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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 20١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال 4و 2 البندان

نسان اإل حلقوق التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي
 وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
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 مقدمة -أوالا  

يف أن يعقللديف د رو  لله ال للابعال والح قللنيف 3٦/20رللر  لسللح حقللوإل اان للانيف د رللرا    -١
ا  لللتو  ب للل ن انتهاكلللا  حقلللوإل األطفلللال د اومهو يلللال العربيلللال ال لللو ياليف حسقلللال نقلللاو  هيعلللال 

ابلت للاو  مللة ونللال الت قيللة الدوليللال ا  للتقسال ا عنيللال ابومهو يللال العربيللال ال للو ياليف مللة ال كيللز بوجلله 
خلللال عسلللا اعجملللا  عسلللا األطفلللاليف علللا هيهلللا اعجملللا  عسلللا ا لللدا   وا  ت لللفيا يف ومنلللة 

انيال. وطسلللي ا سلللح أن  نلللةز ا نار لللال دلللهارا  ال لللهور واأل لللوا   يصلللال ا  لللاعدا  اان للل
ال لللو ياليف علللا هيهلللا ا ا  األطفلللاليف بوولللانة مناولللبال وم مونلللال. وطسلللي ا سلللح  ا مفواللليال األمللل  
ا ت دة ال اميال حلقوإل اان ان )ا فوايال ال لاميال   علدار  قريلر ملوجز علن حسقلال النقلاو لين لر 

 نال والح قن.هيها ا سح د رو  ه الحام
 20١٨اذا /مللا    ١3ابلقللرا يف عقللد لسلح حقللوإل اان للان حسقلال النقللاو د  وعمل ا  -2

 خ ل رو  ه ال ابعال والح قن.
و للرأ  حسقللال النقللاو  نلليح لسللح حقللوإل اان للانيف هوي لل ا دللو ح  وأرا ببيللا    -3

غيسمللو يف وا ن للة متهيديللال كللة مللن  نبللال مفللوح األملل  ا ت للدة ال للامي حلقللوإل اان للانيف كيلل  
 اارسيمي لس ؤون اان انيال ا عين ابألزمال ال و ياليف ابنو  مومتزيح.

وأرا  حسقلللللال النقلللللاو غلللللوني  هلللللون هلللللاليف وهلللللي مراولللللسال أجنبيلللللال د جنيللللل  لسصللللل يفال  -4
 . ودللا ف هيهللا كللة مللن علل    ا للايف Svenska Dagbladetال للويديال فوفين للاا راغب ريلل ف )

للر   وهلو عوللو مؤوللح لللل ا ف )وهللي دللباال وللو يال حلمايللال اليفللة   وهيللح  عحمللانيف وهللو فدللباال حن
مدير من مال فأطفال عامل واحدف  و براهي  القاو يف وهو حمام ومن مؤو ي من مال أو منو لسعدالال 

 وحقوإل اان ان.

 البياانت التمهيدية -اثنياا  
لللر   نبلللال مفلللوح األمللل  ا ت لللدة ال لللامي حلقلللوإل اان لللان ا  لللا كن  ن  -٥ النلللزا  د ذك 

اومهو يللال العربيللال ال للو يال بللدأ ابمتهللان كرامللال طفللةيف م للعةا بللذلة  ا مللا  عللرح للله  للزة عسللي 
. ومل ياتلللل  النللللزا  يرمللللان م يللللن 20١١مللللن احتجللللاز و عللللذيي وللللنال  اايفعاملللل ١3اخلييللللييف 

األطفللللال مللللن حقللللوره  األواوللللياليف بللللة جللللاوز   ا وللللسبه  طفللللولته . هن للللو قسحللللي األطفللللال د 
اا م يللن اتللاجون  ا ا  للاعدة اان للانياليف عسملل ٨,3٥العربيللال ال للو يال البللالم عللدره   اومهو يللال

د منلللاطة  ١٧0 000 ن أكحللر ملللن مسيللون ملللنه  يعي لللون د منللاطة يصلللعي الو للول  ليهلللا و
ي زمهل  الرعلي حما رة. هجية كامة من ال و ين ينتقسون من مرحسال اليفولال  ا مرحسال البسلو  و 

وخيللي  عسلليه  دللبال عنلل  ي يتورلل يف وخللوا رانلل يف وحمللرومن مللن أب لل   ييفرصلل  ي ينتهلل مللن
ال لللسة واخللللدما . وأدلللا    نبلللال ا فلللوح ال لللامي  ا حرملللان األطفلللال د اومهو يلللال العربيلللال 

 ال و يال من احلة د التعسي  والص ال.
 20١٧ وأوفر النزا  اليوية األمد وال ديد احللدة د اومهو يلال العربيلال ال لو يال د علام -٦

