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 املسلحةالفريق العامل املعين ابألطفال والنزاعات 
  

 اع املسلح يف الفلبنيز ناستنتاجات بشأن األطفال وال  
 
اململقـــ يفة    اخلعم ـــا يفاي ـــتننظـــل ايقلاـــم ايملعمـــط اململـــن األ قـــع، يفايلـــ ا  امل ـــ         ـــت   - 1
 ا  امل ــــــ     ايق  ـــــــن  لـــــــ    ايتقلاــــــل ايلانيـــــــع يامــــــن ايملـــــــع   ــــــ  األ قــــــع، يفاي2017ح الان/ا نيــــــ   2
(S/2017/294  ايذي اغطـ  ايقـ ة مـ  )كـعن ن األيف،/يفا ـرب    31إىل  2012يفا ـرب  كـعن ن األيف،/ 1

املربثـط ايـدا م  أيفىلايذي  لض  املربثط اخلعص يامن ايملع  اململن األ قع، يفايل ا  امل   . كربـع يف   2016
 أمع  ايقلام ايملعمط.ني يعن ي ق  ن يدى األمم املتحدة 

يففقــــــع يقـــــلارا    ـــــ  األمــــــ   املقـــــد  يفرحـــــا أ لـــــعل ايقلاــــــم ايملعمـــــط نيتقلاـــــل األمــــــن ايملـــــع    - 2
 (2014) 2143يف  (2012) 2068يف  (2011) 1998يف  (2009) 1882يف  (2005) 1612

   ربع ايتح يط يفايت صيع  اي اريفة في .  ا  يفأحع (2015) 2225 يف
ا  لـ  يفرحا أ لعل ايقلام ايملعمط اخلط ا  اييت اختذهتع احلك مـا يتح ـن يعاـا األ قـع،   اي  - 3

امل ــ     ــع   ميــال مــ  ءــل، إن ــعل اي نيلــا امل ــ كا نيــن اي كــعل  اململليــا األ قــع،   ايلــ ا  امل ــ    
امل ــ  . يفعــنيمل ا احلك مــا   ــ  ايلــ ا  إلنيــلو يفالجــتنيعنيا ني ــفن األ قــع، املتلــلرا  مــ  يفنظــع  ايلصــد يفا

ا  ل  أن ت تخد  هذه اآلييع  نيقملعييا يت فري امل ع دة امللعج ا يفالجتنيعنيا جلربيع األ قع، املتللرا  م  اي
حــ  األ قــع، امل ــ    يفأن تكقــط إ ــلال  قيقــع  م ــتق ا يفف راــا يفعــعم ا   النتضعكــع  امل   مــا ضــد 

ضــع. يفأ ــل األ لــعل ايــديفر ا ــع  ايــذي تلــط ع نيــ  حك مــا ايق  ــن   تي ــري تلقيــذ يملتك  اعجــ ات ــم ح
ي تحلاــل  يفعــنيمل ا احلك مــا   ــ  م اصــ ا يف ــم ا  ضــا مــ ريف اإلجــلمياملتمل قــا جءطــا  ربــط األمــم املتحــدة 

الا  امللتك ــــا ضـــــد  تـــــديفاللنتضعكــــع  ا يف ــــن يفملـــــعامل ــــعركا مــــع اجلربع ـــــع  امل ــــ حا األءـــــلى نيغيــــا 
يفملع جتليـد األ قـع،  يف ن   ي تحلالا   ضا م ريف اإلجلمي األ قع،. يفرحا األ لعل اجتربلار م عركا

ن  ممـع أيفى إىل إحـلات تقـد     ع يف عيفهتـع اإل  يربيـهتـ يعيفايـذي ت داـ  تـ ا  ايقـ ي ي    ال  ايفاجتخدامضم  يفأثل
ن أ لــعل ايقلاــم ايملعمــط نيــع النتضعكــع  يفال تــدالا  ك ــري صــ ت ايتلقيــذ ايكعمــط خلطــا ايملربــط. يفأيفا

إتال اجـتربلار احلـ ايف  اي ـعي  امللتك ا ضـد األ قـع،   جـيعل ايلـ ا  امل ـ     ايق  ـن  يفأ لنيـ ا  ـ    قضـم 
أ ـلا   نيـعيف ـ ا املتمل قا ايتنيليد يفالجتخدا  يفايقتط يفايت  ا  يفال تدال     املـدار  يفامل ت ـقيع   يف 

امل اـد مـ  ارتكـعت ايقعن نيا اي  ليا يفايديفييـا  يفيفضـع تـدانيري إل ـعل يفملـع  مىل اح ا  ايت امعهتإ    ايل ا  امل
 .م ضع ايتط يم النتضعكع 

https://undocs.org/ar/S/2017/294
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
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 ـــع اتقـــم ا يف يقـــعن ن ايــديفر اي ـــعري يف ـــلارا    ــ  األمـــ  ما  اي ــ ارهلــع يف    قــا اجل  ـــايف   - 4
 (2011) 1998يف  (2009) 1882يف  (2005) 1612   ــــــــــــــــــــع   ميــــــــــــــــــــال ايقــــــــــــــــــــلارا  مملضـــــــــــــــــــع

يفافم ايقلام ايملعمط     اإل لال امل ععل   (2015) 2225يف  (2014) 2143يف  (2012) 2068 يف
 امل ن أيفانه.

