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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 من جدول األعمال 3البند 

  واالقتصادية والسياسية المدنية اإلنسان، حقوق جميع وحماية تعزيز
  التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية

 باألطفرررررا  المعنيرررررة العرررررا  لألمررررري  الخاصرررررة للممثلرررررة السرررررنو  التقريرررررر  
 ةالمسلح اتوالنزاع

 مذكرة م  األمانة  
حتية  ىل  لسةح وقةاإل اان ةا  تقريةر ا مخلسة  األانية  لامة  ال ةا   بةن  األمانة  تتشرف 

 الةا  التقريةر، هةاا يف األانية  ا مخلسة  وت ةر  ، ليسة  رروية   ا  ةس  اتا  ني  باألطفال والنزاع
الة  ، األنشةط  ٢٠١6ىل  كةانا  األول/دي ةمرب  ٢٠١5/دي مرب األول كانا  من الفرتة يغط 

ا يف ىلطةةار اداا ةةا لاايت ةةا والتقةةد  اتةةرر يف التكةةد  لينت اكةةات ا  ةةيم  ا رت بةة  بةة اضةةطس  
 األطفةةال محايةة  ت زيةةز يف واج ت ةةا الةة  الت ةةديات ايضةةا   األانيةة  ا مخلسةة  وتب ةة ضةةد األطفةةال  

 تب ة  كما الفتيات، عس  النزاعات تسك ألثر التكد  من ا ب ب  ا  س  ، بالنزاعات ا تنثرين
والتقةد  اتةرر يف  اتة ا تكس  ب سب ورية  األطفةال يف وةاات النزاعةوا ت رر  الناشئ  الت ديات

ىلهنةةةاال اانت اكةةةات ا  ةةةيم  ا رت بةةة  ضةةةد األطفةةةال، وا رةةةيما مةةةن  ةةةيل الت ةةةاور ا باشةةةر مةةة  
 والةةةدول اان ةةةا  وقةةةاإل لسةةةح ىل  تانيةةةيات األانيةةة  ا مخلسةةة  تقةةةد  وا ةةة،ا ،اطةةةراف النزاعةةةات  

  األطفال إلوقا  محاي  ت زيز اج  من عضاالاأل
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 باألطفرررررا  المعنيرررررة العرررررا  لألمررررري  الخاصرررررة للممثلرررررة السرررررنو  التقريرررررر   
 ةالمسلح اتوالنزاع

 اتتايات
 الكف   

 3                                                                                       ةةمقدم - اوا   
ا رت ب  ضد األطفال يف النزاعةات التقد  اترر والت ديات ا اثس  يف لال مااج   اانت اكات ا  يم   - ثانيا   

 3                                                                                      ا  س  
 ٤                                                                 اثر النزاع عس  الفتيات - الف   
مةةةن جاانةةةب ارةةةرتاتي يات ا  ناشةةةئا  جانبةةة ذلةةةك رةةةسب اةريةةة  وعمسيةةةات فةةةرر األطفةةةال باعتبةةةار - باال   

 ٧                                                                      م اف   اارهاب
 ١١                                                              ىلهناال اانت اكات ا  يم  - جيم   
 ١3                                                      النزاعاتاةاار ا  تمر م  اطراف  - دال   
 ١5                                                        الزيارات ا يداني  ال  اجرهتا ا مخلس  األاني  - ثالخلا   

 ١5                                                                            افغان تا  - الف   
 ١6                                                                              ال ادا  - باال   
 ١6                                        كالامبيا وكابا، من اج  عمسي  ال ي  يف كالامبيا - جيم   
 ١٧                                                                             الكامال - دال   

 ١8                                                                    ال م  م  ا نظمات اايسيمي  - راب ا   
 ١9                                           م  آليات ومبادرات األمم ا ت دة ةقاإل اان ا  ال م  -  ام ا   
 ٢٢                                                                                     التانييات - رادرا   
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 مقدمة -أوالا  
ىل  كةةةانا   ٢٠١5  هةةةاا التقريةةةر، الةةةا  يغطةةة  الفةةةرتة مةةةن كةةةانا  األول/دي ةةةمرب يُقةةةد   -١

، الةةةا  طسبةةة  فيةةةإ ا م يةةة  ىل  ٧٠/١3٧، عمةةةي  بقةةةرار ا م يةةة  ال امةة  ٢٠١6األول/دي ةةمرب 
ا  تقةةةد  ىل  لسةةةح وقةةةاإل   ا  ةةةس  اتاألانيةةة  لامةةة  ال ةةةا  ا  نيةةة  باألطفةةةال والنةةةةزاع ا مخلسةةة 

بةةةا يف ىلطةةةار اداال وايت ةةةا، يشةةةم  م سامةةةات عةةةن  الةةة  اضةةةطس  اان ةةةا  تقريةةةرا  عةةةن األنشةةةط  
الزيةةارات ا يدانيةة  الةة  يامةة  بةةا وعةةن التقةةد  اتةةرر والت ةةديات الةة  ا تةةزال ماثسةة  عسةة  نيةة يد 

   ا  س  ات ت سق باألطفال والنةزاعال م  ا

التقررررد  المحررررري والتحررررديات الماثلررررة فرررري مجررررا  مواج ررررة االنت اكررررات  -ثانياا  
 الجسيمة المرتكبة ضد األطفا  في النزاعات المسلحة

ا عسةة  تقةةةدس  رارةةةا  عامةةة ٢٠يُةّقةةد  هةةةاا التقريةةر ىل  لسةةةح وقةةاإل اان ةةةا  ب ةةةد مةةرور  -٢
( ىل  ا م ية  ال امة ، الة  A/51/306النةزاع ا  ةسع عسة  األطفةال  ماشي  ارةتنتاجاهتا بشةن  اثةر 

يف يرارهةةةا ا    وطسبةةة  ا م يةة  ايضةةة5١/٧٧انشةةنت وايةةة  ا مخلةة  األةةةاج اوقةةةا   اجةةب يرارهةةةا 
ا  ةةس   ىل   اتىلوالةة  تقريةةر رةةنا  يتضةةمن م سامةةات ذات نيةةس  االةة  األطفةةال ا تةةنثرين بالنزاعةة

وقاإل اان ا   ومن مث، فإ  هاه الاكرى ال ةناي  تتةيع فرنية    رف آنااك بارم  ن كا  ي ما
هام  لتقييم مةا حتقةق مةن ىلاةارات طايسة  األجة  منةا تقةدس التقريةر األول، ولت ةسيى الضةاال عسة  
اجملةةاات الةة  ا يةةزال يت ةة  ىلوةةرار تقةةد  في ةةا مةةن اجةة  ت زيةةز محايةة  األطفةةال ووقةةاي م  ةةيل 

 النزاعات ا  س   
د  اترر يف هاين ال قدين، فإ  وقاإل األطفال األراري  ما انف   تُنت ك ور م التق -3

بااضةاف  ىل  اثةر النزاعةات اةالية  ا باشةر و الشةرإل األورةى، فف   يل الفرتة ا شمال  بالتقرير  
ارمةةةات مثةةة  ، بةةة  يتيةةة  ومشةةةّاه ولنّةةةد وم ةةةت د  اف مةةةن ماآل ويةةةاععسةةة  األطفةةةال ا تمخلةةة  يف 

وتتفةةةةةةايم ب ةةةةةةرع  وتخلةةةةةة، يسقةةةةةةا  بالغةةةةةةا  يف ويةةةةةة  كتابةةةةةة  هةةةةةةاا التقريةةةةةةر، يف كةةةةةةانا   ىلن ةةةةةةاني  تتطةةةةةةار
  فف  ال راإل، تش، تقديرات منظم  األمم ا ت دة لسطفالة   الياني ةيف( ٢٠١6األول/دي مرب 

نفةاد الغةااال  يف ظة ىل  ا  ما يربا عس  نكف مسيا  من األطفةال وارةرهم صانيةرو  يف ا انية  
، يف هناية  وية  يُةد ر انةإيف ا م ارية  ال ربية  ال ةاري  اةةال ذاتةإ ا يةاه  و والدواال وشع ىلمةدادات 
طفةة  ي يشةةا  يف منةةاطق صانيةةرة يف عزلةة  تامةة   5٠٠ ٠٠٠ رهةةاال كةةا الفةةرتة ا شةةمال  بةةالتقرير،  

  ويف الةةةيمن، ادى النةةةزاع الضةةةار  ىل  شةةةع يف الغةةةااال دو  انقطةةةاع ا  انةةة  اان ةةةاني  ونيةةةالعةةةن 
 عر  مسيا  ونكف ا سيا  من األطفال ألطر راال التغاي  اةاد وا ياه، مما 

، ىلذ تةدهارت ٢٠١6مكةدر يسةق بةال  يف عةا   وش س  مج اري  افريقيا الارةط  ايضةا   -٤
اةال  في ا بشدة  يل ا زال األ ، من الفرتة ا شةمال  بةالتقرير  ويةد ارةفرت ااشةتباكات الة  

يف تشةةرين الخلةةاف/نافمرب، عةةن مقتةة   بق يف شةةرإل البسةةد،دارت بةة  فكةةاا  ااةةتيف رةةيسي ا ال ةةا
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شة .  ورادت  ١١ ٠٠٠وجرح كخل، من ا دني ، من بين م اطفال، وعن تشريد ما يربا عس  
هاه ااشتباكات من ودة التاترات واعمال ال نةف الة  ارةتمرت طيسة  الفةرتة ا شةمال  بةالتقرير  

األنشط  اان اني  يف مناطق م ين  من البسد، مما اثر وادت وال  ان دا  األمن ال اادة ىل  ت سيق 
 تنث،ا  ج يما  عس  وق األطفال يف الك   والرفاه 

ومةةة  ارةةةتئناف القتةةةال بةةة  ا ةةةيا الشةةة ا لت ريةةةر ال ةةةادا  وا نةةةاح ا  ةةةار  فيةةةإ، يف  -5
لةةداار ، ا يةةزال األطفةةال يف جنةةاب ال ةةادا  ايضةةا  يرروةةا  حتةة  وطةةنة النةةزاع ا٢٠١6متار/ياليةةإ 

ا دمر  ويف ال ناات الخليث الة  مضة  منةا بةدال األعمةال ال دااية ، مةا انفةك وةق األطفةال يف 
ينت ةةك ياميةةا ، ويف ويةة  كتابةة  هةةاا التقريةةر، ا ي ةةن هنةةاك مةةا يبشةةر بن ايةة   االاةيةاة والبقةةاال والنمةة
 هاا النزاع يريبا  

الف ةةةةةة  األمنيةةةةةة  ويةةةةةةد تةةةةةةنثرت وقةةةةةةاإل األطفةةةةةةال يف اةريةةةةةة  واألمةةةةةةن الش كةةةةةة  بةةةةةةردود  -6
ماعةات م ةس    هةم او آبةامهم جواوُت ةز ال ديةد مةن األطفةال بةدعاى ارتبةاط م ات، لس  ام

ال خلةةة، مةةةن م زال يةةةور ةةم اةةةاح ج ةةةاد الةةةدفاع عةةةن وقةةةاإل األطفةةال وىلطةةةيإل رةةةراح ب ضةةة م، ا 
  ويف الفةةرتة ا شةةمال  بةةالتقرير، شةة   فةةرر م ةةسع نةةزاعي ةةادها  اوضةةاعيف  صةةروم  مةةن وةةريت م

دني   يل ال مسيةات ال  ة ري  ايضةا  اوةد الشةاا   الناشةئ  ا تكةس  بااوت ةار يف عةدد مةن ا 
، الا  يتناولإ هةاا التقريةر  ا  س  اتاةاات ا درج  يف برنامج ال م  ا ت سق باألطفال والنزاع

 بالتفكي  
الكة   بشةدة  ويف افغان تا  وا م اري  ال ربي  ال اري  واليمن، تضرر وق األطفال يف -٧

مةةةن جةةةراال اا مةةةات الةةة  ارةةةت دف  ا  تشةةةفيات وال ةةةامس  يف لةةةال الرعايةةة  الكةةة ي   وشةةة د 
عسةة  ا  ويةةاع عةةدد مةةن اا مةةات الةة  وظيةة  بتغطيةة  ىلعيميةة  كبةة،ة، ممةةا ي ةةد م شةةر  ٢٠١6 عةةا 

 ااجتاهةةات ا  ةة س  يف ال ةةناات األ ةة،ة وا تمخلسةة  يف تزايةةةد عةةدد اا مةةات عسةة  مرافةةق الرعايةةة 
الكةة ي  وعةةدد الت ديةةدات بشةةن ه مةةات عسةة  تسةةك ا رافةةق  وا يةةزال وةةق الفتيةةات يف الت سةةيم 
يُنت ك من  ةيل شةن ه مةات او الت ديةد بشةن ه مةات عسة  ا ةدارس وا  سمة  والتسميةاات 

 يف واات مخلسما يف ا م اري  ال ربي  ال اري  وال راإل وني ،يا، وكالك يف افغان تا  ومايل 
عشةةةر ا األشةةة ر ااثنةةة فقةةةد شةةة دتاه الشةةةاا   ا س ةةة  واثرهةةةا عسةةة  األطفةةةال، ور ةةةم هةةة -8

هةاا التقريةر  مةا يشةروإاأل ،ة تقدما  يف محاي  وقاإل األطفال ا تنثرين بالنزاعات ا  س  ، وهةا 
م تفيضةةةا   وهةةة  هةةةاا التقةةةد  ىلد ةةةال حت ةةةينات عسةةة  ااطةةةار ا  يةةةار ، وىلبةةةرا  اتفايةةةات  شةةةروا  

نزاعةات مةن اجة  محاية  األطفةال، واجةاذ ىلجةراالات مسمارة  لفكة  وت ةريع ىلضافي  م  اطةراف ال
 األطفال الاين يدع  اهنم مرتبطا  بنطراف النزاعات 

 أثر النزاع على الفتيات -ألف 
ثةةار اآليتمخلةة  اوةةد األب ةةاد ا  مةة  يف الدرارةة  الةة  اعةةدهتا  رارةةا ماشةةي  يف ااهتمةةا  ب -9

عسةة  الفتيةةات مقارنةة  بالفتيةةا   ويف ال ةةناات ال شةةرين ا اضةةي ، اوةةرر   ا  ةةس  اتسنزاعةةا تميّةةزة ل
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عسةة  الفتيةةات، ب ةةب  من ةةا تطةةاير ااطةةار ا  يةةار  وت زيةةز ج ةةاد  اتتقةةد  يف م ا ةة  اثةةر النزاعةة
ا  ةةةاالل  عةةةن جةةةراام اا تكةةةاب و ،هةةةا مةةةن اشةةة ال ال نةةةف ا ن ةةة    ةةة، ا  عةةةددا  كبةةة،ا  مةةةن 

