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التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام انعنيوة ألطفاواو والنزاعوا
انسلحة
مذكرة من اطمانة
تتشرر األماةرأب حت ل ر إىل جملررح وقراإل ااة راحت تقريرر ا مخللررأب اما رأب لممر ال ررا
ا ن أب ابألطفال والنزاعات ا لحأب ،فرج ن ا غامبا .وت رض ا مخللأب اما أب إبجياز ،يف هذا التقرير
الذي يغطي الفرتة من كاةاحت األول/دي مرب  2016إىل كاةاحت األول/دي مرب  ،2017األةشطأب
ررا يف إطررار تنف ررذ وتيت ررا والتقررد اارررز يف الت رردي ل ةت اكررات اج ر مأب الررا
الررا الررطل
تُرتكررحب ررط األطفررال .وتبحر ا مخللررأب اما ررأب تيارات ال ر اابت الررا ت رررتض ت زيررز ايررأب األطفررال
ا تاررررين مررن النزاعررات ا ررلحأب ،ررا يف ذلررا عررن طريررط م اجررأب ت ررر ات ررار ابألطفررال وب ر يف يف
ور رراتت النزاعر ررات ا ر ررلحأب ،وار ررب الت ر رردي للتحر رردرت الناش ر ر أب وا تكر ررررة الر ررا ت ر رراإل و ر ررال
ا رراعدات ااة رراة أب إىل األطف ررال ،والتق ررد اا رررز يف إ ررا اتةت اك ررات اج ر ر مأب ا رتكب ررأب ررط
األطفال ،وخبا أب عن طريط الت اوحت ا باشر مع األطرا يف النزاعات .وتخيات ،تاجه ا مخللرأب اما رأب
تا ات إىل جملح وقاإل ااة احت والدول األعاا من تج ت زيز ايأب وقاإل األطفال.
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أوالا -مقدمة
 -1يغط ر رري ه ر ررذا التقري ر ررر الف ر رررتة ا مت ر رردة م ر ررن ك ر رراةاحت األول/دي ر ررمرب  2016إىل ك ر رراةاحت
األول/دي ررمرب  ،2017وه ررا يُقر رد عمر ر ت بقر ررار اجم ررأب ال ام ررأب  177/71ال ررذي طلبر ر ف رره
اجم ررأب إىل ا مخللررأب اما ررأب لممر ال ررا ا ن ررأب ابألطفررال والنزاعررات ا ررلحأب تحت تقررد تقريررات إىل
جملح وقاإل ااة احت بشأحت األةشطأب الا تارطلع را يف إطرار تنف رذ وتيت را ،يشرم م لامرات
عررن الررزررات ا داة ررأب الررا تقررا ررا ،والتقررد اارررز ،والتحرردرت الررا ت ترزال قاومررأب علررى ر د
ال م ا ت لط ابألطفال والنزاعات ا لحأب.

اثني ا -رؤية تطلعية بعد  20عام ا من إنشاء الوالية انتعلقة ألطفااو والنزاعوا
انسلحة
 -2تدت ا مخللررأب اما ررأب ومكتب ررا ،منررذ إةشررا الاتيررأب ،دورات زرراررت يف ت زيررز و ايررأب وقرراإل
األطفال ا تاررين من النزاعات ا لحأب ،وذلا باااو من ا التاع رأب ولرماحت إير تولايرأب رذ
ا ألأب يف جدول األعمال الدويل .ولذلا فإحت ت ا مخللرأب اما رأب اجديردة ،فرج ن را غامبرا ،يف
تواو ترر/مايا  ،2017ميخل فر أب مناابأب من و التاق للتطلع إىل ا تقب ولل ك ف رأب
ل ر اج رراد الرام ررأب إىل إ ررا ومن ررع اتةت اك ررات اج ر مأب ال ررا ت ر ر يف األطف ررال يف و رراتت
النزاع .ولق قرات رذ الغايرأب ،ت ترز ا مخللرأب اما رأب ت زيرز تةشرطت ا ال رادر را تكل رف ،مرن و ر
رفع م تاى الاعي ال ا بغرض ت ب أب اج راد ال ا رأب واارت ل الردروس ،وت ترز كرذلا تطراير
تفار ا ماراررات مررن تجر م رراعدة ا مارار والرردول األعارا  .واررت دي ا ل ررات والك رراانت
القاومأب يف جن ف دورات رو ات يف تلا الرؤيأب التطل أب.
 -3ويف ال قرردين ا نقا ر منررذ إةشررا الاتيررأب ،ااررتحد األمرريف ا تحرردة تاررال حب مبتكرررة
للتحاور مع ك من احلكامات واجماعات ا لحأب من تج م لحأب األطفال األشد تاررات من
احلرب .وتافر ذلرا عرن تاق رع  29خطرأب عمر مرع األطررا يف النزاعرات مرن تجر ولرع ايرأب
ل ةت اكررات ا رتكبررأب لررد األطفررال وإةشررا آل ررات ن ررا .وو خلمررا كرراحت ال ر اإل م ات رات وت راافرت
اارادة ال اار أب القايررأب ،لقررط تقررد مطرررد تدى إىل التنف ررذ الكامر مطررب ال مر إىل شررطحب
تمسررا  11طرف رات يف ةزاع ررات م ررن مرفق رري التقري ررر ال ررناي لمم ر ال ررا ع ررن األطف ررال والنزاع ررات
ا لحأب .و ذ النتاوج أت ي كبي على ايأب وقاإل األطفال يف ت نا النزاعات ا لحأب.
 -4ووف رزت لررأب التاع ررأب ال امررأب ا ناةررأب "تطفررال ت جنرراد" ،الررا تُطلق ر ابتش ررتا مررع
منظمأب األميف ا تحدة للطفالأب (ال اة ف) يف عا  ،2014على إورراز مزيرد مرن التقرد حلمايرأب
األطفال ا تاررين من النزاعات ا لحأب .وتفا هذ احلملأب الا ركزت على تود اتةت اكات
اج ر مأب ال ررتأب ،وهررا إ ررا ومنررع ن ررد األطفررال وااررت دام يف ،إىل ةترراوج ملمااررأب .ومررع زردة
الرراعي ررذ ا ررألأب ،لكن ر ا مخللررأب اما ررأب وال اة ر ف وإدارة عمل ررات وف ر ال ر وإدارة
احت يف ايأب األطفال يف ا رداحت
الش وحت ال اا أب من ت ج التقد  ،وقا ا تشاروحت ا ت
برردور واارريف يف تف ر خطررب ال م ر  ،وزردة ت زيررز ا ك ر ال ررا حلمايررأب الطف ر  .ومشل ر توجرره
التقد ا لماس رمي ن د األطفال واات دام يف ،وإ دار توامر من الق ادات ال كريأب ،والفررز
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ا ن جرري للاورردات ،واعتمرراد مبررادة تاج ررأب لتق ر يف ال ررن ،وولررع بروتاكرراتت لت ررل يف وت رري
األطفال الذين كاةاا مرتبط اابقات ابلقاات وإعادة إدماج يف يف اجملتمع.
 -5وهنا جمماعأب من ا برادرات األخررى الرا اارذهتا ا مخللرأب اما رأب ومكتب را وكراحت را ت رر
تيارات ،مخلر الردعيف ا قررد لالررع تشرري ات وطن ررأب حلمايررأب األطفررال ومبررادرات ا ررا لأب والرردعاة
إىل الت ررديط علررى ال رركا الدول ررأب واتاررتفادة مررن عمل ررات ال ر مررن تج ر التحرراور مررع
تط ررا الن رزاع بشررأحت األطفررال ا تاررررين مررن اتةت اكررات ،وت ا ر ما يف تفريق ررا وآا ر ا وتمريكررا
ال ت ن أب .ومع ذلا ،فإحت ت ق د ال اقات الدول أب الراهنأب الا ري ف ا النزاعات ا لحأب تا يف
يف زردة عر رردد األطفر ررال ا رل ر ر لل طر ررر يف األولر رراع الر ررا تنطر رراي علر ررى اةت اك ر رات حلقر رراإل
ااة رراحت .ول ررذلا ف ررإحت الاتي ررأب ل ررر ن ط ررف واا رريف ،وحيت راجمل اجملتم ررع ال رردويل واجملتم ررع ا ردين إىل
التفكي يف ك ف رأب ديرد التزام مرا ابتارتفادة مرن اا رازات ال رابقأب وال مر علرى لق رط ا رد
ا تمخلر يف تررافي تفا ر ايررأب ألكنررأب لمطفررال ا تاررررين مررن احلرررب .ويتااف رط هررذا ا ن طررف مررع
الفرررل الررا تت ح ررا تهرردا التنم ررأب ا ررتدامأب مررن تجر الا ررال إىل مررن هرريف يف مر خرة الركررحب،
وذلا ابل م يف إطار من الشراكأب على لماحت ايرأب األطفرال ا تارررين مرن النزاعرات ا رلحأب
من التجن د واتات دا  ،وتافي الت ل يف يف ،ولك ن يف من احل اة يف ب أب ح أب والم أب.
 -6ولق قات ذ الغايأب ،ت تز ا مخللأب اما أب ،وفقا للتكل ف ال ادر ا من اجم أب ال امرأب،
بنا القدرة علرى ت زيرز توجره التر زر ف مرا بر وتلرف وكراتت األمريف ا تحردة وا نظمرات ااقل م رأب
ودوحت ااقل م ررأب وا نظمررات غرري احلكام ررأب ،الدول ررأب من ررا واال ررأب ،واجملتمررع ا رردين لررزردة التاع ررأب
ابتةت اكات اج ر مأب ال رتأب الرا ترتكرحب لرد األطفرال .وت تررب ا مخللرأب اما رأب تحت مرن الارروري
الشررروع يف عمل ررات ااررت ل الرردروس ،ابلتن ر ط مررع الك رراانت القاومررأب يف جن رف ،مررن تجر
لديررد تفا ر ا ماراررات عررن طريررط البح ر والتحل ر والتق ر يف وش رراكات ال م ر الررا ميكررن تحت
تلقرري مزيرردات مررن الاررا علررى ال ررناات ال ش ررين ا ال ر أب مررن ال م ر اجمرراعي الررذي تاررطلع برره
ا نظمررأب بشررأحت األطفررال والنزاع رات ا ررلحأب ،ولديررد ال ر اابت الررا ووج ر يف ت زيررز ايررأب
األطفال ،وات اهات والدينام ات اجاريأب لتاج ه ااجرا ات الا اتت ذ يف ا تقب .
 -7وم ررن الا ررروري إشر ررا ج ررات فاعل ررأب إل رراف أب ار ر ا إىل زردة اي ررأب األطف ررال وت زي ررز
التفاع ر مررع اج ررات الررا تاجررد م ررا ش رراكات قاومررأب .ويف هررذا ال رردد ،تكررد جملررح وقرراإل
ااة رراحت جم ررددات تحت الرتت ب ررات ااقل م ررأب تر ر دي دورات م مر رات يف ت زي ررز و اي ررأب وق رراإل ااة رراحت(.)1
ولذلا ترى ا مخللأب اما أب تحت من ا مكن إقامأب شراكات مع ا نظمات ااقل م رأب ودوحت ااقل م رأب
تو الن اض ابلشراكات القاومأب من تج ولع كا ملزمأب ا اا ا تو قاةاة ا لت زيز ج اد منع
اتةت اكر ررات يف ور رراتت الن ر رزاع ا ر ررل وت ر رري تنف ر ررذ الت ر رردابي الربانجم ر ررأب ال زم ر ررأب عنر ررد وق ر رراع
راد
اتةت اك ررات .وم ررن بر ر ا نظم ررات ااقل م ررأب ال ررا ت ت ررز ا مخلل ررأب اما ررأب ت زي ررز إشر رراك ا اتل ر ُ
األفريقي وجام أب الدول ال رب أب واتلاد األورويب .وأتم ا مخللرأب اما رأب تيارات يف ماا رلأب وتاط رد
الت اوحت القاويف مع منظمات مرن قب ر منظمرأب ولرف مشرال األطل ري ار ات إىل اارت ل تفار
ا ماراات ،وبغ أب دعيف عمل أب ولع إجرا ات تنف ذيأب إلراف أب تراعري علرى النحرا ا وريف الشرااغ
ا ت لقأب مايأب الطف .
__________
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 -8وات ررتمر ا مخللررأب اما ررأب تيا رات يف التشررار مررع ا نظمررات دوحت ااقل م ررأب ،ررا يف ذلررا
ا ررأب احلكام ررأب الدول ررأب ا ن ررأب ابلتنم ررأب ،واجماع ررأب اتقت رراديأب ل رردول غ رررب تفريق ررا ،واجماع ررأب
اتقت رراديأب لرردول واررب تفريق ررا ،وداعررأب دول األةررديز .و ررذا التشررار جررذور ير ررأب يف عم ر
مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب فررالرتك ز علررى ا نظمررات دوحت ااقل م ررأب ميكررن تحت يكرراحت عررام مارراعفا
اوراز ا زيد من التقد  .وعلى اب ا خلرال ،يف تواور ال قرد األول مرن القررحت احلرادي وال شررين،
قام ر ر اجماعر ررأب اتقت ر رراديأب لر رردول غر رررب تفريق ر ررا تر رردرجي ات إبدم ر راجمل اير ررأب الطف ر ر يف ا اار رراهتا
وم ا اهتا ،ب ب من ا اعتماد إع حت وخطرأب عمر تكررا بشرأحت األطفرال ا تارررين مرن احلرروب،
وذلر ررا يف ا ر ر لر ا ر ر ابألطفر ررال ا تار ررررين مر ررن احلر ررروب يف غر رررب تفريق ر ررا ،ا قر رراد يف غر رراان
يررامي  27و 28ة رراحت/تبري  2000وتةشررأت وورردة حلمايررأب الطفر يف تماةت ررا وتقرررت خطررأب
عمر مررن تجر األطفررال ا تاررررين مررن احلررروب يف غرررب تفريق ررا ،وذلررا يف م ر لر قمررأب اجماعررأب
اتقت رراديأب ا قرراد يف عررا  .2003وت تررز ا مخللررأب اما ررأب ااا ر ا يف ت زيررز التقررد مررن خ ر ل
دعيف إعادة تف ر هرذ ال ركا وا ل رات وإقامرأب شرراكات جديردة ل ارتفادة مرن األدوات الرا
ت ت دم ا جمماعأب واا أب من ا نظمات دوحت ااقل م أب.
 -9ومررن شررأحت الرتك ررز االررايف علررى الرردعاة والرردروس ا ررتفادة تحت يف ررد ا ررد الشررام
للاتيررأب ،وهررا ت زيررز ايررأب األطفررال ا تاررررين مررن النزاعررات ا ررلحأب .ومررن ا ترراخى تحت ت رراعد
الرردروس ا ررتفادة والتاع ررأب ال امررأب يف التفاع ر مررع تط ررا الن رزاع عنرردما تُرتكررحب اةت اكررات ررط
األطف ررال .وميك ررن اا ررت دا ا مارا ررات الفا ررلى رراعدة تطر ررا النر رزاع ال ررا تب رردي اا ررت دادات
لتح ر ايرأب األطفررال عرن طريرط لررماحت امتخلرال تعمررال القترال للم رايي الدول ررأب .ف نردما يكرراحت
طررر النرزاع م ررت دات للرردخال يف وراار ،ميكررن لل رردد الكبرري مررن ا ماراررات الفاررلى الررا جرررى
تطايرهررا علررى مرردى ال ش ررين عامررا ا ال ر أب تحت تاجرره ا ناقشررات التقن ررأب ا ت لقررأب مايررأب وقرراإل
األطفرال .ولكرن بغ رأب اتارتفادة مرن اامكرراانت الكاملرأب رذ ا مارارات الفارلى ،ار كاحت مررن
ا رريف م ررا واا ررت ا ا وإيوت ررا للحكام ررات واج ررات الفاعل ررأب يف جم ررال احلماي ررأب والك رراانت
األخرى ذات ال لأب .ومن انو أب تخرى ،ميكن اارت دا التاع رأب للارغب علرى اج رات ا تحاربرأب
الا ت تبدي ةفح اتات داد لتح الاك ا .وابات دا وتلرف ارب التاع رأب ال امرأب والردعاة
ال اا أب والتفاع ا باشر ،قد تبدي األطرا مزيدات من التقب لارورة ل الاك ا واحلد من
اتةت اكررات ا رتكبررأب لررد األطفررال .وتقررع ج رراد الاقايررأب هررذ يف ررم يف تهرردا ا مخللررأب اما ررأب
ذات ال لأب مايأب وقاإل األطفال.