. وا  اللي  20١2عللن أكللة عللدر  ننق للة منلله مللن اينتهاكللا  اخليللعة د حللة األطفللال منللذ عللام 
كلللة مللللن ال لللسيا  ال للللو يال واوماعللللا  ا  لللس ال انتهاكللللا  واوللللعال النيلللاإل حلقللللوإل اان للللان 
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حجل  اولران  ا ر ابلال د حلة األطفلال اا والقانون اللدو  اان لاأ أالر  ابألطفلال. وكلان مرو عل
 ها وخيو هتا.ونيار

ولللليا ا  ااوللللعاا وا  ت للللفيا  حميللللا  واوللللتهدا أيللللة أطللللراا النللللزا  ا نللللازل و  -٧
وا دا   ب    ال وي دفقال مة أنله ينبيلي أن  الون مل ذا  للطفلال عقتولا القلانون اللدو . 

يته  و ؤكلللد احلاللللال اان لللانيال الاا قيلللال د البسلللد  خفلللاإل ا تملللة اللللدو  د  ايلللال ا لللدنينيف وغلللالب
ال احقال أطفال. و  ا ل   نبال ا فوح ال امي عن عدر األطفال الذين وليمو ون هلذ  ال لنال 
 و ا مىت ويتيااا ا تمة الدو  عن معا ة األطفال غع ا قبولال د اومهو يال العربيال ال و يال.

زا . وأهنلل   نبللال ا فللوح ال للامي بياهنللا ابلت للديد عسللا أ يللال م للا لال أيللة أطللراا النلل -٨
ورع  د هذا الصدر لسح حقلوإل اان لان  ا يديلد وييلال ونلال الت قيلةيف ورعل  اللدول  ا 
رعللل  اةليلللال الدوليلللال اسايلللدة وا  لللتقسال لسم لللاعدة د الت قيلللة ب للل ن األدللل ال ا  لللؤولن علللن 

  /اولللران  األدلللد خيلللو ة عوجلللي القلللانون اللللدو  ا ر ابلللال د اومهو يلللال العربيلللال ال لللو يال منلللذ اذا
 ا  حالللال احلالللال د اومهو يللال العربيللال ال للو يال اا ورعلل  أيولل اا.وم حقللته  روللاني 20١١مللا   

  ا اسامال اونانيال الدوليال. 
د ا انللال  40ودللدر ا ن للة اارسيمللي لس للؤون اان للانيال ا عللين ابألزمللال ال للو يال عسللا أن  -٩

مسيللون دلل   د  ١3,١لم عللدره  مللن األدلل ال الللذين اتللاجون  ا احلمايللال وا  للاعدة والبللا
م ين د أمح  ٥,٦د  يف من أ ة  ٦٦3 000 ورال  ناومهو يال العربيال ال و يال أطفال. 

احلاجاليف رون اخلام ال من العمر. و  لة  ايلال ا لدنين أقنلا  األعملال العدانيلال مصلد  رسلة ابللم. 
ال ال لرريال حو للر   للح ويحل  ا ن للة اارسيملي لس للؤون اان للانيال د هلذا ا وللما  أن اليوطلل

اا ونوا  وأن األنور أنوي  د أربيال مات ال ومل  الن  علرا  ن كانل  ولتبقا عسلا ريلد احليلاة يومل
اا اخلللر. و علللرح األطفلللال   لللتو  غلللع م لللبوإل ملللن العنللل  الع لللوانييف األملللر اللللذ  ولللبي الللر  

 طوية األمد. اا نف ي
ز   زا  التقا ير اليت  فيد ابولتمرا  ورال ا ن ة اارسيمي لس ؤون اان انيال  نه دعر ابو -١0

اينتهاكا  او يمال حلقوإل اليفةيف اليت أ د هتا اليال الر د وااب   عن اينتهاكا  او ليمال 
اللد األطفلللال د حلللاي  النلللزا  ا  لللسال الللليت أن للل ها لسلللح األملللنيف وونلللال الت قيلللةيف وا فواللليال 

ر التقلا ير الليت  لدق  علن انتهاكلا  يف بسم عد20١٧ال اميال حلقوإل اان ان وغعها. ود عام 
حقللوإل اليفللة د وللياإل النزاعللا يف اللليت ا  ابتهللا أيللة األطللراايف أعسللا م للتو  للله منللذ بدايللال 

ابألطفال. هقد  ققل  اليلال الر لد واابل   اا أدد ونوا  احلرب هتا 20١٧النزا   وكان عام 
اليالبيال الع ما من   ااب   ن اا جرحوايف عسم 3٦١أطفال رتسوا و ٩١0من أن ما ي يقة عن 

  األطفال ورع  د  رلي وحسي ورير الزو  وموارة أخر .
هجمللا  عسللا ا  ت للفيا  وا للو فن  ١0٨مللن اا و ققلل  اليللال الر للد واابلل   أيولل -١١