 
 رئيس الفريق العامل من بيان عام   

اـــم ايملعمــط   ـــ  ت  يـــ  ايلجــعيا ايتعييـــا إىل نيــع أ ـــلا  ايلـــ ا  امل ــ     ايق  ـــن مـــ  اتقــم ايقل  - 5
 :ايقلام ر ي  ا درهءل، نييعن   ن 

العـــت عكع  امل ـــ حا اي اجـــملا ايلطـــعل ءـــل، يفتـــرية   ربـــع الضقـــعم ايملـــع     حيـــي  )أ( 
ك مــا يفاجلربع ــع  امل ــ حا    ــنيع   ــ  اجــتفلع  مقعيفضــع  اي ــل  نيــن احلاايقــ ة امل ــرب يا ايتقلاــل يف 

 ث ايطـلفن   ـ  إيفراض  لـعي يعاـا ايطقـط    ـدايف، أ ربـع، حـعيفذ  اي ـل  ما  اي ـ ا  حيايق  ن  يف 
 نيد م م  األمم املتحدة؛

 ث حيــامللتك ــا ضــد األ قــع،   ايق  ــن  يف  تــدالا  ني ــدة نيــع النتضعكــع  يفال اــدا  )ت( 
ايـيت تلطـ ي   ـ  جتليـد اي عري نيع أ لا  ايل ا      يفضع حد ف ري جلربيع انتضعكع  ايقعن ن ايديفر 

أعــــكع، ايمللــــن ارتكــــعت جــــع ل   يف م  يفاغت ــــعهضميفت ــــ اض ضم  يف ــــت ضم  يفاءتطــــعفضماأل قــــع، يفاجــــتخدام
  ا ايقعن ن ايديفر؛ليت امعهتع      يف    أن متتثط   يفال تدال     املدار  يفامل ت قيع ضدهماجلل   
إىل م اصـــ ا تلقيـــذ نيـــع الجـــتلتع ع  اي ـــعنيقا ي قلاـــم ايملعمـــط اململـــن  األ ـــلا  اـــد   )ض( 

 (؛S/AC.51/2014/1  يفS/AC.51/2010/5  يفS/AC.51/2008/10) ا  امل      ايق  نل  األ قع، يفاي
 ث نيـــع اجلربع ـــع  امل ـــ حا نيقـــ ة   ـــ  اإلفـــلاض ايقـــ ري يفيفيفن عـــليف  م ـــ قا  ـــ  حيـــ )يف( 

ع   جتليـد األ قـع، يفاجـتخدامضم   ـمل اصـ ا ضـع حـد يف   يف ارت ع ضم هـع نيع األ قع، امللت طن هع أيف فال
  ارت ع ضمميال إ عيفة جتليد األ قع، ايذا  ج م اإلفلاض  لضم أيف فض 

ملــلت  ــ  ايــ  ايق ــم إتال  ــديف األ قــع، ايــذا   ت ــ ا أيف عــ ه ا نتينيــا م ععــلة أيف غــري ا )ه( 
م ععـلة يا ربـع، ايملدا يـا نيـن أ ـلا  ايلـ ا  امل ـ   يفحـ ايف  ا نيربـع  ايمل ـ ا يا ضـد اي ـكعن املــدنين  

  ايت امعهتـع    ــا ايقـعن ن ايـديفر يفل جــيربع م ـدأي ايتربييـ  يفايتلعجــا   أن  ـيـع األ ــلا  ط ـا إىل نايف 
 املل  ص   يضربع في ؛

يفاحــ ا  ايطــعنيع  اي ــعريد   نيــع أ ــلا  ايلــ ا  امل ــ   إىل المتثـع، ي قــعن ن ايــديفر اـ )يف( 
 ضنيربـع  أيف ايتضداـد ال تـدال   ـ  ي يفضـع حـد  يف م ظق هـعاملدين ي ربـدار  يفامل ت ـقيع    ـع   ميـال 

  اايمل ـكلاياغـلام  ملـدار  يفامل ت ـقيع اجـتخدا  ل  يفكـذيال يف   ضعت ال املؤج ع  يفم ظقيضع يفملع 
   انتضعك ي قعن ن ايديفر اي عري.

 
 إىل حك ما ايق  ن  

يفي اــا ايتــ ا  احلك مــا نيتمل اــ  يعاــا األ قــع، املتــفثلا  ايلــ ا  امل ــ   يفإاــلل األ الحــا )أ( 
 حلربعاا ايطقط   اإل عر ايقعن ين اي  ن   ع اتربعع  مع ايت امعهتع    ا ايقعن ن ايديفر؛

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2008/10
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2010/5
https://undocs.org/ar/S/AC.51/2014/1
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ني ـــفن يعاـــا ايطقـــط    1ل ـــ ر ر ـــم امليفتارة ايـــدفع  ايـــ  ن نيتملربـــيم نيقيـــع      ربـــع يحيـــ )ت( 
لقيـذا ممـع  ـنيع ايقـ ا  امل ـ حا   ـ  تلقيـذه تا  يف 2016عـ ع /ف اال  4حعل  ايلـ ا  امل ـ    املـؤر  

 ديفر؛ايقعن ن اييفكقعيا ات ع   مع ايت امعهتع    ا 
تعنيملا الجتلتع ع  األءرية ي قلام ايملعمـط اململـن األ قـع، قيعمضع  احلك ما ياثن      )ض( 