اثلثا -التقو وودم ااو وور والتحو وودا القانمو ووة يف مواج و ووة االنت اكو ووا اجلس و وويمة
انرتكبة ضد اطفااو يف النزاعا انسلحة
ألف -منووع وصوووو انسوواعدا اإلنسووانية وعثووح ذلووك علووا حقوووق اإلنسووان انكاولووة
لألفااو
 -10يف ال ناات األخية ،ت ب منرع و رال ا راعدات ااة راة أب إىل األطفرال يف وراتت
النزاع ا ل اةت اكا تكخلر اةتشارا ففري عرا  ،2016لققر األمريف ا تحردة مرن  994واد رأب.
و ُاررج ة ررف هررذ احل رااد تقريب رات يف جنرراب ال رراداحت ،و ر ُاررجل زردة بن رربأب  100يف
GE.18-00249
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ا اوأب يف احلااد مقارةأب ب ا  .2015ويف عا  ،2017ااتمر ابةتظا منرع و رال ا راعدات
ااة اة أب يف واتت عديدة .ففي م ت ال را  ،اارت دم تطررا النرزاع يف اجم اريرأب ال رب رأب
ال رراريأب ،مرخل ت ،احل ررا َر كأاررلاب مررن تاررال حب احلرررب ،ألررا وررر قرابررأب  650 000شر م مررن
احل ررال علررى الغررذا وال ررلع األااار أب األخرررى ،ررا يف ذلررا ا رااد ا نقررذة للح رراة وا رااد الطب ررأب
الاررروريأب للبقررا  .ووال ر كررذلا دوحت إي ررال ا رراعدات ااة رراة أب ال ااور ُرط والق رراد البيوقراط ررأب
ا ت مدة من جاةرحب احلكامرأب ،ابالرافأب إىل احلالرأب األمن رأب ا شرأب والق راد الرا تفرلر ا اجماعرات
ا لحأب على الدخال .ويف جناب ال اداحت ،اارتمرت يف عرا  2017ا ارايقات واتعتردا ات
الررا ت ررت د اج ررات الفاعلررأب يف اجملررال ااة رراين ،و ر ت رلر هررذ اج ررات لل جررا ت نررا
ق ام ا ةشطأب إة اة أب .ويف واد أب وق يف وتيأب واب اتاتااو أب ،تُطلق النار على اتأب مرن
ال امل يف اجملال ااة اين وقتلاا وهيف حياولاحت الا رال إىل ال ركاحت ااتراج  .كمرا كراحت و رال
ا ر رراعدات ااة ر رراة أب يف وتي ر ررأب راخر ر ر يف م ا ر ررار ز ر رردودات جر ر ردات خر ر ر ل ه ر ررذ الف ر رررتة .فف ر رري
آذار/مارس ،على اب ا خلرال ،ت ربب ق راد ال رفر ا فرولرأب علرى ا ردة يف مقتر طفر عمرر
اررنتاحت ،و ر ي يررتمكن والرردا مررن احل ررال علررى "ش ر ادة مغررادرة القريررأب" يف الاق ر ا نااررحب
ل ت ررن ةقلرره إىل ا تشررفى .ويف تواو ر عررا  ،2017ي يكررن لرردى  182 000طف ر يف شرررإل
د اريررأب الكاةغررا الدميقراط ررأب إمكاة ررأب احل ررال علررى ا رراعدة ب رربحب اتزفرراض الكبرري يف احل ررز
ا تررال لل ررامل يف اجملررال ااة رراين ،النرراجيف عررن الالررع األم ر ا ر  .ويف ال ر من ،تدت الق رراد
ا فرولررأب علررى وفرراد ووركررأب ا رراعدات يف البلررد إىل تفرراقيف التررأ ي ا باشررر للن رزاع علررى األطفررال.
ويف وق ر كتابررأب هررذا التقريررر يف كرراةاحت األول/دي ررمرب ،كاة ر تقررديرات األمرريف ا تحرردة تشرري إىل
م اانة  400 000طف من اا التغذيأب احلاد ،ابالافأب إىل فاش أب الكاليا الا هري األارات يف
ال اي ،والا ت رت على األطفال طاال عا .2017
 -11وتشي هذ األمخللأب ،الا لاوظ تياات يف واتت قطريأب تخرى ،إىل ا را ورا ت ر ح
ال ررمال للج ررات ال املررأب يف اجملررال ااة رراين ابلرردخال بغ ررأب إي ررال ا اةررأب ،وررد عنرردما تكرراحت
ماج أب لمطفال .وكما تشار األم ال ا يف تقرير عرن ايرأب ا ردة  ،جيرحب الف ر بر ال مر
ااة اين واألهدا ال اا أب تو ال كريأب ( .)S/2017/414وهذا ا بدت م يف ب فأب خا أب عندما
يكاحت الغرض من ا اعدة ها ترافي ااغا رأب لمطفرال ا رلر ل را التغذيرأب وا ررض .ويف هرذا
ال دد ،تشي ا مخللأب اما أب إىل تحت جملح وقاإل ااة احت دعا الدول ،م خرات ،إىل اورتا و ايرأب
وإعمال وط ك فرد يف التمتع على م تاى ميكن بلاغه من ال حأب البدة أب وال قل أب ،مع إير
اهتما خال للف ات الا فأب( .)2ومن الاالر تحت األطفرال ا تارررين مرن النزاعرات ي راةاحت مرن
ل ف شديد ،وتحت وق يف يف الغذا وا ا وال ر ال حي ينبغي تحت حيظى ابألولايأب.
 -12وع وة على ذلا ،عندما ُمينع ال املاحت يف اجملرال ااة راين مرن الا رال إىل واوردة مرن
تلر ف الشرراو ال رركاة أب ،وهرري األطفررال ذوو ااعاقررأب ،ي ررب ذلررا تم ررات فظ رات باجرره خررال،
ألحت ه ت األطفال وتاررهيف يااج راحت عقبرات ت ميكرن ترذل ل ا تقريبرات يف ارب احل رال بااراو
تخرررى علررى ا رراعدة الررا تشررتد احلاجررأب إل ررا .واألطفررال الررذين يفررروحت مررن ا نرراطط ا تاررررة مررن
الن رزاع غ رري م ررحاب ف رراد تارررهيف تو ش ر ال ابلغ ر ما رراإل رريف ميكررن تحت يتال راا رع ررايت يف
يااج رراحت ل رردرت ألا ل ررأب يف احل ررال عل ررى ام رردمات ااة رراة أب .تم ررا ال ر اابت ال ررا تطرو ررا