عس  حنا ما اير بإ ، الدرار  يب  عقدين من الزمن ا يزال ماثي  الت ديات ال  ُوددت يف تسك 
لسةةح وقةةةاإل اان ةةا   ةةةيل الفةةرتة ا شةةةمال  بةةالتقرير عنةةةدما اعةةرب عةةةن رةة طإ ىلراال ارةةةتمرار 

  (١ ممارر  مجي  اش ال ال نف ضد والفتيات وانتشارها يف شىت احناال ال اا
يت مةن ال قةاب عسة  تسةك ا ةراام، ا تةزال ور م ا  اد ال ب،ة ال  بال  اهناال ااف -١٠

الفتيةةات ي ةةت دفن يف وةةاادث اا تكةةاب و ةة،ه مةةن اشةة ال ال نةةف ا ن ةة ، و البةةا  مةةا ي ةةا  
وىلهانت ةةا وىلضةة اف ا  وتت ةةم النزاعةةات  اجملماعةةات ال ةة اني  الةة  ينتمة  ىللي ةةاذلةك بغةةر  ترويةة  

تمةةة   ممةةةا يفةةةايم مةةةن اوتمةةةال ت ةةةر  وهياكةةة  اجمل  باهنيةةةار دعةةةاام رةةةيادة القةةةانا ا  ا  ةةةس   ايضةةة
 ةس   ن ةن ا  ت ةتغ  هةاا الفةراا ارت ةاب انت اكةات ا الفتيةات لس نةف ا ن ة  أل  ال نانيةر 

مةةن وقةةاإل اان ةةا   وكخلةة،ا  مةةا يةة د  ضةة ف اارةةت اب    ةةاعدة الضةة ايا واألطفةةال ا الةةادين 
 األةةدمات ا اج ةة  ىل  اةةةرب ىل  مفايمةة  هةةاا النةةاع مةةن اانت اكةةات  ور ةةم حت ةةن تةةاف،روةةم 

كةةا  يف ال ةةناات األ ةة،ة، ا تةةزال هنةةاك ثغةةرات كبةة،ة تتمخلةة  يف ان ةةدا  األةةدمات ي ك الفتيةةات
،  ا  ةةةس  اتاألرارةةةي  او صةةةدوديت ا او ت طّةةة  رةةةب  اةكةةةال عسي ةةةا يف ب ةةة  وةةةاات النزاعةةة

نتي ةة  ارةي  اليرمة ، و وذلةك نتي ة   لةنق. ال ةامس  يف اجملةال الطةةا والسةاار  الطبية  وااياكة  األر
 س  ربي  ا خلال، تش، ا مخلس  األاني  ىل  ا  فن دا  األمن والقياد ا فروض  عس  التنق   اايضا  

الفتيةةةةات السةةةةاا  ا ةةةةتطفن وت رضةةةةن لس نةةةةف ا ن ةةةة  مةةةةن يبةةةة  ا ماعةةةةات ا  ةةةةس   يف ال ةةةةراإل 
األةةةدمات ىلا فيمةةةا ا ي ةةةتط ن اةكةةةال عسةةة  هةةةاه  ٢٠١6 وا م اريةةة  ال ربيةةة  ال ةةةاري  يف عةةةا 

  يف البسدينالنزاع ارتمرار ندر، وذلك ب بب 
ويشتد ت ر  الفتيات لس طر يف واات التشرد  وبااضاف  ىل  التمييز ا تكة  بةال رإل  -١١

 نت رضةة ، وبالتةةايل، جن ةة نب ةةبب  لست ةةاوراتاو الةةدين او ااثنيةة ، كخلةة،ا  مةةا تت ةةر  الفتيةةات 
  والن اال والفتيات ا شردات، مةخلي ، اكخلةر عرضة  مةن  ة،هن لس نةف من التمييز ألش ال مت ددة

ا  نةا   ٢٠١6تقريةر األمة  ال ةا  ىل  ا م ية  ال امة  يف عةا   ذلةك بةّ  كما ا ن   وا ن اف،  
(  وا بةةةد مةةةن A/70/59"بنمةةةا  وكرامةةة ا الت امةةة  مةةة  الت ركةةةات ال بةةة،ة ليجئةةة  وا  ةةةاجرين"  

ااعةةرتاف بةةاه الت ةةديات اتةةددة يف لةةال اةمايةة  مةةن اجةة  الت فيةةف مةةن وةةدة مةةا تت ةةر  لةةإ 
الفتيات من خماطر يف واات التشةرد  ولةاا، حُتةّ  الةدول األعضةاال عسة  كفالة  تسبية  اوتياجةات 

  تنفيةةا عسةة  وةةد رةةااال  وينبغةةا  اليجئةة  وا شةةردين دا سيةة لكةةاحالفتيةةات يف ىلطةةار ارةةت ابت ا 
برامج ىلعادة تاط  اليجئ  منع األولاي  يف ينبغ  و تداب، اةماي  يف مجي  مراو  دورة التشرد، 

 لسفتيات الساا  ت رضن انت اكات 
م ةةةنل  مةةةن ا  ةةةاا  ا خلةةة،ة   ا  ةةةس  اتوي ةةةد  طةةةر الت ةةةر  ليجتةةةار يف وةةةاات النزاعةةة -١٢

ثناال التشرد  وتروب ا مخلس  األاني  بدعاة لسةح لسقسق فيما يتك  اماي  الفتيات،  ا يف ذلك ا
__________ 

  3٢/١9انظر يرار لسح وقاإل اان ا   (١ 
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تداب، من  ااجتار  ارتمرار ا ا، ىل  كفال  ٢٠١6وقاإل اان ا  اة امات، يف وزيرا /يانيإ 
اوتياجةةةةةات الن ةةةةاال والفتيةةةةةات األانيةةةة  ومشةةةةةاركت ن  ب ةةةةة  ااعتبةةةةارباألشةةةة اج والتكةةةةةد  لةةةةإ 

رةةةيما يف ىلطةةةار التكةةةد  ألشةةة ال  اوم ةةةانت ن يف مجيةةة  مراوةةة  منةةة  ااجتةةةار والتكةةةد  لةةةإ، و 
 ةةدد مةةن با مخلسةة  األانيةة  ايضةةا   اضةةطس    و (٢ رةةتغيل، مخلةة  اارةةتغيل ا ن ةة صةةددة مةةن اا

لت قيةةةق هةةةاه الغايةةة ، من ةةةا ا  ةةةان  يف تقريةةةر األمةةة  ال ةةةا  عةةةن تنفيةةةا تةةةداب،  ا بةةةادرات دعمةةةا  
رتضةافت ا جام ة  األمةم ا ت ةدة ، وىللقاال كسمة  يف ىلطةار منارةب  ا(3 التكد  ليجتار باألش اج

يف تشرين الخلاف/نافمرب، يف نيايارك، بشن  دور األمم ا ت دة يف م اف   اش ال الرإل ا  انيرة 
  اتوااجتار بالبشر يف واات النزاع

، ىلذ تش، ب   التقةديرات  نوارت دام هنوالفتيات م رضات بشدة ايضا  ألطر جتنيد -١3
قةةةةةاات او مجاعةةةةةات بيف ا ااةةةةة  مةةةةةن األطفةةةةةال ا ةةةةةرتبط   ٤٠بتإ ىل  ا  اانةةةةاث يشةةةةة سن مةةةةةا ن ةةةةة

م س    وبااضاف  ىل  ارت دام ن يف م ا  الدعم، أل را  جن ي  او اجبارهن عس  الزواج، 
فةة  مخلةةال  طةة، لسغايةة  عسةة  فأل ةةرا  القتةةال وارت ةةاب اعمةةال ال نةةف  ا  فةةإهنن ي ةةت دمن ايضةة

ع  باكا ورا  تر م الفتيات بش   متزايد عس  ، انيب   مجا٢٠١6ذلك، يف ني ،يا، يف عا  
  ور ةةم ا  امةر افرادهةا افةراد األمةن كشةفجتنةةب   ةرا  ألن رةت دماو  ،تنفيةا تف ة،ات انت ارية 

ااعةةةرتاف   نةةة   تزايةةةد ج ةةاد الةةةدعاة الةةة  مةةةا فتئةةة  تبةةةال منةةا نيةةةدور درارةةة  ماشةةةي  ادت ىل 
 ت ةةةةر  نالفتيةةةةات ا رتبطةةةةات بةةةةنطراف النزاعةةةةات، فةةةةإ  مثةةةة  عقبةةةةات كةةةةربى ا تةةةةزال حتةةةةال دو  

بشةةن  مج اريةة  ا  تقريةةر نيةةدر مةة  ر يف شةة، اُ وفكةةس ن عةةن اطةةراف النزاعةةات  وعسةة  رةةبي  ا خلةةال، 
 ١ ٠٠٤فتةةةةاة فقةةةةى مةةةةن انيةةةة   ١9ىل  ا  ااوكةةةةاالات وثقةةةة  وجةةةةاد  (٤ ال انغةةةةا الدنقراطيةةةة 

 ٢٠٠9ال فةةةةروا مةةةةن ىلوةةةةدى ا ماعةةةةات ا  ةةةةس   او انفكةةةةساا عن ةةةةا يف الفةةةةرتة بةةةة  عةةةةام  اطفةةةة
  ور ةم ا  م  ة رات تسةةك ا ماعة  كةا  بةةا عةدد كبة، مةةن الفتيةات الكةغ،ات السةةاا  ٢٠١٤و

يةةدع  اهنةةن ي ةةت دمن كزوجةةات و سةةييت وطبا ةةات ومقةةاتيت يف نيةةفاف ا، فةةإ  الةةاكار مةةن 
 اال الفتيات هن بنةاهتم  ويف ضةاال هةاا اان ةار لةدور الفتيةات، اعضاال تسك ا ماع  ادعاا ا  ه

برامج نةزع ال ةيح والت ةريع وىلعةادة يف ت اهسن اي  ظ ارا  لس يا  وكخل،ا  ما تُ  فإهنن  البا  ما ي نّ 
عةن ا  اادماج  وعندما يُ رتف بدورهن، يظ ر تنث، ال اام  اجملتم ي ، أل  الفتيات   من اويان

مةةن نبةةا ارةةرهن ولتم ةةاهتن ا  بةةرامج نةةزع ال ةةيح والت ةةريع وىلعةةادة اادمةةاج  افةةاانضةةما  ىل  
بد من اجاذ مزيد مةن ااجةراالات لستاعية  باوتياجةات الفتيةات يف ىلطةار عمسيةات  اتسي  ان  وا

نةةزع ال ةةيح والت ةةريع وىلعةةادة اادمةةاج وبا  ةةاطر الةة  يااج ن ةةا ب ةةد اانفكةةال عةةن ا ماعةةات 
 ييال اهتما   اج لضرورة ىلعادة ىلدماج ن يف اررهن ولتم اهتن اتسي   ا  س  ، م  ىل

__________ 

    3٢/3انظر يرار لسح وقاإل اان ا   (٢ 
 3) S/2016/949  
 ٤) "Invisible survivors: girls in armed groups in the Democratic Republic of Congo from 2009 to 

 http://monusco.unmissions.org/sites/default/files/151202%20Girls%20in ، متةةةةاح عسةةةة  ا ايةةةة ا"2015

%20Armed% 20Groups%202009-2015_ENGLISH_FINAL.pdf  

http://monusco.unmissions.org/sites/default/files/151202%20Girls%20in%20Armed%25%2020Groups%202009-2015_ENGLISH_FINAL.pdf
http://monusco.unmissions.org/sites/default/files/151202%20Girls%20in%20Armed%25%2020Groups%202009-2015_ENGLISH_FINAL.pdf
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حتقيةق ا  ةاواة بة  ا ن ة  ومت ة    مةن اهةداف التنمية  ا  ةتدام  ىل  5ويرم  اادف  -١٤
اويةةات يف مةن عنانيةر مت ة  الفتيةات، ل ةن ا  ارارةيا  كة  الن ةاال والفتيةات  وي ةّد الت سةيم عنكةر 

عسة  الفتيةات أل   بتنث، اشةد، يياد نيارم  وكال األطفال عس  الت سيمرت  ت  البا  ما  ،النزاع
 اوضةاعمباشرا   ووةىت عنةدما ت مة  ا ةدارس يف ا  اا مات  البا  ما ت ت دف مدارر ن ارت داف

اوليةاال م دات الت اإل الفتيات با دارس عالي  يب  نشةاب النةزاع، فةإ  ب ة   وي نزاع م سع 
مةةةن مةةةن الةةةاهاب ىل  ا دررةةة  ىلمةةةا ب ةةةبب ان ةةةدا  األمةةةن او أل  عنانيةةةر  نن ةةةا  بنةةةاهتم األمةةةار
ا  س   ت ت د  ا رافق ا دررةي   ويزيةد ارةت دا  ا ةدارس يف األ ةرا  ال  ة ري  مةن  األطراف

مةةن اوتمةةال ا  يزيةةد ايضةةاوتمةةال ت ةةر  الفتيةةات لس نةةف ا ن ةة  عسةة  ايةةد  ال نانيةةر ا  ةةس   و 
ا  نزاع األ رى  وبااضاف  ىل  ذلك، ُت ند ىل  الفتيةات اويانة مات من يب  اطراف الا الت ر 

 طةةر ا  ايضةةم ةة وليات منزليةة  ىلضةةافي  جتةةربهن عسةة  البقةةاال يف ا نةةزل  ويف وةةاات النةةزاع، يتزايةةد 
ل يم  من ا لتاف، اا  ر يا  ىلر ا  الفتيات عس  الزواج ا ب ر، ىلذ تش   األرر الزواج ا ب ر اويان

 دررة   والةزواج الق ةر  هةا مماررة  ا ىل  تةركبةن مةا ية د  وهةا ، لفتياهتم ا اد  مناألالبدني  و 
لست بةةة، عةةةن ياهتةةةا  ةمتزايةةةد بكةةةارةا ةةةرى مةةةن ا ماررةةةات الةةة  ت ةةةت دم ا ا ماعةةةات ا  ةةةس   

ورةةيطرهتا عسةة  ال ةة ا   وبةةالنظر ىل  هةةاه األرةةباب الةة  جت ةة  الفتيةةات اشةةد عرضةة  لسم ةةاطر، 
مةن اجة  تةاف، الةدعم  اتبةرامج ةماية  وت سةيم الفتيةات ا تةنثرات بالنزاعة من األني    ا  وضة 

ان وجتنب انقطاع ن عن الدرار  لفرتات طايس   ويف هاا الكدد، تروب ا مخلس  األاني  بةدعاة 
متتةة  كةة  فتةةاة ىلعمةةال لسةةح وقةةاإل اان ةةا  مجيةة  الةةدول ىل  ت زيةةز وت خليةةف ج ادهةةا مةةن اجةة  

  عسة  الرتكيةز عسة  يتشة ىل  ال، و تةدرييا   ا  اواة م  اآل رين ىلعمةاا   عس  يد  باةق يف الت سيم
  (5 الفتيات ا تنثرات بالنزاعات ا  س  

مررر  جوانرررل اا ناشررر اا جانبررر ذلرررك سرررلل الحريرررة وعمليرررات فرررري األطفرررا  باعتبرررار -باء 
 استراتيجيات مكافحة اإلرهاب 

وريةة  األطفةةال يف وةةاات النةةزاع يف ضةةاال  طةةارة وو ةةم دواعةة  القسةةق ا ت سقةة  ب ةةسب  -١5
ا  ةةسع، مةةا فتئةة  ا مخلسةة  األانيةة  تاجةةإ انتبةةاه لسةةح وقةةاإل اان ةةا  ىل  هةةاه ا  ةةنل   وتةةن. 