امل ـؤيفين  ــ   حعجـ ا كقعيـاذا اي ــديف أةيـا    هـ اؤكـد  يف (S/AC.51/2014/1) ا  امل ـ     ايق  ـنلـ  يفاي
 امللتك ا ضد األ قع،   جيعل ايل ا  امل   . يفال تدالا النتضعكع  

 
 ي تحلال اإىل  يعيفة   ضا م ريف اإلجلمي  

ـــ ا  اجـــتربلار  الحـــا )أ(  ـــل ايت يفملـــع جتليـــد األ قـــع،  ني  ـــن  ضـــا مـــ ريف اإلجـــلميا ي تحلا
 ضـا املتمل قـا جألمـم املتحـدة ايتقد  ايك ري ارحملت وح  ايتلقيـذ ايكعمـط خلطـا  ربـط اإلععيفة ايفاجتخدامضم  يف 
 ؛ قل 1 850أكثل م      فال ارت ع  ح  اآلن عرمسي أجقلي ذتحلال  ايي م ريف اإلجلميا 

األ قـع، ايـذا  املتـ يفن  ارت ـع  ث   ضا م ريف اإلجلميا ي تحلال     م اص ا فـض حي )ت( 
اجل ضــا   يــعيفا نيــع   غــري رمســ  ايقــ ا  امل ــ حا اإلجــلميا   انغ ــعم ريف ني ــكط مــلت طن رمسيــع أيف 

 لربعان  ايداء يا اييت يفضـمل  مللـع جتليـد األ قـع، ايتع  يتلقيذ ايد   اجلربع ا امل  حا إىل ا  يف يف  ا دهع
 ايقع ربا؛يفاجتخدامضم  امللت طا نيتلقيذ آييع  امل عليا 

ت  يضـــــع     يقيعمضـــــع  صـــــداري تحلاـــــل  ا  ضـــــا مـــــ ريف اإلجـــــلمي  ـــــ  كـــــذيال اثـــــن   )ض( 
 يمللعصــل امل ـــ حاالصــد يففحـــ  تقــلم   ـــ   يــعيفا  اجل ضـــا يف  ا ــدهع ايقيـــع  ني 2017آمار/مــعر   25

ملــــتظم  يفاإلنيــــلو ايق ــــ   ايــــداء    يفتط يــــم امل ــــعيف  ايت  يضيــــا يتقيــــيم ايملربــــل أثلــــعل  رب يــــع  ني ــــكط 
ارت ـــع   لـــربعان  ايداء يـــا ايـــيت متلـــع ايتـــع  يتلقيـــذ ايي تحلاـــل إىل  ا  يفيف ـــ ة   ضـــا مـــ ريف اإلجـــلمينيليــدايت

 .ضماأل قع، يفإ عيفة ارت ع 
 

  يعيفة ملعض   انغ عم ريف اإلجلمين   ج يط احللاا إىل   
ج يط  ملعض   انغ عم ريف اإلجلمين  نيقيع      ايق م إتال ايتقعرال اييت تقيد امللت )أ( 

احللاا نيتنيليد األ قع، يفاجتخدامضم   ع   ميال كدريف  ني لاا  يفال تدال     املدار  يفامل ت قيع    
 انتضعك ي قعن ن ايديفر اي عري؛

 ايتـ امضم  ـ  ث ملعض   انغ عم ريف اإلجلمين   ج يط احللاا     اإل ـلات   لـع حي )ت( 
 نيـــع اي ــعري  يفملـــع ايـــديفر ي قـــعن ن   انتضــعك يفاجـــتخدامضم األ قــع، أ ربـــع، جتليـــد ني ضــع حـــد جلربيــع

    ـع فملعيـا يتحقيـم ميـال  ءطـ ا  األ قع،  يفاختعم ضد اييت تلتكا األءلى يفال تدالا  النتضعكع 
 .املتحدة األمم مع ح ار   ايدء ، ميال

 
 إىل  يعيفة  يش اي ملا اجلداد  

نيـــن اجل ضـــا ايدةقلا يـــا اي  ليـــا ي ق  ـــن ني ـــدل امللع  ـــع    ـــ  امل ـــت ى ايتقـــن  الحـــا )أ( 
د    يش اي ملا اجلداد إىل اا  امل     يف ل  يفاألمم املتحدة ني فن م فيا يعاا األ قع، املتللرا  م  اي

 تـــط يفت ـــ ا  األ قـــع، يفا نيربـــع    ـــ   يفملـــع ضميفضـــع حـــد جلربيـــع  رب يـــع  جتليـــد األ قـــع، يفاجـــتخدام
 ؛انتضعك ي قعن ن ايديفر اي عري  املدار   

https://undocs.org/ar/S/AC.51/2014/1
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اجل ضــا ايدةقلا يــا اي  ليــا ي ق  ــن ا تربــعيف إ ل ــع يفنيــلانم   رب ضــع نيقيــع  لحــا أالــع ا )ت( 
 ث  ــيش اي ــملا اجلداــد   ــ  اإل ــلات حيــ  يف 2012ني ــفن حقــ ل األ قــع، يفيــعاتضم يفرفــعهضم    ــع  

