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 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها:
 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

   
 تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال والنـزاع املسلح  

 

 موجز 
املتعلق حبقوق الطفل، الذي طلبت  73/155يُقدَّم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة عمالً بقرارها  

فيه إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال والنـــــــــــــزاو امل لق أ  قواصل ققدىل ققاريرها إىل اجلمعية 
ة اليت قضـــــــــــــطلل الا قنفيذاً لوتيتما، وعن التقدم اخبرت ا النموق  طتما املتعلقة ابألطفال عن األنشـــــــــــــط

ــــــــــــــزاو امل لقر ويفطة التقرير الف ة من أ//أل ط  إىل  وت/يوليه  ويُبنيِن اتجتاهات ال ائدة  2019والنـ
ذلك ا جمال قعميم مراعاة والقضــــــــال املث ة للقلق وما ُأقرت من ققدم علس مدا ال ــــــــنة املا ــــــــية،  ا ا 

م ــــــــــائل  اية الطفل ا مناومة األمم املتحدةر ويقدم التقرير أيضــــــــــا معلومات عن البعثات امليدانية اليت 
قامت الا املمثلة اخلاصـــــــــــــــة، وعن ر يتما،  ا ا ذلك قواصـــــــــــــــلما مل املنامات ا قليمية و و  ا قليمية 

احلملة اجلديدة اليت يقوم الا مكتبما حتت شـــــــــــــــعار  والشـــــــــــــــرضاف الدوليني، اب  ـــــــــــــــافة إىل معلومات عن
ويعرق التقرير اخلطوط العريضـــة لعد  من التحدلت واألولولت الوار ة ا “ر علس قوف  احلماية العمل”

 خطتما وخيتتم  جموعة من التوصيات اهلا فة إىل قعزيز  اية األطفال املتضررين من النـزاعات امل لحةر
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 مقدمة - أوال 
إىل املمثلة اخلاصـــــــــــــــة لألمني العام املعنية ابألطفال  73/155طلبت اجلمعية العامة، ا قرارها  - 1

والنـزاو امل لق أ  قواصل ققدىل ققارير إليما وإىل جمل  ققوق ا ن ا  عن األنشطة املضطلل الا ا إطار 
أ اف وتيتما، قشــــــــــــمل معلومات عن تلراوا امليدانية وعن التقدم اخبرت والتحدلت اليت ت قزال قائمة علس 

طة املتعلقة ابألطفال والنـــــــــــــــــزاو امل ـلقر وهذا الطلل  بل من الوتية اليت أ طتما الا اجلمعية ا صـعيد اخل
الذي أوصـــــــــت فيه، ا  لة أمور، مل  قعمل املمثلة اخلاصـــــــــة علس التوعية  حنة األطفال  51/77قرارها 

امل ـــلحة وعلس قشـــجيل  ل املعلومات عنما، ومل  قعمل علس قعزيز التعاو  علس  املتضـــررين من النزاعات
 الصعيد الدويل لكفالة اق ام ققوق الطفل ا هذه احلاتتر 

يا مل قلك الوتية، وعلس عو ما طلبته اجلمعية العامة ا قرارها  - 2 يقدم هذا  ،73/155و شـــــــــــــــ
التقرير معلومات عن اتجتاهات احلالية فيما يتعلق ابألطفال املتضـررين من النزاعات امل ـلحة، ويعطة خبة 
عامة عن القضـــال والتحدلت امل ـــتجدةر وي ـــل  التقرير الضـــوف أيضـــاً علس امـــتمرار التواصـــل مل أطرا  

املبذولة مل اجلمات الفاعلة التابعة للدول  النزاو  هناف اتنتماضات اجل ـــــــــــيمة ومنعما، فضـــــــــــالً عن اجلمو 
ولف  الدول من أجل تل ة الوعة العاملة وحتفيز العمل بشـــه  هذه امل ـــهلةر وا هذا التقرير، يشـــار أيضـــاً 

واملتمثل  72/245إىل اخلطوات اليت اختذوا املمثلة اخلاصـــة امـــتجابًة للطلل الوار  ا قرار اجلمعية العامة 
ا أ  قزيد قواصـــــــــــــلما مل الدول وهيدات األمم املتحدة ووضاتوا ومل املنامات ا قليمية و و  ا قليمية، 
وأ  قزيد من أنشطة التوعية العامة، بطرق قشمل  ل وققييم ونشر أفضل املمارمات والدروس امل تفا ة، 

 وفقاً للوتية احلاليةر 
  

 حملة عامة عن االجتاهات والقضااي الناشئة والتحدايت - نيااث 
يصـــا   الذضرا ال ـــنوية الثالمني تعتما  اقفاقية ققوق الطفل والذضرا  2019ناراً أل  عام  - 3

ال ــنوية التامــعة عشــرة تعتما  بروقوضوهلا اتختياري املتعلق ابشــ ا  األطفال ا املناتعات امل ــلحة، فمن 
 يل الدول األطرا    ؤوليتما عن  اية وقعزيز ققوق الطفل وو ل مصاحل الطفل الفضلس  املمم قذض 

ا صــــميم مشــــارضتما علس الصــــعيدين الوطق والدويل، لتقييم قالة ققوق الطفل واختاذ قداب  فورية عندما 
ية ا حتويل قياة قكو  هذه احلقوق معر ــــــــة للمطرر ورلم التقدم امللحو  اخبرت ا العقو  الثالمة املا ــــــــ

األطفــال ا  يل أعــاف العــاز، مــا تالــت هنــا  حتــدلت ضب ة ابلن ـــــــــــــــبــة للفتيــات والفتيــا  ا مـــــــــــــــيــاق 
 امل لحةر النزاعات

امل تمدة من آلية الرصد وا بالغ بشه  األطفال والنزاعات  2018وعموما، ُقامر بيا ت عام  - 4
جل ــــــيمةر وبينما امــــــتقرت أعدا  األطفال الذين وقعوا امل ــــــلحة امــــــتمرار ارقفاو م ــــــتولت اتنتماضات ا

 حال للتجنيد واتمتمدام، والعنف اجلن ة، واتختطا ، وشن اهلجمات علس املدارس وامل تشفيات، 
ومنل وصــــــول امل ــــــاعدات ا ن ــــــانية، فقد قابلتما تل ة هائلة ا عد  الضــــــحال الناجم عن قتل وقشــــــويه 

 امة ا اتنتماضات اجل يمة اليت مت التحقق منماراألطفال، مما أمفر عن تل ة ع
وقد قرقل أمر مدمر علس األطفال نتيجة النزاعات اليت طال أمدها، وقصــــــــــــعيد احلالة ا امليا ين  - 5

القتالية، والديناميات واألمـــــاليل التعبوية اجلديدة للنزاعات، مق نًة بتجاهل وامـــــل النطاق للقانو  الدويل 
الدويل حلقوق ا ن ـــــــــــــــا ،  ا ا ذلك عدم ضفاية قطبيق مبا ا التمييز والتنامــــــــــــــل  ا ن ـــــــــــــــا  والقانو 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245


A/74/249 
 

 

19-12948 3/19 

 

ُشوِنهوا رقماً قياميا يُعزا عدٌ  ل  م بوق  والضرورة الع كريةر وبلغ عد  قاتت األطفال الذين قُتلوا أو
منه إىل اجلمات الفاعلة التابعة للدولر وأمـــــــــفرت العمليات اجلوية والمية، ت مـــــــــيما ا املناطق احلضـــــــــرية 
واملناطق املههولة ابل ــــكا ، عن حتدلت معقدة فيما يتعلق حبماية األطفالر وماتالت اجلماعات امل ــــلحة 

ضب ة من ا صـــــاابت ا صـــــفو  األطفال نتيجة تشـــــتدا  قدة اتشـــــتباضات،   م ـــــؤولة عن إحلاق أعدا 
وتل ة العمليات الع كرية أو حلوا ث ققاطل الن ا ، وماتال األطفال يتضررو  من املتفجرات من خملفات 

 احلر/ واألجمزة املتفجرة اليدوية الصنلر 
، فمة حتث الدول األعضـــــــــاف علس 71/177وإذ ق ـــــــــتذضر املمثلة اخلاصـــــــــة قرار اجلمعية العامة  - 6

اتمتثال تلتزاماوا  وجل القانو  الدويل ا ن ــــــــا ، وت مــــــــيما مبدآ التمييز والتنامــــــــل، والتزامما ابختاذ 
 در  يل اتقتياطات املمكنة لتجنل إحلاق األذا ابألطفال والتقليل منما إىل أ ىن ق

وقشــــكل مشــــارضة العديد من اجلمات الفاعلة ا أعمال قتالية حتدل ابلن ــــبة لرصــــد اتنتماضات  - 7
وا بالغ عنما وإمــــنا ها ملرقكبيمار ضما قشــــكل عمليات ع ــــكرية معينة، مثل ققاطل الن ا  أو العمليات 

ا املائة من  يل  11يل اجلوية، حتدلت خاصـــــــة ابلن ـــــــبة بلية الرصـــــــد وا بالغر فقد قعذَّر إمـــــــنا  قوا
إصــاابت األطفال إىل طر  دد ر وهذا بدوره يعوق اجلمو  اليت قبذهلا األمم املتحدة للتواصــل مل أطرا  

 النزاو الد  منل اتنتماضات و اية األطفال ا امل تقبلر 
الالتمة  وواصـــــــــــلت املمثلة اخلاصـــــــــــة العمل بنشـــــــــــاط مل األطرا  و  عت ما إىل اختاذ  يل التداب  - 8

والفورية ملنل اتنتماضات و اية األطفال ا مــــــياق العمليات المية أو اجلويةر وشــــــارضت الدوُل األعضــــــاف 
بصــــــــورة إتابية ا قداب   اية الطفل، مثل قنشــــــــي  ال ــــــــيامــــــــات الوطنية املتعلقة  نل وقوو خ ــــــــائر ا 

مــل نطاقا حلماية الطفل ا خط  العمل صــفو  املدنيني والتمفيف منما أو النار ا إ راا اجلوانل األو 
النافذة لديمار وعيَّنت  وٌل أخرا جمة  اقصال مدنية لتن يق اتمتثال للقانو  الدويل ا ن ا  ول يامات 
ختفيف اخل ـــــــــــــائر ا صـــــــــــــفو  املدنيني ا العمليات الع ـــــــــــــكرية، أو ن فذَّت قوجيمات القوات بشـــــــــــــه  

 األطفالر  اية
ال   ــــــــتولت عليا أللراق التجنيد واتمــــــــتمدام واتعتداف اجلن ــــــــة وامــــــــتمر اختطا  األطف - 9
الزواا الق ـــــــــــــــري، أو ضعقوبة تنتماف أو الزعم ابنتماف أقار/ األطفال ألطرا  النزاور وت يزال عامال  أو

الضــــــــــعفن والفقرن من العوامل الدافعة لتجنيد األطفال وامــــــــــتمداممم، قيث مت التحقق من أ  اجلماعات 
د ارقكبت الفالبية العامس من اتنتماضات، وقامت أقيا ً بتجنيد أطفاٍل ت قتجاوت أعمارهم امل ــــــــــــلحة ق

مثا  مــنواتر ومت امــتمدام األطفال ضدروٍو بشــرية أو طباخني أو  الني أو قراٍس، أو أللراق جن ــية، 
احلاتت، جرا أو ضقنابل بشـــــــــــــــرية أو بفرق  لن وقفج ن األجمزة املتفجرة اليدوية الصـــــــــــــــنلر وا بع  

 التجنيد ا املدارس و ور األيتامر 
وعندما قتعرق املدارس أو امل ـــــــتشـــــــفيات للمجمات أو التدم  أو النمل أو اتقتالل، ويتعرق  - 10

املعلمو ، والعاملو  ا جمال الرعاية الصــــــــــــــحية والطال/ للمطر، فيهنا قؤمر علس قياة ابت  من األطفال 
يما علس قعليممم، وصحتمم، وم تقبلممر وعلس الرلم من أ  عد  اهلجمات وقت بل ا عواقل ت رجعة ف