__________

()2
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لرررورة التنق ر للا ررال إىل مرافررط الرعايررأب ال ررح أب يف ا نرراطط ا تاررررة مررن الن رزاع الررا ت رراين مررن
ل ف البن أب التحت أب وزدوديأب وااو النق والق اد ا فرولرأب علرى احلركرأب ،فتتاراعف بقردر كبري
ابلن ربأب رذ الف رات ا رلرأب لل طررر .ويت ر علرى تطررا النرزاع ،فار ت عرن ال رلطات ااداريررأب
ا ن أب ،تحت تدر تحت ورماحت األطفال من ا اةأب األااا أب ميكن تحت ي دي إىل وف ات تخرى كخلية
يف ررفا األطفررال ويشررك إلررافأب فظ ررأب لم ررر ا باشررر لمعمررال ال داو ررأب .ووررد يف احلرراتت
الا ت ميكن ف ا اعتبار هذ امدمات ةشراطات عراج ت اةقراذ احل راة ،مرخل ت عنردما تكراحت ر ت
التط ر ر ر ر ر يف ل ر ر ر ررروريأب ،ميك ر ر ر ررن تحت يت ر ر ر رررض األطف ر ر ر ررال ا ر ر ر رراابت مزمن ر ر ر ررأب تو للاف ر ر ر رراة إذا و ر ر ر ر ر
دوحت و ال ا اعدة.
 -13ويف هررذا ال رردد ،ل ر ا مخللررأب اما ررأب تط ررا النرزاع علررى اتلت رزا ابلرتك ررز جمررددات علررى
عد ت ح ا ألأب وت ي إي ال ا اةرأب ااة راة أب إىل األطفرال .ويت ر ترذكي هرذ الك راانت
حت مب ررادة الق رراةاحت ال رردويل ال ررريف تلزم ررا حت ت ررم إبي ررال ا اة ررأب ب رررعأب ودوحت عااو ررط إىل
ال كاحت ا دة ااتاج يف ا ناطط امال أب ل طرهتا ،وتحت ت رر  .وعر وة علرى ذلرا ،تررد يف
ال رركا ااقل م ررأب حلقرراإل ااة رراحت( )3والق ررارات ال ديرردة ال ررادرة عررن جملررح وقرراإل ااة رراحت
واجم ررأب ال امررأب وجملررح األمررن توكررا ت تقارري حت تت ر تط ررا الن رزاع إمكاة ررأب و ررال مررا في
ااغا ررأب إىل ال ج ر وا ش ررردين ،ويف كخل رري م ررن األو رراحت م ررع إش ررارة خا ررأب إىل زن ررأب األطف ررال.
وتخريا ،فررإحت اتفاق ررأب وقرراإل الطفر  ،وهرري ال ررا الردويل حلقرراإل ااة رراحت احلرراوز علررى تكرررب عرردد
من الت ديقات ،تتامن عدة توكا تقاي بت ي ااغا أب ااة اة أب لمطفال ااتاج  ،را يف
ذلررا لررماحت و ررال األطفررال الررذين يلتم رراحت مركررز ال جررس علررى احلمايررأب وا رراعدة ااة رراة أب
ا ناابت (.)4
 -14ومن الناو أب ال مل أب ،ل ا مخللأب اما أب تطرا النرزاع علرى ت مر يف توامرر والرحأب علرى
جنادها تُلزم يف بت ي و ال ا اعدة ااة اة أب لمطفال يف د ع الظرو  .وينبغي تياات فرض
عقرراابت علررى الررذين ت يلتزمرراحت ررذا ا برردت .وترردعا ا مخللررأب اما ررأب جملررح وق راإل ااة رراحت إىل
م رراةدة دعاهتررا ولر علررى إدراجمل ا ررا لأب عررن منررع و ررال ا رراعدة ااة رراة أب إىل األطفررال يف
اتجتمرراع ال ررناي ا قب ر للمجلررح الررذي يرردو يام رات كررام ت لتنرراول م ررألأب وقرراإل الطف ر  ،وهررا
اتجتماع الذي ايكز على مالاع " ايأب وقاإل الطف يف احلاتت ااة اة أب".

ألء -االنت اكا اجلسيمة انرتكبة حبق اطفااو واالجتار هبم وبيع م
 -15ترتبب جرميتا ات ار ابألطفال وب رع األطفرال ارتباطرات و قرات ابتةت اكرات اج ر مأب ال رتأب
الا ت ر على األطفال يف واتت النزاع ا ل  ،على النحا الذي ودد جملرح األمرن .ويُ رر
ات رار ،يف بروتاكررال منرع ات رار ابألشر ال ،وخبا ررأب الن را واألطفرال ،وقم ره وا اقبرأب عل ره
__________

()3

اةظر ،مخل ت ،ا خلاإل األفريقي حلقاإل الطف ورفاهه ،ا رادة  23واتفاق رأب البلرداحت األمريك رأب نرع ال نرف لرد ا ررتة
وا اقبأب والقاا عل ه ،ا ادة  9وا بدتين  4و 19مرن ا برادة التاج رأب ا ت لقرأب ابلتشررد الرداخلي .اةظرر تيارات
Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law,
vol. 1: Rules, rule 131 (Cambridge, Cambridge University Press; Geneva, International Committee

()4
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).of the Red Cross, 2005
اةظر اتفاق أب وقاإل الطف  ،ا ااد  6و )1(22و 24و.27
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ا كم ر تتفاق ررأب األمرريف ا تحرردة كافحررأب اجرميررأب ا نظمررأب عرررب الاطن ررأب ،ةرره " ن ررد تش ر ال تو
ةقل يف تو تنقر ل يف تو إيرااؤهيف تو اارتقبا يف بااارطأب الت ديرد ابلقراة تو اارت ما ا تو غري ذلرا مرن
تش رركال الق ررر تو اتختط ررا تو اتوت ررال تو ام ررداع تو اا ررتغ ل ال ررلطأب تو اا ررتغ ل وال ررأب
لر ف ،تو إبعطررا تو تلقرري مبررالأ مال ررأب تو مرزار لن ر ماافقررأب شر م ل رره ا ر طرة علررى ش ر م
آخررر ،لغرررض اتاررتغ ل ".ويف والررأب األطفررال ت هترريف الاارراو ولررذلا فررإحت مررا ي رريف هررا بب رراطأب
"ااجرا " و"الغرض" اللذاحت يرتترحب عل مرا ات رار (اةظرر ا رادة (3جمل) مرن الربوتاكرال) .ويُ رر
ب ع األطفال يف الربوتاكال اتخت اري تتفاق أب وقاإل الطف ا ت لط بب ع األطفال وبغا األطفرال
وااتغ ل األطفال يف ا ااد ااابو أب ةه "تي ف ر تو ت امر يرتيف قتارا ةقر طفر مرن جاةرحب
تي ش ر م تو جمماعررأب مررن األش ر ال إىل ش ر م آخررر لقررا مكاف رأة تو تي شررك آخررر مررن
تشكال ال اض".
 -16ويف هررذا ال ر اإل ،يشررك ن ررد األطفررال وااررت دام يف يف د ررع احلرراتت تقريب رات ا ررارات
يف .ويُ د ااجرا (التجن د) والغرض (اتارتغ ل) عن ررين تااار يف اتةت را اج ر يف .وقرد
ي دي تياات ن د األطفرال واارت دام يف إىل بر يف يف ررو م نرأب ،و ر تتجرر تطررا النرزاع
اب اارد البشريأب حب احلالأب الراهنرأب للنرزاع .وابالرافأب إىل ذلرا ،قرد يت ررض األطفرال ،ت ار ما
غي ا حاب بذوي يف ،للب ع تو ات ار إىل مناطط النزاع ا ل لل مر كمقراتل ).(A/72/164
وير ررتبب تيار رات اتغت رراب واألش رركال األخ رررى لل ن ررف اجن رري ارتباطر رات وال ررحات ج رردات ابت ررار
ابألطفررال وب ر يف ،و ر تتجررر رريف اجماعررات ا ررلحأب يف كخلرري مررن األو رراحت ألغ رراض جن ر أب
وتو اانت ما ت ت د و لأب ب يف لغرض لاي تةشطت ا .وقد ي اختطا األطفال ،وتو راانت
ا ررلحب و رريت يف ترتب رراط يف ا زع ررا ابجماع ررات ا ررلحأب ،إىل م ررتاى ات ررار إحت ك رراحت ألغ رراض
اتاتغ ل ،وقد ي دي تياات إىل ب ع األطفال.
 -17وب نما ترتبب هذ اتةت اكات اج مأب ارتباطات والرحات ومباشررات ابت رار ابألطفرال وب رع
األطفررال ،تررتبب اةت اكررات ج ر مأب تخرررى ابت ررار ابألطفررال وب ررع األطفررال بطرررإل تقر بداه رأبت.
فمخل ت ،قد تُ ت د عمل ات مدامهأب ا دارس وا تشف ات لغرض اختطا األطفال ،لكن هذ
اتةت اكررات قررد ت ر دي تيا رات إىل زردة ت رررض األطفررال تعترردا ات واةت اكررات تخرررى .وي ر دي
تدمي ا دارس وا تشف ات وورماحت األطفال من فرل الت ل يف إىل زردة ت رل يف ل ار والب ع،
و اُاطروحت إىل البح عن الت ل يف ،ب وال م  ،يف تماكن تخرى .وع وةت علرى ذلرا ،قرد
ي دي منع و ال ا اعدات ااة اة أب إىل زردة ت رض األطفال ل ار ،و اُارطروحت إىل
البح عن طرإل غادرة ا ناطط الا ت ت ل ا م اعدات كاف رأب .ويشرك تزايرد تشرريد األطفرال
مررن منرراطط الن رزاع م ررألأب ذات ررلأب تخلرري قلق رات مت رراورت .وقررد تشررارت ا قررررة اما ررأب ا ن ررأب بب ررع
األطفررال وااررتغ يف جن ر ات ،ررا يف ذلررا بغررا األطفررال وااررتغ ل األطفررال يف ا رااد ااابو ررأب
وغيها من ا ااد الا تنطراي علرى اعتردا جن ري علرى األطفرال ،وا قرررة اما رأب ا ن رأب ابت رار
ابألش ال ،ت ا ما الن ا واألطفال ،إىل تحت الت ديدات الا يت رض ا األطفرال ذكرارات وإاناثت
ت تنت ري عنردما يرتكرراحت توطرا يف" (اةظررر  ،A/72/164الفقررة  .)32ويف هرذا ال رردد ،ينبغري تررافي
تماكن مأماةأب يف توااط التشرد من تج تافي احلمايأب لمطفال ،ت ار ما ا نف رل عرن ذوي ريف
تو غي ا حاب بذوي يف ،من اتةت اكات اج مأب وات ار والب ع.
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 -18ويشررك إدرا الررروابب ب ر الك رراانت ا ن ررأب ابلت رردي ل ةت اكررات اج ر مأب ا رتكبررأب
ررط األطف ررال وات ررار رريف وبر ر يف ،وإقام ررأب ع ق ررات زر بر ر ه ررذ الك رراانت ،ع ررام ت م مر رات
لتح اتاتجابأب لمطفال ا تاررين من اتةت اكات يف واتت النزاع ا ل  .ويُشار يف هذا
ال دد إىل تحت مكتحب ا مخللأب اما أب قد كتحب األميف ا تحدة ا اب درات واجرميأب ،خر ل
الفرتة ا شمالأب ابلتقرير ،الدعيف ال ز اعداد ورقرأب ماالر أب بشرأحت مكافحرأب ات رار ابألشر ال
يف واتت النزاع.
 -19وةظرات إىل الطب أب ا تداخلأب لل نا ر ا كاةأب لب ض تلا اجراويف ،من ا يف بشك خال
الربب ب اتاتجاابت القاةاة أب لتمك األطفال من احل ال على اتةت را يف والرأب وقراع يف
لر ررحار .و اجر ررحب اتفاق ر ررأب وقر رراإل الطف ر ر وبروتاكا ر ررا اتخت ر رراري بشر ررأحت اش ر ررتا األطفر ررال يف
ا نازعررات ا ررلحأب وبروتاكا ررا اتخت رراري بشررأحت ب ررع األطفررال وااررتغ ل األطفررال يف البغررا ويف
ا رااد ااابو ررأب ،يت ر علررى الرردول األط ررا تحت لنررع ولظررر و رر ااررتغ ل األطفررال واتعترردا
عل ر يف .غرري تةرره تو رراانت مررا تكرراحت التش رري ات الاطن ررأب غرري مكتملررأب تو تاجررد غ ررات قاةاة ررأب ب ر
التجرراوزات واتةت اكررات ا تلفررأب .ولررذلا ينبغرري للشررركا ا ن ر بتلررا ا االر ع تحت يبررادروا إىل
إجررا لل ر ت شرراملأب للتشرري ات مررن تجر الرردعاة إىل اارراذ وتلررف ا ررارات الررا تفارري إىل
ا ا لأب عن اةت ا وقاإل األطفال.
 -20ويف هررذا ال رردد ،عرراد تة مررا تتاررمن خطررب ال مر ا اق ررأب بر األمرريف ا تحرردة واألط ررا
ا درجررأب يف مرفررط التقريررر ال ررناي لممر ال ررا عررن األطفررال والنرزاع ا ررل  ،ف مررا يت لررط بتجن ررد
األطف ررال واا ررت دام يف ،توكامر رات تت ل ررط بتج رررمي ه ررذ ا مارا ررأب ( .)A/72/361-S/2017/821ويف
البلداحت األخرى الا ت تُنفذ را خطرب عمر  ،ت يُ رد ن رد األطفرال واارت دام يف ف ر ت إجرام رات
يف د ررع احلرراتت ،ولكنرره يُ ررد م ررألأب أتديب ررأب اجررحب مدوةررأب اررلا اجر  .ويف تلررا احلرراتت،
من ا يف لديد م ارات تخرى للم ا لأب .ويشي مكتحب األميف ا تحدة ا اب درات واجرميأب
إىل تحت  158بلرردات جرم ر م ظ رريف تو تقريب رات د ررع تش رركال ات ررار( .)5ول ررذلا ،عن رردما ت ي ررنم
قاةاحت بلرد علرى ررمي التجن رد واتارت دا  ،ميكرن مقالراة اجنراة اجرحب التشرريع ا ت لرط ابت رار.
وتنطبط هذ الروابب على خدمات دعيف لحار اتعتردا ات واتةت اكرات تيارات .ويف والرأب لر ف
ال ب الا لكرن يف مرن
خدمات دعيف األطفال الذين هيف لحار اتةت اكات اج مأب ،ينبغي
اتاتفادة من امدمات ا تاوأب لاحار ات ار والب ع ،ب والرإل ا ا ر ،حب اتةطباإل.
 -21ويتاافر ررط تيا ر رات مبر رردت ع ر رد ر رررمي لر ررحار ات ر ررار مر ررع الر ررن ج ا ت ر ررذ بشر ررأحت لر ررحار
اتةت اكررات اج ر مأب .وقررد تكررد جملررح األمررن ،يف الق ررار  ،)2016(2331تحت األمرريف ا تحرردة
ينبغي تحت ت اعد الدول األعاا  ،بنا ت على طلب ا ،يف الت ر على لحار ات ار وم اعدهتيف،
ررا يف ذلررا لررماحت "م املررأب الاررحار ابعتبررارهيف مررن لررحار اجرميررأب ،واحلرررل ،وفقرات للتشرري ات
اال ررأب ،علررى تت يت رل راا لل قرراب تو الا رريف ابل ررار ب رربحب تي تةشررطأب غرري قاةاة ررأب تُكره راا علررى
ة وا بررادة التاج ررأب ا ا ررى ررا ف مررا يت لررط قرراإل
امرراض ف ررا" .وتال ر هررذا الررن ج ا برراد ُ
ااة رراحت وات ررار ابألش ر ال ،الررا تشرري إىل تحت األش ر ال ا تجررر رريف ت ينبغرري ررمي يف علررى
األةشررطأب غرري القاةاة ررأب الررا شرراركاا ف ررا كنت جررأب مباشرررة لالر يف كأشر ال متجررر رريف .ويت ررط
__________
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هررذا الررن ج ا تبَررع إزا لررحار ات ررار مررع القااعررد وا بررادة التاج ررأب بشررأحت األطفررال ا ررتبط
ابلقر راات ا ررلحأب تو اجماع ررات ا ررلحأب ،وهر ري القااع ررد ال ررا ت ررنم عل ررى تحت األطف ررال ال ررذين
يُت ماحت ،اجحب القراةاحت الردويل ،ارراويف يُرزعيف ت ريف ارتكباهرا وقر ارتبراط يف ابلقراات ا رلحأب تو
اجماعررات ا ررلحأب ينبغرري اعتبررارهيف يف ا قررا األول لررحار ج رراويف لررد القرراةاحت الرردويل .وهررذ
األوكررا ت ررزز األ راات الداع ررأب إىل م املررأب األطفررال كاررحار ل ةت اكررات و نررحب ااج ررا ات
اجناو أب يف والأب ه ت الاحار.
 -22وترو ررحب ا مخلل ررأب اما ررأب ابلتق ررد ال ررذي تورزت رره ا نظم ررات ااقل م ررأب بش ررأحت ع ررد رررمي
لحار ات ار .فمخل ت ،ترنم ا رادة  26مرن اتفاق رأب جملرح تورواب بشرأحت مكافحرأب ات رار ابلبشرر
علررى تةرره "ينبغرري لك ر طررر  ...تحت يت ررذ إج ررا ات تررنم علررى إمكاة ررأب عررد م اقبررأب لررحار
ات ار ب بحب األةشطأب غري القاةاة رأب الرا تُجرربوا علرى الارلاع ف را" .وترنم ا رادة  )7(14مرن
اتفاق ررأب رابطررأب تمرريف جنرراب شرررإل آا ر ا كافحررأب ات ررار ابألش ر ال ،وخبا ررأب الن ررا واألطفررال،
علررى تحت "ينظ رر كر طررر  ...يف عررد اعتبررار لررحار ات ررار ابألش ر ال م ر ول جناو رات تو
إداررت عررن األف ررال غرري القاةاة ررأب الررا ارتكباهررا ،إحت كاة ر هررذ األف ررال ت ررتبب بشررك مباش ررر
ف ال ات ار".
 -23ويف ا ر اإل اعت رزا ا مخللررأب اما ررأب ال م ر مررع ا نظمررات ااقل م ررأب ودوحت ااقل م ررأب ،علررى
النحرا ا بر تعر  ،يُ ررد ل ر توجره التر زر مررن تجر ت زيررز الت رردي ل رار ابألطفررال وبر يف
ول ةت اك ررات اج ر مأب ا رتبك ررأب ق رريف يف و رراتت النزاع ررات ا ررلحأب عن ررات م م رات .كم ررا يُ ررد
ال مر ر ر م ر ررع ا نظم ر ررات ااقل م ر ررأب ودوحت ااقل م ر ررأب بش ر ررأحت ع ر ررد ر رررمي ل ر ررحار ات ر ررار والب ر ررع
واتةت اكرات اج ر مأب عررام ت تااار ات .وارا تت رراوحت ا مخللررأب اما ررأب مرع شررركا األمرريف ا تحرردة،
مخل ر منظمررأب ال م ر الدول ررأب ،ومكتررحب األمرريف ا تحرردة ا ر اب رردرات واجرميررأب ،وا قررررة اما ررأب
ا ن ررأب بب ررع األطفررال وااررتغ يف جن ر ات ،ررا يف ذلررا بغررا األطفررال وااررتغ ل األطفررال يف ا رااد
ااابو أب وغيها من ا ااد الا تنطاي علرى اعتردا جن ري علرى األطفرال ،وا قرررة اما رأب ا ن رأب
ابت رار ابألشر ال ،ت ار ما الن ررا واألطفررال ،مررن تجر ت زيررز تلررا األهرردا  ،وهرري تشررجع
جملح وقاإل ااة احت على دعيف هذ ا بادرات.