 ـ    يفايملربـط األ قـع، يفململضـع  ضـد امللتك ـا يفال تـدالا  النتضعكـع  جلربيـع ني ضـع حـد ايت امـ      لع 
 (2009) 1882يف  (2005) 1612يفضع ءط   ربط   ـ  يف ـ  اي ـل ا يففقـع يقـلارا    ـ  األمـ  

 .(2015) 2225يف  (2014) 2143يف  (2012) 2068يف  (2011) 1998يف 
 

 إىل  يعيفة نع ا أني  جيع   
جتليــــــد األ قــــــع، يفاجــــــتخدامضم يف ــــــت ضم يف ــــــن يفملــــــع نع ــــــا أنيــــــ  جــــــيع  إىل  د  اــــــ )أ( 
ق ــم ايملــلت  ــ  ايفال تــدال   ــ  املــدار  يفامل ت ــقيع    انتضــعك ي قــعن ن ايــديفر اي ــعري  يف   يفت ــ اضضم

 أل قع،   ع   ميال الءتطع     ع ي قداا يفالنيت ات؛اإتال ايتقعرال اييت تقيد حبديف  اءتطع  
 األ قــع، جتليــد ني  ــن يفملــع ايت امضــع  ــ   لــع  اإل ــلات ث نع ــا أنيــ  جــيع    ــ  حيــ )ت( 

األ قــع،  ضــد امللتك ــا يفال تــدالا  النتضعكــع  يفجــع ل اي ــعري ايــديفر ي قــعن ن   انتضــعك يفاجــتخدامضم
 .فملعيا يتحقيم ميال ءط ا  يفاختعم

 
   ايق  ن  ع  ارحم ياإىل  عيفة اجملتربمل  

ا ع  ايذي الط ع ني   عيفة اجملتربملع  ارحم يا   تمل ا  يعاـا األ قـع،  ديف     ايديفر ا )أ( 
 ا  امل    يفتمل ا   ض يف امل عحلا؛ل  يااملتللرا  م  

د األ قـع،  يفل جــيربع ضــ امللتك ـا يفال تـدالا  يلنتضعكــع  يـامل لاي انــايفاإل  ـ   مثضحيـ )ت( 
أعــكع، ايمللــن اجلل ــ   ارتكــعت جــع ليف  مت ــال ايــيت تلطــ ي   ــ  جتليــد األ قــع، يفاجــتخدامضم يفاغت ــعه

    يضـــع املـــدار  يفامل ت ـــقيع  يفايتضداـــدا  ال تـــدال  ـــ  ا نيربـــع  عـــ  يف  ضمضـــد األ قـــع، يفاءتطـــعف
يفيف ــم إ ــعيفة إيفمــعض يفإ ــعيفة  يفال تــدالا   هــذه النتضعكــع  يف ــن يفملــع إىل ايــد  ة يفحيــثضم   ــ  م اصــ ا

ـــ    امل ـــ      تربملـــع ا لـــ  أتهيـــط األ قـــع، املتلـــلرا  مـــ  اي هتم ارحم يـــا   ـــع   ميـــال  ـــ   لاـــم تييفة اي
 يتنيلا يفصم هؤلل األ قع،.

 
 التوصيات املقدمة إىل جملس األمن  

اتقـــــــم ايقلاـــــــم ايملعمـــــــط   ـــــــ  أن ا صـــــــ   ن حييـــــــط ر ـــــــي    ـــــــ  األمـــــــ  رجـــــــعيا م  ضـــــــا إىل  - 6
 ايق  ن: حك ما

ألمــم املتحــدة ااحلك مــا فيربــع اتمل ــم نيتلقيــذ ءطــا  ربــط املقــد  مــ  د م يــا فيضــع لحــاا )أ( 
 ث احلك مـــا   ـــ  م اصـــ ا يف ـــم يفتي ـــري احلـــ ار نيـــن األمـــم حيـــ تحلاـــل  يف ياإلجـــلميا   ضـــا مـــ ريفاملتمل قـــا ج

 يفملع النتضعكع  يفال تدالا  امللتك ا ضد األ قع،؛يف ن املتحدة يفاجلربع ع  امل  حا نيغيا 
ع احلك مــا يتــ فري يعاــا أفلــط يا قــع، املتلــلرا  مــ  ثــن   ــ  اخلطــ ا  ايــيت اختــذهتا )ت( 

ا  لـــ  امل ـــ     ـــع   ميـــال مـــ  ءـــل، إن ـــعل اي نيلـــا امل ـــ كا نيـــن اي كـــعل  اململليـــا األ قـــع،   اي  ا لـــ  اي
 ـنيع احلك مـا   ـ  اا  امل ـ  ؛ يف لـ  ني فن األ قـع، املتـفثلا  اي ايت ديامل     يفنظع  ايلصد يفاإلنيلو يف 
تقدمي امل ع دة امللعج ا جلربيـع األ قـع، املتـفثلا  ايلـ ا  امل ـ    م  أ ط م اص ا اجتخدا  ت ال اآلييع  

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
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ضـــد  تـــدالا  ايـــيت اـــدهب   ارتكعهـــع يفكقعيـــا إ ـــلال  قيقـــع  م ـــتق ا يفف راـــا يفعـــعم ا   النتضعكـــع  يفال
 يع اجللعة؛ن اعج  حمح  ات األ قع،   حعل  ايل ا  امل    