 علس املدارس وامل تشفيات اخنف  بوجه عام، فقد ارقفل بشدة عد  اهلجمات ا بع  البلدا ر 
ويتواصــــــــــل عدم ا بالغ  ا فيه الكفاية عن اتلتصــــــــــا/ ول ه من أشــــــــــكال العنف اجلن ــــــــــة،  - 11
الفتيا ، ب ـــــــــبل الوصـــــــــم، و ـــــــــلوو جناة أقولف ابرقكابه، واتفتقار إىل مـــــــــيما عندما يُرقكل  ـــــــــد  وت
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اخلدمات، وب ــبل املماو  املتعلقة حبماية الناجني والشــمو ر واب  ــافة إىل ذلك، يُثق قفشــة ا فالت 
من العقا/ وعدم وجو  آليات مل افلة األطفال  والشمو   عن ا بالغ عن اتنتماضاتر وت قزال احلالة ا 

من الصــومال و مورية الكونفو الدرقراطية من احلاتت القطرية اليت قشــمد أعلس األرقام املتعلقة الذه  ضل
 اتنتماضات اليت مت التحقق فيمار

وعلس الصــــــــــــــعيد العاملة، يتواصــــــــــــــل عدم  تل األطفال حبماية ضافية من قبنعات النزاو امل ــــــــــــــلق،  - 12
قياومر وت قزال ضفالة اتمـــــــــــــــتجاابت امل ـــــــــــــــتدامة والطويلة يزال العنف ي   عالمات ت  حس علس  وت

األجل لالنتماضات قشـــــــــــــــكل حتدلر وت ُي   لألطفال أي خيار مـــــــــــــــوا مواجمة الواقل والبقاف علس قيد 
احلياة،  و  أ  يتوفر هلم ما يكفة من برامج امل ــــــاعدة اليت قتيق هلم إمكانية التعاا ابلشــــــكل املنامــــــلر 

 الذي جنوا منه أو شـاهدوه ندابت ت قلتدم علس أج ـا هم وعقوهلمر وقع عندما قكو  وي   العنف املؤز
هنا  برامج مالئمة للرعاية الصــــــــحية وا  ماا ا اهنتمل، فيهنا ت قزال ل  ضافية لتفطية  يل اقتياجات 

عر ــــــة  يل األطفال املتضــــــررينر وق ــــــفر هذه الثفرات عن قدوث  ورات من الضــــــعف وق   األطفال 
  عا ة التجنيد أو التعرق تنتماضات أخرا ا منامبات متعد ةر 

وتقزال خط  العمل ول ها من اتلتزامات الثنائية قتيق إمكانية املشـــــــــــــــارضة البنافة مل أطرا   - 13
النزاو من أجل  اية األطفال وإهناف اتنتماضات ومنل قدوممار وأ ا عمل املمثلة اخلاصـــة ومنامة األمم 

تحدة إىل و ــــــل خطيت عمل ا  مورية أفريقيا الومــــــطس واجلممورية العربية ال ــــــورية، والتوقيل عليممار امل
خطة  19 خطة وِقعت عليما القوات احلكومية و 11خطة عمل، منما  31ولفاية اترخيه، مت التوقيل علس 

س مذضرة قفاهم مل حتالف وِقعت عليما اجلماعات امل ـــــــــلحة ل  التابعة للدولة، اب  ـــــــــافة إىل التوقيل عل
 عم الشـــــــــــــــرعيــــة ا اليمنر وينبفة النار ا التــــداب  الوقــــائيــــة بنف   رجــــة اتهتمــــام اليت قوىل للتــــداب  
ــــدامر وقــــد أعر/ جمل  األمن، من خالل قراره  ــــة من أجــــل  ـــــــــــــــمــــا  ال ـــــــــــــــالم امل ـــــــــــــــت ا صـــــــــــــــالقي

، عن التزامه ابختاذ إجرافات وقائية ملمومـــــــــــــــة لتحقيق هد   اية األطفال، من أجل (2018) 2427
 بناف ال الم امل تدامر

وز قتمكن األمم املتحدة من التحقق إتِ من جزف صــــف  من العد  الفعلة لالنتماضات اجل ــــيمة  - 14
بشـــكل متزايد أعمال التوميق والتحققر املرقكبة  ـــد األطفالر فقد أعاقت القيو  املفرو ـــة علس الوصـــول 

وجنمت هذه القيو  عن عوامل يضـــــــــاعف بعضـــــــــما بعضـــــــــا، مثل النزاعات الدائرة والعمليات الع ـــــــــكرية، 
ققلل األو ــــــاو األمنية، أو القيو  املفرو ــــــة عن عمد علس الوصــــــول من جانل أطرا  النزاور وأ ت  أو

مات الفاعلة املعنية حبماية الطفل، واملوجمة أيضــــــــــاً إىل التمديدات اليت يتعرق هلا مراقبو  اية الطفل واجل
األطفال والشـــــــــــــــمو  واهنتمعات اخبلية، إىل ققلر احليز املتا  للرصـــــــــــــــد وا بالغر ضما أ ا خف  عد  
امل تشارين ا جمال  اية األطفال ا البعثات ال يامية وبعثات قفظ ال الم، فضال عن األفرقة القطرية 

ىل احلد من القدرة علس التحقق من اتنتماضات وا بالغ عنما وحتديد اتمـــــــــــــــ اقيجيات لألمم املتحدة، إ
املالئمة لالمـــــــــــــتجابة للشـــــــــــــوالل املتعلقة حبماية الطفلر ويُعتقد أ  اتخنفاق ا عد  اتنتماضات اليت مت 

وصــــــــــــــول ، ا بع  الفدات، جنم عن القيو  املفرو ـــــــــــــــة علس املوار  وعلس ال2018التحقق منما ا عام 
أللراق الرصـــــد والتحقق من اتنتماضات اجل ـــــيمة، ت عن حت ـــــن قالة األطفال ا النزاعات امل ـــــلحةر 
ففة ال ــــو ا ، قعثرت قدرة األمم املتحدة علس رصــــد اتنتماضات اجل ــــيمة وا بالغ عنما ب ــــبل القيو  

ة األطفالر وا نيج ل املفرو ــة علس الوصــول إىل املناطق املقصــو ة، واخنفاق القدرات املمصــصــة حلماي
واليمن، واجه العاملو  ا جمال  اية األطفال قيو ا شــــــــــديدة عرقلت وصــــــــــوهلم إىل املناطق املتضــــــــــررة من 
النزاو، مما أعاق قدروم علس التحقق من اتنتماضات اجل ـــــــيمة املرقكبة  ـــــــد األطفال ومِدهم ابمل ـــــــاعدة 

 املنقذة للحياةر 

https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
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تماضات أصـــــــــــــعل من ل ها من  قييت التوميق والتحقق، مثل العنف ولالباً ما قكو  بع  اتن - 15
اجلن ةر ويعر/ الفتيا  والفتيات عن إقجاممم عن ا بالغ عما قعر وا له من انتماضات، وذلك ب بل 
الوصـــــــــم، أو اخلو  من اتنتقام، أو الرف  من جانل أمـــــــــرهم وجمتمعاوم اخبلية، وانعدام الثقة لديمم ا 

تجاابت من الشــــرطة واجلمات القضــــائةر وا بيدات النزاو، ركن أ  يعق الوصــــم فقدا  احلصــــول علس امــــ
 اية اهنتمل اخبلة، قيث أييت اتنتقام علس أيدي جمات فاعلة م ــــــلحة، أو قيث قتعرق اتمــــــتجابة 

تيا  الضــــعيفة من جانل أجمزة مــــيا ة القانو  ملزيد من الضــــعف بفعل انعدام األمن العامر وقد يواجه الف
عوائق إ ــافية حتول  و  قياممم اب بالغ ب ــبل الوصــم املتعلق ابأل وار املتصــوَّر ة لكل من اجلن ــنير وقد 
قكو  هنا  أيضــــا قداعيات جنائية، قيث ت توت جترىل التصــــا/ الفتيا  الذي قد يدخل بدت من ذلك 

خشــية املقا ــاةر وا العراق، ز قتحقق ا إطار جترىل العالقات اجلن ــية املثلية، األمر الذي يعوق ا بالغ 
األمم املتحدة من أية قالة من قاتت العنف اجلن ـــة  ـــد األطفال ألمـــبا/ من  ـــمنما الوصـــم ابلعار 

 واخلو  من اتنتقامر 
وققوم آلية الرصـــــــــــد وا بالغ بقياس اتنتماضات اجل ـــــــــــيمة املرقكبة  ـــــــــــد األطفال ا النزاعات  - 16

الد  قعزيز امل ــــــــــافلة واتمتثال للقانو  الدويل وملعاي   اية الطفلر وهة ُ ِثل امل ــــــــــلحة، وحتديد اجلناة 
أيضـــــــــــا نقطة انطالق األمم املتحدة ا جمال الدعوة إىل  اية األطفال والتواصـــــــــــل مل األطرا  ا النزاو، 

مات من مــــــــــيما من خالل خط  العمل الرامية  هناف ومنل اتنتماضاتر ويكت ــــــــــة قنفيذ هذه اتلتزا وت
جــانــل األطرا  املــدرجــة ا القــائمــة، ورصــــــــــــــــد قنفيــذهــا، أليــة قــا ــة ا إقــداث قفي  إتــا  من أجـل 
األطفال، و ـــــــما  املشـــــــارضة امل ـــــــتمرة مل األطرا  املدرجة ا القائمة حلماية األطفالر وللجمات املعنية 

اتنتماضات والتحقق منما،  حبماية الطفل  ور فريد ا قعميم مراعاة م ـــــــــــــهلة  اية األطفال، وا رصـــــــــــــد
التعامل مل األطرا  لتح ني قالة األطفال املتضررين من النزاعات امل لحةر ويُعدُّ صو  وقعزيز هذه  وا

املوار  املكرمـــة حلماية الطفل ا عمليات ال ـــالم، والبعثات ال ـــيامـــية، وا البيدات األخرا، أمراً ت ل  
ـــــة جمل  األمن واجل ـــــذ وتي ـــــه ا قنفي ـــــة األطفـــــال املتضـــــــــــــــررين من عن ـــــة العـــــامـــــة فيمـــــا يتعلق حبمـــــاي معي

 امل لحةر النزاعات
  

 فرص النهوض حبماية األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة - اثلثا 
االســــتفانة من اخلطت املتعلقة ابألمن والتنمية وال ــــاون اونســــانية وحقوق اونســــان    - ألف 

 منع ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال 
ققل علس عاقق اهنتمل الدويل م ـــــــــــــؤولية  اعية عن منل ارقكا/ انتماضات  ـــــــــــــد األطفال ا  - 17

اتت ابل ــــالمة واألمن اللذين وتاجوهنما لتطوير النزاعات امل ــــلحة، وعن قزويد األطفال ا مثل هذه احل
أنف ــــــــممر وأجنل ومــــــــيلة حلماية األطفال هة منل نشــــــــو/ النزاعات وضفالة منل ارقكا/ انتماضات  ــــــــد 
األطفــال، ا قــالــة انــدتو قر/ر وتــل أ  قنبل اجلمو  الراميــة إىل منل اتنتمــاضــات من فمم شــــــــــــــــامــل 

 قؤ ي إىل ارقكا/ هذه اتنتماضات، مثل الفقر، والتمييز، والتدهور لألمبا/ اهليكلية للنزاو وللعوامل اليت
البيدة، والتمميش اتجتماعة واتقتصــــــــــــــــا ي والتالمات وعدم امل ــــــــــــــــاواةر و و  معاجلة هذه العوامل، 

 مي تمر امتمدام األطفال وإيذا هم ا النزاعات امل لحةر 
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، ابلــــدول األعضــــــــــــــــــاف أ  قعزت التكــــامــــل بني 63/241وأهــــابــــت اجلمعيــــة العــــامــــة ا قرارهــــا  - 18
اتمـــــ اقيجيات املتعلقة ابألمن والتنمية، وققوق ا ن ـــــا  والقضـــــال ا ن ـــــانية، بفية التصـــــدي ألمر النزاو 