جيم -التواصل مع القوا احلكومية
 -24عقررحب اتختتررا الرمسرري حلملررأب "تطفررال ت جنرراد" ،الررا اةت ر يف عررا  ،2016ااررتمر
مكتحب ا مخللأب اما أب يف التاا مع األطرا احلكام أب ا درجأب يف التقرير ال ناي لمم ال را
عن األطفال والنزاع ا ل  ،الرا نرد األطفرال وت رت دم يف ( .)A/72/361-S/2017/821وار ى
عدد من البداحت ا درجأب إىل تنف ذ خطب عم تكفر عرد مشراركأب األطفرال يف القراات ا رلحأب
التاب أب اُ ،م تف د تة يف ذلا من الزخيف ا تمر ،واارادة ال اا أب ،وتخذ ال لطات اال أب بزما
األمررار ،والرردعيف ا قررد مررن اجملتمررع الرردويل ا ررا ومنررع ن ررد األطفررال مررن جاةررحب ق راات األمررن
الاطن أب يف واتت النزاع.
 -25ومنذ تاق ع تول وكامأب على خطأب عمر ا را ومنرع ن رد األطفرال يف رفا قااهترا
ا ررلحأب يف ع ررا  ،2006تُف ررجمل ع ررن آت األطف ررال وتُع ررد إدم رراج يف يف اجملتم ررع رراعدة م ررن
ال اة ر ف ،وب خلررات وف ر ال ر والب خلررات ال اا ر أب ،وك رراانت تخرررى يب ررأب لممرريف ا تحرردة
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ومنررع تي ن ررد جديررد لمطفررال يف ورراتت
ومنظمررات غرري وكام ررأب شرريكأب علررى ترض الااقررعُ ،
عديرردة .وجرردير اب وظررأب تحت د اريررأب الكاةغررا الدميقراط ررأب ااررتاف  ،يف عررا  ،2017ا ررايي
وشرطب
ااددة يف خطرأب ال مر ا ت لقرأب إب را ومنرع ن رد األطفرال مرن جاةرحب قااهترا ا رلحأبُ ،
يف وق ر توررط مررن قاومررأب ال ردول ا درجررأب يف التقريررر ال ررناي لمم ر ال ررا عررن األطفررال والن رزاع
ا ررل (ا رج ررع ةف رره) .ويف تفغاة ررتاحت ،تدى اعتم رراد ا ب ررادة التاج ررأب ا ت لق ررأب ابلتحق ررط م ررن
ال ررن ،ا ررت دمأب يف وورردات ايررأب األطفررال الررا تةشر يف  32مركرزات مررن  34مركرزات للتجن ررد
يتب ررع الش رررطأب الاطن ررأب األفغاة ررأب ،إىل من ررع تكخل ررر م ررن  1 416ف ررد و 16فت رراة م ررن اتةا ررما إىل
الشرطأب .ويف تطار و ط ال لأب اب الاع ،مت يف تشرين الخلراين/ةافمرب ةقر  50طفر ت اوتُجرزوا يف
وق ر اررابط يف مرفررط توتجرراز البررالغ يف ابرواحت بررت يف تت لررط ابألمررن الرراط إىل مركررز اعررادة
أته ر ر األور رردا يف كر ررابال ت ر ريات حل ر ررا يف علر ررى امر رردمات النف ر ر أب اتجتماع ر ررأب وخر رردمات
الت رردريحب ا ر ر  .ويف ك رراةاحت األول/دي ررمرب  ،2016وق ر ر وزارة ال رردفاع يف تفغاة ررتاحت تيار رات
ا ااأب حلمايأب األطفال يف واتت النزاع ا ل  ،تتامن تاج ات بشأحت الت دي ل ةت اكات
اج مأب ال تأب وتدابي للم ا لأب.
 -26وت رري عمل ررأب تنف ررذ خط ررأب ال م ر ا اق ررأب م ررع وكام ررأب ال رراداحت يف ع ررا  2016ا ريات
ج رردات ،و ر ُول ر خطررأب بشررأحت تنف ررذ اتلتزامررات ال رااردة يف خطررأب ال م ر  .و رردرت توامررر
ق اديأب بنشر خطأب ال م  ،ومت ت من ق برتبأب مفت عا مرن تجر ت ري ا ناقشرات ا ت لقرأب
ابلا ررال .ويف م ا ررارُ ،ا ررل مررن ررفا الق راات ا ررلحأب منررذ عررا  2012تكخلررر مررن 850
طف ر ت وشرراابت ُجنرردوا كأطفررال .ويف تواو ر عررا  ،2017تقرررت وكامررأب م ا ررار ا بررادة وا بررادة
التاج ررأب بشررأحت األطفررال ا ررتبط ابلقراات ا ررلحأب تو اجماعررات ا ررلحأب ،ولكن ررا ي ت رردإل
ب د ،هري وال رامال ،علرى الربوتاكرال اتخت راري تتفاق رأب وقراإل الطفر بشرأحت اشررتا األطفرال
يف ا نازعات ا لحأب.
 -27وقد تعاق األزمات الراهنأب التقد يف تنف رذ خطرب ال مر يف جنراب ال راداحت وال رامال
وال ر من ،ولكررن تاا ررل بفا ر ج رراد الرردعاة عمل ررات ااف رراجمل عررن األطفررال ا ررتبط ابلق راات
ا ررلحأب واجماعررات ا ررلحأب .وابالررافأب إىل ذلررا ،يف خارريف الن رزاع ال رراهن يف اجم اريررأب ال رب ررأب
ال رراريأب ،تُدرجر القراات احلكام ررأب وا ل شر ات ا نا رررة للحكامررأب يف التقريررر ال ررناي لممر ال ررا
عن األطفال والنزاع ا ل  ،لالاع ا يف تعمال تت لط بتجن د واارت دا األطفرال يف عرا 2017
(ا رجع ةف ه) .وا اا مكتحب ا مخللأب اما أب ال م على احل ال على التزامات إلراف أب مايرأب
األطفال من د ع احلكامات الا تبدي إرادة ا اا أب لتحق ط ذلا ا د .
 -28وتدى التشررار مررع الق راات ا ررلحأب احلكام ررأب تيا رات إىل لف ررز التفاع ر مررع اجماعررات
ا لحأب غي التاب أب للدولأب مرن تجر الت ردي ل ةت اكرات ومن را .فرأكخلر مرن  50يف ا اورأب مرن
اجماعات ا لحأب ا درجأب يف مرفقي التقريرر ال رناي لممر ال را عرن األطفرال والنرزاع ا رل ،
لق ام ا بتجن رد األطفرال واارت دام يف ،تنشرب يف بلرداحت قااهترا احلكام رأب مدرجرأب تيارات يف مرفقري
التقرير ،ألا يب تحت تف ال اجماعات ا لحأب تتأ ر ب لا القاات احلكام أب (ا رجع ةف ه) .ويف
هرذا ال رردد ،تدى التقرد اارررز يف تنف رذ خطررأب ال مر يف د اريررأب الكاةغرا الدميقراط ررأب إىل لف ررز
ل ررأب وطن ررأب توا ررع ةطاقر رات للتاع ررأب ررألأب ن ررد األطف ررال واا ررت دام يف م ررن جاة ررحب اجماع ررات
ا ررلحأب ،و ر ت ررت هررذ احلملررأب ،يف دلررأب تمررار ،بفريررط كرررة القررد الرراط والفنرراة اال ر
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كمتح ررد رمس ر ر  .وهت ررد ا ب ررادرة إىل لق ررط مزي ررد م ررن اتعر ررتا ل رردى ق ررادات اجماع ررات
ا لحأب غي التاب أب للدولأب ابل ااقحب القاةاة أب وال اا أب لتجن د الفت احت والفت ات.
 -29وقد فت ال الت اوحت بشأحت ن د األطفال واات دام يف مزيردات مرن ال ُ رب لت زيرز ايرأب
األطفررال علررى ةطرراإل تواررع برفررع م ررتاى وعرري تطررا النرزاع بتررأ ي د ررع اتةت اكررات اج ر مأب
ال ررتأب .ويف هررذا ال رردد ،و ررحب اتقتاررا  ،تتجرراوز خطررب ال مر اجديرردة ا اق ررأب مررع تطررا
الن رزاع إ ررا ومنررع ن ررد األطفررال وااررت دام يف لتشررم اتةت اكررات اج ر مأب األخرررى .واررا
تنطل ررط م ررن ه ررذا ال ررزخيف ل ررأب جدي رردة ،ي رردها ا حت مكت ررحب ا مخلل ررأب اما ررأب ،ا رررتكز عل ررى د ررع
اتةت اكات اج مأب ال تأب.
 -30ولكي يتحقط على وا كام ا د ا تمخل يف إقامرأب ج را دوحت تطفرال ،جيرحب إعرادة
إدم راجمل األطفررال الررذين ارربط ريف اترتبرراط ابلق راات ا ررلحأب إدماج رات كررام ت يف اجملتمررع مررن تج ر
احل لالأب دوحت إعادة ن دهيف ،وبذلا تنك ر ولقأب ال نف .وعقرحب ت رري األطفرال مرن رفا
الق راات ا ررلحأب تو اجماع ررات ا ررلحأب ،جي ررحب الرتك ررز عل ررى الت ط ر ب ا ناا ررحب ل رربامج إع ررادة
اادم راجمل وإجيرراد التماي ر الكررايف ررا .فاألطفررال الررذين ارربط ن رردهيف وااررت دام يف حيملرراحت آاثر
النرزاع ،ومررن فررإحت إعررادة إدمرراج يف يف اجملتمررع علررى وررا ف ررال تمررر تااارري لكرري ي ش راا و راة
كاملأب وي ماا يف بنرا جمتمرع ي راد ال ر  .وتااجره الفت رات ر اابت تكررب يف ارب قبرا ن
مرررة تخرررى م ررن قب ر تارررهن وجمتم راهتن ،إذ عررادة م ررا يت رل رن للا ررمأب تو ق ررد يرررج ن بطف ر .
واب خل  ،ا ااجه الفت احت الذين ت رلاا ل نرف جن ري م رتارت عال رأب مرن الا ريف .ومرا ي يتحقرط
للفت ررات والفت رراحت القرردر الكررايف مررن إعررادة اتةرردماجمل وا رراعدة ررا ميكررن يف مررن إجيرراد ال ررب الررا
ل ريف تفررادات منتجر يف جمتم رراهتيف ر ميكررن يف التمتررع ابجملماعررأب الكاملرأب مررن وقرراإل ااة رراحت
والتنم أب.
ا كفالأب يف ،قد ت يت ن ت الفت ات والفت احت ااا ا يف ج اد لق ط ال
 -31وق ر ررد ُر ر رمم خ ر رردمات إع ر ررادة اادمر ر راجمل يف اجملتم ر ررع ،ال ر ررا ت ر ررافر ا ر رراعدة النف ر ر ر أب
اتجتماع ررأب لمطفررال ،ر ت ررن يف علررى ااررت ادة و رراهتيف عررن طريررط فرررل الت ل ر يف والترردريحب
ا ر ر  ،مر ررع مراعر رراة اتوت اجر ررات اما ر ررأب للفت ر ررات .واب خل ر ر  ،فر ررإحت إعر ررداد اجملتم ر ررات ا تار ررررة
تاتقبال األطفال الذين ابط ن دهيف يف القاات ا لحأب تو اجماعات ا لحأب وإدماج يف من
جديررد ،يشررك جررز ات ت يتج رزت مررن ال مل ررات اجملتم ررأب .ويف هررذا ال رردد ،تكرررر ا مخللررأب اما ررأب
دعاهتا إىل الدول األعارا وا نظمرات ااقل م رأب ودوحت ااقل م رأب حت تارمن كفايرأب ا راارد ال زمرأب
لف األطفال وإعادة إدماج يف وتكف الرتك ز على اتاتدامأب ،بطرإل من ا لماحت إعادة إدماجمل
األطفررال يف ب ررات آمنررأب ومأماةررأب وإعطررا األولايررأب حل ررا يف علررى الت ل ر يف .ول ر ا مخللررأب اما ررأب
جملررح وقرراإل ااة رراحت علررى ماا ررلأب الرتك ررز علررى هررذ ا ررألأب يف الق ررارات ا ت ررلأب اب الرراع
واااف األخرى ذات ال لأب.

