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إىل جملررح وقراإل ااة راحت تقريرر ا مخللررأب اما رأب لممر  ال ررا  تتشرر  األماةرأب  حت ل ر   

تقرير از، يف هذا الا أب إبجيا  ن أب ابألطفال والنزاعات ا  لحأب، فرج ن ا غامبا. وت رض ا مخللأب ام
، األةشطأب 2017إىل كاةاحت األول/دي مرب  2016الذي يغطي الفرتة من كاةاحت األول/دي مرب 
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يررأب األطفررال  زيررز  اتُرتكررحب  ررط األطفررال. وتبحرر  ا مخللررأب اما ررأب تياررات ال رر اابت الررا ت رررتض ت
ل وبرر   يف يف ابألطفررا ا تاررررين مررن النزاعررات ا  ررلحأب،  ررا يف ذلررا عررن طريررط م اجررأب ت ررر ات ررار

 رررراإل و ررررال ت ررررلحأب، واررررب  الت رررردي للتحرررردرت الناشرررر أب وا تكررررررة الررررا النزاعررررات ا  ورررراتت
 رتكبررررأب  ررررط ج رررر مأب ااا  رررراعدات ااة رررراة أب إىل األطفررررال، والتقررررد  اارررررز يف إ ررررا  اتةت اكررررات 
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 مقدمة -أوالا  
إىل كرررررراةاحت  2016يغطرررررري هررررررذا التقريررررررر الفرررررررتة ا مترررررردة مررررررن كرررررراةاحت األول/دي ررررررمرب  -1

الررررذي طلبررر  ف رررره  71/177  عمررر ت بقرررررار اجم  رررأب ال امرررأب د  ، وهرررا يُقرررر2017األول/دي رررمرب 
اجم  ررأب إىل ا مخللررأب اما ررأب لممرر  ال ررا  ا  ن ررأب ابألطفررال والنزاعررات ا  ررلحأب تحت تقررد  تقريرررات إىل 

لح وقاإل ااة احت بشأحت األةشطأب الا تارطلع  را يف إطرار تنف رذ وتيت را، يشرم  م لامرات جم
عررن الررزررات ا  داة ررأب الررا تقررا   ررا، والتقررد  اارررز، والتحرردرت الررا ت تررزال قاومررأب علررى  رر  د 

  ال م  ا ت لط ابألطفال والنزاعات ا  لحأب.

الوالية انتعلقة ألطفااو والنزاعوا   عاماا من إنشاء 20رؤية تطلعية بعد  -اثنياا  
 انسلحة

تدت ا مخللررأب اما ررأب ومكتب ررا، منررذ إةشررا  الاتيررأب، دورات زرراررت يف ت زيررز و ايررأب وقرراإل  -2
األطفال ا تاررين من النزاعات ا  لحأب، وذلا باااو  من ا التاع رأب ولرماحت إير   تولايرأب  رذ  

فإحت ت    ا مخللرأب اما رأب اجديردة، فرج ن را غامبرا، يف ا  ألأب يف جدول األعمال الدويل. ولذلا 
، ميخل  فر أب مناابأب من و   التاق   للتطلع إىل ا  تقب  ولل   ك ف رأب 2017تواو  ترر/مايا 

ل ررر  اج ررراد الرام رررأب إىل إ رررا  ومنرررع اتةت اكرررات اج ررر مأب الرررا تررر  ر يف األطفرررال يف وررراتت 
ترز  ا مخللرأب اما رأب ت زيرز تةشرطت ا ال رادر  را تكل رف، مرن و ر  النزاع. ولق قرات  رذ  الغايرأب، ت 

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 مارارر  والرردول األعارا . واررت دي ا ل ررات والك رراانت 

  لا الرؤيأب التطل  أب. القاومأب يف جن ف دورات رو   ات يف ت
منررذ إةشررا  الاتيررأب، ااررتحد   األمرريف ا تحرردة تاررال حب مبتكرررة  ويف ال قرردين ا نقارر   -3

للتحاور مع ك  من احلكامات واجماعات ا  لحأب من تج  م لحأب األطفال األشد تاررات من 
خطرأب عمر  مرع األطررا  يف النزاعرات مرن تجر  ولرع  ايرأب  29احلرب. وتافر ذلرا عرن تاق رع 

ت  ن  ررا. وو خلمررا كرراحت ال رر اإل م ات ررات وترراافرت ل ةت اكررات ا رتكبررأب لررد األطفررال وإةشررا  آل ررا
اارادة ال  اارر أب القايررأب، لقررط تقررد  مطرررد تدى إىل التنف ررذ الكامرر  مطررب ال مرر     إىل شررطحب 

طرفرررات يف ةزاعرررات مرررن مرفقررري التقريرررر ال رررناي لممررر  ال رررا  عرررن األطفرررال والنزاعرررات  11تمسرررا  
 وقاإل األطفال يف ت نا  النزاعات ا  لحأب. ا  لحأب. و ذ  النتاوج أت ي كبي على  ايأب

، الرررا تُطلقررر  ابتشررررتا  مرررع "تطفرررال ت جنررراد" زت  لرررأب التاع رررأب ال امرررأب ا  ناةرررأبووف ررر -4
، على إورراز مزيرد مرن التقرد  حلمايرأب 2014منظمأب األميف ا تحدة للطفالأب )ال اة   ف( يف عا  

احلملأب الا ركزت على تود اتةت اكات  وتفا  هذ  األطفال ا تاررين من النزاعات ا  لحأب.
ومررع زردة  اج رر مأب ال ررتأب، وهررا إ ررا  ومنررع  ن ررد األطفررال وااررت دام يف، إىل ةترراوج ملمااررأب.

الررراعي  رررذ  ا  رررألأب، لكنررر  ا مخللرررأب اما رررأب وال اة  ررر ف وإدارة عمل رررات وفررر  ال ررر   وإدارة 
 ا  رداحت ايأب األطفال يف  ت   احت يفحت ا  تشارو ا الش وحت ال  اا أب من ت ج   التقد ، وقا  

ومشلرر  توجرره  ، وزردة ت زيررز ا  كرر  ال ررا  حلمايررأب الطفرر .ال مرر  برردور واارريف يف تف  رر  خطررب
 ن د األطفال واات دام يف، وإ دار توامر من الق ادات ال  كريأب، والفررز  التقد  ا لماس  رمي
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ال ررن، وولررع بروتاكرراتت لت ررل يف وت ررري  ا ن جرري للاورردات، واعتمرراد مبررادة تاج   ررأب لتق رر يف 
 .يف اجملتمع ابلقاات وإعادة إدماج يف األطفال الذين كاةاا مرتبط  اابقات 

كراحت  را ت رر و وهنا  جمماعأب من ا برادرات األخررى الرا اارذهتا ا مخللرأب اما رأب ومكتب را  -5
الرردعاة و    ررا لأب اات ومبررادر  الررع تشررري ات وطن ررأب حلمايررأب األطفررال ل ا قررد  دعيفالرر، مخلرر  تياررات 

 لتحررراور مرررعاواتارررتفادة مرررن عمل رررات ال ررر   مرررن تجررر   إىل الت رررديط علرررى ال ررركا  الدول رررأب 
ا وتمريكرررا ق رررا وآاررر تطررررا  النرررزاع بشرررأحت األطفرررال ا تارررررين مرررن اتةت اكرررات، وت اررر ما يف تفري

تا يف  ت ا  لحأبنزاعا ا الالا  ري ف د ال  اقات الدول أب الراهنأب  ومع ذلا، فإحت ت ق ال ت ن أب.
ات حلقررررراإل اةت اكررررر نطررررراي علرررررىاألولررررراع الرررررا تيف زردة عرررردد األطفرررررال ا  رلررررر  لل طرررررر يف 

دين إىل اجملتمرررع ا ررروحيتررراجمل اجملتمرررع الررردويل و  وااررريف، ن طرررف ولرررذلا فرررإحت الاتيرررأب لرررر  .ااة ررراحت
 د ا رلق رط  لرىل مر  عالتفكي يف ك ف رأب  ديرد التزام مرا ابتارتفادة مرن اا رازات ال رابقأب وا

ن طررف مررع ط هررذا ا ويتاافرر احلرررب.مررن  نتارررريتررافي تفارر   ايررأب ألكنررأب لمطفررال ا  ا تمخلرر  يف
لركررحب، ا مرر خرة الفرررل الررا تت ح ررا تهرردا  التنم ررأب ا  ررتدامأب مررن تجرر  الا ررال إىل مررن هرريف يف
  رلحأب ات لنزاعرااوذلا ابل م  يف إطار من الشراكأب على لماحت  ايرأب األطفرال ا تارررين مرن 

 الم أب.و  أب  ح أب من التجن د واتات دا ، وتافي الت ل يف  يف، ولك ن يف من احل اة يف ب 
 ذ  الغايأب، ت تز  ا مخللأب اما أب، وفقا للتكل ف ال ادر  ا من اجم  أب ال امرأب،  ولق قات  -6

مرات ااقل م رأب وا نظدة ت زيرز توجره التر زر ف مرا بر  وتلرف وكراتت األمريف ا تحربنا  القدرة علرى 
ع رررأب ين لرررزردة التا تمرررع ا ررردودوحت ااقل م رررأب وا نظمرررات غررري احلكام رررأب، الدول رررأب من رررا واال رررأب، واجمل

الارروري  ا رأب تحت مرنوت تررب ا مخللرأب ام ابتةت اكات اج ر مأب ال رتأب الرا ترتكرحب لرد األطفرال.
جرر  مررن تف، ومررأب يف جن رر، ابلتن رر ط مررع الك رراانت القاالشررروع يف عمل ررات ااررت  ل الرردروس

تحت  لررا ميكررنالديررد تفارر  ا ماراررات عررن طريررط البحرر  والتحل رر  والتق رر يف وشررراكات ال مرر  
ع برره لررذي تاررطلمررن الاررا  علررى ال ررناات ال شرررين ا الرر أب مررن ال مرر  اجمرراعي ا تلقرري مزيرردات 

ايرررأب   ت زيرررز يف، ولديرررد ال ررر اابت الرررا ووج ررر  أبا  رررلح اتا نظمرررأب بشرررأحت األطفرررال والنزاعررر
  . ا  تقبيفتت ذ اااجرا ات الا  لتاج هاألطفال، وات اهات والدينام ات اجاريأب 

ت زيررررز و  ومررررن الاررررروري إشرررررا  ج ررررات فاعلررررأب إلرررراف أب ارررر  ا إىل زردة  ايررررأب األطفررررال -7
ويف هرررذا ال ررردد، تكرررد جملرررح وقررراإل  التفاعررر  مرررع اج رررات الرررا تاجرررد م  رررا شرررراكات قاومرررأب.

 .(1)الرتت برررات ااقل م رررأب تررر دي دورات م مرررات يف ت زيرررز و ايرررأب وقررراإل ااة رررراحتااة ررراحت جمرررددات تحت 
شراكات مع ا نظمات ااقل م رأب ودوحت ااقل م رأب ولذلا ترى ا مخللأب اما أب تحت من ا مكن إقامأب 

منع ج اد  كا  ملزمأب ا اا ا تو قاةاة ا لت زيز ولع من تج  الن اض ابلشراكات القاومأب تو 
عنرررررد وقررررراع  ال زمرررررأب الربانجم رررررأب تنف رررررذ التررررردابيوررررراتت النرررررزاع ا  رررررل  وت  ررررري اتةت اكرررررات يف 

ا مخللرررأب اما رررأب ت زيرررز إشرررراك ا اتلررراُد  ت ترررز ومرررن بررر  ا نظمرررات ااقل م رررأب الرررا  اتةت اكرررات.
يف ماا رلأب وتاط رد  تيارات  أتم  ا مخللرأب اما رأبو األفريقي وجام أب الدول ال رب أب واتلاد األورويب.

إىل اارت  ل تفار   الت اوحت القاويف مع منظمات مرن قب ر  منظمرأب ولرف مشرال األطل ري ار  ات 
تراعري علرى النحرا ا  وريف الشرااغ   إلراف أب ولع إجرا ات تنف ذيأبعمل أب ا ماراات، وبغ أب دعيف 
 ا ت لقأب  مايأب الطف .