ا ا واتلتزامات امل ـــــــــلق علس األطفال بطريقة م ـــــــــتدامة وشـــــــــاملةر ومن األلية  كا  قعميم وإ ماا املب
اخلاصـــــــة حبماية الطفل ا م ـــــــارات العمل امل ابطة، علس م ـــــــتولت ال ـــــــيامـــــــة العامة ا قاتت قطرية 
دد ةر وقشـــــــــــــــ  اتلتزامات القانونية الدولية املتعلقة ابألطفال، وخط  العمل والصـــــــــــــــكو  الدولية، مثل 

امل ـــــــــــــــلحـــة أو اجلمـــاعـــات امل ـــــــــــــــلحــة القواعـــد واملبـــا ا التوجيميـــة بشـــــــــــــــــه  األطفـــال املرقبطني ابلقوات 
ابري (، وإعال  املدارس ابمنة ومبا ا فانكوفر حلفظ ال ــــــــالم ومنل جتنيد وامــــــــتمدام األطفال  مبا ا)

اجلنو ، إىل جمموعة من ا جرافات املتصلة إبصال  قطاو األمن، ونزو ال ال  والت ريق وإعا ة ا  ماا، 
ناف القدرات، والعقيدة، وجمو  الومـــــاطة، وإصـــــال  قطاو واتنضـــــباط الع ـــــكري وامل ـــــافلة، والتدريل وب

 العدالة، وميا ة القانو ، والتنمية، وبناف ال الم ا هناية املطا ر
وقال ضفالة احلماية الفعالة جلميل األطفال املتضــررين من النزاعات امل ــلحة ا قاتت الطوارا  - 19

كوماتر وركن لألمم املتحدة أ  قعزت وقكمل هذه ا عدا  امل ــــؤوليات الرئي ــــية اليت ققل علس عاقق احل
 ا جرافات عن طريق  عم اجلمو  املبذولة ا اهناتت املذضورة آنفار 

 ، الدور  الذي قضــــطلل به املمثلة اخلاصــــة ا(2018) 2427وأضد جمل  األمن جمد ا ا قراره  - 20
ا مـــمام ا منل نشـــو/ النزاعات، وأقر مل  التجاوتات واتنتماضات اجل ـــيمة حلقوق ا ن ـــا  أو القانو  
الدويل ا ن ـا ،  ا ا ذلك ما يرقكل منما  ـد األطفال، قد قشـكل مؤشـرا مبكرا علس نشـو/ نـــــــــــــــــزاو 

عــــــــــــــــــــــت املنامات ا قليمية و و  ا قليمية علس اختاذ مبا را أو جِن ت إقليمية و و  إقليمية قصــــــعيدهر وشــــــُ
 وقوميل نطاقما ملنل اتنتماضات واتعتدافات املرقكبة  د األطفال املتضررين من النزاعات امل لحةر 

ومن خالل األنشــــــطة اليت ا ــــــطلعت الا املمثلة اخلاصــــــة ا جماتت الدعوة والتوعية والعمل مل  - 21
جَّعت املمثلُة اخلاصـــة علس  أطرا  النزاو، ضثفت جمو ها علس م ـــهلة املنل، ابلتعاو  مل الشـــرضافر وقد شـــ 

ائم املعق ابألطفال اعتما  خط  للمنل علس الصعيدين الوطق وا قليمة بوصفما أ اة إ افية للميكل الق
 والنزاعات امل لحةر 

 
 االستفانة من أفضل املمارسات والدروس املستفانة  - ابء 

، إىل املمثلة اخلاصــــــــــــــة أ  ققوم رمل وققييم ونشــــــــــــــر 72/245طلبت اجلمعية العامة، ا قرارها  - 22
امل تفا ةر ومن مثَّ بدأت املمثلة اخلاصة عملية  ل املعار  واخلمات املكت بة  أفضل املمارمات والدروس

مــــــــــــــنة من قنفيذ الوتية املتعلقة ابألطفال والنزاو امل ــــــــــــــلق، وقر ت ما إىل قوجيمات عملية  20علس مدا 
اية الطفل ا لفائدة اجلمات املعنية حبماية الطفلر ورضزت هذه املمارمـــــة علس إ راا الشـــــوالل املتعلقة حبم

عمليات ال ــــالم، و ور خط  العمل ا إهناف ومنل اتنتماضات اجل ــــيمة، وآلية الرصــــد وا بالغ، فضــــالً 
 عن قاتت قطرية دد ة،  ا ا ذلك أولندا، والفلبني، وضولومبيار 

 
 وضع توجيهات عملية ب أن إنماج ال واغل املتعلقة حبماية الطفل   عمليات السالم  

( وعلس S/PRST/2017/21علس طلــل جمل  األمن الوار  ا بيــا  أ ىل بــه رئي  اهنل  ) بنــاف - 23
لعملية  التشاورية اليت بدأت ، واصل مكتُل املمثلة اخلاصة ا(2018) 2427الطلل الوار  ا قرار اهنل  

مل اجلمات الفاعلة ا جمايل  اية الطفل والومــــــاطة الد  و ــــــل قوجيمات عملية  2018ا  وت/يوليه 
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بشه  إ ماا امل ائل املتعلقة حبماية الطفل ا عمليات ال الم، ابلتعاو  مل إ ارة الشؤو  ال يامية وبناف 
األمم املتحـــــــدة للطفولـــــــة )اليوني ـــــــــــــــيف(ر وا ال ـــــــــــــــالم وإ ارة عمليـــــــات قفظ ال ـــــــــــــــالم ومنامـــــــة 

، عقدت املمثلة اخلاصــــــــــــة اجتماعاً  ــــــــــــمَّ فريقاً من اخلماف املعنيني ابحلماية 2018الثا /نوفمم  قشــــــــــــرين
وجمات فاعلة قائمة ابلوماطة قضم ممثلني من مؤم ة برلمو ، وإ ارة الشؤو  ال يامية وبناف ال الم، 

لدولية للصـــــــــــــليل األ ر، ومفو ـــــــــــــية األمم املتحدة ال ـــــــــــــامية حلقوق ، واللجنة ا“نداف جنيف”ومنامة 
ا ن ــــــا ، واملديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية املدنية واملعونة ا ن ــــــانية، ومكتل املبعوث اخلا  
لألمني العام إىل مـــورية، وأقد اجلنو  األطفال ال ـــابقني وشـــاابً من شـــبا/ الدعوة من مـــ اليو ر ومـــو  

شــــد ابملعلومات اليت  عت من خالل هذه املشــــاورات واملقابالت الثنائية ا صــــيالة التوجيه العملة ُي ــــ  
ر وعرق مكتُل املمثلة اخلاصـــة عملية و ـــل التوجيه خالل منامـــبة 2019املزمل إطالقه حبلول هناية عام 
، نامتما “ر/ وبعدهااألطفال والنزاعات امل ــــلحةي  اية األطفال أمناف احل”جانبية ُعقدت حتت شــــعار 

األرجنتني، وبلجيكا، والنرويج، وإمــبانيا، وأورولواي، ابلتعاو  مل اليوني ــيف، واخلطة الدولية، والتحالف 
الدويل  نقاذ الطفولة، واملنامة الدولية للر ية العاملية، وذلك خالل اجلزف املتعلق ابلشـــــــؤو  ا ن ـــــــانية من 

 ر 2019، الذي انعقد ا جنيف ا قزيرا /يونيه اجتماعات اهنل  اتقتصا ي واتجتماعة
 

 تعزيز التبانل واستخالص الدروس املستفانة ب أن آلية الرصد واوبالغ  
بفية مناقشـــــــة اتجتاهات والتحدلت وأفضـــــــل املمارمـــــــات ا جمايل قوميق اتنتماضات اجل ـــــــيمة  - 24

املرقكبة  د األطفال ا النزاعات امل لحة والتصدي هلا، شرعت املمثلة اخلاصة، ابلتعاو  مل اليوني يف، 
املعنية ابلرصــد  بعقد مــل ــلة من قلقات العمل ا قليمية اليت قضــم أعضــاف من خمتلف فرق العمل القطرية

وا بالغ التــابعــة لألمم املتحــدةر ووــد  قلــك املشـــــــــــــــــاورات، وهة األوىل من نوعمــا، إىل قعزيز التبــا ل 
وامـــــتمال  الدروس امل ـــــتفا ة بشـــــه  آلية الرصـــــد وا بالغ عن اتنتماضات اجل ـــــيمة وعن قعامل األمم 

ارضة أومــل من وضاتت األمم املتحدة املتحدة مل األطرا  املدرجة ا القائمةر ضما ود  إىل  ــما  مشــ
 وصنا يقما وبراجمما ا فرق العمل القطرية املعنية ابلرصد وا بالغر 

وقد ُعقدت قلقة العمل ا قليمية األوىل الرفيعة امل ـــــــــــــــتوا علس امل ـــــــــــــــتوا التقق لفرق العمل  - 25
ر 2018رين الثا /نوفمم القطرية اليت قفطة بلدا  الشــــــــــــرق األومــــــــــــ  وتال أفريقيا، ا ع ِما  ا قشــــــــــــ

وشارضت فيما املمثلة اخلاصة وممثلو  من اليوني يف، والر ماف املشارضو  لفرق العمل القطرية من العراق، 
واجلممورية العربية ال ــــــــــــــورية واليمن، وضذلك ممثلو  لألفرقة القطرية لألمم املتحدة من لبنا ، وليبيا، و ولة 

ا قليميني لوضاتت األمم املتحدة وصـــــــــــنا يقما وبراجممار وُعقدت  فل ـــــــــــطني، جنبا إىل جنل مل املديرين
، وشـــــــــــــــار  2019قلقة العمل الثانية، ابقباو نف  هيكل احللقة األوىل، ا ن و  ا ضانو  الثا /يناير 

فيما الر مـــــــــــــــاف املشـــــــــــــــارضو  ألفرقة العمل القطرية من  مورية الكونفو الدرقراطية، وجنو/ ال ـــــــــــــــو ا ، 
والصــــــومال، فضــــــال عن املديرين ا قليميني لوضاتت األمم املتحدة وصــــــنا يقما وبراجممار ومن  وال ــــــو ا ،

 ر2019املقرر عقد قلقة قشاورية اثلثة ا آميا ا وقت تقق من عام 
ومن أجل قعزيز الدروس امل ــــــــتفا ة واملضــــــــة قدما ا رصــــــــد اتنتماضات وقنفيذ خطة العمل ا  - 26

، أعضــــاف من فرقة العمل 2018لة اخلاصــــة ا مكتبما، ا قشــــرين الثا /نوفمم ميامنار، امــــتضــــافت املمث
القطرية، وي ـــــــــــرت عقد اجتماعات مل فريق األصـــــــــــدقاف املعق ابألطفال والنزاو امل ـــــــــــلق، والبعثة الدائمة 

 مليامنار لدا األمم املتحدة ول ها من الدول األعضاف املمتمةر 
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، اشـــــــ   مكتل املمثلة اخلاصـــــــة ا قنايم معتكف فرقة العمل القطرية 2019وا قزيرا /يونيه  - 27
جلممورية الكونفو الدرقراطيةر وضا  الفرق منه ققييم أعمال فرقة العمل وو ـــــــــــل امـــــــــــ اقيجيات لعملمار 

ية لألطفال العمل علس قوف  احلما”ورضزت املناقشــــــــات أيضــــــــا علس احلوار مل اجلماعات امل ــــــــلحة و لة 
 ر “املتضررين من النزاعات

  
 االلتزامات وخطت العمل واحلوار مع أطراف النزاع - رابعا 
 التصدي لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها القوات احلكومية ضد األطفال - ألف 

 واصلت املمثلة اخلاصة  عم قنفيذ خط  العملر ففة ميامنار، عزتت املمثلة اخلاصة أنشطتما ا - 28
جمايل الدعوة والتواصـــــــــــــــل مل احلكومة الد  الضـــــــــــــــف  من أجل إقرات ققدم ا إهناف ومنل اتنتماضات 