ا  ي ةةا  يف وةةاات الضةةرورة القكةةاى يةةب األطفةةال اتفاييةة  وقةةاإل الطفةة  عسةة  ا  اوت ةةار 
  وت ةةد هةةاه األو ةةا   خلابةة  اعةةرتاف  ةةا مم نةة وأليكةةر فةةرتة رمنيةة   ،ويف ظةةروف ارةةتخلنااي فقةةى، 

إ بالن ةةب  ،  ةة، انةةمنااةةإل ةةسب وريةة  الطفةة  مةةن اثةةر ضةةار يف األجةة  الطايةة  عسةة  الطفةة  وعسةة  
،  م لينت ةةاكووقةةاي لإل ةةيل هةةاه الضةةماناتتت ةةر   ،آلاف األطفةةال يف مجيةة  احنةةاال ال ةةاا

 بات األمني  ريما يف رياإل عمسيات م اف   اارهاب او  ،ها من اارت ا ا
ف  بسدا  مخل  ىلررااي  وافغان تا  والكامال وال ةراإل وني ،يةا وبسةدا  ا ةرى، اوت ةز ف -١6

يشةةةةتباه يف ارت ةةةةاب جةةةةراام صةةةةددة، ول ةةةةن ا سب ةةةةا ليشةةةةتباه يف لا  اويانةةةةمئةةةةات مةةةةن األطفةةةةال، 
__________ 

  3٢/٢٠انظر يرار لسح وقاإل اان ا   (5 
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ا األطفةةةةال الةةةةاين جنةةةةدو  والةةةة  الضةةةة ف الةةةة  نةةةةا  عسي ةةةةابةةةةنطراف النةةةةزاع  ونظةةةةرا  ىل    مارتبةةةةاط
وارةةت دماا، حتةة  ا مخلسةة  األانيةة  الةةدول األعضةةاال مةةرة ا ةةرى عسةة  كفالةة  ا  ي ةةا  هنةةج ىلعةةادة 
ىلدماج األطفال ها الن ج ال ااد وا  يُ اَم  األطفال يف ا قا  األول باعتبارهم ض ايا لست نيةد  

شةة  هةةاا الةةن ج مةة  اتفاييةةات جنيةةف، الةة  جةةاال في ةةا ا  األطفةةال يةةب ا  ي انةةاا ماضةة  اويتم
ينبغة  رتا   اج وا  اطراف النزاع يب ا  هتيئ ام ال ناي  وال ا  الساين  تاجا  ىللي مةا  و او

 إماارةت دالطفة  و في ةا جتنيةد جةرى هةاه اةماية  وةىت يف اةةاات الة  ي ةا   عد  الت س  عةن
من يب  اود اطراف النزاع  وبااضاف  ىل  ذلك، يت   عسة  الةدول األعضةاال الة  نيةدي  عسة  

تاكةةال اا تيةةار  اتفاييةة  وقةةاإل الطفةة  بشةةن  اشةةرتاك األطفةةال يف ا نارعةةات ا  ةةس   ا  الربو 
ت ةةت يب بقةةاة لاو ةةا  الةة  تةةن. عسةة  انةةإ ينبغةة  اجةةاذ مجيةة  التةةداب، ا م نةة  ل فالةة  ت ةةريع 
األشةةة اج اجملنةةةدين او ا  ةةةت دم  يف اعمةةةال يتاليةةة  وتةةةاف، ا  ةةةاعدة اليرمةةة  لت ةةةافي م البةةةدف 

الةةاين ا اوةةدة لت ةةسيم األطفةةال  ال مسيةة جةةراالات اا ةة  وىلعةةادة ىلدمةةاج م يف اجملتمةة   وت ةةد والنف
اثنةةاال ال مسيةةات ال  ةة ري  ىل  ا  ةةات الفاعسةة  يف لةةال محايةة  الطفةة  ادوات هامةة   يُ خلةةر عسةةي م
 ةةة  و امةةةات او نةةةدا د  بةةةادل الربوتاكةةةال اا تيةةةار   ويف ال ةةةناات األ ةةة،ة، ويّ ل فالةةة  التقيّةةة

اد والكةةةةامال ومةةةةايل اتفايةةةةات لت ةةةةسيم األطفةةةةال، ووانيةةةةس  ا مخلسةةةة  األانيةةةة ، بالت ةةةةاو  مةةةة  وتشةةةة
اضة  ىلجةراالات بالةدول األعضةاال  م ةاعي ا اينةاعالياني يف و ،ها من كيانات األمم ا ت ةدة، 

 الفرتة ا شمال  بالتقرير   لالك اثناال الدعم التقين الير ويدم   جديدة
 د  يةةةد ارت ةةةب جةةةراام صةةةددة باضةةةاح د او ارةةةتُ نّةةةفةةة  الةةةا  جُ وعنةةةدما يُةةةّدَع  ا  الط -١٧

 اجب القانا  الدويل او اتس ، ا بةد مةن ا ةا الظةروف األانية  بالطفة  ومكةاةإ الفضةس  يف 
 بقسيةة  مةةن الضةةمانات او بةةيلسمخلةةال امةةا  اتةةاكم  يُقةةد ما ااعتبةةار   ةة، ا  األطفةةال  البةةا  مةةا 

كةةدد، نخلةة  ارةةت دا  اتةةاكم ال  ةة ري  او األانيةة  مكةةدر   ويف هةةاا العسةة  ااطةةيإلضةةمانات 
مةةةةا ا تطبةةةةق م ةةةةاي، اتاكمةةةة  ال ادلةةةة  او ا  يسةةةةق بةةةةال  لسممخلسةةةة  األانيةةةة ، أل  تسةةةةك اتةةةةاكم كخلةةةة، 

الضةةةمانات األرارةةةةي  لقضةةةةاال األوةةةداث  ويةةةةد وث قةةةة  عسةةةة  وجةةةإ األكةةةةاج او ةةةةا  بااعةةةةدا  
نيةةدرت عةةن هةةاه اآلليةةات يف وةةاات النةةزاع ا  ةةسع، وذلةةك عسةة  الةةر م مةةن ا  اتفاييةة  وقةةاإل 

رهم عةةن مثانيةة  عشةةر ا ةةراام الةة  يرت ب ةةا اشةة اج تقةة  اعمةةابةةإراال الطفةة  حتظةةر عقابةة  ااعةةدا  
عاما   وحت  ا مخلس  األاني  الدول األعضاال عس  ا  ت ف  ىلييال ااعتبار يف ا قةا  األول  كةاح 
الطف  الفضس  يف ىلدارة يضاال األوداث وجتنب اتةاكم ال  ة ري  او األانية  يف مجية  الظةروف  

اعتبةارات  انية  ىلضةافي    وعيوة عس  ذلك، ينبغ  لنظم القضاال ال ادي  ايضا  ا  تةايل األطفةال
النةةزاع ومةةا ب ةةد النةةزاع، ومةة  ذلةةك،  اوضةةاع البةةا  مةةا ت مةة  نظةةم ال دالةة  بنيكةة  طايت ةةا يف  فمةةخلي  

 ينبغ  اا ا  تايل األولاي  دوما  لسب  يف القضايا ا ت سق  بنطفال  
شةبإ  ىلذا كةا  هنةاكمكةدرا  لسقسةق يف ب ة  ال ةيايات  و  يشة  وا يزال ت ريف الطف   -١8

عامةةا ،  ١8 عسةة  ا  ا قكةةاد بالطفةة  هةةا كةة  ىلن ةةا  يقةة  عمةةره عةةن يلىلمجةةاع عسةة  الكةة يد الةةدو 
 ، بةة  دا ةةة يف هةةاه الدولةة  او تسةةةكا ماررةة  ا تب ةةة   فةةةإ وفقةةا  ألو ةةا  اتفاييةةة  وقةةاإل الطفةة ، 

تت م بالتناي  يف ب   األويا   وينبغ  لسدول األعضاال ا  تت ا تداب، ل د الدول  الااودة، 



A/HRC/34/44 

9 GE.16-22737 

مةة  ا  عامةةا ، متاشةةي ١8ت القانانيةة  وضةةما  ت ريةةف الطفةة  بننةةإ كةة  ىلن ةةا  يقةة  عمةةره عةةن الخلغةةرا
ا  تبال مزيدا  مةن ا  ةاد ل فالة  الت ريةف ا  ااطار ا  يار  الدويل  وينبغ  لسدول األعضاال ايض

بت ريةةةف الطفةةة  وتقيّةةةد مجيةةة  ال ةةةسطات الاطنيةةة    ت سقةةةا عسةةة  نطةةةاإل وارةةة  باالتزامةةةات الدوليةةة  
يسيميةة  واتسيةة  بةةا  ومةةن الشةةاا   ذات الكةةس  بةةاا ا اضةةاع حتديةةد رةةن األشةة اج الةةاين واا

اهنةةم مرتبطةةا  بطةةرف مةةن اطةةراف النةةزاع  ذلةةك ا  نظةةم ت ةة ي  ا االيةةد كخلةة،ا  مةةا ت ةةا   يةةّدع 
ا  وكخلةة،ا  مةةا ت ةةا  آليةةات تقةةدير ال ةةن  ةة، ميامةة  و البةة اتالنزاعةة ال ديةةد مةةن اوضةةاعمن دمةة  يف 

  ويف هةاا الكةدد، مةن ا  ةم ا  ت فة  الةدول عسة  رةبي  الظةن بالغ عس  اهنم اطفال  يُ ترب ما
وتةةاف،  شةةك، ينبغةة  اعتبةةار الفةةرد طفةةي   ادىند با بةةدا القااةة  ىلنةةإ يف وةةال وجةةاد األعضةةاال التقيّةة

 اةماي  لإ عس  هاا األراس 
ااوت ةار الرارة   جتاه  وىل فال مبةادل  ،ريايات النزاعات ا  س  ير  ايضا ، يف و  -١9

 سةةة  رةةةبي  ا خلةةةال، كخلةةة،ا  مةةةا  ت ةةةز األطفةةةال مةةة  البةةةالغ ، وكخلةةة،ا  فوا  روفةةة  منةةةا رمةةةن طايةةة   
 ت ةةةز الفتيةةةا  مةةة  الفتيةةةات ايضةةةا   واوت ةةةار األطفةةةال بةةةاه الطريقةةة  ي رضةةة م لطاافةةة  مةةةن  مةةةا

   وتشةة   ا  ةةاطر عسةة  رةةيمت م البدنيةة ، ون ةةن ا  ت ةةا  لةةإ آثةةار ضةةارة عسةة  منةةاهم النف ةة
ااوت ةار مكةدر يسةق بةال  ايضةا ، نظةرا  ىل  ا  مكةطس ات مةن يبية  مراكةز الت ةميات يف لةال 
"ىلعادة التنهي " او "القضاال عس  نزع  التطرف" ارةت دم  ليلتفةاف عسة   "ىلعادة اادماج" او

  ويف هةةاا الكةةدد، مةةن وقةةاي م األشةة اج م ةةسار اةريةة  ةرمةةا تطبيةةق الضةةمانات ال ةةاري  و 
د بقااعةد األمةم ا ت ةدة النماذجية  الةدنيا ر ا مخلس  األاني  الةدول األعضةاال ا  نية  بننية  التقيّةكّ تا 

ادارة ش و  يضاال األوداث  يااعد بي ة ( يف مجية  وةاات رةسب ورية  األطفةال  ويف مجية  
ا  ا  يضةاةاات، يب ىلييال األولاي  لس فاظ عس  الروابى األرري  لاطفال اتت زين، وينبغة  ا

ت ةةةاعد هةةةاه رالةةةربامج الت سيميةةة  والرعايةة  الطبيةةة  والةةةدعم النف ةة   و  يتمّ نةةاا مةةةن اارةةةتفادة مةةن
 عس  ىلعادة ىلدماج األطفال يف اجملتم  فار ىلطيإل رراو م  الرتتيبات

و يل الفرتة ا شمال  بالتقرير، ش   تزايد ارت دا  عمسيةات فةرر ا ةدني  مةن جانةب  -٢٠
اوةةةد الشةةةاا    كمةةةا يف ال ةةةراإل وني ،يةةةا  اة اميةةة  او ا يسيشةةةيات ا االيةةة  لس  امةةة يةةةاات األمةةةن 

الناشئ  فيما يتك  ب سب وري  األطفال  فقد انشنت اطراف النزاع مراكز لفةرر ا ةدني  الفةارين 
مةةن ا ماعةةات ا  ةةس    ويةةد ادت هةةاه ا ماررةة  ىل  رةةسب مجةةاع  ةريةة  ا ةةدني ،  ةةن فةةي م 

ب ةةبب افةةرتا  انتمةةاال اولئةةك ا  ب ةةبب طةةال ىلجةةراالات الفةةرر ف  ةةب، ول ةةن ايضةةاألطفةةال، ا 
األش اج ىل  ا ماعات ا  س   ال  فروا من ا  وجُترى عمسيات الفرر هاه من جانةب اطةراف 
النزاع،  ا في ا ا يسيشيات، ال  تت م بض ف تدريب ا وال  تفتقر يف كخل، من األويا  ىل  اةياد 

يرمةة  لس مةة  بطريقةة  تراعةة  اوتياجةةات األطفةةال  وت ةةتند افرتاضةةات اانتمةةاال ىل  وىل  القةةدرة ال
ا ماعةةةات ا  ةةةس   ىل  فئةةةات تكةةةنيف وارةةة  ، مخلةةة  رةةةن األشةةة اج األاضةةة   لسفةةةرر او نةةةاع 
جن ةةةةةة م او انتمةةةةةةاا م ااثةةةةةةين، وت ةةةةةةت د  عمسيةةةةةةات الفةةةةةةرر ايضةةةةةةا  أل ةةةةةةرا  مجةةةةةة  ا  سامةةةةةةات 