__________ 

 . 34/17اةظر قرار اجمللح  (1)
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ظمررات دوحت ااقل م ررأب،  ررا يف ذلررا مررع ا ن يف التشررار  تياررات  ت ررتمر ا مخللررأب اما ررأبوا -8
ا   ررررأب احلكام ررررأب الدول ررررأب ا  ن ررررأب ابلتنم ررررأب، واجماعررررأب اتقت رررراديأب لرررردول غرررررب تفريق ررررا، واجماعررررأب 

جرررذور ير  رررأب يف عمررر   شرررار و رررذا الت اتقت ررراديأب لررردول وارررب تفريق رررا، وداعرررأب دول األةرررديز.
م ررأب ميكررن تحت يكرراحت عررام  مارراع فا فررالرتك ز علررى ا نظمررات دوحت ااقل  مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب 
، احلرادي وال شررينوعلى اب   ا خلرال، يف تواور  ال قرد األول مرن القررحت  اوراز ا زيد من التقد .

إبدمرررراجمل  ايررررأب الطفرررر  يف ا ااررررراهتا  قامرررر  اجماعررررأب اتقت رررراديأب لرررردول غرررررب تفريق ررررا ترررردرجي ات 
احلرروب، مرن ن اررريألطفرال ا توم ا اهتا، ب ب  من ا اعتماد إع حت وخطرأب عمر  تكررا بشرأحت ا

احلررررروب يف غررررررب تفريق ررررا، ا  قرررراد يف غررررراان مررررن ن يارررررر وذلررررا يف ا رررر لر ا  رررر  ابألطفرررررال ا ت
خطررأب  تقرررتو  وورردة حلمايررأب الطفرر  يف تماةت ررا  تةشررأتو   2000ة  رراحت/تبري   28و 27 يررامي
مرر لر قمررأب اجماعررأب احلررروب يف غرررب تفريق ررا، وذلررا يف اررررين مررن األطفررال ا ت مررن تجرر عمرر  

وت تررز  ا مخللررأب اما ررأب ااارر ا  يف ت زيررز التقررد  مررن خرر ل  .2003اتقت رراديأب ا  قرراد يف عررا  
الرا  دواتاألدعيف إعادة تف  ر  هرذ  ال ركا  وا ل رات وإقامرأب شرراكات جديردة ل ارتفادة مرن 

  جمماعأب واا أب من ا نظمات دوحت ااقل م أب. ت ت دم ا
ا رررد  الشرررام   تحت يف ررردالررايف علرررى الررردعاة والررردروس ا  ررتفادة الرتك رررز امررن شرررأحت و  -9

ومررن ا ترراخى تحت ت رراعد  للاتيررأب، وهررا ت زيررز  ايررأب األطفررال ا تاررررين مررن النزاعررات ا  ررلحأب.
  ررطاةت اكررات  تُرتكررحبالرردروس ا  ررتفادة والتاع ررأب ال امررأب يف التفاعرر  مررع تطرررا  النررزاع عنرردما 

دات رارررات الفارررلى   ررراعدة تطررررا  النرررزاع الرررا تبررردي اارررت داوميكرررن اارررت دا  ا ما األطفرررال.
ف نردما يكرراحت  لتح ر   ايرأب األطفررال عرن طريرط لررماحت امتخلرال تعمررال القترال للم رايي الدول ررأب.

 جرررىكبرري مررن ا ماراررات الفاررلى الررا ال رردد لللرردخال يف ورراار، ميكررن لدات طررر  النررزاع م ررت 
تقن رررأب ا ت لقرررأب  مايرررأب وقررراإل تحت تاجررره ا ناقشرررات التطايرهرررا علرررى مررردى ال شررررين عامرررا ا الررر أب 

ولكرن بغ رأب اتارتفادة مرن اامكرراانت الكاملرأب  رذ  ا مارارات الفارلى، ار كاحت مررن األطفرال. 
ا  ررريف  م   رررا واارررت  ا ا وإيوت رررا للحكامرررات واج رررات الفاعلرررأب يف جمرررال احلمايرررأب والك ررراانت 

 دا  التاع رأب للارغب علرى اج رات ا تحاربرأب ومن انو أب تخرى، ميكن اارت األخرى ذات ال لأب.
وابات دا  وتلرف ارب  التاع رأب ال امرأب والردعاة  تح   الاك ا.ل اتات دادالا ت تبدي ةفح 

من  احلدمن التقب  لارورة ل   الاك ا و دات ال  اا أب والتفاع  ا باشر، قد تبدي األطرا  مزي
 الاقايررأب هررذ  يف  ررم يف تهرردا  ا مخللررأب اما ررأبوتقررع ج رراد  اتةت اكررات ا رتكبررأب لررد األطفررال.
 .ذات ال لأب  مايأب وقاإل األطفال

التقووووودم ااووووور  والتحووووودا  القانموووووة يف مواج وووووة االنت اكوووووا  اجلسووووويمة  -اثلثاا  
 انرتكبة ضد اطفااو يف النزاعا  انسلحة

منووع وصوووو انسوواعدا  اإلنسووانية وعثووح ذلووك علووا حقوووق اإلنسووان انكاولووة  -ألف 
 لألفااو

يف ال ناات األخية، ت ب  منرع و رال ا  راعدات ااة راة أب إىل األطفرال يف وراتت  -10
 واد رأب. 994، لققر  األمريف ا تحردة مرن 2016ففري عرا    النزاع ا  ل  اةت اكا تكخلر اةتشارا

يف  100زردة بن رربأب  ُاررج ل  و رر يف جنرراب ال رراداحت، بررات ة ررف هررذ  احلررااد  تقري ُاررج   و 
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، ااتمر ابةتظا  منرع و رال ا  راعدات 2017ويف عا   .2015يف احلااد  مقارةأب ب ا   ا اوأب
اجم اريرأب ال رب رأب  يف اارت دم  تطررا  النرزاع م ت   ال را ، ففي ااة اة أب يف واتت عديدة.

شرر م مررن  650 000كأاررلاب مررن تاررال حب احلرررب، ألررا وررر  قرابررأب َر  ، احل ررامررخل ت ال رراريأب، 
وال ررلع األااارر أب األخرررى،  ررا يف ذلررا ا ررااد ا نقررذة للح رراة وا ررااد الطب ررأب  احل ررال علررى الغررذا 

إي ررال ا  رراعدات ااة رراة أب ال ااوررُط والق رراد البيوقراط ررأب  ووالرر  كررذلا دوحت الاررروريأب للبقررا .
تفرلر ا اجماعرات الرا ا ت مدة من جاةرحب احلكامرأب، ابالرافأب إىل احلالرأب األمن رأب ا شرأب والق راد 

 واتعتردا ات ا ارايقات 2017يف عرا   تويف جناب ال اداحت، اارتمر  أب على الدخال.ا  لح
لل جررا  ت نررا   هررذ  اج ررات ت رلرر  ، و رر اج ررات الفاعلررأب يف اجملررال ااة رراين الررا ت ررت د 

واب اتاتااو أب، تُطلق  النار على اتأب مرن  وتيأب ويف واد أب وق   يف ق ام ا  ةشطأب إة اة أب.
كمرا كراحت و رال   ال ااة اين وقتلاا وهيف حياولاحت الا رال إىل ال ركاحت ااتراج .ال امل  يف اجمل

ففرررررري  خرررررر ل هررررررذ  الفرررررررتة.دات جرررررردات ا  ررررراعدات ااة رررررراة أب يف وتيررررررأب راخرررررر  يف م ا ررررررار زررررردو 
عمرر  آذار/مارس، على اب   ا خلرال، ت ربب  ق راد ال رفر ا فرولرأب علرى ا ردة   يف مقتر  طفر  

يف الاقرر  ا نااررحب  "شرر ادة مغررادرة القريررأب" ن والرردا  مررن احل ررال علررى، و رر  ي يررتمكاررنتاحت
طفرر  يف شرررإل  182 000، ي يكررن لرردى 2017ويف تواورر  عررا   ل ت ررن ةقلرره إىل ا  تشررفى.

د اريررأب الكاةغررا الدميقراط ررأب إمكاة ررأب احل ررال علررى ا  رراعدة ب رربحب اتزفرراض الكبرري يف احل ررز 
ويف الررر من، تدت الق ررراد  .ا ررر  األمررر  الالرررعااة ررراين، النررراجيف عرررن ا ترررال لل رررامل  يف اجملرررال 

ا باشررر للنررزاع علررى األطفررال. ا فرولررأب علررى وفرراد ووركررأب ا  رراعدات يف البلررد إىل تفرراقيف التررأ ي 
وقرر  كتابررأب هررذا التقريررر يف كرراةاحت األول/دي ررمرب، كاةرر  تقررديرات األمرريف ا تحرردة تشرري إىل  ويف

اا  التغذيأب احلاد، ابالافأب إىل فاش أب الكاليا الا هري األارات يف  طف  من 000 400م اانة 
 . 2017ال اي، والا ت رت على األطفال طاال عا  

يف واتت قطريأب تخرى، إىل ا را  ورا ت ر  ح  تياات وتشي هذ  األمخللأب، الا لاوظ   -11
 اةررأب، وررد عنرردما تكرراحت ال ررمال للج ررات ال املررأب يف اجملررال ااة رراين ابلرردخال بغ ررأب إي ررال ا 

وكما تشار األم  ال ا  يف تقرير  عرن  ايرأب ا ردة  ، جيرحب الف ر  بر  ال مر   ماج أب لمطفال.
وهذا ا بدت م يف ب فأب خا أب عندما  (.S/2017/414) ااة اين واألهدا  ال  اا أب تو ال  كريأب

ويف هرذا  التغذيرأب وا ررض.يكاحت الغرض من ا  اعدة ها ترافي ااغا رأب لمطفرال ا  رلر  ل را  
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   

ررين مرن النزاعرات ي راةاحت مرن ومن الاالر  تحت األطفرال ا تار .(2)اهتما  خال للف ات الا  فأب
 ابألولايأب. تحت حيظىل ف شديد، وتحت وق يف يف الغذا  وا ا  وال ر  ال حي ينبغي 

عندما مُينع ال املاحت يف اجملرال ااة راين مرن الا رال إىل واوردة مرن وع وة على ذلا،  -12
باجرره خررال،  فظ  ررات  ال رركاة أب، وهرري األطفررال ذوو ااعاقررأب، ي ررب  ذلررا تمرررات  شررراو تلرر ف ال

يف ارب   احل رال بااراو   وتاررهيف يااج راحت عقبرات ت ميكرن ترذل ل ا تقريبرات  طفالألحت ه ت  األ
واألطفررال الررذين يفررروحت مررن ا نرراطط ا تاررررة مررن  تخرررى علررى ا  رراعدة الررا تشررتد احلاجررأب إل  ررا.

رعرررايت يف  شررر ال ابلغررر  ما ررراإل  ررريف ميكرررن تحت يتالررراا  النرررزاع غررري م رررحاب   فرررراد تاررررهيف تو
تطرو رررا  تمرررا ال ررر اابت الرررا يااج ررراحت لررردرت ألا لرررأب يف احل رررال علرررى امررردمات ااة ررراة أب.