، نامت املمثلة اخلاصــــــــة، ابلتعاو  مل فرقة 2018اجل ــــــــيمة ال ــــــــتة  يعمار وا ضانو  األول/ ي ــــــــمم 
ملعنية  نل التجنيد العمل القطرية، ا ميامنار، قلقة قدريبية بشـــــــــــه  اتنتماضات اجل ـــــــــــيمة لفائدة اللجنة ا

ر وجمات التن ـــــــــيق الع ـــــــــكريةر وأعقل ذلك عقد  ورة لتدريل املدربني لفائدة ضبار  الع ـــــــــكري للُقصـــــــــَّ
، عن 2019آذار/مارس  31ر وا قطور تقق، أفرجت قرضة ات ا او ا 2019الضــــــــــباط ا ألر/مايو 

 ر18شاابً من الذين ُجنِندوا وهم  و  من  25مبعة أطفال وعن 
،  وجل مرمــــــــوم رومــــــــة، قانو   اية ققوق 2019وا أففان ــــــــتا ، صــــــــدر ا آذار/مارس  - 29

وجتنيد األطفال ا قانو  العقوابت املنقق الذي  “ابقشـــــــــــــــا ابتي”األطفالر وعلس الرلم من إ راا جترىل 
د ةر ، في  قانو   اية ققوق األطفال يوفر مزيداً من قداب  احلماية اخب2018 خل قيز النفاذ ا عام 

، لتنفيذ خطة 2014وواس قانو   اية ققوق األطفال ابألولوية،  وجل أقكام خريطة الطريق لعام 
 ر 2011عمل قوات الدفاو واألمن الوطنية األففانية لعام 

وا جنو/ ال ــــــــــــــو ا ، وبعد قدخل املمثلة اخلاصــــــــــــــة، وافقت احلكومة علس قنقيق خطة العمل  - 30
لقة ابلتجنيد واتمـــــــــتمدام بفية التصـــــــــدي جلميل اتنتماضات اجل ـــــــــيمة اليت مت املتع 2012املوقعة ا عام

، امــتضــافت فرقة العمل القطرية جلنو/ ال ــو ا  قلقة 2019إ راا قوات األمن فيمار وا شــباط/فماير 
عمل مل قوات األمن ا جنو/ ال ـــــــــــو ا ،  ا فيما قوات الدفاو الشـــــــــــعر جلنو/ ال ـــــــــــو ا ، والوتارات 

، واألطرا  املندجمة ا قوات الدفاو الشــــــعر جلنو/ ال ــــــو ا ، واهنتمل املد ، وضيا ت مناومة احلكومية
األمم املتحدة ومكتل املمثلة اخلاصـــةر وا وقت الصـــيالة، ضا  مشـــروو خطة العمل قيد اتمـــتعراق من 

 جانل احلكومةر
خطة العمل املوقعة ا و ــــــــــــل خريطة طريق للتعجيل بتنفيذ  2018وا الصــــــــــــومال، مت ا عام  - 31
 هناف ومنل  2012 هناف ومنل جتنيد األطفال وامـــــــــــــــتمداممم، وخطة العمل املوقعة ا عام  2012 عام

القتل والتشــــــويه، املوقعتني بني احلكومة واألمم املتحدةر وحتد  خريطة الطريق الثفرات واألنشــــــطة الرئي ـــــية 
 انتاار التوقيلر  ذات األولوية للتعجيل بتنفيذ خطيت العمل، وهة ا

وا اليمن، أمـــــــفرت الدعوة املطر ة اليت وجمتما املمثلة اخلاصـــــــة وفرقة العمل القطرية إىل اعتما   - 32
بني احلكومة  2014لتنشــــــي  خطة العمل املوقعة ا عام  2018خارطة طريق ا ضانو  األول/ ي ــــــمم 

 اليمنيةر  واألمم املتحدة بشه  إهناف ومنل جتنيد األطفال وامتمداممم من جانل القوات احلكومية
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 وضثَّفـــت املمثلـــة اخلـــاصـــــــــــــــــة قعـــاملمـــا مل حتـــالف  عم الشـــــــــــــــرعيـــة ا اليمنر وا ضـــانو  األول/ - 33
، عقدت املمثلة اخلاصــة اجتماعا ألعضــاف التحالف ا نيويور  ملناقشــة التداب  الرامية إىل 2018  ي ــمم

علس مـبيل املتابعة،  لة اخلاصـة،، ي ـرت املمث2019شـباط/فماير  21قعزيز  اية األطفال ا اليمنر وا 
عقد قلقة عمل ا نيويور  لوقدة  اية الطفل التابعة للتحالف من أجل مناقشة التداب  الرامية إىل إهناف 
ومنل قدوث إصــاابت ول ها من اتنتماضات اجل ــيمة ا اليمنر وأ ت املشــارضة امل ــتمرة إىل قوقيل قائد 

، ا الرلق، علس مــذضرة قفــاهم من أجــل قعزيز 2019ذار/مــارس قوات التحــالف واألمم املتحــدة، ا آ
 اية األطفال املتضــــررين من النزاعات امل ــــلحة ا اليمنر وقتضــــمن املذضرة أقكاماً رئي ــــية قتعلق حبماية 
األطفال، وقُنشـــــر إطارا مـــــيامـــــيا لالمـــــتمرار ا و ـــــل خطة عمل ملمومـــــة ملنل قتل وقشـــــويه األطفال ا 

 ة اليت يقوم الا التحالف ا اليمنر العمليات الع كري
وبناف علس طلل من قكومة اتيلند، قام مكتل املمثلة اخلاصة واليوني يف معا ببعثة إىل املناطق  - 34

ملناقشــــــــــة م ــــــــــهلة  اية األطفال مل امل ــــــــــؤولني  2019املتضــــــــــررة ا جنو/ اتيلند ا ضانو  الثا /يناير 
علمني واألطفالر ضما شــار  مكتل املمثلة اخلاصــة أيضــا ا قلقة احلكوميني واملنامات ل  احلكومية وامل

 رامـــية بشـــه  منل اتنتماضات، ُعقدت ا وتارة اخلارجية وقضـــرها ممثلو  عن الوتارات املعنية واملنامات 
، وا أمناف انعقا  املؤ ر الدويل الثالث بشـــــــــه  املدارس 2019ل  احلكومية واليوني ـــــــــيفر وا ألر/مايو 

نة، ا ابملا  ي مايورضا، إمــــــــبانيا، أجرت املمثلة اخلاصــــــــة مباقثات مل الوفد التايلندي بشــــــــه  حتديد ابم
 أفضل املمارمات والثفرات ا  اية املدارسر

 
 التصدي لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة - ابء 

ت مل طائفة وامــــــــــــعة من اجلماعات جُتري املمثلة اخلاصــــــــــــة واألمم املتحدة علس الدوام اقصــــــــــــات - 35
امل ــــــــلحة بشــــــــه   اية األطفال ا النزاعات امل ــــــــلحة، قيث قال خطُ  العمل األ اة  الرئي ــــــــية للعمل 
املش   وقعزيز التفي  لصاحل األطفال املتضررين من النزاعاتر وا  مورية أفريقيا الومطس، وعقل جمو  

، 2019ت اجلبمة الشعبية لنمضة أفريقيا الومطس، ا قزيرا /يونيه الدعوة اليت بذلتما األمم املتحدة، وقَّع
علس خطة عمل  هناف ومنل جتنيد وامـــــــتمدام األطفال، والعنف اجلن ـــــــة  ـــــــد األطفال، وقتل وقشـــــــويه 
األطفال، وشــــن اهلجمات علس املدارس وامل ــــتشــــفيات، وتختاذ قداب  وقائية بشــــه  عمليات اتختطا  

، وبعد أشــــمر من التعاو  بني األمم املتحدة 2019ا ن ــــانيةر وا قزيرا /يونيهومنل وصــــول امل ــــاعدات 
وقوات مـــورل الدرقراطية، وابلتن ـــيق مل املمثلة اخلاصـــة، ُوقِنعت خطة عمل مل األمم املتحدة  هناف ومنل 

 جتنيد األطفال وامتمدامممر 
اليت وقعت خط  عملر ففة وواصــــــــلت املمثلة اخلاصــــــــة أيضــــــــا العمل مل اجلماعات امل ــــــــلحة  - 36

، وبدعم من األمم املتحدة، قعاونت املمثلة اخلاصـــــــــــة مل الفصـــــــــــائل التابعة 2018قشـــــــــــرين األول/أضتوبر 
بشـــــه   2016قطاو الشـــــمال علس قنفيذ خطة العمل املوقعة ا عام  - للحرضة الشـــــعبية لتحرير ال ـــــو ا 

اصــــــــة إىل تل ة وصــــــــول األمم املتحدة لرصــــــــد إهناف ومنل جتنيد األطفال وامــــــــتمدامممر و  ع ت املمثلة اخل
التقدم اخبرت ا قنفيذ خطة العملر وفيما يتعلق ابحلالة ا مايل، التقت املمثلة اخلاصـــــة ا عدة منامـــــبات 

، ا إطار خطة 2019مل ممثلة قن ـــــــــــيقية احلرضات األ ت وا ية، ا نيويور ،  ا ا ذلك ا شـــــــــــباط/فماير 
و قشــــــــــــت معمم مــــــــــــبل املضــــــــــــة قدما ا مواصــــــــــــلة قنفيذهار وا شــــــــــــمري  2017عمل املوقعة ا عام 

 ناَّمت فرقة العمل القطرية قلقيت عمل مل التن ـــيقية ا ضيدال، 2019وألر/مايو  2018أيلول/مــــبتمم 
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ولاو بشـــــــــه  قنفيذ خطة العملر وا نيج ل، أ َّت الدعوة املطر ة اليت أطلقتما األمم املتحدة ا إطار خطة 
طفل مت  1 700إىل إطالق مــــــــــــرا  أضثر من  2017العمل املوقعة من قبل القوة املدنية املشــــــــــــ ضة ا عام 

  لتقريررق ليممم إىل اجلمات املعنية حبماية الطفل خالل الف ة املشمولة اب
وُأقرت ققدم ا العمل مل اجلماعات امل ــــــــــــــلحة املدرجة ا القائمة، خارا نطاق خط  العملر  - 37

ففة اليمن، اب رت األمم املتحدة إىل إجراف اقصـــــــــــاتت مل احلوميني الد  إهناف ومنل اتنتماضات اليت مت 
ـــــة، وا الف ة  ـــــدرقراطي ـــــة الكونفو ال ـــــه إ راا اجلمـــــاعـــــة فيمـــــار وا  موري  2018الواقعـــــة بني  وت/يولي

، وِقل قا ة اجلماعات امل ــلحة علس خرائ  طريق انفرا ية  هناف جتنيد األطفال 2019آذار/مارس  15 و
طفاًلر وا مايل، قامت  847وامتمداممم ول  ذلك من اتنتماضات اجل يمة، مما أ ا إىل ا فراا عن 

، بتنايم قلقة عمل شـــــــــــار  فيما القا ة ال ـــــــــــيامـــــــــــيو  2019فرقة العمل القطرية، ا ضانو  الثا /يناير 
بالقفورم، وقن ــيقية قرضات الوفاق، وود  إىل  -والع ــكريو  حلرضة إنقاذ أتوا ، واحلرضة العربية األتوا ية 

احلصـــــــــــول علس التزامات قاطعة إبهناف ومنل اتنتماضات اجل ـــــــــــيمة  ـــــــــــد األطفال، وا فراا عن األطفال 
 راهنندين ا صفوفما

  
 التوعية ابملسألة على الصعيد العاملي وبناء ال راكات ب أهنا  - خامسا   

 الزايرات امليدانية والتوعية  -ألف 
، مافرت املمثلة اخلاصة إىل جنو/ ال و ا  للحوار مل احلكومة بشه  2018ا أيلول/مبتمم  - 38

مو  الرامية  عا ة إ ماجمم ا اهنتملر اتنتماضات اجل ــــــيمة املرقكبة  ــــــد األطفال والدعوة إىل قعزيز اجل
، 2018طفل من صــــفو  اجلماعات امل ــــلحة ا عام  1 000ورقبت اب فراا عما يقر/ عد هم من 