ياو -التصدي لالنت اكا اجلسيمة اليت ترتكب ا اجلماعا انسلحة غح التابعة للدولة
 -32اةط قرات ألررا لقررط مررن تقررد مررع القراات ا ررلحأب احلكام ررأب نررع ن ررد األطفررال ،عررززت
األمرريف ا تحرردة ات ررا ا ابجماعررات ا ررلحأب مررن تجر ا ررد ةف رره .ويف هررذا ال رردد ،وا ررل
األميف ا تحدة تاا ل ا ا باشر مع وكامأب كالامب ا والقاات ا لحأب الكالامب أب من تجر لرماحت
ت رري األطفررال ا ررتبط ابجماعررأب ا ررلحأب يف الاق ر ا نااررحب وإعررادة إدمرراج يف يف اجملتمررع.
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وابالررافأب إىل ذلررا ،وافررط ج ر التحريررر الرراط يف تيلال/ارربتمرب علررى اتفرراإل نرراوي وم ق ر
مررع احلكامررأب لاقررف إط ر إل النررار ،تاررمن التزام رات باقررف ن ررد الق رر األق ر مررن عمررر  15اررنأب
يف فافه.
 -33ويف الفلبر ر  ،وا ررل جب ررأب م ررارو ااار ر م أب للتحري ررر وقر راات ابةغ ررامارو ااار ر م أب
ا ررلحأب تنف ررذ خطررأب عمل مررا نررع ن ررد األطفررال وااررت دام يف .وول ر اجب ررأب ك ر ال نا ررر
ال زمررأب نررع ن ررد األطفررال ،ومت رمس رات فررا ارتبرراط د ررع األطفررال البررالأ عررددهيف  1 869طف ر ت
الررذين و ررددهتيف جب ررأب م ررارو ااا ر م أب للتحري ررر با ررف يف م ررتبط اناو ررا ا ررل  ،وذل ررا يف
ال ررلأب مررن ا راارريف كرراحت آخرهررا يف آذار/مررارس  .2017كمررا ت رردرت جب ررأب مررارو ااا ر م أب
للتحريرر تاج رات يقارري إبجررا مراقبررأب ذات ررأب وفرررز منتظمر لل نا ررر ا ررلحأب ،إلررافأب إىل ر اغأب
مبررادة تاج ررأب لتق ر يف ال مررر مررن تج ر ولررع لررماانت داخل ررأب نررع ارتبرراط األطفررال ابلق راات
ا لحأب واحل لالأب دوحت إعادة ارتباط يف ا .وعقحب التنف ذ الكام مطأب ال م ُ ،شرطب اجماعرأب
مررن التقريررر ال ررناي لمم ر ال ررا عررن األطفررال والن رزاع ا ررل (ا رجررع ةف رره) .وا ر كاحت تقرردمي
امدمات ،ا يف ذلا تنم أب م ارات احل اة وتافي فرل التردريحب ا ر  ،عرام ت م مرات للحرد مرن
خطر إعادة ارتباط األطفال.
 -34ويف ال رراداحت ،التزم ر احلركررأب الش ر ب أب لتحريررر ال رراداحت  -قط رراع الشررمال ،ب ررد تاق ررع
خطررأب عم ر يف تش ررين الخل رراين/ةافمرب  ،2016با ررماحت ت رري األطف ررال ا اج ررادين يف ررفاف ا
واارراذ الترردابي ال زمررأب لاقررف ن ررد األطفررال وااررت دام يف ،ب ررب من ررا إ رردار وةشررر األوامررر
ال كريأب وت ر ج رأب تن رط رف رأب ا رتاى لغررض التن ر ط والت راوحت مرع األمريف ا تحردة لارماحت
التنف ررذ الكامر ر مط ررأب ال مر ر ه ررذ  .وت رردت احلرك ررأب تيار رات بت رري إع ررادة إدمر راجمل األطف ررال يف
جمتم اهتيف اال أب واااذ ااجرا ات ال زمأب لاماحت و ا يف على الت ل يف.
 -35وتدى تفاعر األمرريف ا تحرردة مررع اجماعررات ا ررلحأب غرري التاب ررأب للدولرأب تيارات إىل تاق ررع
خطا عم جديدت يف الفرتة ا شرمالأب ابلتقريرر .ويف مرايل ،وق ر تن ر ق أب احلركرات األزواديرأب،
يف آذار/مارس  ،2017خطأب عم مع األميف ا تحدة نع ن د األطفرال واارت دام يف و رايت يف
من ال نف اجن ي .وشك ذلا تطارات إجياب ات باجه خال ةظرات إىل تحت د ع الك راانت الرا تقرع
ل مظلأب تن ق أب احلركات األزواديأب ُملزمأب وكا خطأب ال م  ،رغيف تحت احلركرأب الاطن رأب لتحريرر
تزواد هي فقب ا درجأب يف تقرير األم ال ا عن األطفال والنزاع ا رل با رف ا ولر تردابي
حلمايررأب األطفررال (ا رجررع ةف رره) .ويف تيلال/ارربتمرب  ،2017وق ر األمرريف ا تحرردة تيا رات خطررأب
عم ر هتررد إىل إ ررا ومنررع ن ررد األطفررال وااررت دام يف مررن جاةررحب القرراة ا دة ررأب ا شرررتكأب يف
ة جررير .ويف تش ررين األول/تكتررابر ،ت رردر رو ر ح تلررا اجماعررأب تم ررات داوم رات إىل قررادة القطاعررات
الر  35إب ا ومنع ن د األطفال فارات.