اةةق يف الط ةن يف  ،مةن اوت ةار ي ةتتب  اومةا هةاه، ر  الفرر ما تنت ك ممار ا  اارت باري   وكخل، 
م ةةةةتقس  وصايةةةةدة ا ةةةةرى  ويف ب ةةةة  و مشةةةةروعي  رةةةةسب اةريةةةة  امةةةةا  ص مةةةة  او رةةةةسط  خمتكةةةة  
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ال قةاب  ىل  ش   من اش الافرتا  اانتماال ىل  مجاع  م س   ايضا  ا  يري  اةاات، ن ن 
و امةةةات ف ةةة  تةةةاّكر ضةةةما  رةةةيم  ا ةةةدني ، ا مخلسةةة  األانيةةة  لضةةةرورة  ا مةةةاع   وىلدراكةةةا  مةةةن

ج ات فاعس  مدني  تتمت  باألربة اليرمة  يف لةال  الس اال ىل البسدا  ا تنثرة بالنزاع ا  سع بنني  
د بنو ةا  اتفايية  وقةاإل الطفة  الة  تةن. عسة  عمسيةات فةرر ا ةدني  والتقيّة لتتةا محاي  الطفة  

وأليكةر فةرتة رمنية  مم نةة    يف والة  الضةرورة القكةةاىىلا عةد  الس ةاال ىل  ىلجةراال اوت ةةار الطفة  
وفةةةرر ا ةةةدني  بةةةي ريابةةة  يانانيةةة  واضةةة   ي ةةة  األطفةةةال ايضةةةا  عرضةةة  انت اكةةةات ا ةةةرى، مخلةةة  
ااعةةةدا   ةةةارج نطةةةاإل القضةةةاال واا تفةةةاال الق ةةةر  والت ةةةايب  ويف هةةةاا الكةةةدد، تروةةةب ا مخلسةةة  

ا  م ةتمر   ةنل  رةسب اةرية  فيمةا يت ةاه مةن األاني   ا ياليإ لسةح وقةاإل اان ةا  مةن اهتمة
يةةةرارات بشةةةن  هةةةاا ا اضةةةاع وبشةةةن  بسةةةدا  ب ين ةةةا، وهةةةا اهتمةةةا  هةةة  الةةةدعاة ىل  ا  ةةةاالل  يف 
وةةةاات ااوت ةةةةار ال ةةةةر  والت ةةةةايب وا ماررةةةةات الةةةة  تكةةةة  ىل  وةةةةد الت ةةةةايب او  ةةةة،ه مةةةةن 

اري ةةةةةة  م اف ةةةةةة  ب ةةةةةةا يف ذلةةةةةةك ضةةةةةةروب ا  امسةةةةةة  او ال قابةةةةةة  القارةةةةةةي  او اليىلن ةةةةةةاني  ا  ينةةةةةة ، 
  (6 اارهاب

ومةةةن ا  ةةةاا  ا تكةةةس  ب ةةةسب وريةةة  األطفةةةال ارتبةةةاط م جماعةةةات م ةةةس    ةةة، تاب ةةة   -٢١
جتنيةةةد اطفةةةال تقةةة  اعمةةةارهم عةةةن مثانيةةة  عشةةةر عامةةةا  وارةةةت دام م مةةةن جانةةةب القةةةاات  لسةةةدول

اعمةةارهم عةةن مثانيةة  اة اميةة   وينبغةة  لسةةدول األعضةةاال ا  تةةدرك اهنةةا عنةةدما جتنةةد اطفةةاا  تقةة  
النةزاع، عسة  الةر م ممةا تةن. عسيةإ او ةا  الربوتاكةال اا تيةار   اوضةاععشر عاما ، وىت يف  ة، 

 األطةةرافاتفاييةة  وقةةاإل الطفةة  ا ت سةةق باشةةرتاك األطفةةال يف ا نارعةةات ا  ةةس  ، فةةإ  ييةةادات 
رعي  عسةة  اف ااةةا  اضةةفاال الشةةذري ةة  ا  ةةس    ةة، التاب ةة  لسةةدول ن ةةن ا  ت ةةت د  هةةاا األمةةر 

الةةةدول األعضةةةاال وحتت ةةةز مزيةةةدا  مةةةن األطفةةةال اثنةةةاال  تااجةةةإوبنةةةاال عسةةة  ذلةةةك، فمةةةن ا ةةةرجع ا  
النظةةةةر يف ال مسيةةةةات ال  ةةةة ري   ويف هةةةةاا الكةةةةدد، تةةةةدعا ا مخلسةةةة  األانيةةةة  الةةةةدول األعضةةةةاال ىل  

ي ةةةن  ادىن ل ةةةن الت نيةةةد يف القةةةاات ا  ةةةس  ، وةةةىت ىلذا ا ا  عامةةةا  وةةةد ١8ىلم انيةةة  ىليةةةرار رةةةن 
   األطفال ي ت دما  يف النزاعات

ىل  ترمة  م خلفة   دعااية ويف الفرتة ا شمال  بالتقرير، شةارك  ا مخلسة  األانية  يف انشةط   -٢٢
  م ةةةاع  بةةةال   ويةةةد رةةةاعد اتمحايةةة  األطفةةةال الةةةاين رةةةسب  وةةةريت م ارتبةةةاط م بةةةنطراف النزاعةةة

فة  فا ماعةات ا  ةس     الةاين تركةاامشرتك  عس  كفال  تاف، اةماية  ا نارةب  ةقةاإل األطفةال 
اوت زوا ارتباط م ا زعا  جماع  م س    ة، تاب ة  لسدولة   ا  نيبي ٢١ال ادا ، مخلي ، اُفرج عن 

، وذلةةك يف اعقةةاب ريةةارة ا مخلسةة  ٢٠١6ايسال/رةةبتمرب  8بنةةاال عسةة  عفةةا انيةةدره راةةيح البسةةد يف 
 ال يانات التاب   لامم ا ت دة األاني  لسبسد وا  اد ا  خلف  ال  بااا ال ديد من 

وارة   النطةاإل ااية  ويف الكامال، يف اعقاب ريارة ا مخلس  األاني  لسبسةد وبةال ج ةاد دع -٢3
عامةةا  كانةة  يةةد اوت ةةزهتم  ١٤عامةةا  و ١٢تةةرتاوح اعمةةارهم بةة   طفةةي   ٢6ايضةةا ، اطسةةق رةةراح 

يةةدرت ، طفةةي   38 ةة، ا   ال ةةسطات يف بانتينةةد ارتبةةاط م جماعةة  م ةةس    ةة، تاب ةة  لسدولةة  
__________ 

  3١/٢انظر يرار لسح وقاإل اان ا   (6 
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عامةا  ونيةدرت اق ةم او ةا  بكةفت م بةالغ ، ا يزالةا  صت ةزين  ١٤اعمارهم بنهنا تزيةد عسة  
كانة  ويد ُو م عس  ب ض م بااعدا   ويف كةانا  األول/دي ةمرب،   ،يف وي  كتاب  هاا التقرير

ويتنةةاول هةةاا التقريةةر  ىلطةةيإل رةةراح هةة اال األطفةةال  ل فالةة  ا  بةةال ج ةةادا تةةزال تاألمةةم ا ت ةةدة 
يف اعقةةاب  طفةي   ٢6واُطسةق رةراح ا يدانية   هةاه الشةاا   بالتفكةي  يف الفةرع ا ت سةق بالزيةارات 

وال و ا دوا ىل   - طف  من األطفال اتت زين يف مراكز ررند  وو  ١٠٠ت سيم اكخلر من 
  ٢٠١6ويف عا   ٢٠١5يف اوا ر عا   ،ج ات م ني  اماي  األطفال

يف هاا الكدد، وانية  م تةب ا مخلسة  األانية  ج ةاده الرامية  ىل  حت ة  مبةادل محاية  و  -٢٤
ف  تشةرين الخلةاف/نافمرب، وضةرت ا مخلسة  ف   ا  س  اتالنزاع اوضاعاألطفال م سار اةري  يف 

األانيةة  يف جنيةةف الةةاكرى ال ةةناي  األام ةة  وال شةةرين انشةةاال الفريةةق ال امةة  ا  ةةين بااوت ةةار 
شةةددت عسةة  انيةة  الرتكيةةز عسةة  األطفةةال يف ىلطةةار ا  ةةاد الراميةة  ىل  ىلهنةةاال ااوت ةةار الت  ةةف  و 

عةةن كخلةةب مةة  م تةةب األمةةم ا ت ةةدة ا  ةةين ا  الت  ةةف   ويةةد ت ةةاو  م تةةب ا مخلسةة  األانيةة  ايضةة
األربة بةةةة ا  ةةةةان با  ةةةةدرات وا رنةةةة  طيسةةةة  الفةةةةرتة ا شةةةةمال  بةةةةالتقرير،  ةةةةا يف ذلةةةةك عةةةةن طريةةةةق 

ّمةةا  وداكةةار مةة  م ةة ول  عَ لةةال محايةة  الطفةة  يف ىلطةةار وسقةة  عمةة  عقةةدتا يف ا ت ككةة  يف 
و ةةةامي  بشةةةن  م ةةةنل  األطفةةةال اجملنةةةدين وا  ةةةت دم  مةةةن يبةةة  ا ماعةةةات ا تطرفةةة  ال نيفةةة   

يف منارةب  نظمة  بااشةرتاك مة  الفريةق التةاجي   لسمبةادل ا  وشارك م تةب ا مخلسة  األانية  ايضة
ات الاطني  لت زيز ومحاي  وقاإل اان ا   مبادل باريح(، يف ويستةا  بةارك، ا ت سق   ركز ا  ر 

الشمالي ، تناول  ماضةاع محاية  األطفةال مةن ال نةف  وآيرلندابا مس   ا ت دة لربيطانيا ال ظم  
الشةةديد وركةةزت عسةة  م امسةة  األطفةةال الةةاين جنةةدوا وارةةت دماا  ورت ةةت د  نتةةااج هةةاا ا ةة متر 

بالةاكرى ال ةناي  ال اشةةرة  ، اوتفةاا  ٢٠١٧نارةب  يف بةاريح، يف شةباط/فرباير لست ضة، لتنظةيم م
اارةةة ا  يف ا روسةةة  األوليةةة  مةةةن الدرارةةة  ا  وانيةةةس  ا مخلسةةة  األانيةةة  ايضةةةا ،  بةةةادل بةةةاريح  وا ةةة، 

، (٧ 69/١5٧مةةة  يةةةرار ا م يةةة  ال امةةةة  ا  شةةةياال ا يةةة  ا ت مقةةة  عةةةن األطفةةةال م ةةةسار اةريةةةة ، مت
وشةةةارك  يف منارةةةب  نظمةةة  يف تشةةةرين الخلةةةاف/نافمرب، يف جنيةةةف، مةةة  األبةةة، ا  ةةةتق  وا  لةةةف 

 الراي   لسدرار  ال ا ي ، ال يد مانفريد نافاك 

 إن اء االنت اكات الجسيمة -جيم 
األولايةةة  لست ةةةاور مةةة  اطةةةراف  يف ىلعطةةةاالا مخلسةةة  األانيةةة   ةةةيل ال ةةةا  ا اضةةة   ارةةةتمرت -٢5

امةةر  تقةةد  بيةةد انةةإ ىلذا كةةا  ىلوةةراراانت اكةةات ا  ةةيم  ا رت بةة  اةةق األطفةةال  النزاعةةات اهنةةاال 
ويةة  ، فةةإ  كخلةةرة وا ةةتيف ا  ةةات الفاعسةة  يف النزاعةةات ا  ةةس   ارةة ما يف ىليةةاد بيئةة  متايةة 

عسةة  مةةن ذلةةك متزايةةدة وت ةةتنفد يةةدرا  كبةة،ا  مةةن ا ةةاارد  و ات محايةة  األطفةةال نيةة اب تااجةةإ عمسيةة 
ت ةةةدد ا ماعةةةات ا  ةةةس    ةةة، التاب ةةة  لسةةةدول،  ةةةا في ةةةا ا يسيشةةةيات الةةة   وجةةةإ األكةةةاج، فةةةإ 

ت ت دم ا اة امات ل   تقات  نياب  عن ا، وتزايد ال مسيات ال   ري  ال  تنفاها الت الفات 
__________ 

  د( 5٢انظر الفقرة  (٧ 
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الدولية ،  ةةد مةن يةةدرة األورةاط ا  نيةة  اماية  الطفةة  عسة  منةة  اانت اكةات ا  ةةيم  والتكةةد  
فضةفا  وعةد  وضةاح  ت ةاين  ةا تتميةز بةإ مةن  ةات الفاعسة  يف وةد ذاهتةا، اا  وطبي   هاه ا
الراميةة  ىل  كفالةة  تنفيةةا الضةةمانات األرارةةي ،  الدعايةة ا  ت ريةة  ج ةةاد ن ةةن هياكس ةةا القياديةة ، 

 د  بدا التمييز مخل  التداب، الايااي ، والتقيّ 
 ٢٠١6 عةةةا   وث قةة  يف الةةة ىلثةةةارة لسقسةةقاوةةد اكخلةةةر ااجتاهةةات فةةةإ  ويف هةةاا الكةةدد،  -٢6
 ا  اثةةر  سّةةف ا ،  ةة مةةات عسةة  ا رافةةق الكةة ي اا وةةاادثشةة، ىللي ةةا آنفةةا  يف هةةاا التقريةةر، تزايةةد واُ 

م تشةةةفيات ورةةةيارات ىلرةةة اف ت رضةةة  عسةةة  وةةةق األطفةةةال يف الرعايةةة  الكةةة ي   فقةةةد  و يمةةةا
ا ت سةق باألطفةال والنةزاع وعامس  يف اجملال الطا يف ال ديد من البسدا  ا درج  يف برنةامج ال مة  

ا  سع،  ا في ا افغان تا  ومج اري  افريقيا الارط  وا م اري  ال ربي  ال اري  وجناب ال ةادا  
ا مخلسة   تاانيةس   ويةد عسي ةا ا مات او لت ديدات بشن ه مات، وال راإل وليبيا ومايل واليمن

 عدد من ا بةادرات الة  اُجةات بشن  هاه ا  نل  وشارك  يف اتم  اطراف النزاع از األاني  
عسةة  رةةبي  ا خلةةال، دعةةم م تةةب ا مخلسةة  األانيةة  مةةن ذلةةك عسةة  نطةةاإل منظامةة  األمةةم ا ت ةةدة  و 

وضةة  تانيةةيات بشةةن  التةةداب، ال فيسةة  بت زيةةز محايةة  ا روةة  وا رضةة  وال ةةامس  يف اجملةةال الطةةا 
 ةةةا  طبيةةة  وم ةةةداهتم وورةةةاا   ا  وال ةةةامس  يف لةةةال ا  ةةةاعدة اان ةةةاني  الةةةاين يضةةةطس ا  وكةةةر 

نقس م وا  تشفيات و ،ها من ا رافق الطبي ، ب ب  من ا تقةدس تانيةيات ىل  اطةراف النزاعةات، 
 ( ٢٠١6 ٢٢86طسب لسح األمن يف يراره م  ا  ان  ام
، ايضةا  عسة  ٢٠١6وركز م متر القم  ال ا   لس م  اان اف، الةا  عقةد يف ايار/مةايا  -٢٧