__________ 

 . 35/23اةظر قرار اجمللح  (2)
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للا ررال إىل مرافررط الرعايررأب ال ررح أب يف ا نرراطط ا تاررررة مررن النررزاع الررا ت رراين مررن  لرررورة التنقرر 
در كبري تاراعف بقرفت ،ل ف البن أب التحت أب وزدوديأب وااو  النق  والق اد ا فرولرأب علرى احلركرأب

عرن ال رلطات ااداريررأب  ويت ر  علرى تطررا  النررزاع، فار ت  ابلن ربأب  رذ  الف رات ا  رلرأب لل طررر.
، تحت تدر  تحت ورماحت األطفال من ا  اةأب األااا أب ميكن تحت ي دي إىل وف ات تخرى كخلية ا  ن أب

احلرراتت ووررد يف  ويشررك  إلررافأب فظ  ررأب لم ررر ا باشررر لمعمررال ال داو ررأب.األطفررال  يف  ررفا 
عنردما تكراحت  ر ت  مرخل ت اةقراذ احل راة،  عراج ت  الا ت ميكن ف  ا اعتبار هذ  امدمات ةشراطات 

إذا و رررررررررر   للافرررررررررراةالتط رررررررررر يف لررررررررررروريأب، ميكررررررررررن تحت يت رررررررررررض األطفررررررررررال ا رررررررررراابت مزمنررررررررررأب تو 
 ا  اعدة. و ال دوحت
علررى دات  ررز جمرردال رردد، لرر  ا مخللررأب اما ررأب تطرررا  النررزاع علررى اتلتررزا  ابلرتك هررذاويف  -13

ويت ر  ترذكي هرذ  الك راانت  عد  ت   ح ا  ألأب وت  ي إي ال ا  اةرأب ااة راة أب إىل األطفرال.
حت ت رررم  إبي رررال ا  اةرررأب ب ررررعأب ودوحت عااورررط إىل   تلزم رررا حت مبرررادة القررراةاحت الررردويل ال رررريف 

وة علرى ذلرا، تررد يف وعر  ال كاحت ا دة   ااتاج  يف ا ناطط امال أب ل  طرهتا، وتحت ت  رر .
 جملرررح وقررراإل ااة ررراحت والقررررارات ال ديررردة ال رررادرة عررن (3)ال رركا  ااقل م رررأب حلقررراإل ااة رراحت

النررزاع إمكاة ررأب و ررال مررا في  حت تترر   تطرررا   توكررا ت تقاررياجم  ررأب ال امررأب وجملررح األمررن و 
 األطفرررال.ااغا رررأب إىل ال ج ررر  وا شرررردين، ويف كخلررري مرررن األو ررراحت مرررع إشرررارة خا رررأب إىل زنرررأب 

وتخريا، فررإحت اتفاق ررأب وقرراإل الطفرر ، وهرري ال ررا الردويل حلقرراإل ااة رراحت احلرراوز علررى تكرررب عرردد 
ت  ي ااغا أب ااة اة أب لمطفال ااتاج ،  را يف ب تقايمن الت ديقات، تتامن عدة توكا  

 ذلررا لررماحت و ررال األطفررال الررذين يلتم رراحت مركررز ال جررس علررى احلمايررأب وا  رراعدة ااة رراة أب
  .(4)ا ناابت 

ومن الناو أب ال مل أب، ل  ا مخللأب اما أب تطرا  النرزاع علرى ت مر يف توامرر والرحأب علرى  -14
فرض  تياات  وينبغي  .ت  ي و ال ا  اعدة ااة اة أب لمطفال يف د ع الظرو تُلزم يف بجنادها 

 رراحت إىل اإل ااةقررووترردعا ا مخللررأب اما ررأب جملررح  عقرراابت علررى الررذين ت يلتزمرراحت  ررذا ا برردت.
طفررال يف أب إىل األم رراةدة دعاهتررا ولرر  علررى إدراجمل ا  ررا لأب عررن منررع و ررال ا  رراعدة ااة رراة 
 ، وهررا قرراإل الطفرراتجتمرراع ال ررناي ا قبرر  للمجلررح الررذي يرردو  يامررات كررام ت لتنرراول م ررألأب و

 . "أبوقاإل الطف  يف احلاتت ااة اة اتجتماع الذي ايكز على مالاع " ايأب 

 واالجتار هبم وبيع م انرتكبة حبق اطفااواالنت اكا  اجلسيمة  -ءأل 
ترتبب جرميتا ات ار ابألطفال وب رع األطفرال ارتباطرات و  قرات ابتةت اكرات اج ر مأب ال رتأب  -15

الا ت  ر على األطفال يف واتت النزاع ا  ل ، على النحا الذي ودد  جملرح األمرن. ويُ رر   
واألطفرال، وقم ره وا  اقبرأب عل ره  بروتاكررال منرع ات رار ابألشر ال، وخبا ررأب الن را ات رار، يف 

__________ 

اتفاق رأب البلرداحت األمريك رأب  نرع ال نرف لرد ا ررتة   و 23، ا رادة ا  خلاإل األفريقي حلقاإل الطف  ورفاههاةظر، مخل ت،  (3)
. اةظرر تيارات ا برادة التاج   رأب ا ت لقرأب ابلتشررد الرداخليمرن  19و 4  وا بدتين 9، ا ادة وا  اقبأب والقاا  عل ه

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 

vol. 1: Rules, rule 131 (Cambridge, Cambridge University Press; Geneva, International Committee 

of the Red Cross, 2005).  
 .27و 24( و1)22و 6اةظر اتفاق أب وقاإل الطف ، ا ااد  (4)
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 ن ررد تشررر ال تو ،  ةررره "ا كمرر  تتفاق ررأب األمررريف ا تحرردة  كافحرررأب اجرميررأب ا نظمررأب عررررب الاطن ررأب
ةقل يف تو تنقر ل يف تو إيرااؤهيف تو اارتقبا يف بااارطأب الت ديرد ابلقراة تو اارت ما ا تو غري ذلرا مرن 
تشررركال الق رررر تو اتختطرررا  تو اتوت رررال تو امرررداع تو اارررتغ ل ال رررلطأب تو اارررتغ ل والرررأب 
لرر ف، تو إبعطررا  تو تلقرري مبررالأ مال ررأب تو مررزار لن رر  ماافقررأب شرر م لررره ارر طرة علررى شرر م 

ت هترريف الاارراو  ولررذلا فررإحت مررا ي رريف هررا بب رراطأب  ." ويف والررأب األطفررالآخررر، لغرررض اتاررتغ ل
)جمل( مرن الربوتاكرال(. ويُ رر   3" اللذاحت يرتترحب عل  مرا ات رار )اةظرر ا رادة "ااجرا " و"الغرض

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 

أة تو تي شررك  آخررر مررن تو جمماعررأب مررن األشرر ال إىل شرر م آخررر لقررا  مكافرر تي شرر م
 . "تشكال ال اض

وااررت دام يف يف د ررع احلرراتت تقريبررات ا ررارات  ويف هررذا ال رر اإل، يشررك   ن ررد األطفررال -16
 يف. ويُ د ااجرا  )التجن د( والغرض )اتارتغ ل( عن ررين تااار   يف اتةت را  اج ر يف. وقرد 

 ن د األطفرال واارت دام يف إىل بر   يف يف  ررو  م  نرأب، و ر  تتجرر تطررا  النرزاع  تياات ي دي 
اب اارد البشريأب   حب احلالأب الراهنرأب للنرزاع. وابالرافأب إىل ذلرا، قرد يت ررض األطفرال، ت ار ما 

. (A/72/164)غي ا  حاب  بذوي يف، للب ع تو ات ار إىل مناطط النزاع ا  ل  لل مر  كمقراتل  
اتغت رررراب واألشرررركال األخرررررى لل نررررف اجن رررري ارتباطررررات والررررحات جرررردات ابت ررررار  تياررررات رتبب ويرررر

ابألطفررال وبرر   يف، و رر  تتجررر  رريف اجماعررات ا  ررلحأب يف كخلرري مررن األو رراحت ألغررراض جن رر أب 
وتو اانت ما ت ت د  و  لأب ب   يف لغرض لاي  تةشطت ا. وقد ي   اختطا  األطفال، وتو راانت 

تبررراط يف ا زعرررا  ابجماعرررات ا  رررلحأب، إىل م رررتاى ات رررار إحت كررراحت ألغرررراض ارررلحب ورررريت يف تر 
 إىل ب ع األطفال. تياات اتاتغ ل، وقد ي دي 

وب نما ترتبب هذ  اتةت اكات اج  مأب ارتباطات والرحات ومباشررات ابت رار ابألطفرال وب رع  -17
األطفررال بطرررإل تقرر  بداهررأبت. األطفررال، ترررتبب اةت اكررات ج رر مأب تخرررى ابت ررار ابألطفررال وب ررع 

فمخل ت، قد ُت ت د  عمل ات مدامهأب ا دارس وا  تشف ات لغرض اختطا  األطفال، لكن هذ  
إىل زردة ت ررررض األطفررال تعتررردا ات واةت اكرررات تخررررى. ويررر دي  تيارررات اتةت اكررات قرررد تررر دي 

ل يف ل  ار والب ع، تدمي ا دارس وا  تشف ات وورماحت األطفال من فرل الت ل يف إىل زردة ت ر 
و   اُ اطروحت 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   اُ ارطروحت إىل 

ريد األطفرال البح  عن طرإل  غادرة ا ناطط الا ت ت ل ا م اعدات كاف رأب. ويشرك  تزايرد تشر
مررن منرراطط النررزاع م ررألأب ذات  ررلأب تخلرري قلقررات مت رراورت. وقررد تشررارت ا قررررة اما ررأب ا  ن ررأب بب ررع 
األطفرررال واارررتغ  يف جن ررر ات،  رررا يف ذلرررا بغرررا  األطفرررال واارررتغ ل األطفرررال يف ا رررااد ااابو رررأب 

ا رأب ا  ن رأب ابت رار وغيها من ا ااد الا تنطراي علرى اعتردا  جن ري علرى األطفرال، وا قرررة ام
ابألش ال، ت ا ما الن ا  واألطفال، إىل تحت الت ديدات الا يت رض  ا األطفرال ذكرارات وإاناثت 

(. ويف هرذا ال رردد، ينبغري تررافي 32، الفقررة A/72/164ت تنت ري عنردما يرتكرراحت توطرا يف" )اةظررر 
ت ار ما ا نف رل  عرن ذوي ريف  تماكن مأماةأب يف توااط التشرد من تج  تافي احلمايأب لمطفال،

 تو غي ا  حاب  بذوي يف، من اتةت اكات اج  مأب وات ار والب ع.
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ويشرررك  إدرا  الرررروابب بررر  الك ررراانت ا  ن رررأب ابلت ررردي ل ةت اكرررات اج ررر مأب ا رتكبرررأب  -18
 م مررررات ت، عرررام ت  رررط األطفرررال وات ررررار  ررريف وبررر   يف، وإقامررررأب ع قرررات  زر بررر  هررررذ  الك ررراان
شار يف هذا  ل . ويُ لتح   اتاتجابأب لمطفال ا تاررين من اتةت اكات يف واتت النزاع ا 
اجرميأب، خر ل  درات و ال دد إىل تحت مكتحب ا مخللأب اما أب قد   كتحب األميف ا تحدة ا    اب 
ابألشر ال  رار افحرأب اتالفرتة ا شمالأب ابلتقرير، الدعيف ال ز  اعداد ورقرأب ماالر   أب بشرأحت مك

 يف واتت النزاع.
وةظرات إىل الطب  أب ا تداخلأب لل نا ر ا كاةأب لب ض تلا اجراويف، من ا  يف بشك  خال  -19

أب وقراع يف   يف والرالربب ب  اتاتجاابت القاةاة أب لتمك  األطفال من احل ال على اتةت را
 ألطفرررررال يفالررررحار. و اجرررررحب اتفاق ررررأب وقررررراإل الطفرررر  وبروتاكا رررررا اتخت رررراري بشرررررأحت اشرررررتا  

 البغررا  ويف ألطفررال يف ررلحأب وبروتاكا ررا اتخت رراري بشررأحت ب ررع األطفررال وااررتغ ل اا نازعررات ا 
واتعترردا   ل األطفررالااررتغ  ر  ظررر و ررلو  تحت لنررعالرردول األطرررا   يت رر  علررىا ررااد ااابو ررأب، 

اةاة ررأب برر   غرررات ق علرر  يف. غرري تةرره تو رراانت مررا تكرراحت التشررري ات الاطن ررأب غرري مكتملررأب تو تاجررد
حت يبررادروا إىل ت االرر ع التجرراوزات واتةت اكررات ا  تلفررأب. ولررذلا ينبغرري للشررركا  ا  ن رر  بتلررا ا

 ارري إىلالررا تف  رراراتوتلررف ا  إجرررا  للرر  ت شرراملأب للتشررري ات مررن تجرر  الرردعاة إىل اارراذ
  ا لأب عن اةت ا  وقاإل األطفال. ا 

ال رردد، عررادةت مررا تتاررمن خطررب ال مرر  ا اق ررأب برر  األمرريف ا تحرردة واألطرررا   هررذاويف  -20
ا درجررأب يف مرفررط التقريررر ال ررناي لممرر  ال ررا  عررن األطفررال والنررزاع ا  ررل ، ف مررا يت لررط بتجن ررد 

(. ويف A/72/361-S/2017/821تت لررررط بتجرررررمي هررررذ  ا ماراررررأب ) مررررات توكا،  يفوااررررت دام األطفررررال
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  اجرر  . ويف تلررا احلرراتت، 