وقثت احلكومة علس اختاذ إجرافات فورية وملمومـــــــة  هناف اتنتماضات اجل ـــــــيمة املرقكبة  ـــــــد األطفال 
لتشـمل  يل اتنتماضات  2012العمل املوقعة ا عام وضفالة م ـافلة مرقكبيمار و  ع ت إىل قومـيل خطة 

أعاله(ر واجتمعت املمثلة اخلاصـــــــــــة أيضـــــــــــا مل ممثلة اهنتمل املد ، والزعماف  30اجل ـــــــــــيمة )انار الفقرة 
 الدينيني، ا لمبيو، قيث أفرا أطرا  النزاو مؤخرا عن األطفال امللحقني بصفوفممر

إىل مقر حتالف  عم الشــرعية  2019الثا /يناير وآذار/مارس ومــافرت املمثلة اخلاصــة ا ضانو   - 39
اليمن، الكائن ا الرلق، بفية و ــــــل وقوقيل مذضرة قفاهم لتح ــــــني  اية األطفال ا اليمنر واجتمعت 
املمثلة اخلاصة بقائد القوات املش ضة التابعة للتحالف و قشت معه التداب  اليت اختذها التحالف من أجل 

 ماضات اجل يمة  د األطفال ا أمناف العمليات الع كرية ا اليمنر منل اتنت
مـــــافرت املمثلة اخلاصـــــة إىل  مورية أفريقيا الومـــــطس قيث اجتمعت مل  2019وا ألر/مايو  - 40

الرئي ، ورئي  الوتراف، ورئي  اجلمعية الوطنية، والوتراف، وممثلة اجلماعات امل ـــــــــلحة املوقعة علس اتقفاق 
ا ابنفة، وأعضــاف “PK 5”لتحقيق ال ــالم واملصــاحلة ا  مورية أفريقيا الومــطس، وممثلة قة ال ــيامــة

ال ـــــــــــــلك الدبلومامـــــــــــــة، والزعماف الدينيني واهنتمل املد ر وا اجتماو ُعقد ا ضالا ابندورو مل ائتال  
اصــــــة علس التنفيذ مــــــيليكا ال ــــــابق وميليشــــــيات أنيت ابتضا واملليشــــــيات املرقبطة الا، شــــــجعت املمثلة اخل

من قبل احلرضة الوطنية ألفريقيا الومـــــــــــــــطس، و عت اجلماعات  2018الكامل خلطة العمل املوقعة ا عام 
 امل ـــــــــــــــلحـــة األخرا املـــدرجـــة ا القـــائمـــة إىل التوقيل علس خط  عمـــل مل األمم املتحـــدةر وا قزيرا /

عمل مل األمم املتحدةر وا ، وقعت اجلبمة الشــــــــــعبية لنمضــــــــــة أفريقيا الومــــــــــطس علس خطة 2019 يونيه
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ابنفة وضالا ابندورو، اجتمعت املمثلة اخلاصــــة أيضــــا مل األطفال الذين ضانوا ملحقني مــــابقا ابجلماعات 
 امل لحة والذين امتفا وا من برامج إعا ة ا  ماا ا اهنتملر 

ومة واجلماعات للتحاور مل احلك 2019وقامت املمثلة اخلاصـــــــــــــــة بزلرة إىل مايل ا  وت/يوليه  - 41
، ومل ممثلة القوات الدولية 2015امل ـــــــلحة املوقِنعة علس اقفاق ال ـــــــالم واملصـــــــاحلة ا مايل املمم ا عام 

املوجو ة ا البلد واهنتمل املد ر و  ع ت إىل معاجلة الثفرات املوجو ة ا ا طار التشـــــــــــــــريعة  شـــــــــــــــيا مل 
 ــت ققدىل الدعم من أجل إ ــفاف الطابل املؤمــ ــة علس التزامات مايل الدولية ومعاي   اية الطفلر وعر 

قــدريــل قوات الــدفــاو واألمن املــاليــة ا جمــال  ــايــة الطفــل وقعزيز هــذا التــدريــلر و عــت  يل األطرا  
املعنية إىل التنفيذ الكامل للموقوضول املتعلق بنقل األطفال املقبوق عليمم ا العمليات الع ـــــــــــــــكرية إىل 

ية حبماية األطفالر وقثت املمثلة اخلاصــــــــة قا ة اجلماعات امل ــــــــلحة علس ا فراا جمات فاعلة مدنية معن
عن  يل األطفال اهنندين ا صــــــــــــفوفما وإهناف جتنيد األطفال وامــــــــــــتمداممم ول  ذلك من اتنتماضات 

، 2017اجل ــــيمةر وشــــجعت قن ــــيقية  احلرضات األتوا ية علس التنفيذ الكامل خلطة العمل املوقعة ا عام 
بالقفورم إىل اعتما  خطة عملر ومافرت املمثلة اخلاصة إىل موبيت، وهة منطقة قعا   - و عت التن يقية

من العنف الطائفة الذي أ ا إىل قتل األطفالر وشــجعت ممثلة قبيليت فوت  و ولو  علس امل ــاعدة ا 
ا بدعم من األمم املتحدةر منل قدوث انتماضات من خالل حتديد ابليات الق ب ليَّة اليت مـــــــــــــــيجري قعزيزه

العمــل علس  ــايــة األطفــال املتضــــــــــــــررين من النزاعــات ”وأطلقــت املمثلــة اخلــاصــــــــــــــــة احلملــة العــامليــة املعنونــة 
، ا ابماضو، بدعم من رئي  الوتراف وقكومته، فضال عن األوماط الدبلومامية، وشمدت إنشاف “امل لحة

 راو امل لق، اليت قش   ا رومتما بلجيكا والنيجرجمموعة جديدة من األصدقاف معنية ابألطفال والنز 
 

 احلملة العاملية اجلديدة: العمل على محاية املتضررين من النزاعات املسلحة - ابء 
، أطلقت املمثلة اخلاصـــــــة احلملة اجلديدة للعالم والدعوة حتت شـــــــعار 2019ا ني ـــــــا /أبريل  - 42
وامـــــــــتنا ا إىل احلملة ال ـــــــــابقة املعنونة ر “العمل علس  اية األطفال املتضـــــــــررين من النزاعات امل ـــــــــلحة”
، بطرق قشــــمل ، ود  احلملة اجلديدة إىل التوعية رميل اتنتماضات اجل ــــيمة ال ــــتة“أطفاٌل ت جنو ”

ق ــــلي  الضــــوف علس الصــــالت بني اتنتماضات واحلاجة إىل التصــــدي هلا بصــــورة شــــاملةر ومــــو  ق ــــعس 
، إىل رب  م هلة األطفال والنزاو امل لق  ط  بناف ال الم، 2022احلملة، اليت مت تمر قع هناية عام 

 واحلفا  علس ال الم، والتنمية، واملنلر 
عت - 43 ابلتشــــاور مل خمتلف شــــرضاف األمم املتحدة،  ا ا ذلك اليوني ــــيف،  وضانت احلملة قد و ــــن

وإ ارة عمليات قفظ ال ـــالم وإ ارة الشـــؤو  ال ـــيامـــية وبناف ال ـــالم، فضـــال عن منامات اهنتمل املد  
والدول األعضـــــــــافر ضما قدم املبعوُث اخلا  لل ـــــــــالم واملصـــــــــاحلة، فورمـــــــــت ويتيكر، التابل ملنامة األمم 

بية والعلم والثقافة )اليون ــــــــكو( الدعم  للحملةر ومن أجل قشــــــــد العمل اجلماعة والتهضد من املتحدة لل  
أ  احلملة ُق تمدم من قبل األوماط املعنية حبماية الطفل واحلكومات وأطرا  النزاو املعنية، فقد مت و ل 

 جمموعة من أ وات الدعوة ابللفات العربية وا نكليزية والفرن ية وا مبانيةر
ا قدٍث أُقيم برعاية  2019ني ـــــــــــــا /أبريل  2وأطلقت املمثلُة اخلاصـــــــــــــة احلملة  ا نيويور  ا  - 44

 مشـــــــــــــ ضة من اتحتا  األورو  واتحتا  األفريقةر وعلس الصـــــــــــــعيد ا قليمة، أُطلقت احلملة ا ني ـــــــــــــا /
أخرار وعلس الصعيد ا المملا  األورو  ا بروض ل، ومو  يتبعما إطالق  الت إقليمية  2019 أبريل

الوطق، جرا ا قضور املمثلة اخلاصة إطالق  لتني من هذا القبيلي واقدة ا  مورية أفريقيا الومطس 
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ر واب  ـــــافة إىل ذلك، و نامـــــبة يوم الطفل 2019، واألخرا ا مايل ا  وت/يوليه 2019ا ألر/مايو 
ملة  ا الصـــــــــــــــومال بدعم من بعثة األمم املتحدة ، احل2019األفريقة، أطلقت احلكومة، ا قزيرا /يونيه 

 لتقدىل امل اعدة إىل الصومال وبعثة اتحتا  األفريقة ا الصومالر
 

 بناء ونعم التحالفات العاملية  - جيم 
من الضــــــروري قوف  برامج  عا ة ا  ماا قكو  م ــــــتدامة وضافية وممولة بشــــــكل موموق لكفالة  - 45

جتنيدهم وامتمداممم من قبل أطرا  النزاو، من الدعم الالتم  عا ة بناف قياوم انتفاو األطفال الذين مت 
، وخالل األمــــــــــبوو الرفيل 2018ولتمكينمم من إعا ة اتندماا ا جمتمعاوم اخبليةر وا أيلول/مــــــــــبتمم 

 ــتوا بشـه  امل ــتوا للجمعية العامة، ناِم مكتل املمثلة اخلاصــة ابتشــ ا  مل بلجيكا، منامــبًة رفيعة امل
وخالل هــذه ر “ ويــل امل ـــــــــــــــتقبــلي التحــدلت والر و  املتعلقــة إبعــا ة إ مــاا اجلنو  األطفــال ا اهنتمل”

املنامبة، اليت شار  فيما ممثلو  من الدول األعضاف ومنامات اهنتمل املد  وممثلو األمم املتحدة، أطلقت 
األطفال اهنندين مـــــــــابقا، الذي يمد  إىل قوليد املمثلة اخلاصـــــــــة اتئتال   العاملة من أجل إعا ة إ ماا 

أفكار جديدة ملعاجلة الدعم امل تدام لمامج إعا ة إ ماا األطفال ا اهنتملر وقش ُ  اليوني يف ا قيا ة 
اتئتال  الذي يتهلف من خماف ا  اية األطفال من األمم املتحدة ومنامات اهنتمل املد ، فضــال عن 

دول األعضــــــافر ويتوىل اتئتال  معاجلة اتقتياجات والثفرات ا المجمة والتمويل بشـــــه  البنك الدويل وال
إقامة رواب  مل خط  بناف ال ـــالم، واحلفا  علس ال ـــالم، والتنمية، واملنل، وبشـــه  حتديد آليات وطرائق 

 التمويل القائمةر
اعد واملبا ا التوجيمية بشــــــه  وقدمت املمثلة اخلاصــــــة أيضــــــاً الدعم ملبا رات خمتلفة قشــــــمل القو  - 46

األطفال املرقبطني ابلقوات امل ــــــــــــــلحة أو اجلماعات امل ــــــــــــــلحة )مبا ا ابري (، وإعال  املدارس ابمنة، 
ومبا ا فانكوفر حلفظ ال ــــــالم ومنل جتنيد وامــــــتمدام اجلنو  األطفال، وشــــــجعت الدول األعضــــــاف علس 

ثلة اخلاصــــة أقد املتكلمني ا منامــــبة ُعقدت ، ضانت املم2019أتييد قلك الصــــكو ر وا شــــباط/فماير 
حترير األطفال من احلر/ي  ور ”ا نيويور  وامـــــــــتضـــــــــافتما فرن ـــــــــا وصـــــــــندوق إنقاذ الطفولة حتت عنوا  