اطراف النزاعات بنو ا  القانا  الدويل  ويف ذلك ا  متر، شارك  ا مخلس  األانية  يف  ت زيز التزا 
القااعد ال  حتمة  اان ةاني ، وية   اورتا اجتماع ا اادة ا  تديرة لسقادة رفي   ا  تاى بشن  

ت بارةةم ا نظمةة  بتشةةديد رنيةةد اانت اكةةات والت قيةةق في ةةا ات  ةةديةةدم  مخلسةة  األمةةم ا ت ةةدة و 
اطةةةراف النةةةزاع عنةةةد وةةةدوث تسةةةك اانت اكةةةات  ويف  التاعيةةة  لةةةدىج ةةةاد ريةةةادة بةةيا عن ةةةا و واا

هةاه  رت ةاعد  و ميخلاإل ىلدمةاج األشة اج ذو  ىلعاية  يف ال مة  اان ةافاُطسق ا نارب  نف  ا، 
ن يا  ال ديد من األطفال الاين انييباا بإعايات داام  اثناال النةزاع، ويف كفال  عد  ا بادرة عس   

ألويةةةةا  ا ل ةةةةبب ىلا جملةةةةرد اافتقةةةةار ىل  األةةةةدمات الطبيةةةة  األرارةةةةي    ا ةةةة  اةةةةةاات ب ةةةة  ا
 الخلاناي  

ويد اضر الت قيد الا  يت م بإ الت ام  م  تزايد عدد اطراف النزاعات ايضا  بالت قيق  -٢8
اهنةةاال   ارارةةي م ةةنل ا  ةةاالل   تظةة عنةةد وجةةاد ادعةةاالات بايةةاع انت اكةةات  و  اةةةاادثيف تسةةك 

نت اكات ا  ةيم ، وا تةزال ا مخلسة  األانية  عسة  التزام ةا القةا  بإهنةاال اافةيت مةن ال قةاب، اا
  ويف يف لةال ا  ةاالل  ال    ىل  اجاذ مبادرات وطنية بالدول األعضاال  ىليناع فرادىب ب  من ا 

ا ةدع   م تةبىلنيةدار ، امثرت ا بادرات الدولي  الرامي  ىل  حتقيق ا  االل  ايضا  عةن ٢٠١6عا  
وري  ريار  عام  بشةن  األطفةال  ودعةم  ال ا  لسم  م  ا نااي  الدولي  يف تشرين الخلاف/نافمرب

م تب ا مخلسة  األانية  نيةيا   هةاه الاثيقة  الة  رةت   عسة  ىلدراج تسةك ا ةراام يف لةاااع ااهتةا  
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الشةة اد  عةةن حت ةة  تفاعةة  ات مةة  مةة  األطفةةال الضةة ايا و  األدلةة  بةةالك، فضةةي    مس ةةمةةىت 
وبناال عس  طسب من لسح األمن، وانيس  ا مخلس  األاني ، طيس  الفرتة ا شمال  بالتقرير، ىلواطة  
 ةةا  ا ةةزاالات وماافاهتةةا   سامةةات عةةن اانت اكةةات ا  ةةيم  ا رت بةة  ضةةد األطفةةال، ومةةن تسةةك 

يف  الس ةةةةةةةا  الس نةةةةةةة  ا  نيةةةةةةة  جنةةةةةةةاب ال ةةةةةةةادا ، يف آذار/مةةةةةةةارس، والس نةةةةةةة  ا  نيةةةةةةة  بال ةةةةةةةادا ،
 ني ا /ابري ، والس ن  ا  ني  جم اري  ال انغا الدنقراطي ، يف تشرين الخلاف/نافمرب 

 الحوار المستمر مع أطراف النزاعات -دا  
ىلهناال اانت اكات ا  يم ، وانيس  األمم  ال  ت رت  م اع عس  الر م من ال قبات  -٢9

م   لستااني ا ت دة اارتفادة من مجس  وراا ، من ا محس  "اطفال، ا جناد" وعمسيات ال ي  
اماية  وقةاإل األطفةال من ةا طااف  وار   من اطراف النزاعات لس كال عسة  التزامةات ىلضةافي  

 طةى ال مة  مةن هاما اةرك  ت ا  ل ياري  و ا تنثرين بالنزاعات ا  س    وعند تاافر اارادة ا
ويد ابرم  ثيث من ا يف الفرتة ا شمال  بالتقرير  وطيس    اياى اآلليات لت    محاي  األطفال

يف مج ارية  افريقيةا الارةط ، وجنةاب  اتاألمةم ا ت ةدة مة  اطةراف النزاعة حتاورت ،٢٠١6عا  
  واجر  عدد مةن ا نايشةات ، وميامنار، وني ،ياال ادا ، وال ادا ، والفسب ، وكالامبيا، ومايل

يف رياإل اجتماع عقدتإ منظم  نداال جنيف  ، اة امي ، يف تشرين الخلاف/نافمرب، يف جنيةف، 
م  مجاعات م س    ، تاب   لسدول من ب  ر  وةاات يطرية   لست اورفرني  هام    واتاو

   ا  س  اتمدرج  يف برنامج ال م  ا ت سق باألطفال والنزاع
مجيةة  ومةةن اهةةم األوةةداث الةة  شةة س  عيمةة  فاريةة   ةةيل الفةةرتة ا شةةمال  بةةالتقرير ا   -3٠

الةةدول األعضةةاال ا  نيةة  امسةة  "اطفةةال، ا جنةةاد" ابرمةة  التزامةةا   طيةةا  رمسيةةا  مةة  األمةةم ا ت ةةدة 
ال ةةادا   بإهنةةاال جتنيةةد األطفةةال وارةةت دام م يف يااهتةةا األمنيةة   ويف آذار/مةةارس، وي ةة  و امةة 

وتن ةيق عمسيةة  عسة   طة  ال مة  األانية  بةا  واُنشةئ   ةا  رفي ة  ا  ةتاى و ةا  تقنية  لتي ة، 
، ارةةتمر ىلوةةرار تقةةد  ايضةةا  يف البسةةدا  األ ةةرى ا  نيةة  ٢٠١6 طةة  ال مةة  تسةةك  ويف عةةا  تنفيةةا 

باةمسةةةةة   ف سةةةةة  رةةةةةبي  ا خلةةةةةةال، ايةةةةةرت و امةةةةة  افغان ةةةةةتا  ا بةةةةةةادل التاجي يةةةةة  لتقةةةةةدير ال ةةةةةةن 
مج ارية  وانيةس  ارت دام ا يف عمسيات الت نيةد يف يةاات الةدفاع واألمةن الاطنية  التاب ة  اةا  و 

الخلغرات ا تبقي   ن  جتنيد األطفال يف القاات ا  س    م ا  يف  تقد  ىلورارال انغا الدنقراطي  
الةة   ٢٠١5يف البسةةد، وذلةةك ب ةةب  من ةةا حتقيةةق م ظةةم األهةةداف اتةةددة يف  ارطةة  طريةةق عةةا  

وِض   لست  ي  بتنفيا  ط  ال م  األاني  بالبسد  ويف ميامنار، ش دت الفرتة ا شمال  بةالتقرير 
طف  وفىت لند من ا يا وىلعادة ىلدماج م يف لتم اهتم اتسي   وممةا يةدعا  ١٠١ىلطيإل رراح 

عسة  ا  سبيلارف ا  وةدة النزاعةات الةداارة يف جنةاب ال ةادا  والكةامال والةيمن اثةرت تةنث،ا  رة
األطفةةةةال وا تةةةةزال حتةةةةال دو  ىلوةةةةرار تقةةةةد  يف تنفيةةةةا  طةةةةى ال مةةةة  القاامةةةة   ور ةةةةم التطةةةةارات 

ا تزال هنةاك ثغةرات  ىلا انإاايابي  ال  وقق ا م ظم البسدا  ا  ني  امس  "اطفال، ا جناد"، 
  يف مجيةة  فيمةةا يت سةةق ب فالةة  منةة  جتنيةةد األطفةةال وارةةت دام م وا  ةةاالل  عن مةةا بكةةارة من  يةة
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 اتهاه البسدا  تقريبا   وهاه الخلغرات مبين  يف آ ر تقرير يدمإ األم  ال ةا  عةن األطفةال والنزاعة
  (A/70/836-S/2016/360  انظر  ا  س 
األمم ا ت دة م  مجاعات م س    ، تاب   لسدول  يل الفةرتة ا شةمال   تااني وامثر  -3١

يف و فة  ال ةادا ، فعن الت  د بالتزامات مسمار ، من ا التايي  عس   طة  عمة   ا  بالتقرير ايض
يطةاع  - اعقاب اجتماع عقدتإ ا مخلس  األاني  م  األمة  ال ةا  لس ركة  الشة بي  لت ريةر ال ةادا 

 ة  ي  ،  شارك  شركاال األمةم ا ت ةدة يف ا يةدا ، وُ ٢٠١6الشمال، يف اديح ابابا، يف ايار/مايا 
جنيف، يف تشرين الخلاف/نافمرب، عسة  هةاما اجتمةاع نةداال جنيةف،  طة  عمة  اهنةاال ومنة  يف 

جتنيد األطفال وارت دام م، اضار ا مخلس  األاني   ويف جنةاب ال ةادا ، وية  ا نةاح ا  ةار  
، عسةةة   طةةة  ٢٠١6يف اةركةةة  الشةةة بي /ا يا الشةةة ا لت ريةةةر ال ةةةادا ، يف كةةةانا  الخلاف/ينةةةاير 

ومن  جتنيد وارت دا  األطفال وضما  اافراج عن م وت سيم م ىل  ا  ات الفاعس  عم  اهناال 
عةةن  فضةةي   ،يتةة  األطفةةال وتشةةاي  مم ةةنل  ا  ا  نيةة  امةةايت م  وتشةةم   طةة  ال مةة  هةةاه ايضةة

يف وي  ،  رى  ومما يدعا لارف ا  تسك ا ماع  ا ت ن يد اجاتاأل يم  ا نت اكات اا
ألطةةةةة  ا  يةةةةةاكر تنفيةةةةةاسةةةةة  ا  ىلجةةةةةراال ف  ،٢٠١6يف كةةةةةانا  األول/دي ةةةةةمرب ىلعةةةةةداد هةةةةةاا التقريةةةةةر 

  تسك ال م 
ويف مج اريةةة  افريقيةةةا الارةةةط ، ارةةةتمر اةةةةاار ا ت سةةةق بفكةةة  األطفةةةال وت ةةةسيم م مةةة   -3٢

بااكا ومجاع  الخلارة وال دالة ، وكةالك مة  عةدد مةن الفكةاا  التاب ة  ااةتيف  - ميسيشيات ان 
عربةة  عةةن ر بت ةةا يف التاييةة  عسةة   طةة  عمةة   ويف مةةايل، بةةدات اةركةة  رةةيسي ا ال ةةابق الةة  ا

مة  األمةم ا ت ةدة الاطني  لت رير ارواد وهيئت ا التن يقي ، تن ةيقي  اةركةات األروادية ، منايشةات 
،  ا  ةةس  اتبشةةن  وضةة   طةة  عمةة  بةةدف ىلهنةةاال ومنةة  جتنيةةد األطفةةال وارةةت دام م يف النزاعةة

 ن   واانت اكات ا  يم  األ ةرى ا رت بة  اةق األطفةال  وكانة  وكالك ىلهناال ومن  ال نف ا
  ويف ٢٠١6تسك ا شاورات ا تزال جاري  يف وي  كتاب  هاا التقرير، يف كانا  األول/دي ةمرب 

 لفريةة ني ،يةةا، بةةدا وةةاار رمسةة  بةة  منظمةة  األمةةم ا ت ةةدة لسطفالةة   الياني ةةيف( والقيةةادة ال سيةةا 
ك  الةةة  اعربةةة  عةةةن ر بت ةةةا يف الت ةةةاو  مةةة  األمةةةم ا ت ةةةدة لفكةةة  األطفةةةال ال مةةة  ا دنيةةة  ا شةةةرت 

 وويف جتنيدهم وارت دام م، ب ب  من ا التايي  رمسيا  عس   ط  عم  
ويةةد اضةةطس   ا مخلسةة  األانيةة  بةةدور نشةةى يف صادثةةات ال ةةي  بةة  و امةة  كالامبيةةا  -33

لةةك منةةةا ا  تسقةة  طسبةةةا  مةةن اطةةةراف ا ةةةيا الشةة ا، وذ - والقةةاات ا  ةةس   الخلاريةةة  ل الامبيةةا
يةةرد  مةةا ةةيل الفةةرتة ا شةةمال  بةةالتقرير، وهةةا  كبةة،  ويةةد اوةةرر تقةةد   ٢٠١5النةةزاع يف ايار/مةةايا 

 بيانإ يف الفرع ا ت سق بالزيارات ا دني  من هاا التقرير 
ويف الفسبةةة ، وانيةةةس  جب ةةة  مةةةارو اارةةةيمي  لست ريةةةر ويةةةاات بانغارةةةامارو اارةةةيمي   -3٤
يف هةةاا الكةةدد  ويف ا  كبةة، ا    ةةس   ال مةة  عسةة  تنفيةةا  طةة  ال مةة  األانيةة  بمةةا واوررتةةا تقةةدما 

مةةن ارةةتئناف اةةةاار مةة  ا ب ةة  الدنقراطيةة  الاطنيةة  ا  تطةةار مشةة  ، مت نةة  األمةةم ا ت ةةدة ايضةة
فيمةةا يت سةةةق اقةةةاإل األطفةةةال   مةةةاوبرنةةةامج عمس مةةةالسفسبةة  وا ةةةيا الشةةة ا ا ديةةةد بشةةن  ىلعيهن
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ت م ورعةةايت م  ويف ميامنةةار، ُاوةةرر تقةةد  يف ا نايشةةات ا اريةة  مةة  اةةةزب التقةةدم  الةةاطين ومحةةاي
ال ةةاريين وا ةةيا ال ةةاريين، السةةاا  ابةةديا ارةةت دادنا لستاييةة  عسةة   طةة  عمةة  اهنةةاال ومنةة  جتنيةةد 
األطفةةةال وارةةةت دام م  ووج ةةة  الس نةةة  التنفيايةةة   نظمةةة  ارةةةتقيل كاشةةة  وجةةةيا ارةةةتقيل  

مس ةةةة  عمةةةة  بشةةةةن  ىلهنةةةةاال جتنيةةةةد األطفةةةةال  ورشةةةة اة ىل  الياني ةةةةيف لسمشةةةةارك  يف كاشةةةة  دعةةةة
بتنقةةةيع  تزا لاابةةةبت ديةةةد الخلغةةةرات الةةة  تشةةةاب ااجةةةراالات الدا سيةةة  ا ت سقةةة  بت نيةةةد األطفةةةال و 