رميأب للم ا لأب. ويشي مكتحب األميف ا تحدة ا    اب  درات واج من ا  يف لديد م ارات تخرى
يرررنم . ولرررذلا، عنررردما ت (5)بلررردات جر مررر  م ظررريف تو تقريبرررات د رررع تشررركال ات رررار 158 إىل تحت
بلرد علرى  ررمي التجن رد واتارت دا ، ميكرن مقالراة اجنراة  اجرحب التشرريع ا ت لرط ابت رار. قاةاحت 

. ويف والرأب لر ف تيارات لى خدمات دعيف لحار اتعتردا ات واتةت اكرات وتنطبط هذ  الروابب ع
خدمات دعيف األطفال الذين هيف لحار اتةت اكات اج  مأب، ينبغي    ال ب  الا لكرن يف مرن 

 اتاتفادة من امدمات ا تاوأب لاحار ات ار والب ع، ب  والرإل ا  ا ر،   حب اتةطباإل. 
د   ررررررمي لرررررحار ات رررررار مرررررع الرررررن ج ا ت رررررذ بشرررررأحت لرررررحار مبررررردت عررررر تيارررررات ويتاافرررررط  -21

(، تحت األمررريف ا تحررردة 2016)2331اتةت اكرررات اج ررر مأب. وقرررد تكرررد جملرررح األمرررن، يف القررررار 
ينبغي تحت ت اعد الدول األعاا ، بنا ت على طلب ا، يف الت ر  على لحار ات ار وم اعدهتيف، 

مررن لررحار اجرميررأب، واحلرررل، وفقررات للتشررري ات   ررا يف ذلررا لررماحت "م املررأب الاررحار ابعتبررارهيف
اال ررأب، علررى تت يت رلرراا لل قرراب تو الا رريف ابل ررار ب رربحب تي تةشررطأب غرري قاةاة ررأب ُتكرهرراا علررى 

رر  هررذا الرررن جامرراض ف  ررا". و  وا بررادة التاج   ررأب ا ا رررى  ررا ف مررا يت لررط  قررراإل  ةُ ا برراد تال  
تحت األشرر ال ا تجررر  رريف ت ينبغرري  رررمي يف علررى  ااة رراحت وات ررار ابألشرر ال، الررا تشرري إىل

األةشررطأب غرري القاةاة ررأب الررا شرراركاا ف  ررا كنت جررأب مباشرررة لالرر  يف كأشرر ال متجررر  رريف. ويت ررط 

__________ 

(5) Global Report on Trafficking in Persons 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.IV.6) . 
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لررحار ات ررار مرررع القااعررد وا بررادة التاج   رررأب بشررأحت األطفررال ا ررررتبط  إزا   بَرررعهررذا الررن ج ا ت
ي القااعررررد الررررا ترررنم علررررى تحت األطفررررال الررررذين ابلقررراات ا  ررررلحأب تو اجماعررررات ا  رررلحأب، وهرررر

يُت ماحت،  اجحب القراةاحت الردويل، ارراويف يُرزعيف ت ريف ارتكباهرا وقر  ارتبراط يف ابلقراات ا  رلحأب تو 
اجماعررات ا  رررلحأب ينبغرري اعتبرررارهيف يف ا قرررا  األول لررحار جرررراويف لرررد القرراةاحت الررردويل. وهرررذ  

طفررال كاررحار ل ةت اكررات و نررحب ااجرررا ات الداع ررأب إىل م املررأب األ األ ررااتاألوكررا  ت ررزز 
 . يف والأب ه ت  الاحاراجناو أب 

وترورررحب ا مخللرررأب اما رررأب ابلتقرررد  الرررذي تورزتررره ا نظمرررات ااقل م رررأب بشرررأحت عرررد   ررررمي  -22
مرن اتفاق رأب جملرح تورواب بشرأحت مكافحرأب ات رار ابلبشرر  26لحار ات ار. فمخل ت، ترنم ا رادة 

لكرر  طرررر  ... تحت يت ررذ إجرررا ات تررنم علرررى إمكاة ررأب عررد  م اقبررأب لرررحار علررى تةرره "ينبغرري 
( مرن 7)14ات ار ب بحب األةشطأب غري القاةاة رأب الرا ُتجرربوا علرى الارلاع ف  را". وترنم ا رادة 

اتفاق ررأب رابطررأب تمرريف جنرراب شرررإل آارر ا  كافحررأب ات ررار ابألشرر ال، وخبا ررأب الن ررا  واألطفررال، 
عررد  اعتبررار لررحار ات ررار ابألشرر ال م رر ول  جناو ررات تو  ر كرر  طررر  ... يفظررعلررى تحت "ين

إداررت عرررن األف رررال غررري القاةاة رررأب الرررا ارتكباهرررا، إحت كاةررر  هرررذ  األف رررال تررررتبب بشرررك  مباشرررر 
  ف ال ات ار". 

ويف ارر اإل اعتررزا  ا مخللررأب اما ررأب ال مرر  مررع ا نظمررات ااقل م ررأب ودوحت ااقل م ررأب، علررى  -23
 ، يُ ررد ل رر  توجره الترر زر مررن تجر  ت زيررز الت رردي ل  رار ابألطفررال وبرر   يف النحرا ا برر  تعر 

ول ةت اكرررات اج ررر مأب ا رتبكرررأب  ق ررريف يف وررراتت النزاعرررات ا  رررلحأب عن ررررات م مرررات. كمرررا يُ رررد 
ال مررررر  مررررررع ا نظمررررررات ااقل م رررررأب ودوحت ااقل م ررررررأب بشررررررأحت عررررررد   ررررررمي لررررررحار ات ررررررار والب ررررررع 

م ت تااارر ات. وارا  تت رراوحت ا مخللررأب اما ررأب مرع شررركا  األمرريف ا تحرردة، واتةت اكرات اج رر مأب عررا
مخلرر  منظمررأب ال مرر  الدول ررأب، ومكتررحب األمرريف ا تحرردة ا  رر  اب  رردرات واجرميررأب، وا قررررة اما ررأب 
ا  ن ررأب بب ررع األطفررال وااررتغ  يف جن رر ات،  ررا يف ذلررا بغررا  األطفررال وااررتغ ل األطفررال يف ا ررااد 

ها من ا ااد الا تنطاي علرى اعتردا  جن ري علرى األطفرال، وا قرررة اما رأب ا  ن رأب ااابو أب وغي 
ابت رار ابألشرر ال، ت ارر ما الن ررا  واألطفررال، مررن تجر  ت زيررز تلررا األهرردا ، وهرري تشررجع 

 جملح وقاإل ااة احت على دعيف هذ  ا بادرات. 

 التواصل مع القوا  احلكومية -جيم 
، ااررتمر 2016حلملررأب "تطفررال ت جنرراد"، الررا اةت رر  يف عررا  عقررحب اتختتررا  الرمسرري  -24

لمم  ال را   يمكتحب ا مخللأب اما أب يف التاا   مع األطرا  احلكام أب ا درجأب يف التقرير ال نا 
ار ى (. و A/72/361-S/2017/821عن األطفال والنزاع ا  ل ، الرا  نرد األطفرال وت رت دم يف )

ذ خطب عم  تكفر  عرد  مشراركأب األطفرال يف القراات ا  رلحأب تنف  إىل عدد من البداحت ا درجأب
بزما   اال أب تخذ ال لطاتمن الزخيف ا  تمر، واارادة ال  اا أب، و التاب أب  ا، ُم تف دةت يف ذلا 

 ررا  ومنررع  ن ررد األطفررال مررن جاةررحب قرراات األمررن االرردويل  ا قررد  مررن اجملتمررع ، والرردعيفاألمررار
 الاطن أب يف واتت النزاع. 

ومنذ تاق ع تول وكامأب على خطأب عمر  ا را  ومنرع  ن رد األطفرال يف  رفا  قااهترا  -25
إدمررراج يف يف اجملتمرررع   ررراعدة مرررن تُع رررد عرررن آت  األطفرررال و  تُفررررجمل، 2006ا  رررلحأب يف عرررا  

ال اة  ررر ف، وب خلرررات وفررر  ال ررر   والب خلرررات ال  ااررر أب، وك ررراانت تخررررى يب رررأب لممررريف ا تحررردة 
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 ررأب شررريكأب علررى ترض الااقررع، وُمنررع تي  ن ررد جديررد لمطفررال يف ورراتت ومنظمررات غرري وكام
، ا  ررايي 2017يف عررا  ااررتاف ،  د اريررأب الكاةغررا الدميقراط ررأب وجرردير اب  وظررأب تحتعديرردة. 

ااددة يف خطرأب ال مر  ا ت لقرأب إب را  ومنرع  ن رد األطفرال مرن جاةرحب قااهترا ا  رلحأب، وُشرطب  
دول ا درجررأب يف التقريررر ال ررناي لممرر  ال ررا  عررن األطفررال والنررزاع يف وقرر  توررط مررن قاومررأب الرر

)ا رجرررع ةف ررره(. ويف تفغاة رررتاحت، تدى اعتمررراد ا برررادة التاج   رررأب ا ت لقرررأب ابلتحقرررط مرررن  ا  رررل 
مركررزات للتجن ررد  34مركررزات مررن  32ال ررن، ا  ررت دمأب يف وورردات  ايررأب األطفررال الررا تةشرر   يف 

فتررراة مرررن اتةارررما  إىل  16فرررد و 416 1غاة رررأب، إىل منرررع تكخلرررر مرررن يتبرررع الشررررطأب الاطن رررأب األف
طفر ت اوُتجرزوا يف  50ةقر  يف تشرين الخلراين/ةافمرب ، مت ويف تطار و  ط ال لأب اب الاعالشرطأب. 

وقرر  اررابط يف مرفرررط توتجرراز البرررالغ  يف ابرواحت بررت يف تت لرررط ابألمررن الررراط  إىل مركررز اعرررادة 
علررررى امرررردمات النف رررر أب اتجتماع ررررأب وخرررردمات    رررريات حل ررررا يفتأته رررر  األورررردا  يف كررررابال 

 تياررررات ، وق رررر  وزارة الرررردفاع يف تفغاة ررررتاحت 2016الترررردريحب ا  رررر . ويف كرررراةاحت األول/دي ررررمرب 
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. 

اررريات  2016 ررري عمل رررأب تنف رررذ خطرررأب ال مررر  ا اق رررأب مرررع وكامرررأب ال ررراداحت يف عرررا  وت -26
ج ررردات، و ررر  ُولررر   خطرررأب بشرررأحت تنف رررذ اتلتزامرررات الرررااردة يف خطرررأب ال مررر . و ررردرت توامرررر 
ق اديأب بنشر خطأب ال م ، ومت ت    من ق  برتبأب مفت  عا  مرن تجر  ت  ري ا ناقشرات ا ت لقرأب 

 850تكخلرررر مرررن  2012ر  ل مرررن  رررفا  القررراات ا  رررلحأب منرررذ عرررا  ابلا رررال. ويف م ا رررار، ُاررر
، تقرررر ت وكامرررأب م ا رررار ا برررادة وا برررادة 2017طفررر ت وشررراابت ُجنررردوا كأطفرررال. ويف تواوررر  عرررا  

التاج   ررأب بشررأحت األطفررال ا رررتبط  ابلقرراات ا  ررلحأب تو اجماعررات ا  ررلحأب، ولكن ررا ي ت رردإل 
اتخت راري تتفاق رأب وقراإل الطفر  بشرأحت اشررتا  األطفرال  ب د، هري وال رامال، علرى الربوتاكرال

 يف ا نازعات ا  لحأب. 
وقد تعاق  األزمات الراهنأب التقد  يف تنف رذ خطرب ال مر  يف جنراب ال راداحت وال رامال  -27

والررر من، ولكرررن تاا رررل  بفاررر  ج ررراد الررردعاة عمل رررات اافرررراجمل عرررن األطفرررال ا ررررتبط  ابلقررراات 
 ررلحأب. وابالررافأب إىل ذلررا، يف خارريف النررزاع الررراهن يف اجم اريررأب ال رب ررأب ا  ررلحأب واجماعررات ا 

لممرر  ال ررا   يال رراريأب، تُدرجرر  القرراات احلكام ررأب وا ل شرر ات ا نا رررة للحكامررأب يف التقريررر ال ررنا 
 2017عن األطفال والنزاع ا  ل ، لالاع ا يف تعمال تت لط بتجن د واارت دا  األطفرال يف عرا  

)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 . 