، قضـــــــــــــرت املمثلة اخلاصـــــــــــــة قلقة العمل املتعلقة 2019وا شـــــــــــــباط/فماير ر “مبا ا والتزامات ابري 
 ملتعلق  با ا فانكوفر، اليت عقدت ا أواتوار ابتمتعراق الدويل املعق بتنفيذ التوجيه ا

، شـــــــــــــــــارضـــت املمثلـــة اخلـــاصـــــــــــــــــة ا اجتمـــاو ُعقـــد ا جنيف بشـــــــــــــــــه  2019وا آذار/مـــارس  - 47
نامته األرجنتني  “حت ـــــني  اية الن ـــــاف والفتيات من اتعتدافات علس التعليم -املدارس ابمنة  إعال ”

الــدوليــة للفرنكوفونيــة والتحــالف العــاملة حلمــايــة التعليم من  وإمـــــــــــــــبــانيــا ورومــانيــا ومــايل والنرويج، واملنامــة
، شــــارضت املمثلة اخلاصــــة ا املؤ ر الدويل الثالث بشــــه  املدارس ابمنة، 2019اهلجماتر وا ألر/مايو 

 الذي امتضافته قكومة إمبانيا ا ابملا  ي مايورضار 
 

 العمل مع املنظمات اوقليمية ونون اوقليمية - نال 
وبعـــــــد اختـــــــاذ جمل  األمن القرار  72/245علس النحو املطلو/ ا قرار اجلمعيـــــــة العـــــــامـــــــة  - 48

، واصـــــــــــلت املمثلة اخلاصـــــــــــة قعزيز عملما مل املنامات ا قليمية ا  عم الوتية العاملية (2018) 2427
الرامية إىل منل اتنتماضات  ــــد األطفال ا النزاعات امل ــــلحةر وقدمت املمثلة اخلاصــــة عر ــــا إيضــــاقيا 

ممورية الكونفو عن وتيتما للجنة الدعم التقق لالقفاق ا طاري بشـــه  ال ـــالم واألمن والتعاو  اخلا  ر

https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
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ر ويُقدم املؤ ُر الدويل املعق  نطقة البح ات 2019الدرقراطية واملنطقة، ا ن و ، ا ضانو  الثا /يناير 
، قعاونت أيضـــــــــــــاً مل اجلماعة اتقتصـــــــــــــا ية لدول 2019ر وا ألر/مايو ا طاريالكما الدعم  لالقفاق 

يقيا الومطس بشه  منل اتنتماضات  د األطفالر واجتمل وم  أفريقيا، اليت يوجد مقرها ا  مورية أفر 
 ، مل  ــــاعــــة  ول األنــــديز، واجتمعوا ا  وت/2019ممثلو مكتــــل املمثلــــة اخلــــاصــــــــــــــــــة، ا ألر/مــــايو 

مل جامعة الدول العربية ملناقشـــة اتمـــ اقيجيات ا قليمية ملنل اتنتماضات  ـــد األطفال ا  2019 يوليه
 النزاعات امل لحةر

 
 حتان األفريقياال  

، 2018واصـــلت املمثلة اخلاصـــة شـــراضتما القوية مل اتحتا  األفريقةر وا قشـــرين األول/أضتوبر  - 49
شــار  مكتبما ا املعتكف الرفيل امل ــتوا التامــل لالحتا  األفريقة بشــه  قعزيز ال ــالم واألمن واتمــتقرار 

لتعـــاو  مل اتحتـــا  األفريقة، احلملـــُة اجلـــديـــدة ا أفريقيـــا، الـــذي عقـــد ا أضرار وُأطلقـــت ا نيويور ، اب
، و نامـــــــبة يوم الطفل األفريقة، أصـــــــدرت 2019وا قزيرا /يونيه ر “العمل علس قوف  احلماية ”بعنوا 

 2019املمثلة اخلاصــــــة وإ ارة ال ــــــالم واألمن ابتحتا  األفريقة بيا ً صــــــحفياً مشــــــ ضاًر وا قزيرا /يونيه 
شـــــار  ممثلو مكتل املمثلة اخلاصـــــة ا جل ـــــة لتبا ل األفكار مل اتحتا  األفريقة  أيضـــــاً، ا أ ي  أاباب،

والشـــرضاف ابخرين بشـــه  التعاو  والتن ـــيق فيما بني خمتلف الشـــرضاف ا إهناف ومنل اتنتماضات ا أفريقيار 
ملعنية حبقوق واب  ـــــــــــــــافة إىل ذلك، جرا قعاو  فق بني مكتل املمثلة اخلاصـــــــــــــــة وجلنة اخلماف األفريقية ا

 الطفل ورفاههر
 

 قوة م رتكة اتبعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل  
، 2019  عــ ت املمثلــة اخلــاصــــــــــــــــة،  ــا ا ذلــك ا أمنــاف اتجتمــاو الــذي عقــدقــه ا  وت/يوليــه  - 50
كام مايل، مل  ئل قائد القوة للقوة املشـــــــ ضة للمجموعة اخلمامـــــــية ملنطقة ال ـــــــاقل، إىل إ ماا األق ا

املتعلقة حبماية الطفل ا إطار امتثال القوة املشـــــــــــــــ ضة للقانو  الدويل ا ن ـــــــــــــــا  والقانو  الدويل حلقوق 
ا ن ــا ر وأمــمم مكتل املمثلة اخلاصــة أيضــا ا و ــل وقدات قدريبية بشــه   اية الطفل لفائدة  ــباط 

 وجنو  القوة املش ضةر 
 

 االحتان األورويب  
امــــــــــتمرت الشــــــــــراضة بني املمثلة اخلاصــــــــــة واتحتا  األورو  خالل الف ة املشــــــــــمولة ابلتقريرر وا  - 51

، قدمت املمثلة اخلاصـــــــــــــــة إقاطة إعالمية إىل الفريق العامل املعق حبقوق 2018األول/أضتوبر  قشـــــــــــــــرين
عت املمثلة اخلاصــة ، وق2019ا ن ــا  بشــه  وتيتما املتعلقة ابألطفال والنزاو امل ــلقر وا ني ــا /أبريل 

مذضرة قفاهم مل المملا  األورو  من أجل و ــــــل إطار للتعاو  بشــــــه  األطفال والنزاو امل ــــــلقر وا قلك 
 املنامبة، قدمت إقاطة إعالمية للجنة الشؤو  ال يامية وشؤو  األمن التابعة هنل  اتحتا  األورو ر 

، افتتحت املمثلة اخلاصة مكتل األمم املتحدة لالقصال لشؤو  2018وا قشرين الثا /نوفمم  - 52
األطفال والنزاو امل لق )أورواب( ا بروض ل، املكلف بتعزيز التعاو  مل مؤم ات اتحتا  األورو  والدول 

واملؤم ات املوجو ة  األعضاف وامل ؤول عن قفطية العالقات مل جمل  ققوق ا ن ا  ول ه من ابليات
ا جنيف، فضـــــــــــال عن املنامات ل  احلكوميةر وقدَّم مكتل اتقصـــــــــــال إقاطات إعالمية وناِم   ورات 
قدريبية بشــــــــه  األطفال والنزاو امل ــــــــلق لفائدة خماف من الدائرة األوروبية للشــــــــؤو  اخلارجية، فضــــــــال عن 
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عثات ال يامة املش ضة لألمن والدفاو التابعة م تشارين ا جمايل ققوق ا ن ا  والشؤو  اجلن انية من ب
، ناِم مكتل املمثلة اخلاصــة ابتشــ ا  مل إيطاليا وبلجيكا قلقة 2019لالحتا  األورو ر وا  وت/يوليه 

األطفـــال والنزاو امل ـــــــــــــــلقي منـــاقشــــــــــــــــــة إطـــاري عمـــل اتحتـــا  األورو  واألمم املتحـــدة ” رامـــــــــــــــيـــة عن 
قصـــــــال أيضـــــــا قي ـــــــ  مشـــــــارضة املمثلة اخلاصـــــــة مل جمل  ققوق وواصـــــــل مكتل اتر “قعميممما وفر 

 أ  ه( 60الفقرة  انارا ن ا  )
 

 منظمة حلف مشال األطلسي  
واصـــــل مكتل املمثلة اخلاصـــــة قعزيز شـــــراضته مل منامة قلف تال األطل ـــــة )الناقو(ر وطوال  - 53
نامة قلف تال األطل ة )الناقو( التابل مل “حتويل قيا ة احللفاف”، قدم املكتل الدعم ملرضز 2018عام 

بفرق حتـــــديـــــث التـــــدريـــــل الـــــذي ققـــــدمـــــه منامـــــة النـــــاقو ا جمـــــال  ـــــايـــــة الطفـــــلر وقـــــدم مكتبمــــا ا 
، ا  بويل، إيطاليا، الدعم  2019، ا بران ــــــــوم ا هولندا، وا  وت/يوليه 2018األول/أضتوبر  قشــــــــرين

والنزاعات امل ـــــلحة لفائدة مراضز التن ـــــيق املعنية حبماية  للدورقني التدريبيتني الثانية والثالثة بشـــــه  األطفال
ـــــك، شــــــــــــــــــــار  مكتبمـــــا ا  ـــــابعـــــة ملنامـــــة قلف تـــــال األطل ـــــــــــــــةر واب  ــــــــــــــــــــافـــــة إىل ذل الطفـــــل الت

، ا اخبا اثت اليت جرت بني املوظفني التابعني لألمم املتحدة ومنامة قلف 2018 األول/أضتوبر قشـــرين
قرضيز التعاو  علس بناف القدرات والتوعيةر وواصـــــــــــل مكتل املمثلة  تال األطل ـــــــــــة، واليت اقفنق فيما علس

اخلاصـــة ققدىل الدعم لكب  املن ـــقني املعق ابألطفال والنزاو امل ـــلق ا مقر منامة قلف تال األطل ـــة 
 اية األطفال ا النزاعات ”ا جمال حتديث وميقة ال ـــيامـــة العامة ملنامة قلف تال األطل ـــة املعنونة 

 ر“The protection of children in armed conflict – the way forwardاملضة قدماً  -حة امل ل
 

 إقامة ال راكات مع اجملتمع املدين - هاء 
ما تال بناف وإ امة شــــــــــراضات قوية مل منامات اهنتمل املد  واألومــــــــــاط األضا رية يشــــــــــكال   - 54

تواصــــــــل املنتام مل املنامات ل  احلكومية اليت يوجد إقدا أولولت املمثلة اخلاصــــــــةر واب  ــــــــافة إىل ال
مقرها ا نيويور ، جُتري املمثلة اخلاصـــــة اقصـــــاتت مل الشـــــرضاف من اهنتمل املد  خالل تلراوا للحاتت 
القطريـــة، ضمـــا جُتري اقصـــــــــــــــــاتت مل املنامـــات ل  احلكوميـــة اليت يوجـــد مقرهـــا ا أورواب،  ـــا ا ذلــك 

ر  فتُق مكتل اتقصـــــال ا بروض ـــــل أوجه املنامات املوجو ة ا  برلني وبروض ـــــل وجنيف ولند ر وقد ي ـــــَّ
التعاو  األخ ة هذهر وشـــــــــــــارضت املمثلة اخلاصـــــــــــــة ا العشـــــــــــــرات من املنامـــــــــــــبات اليت نامتما املنامات 

 احلكوميةر  ل 
و انعقد ، ضانت املمثلة اخلاصــــــــة أقد املتحدمني الرئي ــــــــيني ا اجتما 2018وا أيلول/مــــــــبتمم  - 55

، نامته منامة الر ية العاملية “ا عوا أصـــــواقناي اتمـــــتماو إىل األطفال املتضـــــررين من النزاو”حتت شـــــعار 
، نام مكتل 2018علس هامش األمــــــــــبوو الرفيل امل ــــــــــتوا للجمعية العامةر وا قشــــــــــرين الثا /نوفمم 