رابعا -التوعية ألنسألة وتعميم مراعاهتا علا الصعيد العاني
ألف -الزارا انيدانية والتوعية
 -36ل الزررات ا داة أب والتاع أب تشك جاةبات زاررت من تةشرطأب ا مخللرأب اما رأب ومكتب را
يف الف رررتة ا ش ررمالأب ابلتقري ررر .ويف ه ررذا ال رردد ،ويف تعق رراب اتت رراتت ا تاا ررلأب م ررع احلكام ررأب
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الكالامب ررأب والقر راات ا ررلحأب الخلاري ررأب الكالامب ررأب ول ررام ال مل ررأب ،ا ررافرت ا مخلل ررأب اما ررأب إىل
كالامب ر ررا يف تش ر ررين الخلر رراين/ةافمرب  .2017وتكر رردت ا مخللر ررأب اما ر ررأب يف ات ر رراتهتا مر ررع ألخللر رري
احلكامر ررأب تحت إعر ررادة إدم ر راجمل األطفر ررال ا ر رررو ينبغر رري تحت حيظر ررى ابألولاير ررأب مر ررن جاةر ررحب د ر ررع
األط ررا  .وخ ر ل الف رررتة ا شررمالأب ابلتقري ررر اررافر تيا رات ما ف رراحت مررن مكتب ررا يف ب خلررات فن ررأب إىل
تفغاة ررتاحت وبررنغ دي وجنرراب ال رراداحت وال رراداحت للمارري يف تنف ررذ األولررارت الرو ر أب ا ت لقررأب
ابألطفال و ايت يف من النزاع ا ل  .ويف تشرين األول/تكترابر ،ارافر فريرط فر مرن مكترحب ا مخللرأب
اما ررأب إىل ا ملكررأب ال رب ررأب ال ر اديأب للت رراوحت مررع وورردة ايررأب األطفررال ،ا نشررأة وررديخلات ،والتاب ررأب
لتحالف اات ادة الشرع أب يف ال من ،من تج تقدمي ا اعدة يف ت زيز ايأب األطفال يف ال من.
 -37وف ما يت لط ابلتاع أب ،تلق ا مخللرأب اما رأب يف شرباط/فرباير  2017خطراابت يف بروك ر
يف اجل ررأب اتفتتاو ررأب الرف رأب ا ررتاى للم ر لر ال رردويل ا ت ل ررط ابألطف ررال والن رزاع ا ررل  ،ال ررذي
ةظمتره بلج كررا لر مالرراع "تبررادل امرربات بشررأحت ولررع وتنف ررذ ا اارات حلمايررأب األطفررال يف
واتت النزاع" .وترتا ا مخللأب اما أب تياات فريقرات م ن رات الراع تنف رذ قررارات جملرح األمرن يف
هذا اجملال .وركز ا لر على تمه أب لديد تفا ا ماراات وتقامس ا ب وتلف ا نظمرات ا ن رأب
بالع وتنف ذ ا ااات ايأب الطف  ،ا يف ذلا تقدمي التدريحب والتاج ه.
 -38ويف شررباط/فرباير  ،2017عقررد رو ر ح اجم ررأب ال امررأب اجتماع رات غرري رمسرري يف ة ايررار
ل وتفال رور عشرين عامات على إةشا وتيأب األطفال والنرزاع ا رل  .وتعررب ااراوروحت والردول
األعاررا عررن دعم ريف القرراي وا ررتمر للاتيررأب ،وتكرردوا تحت الاتيررأب ،يف هررذا الاقر الررذي تقرراض
ف ه النزاعرات الناشر أب وا ديردة و راة م ير الفت راحت والفت رات يف ال راي ،تكخلرر تمه رأب مرن تي وقر
ماررى .و ناارربأب اتوتفررال بررذكرى إةشررا الاتيررأب ،ةشرررت ا مخللررأب اما ررأب ُكت ب رات ب ن رااحت "عشررروحت
ايأب األطفال ا تاررين من النزاعات" يتناول ما تُ ز من عم
عامات من ال م يف اب ل
يف ال شرين عامات الا اةقا منذ إةشا الاتيأب ،وها متال ابللغت ااةكل زيأب والفرة أب(.)6
 -39ويف شررباط/فرباير  2017تيا رات ،شررارك ا مخللررأب اما ررأب يف م ر لر وزاري دويل ُعقررد يف
ابريررح ،اشرررتك يف ااتاررافته وكامررأب فرة ررا وال اة ر ف ابلت رراوحت مررع الفريررط الترراج ي ا ر
ابلقااعررد وا بررادة التاج ررأب بشررأحت األطفررال ا ررتبط ابلقراات ا ررلحأب تو اجماعرات ا ررلحأب،
وذلا ل وتفال رور عشر اناات على إع حت التزامات ابريح مايأب األطفرال مرن التجن رد تو
اتاررت دا غرري القرراةاة مررن جاةررحب الق راات ا ررلحأب تو اجماعررات ا ررلحأب ،وعلررى ردور
القااعر ررد وا ب ر ررادة التاج ر ررأب ذات ال ر ررلأب .وتدل ر ر ا مخللر ررأب اما ر ررأب بكلم ر ررأب يف اجل ر ررأب ال ام ر ررأب
وعرل  ،يف دلأب تمار تخرى ،و لأب لأب "تطفال ت جناد".
 -40وش ررار تيار رات مكت ررحب ا مخلل ررأب اما ررأب يف ولق ررأب عمر ر ا ررنايأب بش ررأحت األطف ررال والنر رزاع
ا ررل  ،وا ررتة وال ر واألمررن ،ةظمت ررا وزارة امارج ررأب اتلاديررأب األ اة ررأب يف ب ررل يف ة رراحت/
وعرل يف تلا ا ناابأب فرل عمل أب تت للدول األعارا وا نظمرات ااقل م رأب
تبري ُ .2017
ت م ط مشاركت ا يف ايأب األطفال ا تاررين من النزاعات.
 -41ويف وزيراحت/ياة رره ُ ،2017دع ر ا مخلل ررأب اما ررأب إىل ا ش رراركأب يف ولق ررأب ةق ررا رف ررأب
ا ررتاى ةُظم ر يف لنرردحت بشررأحت تشررج ع او ررتا القرراةاحت مررن جاةررحب اجماعررات ا ررلحأب غ رري

__________
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التاب ررأب للدولرأب ،وذلررا ناارربأب عقررد مر لر ةظمترره وزارة امارج ررأب والكامنالر يف ا ملكررأب ا تحرردة
لربيطاة ا ال ظمى وآيرلندا الشمال أب وه أب ال ل حب األ رر الربيطاة رأب ورال مالراع "النرزاع ا رل
ا ا ررر وتطررار القرراةاحت الرردويل ااة رراين" .والتق ر ا مخللررأب اما ررأب تيا رات ،يف ت نررا تلررا الررزررة،
مخللي وزارة امارج رأب والكامنالر وعردد مرن ا نظمرات غري احلكام رأب الرا تت رذ مرن لنردحت مقررات
را .واررافرت ا مخللررأب اما ررأب ،يف ت نررا الرولررأب ةف ر ا ،إىل بررل قابلررأب النظررا يف وزارة امارج ررأب
اتلاديأب األ اة أب بغ أب مناقشأب الشااغ ا ت لقأب مايأب الطفر  .ويف آب/تغ رطح ،التقر ا مخللرأب
اما أب تياات اعد األم ال را ا ر اب ل رأب الدول رأب ااايردة وا رتقلأب للم راعدة يف التحق رط
بش ررأحت األش ر ر ال ا ر ر ول ع ررن اج ر رراويف األش ررد خط ررارتة اج ررحب الق رراةاحت ال رردويل ا رتكب ررأب يف
اجم اريأب ال رب أب ال اريأب منذ آذار/مارس  2011وم وقت يف قااو ات.
 -42وك رراحت ال دي ررد م ررن ا ب ررادرات ال ررا طُرو ر ر يف الف رررتة ا ش ررمالأب ابلتقري ررر تت ل ررط مباش رررتة
هرردا التنم ررأب ا ررتدامأب ذات ال ررلأب ابألطفررال والن رزاع ا ررل  .فم رخل ت ،تدل ر ا مخللررأب اما ررأب
بب رراحت إىل جملررح األمررن يف اجتمرراع بشررأحت م ررألأب اتعترردا ات علررى ا رردارس ،عقدترره وفقرات ل ر غأب
آرر الب خلررأب الداومررأب ايطال ررا وشررركاؤها ،والب خلررات الداومررأب ألوروغ رااي وال ررايد وفرة ررا .وركررزت
ا مخللرأب اما ررأب يف مررداخلت ا علررى لررورة ايررأب وررط ا تاررررين مرن النرزاع ا ررل يف الت لر يف .ويف
كاةاحت األول/دي مرب ،اافر تعاا من مكتب ا إىل بنما لتقدمي عرض يف اجتمراع ب نرااحت "ت زيرز
دور األط ر ررا الفاعلر ررأب يف جمر ررال الر رردفاع يف اير ررأب الت ل ر ر يف مر ررن اتعتر رردا و اير ررأب ا ر ردارس مر ررن
اتا ررت دا ال رركري" ةظمت رره وكام ررات األرجنت ر وبنم ررا والن رررويج والتح ررالف ال ررا ي حلماي ررأب
الت ل يف من اتعتدا ات .و ل تياات م او فا ارتباط األطفال وت رحي يف وإعادة إدمراج يف يف
اجملتمع يف واتت النزاع ا ل تود جمراتت اهتمرا ا مخللرأب اما رأب يف الفررتة ا شرمالأب ابلتقريرر.
ويف هذا ال دد ،لد ا مخللرأب اما رأب عرن ا الراع يف اجتمراع رف رع ا رتاى مرع انورحب رور ح
وزرا بلج كا ووزير خارج ت ا ُعقرد يف ة ايرار يف تشررين األول/تكترابر .كمرا عقردت اجتمراع
يف الفرتة ا شمالأب ابلتقرير مع ألخللي البنا الدويل ناقشأب م ألأب الت اوحت يف جمال ايأب األطفرال،
وت ا ما ما يت لط إبعادة إدماجمل األطفال الذين اربط ارتبراط يف طررا النرزاع .واغتنمر ا مخللرأب
اما ررأب فر ررأب زرراهتررا إىل واشررنطن ال ا ررمأب ل جتمرراع مررع النظ ررا الرو ر يف وزارة امارج ررأب
وألخللر رري الكر رراةغرس .وتدل ر ر ا مخللر ررأب اما ر رأب تيا ر رات بكلمر ررأب رو ر ر أب يف مركر ررز ات م ر رراحت بشر ررأحت
أت رري النرزاع علررى األطفررال .ويف ا ر اإل ةفررح ا الرراع ،اررافرت ا مخللررأب اما ررأب يف كرراةاحت األول/
دي ررمرب  2017إىل جن رراب تفريق ررا حلا ررار دورة تار رتخلارة األفك ررار والت طر ر ب بش ررأحت م امل ررأب
األطفال اجناد ال ابق من مازامب ط.
 -43وقررد مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب ،ط راال الفرررتة ا شررمالأب ابلتقريررر ،الرردعيف إىل مكتررحب األمرريف
ا تحدة ا اب درات واجرميأب يف إعداد ورقأب ماال أب بشأحت ات ار يف واتت النرزاع هترد
إىل ت زيز ت دي األميف ا تحدة ذ اجراويف .ولتحق ط هذ الغايأب ،اافر ما فاحت من ا كترحب يف
تيلال/ابتمرب إىل ف نا للمشاركأب يف اجتماع فريط خرربا بشرأحت مالراع ات رار يف منراطط النرزاع.
ويف تشر ررين الخل رراين/ةافمرب ،وا رررت ا مخلل ررأب اما ررأب ا نت رردى ال ررناي التاا ررع والخل ر ر لش رربكأب
بر رراة احت مررن تج ر التحررر ال ررا ي ،الررذي ُعقررد يف م ةررا بشررأحت مالرراع منررع التطررر ال ن ررف
والفظرراوع اجماع ررأب ،و ر شررارك يف فريررط ُع ر الرراع "مااج ررأب الرردوافع واألاررباب اجذريررأب
للتطر ال ن ف والفظاوع اجماع أب ولديد اتارتات ج ات الناجحأب تقرت ع التطرر " .ولرد
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يف الش ر ةف ه عن مالاع "األزمات والنزاعات :ايأب الف ات األشد ل فات" ،وذلرا يف ا ر لر
ال ا ي الرابع بشأحت اتات ال ا رتدمي ل مر األطفرال يف براينح آيرريح .ويكمر هرذا التفاعر
الت او َحت القاي مع منظمأب ال م الدول أب ،وت ا ما ف ما يت لط ظر تاات تشركال عمر األطفرال
والقاا عل ا ،ا يف ذلا ن د األطفال اجناد واات دام يف.