إىل لف ررز التفاعرر  مررع اجماعررات  تياررات وتدى التشررار  مررع القرراات ا  ررلحأب احلكام ررأب  -28
يف ا اورأب مرن  50أكخلر مرن فرا  لحأب غي التاب أب للدولأب مرن تجر  الت ردي ل ةت اكرات ومن  را. 

التقريرر ال رناي لممر  ال را  عرن األطفرال والنرزاع ا  رل ،  ياجماعات ا  لحأب ا درجأب يف مرفق
 ييف مرفقر تيارات مدرجرأب  يف بلرداحت قااهترا احلكام رأبتنشرب ، واارت دام يف م ا بتجن رد األطفراللق ا

التقرير، ألا يب  تحت تف ال اجماعات ا  لحأب تتأ ر ب لا  القاات احلكام أب )ا رجع ةف ه(. ويف 
لف ررز ال رردد، تدى التقرد  اارررز يف تنف رذ خطررأب ال مر  يف د اريررأب الكاةغرا الدميقراط ررأب إىل  هرذا

مرررن جاةرررحب اجماعرررات   يفواارررت دام  لرررأب وطن رررأب توارررع ةطاقرررات للتاع رررأب   رررألأب  ن رررد األطفرررال
ا  ررلحأب، و رر  ت ررت   هررذ  احلملررأب، يف دلررأب تمررار، بفريررط كرررة القررد  الرراط  والفنرراة  اال رر   
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ق رررادات اجماعرررات  لررردىكمتحرررد   رمس ررر . وهترررد  ا برررادرة إىل لق رررط مزيرررد مرررن اتعررررتا  
  لحأب غي التاب أب للدولأب ابل ااقحب القاةاة أب وال  اا أب لتجن د الفت احت والفت ات. ا 

ب  لت زيرز  ايرأب مرن الُ ر مزيردات   يفوقد فت   ال الت اوحت بشأحت  ن د األطفال واات دام -29
رفررع م ررتاى وعرري تطرررا  النررزاع بتررأ ي د ررع اتةت اكررات اج رر مأب باألطفررال علررى ةطرراإل تواررع 

ال رردد، و  ررحب اتقتاررا ، تتجرراوز خطررب ال مرر  اجديرردة ا اق ررأب مررع تطرررا   هررذاال ررتأب. ويف 
تشررم  اتةت اكررات اج رر مأب األخرررى. واررا  لالنررزاع إ ررا  ومنررع  ن ررد األطفررال وااررت دام يف 

 لرررأب جديررردة، ي ررردها ا حت مكترررحب ا مخللرررأب اما رررأب، اررررتكز علرررى د رررع مرررن هرررذا الرررزخيف تنطلرررط 
 اتةت اكات اج  مأب ال تأب. 

إعرادة طفرال، جيرحب ت دوحتج را  ا د  ا تمخل  يف إقامرأب تحقط على وا كام  يولكي  -30
مررن تجرر   إدماجررات كررام ت يف اجملتمررع اترتبرراط ابلقرراات ا  ررلحأب يفاألطفررال الررذين ارربط  رر إدمرراجمل

ت رري  األطفرال مرن  رفا   وعقرحباحل لالأب دوحت إعادة  ن دهيف، وبذلا تنك ر ولقأب ال نف. 
ربامج إعرررادة لرررا ناارررحب  الت طررر بالقررراات ا  رررلحأب تو اجماعرررات ا  رررلحأب، جيرررحب الرتك رررز علرررى 

. فاألطفررال الررذين ارربط  ن رردهيف وااررت دام يف حيملرراحت آاثر وإجيرراد التمايرر  الكررايف  ررا دمرراجملاا
اة  لكرري ي  شرراا و ررالنررزاع، ومررن   فررإحت إعررادة إدمرراج يف يف اجملتمررع علررى وررا ف ررال تمررر تااارري 

قبرا ن  يف ارب   راد  ال ر  . وتااجره الفت رات  ر اابت تكررب كاملأب وي  ماا يف بنرا  جمتمرع ي
بطفررر .  يررررج نقرررد  وتن للا رررمأب اهتن، إذ عرررادة مرررا يت رلرررتاررررهن وجمتم ررر مررررة تخررررى مرررن ق بررر 

يتحقرط واب خل ، ا ااجه الفت احت الذين ت رلاا ل نرف جن ري م رتارت عال رأب مرن الا ريف. ومرا ي 
للفت ررات والفت رراحت القرردر الكررايف مررن إعررادة اتةرردماجمل وا  رراعدة  ررا ميكررن يف مررن إجيرراد ال ررب  الررا 

منتجرر  يف جمتم رراهتيف   ر  ميكررن يف التمتررع ابجملماعررأب الكاملرأب مررن وقرراإل ااة رراحت  ات   ل ريف تفررراد
 ل    والتنم أب. لق ط ا ج ادا كفالأب  يف، قد ت يت ن   ت  الفت ات والفت احت ااا ا  يف 

يف اجملتمرررررع، الرررررا ترررررافر ا  ررررراعدة النف ررررر أب  اادمررررراجملمم  خررررردمات إعرررررادة وقرررررد ُ ررررر -31
علرررى اارررت ادة و ررراهتيف عرررن طريرررط فررررل الت لررر يف والتررردريحب  ،   ررر  ت  رررن يفاتجتماع رررأب لمطفرررال

رة تاررررر مراعرررراة اتوت اجررررات اما ررررأب للفت ررررات. واب خلرررر ، فررررإحت إعررررداد اجملتم ررررات ا مررررع ا  رررر ، 
من  إدماج يفو القاات ا  لحأب تو اجماعات ا  لحأب  يفاألطفال الذين ابط  ن دهيف تقبال تا

ال رردد، تكرررر ا مخللررأب اما ررأب  هررذا، يشررك  جررز ات ت يتجررزت مررن ال مل ررات اجملتم  ررأب. ويف جديررد
 كفايرأب ا راارد ال زمرأب  تارمندعاهتا إىل الدول األعارا  وا نظمرات ااقل م رأب ودوحت ااقل م رأب  حت 

ماحت إعادة إدماجمل لف   األطفال وإعادة إدماج يف وتكف  الرتك ز على اتاتدامأب، بطرإل من ا ل
ولايررأب حل ررا يف علررى الت لرر يف. ولرر  ا مخللررأب اما ررأب األ عطررا منررأب ومأماةررأب وإاألطفررال يف ب  ررات آ

 ا ت رررلأب اب الررراعجملرررح وقررراإل ااة ررراحت علرررى ماا رررلأب الرتك رررز علرررى هرررذ  ا  رررألأب يف القررررارات 
 ااف  األخرى ذات ال لأب. وا

 التصدي لالنت اكا  اجلسيمة اليت ترتكب ا اجلماعا  انسلحة غح التابعة للدولة -ياو 
اةط قررات ألررا لقررط مررن تقررد  مررع القرراات ا  ررلحأب احلكام ررأب  نررع  ن ررد األطفررال، عررززت  -32

وا ررل   ،ال رردد هررذااألمرريف ا تحرردة ات ررا ا ابجماعررات ا  ررلحأب مررن تجرر  ا ررد  ةف رره. ويف 
ا باشر مع وكامأب كالامب ا والقاات ا  لحأب الكالامب أب من تجر  لرماحت  ااألميف ا تحدة تاا ل 

ت رررري  األطفرررال ا ررررتبط  ابجماعرررأب ا  رررلحأب يف الاقررر  ا ناارررحب وإعرررادة إدمررراج يف يف اجملتمرررع. 
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 نررراوي وم قررر  اررربتمرب علرررى اتفررراإل ابالرررافأب إىل ذلرررا، وافرررط جررر   التحريرررر الررراط  يف تيلال/و 
اررنأب  15ر األقرر  مررن عمررر احلكامررأب لاقررف إطرر إل النررار، تاررمن التزامررات باقررف  ن ررد الق  رر مررع
  فافه.  يف

ويف الفلبررر ، وا رررل  جب رررأب مرررارو اااررر م أب للتحريرررر وقررراات ابةغ رررامارو اااررر م أب  -33
ل نا ررر كرر  ا  اجب ررأب. وولرر   وااررت دام يف  ن ررد األطفررال نررع ا  ررلحأب تنف ررذ خطررأب عمل مررا 

طفرر ت  1 869ال زمررأب  نررع  ن ررد األطفررال، ومت رمس ررات فررا ارتبرراط د ررع األطفررال البررالأ عررددهيف 
الرررذين ورررددهتيف جب رررأب مرررارو اااررر م أب للتحريرررر با رررف يف مررررتبط  اناو رررا ا  رررل ، وذلرررا يف 

. كمرررا ت ررردرت جب رررأب مرررارو اااررر م أب 2017ال ررلأب مرررن ا رااررريف كررراحت آخرهرررا يف آذار/مررارس 
 رر اغأب منتظمرر  لل نا ررر ا  ررلحأب، إلررافأب إىل  ات يقارري إبجرررا  مراقبررأب ذات ررأب وفرررزر تاج  ررللتحريرر

ابلقررراات  مبرررادة تاج   رررأب لتق ررر يف ال مرررر مرررن تجررر  ولرررع لرررماانت داخل رررأب  نرررع ارتبررراط األطفرررال
طب  اجماعرأب التنف ذ الكام  مطأب ال م ، ُشر . وعقحب ا إعادة ارتباط يف احل لالأب دوحتو  ا  لحأب
ألطفررال والنررزاع ا  ررل  )ا رجررع ةف رره(. وارر كاحت تقرردمي ريررر ال ررناي لممرر  ال ررا  عررن امررن التق

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. 

ب رررد تاق رررع  ،شرررمالقطررراع ال - ويف ال ررراداحت، التزمررر  احلركرررأب الشررر ب أب لتحريرررر ال ررراداحت -34
ارررماحت ت رررري  األطفرررال ا اجرررادين يف  رررفاف ا ب، 2016تشررررين الخلررراين/ةافمرب يف خطرررأب عمررر  

 رررب  من رررا إ ررردار وةشرررر األوامرررر بوااررراذ التررردابي ال زمرررأب لاقرررف  ن رررد األطفرررال واارررت دام يف، 
ارماحت ال  كريأب وت  ر  ج رأب تن رط رف  رأب ا  رتاى لغررض التن ر ط والت راوحت مرع األمريف ا تحردة ل

بت  رررري إعررررادة إدمرررراجمل األطفررررال يف  تياررررات التنف ررررذ الكامرررر  مطررررأب ال مرررر  هررررذ . وت  رررردت احلركررررأب 
 و ا يف على الت ل يف.  واااذ ااجرا ات ال زمأب لاماحتل أب اا يفجمتم اهت

إىل تاق ررع  تياررات  أبوتدى تفاعرر  األمرريف ا تحرردة مررع اجماعررات ا  ررلحأب غرري التاب ررأب للدولرر -35
 ر  تن ر ق أب احلركرات األزواديرأب، لتقريرر. ويف مرايل، وق  ا شرمالأب ابفرتة ال يف خطا عم  جديدت 

 رايت يف ، خطأب عم  مع األميف ا تحدة  نع  ن د األطفرال واارت دام يف و 2017يف آذار/مارس 
تطارات إجياب ات باجه خال ةظرات إىل تحت د ع الك راانت الرا تقرع  وشك   ذلاال نف اجن ي.  من

لزمأب  وكا  خطأب ال م ، رغيف تحت احلركرأب الاطن رأب لتحريرر ل  مظلأب تن  ق أب احلركات األزواديأب مُ 
النزاع ا  رل  با رف ا ولر   تردابي و تزواد هي فقب ا درجأب يف تقرير األم  ال ا  عن األطفال 

خطررأب  تياررات  رر  األمرريف ا تحرردة وق   ،2017جررع ةف رره(. ويف تيلال/ارربتمرب  ر حلمايررأب األطفررال )ا
ا دة ررأب ا شررررتكأب يف  ةجاةرررحب القررا مررن عمرر  هتررد  إىل إ رررا  ومنررع  ن ررد األطفرررال وااررت دام يف 

ة جررير. ويف تشرررين األول/تكتررابر، ت رردر رورر ح تلررا اجماعررأب تمرررات داومررات إىل قررادة القطاعررات 
 ن د األطفال فارات. إب ا  ومنع   35 الر