ابةةةدى احتةةةاد كةةةارين الةةةاطين/جيا الت ريةةةر الةةةاطين ا ، مدونةةة  يااعةةةد ال ةةةساك األانيةةة  بمةةةا  وا ةةة، 
لسد ال يف منايشات م  األمم ا ت دة بشةن  م ةنل  جتنيةد األطفةال   ة، انةإ ل ارين ارت داده 

ا  ةةةرر ب ةةةد تقةةةد  يف هةةةاا الكةةةدد يف انتظةةةار دعةةةم اة امةةة  ألطةةةى ال مةةة  ا قةةةرر ىلبرام ةةةا مةةة  
 ا ماعات ا  س    ، التاب   لسدول  

 الزيارات الميدانية التي أجرت ا الممثلة الخاصة -ثالثاا  
 نأفغانستا -ألف 

ىل   ١3الفةرتة مةةن يف شةارك  ا مخلسة  األانية ، يف اثنةاال ريةارة يامة  بةا ىل  افغان ةتا ،  -35
هنةةاال ايف وةةاار رفيةة  ا  ةةتاى مةة  اة امة  لةةدعم تنفيةةا  طةة  ال مةة   ،٢٠١6شةباط/فرباير  ١٧

و ريطةة   ،األمةةن الاطنيةة  األفغانيةة الةةدفاع و ومنةة  جتنيةةد األطفةةال وارةةت دام م مةةن جانةةب يةةاات 
  واجتم ةة  ا مخلسةة  األانيةة  ٢٠١3اامتةةال الةة  اتُِفةةق عسي ةةا يف آب/ا  ةةطح ب ا ت سقةة ق الطريةة
مةةة  شةةةركاال راي ةةةي ، مخلةةة  منظمةةة  وسةةةف هةةةال األطس ةةة   النةةةاتا( وال ةةةسك الدبسامارةةة  ا  ايضةةة

 واجملتم  ا دف 
  ال مةة طةة  وروبةة  ا مخلسةة  األانيةة   ةةا ابدتةةإ اة امةة  مةةن ىلرادة ريارةةي  والتةةزا  بتنفيةةا  -36

الةة  منايشةةات مفتاوة  مة  اة امةة  بشةن  الت ةديات ا  تنفيةاا  تامةا   واجةرت ا مخلسةة  األانية  ايضة
، وهةة  تشةةةم  مةةةا يسةة ا  ا( ضةةةما  تنفيةةا الكةةة اك واآلليةةةات ا ت سقةة   نةةة  جتنيةةةد تةةزال ياامةةة  ا

سيةة  األطفةةال تنفيةةاا  من  يةةا    ب( ت زيةةز ااشةةراف وا رايبةة  عسةة  الت نيةةد مةةن جانةةب الشةةرط  ات
األفغاني    ج( حتقيق ا  االل  من ا  لت نيد األطفةال وارةت دام م يف ا  ةتقب    د( تةاف، بةرامج 

ووةدة ىلضةافي   ١١وبداا  اعادة اادماج لكاح األطفال  ومنا تسك الزيارة، افتت ة  اة امة  
مةةةاع تسةةةك م نيةةة  امايةةة  الطفةةة  يف مراكةةةز الت نيةةةد التاب ةةة  لسشةةةرط  الاطنيةةة  األفغانيةةة ، ليكةةة  ل

 وودة يف مجي  ارجاال البسد  ١٧الاودات ىل  
م ةنل  اوت ةار األطفةال بنةاال عسة  هتةم تت سةق ا  واثارت ا مخلس  األاني  م  اة امة  ايضة -3٧

، من ةةةا اارتبةةةاط با ماعةةةات ا  ةةةس    ةةة، التاب ةةة  لسدولةةة   ويف تطةةةار مشةةة  ، القةةةام بةةةاألمن 
، تاجي ةةا  يقضةة  بايةةف نقةة  األطفةةال ٢٠١6اليةةإ متار/ي ٢انيةةدرت ا ديريةة  الاطنيةة  لامةةن، يف 

ىل  مرافةةةق اوت ةةةار البةةةةالغ  وتي ةةة، ىلطةةةيإل رةةةةراو م من ةةةا،  ةةةا يف ذلةةةةك مرفةةةق ااوت ةةةةار ذو 
ال ةةةاان يف وايةةة  بةةةاروا  يةةةرب مدينةةة  كابةةة   وفيمةةةا يتكةةة  امايةةة   القكةةةاىااجةةةراالات األمنيةةة  
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اعةداد اا مةات الة  ت ةت دف هةاه ا دارس وا  تشفيات، اوظ  ا مخلس  األاني  بقسق تزايةد 
ا رافةةةةق وشةةةة    اة امةةةة  عسةةةة  اجةةةةاذ تةةةةداب،  نةةةة  ارةةةةت دا  ا ةةةةدارس أل ةةةةرا  ع ةةةة ري   ويف 

، اررس  ورارة الت سةيم تةاج   ىل  مجية  الةارارات ا  نية  بةاألمن ٢٠١6 وزيرا /يانيإ ومتار/ياليإ
، وتطسةب في مةا ٢٠١5 اية  يف عةا  ت كد في ما عس  التزا  افغان تا  بإعي  ا ةدارس اآلمنة ، ا

 من ياات األمن اامتناع عن ارت دا  ا دارس أل را  ع  ري  
واثارت ا مخلسة  األانية  ايضةا  مة  ال ةسطات مماررة  باشةا بةار ، الة  تتمخلة  يف ارةتغيل  -38

،  ةةا يف ذلةةك يف يةةاات األمةةن يف مراكةةز النفةةاذالغسمةةا  وااعتةةداال عسةةي م جن ةةيا  مةةن يبةة  رجةةال 
 الاطني  األفغاني ، وشددت عس  ضرورة جترس ممارر  ااعتداال ا ن   عس  األطفال هاه 

 السودان -باء 
ةضةةةار  ٢٠١6آذار/مةةةارس  3٠ىل   ٢٧رارت ا مخلسةةة  األانيةةة  ال ةةةادا  يف الفةةةرتة مةةةن  -39

اعةةيه( والت ةةاور مةة  و امةة  ال ةةادا  بشةةن  محايةة   3٠التاييةة  عسةة   طةة  ال مةة   انظةةر الفقةةرة 
بةةالك مةةن جانةةب ا  ةة ول  اة ةةامي ، واكةةدت عسةة  ا  طفةةال  و  ةة  ا مخلسةة  األانيةة  التزامةةاأل

ضرورة جت يد هاا االتزا  اثناال تنفيا  ط  ال م   وشةددت ا مخلسة  األانية  عسة  ضةرورة ال ة   
ا  االل  عن اانت اكات ا  يم ، واكدت عس  ا  ونيال األمم ا ت ةدة ىل  ا نةاطق حتقيق ىل  
لن اح  ط  ال مة   و ةيل تسةك الزيةارة الة  يامة   وارم امرات ال  اني  ا تنثرة بالنزاع والفئ

لةةةةدى ج ةةةةار األمةةةةن ا  صت ةةةةز  طفةةةةي   ٢١  األانيةةةة  اتي ةةةة  اةةةةا ىلم انيةةةة  الانيةةةةال ىل  سةةةةبةةةةا ا مخل
وا  ابرات الاطين ارتباط م ا زعا  بإودى ا ماعات ا  ةس    وعسة  حنةا مةا رةبق  ااشةارة 

ج ةاد  ب ةد، ٢٠١6ايسال/رةبتمرب  ٢٢هاا التقرير، فقةد اطسةق رةراح هة اال األطفةال يف ىلليإ يف 
  عن يضي  ه اال األطفالا  دفاع وخليخل 

 كولومبيا وكوبا، م  أجل عملية السال  في كولومبيا -جيم 
، الت اور مباشرة م  و ام  كالامبيةا والقةاات ٢٠١6وانيس  ا مخلس  األاني ، يف عا   -٤٠

ا ةةيا الشةة ا  ورةةافرت ا مخلسةة  األانيةة  ىل  هافانةةا يف ايار/مةةايا  - اريةة  ال الامبيةة ا  ةةس   الخل
ةضةةار التاييةة  عسةة  اتفةةاإل بشةةن  فكةة  األطفةةال والت  ةةد باضةة  برنةةامج شةةام  لسرعايةة  األانيةة  

الدموبةة  الةة  بةةالت ا  الت بئةة   وجةةاال هةةاا ااتفةةاإل نتي ةة    ةةاد (8 (٧٠ انظةةر البيةةا  ا شةةرتك ريةةم 
طرية  ا  نيةة  برنيةةد اانت اكةات ا  ةةيم  ا رت بة  اةةق األطفةةال يف  ا مخلسة  األانيةة  وفرية  ال مةة  القُ 

كالامبيا واابيا عن ا، ال  يشرتك يف راارت ا ك  مةن الياني ةيف وا ن ةق ا قةيم  ومةن  ةيل 
الطفةةة  الفضةةةس  ول فالةةة  م امسةةة  هةةةاا ااتفةةةاإل، التزمةةة  األطةةةراف بةةةإييال األولايةةة   بةةةدا مكةةةاح 

 ض ايا بانيف م األطفال 
__________ 

 https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-70-la-habana ظةةةران (8 

-cuba-15-de-mayo-de-2016  
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وىلثر نيةدور نتةااج اارةتفتاال ا ت سةق باتفةاإل ال ةي  الن ةاا ، كةررت األطةراف مة  ذلةك  -٤١
التزام ةةةةا  اانيةةةةس  تنفيةةةةا تةةةةداب، بنةةةةاال ثقةةةة  ذات طةةةةاب  ىلن ةةةةاف،  ةةةةا يشةةةةم  فكةةةة  األطفةةةةال عةةةةن 

 يا الشة ا  ومنةا التايية  عسة  اتفةاإل مةنقع ا - م   رات القاات ا  س   الخلاري  ال الامبي 
، ارةتمر بةال ا  ةاد الرامية  ىل  كفالة  ىليةيال األولاية  لفكة  ٢٠١6تشرين الخلاف/نافمرب  ٢٤ يف

ا ةةةيا  - وىلعةةةادة ىلدمةةةاج مجيةةة  األطفةةةال القكةةةر ا ةةةرتبط  بةةةالقاات ا  ةةةس   الخلاريةةة  ال الامبيةةة 
 اطةةةرافا من ةةةا  اعةةةادة جتنيةةةدهم مةةةن يبةةة  ت ةةةرار ماضةةة  التنفيةةةالالشةةة ا ولاضةةة  ضةةةمانات عةةةد  

 م س   ا رى 
وبنةةةاال عسةةة  طسةةةب األطةةةراف، ياانيةةة  م تةةةب ا مخلسةةة  األانيةةة  ال مةةة  عسةةة  دعةةةم تسةةةك  -٤٢

اةةا  وبةةةالنظر ىل  الت ةةديات ال يارةةةي  وال مسيةة  ا قبسةةة ، رتاانيةةة  ا  وضةةةامنا  ال مسيةة  بكةةةفتإ مرايبةة
عسةة  اةاجةة  ا ارةة  ىل  تةةاف، اةمايةة  وال ةةي   الةة  تبةةااا لستنكيةةد الت بئةة ا مخلسةة  األانيةة  ج ةةاد 

 ألطفال كالامبيا ولتقدس نتااج مسمار  ب د ارب  رناات من اةاار  

 الصوما  -دا  
 ٢١ىل   ١6ا مخلس  األاني  ىل  الكامال، الفرتة من ال  يام  با الخلاني   ةزيار ال يل و  -٤3

ويّيم  تنفيا  ط  ال م  الرامي  ىل  ىلهنةاال ومنة  اجتم   م  ممخلس  اة ام   ،٢٠١6متار/ياليإ 
ا  جتنيد األطفال وارت دام م ويتس م وتشاي  م من ِيب  ا يا الاطين الكامايل  وحتةاورت ايضة

نةةايا م  ةةا الةةدور اةيةةا  الةةا  يت ةة  عسةة  الب خلةة  ا  و مةة  ب خلةة  ااحتةةاد األفريقةة  يف الكةةامال 
ارت ةةةاب ووةةةدات تاب ةةة  اةةةا بزاعم ا ةةةا  ايضةةةم  ةةةا  اثةةةارتو   تضةةةطس  بةةةإ يف لةةةال محايةةة  األطفةةةال

 انت اكات ةقاإل األطفال 
وكان  ا مخلس  األاني  يد اعتربت اوت ار األطفال ب بب ارتبةاط م اركة  الشةباب مةن  -٤٤

ا  اا  ال  تدعا ىل  القسق  يل ريارهتا ال ابق  ىل  الكامال  ور ةم ىلطةيإل رةراح اطفةال مةن 
و ةةا ادوا، مخلسمةةا ذُكةةر رةةابقا  يف هةةاا التقريةةر، فةةإ  ان ةةدا  الشةةفافي   مراكةةز رةة،يند  ووةة  وال

وحتديةد امةاكن وجةاد األطفةال  القةام والرياب  يف تكنيف األطفال اتت زين بةت م تت سةق بةاألمن 
ا كنف  عس  اهنم  طرو  لسغاي  واتنة  الة  ي يشةاهنا، هة  م ةاا  ا تةزال تشة   مكةدر يسةق 

بشةةن  تسةةك ا  ةةنل  يف  ةشةةد الةةدعم مةةم ا ت ةةدة من رطةة  يف ج ةةاد دموبةة بةةال   ويةةد كانةة  األ
  ٢٠١6وي  كتاب  هاا التقرير، يف كانا  األول/دي مرب 

ويف بانتيند، اعرب  ا مخلس  األاني  عن جزع ا ارتمرار اوت ار اطفال تق  اعمارهم  -٤5
 ١٠او ا  بااعدا  عسة   عاما  منا آذار/مارس بت م  اارتباط ارك  الشباب ولكدور ١8عن 

 عقابة  من م بناال عس  الت م  نف  ا  ور ةم ا  ال ةسطات يف بانتينةد اكةدت لامةم ا ت ةدة ا 
 بشةةن ا  تقةةد   يت قةةقعامةةا ، ا  ١8األطفةةال الةةاين تقةة  اعمةةارهم عةةن  لةةن تطبةةق عسةة  ىلعةةدا 
اتت ةةزين  ىلطةةيإل رةةراح األطفةةال بشةةن  تنكيةةدوةةىت وا ااعةةدا  الةة  نيةةدرت األو ةةا  بىللغةةاال 

عامةةا   وعةةيوة عسةة  ذلةةك، ومنةةا ريةةارة ا مخلسةة   ١8عامةةا  و ١5اآل ةةرين ممةةن تةةرتاوح اعمةةارهم بةة  
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ي تةربو  بةالغ   ،عامةا   ١8عامةا  و ١5األاني ، نيدرت اةق اطفةال آ ةرين تةرتاوح اعمةارهم بة  
األانية   طايسة   ويف هةاا الكةدد، ت ةرر ا مخلسة لفرتات  بال  ناو ا   ، اجب درتار بانتيند