، منامـــــــــبًة خالل “نداف جنيف”مة املمثلة اخلاصـــــــــة، ابلتعاو  مل شـــــــــرضاف اهنتمل املد ،  ا ا ذلك منا
وضانت املمثلة اخلاصــة أقد املتحدمني الرئي ــيني ا اجتماو انعقد حتت شــعار ر “أمــبوو جنيف لل ــالم”
إعا ة إ ماا األطفال ا اهنتمل بوصـــــفما إمـــــماما ا إقالل ال ـــــلم واألمني ققدىل قلول طويلة األجل ”

، 2019، ابتشــــــــــــ ا  مل املنامة الدولية املعنية بقضــــــــــــال األطفال اهنندينر وا ألر/مايو “وم ــــــــــــتدامة
ر ا الندوة العاملية اليت عقدت حتت شـــــــــــــعار  وقف احلر/ ”شـــــــــــــارضت املمثلة اخلاصـــــــــــــة بصـــــــــــــفة ُدا ـــــــــــــن

بة الذضرا ال ـــــــــــــــنوية املدوية“منامة إنقاذ الطفولة”واليت نامتما  “األطفال علس  ، ا تهاي،  نامـــــــــــــــ
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، شـــــــــــــــارضت املمثلة اخلاصـــــــــــــــة مل وتير التعاو  والتنمية ا امليدا  2019 نشـــــــــــــــائمار وا قزيرا /يونيه 
، ا برلني، فيما يتعلق ابحلاجة “أملانيا - منامة الر ية العاملية”اتقتصــــا ي، ا أملانيا ا منامــــبة نامتما 

ني ملطرا  النزاور ضما  قشــت قنفيذ إىل التمويل امل ــتدام واملمصــر لمامج إعا ة إ ماا األطفال امللحق
إعال  املدارس ابمنة مل أعضـــــــاف المملا  األملا  ا اجتماو نامه اهنتمل املد ر وقدمت املمثلة اخلاصـــــــة 

، اليت أطلقتما “قصـــــول الفتيات علس امل ـــــاواة”رمـــــائل ابلفيديو، منما علس مـــــبيل املثال احلملة املعنونة 
 ر 2018قشرين األول/أضتوبر  11، ا “اخلطة الدولية”منامة 

وواصـــــلت املمثلة اخلاصـــــة أيضـــــا إذضاف الوعة بشـــــه  اخلطة املتعلقة ابألطفال والنزاو امل ـــــلق مل  - 56
، 2019اجلامعات واألومـــــاط األضا رية وجمامل الفكرر ففة خالل تلروا إىل بروض ـــــل ا ني ـــــا /أبريل 

قــت مل ممثلة املعمــد األورو  لل ـــــــــــــــالم، ومرضز عمليــات ، الت2019وتلروــا إىل برلني، ا قزيرا /يونيــه 
 ال الم الدولية، علس التوايل، و قشت معمم مبل التعاو ر

 
 بناء الدعم من خالل إقامة ال راكات مع آليات األمم املتحدة واملنظمات الدولية - واو 

ة الرئي ــــية عن ققوق واصــــلت املمثلة اخلاصــــة اتمــــتفا ة من الدور الذي قؤ يه بوصــــفما املدافع - 57
، 2018أيلول/مـــــــــــــــبتمم  25األطفال ا قعزيز التعاو  الدويل من أجل حت ـــــــــــــــني  اية األطفالر ففة 

وخالل األمــــبوو الرفيل امل ــــتوا للجمعية العامة، وحبضــــور ملكة بلجيكا، نامت املمثلة اخلاصــــة، برعاية 
مل املد  وممثلة األمم املتحدة، مشـــــــــ ضة مل بلجيكا، منامـــــــــبًة  ـــــــــِمت الدول األعضـــــــــاف ومنامات اهنت

ملناقشـــــــــة برامج إعا ة إ ماا األطفال ا اهنتملر وفيما يتعلق ابلدرامـــــــــة العاملية عن األطفال اخبرومني من 
احلرية، اليت صــــدر الا قكليف من اجلمعية العامة، واصــــل مكتل املمثلة اخلاصــــة املشــــارضة ا فريق البحث 

رومني من احلرية ذات الصلة ابلنزاعات امل لحة واألمن الوطقر وقدم مكتبما املوا يعة املعق ابألطفال اخب
إقاطة إعالمية إىل اللجنة اخلاصـــــــة املعنية بعمليات قفظ ال ـــــــالم ا جمال  اية الطفل ا مـــــــياق قفظ 

 ال الم واملوار  الالتمة للم تشارين ا جمال  اية األطفالر
الشبا/ التابل للمجل  اتقتصا ي واتجتماعة، املعقو  ا وشارضت املمثلة اخلاصة ا منتدا  - 58

الشـــــــبا/ وال ـــــــالم واألمني ”، وقكلمت ا أمناف احلوار التفاعلة بشـــــــه  مو ـــــــوو 2019ني ـــــــا /أبريل 
وشـــــــــد ت علس ألية امل ـــــــــالة اليت ركن أ  يقدمما األطفال ابعتبارهم من عوامل ر “التحدلت وابفاق

 ر 16نمية امل تدامة، وت ميما ا حتقيق اهلد  التفي  ا حتقيق أهدا  الت
وواصـــلت املمثلة اخلاصـــة التعاو  بشـــكل مكثف مل جمل  األمن واألجمزة الفرعية ذات الصـــلةر  - 59

وقــــــدمــــــت إقــــــاطــــــة إعالميــــــة إىل جمل  األمن بشــــــــــــــــــــه  قــــــالــــــة األطفــــــال والنزاو امل ـــــــــــــــلق ا اليمن 
(، وقدمت إقاطة إىل جلنة جمل  2019)ألر/مايو (، وا  مورية أفريقيا الومطس 2019 )ني ا /أبريل

بشــــــه   مورية أفريقيا الومــــــطسر وقدمت املمثلة اخلاصــــــة  (2013) 2127األمن املنشــــــهة عمال ابلقرار 
قاتت قطرية معينة، وأصــدرت ققارير  إقاطة إعالمية إىل الفريق العامل املعق ابألطفال والنزاو امل ــلق ا

(، واجلمموريــة العربيــة ال ـــــــــــــــوريــة S/2018/865(، وجنو/ ال ـــــــــــــــو ا  )S/2018/956قطريــة عن ميــامنــار )
(S/2018/969( واليمن )S/2019/453 ر وقدم مكتبما الدعم أيضا إىل األعمال التحض ية للزلرة اليت قام)

ر وا 2018ا قشــرين الثا /نوفمم  الا الفريق العامل املعق ابألطفال والنزاو امل ــلق إىل جنو/ ال ــو ا 
، نِامت بلجيكا و مورية أفريقيا الومـــــطس ولينيا اتمـــــتوائية وفرن ـــــا وضوت  يفوار 2019شـــــباط/فماير 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2018/956
https://undocs.org/ar/S/2018/956
https://undocs.org/ar/S/2018/865
https://undocs.org/ar/S/2018/865
https://undocs.org/ar/S/2018/969
https://undocs.org/ar/S/2018/969
https://undocs.org/ar/S/2019/453
https://undocs.org/ar/S/2019/453
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اجتماعاً بصــيفة آرل بشــه   اية األطفال املتضــررين من النزاعات امل ــلحة ا ال ــياقات اليت يتقلر فيما 
 جه خا  علس  مورية أفريقيا الومطسر قيز العمل ا ن ا ، مل ال ضيز بو 

وامــــــتمرت اتقصــــــاتت املنتامة مل جمل  ققوق ا ن ــــــا  بشــــــه  انتماضات ققوق الطفل ا  - 60
 ا جنيف، عر ت املمثلة اخلاصة ققريرها ال نوي علس اهنل  2019آذار/مارس  5قاتت النزاور وا 

(A/HRC/40/49 ر وواصـــل مكتبما  عم عمليات اتمـــتعراق الدوري الشـــامل من خالل قوف  معلومات)
عن اتنتماضات اجل ـــــيمة ال ـــــتة والتقدم اخبرت ا البلدا  املدرجة ا جدول األعمالر وامـــــتمر احلوار مل 

يـــة ققوق الطفـــل جلنـــة ققوق الطفـــل بشــــــــــــــــــه  قعزيز قبـــا ل املعلومـــات واجلمو  الراميـــة إىل قنفيـــذ اقفـــاق
وبروقوضوليما اتختيارينير وواصـــــلت املمثلة اخلاصـــــة أيضـــــا احلوار مل املكلفني ا إطار ا جرافات اخلاصـــــة 

، شارضت ا قلقة نقاش 2019هنل  ققوق ا ن ا  بشه  جماتت اتهتمام املش  ر وا آذار/مارس 
يا، واهنموعة العاملية للحماية، ا جنيف، نامتما املقررة اخلاصــــــة املعنية حبقوق ا ن ــــــا  للمشــــــر ين  اخل

بشــــــه  حت ــــــني  اية األطفال املشــــــر ين  اخليار وا أعقا/ الدعوة امل ــــــتمرة اليت أجروا املمثلة اخلاصــــــة 
واألمم املتحدة، انضـــــــم جنو/ ال ـــــــو ا  إىل الموقوضول اتختياري تقفاقية ققوق الطفل بشـــــــه  اشـــــــ ا  

  األطفال ا املناتعات امل لحةر
وواصـــــــــلت املمثلة اخلاصـــــــــة قعاوهنا ومشـــــــــارضتما مل الكيا ت األخرا ا مناومة األمم املتحدة،  - 61
ا ذلك اليوني ــيف، وإ ارة عمليات قفظ ال ــالم، وإ ارة الشــؤو  ال ــيامــية وبناف ال ــالم، ومفو ــية   ا

املعاي  املتكاملة لنزو ققوق ا ن ــــــــا  ومكتل قن ــــــــيق الشــــــــؤو  ا ن ــــــــانيةر وأمــــــــمم مكتبما ا حتديث 
ال ــــــال  والت ــــــريق وإعا ة ا  ماا فيما يتعلق إبعا ة إ ماا األطفال امللحقني مــــــابقا ابلقوات امل ــــــلحة 

اجلماعات امل ــلحةر وأمــمم مكتبما أيضــا ا بر مج التدريل ا جمال  اية الطفل الذي و ــعته إ ارة  أو
ات العر  ــــيَّة اليت أعِدها مكتل قن ــــيق الشــــؤو  عمليات قفظ ال ــــالم، وأمــــمم ضذلك ا ورقة ال ــــيامــــ

 “عاما علس مشـــــــارضة جمل  األمن ا م ـــــــهلة  اية املدنيني 20بناف مقافة احلمايةي ”ا ن ـــــــانية واملعنونة 
ر وشـــــــار  مكتل املمثلة اخلاصـــــــة بنشـــــــاط ا فريق اتمـــــــتعراق املعق 2019واليت ُنشـــــــرت ا ألر/مايو 

راعاة ققوق ا ن ـــــــــــــــا  فيما يتعلق بدعم األمم املتحدة لقوات األمن ب ـــــــــــــــيامـــــــــــــــة بذل العناية الواجبة مل
التابعة هلار وقعاو  مكتبما قعاو  وميقا مل مفو ــــــية األمم املتحدة ال ــــــامية حلقوق ا ن ــــــا  ا إطار  ل 

 اتمتثال اخلا  ابلقوة املش ضة التابعة للمجموعة اخلمامية ملنطقة ال اقلر 
صـــــــة قواصـــــــلما مل املمثلة اخلاصـــــــة لألمني العام املعنية ابلعنف  ـــــــد األطفال وعزتت املمثلة اخلا - 62

واملمثلة اخلاصـــة لألمني العام املعنية ابلعنف اجلن ـــة ا قاتت النزاو ومل امل ـــتشـــار اخلا  لألمني العام 
أصـــــــدروا، ا املعق  نل ا اب ة اجلماعية وامل ـــــــتشـــــــار اخلا  لألمني العام املعق ابمل ـــــــؤولية عن احلمايةر و 

من الن ـاف  150، بيا ً صـحفياً مشـ ضاً أ انوا فيه التقارير اليت قفيد بتعرق 2019ضانو  األول/ ي ـمم 
ابلقر/ من ابنتيو ا جنو/  2019والفتيات لاللتصـــــــــــا/ بصـــــــــــورة وقشـــــــــــية ا قشـــــــــــرين الثا /نوفمم 