 سألة وتعميم مراعاهتا علا الصعيد العانيألنالتوعية  -رابعاا  
 الزارا  انيدانية والتوعية -ألف 

 ل  الزررات ا  داة أب والتاع أب تشك  جاةبات زاررت من تةشرطأب ا مخللرأب اما رأب ومكتب را  -36
ا تاا رررلأب مرررع احلكامرررأب  ت ررراتتب اتال ررردد، ويف تعقرررا هرررذالتقريرررر. ويف اب ا شرررمالأب فررررتةيف ال
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الكالامب رررأب والقررراات ا  رررلحأب الخلاريرررأب الكالامب رررأب ولرررام  ال مل رررأب، ارررافرت ا مخللرررأب اما رررأب إىل  
مرررررع ألخللررررري  ات رررراتهتا. وتكررررردت ا مخللررررأب اما رررررأب يف 2017كالامب ررررا يف تشررررررين الخلرررراين/ةافمرب 

جاةرررررحب د رررررع مرررررن ابألولايرررررأب  و  ينبغرررري تحت حيظرررررىاحلكامررررأب تحت إعرررررادة إدمررررراجمل األطفرررررال ا  رررررر  
ما فررراحت مرررن مكتب رررا يف ب خلرررات فن رررأب إىل  تيارررات األطررررا . وخررر ل الفررررتة ا شرررمالأب ابلتقريرررر ارررافر 

تفغاة رررتاحت وبرررنغ دي  وجنررراب ال ررراداحت وال ررراداحت للماررري يف تنف رررذ األولرررارت الرو  ررر أب ا ت لقرررأب 
ارافر فريرط فر  مرن مكترحب ا مخللرأب ابألطفال و ايت يف من النزاع ا  ل . ويف تشرين األول/تكترابر، 

اما ررأب إىل ا ملكرررأب ال رب ررأب ال ررر اديأب للت رراوحت مرررع ووررردة  ايررأب األطفرررال، ا نشررأة ورررديخلات، والتاب رررأب 
 لتحالف اات ادة الشرع أب يف ال من، من تج  تقدمي ا  اعدة يف ت زيز  ايأب األطفال يف ال من. 

يف بروك ر   خطراابت  2017يف شرباط/فرباير    ا مخللرأب اما رأبلقوف ما يت لط ابلتاع أب، ت -37
 ع ا  رررل ، الرررذيل والنرررزا ا  رررتاى للمررر لر الررردويل ا ت لرررط ابألطفرررا أبرف  ررريف اجل رررأب اتفتتاو رررأب ال

 يفألطفررال احلمايررأب  اتةظمتره بلج كررا لرر  مالرراع "تبررادل امررربات بشررأحت ولررع وتنف ررذ ا اارر
لرح األمرن يف جمذ قررارات تنف رالراع فريقرات م ن رات   تياات واتت النزاع". وترتا  ا مخللأب اما أب 

 نظمرات ا  ن رأبوتلف ا  ب  وتقامس ا لر على تمه أب لديد تفا  ا ماراات وركز ا هذا اجملال. 
 التدريحب والتاج ه. تقدمي بالع وتنف ذ ا ااات  ايأب الطف ،  ا يف ذلا 

مرررأب اجتماعرررات غررري رمسررري يف ة ايرررار  ، عقرررد روررر ح اجم  رررأب ال ا2017ويف شرررباط/فرباير  -38
الردول و  ااراوروحت وتعررب .عامات على إةشا  وتيأب األطفال والنرزاع ا  رل  عشرينل وتفال  رور 

ض يف هررذا الاقرر  الررذي تقررا    ،تحت الاتيررأب واالقرراي وا  ررتمر للاتيررأب، وتكررد يفاألعاررا  عررن دعم رر
تكخلرر تمه رأب مرن تي وقر   ،والفت رات يف ال راي ف ه النزاعرات الناشر أب وا ديردة و راة م ير  الفت راحت

إةشررا  الاتيررأب، ةشرررت ا مخللررأب اما ررأب ُكت بررات ب نررااحت "عشررروحت  ىماررى. و ناارربأب اتوتفررال بررذكر 
 ز من عم  " يتناول ما تُ ا تاررين من النزاعاتل    ايأب األطفال  ال م  يف اب   عامات من

 .(6)متال ابللغت  ااةكل زيأب والفرة  أب هالاتيأب، و عامات الا اةقا  منذ إةشا  ا ال شرينيف 
قررد يف شررارك  ا مخللررأب اما ررأب يف مرر لر وزاري دويل عُ  ،تياررات  2017ويف شررباط/فرباير  -39

ي ا  رر  الترراج   ابريررح، اشرررتك  يف ااتاررافته وكامررأب فرة ررا وال اة  رر ف ابلت رراوحت مررع الفريررط
ات ا  ررلحأب، اجماعررو تا رررتبط  ابلقرراات ا  ررلحأب  ابلقااعررد وا بررادة التاج   ررأب بشررأحت األطفررال

جن رد تو ال مرن التاناات على إع حت التزامات ابريح  مايأب األطفر عشروذلا ل وتفال  رور 
دور  ررر وعلرررى، اتارررت دا  غررري القررراةاة   مرررن جاةرررحب القررراات ا  رررلحأب تو اجماعرررات ا  رررلحأب

ل امرررررأب ااجل رررررأب   مخللرررررأب اما رررررأب بكلمرررررأب يف. وتدلررررر  اذات ال رررررلأب القااعرررررد وا برررررادة التاج   رررررأب
 يف دلأب تمار تخرى، و  لأب  لأب "تطفال ت جناد". ،وعرل 

ولقررررأب عمرررر  اررررنايأب بشررررأحت األطفررررال والنررررزاع يف مكتررررحب ا مخللررررأب اما ررررأب  تياررررات وشررررار   -40
 /حتة  رررا يف  بررررل اة رررأب يفاأل  اتلاديرررأب ا  رررل ، وا ررررتة وال ررر   واألمرررن، ةظمت رررا وزارة امارج رررأب

  م رأبنظمرات ااقلتت   للدول األعارا  وا رل  يف تلا ا ناابأب فرل عمل أب . وعُ 2017 تبري 
  .ا تاررين من النزاعاتت م ط مشاركت ا يف  ايأب األطفال 

ولقرررأب ةقرررا  رف  رررأب يف ، ُدع ررر  ا مخللرررأب اما رررأب إىل ا شررراركأب 2017ويف وزيراحت/ياة ررره  -41
اجماعرررات ا  رررلحأب غررري  القررراةاحت مرررن جاةرررحب شرررج ع اوررررتا ا  رررتاى ةُظمررر  يف لنررردحت بشرررأحت ت

__________ 

  ./https://childrenandarmedconflict.un.org/commemorating-20-years-of-work-for-children متال يف ا اقع (6)

https://childrenandarmedconflict.un.org/commemorating-20-years-of-work-for-children/
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، وذلررا  ناارربأب عقررد مرر لر ةظمترره وزارة امارج ررأب والكامنالرر  يف ا ملكررأب ا تحرردة أبالتاب ررأب للدولرر
لراع "النرزاع ا  رل  يرلندا الشمال أب وه  أب ال ل حب األ رر الربيطاة رأب ورال ما آلربيطاة ا ال ظمى و 

، يف ت نررا  تلررا الررزررة، تياررات ااة رراين". والتقرر  ا مخللررأب اما ررأب  يلر القرراةاحت الرردو ا  ا ررر وتطررا 
مقررات  لنردحت الرا تت رذ مرنوزارة امارج رأب والكامنالر  وعردد مرن ا نظمرات غري احلكام رأب  ي مخلل
 . واررافرت ا مخللررأب اما ررأب، يف ت نررا  الرولررأب ةف رر ا، إىل برررل   قابلررأب النظرررا  يف وزارة امارج ررأب را

ناقشأب الشااغ  ا ت لقأب  مايأب الطفر . ويف آب/تغ رطح، التقر  ا مخللرأب بغ أب ماأل اة أب  اتلاديأب
  اعد األم  ال را  ا  ر  اب ل رأب الدول رأب ااايردة وا  رتقلأب للم راعدة يف التحق رط  تياات اما أب 

 بشررررأحت األشرررر ال ا  رررر ول  عررررن اجررررراويف األشررررد خطررررارةت  اجررررحب القرررراةاحت الرررردويل ا رتكبررررأب يف
 وم وقت يف قااو ات. 2011اجم اريأب ال رب أب ال اريأب منذ آذار/مارس 

 ةت لتقريررررر تت لررررط مباشررررر اب ا شررررمالأب فرررررتةيف الوكرررراحت ال ديررررد مررررن ا بررررادرات الررررا طُر ورررر   -42
 ا مخللررأب اما ررأب تدلرر  هرردا  التنم ررأب ا  ررتدامأب ذات ال ررلأب ابألطفررال والنررزاع ا  ررل . فمررخل ت، 

جملررح األمررن يف اجتمرراع بشررأحت م ررألأب اتعترردا ات علررى ا رردارس، عقدترره وفقررات ل رر غأب  بب رراحت إىل
ها، والب خلرررات الداومرررأب ألوروغرررااي وال رررايد وفرة رررا. وركرررزت  الب خلرررأب الداومرررأب ايطال رررا وشرررركاؤ آرر

النررزاع ا  ررل  يف الت لرر يف. ويف  اررررين مرن ا توررط ا مخللرأب اما ررأب يف مررداخلت ا علررى لررورة  ايررأب 
حت األول/دي مرب، اافر تعاا  من مكتب ا إىل بنما لتقدمي عرض يف اجتمراع ب نرااحت "ت زيرز كاةا 

دارس مرررررن دور األطررررررا  الفاعلرررررأب يف جمرررررال الررررردفاع يف  ايرررررأب الت لررررر يف مرررررن اتعتررررردا  و ايرررررأب ا ررررر
ةظمتررره وكامرررات األرجنتررر  وبنمرررا والنررررويج والتحرررالف ال رررا ي حلمايرررأب  اتارررت دا  ال  ررركري"

إدمراج يف يف م او  فا ارتباط األطفال وت رحي يف وإعادة  تياات تعتدا ات. و ل  الت ل يف من ا
لتقريرر. اب ا شرمالأب فررتةال مخللرأب اما رأب يف ا ت اهتمرا جمراتتود النزاع ا  ل   اجملتمع يف واتت

ال دد، لد   ا مخللرأب اما رأب عرن ا الراع يف اجتمراع رف رع ا  رتاى مرع انورحب رور ح  هذاويف 
لج كا ووزير خارج ت ا ُعق رد يف ة ايرار  يف تشررين األول/تكترابر. كمرا عقردت اجتمراع  وزرا  ب

لتقرير مع ألخللي البنا الدويل  ناقشأب م ألأب الت اوحت يف جمال  ايأب األطفرال، اب ا شمالأب فرتةاليف 
 مخللرأب وت ا ما ما يت لط إبعادة إدماجمل األطفال الذين اربط ارتبراط يف  طررا  النرزاع. واغتنمر  ا

النظررررا  الرو  ررر   يف وزارة امارج رررأب مرررع  جتمررراعاما رررأب فر رررأب زرراهترررا إىل واشرررنطن ال ا رررمأب ل 
 رررراحت بشرررررأحت بكلمررررأب رو  رررر أب يف مركرررررز ات م تيارررررات أب وألخللرررري الكرررراةغرس. وتدلررررر  ا مخللررررأب اما رررر

 /النررزاع علررى األطفررال. ويف ارر اإل ةفررح ا الرراع، اررافرت ا مخللررأب اما ررأب يف كرراةاحت األول أت رري
إىل جنرررراب تفريق ررررا حلاررررار دورة تاررررتخلارة األفكررررار والت طرررر ب بشررررأحت م املررررأب  2017دي ررررمرب 

 األطفال اجناد ال ابق  من مازامب ط.
لتقريررر، الرردعيف إىل مكتررحب األمرريف ا شررمالأب ابفرررتة الوقررد  مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب، طرراال  -43

هترد  بشأحت ات ار يف واتت النرزاع ا تحدة ا    اب  درات واجرميأب يف إعداد ورقأب ماال   أب 
ت زيز ت دي األميف ا تحدة  ذ  اجراويف. ولتحق ط هذ  الغايأب، اافر ما فاحت من ا كترحب يف  إىل