لحــــا ايتمل اــــ  امل ــــتربل ي  يعجــــع  يفايت  يضـــــع  يفايتــــدراا فيربــــع اتمل ــــم األ قـــــع، ا )ض( 
 ـنيع احلك مـا   ـ  م اصـ ا ح ارهـع يفتملعيف ـع مـع األمـم املتحـدة مـ  أ ـط اا  امل ـ    يف لـ  املتللرا  م  اي

 املتللرة م  ايل ا ؛ تييفة تمل ا   درة   اهتع امل  حا     يعاا األ قع، يفملع النتضعكع    امللع م
حك مــا ايق  ــن   تــ فري احلربعاــا يفاإلغعثــا ايــذي تلــط ع نيـ    ــ  ايــديفر ايل ي ــ  اؤكـد  )يف( 

 ـــــ م  ةيـــــا تمل اـــــ  ايقـــــدرا  اي  ليـــــا   اا  امل ـــــ     ايق  ـــــن  يف لـــــ  جلربيـــــع األ قـــــع، املتلـــــلرا  مـــــ  اي
 اي ديف؛ هذا

يــ  ن حلربعاــا األ قــع، املتلــلرا   ث احلك مــا   ــ  م اصــ ا تمل اــ  اإل ــعر ايقــعن ين احيــ )ه( 
ا  امل ـــ   يففقـــع ليت امعهتـــع    ـــا ايقـــعن ن ايـــديفر   ـــع   ميـــال  ـــ   لاـــم ايتملنييـــط اجـــتمللام لـــ  مـــ  اي

أل اتلـــرب  ايقـــعن ن  يكقعيـــا أمـــ ر ملضـــع يفا تربـــعيف ايقـــعن ن املتمل ـــم األ قـــع،   حـــعل  ايلـــ ا  امل ـــ    
  يف ملحقتضم  لع يع جملليف ارت ع ضم اجلربع ـع  امل ـ حا  ا تقع، األ قع، يفاحتنيعتهم يف/أ جتي أحكعمع 

  اي  ــ  امللعجــا يتي ــري إ ــعيفة إيفمــعض  ل ربــاانتضــعك ي قــعن ن ايــديفر اي ــعري  يفتــ فري نيــلام  يفءــدمع  م
 جعنيقع اجلربع ع  امل  حا؛ ناأل قع، امللت ط

ر اإلن ــعين يف ــعن ن قــعن ن ايــديف ي ــري إىل م ــؤيفييا احلك مــا  ــ  كقعيــا ايتقيــد   ــعيف  اا )يف( 
قيعيفهتــع   ــع   ميــال ايقــ ا  ايمل ــكلاا يفاي ــل ا لــع يحقــ ل اإلن ــعن مــ   عنــا نيــع ايقــ ا  ايــيت خت

 ف را؛ ضد األ قع، يفال تدالا  نيع النتضعكع يفملع  يف نط ا إييضع ايف  اهتع امل ع دة  يف 
 ن  فلــل  ـــ  تضم تتمل ــم األمــ  ايــ  نيــملــلت  ــ  ايــ  ايق ــم إتال احتنيــعت األ قـــع، ا )ت( 

ملا ــعة األصــ ، ايقعن نيــا أن تكقــط كقعيــا حلك مــا اضيــا ااحتنيــعت األ قــع، ألغــلام نــع اململ  مــع   يف 
األ قـــــع،   املقـــــع  األيف،   املعم ـــــمجلربيـــــع األ قـــــع، ارحمتنيـــــ ا  ني ـــــ ا ارت ـــــع ضم اجلربع ـــــع  امل ـــــ حا  يف 

 ث حيــاأل ربــع، املتمل قــا األ قــع،  يف  ــ حا ايطقــط ايقلــ     نيــع إاــلل ال ت ــعر ايل ي ــ  ملكلــحعي  يف 
لمعن األ قع، مـ  حب ربع اتمل ماحلك ما     المتثع، ليت امعهتع    ا اتقع يا حق ل ايطقط  يفل جيربع في

 أءري يفأل  ل ف ة مل ربا؛ لماحللاا  ايذي ال غ  أل ا تخد  إل كرب
ل، ايتقيــد حلربعاــا األ قــع، مــ  ءــممكــ   ث حك مــا ايق  ــن   ــ  نيــذ، كــط  ضــد حيــ )ح( 

 اي عر    دأي ايتربيي  يفايتلعجا   ت يري ايملرب يع  ايمل كلاا؛
  انتضـعك ي قـعن ن ايـديفر   اايمل كلاياغلام ملدار  امللت    ايق م إتال اجتخدا  ا ) ( 

 ـديف   ــ  أةيــا ح ــ ، نيــع األ قــع،   ايق  ـن   ــ  ايتمل ــيم يفايل عاــا اي ــحيا  يفاــد   احلك مــا إىل  ايف 
 ؛يفايملعم ن هعاملدار   يعاا كقعيا

   25ايتــــ  يض  ر ــــم  األمــــل راصــــدقيعمضــــع  ايقــــ ا  امل ــــ حا ايق  يليــــا ي اثــــن   ــــ  )ي( 
ني ــفن يعاــا ايطقــط   حــعل  ايلــ ا   2016عــ ع /ف اال  4املــؤر   1يفايتملربــيم ر ــم  2013مت ت/ا ييــ  