. وأقللر  هللذ  اعجمللا يف اللليت روالل  ب للدة  قللدة اخلللدما  الصلل ياليف 20١٧اليبيللن د عللام 
غعه . هسو  عرح م ت فا عجلوم د أ  بسلد اخلر لت لبي ذللة عسا حياة األطفال أكحر من 

د ايوللتيا  والللدعوة  ا اإللاذ  جللرا ا  و ا ا  للا لال. أمللا د اومهو يللال العربيللال ال للو ياليف هورللة 
 هجوم د ونال واحدةيف رون أن يسوح د األهة أ  رينة عسا ررب انتهانها. ١00أكحر من 
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راا األطفللللال واوللللت دامه  د النللللزا  ا  للللسال. هفللللي واوللللتمر  نللللامي ينيللللد أيللللة األطلللل -١2
وهلو أملر  -ولنال لسقتلال  ١٥يف بسيل  ن لبال ينيلد األطفلال اللذين  قلة أعملا ه  علن 20١٧ عام

د ا انلللال ملللن حلللاي  ينيلللد الفتيلللان  2٥ - ا لللر  القلللانون اللللدو  اان لللاأ ويعلللد جر لللال حلللرب
 ع للللار ا  مر للللدين ز ا اا رتاليللللاا رو  مللللنه   ٩أطفللللال لنللللدينيف أر   ١0والفتيللللا . ومللللن بللللن كللللة 
 .ع ار ا اا وم س نيف مة  سق يه   د يب

وأكد ا ن ة اارسيمي لس ؤون اان انيال أ يال  يصال ا  لاعدا  اان لانيال رون عوانلة  -١3
عسلللا أن الت لللد  أخيلللر اليلللوم ملللن أ  ورللل  مولللا. و ركلللز األمللل  ا ت لللدة اا وابولللتمرا يف م لللدر

د أية أحنا  البسديف اا لعربيال ال و يال عسا الو ول  ا أدد النا  احتياجودركاؤها د اومهو يال ا
مسيللون  جللة وامللرأة وطفللة يعي للون د منللاطة يصللعي الو للول  ليهللايف مللن بيللنه  أكحللر  2.٩أ  
اا د موارة حما رة. ورد اهنا   ابلاامة  قريب - نصفه  من األطفال -د    400 000 من

ا نلللاطة الللليت يصلللعي الو لللول  ليهلللا واسا لللرة ب لللبي  هللل  ا  لللاعدة علللة خيلللويف التملللا  د 
حاومللال اومهو يللال العربيللال ال للو يال مللنال ا واهقللال ال زمللال لسو للول  ا  سللة ا نللاطة. وعسيللهيف هلل ن 

 ال عي ال و   ويمو  من ا اعال وا رح أكحر منهما من القص  اوو  وا دهعي.
أن  ايللللال ا للللدنين  قللللة د  للللمي   ودللللدر ا ن للللة اارسيمللللي لس للللؤون اان للللانيال عسللللا -١4

ايولللتجابال اان لللانيال د اومهو يلللال العربيلللال ال لللو يال وي  لللزال أ لللعي جانلللي د جلللدول العملللة 
اان اأ. ورعلا أيلة اللدول األعولا   ا   ل ع كلة ملا للديها ملن اقلع لورل  اينتهاكلا  د 

ر فعللاليف  وجلللد حسللول  افلللة  ا أنلله حللىت د خوللل  حللدة النلللزا  ا  للسال ا اا حللة األطفللاليف م لللع 
امتحلللال أيلللة األطلللراا يلتزاماهتلللا الدوليلللال و ايتهلللا األطفلللال. واختلللت  كسمتللله بلللدعوة ا ت لللا بن 

 واوها  ا ؤقرة هيها  ا واة  ايال األطفال د الصدا ة.

 مسامهات املشاركني يف حلقة النقاش -اثلثاا  
اهتتاحيلال بصلفتها ملديرة حسقلال  حا  ال يدة هون هاليف د ما أرل  به من م ح ا  -١٥

علللن أولللفا ها  ا اومهو يلللال العربيلللال ال لللو يال ابعتبا هلللا  للل فيال. و لللدق  علللن اا النقلللاويف رصصللل
د ا انللال مللن  ٧0وللنوا يف وهللي هتللاة أ لليب  يللروإل د  ٨طفسللن التقلل   مللا، هالللاليف وعمرهللا 

و طفة يبسلم ملن عندما وقي  رنبسال عسا منزعا د حسي  وحذيفاليف وهاا ج دهايف ودنوه  كسي
للة  مللن خصللر   ا أوللفة بعللد أن أ للابته رنبسللال وهللو د طريقلله  ا البيلل  مللن  اايفعاملل ١٧العمللر  دن

