا ابريس  ومبادا فانكوفر.

اصاااااااااااة ابجلهود الوطنياة والادولياة الرامياة إث حتقيق مسااااااااااااءلاة مرتكة ثلاة اخلا وترحاد ادم -89
اصندهاكات اجلساااايمة  ااااد األطفال  وتشااااالع الدول األعضاااااء واجلهات اداعة على تعزيز الدعم 
ادقدم إث نظم العدالة الوطنية يف حاصت النزاع وما بعد اندهاء النزاع  وذلك بدوفري ادوارد الكافية 

 ها.بية الجزمة للدحقيق يف اصندهاكات اجلسيمة  د األطفال ومقا اة مرتكالدقني والقدرة

وتشادد ادمثلة اخلاصاة على أةية  امان إدماأل األطفال ومشااركدهم وتعميم مراعاة محاية  -90
األعضااااااااااء وادنظمات   وتاكرر كالك الدول  الطفل يف مجيع جواند الوسااااااااااطة والعدالة اصندقالية.

اليمية أبن إعادة اإلدماأل ادسااااددام لألطفال أمر حاساااام األةية لضاااامان حتقيق اإلاليمية ودون اإل
وتدعو ادمثلة اخلاصاة الدول األعضااء وغرياا من   الساجم واألمن ادساددامني ولكسار دورة العنف.

 واداا ادسااددام إث ااا اجلهود  اجلهات ادعنية إبعادة اإلدماأل إث توفري الدعم السااياسااي والدقي
وتشااالع كالك   دعواا إث أن تنضاام إث اصئدجا العادي من أجل إعادة إدماأل األطفال اجلنود.وت

الدوجيهات العملية للوسااااطاء حلماية األطفال يف اجلهات الفاعلة ذات الياااالة على اصساااادفادة من  
 حاصت النزاع ادسلح.

نظمات اإلاليمية دول األعضاااااااء وشااااااركاء األمم اددحدة وادوتشااااااالع ادمثلة اخلاصااااااة ال -91
واجلهات الفاعلة يف محاية الطفل وأطراا النزاع على اصنضااامام إث محلة العمل على توفري احلماية 

 لألطفال اددضررين من النزاعات ادسلحة.

م أهنم مرتبطون وتكرر ادمثلة اخلاصة دعوة الدول األعضاء إث معاملة األطفال الاين يالزع -92
يف ذلك اجلماعات اإلراابية اليت حدداا جملس األمن  ابعدبارام  ااحااي   ابجلماعات ادساالحة  مبا

يف ادقام األول  وإيجء األولوية إلعادة دايلهم وإعادة إدماجهم  والديااااادي لدبعات الوصااااام اليت 
الك أبنه يف حالة ادام طفل وتاكرر الدول األعضااااااااااء ك  يف إعادة إدماجهم  ابلغاا   سااااااااالبياا   ت  ر د رياا 
أ ناء ارتباطه أو ارتباطه ادزعوم  فإنه جيد الدقيرد مببادا اضااااااء األحداث ادعرتا لا دولياا  جبرمية  

مبا يف ذلك ما يدعلق ابحلد األدىن لسااان ادسااا ولية اجلنائية  و ااامان عدم اللالوء إث اصحدالاز إص 
واجبة وادعايري عن مراعاة اإلجراءات القانونية ال  فضااااااااااجا    كمجذ أخري وألاياااااااااار فرتة زمنية  كنة

وديد ادمثلة اخلاصااااااااااة مباللس حقوق اإلنسااااااااااان واينيات ادعاادات   الدولية للمحاكمة العادلة.
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وادكلفني بوصايت يف إطار اإلجراءات اخلاصاااااااااة ادعنيني أن يركزوا بياااااااااورة أدقر على أ ر الدطرا 
ميااااااااانفة ومدرجة يف   األطفال ادرتبطني جبماعات إراابية  العنيف يف األطفال  مبا يف ذلك مسااااااااا لة

 اوائم األمم اددحدة. 

وتشااالع ادمثلة اخلاصااة جملس حقوق اإلنسااان على اإلبقاء على  ارسااة إدراأل توصاايات  -93
تدعلق حبماية األطفال اددضررين من النزاعات ادسلحة عند دراسة أو اعدماد ارارات بش ن حجت 

يف عملية اصسااادعرال الدوري الشاااامل    دة أو مساااائل موا ااايعية بعينها  وكالكتدعلق ببلدان حمد
جملس حقوق اإلنسان   أيضاا وتشالع ادمثلة اخلاصة    مع إيجء اادمام خاص لدنفيا تلك الدوصيات.

على مواصاااااااااالة إدراأل اندهاكات حقوق الطفل يف اراراته اليت ينشااااااااااط أو جيدد لا وصايت يف إطار 
 صة.اإلجراءات اخلا

مرار اصادمام مبس لة د ري النزاع ادسلح يف األطفال يف تقارير وترحد ادمثلة اخلاصة ابسد -94
وحتأ ادمثلة اخلاصااة الدول   الدول ادقدمة إث جلنة حقوق الطفل واللالنة ادعنية حبقوق اإلنسااان.

ضاااء  إشااارات حمددة إث األعضاااء ادعنية على أن تدرأل يف تقاريراا إث تلك اهلينيات  حسااد اصاد
لقة ابصندهاكات اجلسايمة ادرتكبة  اد األطفال والثغرات القائمة يف أالطراا القانونية ادعلومات اددع

وتشاااااالع كالك كياانت األمم اددحدة   والساااااياسااااااتية ادنطبقة وادبادرات اددعلقة مبسااااااءلة اجلناة.
 ة. ية يف تعاطيها مع الدول األعضاء ادعنيادعنية على اسدخدام توصيات تلك اهلينيات ك دوات دعو 
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