يفاملـلت   اي  ـ  ار  يفامل ت ـقيع   امل    فيربع اتمل م امل عيف  ايت  يضيا ني ـفن ت ـيري األن ـطا   املـد
 ايمل كلاا  يفل جيربع   امللع م ايلع يا.-ايق م م  اجتربلار اجتخدا  املدار  يان طا املدنيانق      
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رجــــــعيا إىل  ت  يــــــ ر ــــــي    ــــــ  األمــــــ  ني  ن اقــــــ   ايقلاــــــم ايملعمــــــط   ــــــ  أن ا صــــــ اتقــــــم يف   - 7
 ايملع : األمن

نيتمل اــ   لصــد يفاإلنيــلو يايقطلاــا األمــم املتحــدة  ربــط  فل ــا يــع  إىل كقعيــا فيضــع د  ه اــ )أ( 
أن طا ايلصد يفاإلنيلو اييت تلط ع هع فيربع اتمل م جربيع النتضعكع  يفال تدالا  امللتك ا ضد األ قع، 
 ا  ايلــ ا  امل ــ     ايق  ــن   ــع   ميــال م اصــ ا تلقيــذ م ــعيف  ءطــا ايملربــط نيــن   ضــا مــ ريف اإلجــلمي

 ؛2009آت/أغ ط   1تحدة   ايق  ن امل  ملا   ي تحلال يفاألمم امل
 لصـــد يفاإلنيـــلو   ـــ  جتداـــد يايقطلاـــا األمـــم املتحـــدة اط ـــا إييـــ  ت ـــنييع فل ـــا  ربـــط  )ت( 

يفملـع  ي  ـناجلربع ـع  امل ـ حا مـ  غـري ايـديف،  نيغيـا يفضـع ءطـ   ربـط مـع صط ا  ت ض يفهع م  أ ط اي
النتضعكـع  يفال تـدالا  ايت دي ي ـع ل اي عري يف  قعن ن ايديفر يجتليد األ قع، يفاجتخدامضم   انتضعك 

 ضد األ قع،   ايل ا  امل      ايق  ن. امللتك ا
 

 اإلجراء املباشر الذي اختذه الفريق العامل   
رجـــع ط مـــ  ر ـــي  ايقلاـــم ايملعمـــط إىل اي لـــال ايـــديفر يفاجلضـــع   ت  يـــ اتقـــم ايقلاـــم ايملعمـــط   ـــ   - 8

 األءلى: املعوحا
اجلضع  املعوحا إىل تـ فري مـ اريف معييـا يـد م  ربـط األمـم جع ل اي لال ايديفر يف  فيضع د  ا )أ( 

املتحدة يفاجلض يف اي  ليا ايلاميا إىل تقدمي امل ـع دة إىل األ قـع، املتلـلرا  مـ  ايلـ ا  امل ـ     ـع   ميـال 
ـــــا  ـــــعتلربي ـــــ قـــــلصاييف  ةمضـــــعرا  احلي ـــــ ء    ءطـــــا  ربـــــط  ااملضلي ـــــ  ايلحـــــ  املت مل قـــــا املتألمـــــم املتحـــــدة ا  

 تحلال  يفم اص ا م عركتضع مع اجلربع ع  امل  حا األءلى ني فن م فيا األ قـع، ياإلجلميا  م ريف  ضاج
 ا  امل   ؛ل  يفاي

ح  ، األ قع، ايذا   كقعيا ديف     أن ايد م املعر ايديفر جيك ن حعمسع أالع يا )ت( 
ا  يفايتق يـط مــ  ءطــل إ ــعيفة الق ـ  ن  ــ  اجلربع ــع  امل ـ حا   ــ  ءــدمع  ا تربع يـا يفا ت ــعيفاا ملعجــ 

 ؛ممك إىل أيفىن حد  ضمارت ع 
 عد   اي لال ايديفر يفاجلضع  املعوحا األءلى إىل إنيقعل ايقلام ايملعمط       م جض يفها )ض( 

    عر ايترب اط يفامل ع دة  ح ا ال تلعل.
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 املرفق
العااام عاان بيااان املل اال الاادائب للفلبااني لاادح األمااب املتحاادأل بشااأن  قرياار األمااني   

األطفال والنزاع املسلح يف الفلبني، الذي أدىل به يف االجتلاع اخلامس والساتني 
 للفريق العامل املعين ابألطفال والنزاع املسلح

 
 ايل ي   اي يد 
  ـ  ايملـع  األمـن تقلاـل مللع  ـا ايملعمـط ايقلاـم هـذا ر ملخع  ـا ايقلصـا إمحا هذه     أعكلكم 
 إىل 2012 يفا ـــرب /األيف، كـــعن ن ايـــذي اغطـــ  ايقـــ ة املربتـــدة مـــ  ايق  ـــن    امل ـــ   يفايلـــ ا  األ قـــع،
 .2016 يفا رب /األيف، كعن ن

 امل ــــــــــــ    يفايلــــــــــــ ا  األ قــــــــــــع، اململليــــــــــــا ايملــــــــــــع  يامــــــــــــن اخلعصــــــــــــا املربث ــــــــــــا أعــــــــــــكل أن يفأيفيف 
 .األج    هذا م  جعنيم يف     هع أ تربع أن جليفري يفيفا   م  كعن ايذي غعم ع  فري يليع اي يدة