نا للمشاركأب يف اجتماع فريط خرربا  بشرأحت مالراع ات رار يف منراطط النرزاع.  تيلال/ابتمرب إىل ف 
ا نترررردى ال ررررناي التااررررع والخل  رررر  لشرررربكأب ويف تشرررررين الخلرررراين/ةافمرب، وارررررت ا مخللررررأب اما ررررأب 

بر رراة احت مررن تجرر  التحررر  ال ررا ي، الررذي ُعق ررد يف م  ةررا بشررأحت مالرراع منررع التطررر  ال ن ررف 
"مااج ررأب الرردوافع واألاررباب اجذريررأب  ُعرر   الرراعفريررط يف والفظرراوع اجماع ررأب، و رر  شررارك  

الناجحأب تقرت ع التطرر ". ولرد   للتطر  ال ن ف والفظاوع اجماع أب ولديد اتارتات ج ات 
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يف الش ر ةف ه عن مالاع "األزمات والنزاعات:  ايأب الف ات األشد ل فات"، وذلرا يف ا ر لر 
ر ال ا ي الرابع بشأحت اتات  ال ا  رتدمي ل مر  األطفرال يف براينح آيرريح. وي التفاعر   هرذا كم  

ما يت لط  ظر تاات تشركال عمر  األطفرال القاي مع منظمأب ال م  الدول أب، وت ا ما ف  حتَ الت او 
 . يفواات دام والقاا  عل  ا،  ا يف ذلا  ن د األطفال اجناد

 العمل مع اننظما  اإلقليمية -ألء 
 االحتاي اطفريقي  

تاا ررل  توا ررر الشررراكأب القايررأب برر  ا مخللررأب اما ررأب واتلرراد األفريقرري، واررافرت ا مخللررأب  -44
األول/تكتررابر إىل  ام نررا للمشرراركأب يف م تكررف و ررم للمب ررا   اما رر  اما ررأب يف تشرررين 

ا مخللرأب  عملر والااطا . وركز ا  تكف على النظا  ال ا ي الناشس وت دديرأب األطررا  وتفريق را، و 
ت ررل ب الاررا  علرررى الشررااغ  ا ت لقررأب ابألطفررال والنرررزاع لمرررع ا شررارك   جنبررات إىل جنررحب اما ررأب

 ب مل يف. ا  ل  ذات ال لأب

 االحتاي اطورويب  
، بب رررراة  تمررررا  اللجنررررأب 2017تدلرررر  ا مخللررررأب اما ررررأب، يف شررررباط/فرباير ووزيراحت/ياة رررره  -45

بب ررراحت  2017يف وزيراحت/ياة ررره  تيارررات ال  اارر أب واألمن رررأب التاب رررأب جمللرررح اتلررراد األورويب، وتدلررر  
األورويب، والتقرر  يف بروك رر  اب مخلرر  تمررا  اللجنررأب الفرع ررأب ا  ن ررأب  قرراإل ااة رراحت التاب ررأب للرب رراحت 

امررررال ل لرررراد األورويب ا  رررر   قرررراإل ااة ررررراحت. وجرررررى يف تلررررا اتجتماعررررات تبرررررادل ا را  
وا  لامات بشأحت ت ر النزاع ا  ل  على األطفال وبشأحت ارب  ماا رلأب ت زيرز الت راوحت بر  اتلراد 

 طفال ا تاررين من النزاعات ا  لحأب.األورويب ومكتحب ا مخللأب اما أب ف ما يت لط  مايأب األ

 جامعة الدوو العربية  
برر  جام ررأب الرردول ال رب ررأب ومكتررحب ا مخللررأب  2014وفقررات تتفرراإل الت رراوحت ا اق ررع يف عررا   -46

اما ررأب، وا ررل  ا مخللررأب اما ررأب الت رراوحت مررع جام ررأب الرردول ال رب ررأب، ومشرر  ذلررا الرردعاة إىل تحت 
ام أب على الربوتاكال اتخت اري تتفاق أب وقاإل الطف  بشرأحت ت د  إل د ع الدول األعاا  يف اج

اشرتا  األطفال يف ا نازعات ا  لحأب، ووا ل  ا مخللأب تياات ااتط ع جماتت الت اوحت االايف 
مرن تجر   ايرأب األطفرال ا تارررين مرن النزاعرات ا  رلحأب يف  يف جمرال الردعاة ا شرتكأباألةشطأب و 

لتقد ، ا   ى ا كتحب إىل زردة ت زيز التفاعر  مرع اجام رأب يف الفررتة ا نطقأب. ومن منطلط ذلا ا
 ا شمالأب ابلتقرير ا قب .

 يمنظمة حلف مشاو اطفلس  
ت اوةرر  ا مخللررأب اما ررأب مررع منظمررأب ولررف مشررال األطل رري بغ ررأب ت م ررط الشررراكأب بشررأحت  -47

ا مخللرررأب اما رررأب، يف  اجتم ررر  2017ويف كررراةاحت الخلاين/ينررراير  م رررألأب األطفرررال والنرررزاع ا  رررل .
 يف بروك ر ، اجتم ر و ة ايار ، مرع قاورد ب خلرأب الردعيف الاط رد والقراات األمريك رأب يف تفغاة رتاحت، 

مرررع انورررحب األمررر  ال رررا   نظمرررأب ولرررف مشرررال األطل ررري  ناقشرررأب ارررب   ،2017يف شرررباط/فرباير 
 ماا لأب ت زيز  ايأب األطفال يف ال مل ات الا تقادها هذ  ا نظمأب.
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ولرع ا اارات ومبرادة تاج   رأب  نظمرأب ولرف مشرال يف مكتحب ا مخللأب اما أب يف وااه -48
بشأحت األطفال والنزاع ا  ل ، ومشر  ذلرا وارار دورة تدريب رأب بشرأحت األطفرال والنرزاع  ياألطل 

تف  ر  ا ت لقرأب بيف ا ناقشرات  ، ترك را، يف تيلال/اربتمرب، وشرار  ا كترحبا  ل  ُعق ردت يف تزمري
 .2017كاةاحت األول/دي مرب   يف ُعق دت يف كابالوالا ال  ااأب يف إطار ب خلأب الدعيف الاط د، 

 منظمة التعاون اإل المي  
، وا رر  مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب ت اوةرره مررع منظمررأب الت رراوحت ااارر مي، 2017يف عررا   -49
اتجتماعررات  ناقشررأب  ارر ما مررع اللجنررأب الداومررأب ا  ررتقلأب حلقرراإل ااة رراحت، وعقررد عررددات مررن وت

 ا  او  ذات اتهتما  ا شرت  وجماتت الت اوحت يف ا  تقب .

 بناء الدعم مع اجملتمع اندين -جيم 
يُ ررد  تاط ررد ال  قررات مررع الرردواور األكادمي ررأب واجملتمررع ا رردين وا نظمررات غرري احلكام ررأب  -50

لرأب اما رأب. وقرد وج  ر  ا مخللرأب اما رأب ا  ن أب   ألأب األطفال والنزاع ا  ل  تولايأب رو  ر أب للممخل
إىل الرررردول األعاررررا  ومنظمررررات اجملتمررررع ا رررردين راررررالأب ابلف ررررديا يف ا رررر لر الرررردويل الخلرررراين ا  رررر  

. وابالرافأب إىل ذلرا، عقردت 2017اب دارس ا منأب، ا  قاد يف باينح آيريح يف آذار/مرارس 
إواطرررأب مشررررتكأب ل ررررض م لامرررات عرررن ا كلفرررأب اجديررردة ابلاتيرررأب يف األشررر ر األخرررية جل رررات 

ا كتررحب، و ناقشررأب اررب  ماا ررلأب الرتك ررز علررى امطررأب ا ت لقررأب ابألطفررال  عمرر  تولارهتررا ف مررا  ررم
منظمرررأب يف لنررردحت وبروك ررر   50والنرررزاع ا  رررل . واجتم ررر  ا مخللرررأب اما رررأب مرررع ألخللررري تكخلرررر مرررن 

. وتاا ر  يف 2017عرا   وجن ف وة ايار  ويف عدد من األماكن األخرى يف الن ف الخلراين مرن
جن ررف الت رراوحت الا  ررط مررع الفريررط ال امرر  لشرربكأب وقرراإل الطفرر  مررن تجرر  ت مرر يف ال مرر  ا ت لررط 

 ابألطفال والنزاع ا  ل  يف عدد من ال مل ات اجاريأب يف جن ف.

 يعم الشراكا  مع كياان  حقوق اإلنسان وآليا  اطمم انتحدة -ياو 
  مع الدول األعاا  الا ي ت رد  إل ب رد علرى الربوتاكرال وا ل  ا مخللأب اما أب التاا  -51

 ررد  وذلررا اتخت رراري تتفاق ررأب وقرراإل الطفرر  بشررأحت اشرررتا  األطفررال يف ا نازعررات ا  ررلحأب، 
ل يف وررراتت اطفرررعلرررى الربوتاكرررال وت زيرررز احلمايرررأب القاةاة رررأب حلقررراإل األ  رررا يلق رررط الت رررديط ال

رتة ا شمالأب ابلتقرير، اجتماعات  ناو أب مع الدول األعارا  النزاع. وعقدت ا مخللأب اما أب، يف الف
مع ا نظمات ااقل م أب ودوحت ااقل م أب واجملتمرع ا ردين واألفرقرأب ااقل م رأب  وتقام  ات اتت وخل خلأب

 فرررتةالبشررأحت هررذ  ا  ررألأب. وقررد ت رربح  د اريررأب تفريق ررا الااررطى دولررأبت طرفررات يف الربوتاكررال يف 
تشررج ع أتي ررد ال رركا  لااررت دم  ا مخللررأب اما ررأب تياررات تلررا اتت رراتت لتقريررر، و اب ا شررمالأب

األخرررررى الررررا ت ررررزز  ايررررأب وقرررراإل األطفررررال يف ورررراتت النررررزاع ا  ررررل ، مخلرررر  ا بررررادة وا بررررادة 
اجماعررات ا  ررلحأب، وإعرر حت ا رردارس تو التاج   ررأب بشررأحت األطفررال ا رررتبط  ابلقرراات ا  ررلحأب 

ةررر  ا مخللرررأب اما رررأب ومكتب رررا، يف الفررررتة ا شرررمالأب ابلتقريرررر، مرررع ا منرررأب. ويف ذلرررا ال ررردد، ت او 
 إع حت ا دارس ا منأب الذي وق   عل ه يف تشرين األول/تكتابر. لكي تقروكامأب ال من 

ووا ل  ا مخللأب اما أب إي   تولايأب للت اوحت الا  ط ب  مكتب ا وا ل ات الدول أب حلقراإل  -52
ااة ررراحت، وخبا رررأب اتارررت راض الررردوري الشرررام ، وجنرررأب وقررراإل الطفررر ، واللجنرررأب ا  ن رررأب  قررراإل 
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إىل ال ررابط ااة رراحت. ويف هررذا ال رردد، قررد  مكتب ررا    ررأب إارر امات يف الفرررتة ا شررمالأب ابلتقريررر 
الشررام  ا ت لقررأب ابجم اريررأب ال رب ررأب ال رراريأب وجنرراب تفريق ررا والفلبرر .  ري ررأب اتاررت راض الرردو عمل

الرا  أبرارالاليف كررر مفراض األمريف ا تحردة ال رامي حلقراإل ااة راحت   حتوتشي ا مخللأب اما أب إىل ت
الفلبر ، النقراط الرااردة يف مرذكرة مكترحب  احلالرأب يف اارت راض ار اإلإىل وزير امارج أب يف وج  ا 

ا مخللررأب اما ررأب، و رر  ورر   وكامررأب الفلبرر  علررى إيرر   تولايررأب تعتمرراد مشررروع القرراةاحت ا ت لررط 
اررماحت ل رر   ايررأب األطفررال مررن اتةت اكررات اج رر مأب يف لابألطفررال يف ورراتت النررزاع ا  ررل  

فررررال و ن رررردهيف مررررن جاةررررحب اجماعررررات ارررر اإل النررررزاع ا  ررررل  واارررراذ ترررردابي  نررررع اختطررررا  األط
ا  ررررلحأب. ويف والرررررأب اجم اريرررررأب ال رب رررررأب ال ررررراريأب وجنرررراب ال ررررراداحت، تكرررررد ال ديرررررد مرررررن الررررردول 
األعارررا ، يف جل رررات التحررراور، تمه رررأب  ايرررأب األطفرررال يف اررر اإل النزاعرررات ا  رررلحأب. وتشرررجع 