هنمللا لتعللاد طويللةيف هقللد كللا  حم للو ن ألا د وللال د  رلللي. ومللة أن طريللة هللذين اليفسللن  ا ا
ل لو يال. و لدق  جنيا  وليح األمر كذلة ابلن بال  ا العديد من األطفلال د اومهو يلال العربيلال ا

د ربو مة أطفاله ال تال. ورال عا اا  ا  جة د اليوطال ال رريال كان خمتبئاا ال يدة هون هال مؤخر 
 ن لديلله  وللالال واحللدة  ا العللامليف وهللي، فمللا نريللد د ا قللام األول للليح اليللذا  والللدوا يف بللة نريللد 

 منا  أن  ورفوا الال احلرب هذ . أورفوها اةنف.
يد  ا ا د مداخسته الوو  عسا خيو ة الواة ا تصاعد د اليوطال ال ررياليف وألقا ال  -١٦

اللليت حا للرهتا حاومللال اومهو يللال العربيللال ال للو يال وحسفاؤهللا وللنوا  عللدة. وكللان ال للاان يعللانون 
اوللو  واحلرمللان مللن ال للسة األواولليال ب للبي  هلل   يصللال ا  للاعدا  اان للانياليف  غلل  القللرا ا  

طفللةيف بصللو ة ةنهجللال  ١١٥ 000 ن. واوللتنهدا ا للدنيونيف عللن هلليه اللليت أ للد ها لسللح األملل
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 ن القصل  ال لديد واليويلة األملد لسملدنين ولبة أن  وع وانيال د  سة ا نيقال. وأالاا رلان ا 
مشللللة أمللللاكن أخللللر  د اومهو يللللال العربيللللال ال للللو ياليف وي ولللليما مللللن أجللللة  جبللللا  ال للللاان عسللللا 

م يللن طفللة. وأعللرب ال لليد  3  أر   ا  رحيللة التفللاوح د  للفقال  رحيللة ر للر يف األمللر الللذ
 ا للا عللن أوللفه ألن اعجمللا  الوح لليال األخللعة د اليوطللال ال للرريال أورفلل  اوهللور الراميللال  ا 
احلفلللال عسلللا  عسلللي  األطفلللال اللللذين يعي لللون هنلللاف. هقلللد  عراللل   لللح ملللدا   لسهجلللوم د 

 وحد .  20١٨األوبو  األول من دبايف/هةاير 
عللن أوللفه عسللا ه للة ا ؤو للا  ا  للؤولال عللن  ايللال ا للدنين اا  ا للا أيولل وأعللرب ال لليد -١٧

للللة نيلللاإل األزمللللاليف زار دللللسة ا ؤو للللا . وي  اللللن التصللللد  اا واألطفلللاليف م للللع   ا أنلللله كسمللللا  وو 
ألخير أزمال  ن انيال منذ بدايال القلرن بلدون ايعل اح عسلا كاملة ا ن وملال اان لانيال. ورعلا د هلذا 

اا ا ا  حقيقيال وانتهاج هننج فقو يالف وواة من وملال  ن لانيال جديلدة. ورعلا أيولالصدر  ا اإاذ  جر 
 ا ن لام عداللال جديلد خيولة اونلاة لسم لا لال مللن خ لله. ونقلة كسملا  زميلة لله علالة د اليوطللال 
ال لللرريال اسا لللرة اعتلللة حلللة اللللنق  د لسلللح األملللن أراة   لللمال اب  الللاب جلللران  حلللرب العصلللر 

 ا للا أن اخللللوا والاراهيللال لي لللا األمللرين الوحيلللدين السللذين يتناميلللان د احلللدي . وأاللاا ال للليد 
 اومهو يال العربيال ال و يال وأن ال عي ال و   ينبذ احلرب ويدعو  ا العدالال وال  م.

 ا  جللللااب  اا ود اخلتلللاميف طلللرح ال للليد  ا للللا أولللئسال علللدة عسلللا ا تمللللة اللللدو يف راعيللل -١٨
ولللليسة بلللله لستصللللد  عجللللوم كيميللللاني اخللللريف واوللللتمرا  حقيقيلللال عللللن العمللللة اومللللاعي الللللذ  وين 

 احلصا يف وموا سال اعجما  عسا ا دا  يف و قدة اوناة  ا العدالال الدوليال. 
وأكلللللد ال للللليد عحملللللان أن اينتهاكلللللا  او للللليمال حلقلللللوإل اليفلللللة د اومهو يلللللال العربيلللللال  -١٩

ال للو ياليف اللليت ا  ابتهللا أيللة أطللراا النللزا يف أوللفر  عللن عللدر ي اصللا مللن القتسللا واورحللا. 
طفة رتسوا منذ بدايال النزا . وأالاا  2٧ 000وذكر  ال باال ال و يال حلقوإل اان ان أن حنو 

اكللا  حلقللوإل األطفللاليف ون ملل  أن لليال لبنللا  رللد ا  ا تمللة ا للدأ د أن من متلله وققلل  انته
 لال حقوإل اليفة. 