   ــ  امل ــ   يفايلــ ا  األ قــع، اململليــا ايملــع  يامــن اخلعصــا املربث ــا مكتــا أعــكل أن أالــع يفأيفيف 
م ــليف     ــ  ايق  ــن ي تمل يــم حلك مــا ايقلصــا يفإلمحــا ايتقلاــل  هــع أ ــد ايــيت يفاجلربع يــا اي ــقعفا ايطلاقــا
 .إ دايف ايتقعرال رب يا    يفايت اتن اإلن ع   قيم إىل ايلاميا اجلض يف نقدر يفوح . ايتقلال

 
 ايل ي   اي يد 
 ني فن جـلما املتحدة ا عيفر األمم ايذي ايملربيم ايق م ميال  أمك  إما أك  نيدر ا إنلع ن ع ل 
 األ قــع،  ي قيــع  نيتنيليــد ملطقــ  أجــع  يفل مــ ر  يفل  ــذر  أي هلــعك يفيــي . ايلــ ا  امل ــ     األ قــع،
 حنيــــم إن. نيــــ  ايقيــــع  إىل امل ــــ حا اجلربع ــــع  متيــــط كربــــع امل ــــ حا  ايل ا ــــع    إاــــذا ضم   ــــ  انهيــــال
 اململلكــا يفيفن   ا ــعني ن   ــم ال تقــعيف امل ــتحيط مــ  ي مليــعن  جتملــط  ــدا اي اضــحا يفه ععــتضم األ قــع،
  ـ  هـذا   عم  اجتخدامضم اييت امل  حا يفإن اجلربع ع . ي قتع،  ربدا اجتخدامضم ةك  أن  أيف   د 

ــــع . ايلحــــ  هــــ  يفيفن التيفرال ــــفءل يف ــــ  هــــذه اجلربع ــــع    يفإن  ي يا قــــع،  اجــــتخدامضع نيتخقيــــن مت
 ـــــد أثهبـــــل     ضـــــربع لهع أءــــريا  إن مل تكــــ  لم ـــــ  املؤجـــــقا  هــــذه املربعرجـــــا أن فقـــــ  اؤكـــــد يفإاــــذا ضم
 .ايملعمل أ ن   أفلط وح      ايظض ر   ايذاتيا م  حتضع
 ايل ا ــــع  مــــ  اي ــــلن يمل ــــلا  يفا ت ــــعيفاا يفا تربع يــــا ني ــــلاا تكــــعيين ايق  ــــن كعنيــــد  يفيقــــد 
 اي ـل  يف قيـم ايل ا ـع   ـذه ايت صط إىل حط ا ا، يفل. امل  حا املخت قا اجلربع ع  اييت علتضع امل  حا

 ءطــا يفيفتــري  ريفا ريفيفراغــ  ايــل ي   ــد  يف ــد. ني ــدي   يفايتلربيــا ايــ  ن األمــ  أ ربــع،  ــديف، صــربيم  
 اإلن ـعن حقـ ل مع ات م  داد جل  اتقعل إىل ايت صط أيفل إىل هتد  نقع  ج  م  يفايتلربيا ي  ل 

 اجلربع ـع  خمت ـن مـع ايقع ربـا يفاليت امـع  يلتقع ـع  ايقملع، ايتلقيذ  عنا إىل ايدةقلا    يفمع يفجت ران
 ملــع م   يفال ت ــعيفاا ال تربع يــا اي حــعل نيلكــا ايتلربيــا املــ ت يفهتــد  ذنيــع إىل  قيــم جــل  امل ــ حا؛
جــيك ن  اخلطـا  هــذه تتحقـم يف لـدمع. يفملا ـعة ظـليف  ايلــ ا  اي ــل  ثقعفـايفهتـد  ذيثــع إىل تمل اـ   ايلـ ا ؛
 .امل  حا ايل ا ع    األ قع، حيعة     إجيعيب  ع أثل
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 ايل ي   اي يد 
 امللعجــ ا ايتــدانيري اختــعم م ت مــا فضــ  يفيــذيال . ايطقــط حقــ ل اتقع يــا    ــل  يفيفيــا إن ايق  ــن 

 ايتنيليـد مـ  األ قـع، حلربعاا هع امل حقن الءتيعران يفاي يفت ك ين ياالتقع    هع اململ   احلق ل إلنقعم
ــــع يفمــــ  امل ــــ حا ايل ا ــــع    يفالجــــتخدا  ــــال    ــــع اجلل ــــين  يفالنتضــــعك الجــــتغل، أعــــكع، ني  مي
املــذك ر  أمــع ايــ  م  ن هــذا احلــعيف . حلربــعاتضم أيفيفا اييربــن ايقعن نيــا ايــذا  اجللــ يف  عنــا مــ  الغت ــعت
 يفيفن ي قــ ت   ايل ا ــع   ح ــد إن اجليــ  . ك نــ  مثــريا يلزفــ ات مــ  اق ــط فــل احلــ ايف  امللمل يــاهــ  مــ  

 ايثعنيــا اي  ليــا ايملربــط ءطــا مت يفضــع ايغعاــا   ــذه يف قيقــع. تل ــن ن ا ــع   داــدة ايت ــ ا   انتضعكــع 
 .األ قع، حلربعاا  دادة يفأن طا نيلام  يف داد ايقع ربا احلقعظ     اي ام  أ ط م  يا قع،
 املؤج ـ  ايطـعنيع  ضقعل ميال م  أنيملد إىل ايق  ن مه   األءري  ايتقلال امل رب يا ايق ة يفملذ 