ألء -العمل مع اننظما اإلقليمية
االحتاي اطفريقي
 -44تاا ررل توا ررر الشرراكأب القايررأب بر ا مخللررأب اما ررأب واتلرراد األفريقرري ،واررافرت ا مخللررأب
اما ررأب يف تش ررين األول/تكتررابر إىل ام نررا للمشرراركأب يف م تكررف و ررم للمب ررا اما ر
والااطا  .وركز ا تكف على النظا ال ا ي الناشس وت دديرأب األطررا وتفريق را ،وعملر ا مخللرأب
اما ررأب جنب رات إىل جنررحب مررع ا شررارك لت ررل ب الاررا علررى الش رااغ ا ت لقررأب ابألطفررال والن رزاع
ا ل ذات ال لأب ب مل يف.
االحتاي اطورويب
 -45تدل ر ر ا مخلل ررأب اما ررأب ،يف ش ررباط/فرباير ووزيراحت/ياة رره  ،2017بب رراة تم ررا اللجن ررأب
ال اا ر أب واألمن ررأب التاب ررأب جمللررح اتلرراد األورويب ،وتدل ر تيا رات يف وزيراحت/ياة رره  2017بب رراحت
تمررا اللجنررأب الفرع ررأب ا ن ررأب قرراإل ااة رراحت التاب ررأب للرب رراحت األورويب ،والتقر يف بروك ر اب مخلر
امر ررال ل لر رراد األورويب ا ر ر قر رراإل ااة ر رراحت .وجر رررى يف تلر ررا اتجتماعر ررات تبر ررادل ا را
وا لامات بشأحت ت ر النزاع ا ل على األطفال وبشأحت ارب ماا رلأب ت زيرز الت راوحت بر اتلراد
األورويب ومكتحب ا مخللأب اما أب ف ما يت لط مايأب األطفال ا تاررين من النزاعات ا لحأب.
جامعة الدوو العربية
 -46وفق رات تتفرراإل الت رراوحت ا اقررع يف عررا  2014ب ر جام ررأب الرردول ال رب ررأب ومكتررحب ا مخللررأب
اما ررأب ،وا ررل ا مخللررأب اما ررأب الت رراوحت مررع جام ررأب الرردول ال رب ررأب ،ومش ر ذلررا الرردعاة إىل تحت
ت دإل د ع الدول األعاا يف اجام أب على الربوتاكال اتخت اري تتفاق أب وقاإل الطف بشرأحت
اشرتا األطفال يف ا نازعات ا لحأب ،ووا ل ا مخللأب تياات ااتط ع جماتت الت اوحت االايف
واألةشطأب ا شرتكأب يف جمرال الردعاة مرن تجر ايرأب األطفرال ا تارررين مرن النزاعرات ا رلحأب يف
ا نطقأب .ومن منطلط ذلا التقد  ،ا ى ا كتحب إىل زردة ت زيز التفاعر مرع اجام رأب يف الفررتة
ا شمالأب ابلتقرير ا قب .
منظمة حلف مشاو اطفلسي
 -47ت اوة ر ا مخللررأب اما ررأب مررع منظمررأب ولررف مشررال األطل رري بغ ررأب ت م ررط الش رراكأب بشررأحت
م ررألأب األطف ررال والنر رزاع ا ررل  .ويف ك رراةاحت الخلاين/ين رراير  2017اجتم ر ر ا مخلل ررأب اما ررأب ،يف
ة ايار  ،مرع قاورد ب خلرأب الردعيف الاط رد والقراات األمريك رأب يف تفغاة رتاحت ،واجتم ر يف بروك ر ،
يف شررباط/فرباير  ،2017مررع انوررحب األم ر ال ررا نظمررأب ولررف مشررال األطل رري ناقشررأب اررب
ماا لأب ت زيز ايأب األطفال يف ال مل ات الا تقادها هذ ا نظمأب.
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 -48وااهيف مكتحب ا مخللأب اما أب يف ولرع ا اارات ومبرادة تاج رأب نظمرأب ولرف مشرال
األطل ي بشأحت األطفال والنزاع ا ل  ،ومشر ذلرا وارار دورة تدريب رأب بشرأحت األطفرال والنرزاع
ا ل ُعقردت يف تزمري ،ترك را ،يف تيلال/اربتمرب ،وشرار ا كترحب يف ا ناقشرات ا ت لقرأب بتف ر
ال ااأب يف إطار ب خلأب الدعيف الاط د ،والا ُعقدت يف كابال يف كاةاحت األول/دي مرب .2017
منظمة التعاون اإل المي
 -49يف عررا  ،2017وا ر مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب ت اوةرره مررع منظمررأب الت رراوحت ااا ر مي،
وت ا ر ما مررع اللجنررأب الداومررأب ا ررتقلأب حلقرراإل ااة رراحت ،وعقررد عررددات مررن اتجتماعررات ناقشررأب
ا او ذات اتهتما ا شرت وجماتت الت اوحت يف ا تقب .

جيم -بناء الدعم مع اجملتمع اندين
 -50يُ ررد تاط ررد ال قررات مررع الرردواور األكادمي ررأب واجملتمررع ا رردين وا نظمررات غرري احلكام ررأب
ا ن أب ألأب األطفال والنزاع ا ل تولايأب رو ر أب للممخللرأب اما رأب .وقرد وج ر ا مخللرأب اما رأب
إىل ال رردول األعا ررا ومنظم ررات اجملتم ررع ا رردين را ررالأب ابلف ررديا يف ا ر ر لر ال رردويل الخل رراين ا ر ر
اب دارس ا منأب ،ا قاد يف باينح آيريح يف آذار/مرارس  .2017وابالرافأب إىل ذلرا ،عقردت
ا كلف ررأب اجدي رردة ابلاتي ررأب يف األشر ر ر األخ ررية جل ررات إواط ررأب مش رررتكأب ل رررض م لام ررات ع ررن
تولارهتررا ف مررا ررم عمر ا كتررحب ،و ناقشررأب اررب ماا ررلأب الرتك ررز علررى امطررأب ا ت لقررأب ابألطفررال
والن رزاع ا ررل  .واجتم ر ا مخللررأب اما ررأب مررع ألخللرري تكخلررر مررن  50منظمررأب يف لنرردحت وبروك ر
وجن ف وة ايار ويف عدد من األماكن األخرى يف الن ف الخلراين مرن عرا  .2017وتاا ر يف
جن ررف الت رراوحت الا ررط مررع الفريررط ال ام ر لشرربكأب وقرراإل الطف ر مررن تج ر ت م ر يف ال م ر ا ت لررط
ابألطفال والنزاع ا ل يف عدد من ال مل ات اجاريأب يف جن ف.