أوللللس الر ا رهللللا القللللانون الللللدو . وهيمللللا يتعسللللة ابوللللت دام  واوللللتن دم  اللللد ا للللدنين -20
د  ٥4  الذ  ذكر  هيه أن A/HRC/36/55األوس ال الايميانياليف أدا   ا  قرير ونال الت قية )

 ١٧٩واللذين بسلم علدره   20١٧رار الذين رتسوا  وس ال كيميانيلال د ني لان/أبرية ا انال من األه
اخلر ملن اا ه  ملن األطفلال. ويعلد ينيلد اوماعلا  ا  لس ال األطفلال واولت دامه  نوعلاا د ص

اينتهاكا  اخليعة الد األطفلال. ويزيلد التلدخة الع لار  لسقلوا  الدوليلال د النلزا  واألولس ال 
  فار  ا  اطر اليت يواجهها األطفال ا ندون.  اليت   ت دمها من

ويحلل  ال لليد عحمللانيف د معللرح  دللا  ه  ا  قريللر للمللن العللام عللن األطفللال والنللزا   -2١
 يف أن احلاومال ا  اب  انتهاكا  ج يمال اد األطفال مة أن A/72/361–S/2017/821ا  سال )

فة والةو وكول ايختيا   ا س ة  لا ب ل ن اومهو يال العربيال ال و يال طرا د ا فاريال حقوإل الي
أن األمللن العللام و لل  د التقريللر نف لله اا ادلل اف األطفللال د ا نازعللا  ا  للس ال. ويحلل  أيولل

 اينتهاكا  او يمال اليت ار هتها اوماعا  ا  س ال اد األطفاليف عا هيها ايختياا.
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 اوال د البسد حمرومون ملن التعسلي يف مسيون طفة د ون الد ١.٥وأهار ال يد عحمان  ن  -22
أن اعجما  عسا ا دا   والبنيال الت تيال التعسيميال هي أحد األوباب الرني ال اليت  لدهة اا موا 

 األطفال  ا  رف ا د واليف اباااهال  ا نق  ا وار التعسيميال وعدم وجور معسمن.
 ا  قلللدة اللللدع   بلللار ا   ورعلللا ال للليد عحملللان ا تملللة اللللدو يف علللا هيللله لسلللح األملللنيف -23

العدالللال وا  للا لاليف عللا د ذلللة ونللال الت قيللة واةليللال الدوليللال اسايللدة وا  للتقسال ا عنيللال ابومهو يللال 
 العربيال ال و يال  وح  عسا  هة رعاو  جنانيال عسا ا  ؤولن عن اوران . 

فللة. ورعللا  ا ورللدم ال لليد عحمللان مق حللا  ب لل ن ال للبة ا سمووللال حلمايللال حقللوإل الي -24
ورلل  اعجمللا  عسللا ا للدا   وا  ت للفيا   و ايللال العللامسن د ا للال اان للاأ  وواللة بللرامج 

 ا العمة مة أطراا النزا  اا اعارة اهية األطفال ا عورن  و دعي  الن ي  التعسيمي. ورعا أيو
 من أجة احلصول عسا التزامها عنة ينيد األطفال.

   روا احتجاز األطفال ومعامسال ال لسيا  ال لو يال واوماعلا  وو   ال يد القاو -2٥
ا  للس ال   هلل . وعمللد  حاومللال اومهو يللال العربيللال ال للو يال  ا ايحتجللاز التع للفي وايختفللا  

. ومل َيْ لس  األطفلال 20١١الق ر  عسا مد  عقوريف و فار  األمر عند  رها عسا انتفااال عام 
ههل  يتعرالون لستعلذيي وا عامسلال ال  ن لانيال وا هينلال دل هن   من ايعتقال وايحتجاز التع لفين 

  علرح السلذان والصلدمال اخللوا و فلار  و ود العديد من األطفال أقنلا  ايحتجلاز.د ن الابا . 
 من العقاب الذ  يتمتة به اوناة. ااه   جرا  من وأوره  األطفال عما
الللللوا رة د  قريللللر أعد لللله من متلللله ب لللل ن  خفللللا  وعللللرح ال لللليد القاولللل  ايوللللتنتاجا   -2٦

واحتجازه . ويتعرح األطفال لتعذيي نف لي وج لد  ي ييلاإليف علا هيله العنل  اا األطفال ر ر 
تجلللزون ملللة البلللالين  وين لللت دمون دلللهوراا عسلللا واللللديه    اون لللي. وينفصلللسون علللن واللللديه  وان