دعاهتا ىل  ىلطيإل رراح ه اال األطفال وحت  ال سطات ااحتادي  واايسيمي  عس  ا  ت ةارع ىل  
االتزامةةات الدوليةة  الةة  اتسيةة  وةة  مجيةة  اوجةةإ الغمةةا  القانانيةة  القاامةة  وا  تةةدرج يف ياانين ةةا 

 ت  دت با  اجب اتفايي  وقاإل الطف  

 يةالعمل مع المنظمات اإلقليم -رابعاا  
وانيةةةةس  ا مخلسةةةة  األانيةةةة  ت اوهنةةةةا الاثيةةةةق مةةةة  ااحتةةةةاد األفريقةةةة   ةةةةيل الفةةةةرتة ا شةةةةمال   -٤6

ويةةدم  ىلواطةة  ىل  لسةةح ال ةةي  واألمةةن التةةاب  ليحتةةاد األفريقةة  يف اديةةح ابابةةا، يف  بةةالتقرير 
،  ةةةيل جس ةةةتإ ا فتاوةةة  الةةة   ككةةة ا   ةةةنل  األطفةةةال ا تةةةنثرين بالنزاعةةةات ٢٠١6ايار/مةةةايا 

ا  يايةا  ا  س  ، وال  ركزت عس  محاي  ا دارس  و يل تسك ا س  ، تسق  ا مخلس  األاني  دعمة
واعسنةةةاا التةةةزام م امايةةة   "اطفةةةال، ا جنةةةاد"ال اجملسةةةح الةةةاين اعسنةةةاا تنييةةةدهم ةمسةةة  مةةةن اعضةةةا

ا ةةةةةةةدارس وا  تشةةةةةةةفيات،  ةةةةةةةا يشةةةةةةةم  اامتنةةةةةةةاع عةةةةةةةن ارةةةةةةةت دام ا لا ةةةةةةةرا  ال  ةةةةةةة ري   ويف 
وضةة  ىلطةةار  هةةاااةةدف من ةةا كةةا  وزيرا /يانيةةإ، شةةارك م تةةب ا مخلسةة  األانيةة  يف وسقةة  عمةة   

يةةدل عسةة  ممةا دة عمسيةات دعةةم ال ةي  التاب ةة  ليحتةاد األفريقةة   و ليمتخلةال ةقةةاإل اان ةا  لفااةة
ال ةةنا  ليحتةاد األفريقةة   ا ستقة طيسةة  عمسة   ،ا مخلسةة  األانية  مةة  ااحتةاد األفريقةة  عمةق ت ةاو 

ت زيةةةز ال ةةي  واألمةةن واارةةةتقرار،  لستنمةة  والتف ةة، يفا  كةة. لسمب ةةاث  األانيةة  والارةةةطاال 
يف ا ستقةة  ، مةة  ا شةةارك  ٢٠١6 كةةر، يف تشةةرين األول/اكتةةابر الةةا  عقةةد يف شةةر  الشةةي ، 

 اتباألطفةال والنزاعة ا تكةس  ب مة  هة اال ا شةارك  ممةا يت سةقعس  ت سيى الضاال عسة  الشةاا   
  وا ةة،ا، نايشةة  م ةةنل  اانت اكةةات ا ن ةةاب  ىل  افةةراد الاوةةدات التاب ةة  لب خلةة  ااحتةةاد  ا  ةةس 

 مرات  يل الفرتة ا شمال  بالتقرير  األفريق  يف الكامال عدة
ووانيةةس  ا مخلسةة  األانيةة  ت زيةةز شةةراكت ا مةة  ااحتةةاد األورور، الةةا  ي ةةد اوةةد الشةةركاال  -٤٧

ا ةار  مة  ال ديةد مة  البسةدا  ا درجة  بناال القدرات الراي ي  يف اةاار ا ت سق اقاإل اان ا  و 
  ويف كةةةانا  الخلاف/ينةةةاير، حتةةةدث  امةةةا    ةةةس ا  اتيف برنةةةامج ال مةةة  ا ت سةةةق باألطفةةةال والنزاعةةة

الس ن  الفرعي  ا  ني  بالدفاع واألمن التاب   لسرب ةا  األورور اثنةاال جس ة  وةاار جةرى في ةا تبةادل 
ىلعةةةةةادة  لةةةةةال اآلراال وا  سامةةةةةات عةةةةةن اثةةةةةر النزاعةةةةةات ا  ةةةةةس   عسةةةةة  األطفةةةةةال، والكةةةةة ابات يف

ن والةةدفاع ا شةةرتك  يف مااج ةة  ا  ةةاا  ا تكةةس  ىلدمةةاج م، والت ةةديات الةة  ت ةةرت  ب خلةةات األمةة
    ا  س  اتباألطفال والنزاع

ا نايشةة  ا ااضةةي ي  الةة   لسمشةةارك  يفويف تشةةرين الخلةةاف/نافمرب، ُدعيةة  ا مخلسةة  األانيةة   -٤8
الس ن  ا  تقس  الداامة  ةقةاإل اان ةا ، التاب ة   نظمة  الت ةاو  اارةيم ، عةن ماضةاع  عقدهتا

محايةة  وقةةاإل الطفةة  يف وةةاات النةةزاع ا  ةةسع وااوةةتيل األجنةةا والطةةاارل وال ةةاارث  والقةة  
باتفةةةاإل  ا مخلسةةة  األانيةةة  كسمةةة  شةةة    في ةةةا عسةةة  ريةةةادة التفاعةةة  بةةة  م تب ةةةا والس نةةة   وعمةةةي  
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، شةارك م تةب ٢٠١٤  جام   الدول ال ربي  وم تةب ا مخلسة  األانية ، ا ايّة  يف عةا  الت او  ب
يف ااجتمةاع ال ةا  لست ةاو  بة  األمةم ا ت ةدة وجام ة  الةدول ال ربية ، الةا  ا  ا مخلس  األاني  ايض
  ٢٠١6ُعقد يف ايار/مايا 

هتةةةا م ةةةاا  ا  وايووانيةةةس  ا مخلسةةة  األانيةةة  الت ةةةاو  مةةة  ا نظمةةةات اايسيميةةة  الةةة  تشةةةم -٤9
  وي تمر ت اوهنا عس  وجإ األكاج م  منظم  وسف هال األطس  ، وذلك اتمتكس  بالنزاع

ا ارية  لت مةيم  ةاد ا ودعةم   ا  ةس  اتبدف ت ميق شراكت ما ا ت سق    نل  األطفال والنزاع
 بروك ةة  بةةاألم  ، التقةة  ا مخلسةة  األانيةة  يف٢٠١6  ويف كةةانا  الخلاف/ينةةاير مراعةةاة هةةاه ا  ةةنل 

ال ةا  ا  ةةاعد ا ديةد لشةة و  ال مسيةات ونااةةب األمة  ال ةةا   نايشة  ال ةةب  ال فيسة  بزيةةادة ت زيةةز 
محاي  األطفال يف ال مسيات ال  تقادها منظم  وسف هال األطس    ويدم  ايضا  ىلواط  ىل  

طس ة  وم ة وليتإ  ن  ال يارات ا ت سق  بال مسيات وشةددت عسة  دور منظمة  وسةف هةال األ
ريارهتةةةةا  اثنةةةةاالفيمةةةةا يت سةةةةق امايةةةة  األطفةةةةال يف النزاعةةةةات ا  ةةةةس    واجتم ةةةة  ا مخلسةةةة  األانيةةةة ، 

، مةة  يااةةد ب خلةة  الةةدعم الاطيةةد لسنةةاتا وا مخلةة  ا ةةدف ال ةةام  ٢٠١6افغان ةةتا  يف شةةباط/فرباير 
والةدعاة ىل  ت ية   لسمنظم  لإلعراب عن يسق ةا ىلراال تزايةد عةدد األ ةاار يف األرواح بة  األطفةال

يف ب خلة  الةدعم الاطيةد يف افغان ةتا   ويةد ُشةغس    ا  ةس  اتم تشار لش و  األطفةال والنزاعة
  ٢٠١6هاه الاظيف  يف ايار/مايا 

ورةةةةاهم م تةةةةب ا مخلسةةةة  األانيةةةة  يف وضةةةة  ريارةةةةات منظمةةةة  وسةةةةف هةةةةال األطس ةةةة   -5٠
 ةةا في ةةا "ىلجةةراالات التشةةغي  ا اوةةدة  ، ا  ةةس  اتومبادا ةةا التاجي يةة  ا ت سقةة  باألطفةةال والنزاعةة

"، الةةا   ا  ةةس  اتبشةةن  اابةةيا وتبةةادل ا  سامةةات لةةدعم محايةة  األطفةةال يف وةةاات النزاعةة
والةا   ةةدد دور منظمة  وسةف هةةال األطس ة  يف دعةم األمةةم  ٢٠١6اعتمةد يف ايسال/رةبتمرب 

ف  ىل  ذلةةةك، وضةةةر ماظفةةةا ا ت ةةةدة يف محايةةة  األطفةةةال ا تةةةنثرين بالنزاعةةةات ا  ةةةس    وبااضةةةا
 م تب ا مخلس  األاني  صادثات ماظف  الناتا واألمم ا ت دة ال  ُعقدت يف آذار/مارس 

 مع آليات ومبادرات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان العمل -خامساا  
، ت ةةا  ٢٠١5بتكةديق الكةةامال عسةة  اتفايية  وقةةاإل الطفةة  يف تشةرين األول/اكتةةابر  -5١

ااطةةار ا  يةةار  ال ةةا   بةةالك قريبةةا  يةةد نيةةدي  عسةة  هةةاه ا  اهةةدة ويكةةبع تال ةةاا مجيةة  دول 
   ، ا  ا مخلس  األاني  ا تزال تت اور مة  الةدول األعضةاال الة  مت  البني ةماي  وقاإل الطف  

عسةة  الربوتاكةةال اا تيةةار  اتفاييةة  وقةةاإل الطفةة  ا ت سةةق باشةةرتاك األطفةةال يف ب ةةد ا تكةةدإل 
حتقيةةق ااةةدف ا تمخلةة  يف تكةةديق مجيةة  دول ال ةةاا عسيةةإ وت زيةةز اةمايةة   بغيةة   نارعةةات ا  ةةس ال

  ويف الفةةةرتة ا شةةةمال  بةةةالتقرير، عقةةةدت ا مخلسةةة  اتالقانانيةةة  ةقةةةاإل األطفةةةال يف وةةةاات النزاعةةة
يف هةةاا الشةن  مةة  ا نظمةةات  عةن كخلةةباألانية  اجتماعةةات ثنااية  مةة  الةةدول األعضةاال وت اونةة  

باك ةةتا  ا ةةدف واجملماعةةات اايسيميةة   وانيةةب   ارب ةة  بسةةدا  ىلضةةافي ، هةة   اايسيميةة  واجملتمةة 
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يف الربوتاكةةال اا تيةةار   ةةيل الفةةرتة ا شةةمال   ا  بةةروف دار ال ةةي  ورةةاماا و ينيةةا، دوا  اطرافةةو 
 بالتقرير 

ومةة  ا  التشةةري ات وال يارةةات الةة  اعتمةةدت عسةة  الكةة د اايسيمةة  والةةاطين واتسةة   -5٢
ااطةةار القةةاناف الةةدويل وعزرتةةإ يف ب ةة  األويةةا ، فةةإ  هةةاا التقريةةر بةةّ  ا  هنةةاك  دعمةة  هةةاا

 اتيف لال وقاإل الطف  وتنفياها ال مس  يف واات النزاعا  ف اة ب  ا  اي، ا تفق عسي ا دولي
  ويف هةةةاا الكةةةدد، وانيةةس  ا مخلسةةة  األانيةةة  ىليةةيال األولايةةة  لتاثيةةةق الت ةةاو  بةةة  م تب ةةةا  ا  ةةس 
ليات الدولي  ةقاإل اان ا ، وا ريما  نة  وقةاإل الطفة  والس نة  ا  نية  اقةاإل اان ةا   واآل

يف حتديةةةد ا  هامةةةا  لةةةدول، ادت هيئةةةات ا  اهةةةدات دور مةةةن جانةةةب اومةةةن  ةةةيل آليةةةات اابةةةيا 
الخلغرات القاامة  بة  ااطةار القةاناف وال يارةا  وا ماررة  ال مسية  ويةدم  تانيةيات   ا ة  ا  

إ يكار يف هاا اجملال  وتروب ا مخلس  األاني  بااهتما  ا  تمر الا  تاليإ الدول األطةراف اوج
لستقةةةد  اتةةةرر والت ةةةةديات ا اثسةةة  يف لةةةال التكةةةةد  ألثةةةر النزاعةةةات ا  ةةةةس   عسةةة  األطفةةةةال يف 

ل انغةا تقاريرها ا قدم  ىل  الس نت   وعس  ربي  ا خلةال، يف التقريةرين السةاين يةدمت ما مج ارية  ا
( والس نةةةةةة  ا  نيةةةةةة  اقةةةةةةاإل اان ةةةةةةا  CRC/C/COD/3-5الدنقراطيةةةةةة  ىل   نةةةةةة  وقةةةةةةاإل الطفةةةةةة   

 CCPR/C/COD/4  مةة  الراميةة  ىل  ال(، اشةةارت الدولةة  الطةةرف ىل  التقةةد  اتةةرر يف تنفيةةا  طةة 
ىلهنةةاال جتنيةةد األطفةةال وارةةت دام م و ،نةةا مةةن اانت اكةةات ا  ةةيم  ةقةةاي م مةةن يبةة  القةةاات 

س   واألج زة األمني   ويف هاا الكدد، ُرسى الضةاال عسة  ريةادة ا  ةاد الت اونية  بة  الةدول ا  
 ذلةةك   األانيةة  وااجةةراالات األانيةة  ذات الكةةس  جملسةةح وقةةاإل اان ةةا  باعتبةةارسةةاألطةةراف وا مخل

خلال ليرتش اد  ورار تقد  يف وض  ود   اناة األطفال من جراال النزاعات ا  س    و اربيي  
و امةة  مج اريةة  افريقيةةا الارةةط ، يف تقريرهةةا ىل   نةة  وقةةاإل يةةّدم  هةةاا الت اضةةد، عسةة  آ ةةر 

في ةا، وتشة     ا  ةس  اتوالة  األطفةال ا تةنثرين بالنزاعة عةنا  مةاجز (، CRC/C/CAF/2الطفة   
 نارةب اجاذ ما يسز  من ىلجراالات يف الاي  اا مخلس  األاني  الس ن  وا  ات الفاعس  ا  ني  عس  