ياو -يعم الشراكا مع كياان حقوق اإلنسان وآليا اطمم انتحدة
 -51وا ل ا مخللأب اما أب التاا مع الدول األعاا الا ي ت ردإل ب رد علرى الربوتاكرال
اتخت رراري تتفاق ررأب وقرراإل الطفر بشررأحت اشررتا األطفررال يف ا نازعررات ا ررلحأب ،وذلررا ررد
لق ررط الت ررديط ال ررا ي عل ررى الربوتاك ررال وت زيررز احلماي ررأب القاةاة ررأب حلق رراإل األطف رال يف و رراتت
النزاع .وعقدت ا مخللأب اما أب ،يف الفرتة ا شمالأب ابلتقرير ،اجتماعات ناو أب مع الدول األعارا
وتقام ات اتت وخل خلأب مع ا نظمات ااقل م أب ودوحت ااقل م أب واجملتمرع ا ردين واألفرقرأب ااقل م رأب
بشررأحت هررذ ا ررألأب .وقررد ت رربح د اريررأب تفريق ررا الااررطى دول رأبت طرف رات يف الربوتاكررال يف الفرررتة
ا شررمالأب ابلتقريررر ،وااررت دم ا مخللررأب اما ررأب تيا رات تلررا اتت رراتت لتشررج ع أتي ررد ال رركا
األخ رررى ال ررا ت ررزز اي ررأب وق رراإل األطف ررال يف و رراتت النر رزاع ا ررل  ،مخلر ر ا ب ررادة وا ب ررادة
التاج ررأب بشررأحت األطفررال ا ررتبط ابلق راات ا ررلحأب تو اجماعررات ا ررلحأب ،وإع ر حت ا رردارس
ا من ررأب .ويف ذل ررا ال رردد ،ت اوة ر ا مخلل ررأب اما ررأب ومكتب ررا ،يف الف رررتة ا ش ررمالأب ابلتقري ررر ،م ررع
وكامأب ال من لكي تقر إع حت ا دارس ا منأب الذي وق عل ه يف تشرين األول/تكتابر.
 -52ووا ل ا مخللأب اما أب إي تولايأب للت اوحت الا ط ب مكتب ا وا ل ات الدول أب حلقراإل
ااة رراحت ،وخبا ررأب اتا ررت راض الرردوري الش ررام  ،وجن ررأب وق رراإل الطف ر  ،واللجن ررأب ا ن ررأب ق رراإل
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ااة رراحت .ويف هررذا ال رردد ،قررد مكتب ررا ررأب إار امات يف الفرررتة ا شررمالأب ابلتقريررر ال ررابط إىل
عمل ررأب اتاررت راض الرردوري الشررام ا ت لقررأب ابجم اريررأب ال رب ررأب ال رراريأب وجنرراب تفريق ررا والفلبر .
وتشي ا مخللأب اما أب إىل تحت مفراض األمريف ا تحردة ال رامي حلقراإل ااة راحت كررر يف الرارالأب الرا
وج ا إىل وزير امارج أب يف ار اإل اارت راض احلالرأب يف الفلبر  ،النقراط الرااردة يف مرذكرة مكترحب
ا مخللررأب اما ررأب ،و ر ور وكامررأب الفلبر علررى إير تولايررأب تعتمرراد مشررروع القرراةاحت ا ت لررط
ابألطفررال يف ورراتت النرزاع ا ررل لاررماحت ل ر ايررأب األطفررال مررن اتةت اكررات اج ر مأب يف
ار ر اإل النر رزاع ا ررل واا رراذ ت رردابي ن ررع اختط ررا األطف ررال و ن رردهيف م ررن جاة ررحب اجماع ررات
ا ر ررلحأب .ويف والر ررأب اجم ارير ررأب ال رب ر ررأب ال ر رراريأب وجنر رراب ال ر رراداحت ،تكر ررد ال دير ررد مر ررن الر رردول
األعا ررا  ،يف جل ررات التح رراور ،تمه ررأب اي ررأب األطف ررال يف ا ر اإل النزاع ررات ا ررلحأب .وتش ررجع
ا مخلل ررأب اما ررأب جمل ررح وق رراإل ااة رراحت عل ررى ماا ررلأب تن رراول ا رراو ا ت لق ررأب ابألطف ررال والنر رزاع
ا رل يف البلررداحت ذات ال ررلأب وترورحب ابعتمرراد تا ر ات عمل رأب وتشررجع علررى إدراجمل إشررارات
إىل النت رراوج ذات ال ررلأب ال ررا تا ر ررل إل ررا ه ررات ا اهر رردات وا كلف رراحت ب رراترت يف إطر ررار
ااجرا ات اما أب لاماحت ااتدامأب اتلتزا را ومتاب ت را مرن قبَر وتلرف اج رات الفاعلرأب ا ن رأب
مايأب وقاإل األطفال.
 -53ووا ررل ه ررات ا اه رردات تدا دور م رريف يف لدي ررد الفجر راات بر ر ااط ررار الق رراةاين
وال اا رراا وا مارا ررأب ا ت لق ررأب ابألطف ررال والنر رزاع ا ررل  ،وق رردم تا ر ر ات ل ر ر جمل تي ررأب توج رره
ق رار .ويف هرذا ال رردد ،تررى ا مخللرأب اما ررأب براادر مشرج أب يف ااشررارة إىل والرأب ا تارررين مررن
النزاع ررات ا ررلحأب يف د اري ررأب تفريق ررا الاا ررطى ود اري ررأب الكاةغ ررا الدميقراط ررأب يف ا وظ ررات
امتام ر ررأب للجنر ررأب وقر رراإل الطف ر ر ( CRC/C/CAF/CO/2و .)CRC/C/COD/CO/3-5وتت ر رريف تلر ررا
ا وظررات ابلقرراة وهرري ت كررح الراررالأب ال رااردة يف مررذكرة مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب ،رغرريف ترك زهررا
عل ر ررى إي ر ر تولاي ر ررأب ا ر رراداثت ال ر ر  ،و ر رررمي ن ر ررد األطف ر ررال واا ر ررت دام يف ،وا ر ررا لأب ع ر ررن
اتةت اكررات اج ر مأب ا رتكبررأب ررط األطفررال ،فا ر ت عررن ت زيررز عمل ررات ةررزع ال ر ل وت رري
األطفرال اجنراد وإعرادة إدمراج يف يف اجملتمرع .ويف اجتمرراع مرع رور ح د اريرأب تفريق را الااررطى يف
تيلال/ابتمرب ،تكدت ا مخللأب اما أب تياات هرذ الراراو وتكردت اارت داد األمريف ا تحردة لتقردمي
ال رردعيف .ويف ار ر اإل ا ا رري ق رردمات ،ار ر ت اوحت ا كت ررحب م ررع ال ررزم يف األم رريف ا تح رردة ال ررامل يف
ا داحت يف ك مرن د اريرأب تفريق را الاارطى ود اريرأب الكاةغرا الدميقراط رأب مرن تجر تقردمي الردعيف
للتنف ذ ال ريع للتا ات ا مأب للجنأب وقاإل الطف .
مناابات يف الفرتة ا شمالأب ابلتقريرر .ففري
 -54واافرت ا مخللأب اما أب إىل جن ف يف
ك رراةاحت األول/دي ررمرب  ،2016دع ررا مف رراض األم رريف ا تح رردة ال ررامي لشر ر وحت ال ج ر ا مخلل ررأب
اما أب إىل احلاار ال ناي التاارع ا ت لرط بتحردرت احلمايرأب والرذي دار ورال مالراع "األطفرال
ا تنقلاحت" .وركزت ا مخللأب اما أب ،يف ب ا ا ،يف دلأب تمار ،على طرإل ل اتاتجابأب يف جمال
احلماي ررأب الدول ررأب لمطف ررال ا تا ررررين م ررن النزاع ررات .ويف آذار/م ررارس  ،2017ا ررافرت ا مخلل ررأب
اما أب ال ابقأب إىل جن ف ل رض تقريرها ل ا  2016على جملح وقاإل ااة احت.
 -55ويف وزيراحت/ياة ر رره ،ار ررافرت ا مخلل ر ررأب اما ر ررأب اجدير رردة إىل جن ر ررف ل جتمر رراع ابلنظ ر ررا
ا اجادين يف جن ف ولت زيز عم مكتب ا مع الك اانت ا اجادة يف جن ف ،وهي الك اانت الرا
قرردم إل ررا ا مخللررأب اما ررأب رؤيت ررا بشررأحت م ررتقب الاتيررأب ورتي ررا بشررأحت ل ر الشرراكات .ويف
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ذلررا ال ر اإل ،اجتم ر مررع فريررط ت رردقا األطفررال والن رزاع ا ررل  ،الررذي تشرررت يف ر اررته
توروغااي وبلج كا ،ومع اللجنأب الدول أب لل ل حب األ ر ،ومفاض األميف ا تحدة ال امي لشر وحت
ال ج  ،ومفاض األميف ا تحدة ال امي حلقاإل ااة راحت .وواررت تيارات اجتماعرات مرع وزارة
امارج أب ال اي ريأب يف برحت.
 -56ويف إطار منظامأب األمريف ا تحردة ،وا ر مكترحب ا مخللرأب اما رأب دعريف اج راد ا بذولرأب يف
وعمم ر تيا رات الش رااغ ا ت لقررأب
إطررار مبررادرة وقرراإل ااة رراحت توتت ،الررا تطلق ررا األم ر ال ررا ُ .
ابألطفال والنزاع ا ل يف ا بادرات ا نفذة على ةطاإل ا نظامأب بشرأحت م راو وقراإل ااة راحت.
فمرخل ت ،يت رراوحت ا كتررحب مررع ال اة ر ف ،وإدارة عمل ررات وفر ال ر  ،ومفالر أب األمرريف ا تحرردة
ررأب يف عمل ررات ال ر .
ال ررام أب حلقرراإل ااة رراحت يف لل ر م ررألأب تاو ررد م ررا احلمايررأب ا ت
وشر دت الفرررتة ا شررمالأب ابلتقريررر تيارات ترك رزات م مرات علررى م ررألأب ااافظررأب علررى احلاررار ا نااررحب
ر يف ايررأب الطف ر يف عمل ررات األمرريف ا تحرردة لل ر  .وبررذل ا مخللررأب
للم تشررارين ا ت
اما ررأب ومكتب ررا ج ررادات كبررية لاررماحت ااافظررأب علررى م ررتاى منااررحب مررن ا ررا ف ال ررامل يف
جمال ايأب األطفال يف لا ق اد ا زاة رأب .ومرن ا ريف جردات ااافظرأب علرى هرذ القردرة كري يت رن
ماا لأب ايأب وقاإل األطفال عن طريط ت م يف منظرار ايرأب الطفر  ،وإجررا وراار بشرأحت خطرب
ال م  ،وإط إل ارال األطفال وإعادة إدماج يف يف اجملتمع ،وألغراض الر د وااب غ.

خامسا -التوصيا
 -57تع وورمل انمثل ووة اخلاص ووة ع وون قلق ووا بش ووأن اية ا ووت دام احلص ووار كأ وولومل م وون
أ اليب احلرملا وتذكِّر مجيع أفراف النزاعا أللتزاماهتا مبوجب القانون الودو فيموا يتعلوق
بتقوودا انسوواعدة إس السووكان انوودنيني وترجووو من ووا عوودم تسووييس عمليووة تقوودا انسوواعدا
اإلنسانية إس اطفااو .وعلا وجه التحديدا ينبغي تعميم أوامر واضحة علا اجلنوي بضرورة
تيسح تقدا انساعدة اإلنسانية إس اطفااو يف مجيع الظروف .وحتث انمثلة اخلاصة جملس
حقوق اإلنسان علا تعزيز تلك الر وانل يف عملوها وحتوث جلوان التحقيوق وا ليوا اطخور
علا أن تركز يف عمل ا علا هذا االنت اك اجلسيم.
 -58وحتووث انمثلووة اخلاصووة جملووس حقوووق اإلنسووان علووا أن يركووز يف قراراتووه علووا مسووألة
االنت اكووا اجلسوويمة واالجتووار وبيووع البشوورا وحتثووه علووا تشووايع عوودم جتوورا مجيووع اطفاوواو
الضوحاا .وهووي تشوواع أيضوا اجمللووس علووا إيوالء أولويووة لتقوودا خودما الوودعم إس اطفاوواو
الذين تعرضوا النت اكا واعتداءا يف حاال النزاع انسلح.
 -59وحتووث انمثلووة اخلاصووة الوودوو اطعضوواء واننظمووا اإلقليميووة ويون اإلقليميووة علووا
يعووم مكتب ووا واجل ووا الااعلووة اطخوور انعنيووة حبمايووة اطفاوواو موون أجوول تنايووذ مبووايرا
ال وودرومل انس ووتااية لتامي ووع أفض وول انمار ووا الش وواملة بش ووأن الواليو وة انتعلق ووة ألطفا وواو
والنزاع انسلح .و تكون هذه انمار ا الاضلا أ ا ية يف انناقشا مع أفراف النزاعا
مبا يف ذلك انناقشا انتعلقة ألحلد من عثح اطعماو العدانية علا حقوق اطفااو.
 -60وترح ووب انمثل ووة اخلاص ووة ألل وودور القي ووايي للمنظم ووا اإلقليمي ووة ويون اإلقليمي ووة
ومبسوواات ا يف محايووة اطفاوواو .وهووي توودعو مجيووع هووذه اننظمووا إس التعوواون الوثيووق مووع
GE.18-00249

19

A/HRC/37/47

مكتب ا من أجل تعزيز أُفر احلماية القانونية وتيسح إيموا اعتبوارا محايوة الطاول علوا وو
أفضل يف يا اهتا وأعماهلا انتعلقة بت طيط العمليا وتدريب انوظاني.
 -61وإذ تشووح انمثلووة اخلاصوة إس أن مسووألة إعوواية إيمووا اطفاوواو يف اجملتمووع هلووا أايووة
حامسوة يف ضوومان ا وتدامة السووالم واطمون والتنميووة علووا انود البعيوودا ف وا تشوواع الوودوو
اطعضوواء انعنيووة علووا اتوواذ التوودابح اننا ووبةا ومن ووا يعووم اطف وراف الااعلووة انعنيووة حبمايووة
اطفااوا إلعاية إيما اطفاواو الوذين ارتبطووا أللقووا انسولحةا موع إيوالء اهتموام خوا
الحتياجووا الاتيووا  .وهووي هتيووب أيضوا ميووع الوودوو اطعضوواء أن تقوودم الوودعم السيا ووا
والتقين وانا الال م لربامج إعاية اإليما .
 -62وترح ووب انمثل ووة اخلاص ووة ألالهتم ووام انس ووتمر ال ووذي يُوووس لك وول م وون التق وودم اا وور
والتحدا اناثلة فيما يتعلق بتأثح النزاع انسولح علوا اطفاواو يف تقوارير الودوو اطفوراف
انقدمووة إس جلن ووة حق وووق الطا وول واللان ووة انعني ووة حبق وووق اإلنس ووانا وك ووذلك يف انالحظ ووا
اخلتامية للانتني .ويف هذا الصديا حتث انمثلة اخلاصوة مجيوع الودوو اطفوراف ذا الصولة
علا أن تدر يف تقاريرها إس تلك اهليئا ا حبسب االقتضاءا إشارا حمدية إس انعلوما
انتعلقووة ألالنت اكووا اجلسوويمة انرتكبووة حبووق اطفاوواوا وأللثغورا القانمووة يف أُفرهووا القانونيووة
والسيا اتية انطبقةا ومببايرا انساءلة.
 -63وتشاع انمثلة اخلاصة أيض ا كياان اطمم انتحدة ذا الصلة علا اال تااية من
انالحظا اخلتامية للانة حقوق الطال واللانة انعنية حبقوق اإلنسان كأيوا للدعوة إس
تعزيووز متابعووة الوودوو اطعضوواء للتوصوويا انتعلقووة ألطفاوواو والن وزاع انسوولح وتنايووذ تلووك
التوصيا .
 -64وحتث انمثلوة اخلاصوة أعضواء جملوس حقووق اإلنسوان علوا الىكيوز علوا أايوة نشور
الوحدا ان صصة حلماية اطفااو يف حاال النزاع انسلح من أجول تعمويم منظوور محايوة
اطفاوواوا وإج وراء حوووار بشووأن خطووط العموولا ويعووم تس وريح اطفاوواو وإعوواية إيموواج م يف
اجملتمعا وطغراض الرصد واإلبالغ .وتشدي انمثلة اخلاصة علا ضرورة إجراء تقييم من اي
لوحدا محاية اطفااوا مبا يف ذلوك انيزانيوة انطلوبوة هلواا يف فوىة اإلعوداي لعمليوا حاو
السالم والبعثا السيا ية.
 -65وتشوح انمثلووة اخلاصوة إس ضوورورة ضومان توووفح موواري كافيووة للمكتوب وشووركانه كووي
يتسىن اية الىكيز علا ان ام الصاير هبا تكليفا مثل التوعية والدرومل انستااية وأفضل
انمار ا والتااعل النشط مع اننظما اإلقليمية ويون اإلقليمية.
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