َولللعون سللاك  خا للال. و للل اوح  وينرغمللون عسللا ااري  ب لللهارا  زو   وينتهمللون ابا هللاب  وخين
وللنال. و لللروا ايحتجللاز مروعللاليف ي وللليما د  ١٨و ١3أعمللا  مع لل  األطفللال استجلللزين بللن 

رم األطفال احلاجا  األواوياليف عا هيها اليذا  والرعايال الص يال.  مراهة ايحتجاز الع ارياليف وان
ن ابلللررة والتج للح حل للاب أمللا األطفللال الللذين  تجللزه  اوماعللا  ا  للس اليف هينتهمللو  -2٧

للة  ن للي  الدولللال ااولل ميال د العللراإل وال للام  و  احلاومللال أو وكللاي  ايوللت با ا  األجنبيللال. وخين
األطفال ل وتعبار اون ييف  ذ  ن الفتيا  يناَرهن عسا الزواج ملن عنا لر التن لي   أملا الفتيلانيف 

 هتنير  هيه  أيديولوجيال التن ي  وخيوعون لستد يي الع ار .
ملن الو ل  ايجتملاعي أو اينتقلاميف يواهلة األطفلال عسلا اابل   علن انتهاكلا  اا وخوه -2٨

يف هلل ن هللذ  احلللاي  ي  وق للة. و نعللد ي الل ا   لللذااا ابعتبللا ه  دللهورويلاوزا  حقللوإل اان للان 
ا  للا لال علللن انتهاكلللا  حقلللوإل اان لللان حجلللر الزاويللال د  علللارة اهيلللة ا تملللة ال لللو  . ورعلللا 

القاو  ا تمة الدو   ا  م لة م لؤوليته علن المان  ايلال األطفلال د اومهو يلال العربيلال ال يد 
ال لللو يال. وأو لللا بتوقيلللة حلللاي  ايختفلللا  الق لللر يف و ديلللد أملللاكن ا لللداهنيف و ن لللا  راعلللدة 
بيا   لس م  اخلسو  الصبيي للطفلال ا نفصلسن علن أولره . وحل  لسلح حقلوإل اان لان 

لال انتهاكا  حقلوإل اان لان للطفلال د اومهو يلال العربيلال ال لو يال ريلد ن لر  عسا أن يبقي م  
األطفلال لتجنيلبه  ا صللع الفعسلي. ود اخلتلاميف أكلد ال لليد القاول  عسلا احلاجلال ا س للال  ا  ايلال 

  ن  وهوا أقنا  ايحتجاز. الرهيي
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 موجز املناقشة -رابعاا  
ويف  للللدق  الوهللللور التاليللللاليف ح للللي  ر يللللي خلللل ل ا رحسللللال التفاعسيللللال مللللن حسقللللال النقللللا -2٩

التللدخة، اي للسندا )ابولل  لموعللال بسللدان ال للمال يف وا مساللال ا ت للدة لةييانيللا الع مللا وايرلنللدا 
ال للللماليال )أ للللالال عللللن نف للللها ونيابللللال عللللن األ رنيف وأ انيللللايف و يياليللللايف و ركيللللايف وهرن للللايف وريللللريف 

ي   ا ت دة األمريايلال يف واي لار ايو و يف والاوي يف وا يربيف وا مساال العربيال ال عورياليف والو 
وكروا يا )أ الال عن نف ها ونيابال عن وسوهينيا والنم ا يف وايرلنلدايف و ولرانيةيف وهرن لايف و ولتونيايف 
وبسجياايف وووي رايف وا مساال العربيال ال عورياليف ووسوهاكيايف وأو اليايف وأهو يال  يران ااول مياليف 

 والب رين.  ومسدي يف والوي   ا ت دةيف
وأوللهم  د ا نار للال ا ن مللا  غللع احلاوميللال التاليللال، ونللال الانللانح لس للؤون الدوليللال  -30

التابعلال  سللح الانللانح العللا ي  وهيئللال   للد األمل  ا ت للدة  وا ن مللال الدوليللال لسقوللا  عسللا أيللة 
و ابيلللال  أدلللاال التمييلللز العنصلللر   وا سلللح اللللدو  للللدع  عداللللال اساكملللا  وحقلللوإل اان لللان 

 حقوإل اان ان الدوليال للرسيا  األمرياياليف وحركال  واب  أما و اعنديال.