تاب ةة  هةةاه اةالةة ، وا رةةيما مةةن  ةةيل اعتمةةاد ميوظةةات  تاميةة  يايةة  وتقةةدس الةةدعم الةةير   
لتنفياها تنفياا  رري ا   وتروب ا مخلس  األاني  ايضةا  بالت ةاو  مة  الس نة  ا  نية  اقةاإل اان ةا ، 
 وا رةةةةةةةةةةيما مةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةيل ياامةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةاا  ا تكةةةةةةةةةةس  بةةةةةةةةةةالتقرير الةةةةةةةةةةدور  ال ةةةةةةةةةةاب  ل الامبيةةةةةةةةةةا

 CCPR/C/COL/Q/7  وردود اة امةةةة  عسي ةةةةا )CCPR/C/COL/Q/7/Add.1 وهةةةةا ت ةةةةاو  ادى ،)
ىل  الرتكيز عس  من  ارت دا  األطفال وجتنيدهم من يب  ا ماعةات ا  ةس   وعسة  اجةاذ تةداب، 

ال  ةةةةة ري    - ت فةةةةة  منةةةةة  ىلشةةةةةراك األطفةةةةةال يف األنشةةةةةط  اارةةةةةت باري  او يف األنشةةةةةط  ا دنيةةةةة 
ذلةةةك، شةةة    الس نةةة  ا  نيةةة  اقةةةاإل اان ةةةا  الدولةةة ، يف ميوظاهتةةةا األتاميةةة   وبااضةةةاف  ىل 

(، عس  ماانيس  وت خليف ج ادهةا الرامية  ىل  منة  CCPR/C/COL/CO/7األ ،ة بشن  كالامبيا  
اعةةادة  ال ةةايفارةةت دا  األطفةةال وجتنيةةدهم مةةن يبةة  ا ماعةةات ا  ةةس  ، وعسةة  تقةةدس الةةدعم 

 ض ايا  عس  اهنمي  األطفال ا فكال  عن ا ماعات ا  س   ىلدماج م، وضما  اعتبار مج
واول  ا مخلس  األاني  األولاي  ايضا  لست او  م  عمسية  اارةت را  الةدور  الشةام  مةن  -53

 ةةيل تقةةدس ثةةيث م ةةانات عةةن ا م اريةة  ال ربيةة  ال ةةاري  وجنةةاب ال ةةادا  والفسبةة   ةةيل 
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 هاا الكدد ىل  ا  عددا  كب،ا  من الدول األعضةاال اثةار م ةنل  الفرتة ا شمال  بالتقرير  وتش، يف
األطفةةةال والنةةةزاع ا  ةةةسع  ةةةيل اارةةةت را  ا ت سةةةق بالكةةةامال، الةةةا  يةةةد  فيةةةإ م تةةةب ا مخلسةةة  

، واونية ، يف مجسة  امةار، بالتكةديق عسة  الربوتاكةال اا تيةةار  ٢٠١5األانية  م ةان  يف عةا  
اك األطفةةال يف ا نارعةةات ا  ةةس   وضةةما  التنفيةةا الف ةةال اتفاييةة  وقةةاإل الطفةة  ا ت سةةق باشةةرت 
بشن  ىلهناال جتنيد األطفال وارت دام م وبشةن  ىلهنةاال  ٢٠١٢ألط  ال م  الست  وض تا يف عا  
(  وتشة   ا مخلسة  األانية  لسةح وقةاإل اان ةا  A/HRC/32/12يت  األطفال وتشاي  م  انظر 

يف البسةةةدا  ا  نيةةة ، وتروةةةب   ا  ةةةس  اتطفةةةال والنزاعةةةعسةةة  ماانيةةةس  تنةةةاول القضةةةايا ا تكةةةس  باأل
با مارر  ا تمخلس  يف اعتماد تانييات مسمار ، وتش   عس  ىلدراج ىلشارات ىل  مةا تانيةس  ىلليةإ 
هيئةةات ا  اهةةدات وااجةةراالات األانيةة  مةةن ارةةتنتاجات ذات نيةةس  لضةةما  ماانيةةس  االتةةزا  بةةا 

لةةال محايةةة  وقةةاإل األطفةةال  ويف هةةاا الكةةةدد، ومتاب ت ةةا مةةن يبةة  خمتسةةةف ا  ةةات الفاعسةة  يف 
 رتااني  ا مخلس  األاني  تقك  رب  ريادة الت او  م  عمسي  اارت را  الدور  الشام  

ويف ىلطار منظام  األمم ا ت دة، وانية  م تةب ا مخلسة  األانية  دعةم ا  ةاد ا باولة  يف  -5٤
  نااةةةب األمةةة  ال ةةةا  يف اةةةةاار "، وشةةةارك مةةةوقةةةاإل اان ةةةا  اوا  ىلطةةةار مبةةةادرة األمةةة  ال ةةةا  "

،   ا ةة  ٢٠١6التفةاعس  الةةا  دار يف ا م ية  ال امةة  بشةن  تسةةك ا بةادرة يف كةةانا  الخلاف/ينةاير 
 اتشةةةةاا   وقةةةةاإل اان ةةةةا  يف وةةةةاات النةةةةزاع  وُعممةةةة  الشةةةةاا   ا ت سقةةةة  باألطفةةةةال والنزاعةةةة

يضةةةةةايا وقةةةةةاإل اان ةةةةةا   ايضةةةةةا  يف ا بةةةةةادرات ا ت ةةةةةاة عسةةةةة  نطةةةةةاإل ا نظمةةةةة  بشةةةةةن    ا  ةةةةةس 
يتكةةةةة  بنهةةةةةداف التنميةةةةة  ا  ةةةةةتدام  مةةةةةخلي ، شةةةةةارك  ا مخلسةةةةة  األانيةةةةة  يف ىلطةةةةةيإل حتةةةةةالف  وفيمةةةةةا
من اهداف التنمي  ا  تدام ، الا  تقاده منظم  ال مة  الدولية  والةا  ي ةدف ىل   ٧-8 الغاي 

نيةةةد األطفةةةال جتمنةةة  ت زيةةةز ا  ةةةاد ا ن ةةةق  الراميةةة  ىل  القضةةةاال عسةةة  ال مةةة  الق ةةةر ،  ةةةا يشةةةم  
يف  طةة  عمةة  األمةة   ىلرةة اماتوارةةت دام م  ويف منارةةب  ا ةةرى، يةةد  م تةةب ا مخلسةة  األانيةة  

 ىلدراج ضمانات ةماي  األطفال في ا   كفالبغي   (، A/70/674ال ا   ن  التطرف ال نيف  
، طيس  الفرتة ا شمال  بةالتقرير، يف عس  نطاإل وار ا مخلس  األاني   فقد شارك ا ، وا ،  -55

ادعةةاالات اارةةتغيل واانت ةةاك ىلراال األمةةم ا ت ةدة  ردة ف ةة ج ةاد األمةة  ال ةةا  الرامية  ىل  ت زيةةز 
ا ن ي   وشارك  يف الس ن  التاجي ي  الرفي ي  ا  تاى ا  ني  بتنفيا التانييات الااردة يف تقرير 

  ةةين بنعمةةال اارةةتغيل واانت ةةاك ا ن ةةي  الةة  ارت ب ةةا ا  ةةتق  ليرةةت را  ااألةةارج  الفريةق 
افةةراد يةةاات وفةةم ال ةةي  الدوليةة  يف مج اريةة  افريقيةةا الارةةط   وشةةارك م تةةب ا مخلسةة  األانيةة  

(،  ٢٠١6 ٢٢٧٢ ةين بتنفيةا يةرار لسةح األمةن يف افري  عامس  شىت، من ا الفريق ال ام  ا ا  ايض
لكس  بت    ارت اب  األمم ا ت دة ىل  تسك اادعةاالات  كما شارك يف نييا   الاثااق ذات ا

يف نيةةةيا   التاجي ةةات ا ت سقةةة  بإعةةةداد  بمةة وعسةة  رةةةبي  ا خلةةال، شةةةارك م تةةب ا مخلسةةة  األانيةةة  
 عمسيات وفم ال ي  اةالي  وا قبس  التاب   لامم ا ت دة ونشرها وىلعادة افرادها ىل  اوطاهنم 
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 التوصيات -سادساا  
إياء حجرم وشردة االنت اكرات الجسريمة  برال   الممثلرة الخاصرة تررعر بقلرق ال تزا -56

القتررل مسررتويات مفزعررة مرر  ، والترري ترررمل 2016الترري ارتكبررق بحررق األطفررا  فرري عررا  
ومنرررع إيصرررا  المسررراعدات اإلنسرررانية، وتررردعو مجلرررس  ،والتجنيرررد واالسرررتخدا  ،والترررروي 

لمنرررع وقررروع هرررذ   الممكنرررةدابير حقررروق اإلنسررران والررردو  األعتررراء إلرررى اتخررراذ جميرررع التررر
االنت اكرراتو وفرري ضرروء مررا للنزاعررات مرر  أثررر علررى األطفررا  علررى وجرر  الخصررو ، ترردعو 
الممثلررة الخاصررة أطررراف النزاعررات إلررى أن تن رري فرروراا جميررع القيررود المفروضررة علررى تلقرري 

لمعونرررة اإلنسرررانية وأن تسرررمل بوصرررو  الج رررات الفاعلرررة فررري مجرررا  المسررراعدة االمررردنيي  
 سانية إلي م بال عوائقواإلن
وترجع الممثلة الخاصة مجلس حقوق اإلنسران علرى اإلبقراء علرى ممارسرة إدرا   -5٧

توصررريات تتعلرررق بحمايرررة األطفرررا  المتررر ثري  بالنزاعرررات المسرررلحة عنرررد دراسرررة أو اعتمررراد 
قررررارات برررر ن حرررالت تتعلرررق ببلررردان محرررددة، وكرررذلك فررري عمليرررة االسرررتعرا  الررردور  

اهتمررا  خررا  لتنفيررذ تلررك التوصررياتو وترررجع الممثلررة الخاصررة أيترراا  الرررامل، مررع إيررالء
مجلس حقوق اإلنسان على مواصلة إدرا  انت اكات حقوق الطفل فري قراراتر  التري ينرر  

 أو يجدد ب ا واليات في إطار اإلجراءات الخاصةو
 وترحررل الممثلررة الخاصررة باالهتمررا  المسررتمر الررذ  توليرر  الرردو  األطررراف للتقررد  -58

المحري والتحديات الماثلة في مجا  التصد  ألثرر النزاعرات المسرلحة علرى األطفرا  فري 
تقاريرهرررا المقدمرررة إلرررى لجنرررة حقررروق الطفرررل واللجنرررة المعنيرررة بحقررروق اإلنسرررانو وفررري هرررذا 

في تقاريرها إلرى هراتي  ال ي تري ،  إدرا ،الصدد، تحث جميع الدو  األعتاء المعنية على 
محرررددة إلرررى المعلومرررات ذات الصرررلة باالنت اكرررات الجسررريمة حسرررل االقتتررراء، إشرررارات 

المرتكبرررة بحرررق األطفرررا ، والثغررررات التررري ترررروب أطرهرررا القانونيرررة والسياسررراتية السرررارية، 
 ومبادرات كفالة المساءلةو

وترجع كيانات األمم المتحدة المعنية أيتاا علرى اسرتخدا  المالحظرات الختاميرة  -59
تعزيرز متابعررة ل لحررد الرردعممعنيررة بحقروق اإلنسرران أدوات للجنرة حقروق الطفررل واللجنرة ال

 وتنفيذهاو ةالمسلح اتلتوصيات المتعلقة باألطفا  والنزاعاالدو  األطراف 
ج ودهررا الراميررة  مترراعفةوترررجع الممثلررة الخاصررة جميررع الج ررات الفاعلررة علررى  -6٠

إلى التصد  ألثر النزاعات على الفتياتو وفي هذا الصدد، تدعو الممثلة الخاصرة الردو  
األعترراء إلررى كفالررة ترروفير الخرردمات المالئمررة إلعررادة إدمررا  الفتيررات المرتبطررات برر طراف 

جررر  قسرررراا و  النزاعرررات، فترررالا عررر  دعرررم المجتمعرررات المحليرررة لعرررودة الفتيرررات اللرررواتي ي  
 حواملوواللواتي صرن تعرض  للعنف الجنسي تي واللوا
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وتناشررد الممثلررة الخاصررة الرردو  األعترراء مجرردداا أن تعامررل األطفررا  الررذي  يرردعى  -6١
يحررق ل ررم  باألسررا  تررحاياال معاملررةأن ررم مرتبطررون بجماعررات مسررلحة ةيررر تابعررة للرردو  

إلررى الج ررات  لتسررليم م ترتيبرراتالتمتررع بالحمايررة الكاملررة لحقرروق م وأن تعجررل باعتمرراد 
مجلرس حقروق اإلنسران اا الفاعلة في مجرا  حمايرة األطفرا و وتحرث الممثلرة الخاصرة أيتر

مرا لعمليرات فرري التركيرز علرى وهي ات المعاهردات واإلجرراءات الخاصرة ذات الصرلة علرى 
م  أثر سلبي على حقوق  ةالمسلح اتالمدنيي  الواسعة النطاق المنفذة في حاالت النزاع

 األطفا و
ترحرررل الممثلرررة الخاصرررة بالتقرررد  المحرررري علرررى الصرررعيدي  الررروطني والررردولي فررري و  -6٢

 تعزيز على الحكومات وترجع تحقيق مساءلة مرتكبي االنت اكات الجسيمة ضد األطفا و
 الج رات مرع للتحقيرق الكافيرة اإلمكانيراتو  المروارد وذلك بتخصري  العدالة لنظم دعم ا
حررث مجلررس حقرروق تو  وومقاضررات ا النررزاع، حرراالت فرري األطفررا  ضررد جرررائم ترتكررل الترري

على التركيرز علرى مكافحرة اإلفرالت مر  العقراب علرى االنت اكرات الجسريمة اا اإلنسان أيت
 عقد دورات استثنائيةوعند  ف لجان التحقيق بواليات أويكلت عند
اقية وترحل الممثلة الخاصة بالتصديقات األخيرة على البروتوكو  االختيار  لالتف -63

المتعلق باشتراك األطفا  في المنايعات المسلحة، وتكرر مناشدت ا الدو  التي لم تصدق 
توقرررع علي رررا بعرررد أن تفعرررل ذلررركا وأن تسررر  تررررريعات تحظرررر وتجرررر   لرررمعلرررى االتفاقيرررة و 
أو جماعرات مسرلحة وتحظرر وتجرر  مسرلحة األطفرا  فري قروات واستخدا  صراحة تجنيد 

أدنى للتجنيد في القروات  اا عاماا حد 18يةا وأن تحدد س  استخدام م في األعما  العدائ
 المسلحة لدى إيداع إعالن ا الملز  عند التصديق على البروتوكو  االختيار و

    


