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  مقدمة  - الًأو
 والقرارات األخرى الالحقـة     ٥١/٧٧هذا التقرير مقدم عمالً بقرار اجلمعية العامة          -١

 الذي  ٦٣/٢٤١الصادرة عن اجلمعية العامة بشأن حقوق الطفل، ومنها أحدثها، وهو القرار            
طابت فيه إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح أن تواصـل رفـع                
التقارير إىل جملس حقوق اإلنسان عن األنشطة املضطلع هبا ألداء واليتها، تتضمن معلومات             

تزال قائمة يف الربنـامج املتعلـق        العن زياراهتا امليدانية وعن التقدم احملرز والتحديات اليت         
جلمعية وينبغي قراءة هذا التقرير يف سياق تقرير املمثلة اخلاصة إىل ا          , باألطفال والرتاع املسلح  

اخلاصة املمثلية  ، الذي أوردت فيه بياناً شامالً لألنشطة اليت اضطلعت هبا           )A/63/227(العامة  
؛ وكذا التقرير الثامن لألمني العام عن األطفال والـرتاع املـسلح            ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفترة   

)A/63/785-S/2009/158 .(        ما، وينبغي أن يشكل هذان التقريران، وسلسلة التوصيات املقدمة فيه
  .األساس األويل ملناقشة جملس حقوق اإلنسان ألعمال املمثلة اخلاصة يف الفترة قيد االستعراض

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل يف حاالت الرتاعات املسلحة حتدياً عميقاً           ومتثل  -٢
ـ  وجامع يف آٍنمتنيوإن اهليكل األساسي املعياري حلماية الطفل    . للنظام القانوين الدويل   اً  مع

ومنذ بـدء نفـاذ الربوتوكـول       . وحيظى بتوافق مل يسبق له مثيل فيما بني الدول األعضاء         
 صّدقت عليـه    ة، املسلح ات يف الرتاع  األطفال راك حقوق الطفل بشأن إش    يةاالختياري التفاق 

 بيد أن احلقيقة املريعة املتمثلة يف كون األطفال         .اً دولة عضو وما زال التصديق مستمر      ١٢٨
 . حقوقهم األساسـية   أبرز وخترق تفوق احلصر    روتينية بوحشية يف حاالت     يعاملونما زالوا   

 على ضمان املساءلة على     من احلسم أن يظل اجملتمع الدويل ثابَت العزم عاقَد النية ومركّزاً           إن
 . اإلفالت من العقاب عليهاومكافحة اجلسيمةاالنتهاكات 

 يف حمـور العمـل اجلمـاعي        ابالعقوحىت مع بقاء املساءلة وحماربة اإلفالت من          -٣
بد من فهمها يف سـياق   ال حتديات ناشئة مطروحة على محاية األطفال       مثةللمجتمع الدويل،   

إنه سياق أصبحت فيـه أهـّش       . اخلاصيات املتغرية للرتاعات املسلحة وعواقبها على الطفل      
للفاعلني املـسلحني    اهلدف األويل    -  املكونة من النساء واألطفال واملسنني     - شرائح اجملتمع 

وترد يف القسم الرابع من هذا التقرير بيـان         . وصار فيه األطفال أحياناً أيضاً سالحاً للحرب      
 .اخلاصةاملمثلية هلذه الركائز اليت تقوم عليها أولويات 

   املتحدة حلقوق اإلنساناألممالعمل مع منظومة   - ثانياً
ة مع املفوضـية    ستراتيجي اال راكتها، ش اخلاصة، طوال السنة املنصرمة   املمثلية   وطّدت  -٤

، جهة وصل   ٢٠٠٨ نوفمرب/، يف تشرين الثاين   جنيفوحددت، يف   .  حلقوق اإلنسان  يةالسام
 تيسرياً جملس حقوق اإلنسان وشعبة املعاهدات       داخل ة، املسلح والرتاعاتفيما خيص األطفال    

ا فيها قوة العمل املـشتركة      اخلاصة وخمتلف أقسام املفوضية، مب    املمثلية  للتفاعل وللتنسيق بني    
 .بني الفروع واملعنية مبسائل حقوق الطفل
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 إشـاعة اخلاصة أيضاً اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا املفوضية لتـشجيع          املمثلية   وتقدر  -٥
 يف عمـل    وكذا امليداين أماكن حضورها    يف ة املسلح ات حقوق الطفل املتصلة بالرتاع    مسائل

ستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان، وهيئـات         حقوق اإلنسان، ومنها اال    اتآلي
 .  الطفل، فضالً عن اإلجراءات اخلاصةحقوق مثل جلنة هداتاملعا

اخلاصة أيضاً ما يسري عليه عدد من املقررين اخلاصني مـن عـادة             املمثلية  ويشجع    -٦
 حقـوق    واستباقهم ملناصـرة   ة، املسلح ات والرتاع ألطفال قسم يف تقاريرهم متعلق با     إدراج

 .الطفل يف حاالت الرتاع

 حقوق  جلنةاخلاصة إسهامات نظرت فيها     املمثلية  ، قدمت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة     -٧
 عند استعراضها تقارير الدول األطراف عن تنفيذ الربوتوكول االختياري بشأن إشـراك             الطفل