 مداخالت ممثلي الدول  
ذك ر العديد من ةحسلي اللدول  نله ملر  عسلا بدايلال النلزا  ولبة ولنوا  هل عربوا علن رسقهل   -3١

م ح للن أن البللالم  زا  مللا أحدقلله النللزا  مللن أقللر ه يللة عسللا األطفللاليف عللا د ذلللة م للتقبسه يف 
األطفال ما زالوا أكحر عراال لسعن  من وواه . وأدلا  اللبع   ا أن اومهو يلال العربيلال ال لو يال 

 ون ف   هنا أخير بسد عسا األطفال د العامل.
وأران العديللد مللن ا محسللن ب للدة ايوللتهداا ا تعمللد والع للواني لسبنيللال الت تيللال ا دنيللاليف  -32
 وا  ت فيا . وححوا أية أطراا النزا  عسا اح ام القانون الدو  اان اأ.هيها ا دا    عا

  20١٨)240١ورعا عدر من ا محسن  ا التنفيذ الاامة والفو   لقرا  لسح األملن  -33
الللللذ  طالللللي هيلللله ا سللللح  ن  ورلللل  أطللللراا النللللزا  األعمللللال العدانيللللال وأن متاللللن مللللن  يصللللال 

واخللللدما   يصلللايا امنلللاا وم لللتمراا وبللل  عوانلللة وااجللل   اليللل  لسمرالللا ا  لللاعدا  اان لللانيال 
واورحلا ةللن هلل  د واللة حللرج. وأعربللوا علن أوللفه  عسللا عررسللال  يصللال ا  للاعدا  اان للانيال. 
ودلللدر بعللل  ا محسلللن عسلللا وجللله اخلصلللول عسلللا التلللدهو  اخليلللع والابلللع لس اللللال اان لللانيال د 

 اليوطال ال رريال.
يللد مللن ا محسللن عللن أوللفه  عسللا أن األطفللال د اومهو يللال العربيللال ال للو يال وأعللرب العد -34

يعلللانون انتهاكلللا  متعللللدرة حلقلللوإل اان لللانيف مؤكللللدين أن  سلللة اينتهاكلللا  وللللوا يالللون عللللا 
عواري وخيمال د األجة اليويةيف عا د ذلة الولر  او لد  والنف لي. ويحل  بعل  ا محسلن 

د البسلد أطفلال. ويحل  اللبع  أن ولو  التيذيلال اا راخسيلأن ما يقرب ملن نصل  علدر ا  لررين 
 ال ديد يزيد حدةا د ا ناطة اسا رة واليت يصعي الو ول  ليها. 

وأعلللرب العديلللد ملللن ا محسلللن علللن أولللفه  عسلللا انتهاكلللا  احللللة د التعسلللي  النايلللال علللن  -3٥
البسلد. ورعلوا  ا أن  اوتهداا ا دا  يف م عين  ا أن هذ  اينتهاكا  رد  لؤقر عسلا م لتقبة

   ة ا دا   مفتوحال وأن  اون أماكن امنال للطفال.
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وأران العديد من ا محسن ينيد األطفال  ودلدر اللبع  عسلا احلاجلال  ا بلرامج اعلارة  -3٦
 اهية األطفال ا ت قرين ابلتجنيد الق ر  و عارة  رماجه .

ا  لؤولن علن انتهاكلا  ويلاوزا  وددر العديد من ةحسي اللدول عسلا الرو ة م لا لال  -3٧
 القانون الدو . 

وأكللد بعلل  ا محسللن اللرو ة التو للة  ا حللة وياوللي مللن أجللة الت فيلل  مللن معللا ة  -3٨
 األطفال د اومهو يال العربيال ال و يال.

 مداخالت ممثلي املنظمات غري احلكومية  
عسللللا البنيللللال الت تيللللال أران بعلللل  ةحسللللي ا ن مللللا  غللللع احلاوميللللال اعجمللللا  الع للللوانيال  -3٩

ا دنياليف عا هيهلا ا لدا   وا  ت لفيا . ودلدروا عسلا أن األطفلال ي يزاللون أكحلر عرالال لسعنل  
ويللللؤقر النللللزا  عسللللا حقللللوإل األطفللللال د احليللللاة والصلللل ال  اا.وأن حقللللوره  اان للللانيال  نتهللللة يوميلللل

سا منذ بدايال النلزا . كان  األع  20١٧والتعسي  واليذا . وأنك د أن معدي  وو  التيذيال د عام 
ودللدر بعلل  ا محسللن عسللا اةة  ا للدمرة لسنللزا  عسللا الصلل ال العقسيللال للطفللاليف م للعين  ا أن 

 اا. عباا التعاد من األارا  النف يال وياون أمر 
وأعلللرب مع للل  ةحسلللي ا ن ملللا  غلللع احلاوميلللال علللن  لللدمته  ملللن األوالللا  د اليوطلللال  -40

أطفللال. ورعللوا  ا  يصللال ا  للاعدا  اا اسا للرين  قريبلل ال للررياليف م ح للن أن نصلل  ال للاان
  ا ا ناطة اسا رة.اا اان انيال هو  