لس العنف اجلن ــــة ا قاتت ، و نامــــبة اليوم الدويل للقضــــاف ع2019قزيرا /يونيه  19ال ــــو ا ر وا 
النزاو، شـارضت املمثلة اخلاصـة، مل املمثلة اخلاصـة املعنية ابلعنف اجلن ـة ا قاتت النزاو واألرجنتني، ا 

 امتضافة اجتماو بشه  ألية وجو  هنج يرضز علس الضحالر 
ية واملفو ــــــــية واب  ــــــــافة إىل ذلك، تا  مكتل املمثلة اخلاصــــــــة قعاونه مل منامة الصــــــــحة العامل - 63

ال ــامية لشــؤو  الالجدني ومنامة األمم املتحدة لل بية والعلم والثقافة )اليون ــكو( بشــه  املشــارضة ا آلية 
 الرصد وا بالغ وبفية تل ة التآتر فيما بينمار 

https://undocs.org/ar/A/HRC/40/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/49
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قية وما تالت امل ائل الشاملة ذات الصلة ابلوتية املتعلقة ابألطفال والنزاو امل لق قشكل بيدة مؤا - 64
هامة لتعميم مراعاة الشــــوالل املتصــــلة حبماية الطفلر وواصــــلت املمثلة اخلاصــــة معاجلة م ــــهلة اتمــــتفالل 
واتنتما  اجلن ـــــيني من جانل قفاة ال ـــــالم التابعني لألمم املتحدة علس مـــــبيل األولوية، بطرق قشـــــمل 

فالل واتنتما  اجلن ــــيني، ومكتل التواصــــل ابنتاام مل الفريق التوجيمة الرفيل امل ــــتوا املعق  نل اتمــــت
املدافنعة عن ققوق الضــــــحال، واملن ــــــقة اخلاصــــــة املعنية بتح ــــــني جمو  األمم املتحدة ا جمال التصـــــدي 
لالمــتفالل واتنتما  اجلن ــينير ضما مت إ ماا الشــوالل املتعلقة ابألطفال والنزاو امل ــلق ا املبا رات اليت 

 رات املتعلقة بتنفيذ أهدا  التنمية امل تدامة والعمل علس حتقيقمار وا قتمذ علس نطاق املنامة مثل املبا
هذا ال ــــــياق، شــــــارضت املمثلة اخلاصــــــة، بصــــــفة عضــــــو ا فريق مناقشــــــة، ا منامــــــبة جانبية نامتما قطر 

عدم  - 2030التعليم ”، بعنوا  2019، ا جنيف ا آذار/مارس “مؤمــــــــ ــــــــة التعليم فوق اجلميل” و
 ر “لرضلي األطفال ذوو ا عاقة، والفتيات، واألطفال املشر و  ق را واألقلياتقر  أي أقد خلف ا

وفيما يتعلق  حنة األطفال امللحقني أو الذين يدعس أهنم ملحقو  رماعات مصـــــــــــــــنَّفة من قبل  - 65
ة األمم املتحدة  ـــــمن اجلماعات ا رهابية،  ن فيمم املقاقلو  األجانل، شـــــارضت املمثلة اخلاصـــــة ا قيا 

جمموعة من الناراف ا األمم املتحدة العاملني علس م ـــهلة التطر  العنيف وا رها/، الد  امـــتكشـــا  
الطريقة اليت ينبفة الا اق ام ققوق الطفل ا هذا ال ـــــــــــــياقر وتلت اجلمو  املبذولة عقد فريق معلومات 

لذي أصــــبق ا هناية املطا  يضــــم ضبار قا ة األمم املتحدة ملناقشــــة م ــــهلة األطفال ومكافحة ا رها/، ا
جزفا من هيكل اقفاق األمم املتحدة العاملة لتن ـــــيق مكافحة ا رها/ر وأمـــــمم املكتل أيضـــــا ا العديد 
من اتجتماعات اليت قُعقد والتقارير اليت قُقدم بشـــه  هذه امل ـــهلة مثل اتجتماعات اليت يعقدها والتقارير 

ة الدولية للصـــــــــــــــليل األ ر، ومكتل األمم املتحدة املعق اليت يقدمما مكتل مكافحة ا رها/، واللجن
ابملمدرات واجلررةر وشــــــد ت املمثلة اخلاصــــــة بصــــــورة منمجية علس أ  األطفال امللحقني أو الذين يدعس 
ملهنم ملحقو  الذه اجلماعات،  ن فيمم املقاقلو  األجانل، ينبفة أ  يُعاملوا أوت وقبل ضل شــــــــــــةف علس 

كو  املصــــاحل الفضــــلس للطفل هة اتعتبار الرئي ــــةر وينبفة أ  يال اقتجات أي من أهنم  ــــحال، وأ  ق
هؤتف األطفال قدب اً يتم اللجوف إليه ضمالذ أخ ، وتل إعطاف األولوية  عا ة إ ماجمم وإعا ة أتهيلممر 

ا  2019وشـــــــارضت املمثلة اخلاصـــــــة ا اجتماو بشـــــــه  األطفال ومكافحة ا رها/ ُعقد ا آذار/مارس 
جنيف، وقوىل قنايمه اتحتا  األورو ، ومــوي ــرا، ومنامة رصــد ققوق ا ن ــا  )هيومن رايت  ووقش(، 
واملنامة الدولية للدفاو عن األطفال وفريق املنامات ل  احلكومية املعق ابلدرامـــــــــــــــة العاملية عن األطفال 

 اخبرومني من احلريةر
  

 التوصيات - سانسا 
ُيســـــــاور املمثلة اخلاصـــــــة قل  ابلة إالاء حجم وشـــــــدة االنتهاكات اجلســـــــيمة املرتكبة ضـــــــد  - 66

األطفال، وال ســـــــــــيما ارتفاع عدن حاالت القتل والت ـــــــــــويه اليت و التحق  منها  وهي تدعو  يع 
األطراف إىل وضع حد فوري لتلك االنتهاكات واختاذ  يع التدابري الالالمة ملنع وقوعها، بسبل منها 

اذ تدابري للتخفيف منها وتعزيز التدريب على منع االنتهاكات اجلســـــيمة الســـــتة، وك لك بضـــــمان اخت
  اختاذ تدابري قوية ملساءلة مرتكيب االنتهاكات ضد األطفال 
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وهتيب املمثلة اخلاصــــــــــــة ابلدول األعضــــــــــــاء إىل أن تواصــــــــــــل نعمها لتنفي  خطت العمل  - 67
اية األطفال   النزاعات املســــــلحة، بســــــبل ت ــــــمل تيســــــري وااللتزامات األخرى الرامية إىل تعزيز مح

  تفاعل األمم املتحدة مع اجلماعات املسلحة 
وت ـــــجع املمثلة اخلاصـــــة  يع الدول األعضـــــاء وأطراف النزاع على ضـــــمان إنراج أحكام  - 68

ية تتعل  حبماية الطفل   مفاوضــــات الســــالم والوســــاطة وبناء الســــالم وضــــمان إقامة روابت بني محا
 ر الطفل وعمليات نزع السالح والتسريح وإعانة اونماج وعمليات إصالح قطاع األمن

وت ــــــــجع املمثلة اخلاصــــــــة الدول األعضــــــــاء وشــــــــركاء األمم املتحدة واملنظمات اوقليمية  - 69
العمل على محاية ”واجلهات املعنية حبماية الطفل وأطراف النزاع على االنضـــــــــــمام إىل احلملة املعنونة 

  “طفال املتضررين من النزاعات املسلحةاأل
ارتباطهم أبطراف النزاع، مبا   ذلك ارتباطهم ابجلماعات زعم يوما الال احتجاال األطفال  - 70

املصـــــــنفة من قبل األمم املتحدة ضـــــــمن اجلماعات اورهابية، مســـــــألة تثري ابلة القل   وحت  املمثلة 
ال ابعتبارهم ضــحااي   املقام األول، وجتنب املزيد اخلاصــة الدول األعضــاء على معاملة هاالء األطف

األطفال ال ينبغي أن يكون إال كمالذ أخري وألقصر  احتجاالمن الوصم  وهي تكرر التأكيد على أن 
  مدة المنية ممكنة، وأنه ينبغي إعطاء األولوية لبدائل االحتجاال حيثما أمكن 

تعمل على حنو وثي  مع األمم املتحدة  وهتيب املمثلة اخلاصـــــــــــة ابلدول األعضـــــــــــاء إىل أن - 71
لتيســري عونة أو إعانة إنماج األطفال األجانب والنســاء االجنبيات املنتســبني أو املنتســبات انتســااب 
فعليا أو مزعوما للجماعات املصــــنفة من قبل األمم املتحدة ضــــمن اجلماعات اورهابية، وكفالة اتباع 

 لدويل وإىل حقوق الطفل، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى هنج منس    ذلك استنانا إىل القانون ا
وحت  املمثلة اخلاصة الدول األعضاء على إاتحة إيصال املساعدة اونسانية بطريقة مأمونة  - 72

و  الوقت املناسب ونون عوائ  وضمان محاية العاملني   جمال تقدمي املساعدة اونسانية وأصوهلا  
تعمم أوامر واضــــــحة تدعو فيها حتديدا إىل تســــــهيل إيصــــــال املســــــاعدات  وينبغي ألطراف النزاع أن

 اونسانية لألطفال  
وتكرر املمثلة اخلاصــة التأكيد على أةية وجون قدرات مكرســة حلماية الطفل، وال ســيما    - 73

عمليات حفظ الســالم والبعثات الســياســية اخلاصــة  كما ت ــجع الدول األعضــاء، وك لك املنظمات 
يمية ونون اوقليمية، على تعزيز تلك القدرات وتعزيز تعميم مراعاة مســــــــــــائل األطفال والنزاع اوقل

املســــــــــلح والتدريب عليها  كما ت ــــــــــجع ه   األطراف الفاعلة على التعاون مع األمم املتحدة على 
وضـــــــــع مبانرات املنع، مع إيالء االهتمام الواجب للصـــــــــالت بني خطت األمن والتنمية وال ـــــــــاون 

  سانية وحقوق اونسان، من أجل منع االنتهاكات اجلسيمة اون
وت ــــدن املمثلة اخلاصــــة على أةية التدريب وبناء القدرات فيما يتعل  ابملهام املتخصــــصــــة  - 74

حلماية الطفل، مع الرتكيز على املنع، بغية أن تكفل الدول األعضــــــــــــاء واألمم املتحدة واملنظمات 
 كافية لديها من أجل إهناء ومنع االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اوقليمية ختصيص موارن  

وهتيب املمثلة اخلاصــة ابجلهات املاحنة إىل توفري يويل كافو ومســتدام وموثوق وعانة إنماج  - 75
األطفال ومعاجلة الثغرات القائمة لتمكني اجلهات املعنية حبماية الطفل من الرن بســـــــــــرعة عندما يتم 
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ألطفال ووضـــــع بدائل جمدية طويلة األجل تُعون ض عن احلياة العســـــكرية، وال ســـــيما من اوفراج عن ا
خالل برامج إعانة اونماج املراعية لالعتبارات اجلنســــــــــانية اليت تقدم، ضــــــــــمن موارن أخرى، الدعم 

 االجتماعي، وبرامج التعليم والتدريب املهين   - النفسي
املتخ ة لضــــــــمان االمتثال الكامل للقانون الدويل  وترحب املمثلة اخلاصــــــــة وميع اخلطوات - 76

اونســـــــاين، والقانون الدويل حلقوق اونســـــــان وقانون الالجئني الدويل، وهتيب ابلدول األعضـــــــاء إىل 
مواصـــــلة تعزيز محاية األطفال   النزاعات املســـــلحة، بســـــبل ت ـــــمل تصـــــدي  ال وتوكول االختياري 

فال   املناالعات املســـــلحة وإقرار وتنفي  مبانس ابري ، التفاقية حقوق الطفل ب ـــــأن اشـــــرتا  األط
 وإعالن املدارس اآلمنة ومبانس فانكوفر 

 