 .امل  حا ايل ا ع    األ قع، ضد امللتك ا النتضعكع  ملع إىل ايلاميا اآلييع     
  ـ   لضـع  ايطقـط يفايت ـدي  ـع يفاإلنيـلو حلقـ ل اجل يربا النتضعكع  يلصد نظع  هلعك أيفل  

 .ايطقط يل عاا ايق  ين اجمل   ر عاا
 ايـيت امل ـ    ايلـ ا  حـعل    األ قـع، اململليـا اي كـعل  نيـن امل  كا اي نيلا أالع ذنيع  هلعك 

 ايقطلاــا ايملربــط نيقل ــا اململــن ايتقــن ايملعمــط يففلاقضــع( ايي ني ــين) ي طق يــا املتحــدة األمــم ملظربــا مــع تل ــم
 يفاإلنيـــلو امل ـــ حا ايل ا ـــع    ايطقـــط حلقـــ ل اخلطـــرية النتضعكـــع  نيلصـــد اململليـــا ةاملتحـــد يامـــم ايتعنيملـــا
 يفوحــ  يفتتحـلك  اآلييــع  هـذه يفتملربــط. امل   مـا النتضعكــع  حـعل  اجــتمللام يفتقـ   هــذه اي نيلـا.  لضـع

 .ملايفي   اجلعراا حط األتما   جيربع يفل نتك م 
 اجل ـيربا  ـ  مملعجلـا يفملـع حـديف  النتضعكـع    ـ   ـدرهتع تمل اـ  ايق  ن حك ما ت اصط ذيثع  

 ارحم ـــ   يفاجملتربـــع ارحم ـــ  احلكـــم صــمليد   ـــ  امل ا ضـــا   ـــ  ءـــ  اخلــدمع  مقـــدم  يفمتكـــن تـــدراا  لاــم
 . ع يفايت دي  لضع يفاإلنيلو احل ايف   داد   املدين اجملتربع   عركا

ــــا امل ــــ حا ايقــــ ا  رانيملــــع  نيــــدأ    مت يفضــــملضع ايتملــــعيفن مــــع اجــــ اتينييا ءطــــا تلقيــــذ   ايق  يلي
 ايقــــ ا  ت صــــ   احلــــن  ميــــال يفملــــذ. ايمل ــــكلاا ايملرب يــــع  أثلــــعل األ قــــع، يعاــــا يتح ــــن ايي ني ــــين
 الجــــتنيعنيا إىل ايلاميــــا يفاآلييــــع  اي يعجــــع    ــــن يفجيـــلي. اململــــعاري املل مليــــا يفضــــع نيملــــض إىل امل ـــ حا
 .األ قع، م  ي لحعي أفلط ني كط

 
 ايل ي   اي يد 
  ـــ  أ لنيـــ  األجـــ     هـــذا مـــ  جـــعنيم يف ـــ    غعم ـــع اي ـــيدة ايـــذي  قدتحـــ  مـــع ال تربـــع    

امل ع ط ايـيت تـؤثل   ـ  األ قـع،    ني فن األ لعل يفايديف، مكت ضع نين امل تربل ايتملعيفن م اص ا   رغ تضع
اثلــن مــ  اي ــ اغط اي ــذا  ا ــكلن مــ  يفا ــع  تملــم أل ــع امل ــعيفرة هــذه أرحــا ايل ا ــع  امل ــ حا. يفإنــن

 اءت ـعر: يفةـع اخلعصـا  املربث ـا  عنـا مـ  ايتقـعرال تقـدمي   أمـع   قيـم اإلن ـع  يفايتـ اتن  دي ء يت 
 مـ  ايـلغم   ـ  تقلاـل؛ أي م ـليف    ـ  تمل يقعهتـع تقـد  اتملـن   ـ  ايديفيـا ايمللـ  حليـ  أن ايـذي اي   
 يفايتقعصـيط اي ضـ ح الفتقـعر إىل ذنيـع . األ ـذار مـ  امل اـد اءـتلل ةكـ  اي  ـ   تايف ك ربع أن  أيفرك أنن

ايتحقـــم  اململليـــا احلك مـــع    ـــ  اي ـــملا مـــ  جيملـــط ايتقـــعرال    املـــذك رة احلـــعل  فيربـــع اتمل ـــم نيـــ ملض
 .صحتضع م 
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 ايل ا ــع   يك ــا حيــعرت  ي ــع إنلــع نلاــد. النتضعكــع  إءقــعل   رغ ــا أيف حع ــا يــدالع يــي  
 يفحيـــديفين. يفل جـــيربع انتضعكـــع  حقـــ ل األ قـــع، النتضعكـــع   ءـــل، مـــ   داـــدة ن ا ـــع  يت ييـــد يفيـــي 
 يف يقـــا تقـــعرال إصـــدار تي ـــري إىل يفتمل ا هـــع اخلعصـــا املربث ـــا مكتـــا مـــع  ل ـــا إن ـــعل اـــؤيفي أن   األمـــط
 ت ـلضع األ لـعل ايـديف، تـ ا، ل ايـيت احلـليفت   األ قـع، ضد ايمللن     ي قلعل اي  يط يفمتضيد يفمت اتنا
 .عكلا .األ دال م  عمل هع حلربعاا ياجن

 