وذكلللر  من متلللان غلللع حالللوميتن أن فاوماعلللا  اا هابيلللالف م لللؤولال بصلللو ة مبادلللرة وغلللع  -4١
مبادللرة عللن اعجمللا  عسللا ا للدنين. ورعللا بعلل  ةحسللي ا ن مللا  غللع احلاوميللال أطللراا النلللزا   ا 
ايمتحال لسقانون الدو  اان اأ والقانون اللدو  حلقلوإل اين لان. وحل  اللبع  ا تملة اللدو  عسلا 

 حقوره .  اإاذ أية التدابع ا مانال لواة حد  عا ة األطفال د اومهو يال العربيال ال و يال و ايال

 التعليقات واملالحظات اخلتامية -خامساا  
لسم للللا كنيف أقنللللا  ا نار للللال الت او يللللال وبعللللدهايف هر للللال الللللرر عسللللا أاتحلللل  مللللديرة النقللللاو  -42

عسللا التعسيقللا  اللليت أبللداها ةحسللو الللدول وا ن مللا  اا التعسيقللا  وااري  ع ح للاهت  اخلتاميللال. و ر
غع احلاومياليف أكد ا  لا كون أن الت لد  األكلة هلو  ولار وولانة لديلال حلمايلال حقلوإل األطفلال 

 يف يحللل  20١٨)240١عسلللة بتنفيلللذ رلللرا  لسلللح األملللن يلللال ال لللو يال. وهيملللا يتد اومهو يلللال العرب
طفلللة رتسلللوا منلللذ اعتملللار القلللرا يف وأنللله مل ي لللمال  ي لقاهسلللال م لللاعدا   ن لللانيال  200ا  لللا كون أن 

تلاج  ليهلا ننزعل  ملن القاهسلال. وللوح   واحدة بدخول اليوطال ال ررياليف وأن أكحر السوازم اليبيال اليت ان
 د أجزا  كحعة من البسديف ادث د اليوطال ال رريال.اا لق ر يف الذ  حدث وابقأن ال حية ا

وأكد ا  ا كون أن  قاعح ا تمة الدو  غع مقبلول وححلو  عسلا اإلاذ  جلرا ا  هو يلال  -43
 لواة حد للعمال الوح يال.

للر أحللد ا  للا كن  ن حاومللال اومهو يللال العربيللال ال للو يال  ت مللة ا  للؤوليال  -44 الاللة  وذك 
علللن  لللوهع احلمايلللال الفعسيلللال ل لللعبها. ودلللدر عسلللا أنللله ي  الللن  قيلللة ال للل م ملللا مل  الللن هنلللاف 
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م ا لال عن ايختفا  الق ر يف وأنه ينبيي لس اومال أن   لمال لسجنلال الت قيلة أو لسجنلال الدوليلال 
 لسصسيي األ ر بز  ة مراهة ايحتجاز.

لال علللن اولللران  الللليت ا  ابتهلللا أيلللة أطلللراا كلللر  ا  لللا كون رعلللوهت   ا العداللللال وا  لللا و  -4٥
النلللزا يف م لللعين  ا أن مللل  ا اللللدعوة لللليح ملللن اينتقلللاميف بلللة التملللا  جلللة األالللرا  الناألللال علللن 

 انتهاكا  حقوإل اان ان.
ورللال ا ن للة اارسيمللي لس للؤون اان للانيال ا عللين ابألزمللال ال للو يال  نلله ي يوجللد مللة  ل للن  -4٦

مهو يلللال العربيلللال ال لللو يال ولوهلللاة النلللا  ب لللبي نقللل  الرعايلللال اليبيلللال هجملللا  عسلللا األطفلللال د او
ا تاحللال عسللا بعللد بوللعال أميللال هقلل . ودللدر عسللا أن دللعي اومهو يللال العربيللال ال للو يال ياجللال  ا 

 يف بة ينبيي أن ياون العمة اخليوة التاليال.ال  م وايوتقرا   وخس   ا أن الا م مل يعد كاهياا 
ختمهلا   هلايف  ن ا لر يف بعلد اولتماعه ولاعتن ل نتهاكلا  ار اليف عنلد ورال  مديرة ا ن -4٧

ا روعللال حلقللوإل اليفللةيف رللد يصللبال هارللد احلللح. ورعلل  ا  للا كن  ا التفاللع د ال للؤال التللا ، 
فماذا لو كان هؤي  األطفال أطفالةيف واغتنصي ابنة أو ابنتة أو احتجز أو جنلو   حلىت ا لو  

ويح   أن بع  الول ا   علا كلانوا ي لتمعون  ا حسقلال النقلاو د  ؟فكي يَقتة  أو جنن د ر راا 
رم للة أو  رلللي أو حسللي أو عفللرين. وأم سلل  أهنلل  مل ي للتمعوا  ا مللا يبعلل  عسللا القنللويف هقلل يف 

 اا.بة  ا ما يعييه  اب رال أمة أيو

    