ألطفرررال والنرررزاع ا مخللرررأب اما رررأب جملرررح وقررراإل ااة ررراحت علرررى ماا رررلأب تنررراول ا  ررراو  ا ت لقرررأب اب
إدراجمل إشررارات علررى لبلررداحت ذات ال ررلأب  وترورحب ابعتمرراد تا رر ات عمل رأب  وتشررجع يف اا  رل  

الررررا تا ررررل  إل  ررررا ه  ررررات ا  اهرررردات وا كلفرررراحت برررراترت يف إطررررار ذات ال ررررلأب إىل النترررراوج 
اعلرأب ا  ن رأب   وتلرف اج رات الفبَرااجرا ات اما أب لاماحت ااتدامأب اتلتزا   را ومتاب ت را مرن ق  

  مايأب وقاإل األطفال.
ووا رررل  ه  رررات ا  اهررردات تدا  دور م ررريف يف لديرررد الفجررراات بررر  ااطرررار القررراةاين  -53

وال  ااررراا وا مارارررأب ا ت لقرررأب ابألطفرررال والنرررزاع ا  رررل ، وقررردم  تا ررر ات ل ررر جمل تيرررأب توجررره 
إىل والرأب ا تارررين مررن  ق رار. ويف هرذا ال رردد، تررى ا مخللرأب اما ررأب براادر مشرج أب يف ااشررارة

النزاعررررات ا  ررررلحأب يف د اريررررأب تفريق ررررا الااررررطى ود اريررررأب الكاةغررررا الدميقراط ررررأب يف ا  وظررررات 
(. وتت رررريف تلرررررا CRC/C/COD/CO/3-5و CRC/C/CAF/CO/2امتام ررررأب للجنررررأب وقررررراإل الطفرررر  )

ترك زهررا ا  وظررات ابلقرراة وهرري ت كررح الراررالأب الررااردة يف مررذكرة مكتررحب ا مخللررأب اما ررأب، رغرريف 
واارررررت دام يف، وا  رررررا لأب عرررررن  علرررررى إيررررر   تولايرررررأب اررررراداثت ال ررررر  ، و ررررررمي  ن رررررد األطفرررررال

اتةت اكرررات اج ررر مأب ا رتكبرررأب  رررط األطفرررال، فاررر ت عرررن ت زيرررز عمل رررات ةرررزع ال ررر ل وت رررري  
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 
الررردعيف. ويف اررر اإل ا اررري قررردمات، اررر ت اوحت ا كترررحب مرررع الرررزم   يف األمررريف ا تحررردة ال رررامل  يف 

عيف ا  داحت يف ك  مرن د اريرأب تفريق را الاارطى ود اريرأب الكاةغرا الدميقراط رأب مرن تجر  تقردمي الرد
 للتنف ذ ال ريع للتا  ات ا  مأب للجنأب وقاإل الطف .

واافرت ا مخللأب اما أب إىل جن ف يف     مناابات يف الفرتة ا شمالأب ابلتقريرر. ففري   -54
، دعرررا مفررراض األمررريف ا تحررردة ال رررامي لشررر وحت ال ج ررر  ا مخللرررأب 2016كررراةاحت األول/دي رررمرب 

حردرت احلمايرأب والرذي دار ورال مالراع "األطفرال اما أب إىل احلاار ال ناي التاارع ا ت لرط بت
ا تنقلاحت". وركزت ا مخللأب اما أب، يف ب ا ا، يف دلأب تمار، على طرإل ل   اتاتجابأب يف جمال 

، اررررافرت ا مخللررررأب 2017احلمايررررأب الدول ررررأب لمطفررررال ا تاررررررين مررررن النزاعررررات. ويف آذار/مررررارس 
 على جملح وقاإل ااة احت. 2016 اما أب ال ابقأب إىل جن ف ل رض تقريرها ل ا 

ويف وزيراحت/ياة ررررره، ارررررافرت ا مخللرررررأب اما رررررأب اجديررررردة إىل جن رررررف ل جتمررررراع ابلنظررررررا   -55
ا اجادين يف جن ف ولت زيز عم  مكتب ا مع الك اانت ا اجادة يف جن ف، وهي الك اانت الرا 

ل رر  الشررراكات. ويف  قرردم  إل  ررا ا مخللررأب اما ررأب رؤيت ررا بشررأحت م ررتقب  الاتيررأب ورتي ررا بشررأحت
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ذلرررا ال ررر اإل، اجتم ررر  مرررع فريرررط ت ررردقا  األطفرررال والنرررزاع ا  رررل ، الرررذي تشررررت  يف ر ارررته 
توروغااي وبلج كا، ومع اللجنأب الدول أب لل ل حب األ ر، ومفاض األميف ا تحدة ال امي لشر وحت 

ت مرع وزارة ال ج  ، ومفاض األميف ا تحدة ال امي حلقاإل ااة راحت. وواررت تيارات اجتماعرا
 امارج أب ال اي ريأب يف برحت.

ويف إطار منظامأب األمريف ا تحردة، وا ر  مكترحب ا مخللرأب اما رأب دعريف اج راد ا بذولرأب يف  -56
إطررار مبررادرة وقرراإل ااة رراحت توتت، الررا تطلق ررا األمرر  ال ررا . وُعم  مرر  تياررات الشررااغ  ا ت لقررأب 

على ةطاإل ا نظامأب بشرأحت م راو  وقراإل ااة راحت. ابألطفال والنزاع ا  ل  يف ا بادرات ا نفذة 
فمررخل ت، يت رراوحت ا كتررحب مررع ال اة  رر ف، وإدارة عمل ررات وفرر  ال رر  ، ومفالرر أب األمرريف ا تحرردة 
ال ررام أب حلقرراإل ااة رراحت يف لل رر  م ررألأب تاو ررد م ررا  احلمايررأب ا ت   ررأب يف عمل ررات ال رر  . 

 مررات علررى م ررألأب ااافظررأب علررى احلاررار ا نااررحب وشرر دت الفرررتة ا شررمالأب ابلتقريررر تياررات ترك ررزات م
للم تشررارين ا ت   ررر  يف  ايرررأب الطفررر  يف عمل رررات األمرريف ا تحررردة لل ررر  . وبرررذل  ا مخللرررأب 
اما ررأب ومكتب ررا ج ررادات كبررية لاررماحت ااافظررأب علررى م ررتاى منااررحب مررن ا ررا ف  ال ررامل  يف 

 ريف جردات ااافظرأب علرى هرذ  القردرة كري يت رن جمال  ايأب األطفال يف لا  ق اد ا  زاة رأب. ومرن ا 
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.

 التوصيا  -خامساا  
تعووورمل انمثلوووة اخلاصوووة عووون قلق وووا بشوووأن  اية ا وووت دام احلصوووار كأ ووولومل مووون  -57

أ اليب احلرملا وتذك ِّر مجيع أفراف النزاعا  أللتزاماهتا مبوجب القانون الودو  فيموا يتعلوق 
بتقوودا انسوواعدة إس السووكان انوودنيني وترجووو من ووا عوودم تسووييس عمليووة تقوودا انسوواعدا  

ا وجه التحديدا ينبغي تعميم أوامر واضحة علا اجلنوي بضرورة اإلنسانية إس اطفااو. وعل
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  

 اجلسيم. علا أن تركز يف عمل ا علا هذا االنت اك
وحتووث انمثلووة اخلاصووة جملووس حقوووق اإلنسووان علووا أن يركووز يف قراراتووه علووا مسووألة  -58

االنت اكووا  اجلسوويمة واالجتووار وبيووع البشوورا وحتثووه علووا تشووايع عوودم جتوورا مجيووع اطفاوواو 
الضوحاا. وهووي تشوواع أيضواا اجمللووس علووا إيوالء أولويووة لتقوودا خودما  الوودعم إس اطفاوواو 

 نت اكا  واعتداءا  يف حاال  النزاع انسلح.الذين تعرضوا ال
وحتووث انمثلووة اخلاصووة الوودوو اطعضوواء واننظمووا  اإلقليميووة ويون اإلقليميووة علووا  -59

يعووم مكتب ووا واجل ووا  الااعلووة اطخوور  انعنيووة حبمايووة اطفاوواو موون أجوول تنايووذ مبوووايرا  
ة انتعلقوووة ألطفاووواو الووودرومل انسوووتااية لتاميوووع أفضووول انمار وووا  الشووواملة بشوووأن الواليووو

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.

وترحووووب انمثلووووة اخلاصووووة أللوووودور القيووووايي للمنظمووووا  اإلقليميووووة ويون اإلقليميووووة  -60
مبسووواات ا يف محايوووة اطفاووواو. وهوووي تووودعو مجيوووع هوووذه اننظموووا  إس التعووواون الوثيوووق موووع و 
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مكتب ا من أجل تعزيز ُأفر احلماية القانونية وتيسح إيموا  اعتبوارا  محايوة الطاول علوا  وو 
 أفضل يف  يا اهتا وأعماهلا انتعلقة بت طيط العمليا  وتدريب انوظاني.

ة إس أن مسووألة إعوواية إيمووا  اطفاوواو يف اجملتمووع هلووا أايووة وإذ تشووح انمثلووة اخلاصوو -61
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 اطفووراف الااعلووة انعنيووة حبمايووة 

ن ارتبطووا أللقووا  انسولحةا موع إيوالء اهتموام خوا  اطفااوا إلعاية إيما  اطفاواو الوذي
الحتياجووا  الاتيووا . وهووي هتيووب أيضوواا  ميووع الوودوو اطعضوواء أن تقوودم الوودعم السيا ووا  

 والتقين وانا  الال م لربامج إعاية اإليما .
وترحوووب انمثلوووة اخلاصوووة ألالهتموووام انسوووتمر الوووذي يُووووس لكووول مووون التقووودم ااووور   -62

ناثلة فيما يتعلق بتأثح النزاع انسولح علوا اطفاواو يف تقوارير الودوو اطفوراف والتحدا  ا
انقدموووة إس جلنوووة حقووووق الطاووول واللانوووة انعنيوووة حبقووووق اإلنسوووانا وكوووذلك يف انالحظوووا  
اخلتامية للانتني. ويف هذا الصديا حتث انمثلة اخلاصوة مجيوع الودوو اطفوراف ذا  الصولة 

ا إس تلك اهليئا ا حبسب االقتضاءا إشارا  حمدية إس انعلوما  علا أن تدر  يف تقاريره
انتعلقووة ألالنت اكووا  اجلسوويمة انرتكبووة حبووق اطفاوواوا وأللثغوورا  القانمووة يف ُأفرهووا القانونيووة 

 والسيا اتية انطبقةا ومببايرا  انساءلة.
اال تااية من  وتشاع انمثلة اخلاصة أيضاا كياان  اطمم انتحدة ذا  الصلة علا -63

انالحظا  اخلتامية للانة حقوق الطال واللانة انعنية حبقوق اإلنسان كأيوا  للدعوة إس 
تعزيوووز متابعوووة الووودوو اطعضووواء للتوصووويا  انتعلقوووة ألطفاووواو والنوووزاع انسووولح وتنايوووذ تلوووك 

 التوصيا .
ة نشور وحتث انمثلوة اخلاصوة أعضواء جملوس حقووق اإلنسوان علوا الىكيوز علوا أايو -64

الوحدا  ان صصة حلماية اطفااو يف حاال  النزاع انسلح من أجول تعمويم منظوور محايوة 
اطفاوواوا وإجووراء حوووار بشووأن خطووط العموولا ويعووم تسووريح اطفاوواو وإعوواية إيموواج م يف 
اجملتمعا وطغراض الرصد واإلبالغ. وتشدي انمثلة اخلاصة علا ضرورة إجراء تقييم من اي 

فااوا مبا يف ذلوك انيزانيوة انطلوبوة هلواا يف فوىة اإلعوداي لعمليوا  حاو  لوحدا  محاية اط
 السالم والبعثا  السيا ية. 

كووي ضوورورة ضومان توووفح موواري كافيووة للمكتوب وشووركانه  إس انمثلووة اخلاصوة  شوحوت -65
ل مثل التوعية والدرومل انستااية وأفض اسىن  اية الىكيز علا ان ام الصاير هبا تكليفيت

  مع اننظما  اإلقليمية ويون اإلقليمية. والتااعل النشطانمار ا  
    