 تقـارير يما يتصل ب  وأسهمت املمثلية ف  .  يف أوغندا وتشاد والفلبني    ة املسلح ات يف الرتاع  األطفال
االستعراض الدوري الشامل املتعلقة بأفغانستان وبوروندي وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى           

 اخلاصـة يف حتـضري      إلجـراءات  ل املتولِّنيومجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وتعاونت أيضاً مع       
لدميقراطية  حقوق اإلنسان يف شرق مجهورية الكونغو ا       ة يف تقدميها بشأن حال    يشترك إسهامات

 الفلسطينية احملتلة، مبقتـضى  األرض ويف  ٨/١-دإ و ٧/٢٠ اإلنسان   حقوقعمالً بقراري جملس    
 األرض الفلسطينية احملتلة،    يف اإلنسان   حلقوق اجلسيمة االنتهاكات   بشأن ٩/١-دإقرار اجمللس   

 .  احملتلة اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية األخرية على قطاع غزبسببسيما  ال

 تقاسم املعلومات عن وضع محاية األطفـال املتـأثرين          يف اخلاصةاملمثلية   ستمروست  -٨
 يف حاالت بلدان معّينة تشغل بال اجلميع حتسباً الستعراضـات آليـات             ة املسلح اتبالرتاع

 التابعحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التوصيات الرئيسية املقدمة من األمني العام والفريق العامل              
ـ    جمللس األمن املع   ـ       ة، املـسلح  اتين باألطفـال والرتاع  األمـن   س يف سـياق قـرار جمل

 الطفل والفريق   قوق فإن املالحظات اخلتامية للجنة ح     ، املنوال نفسوعلى  ). ٢٠٠٥(١٦١٢
العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل وتوصياهتما، على التوايل، ستشكل أساساً تـستند         

 املالحظات  لك مبا أن ت   ة، املسلح ات األطفال والرتاع  إليه املمثلية اخلاصة ملواصلة مناصرة قضية     
 .والتوصيات متّت إىل هذه القضية بصلة

   يف حق املرتكبةإهناء اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة   - ثالثاً
 ة املسلحات الرتاعيفاألطفال   

العدالـة   إىل معاجلة مسألة اإلفالت من العقاب وإىل أن حيال على            احلاجةتزال    ال  - ٩
 للقـانون  منـها  خرقاً   ة، املسلح اتاملسؤولون عن انتهاك حقوق الطفل يف حاالت الرتاع       

وحتقيقاً هلذه الغاية، .  إجرائهامناط واهتمامها  بأولوية املمثلية كمحطّحتظىالدويل املنطبق، 
 حقوق اإلنسان مكوناً هاماً للمجهودات الراميـة إىل تطبيـق           جملس اخلاصةتعترب املمثلية   

األطراف يف الرتاع للقواعد واملعايري الدولية محايةً حلقوق الطفل وإنفاذها واالمتثال هلـا،             
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 كمـا   ، يف حق األطفال   املرتكبةوكذا لضمان املساءلة عن ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة        
 .اجمللس شريكاً حامساً يف تلك اجلهود تعترب

ية واحملاكم اجلنائية وغـري اجلنائيـة        السنوات األخرية، اختذت آليات العدالة الدول      ويف  -١٠
سابقة هلا ملعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب على اجلـرائم الـيت تطـال               ال مبادرات ملختلطةا

وإن حماكمة زعيم امليليـشيات     .  بنظم العدالة الوطنية للقيام بذلك     االستعانة تزايدتاألطفال و 
رية الكونغو الدميقراطية، أمام احملكمـة       دييلو يف منطقة إيتوري من مجهو      لوبانغاالسابق توماس   

 اخلاصة، أثناء   مثلية امل وقدمت. جارية لألطفال ما زالت     استخدامهاجلنائية الدولية، جملرد جتنيده و    
 احملكمة على انتـهاج     صة فيها املمثلة اخلا   حثت خالصة للمحكمة،   كصديقسري اإلجراءات،   

 وجتنُّـدهم مة اليت تعّرف جتنيد األطفال       به، يف كل حالة على حدة، أحكام احملك        تفسرأسلوب  
 متشياً مع املبادئ    سلحة، إىل قوات م   املنتسبني األطفال   ماية وذلك حل  استخدامهم،ومشاركتهم و 

) مبادئ بـاريس (وعات مسلحة   م جم أو باألطفال املنتسبني إىل قوات      قةواملبادئ التوجيهية املتعل  
ات مـسلحة أو جمموعـات مـسلحة أو    ومع التزامات باريس حلماية األطفال من جتنيد قـو   

 املمثلة اخلاصة أمام احملكمـة يف وقـت         سَتْمثلو). مبادئ باريس ( هلم غري الشرعي     استخدامها
 . بوصفها خبرية شاهدة تديل بشهادهتا حول املسائل الواردة يف إفتائها،الحق من هذا العام

الت من العقاب على الصعيد      اإلف مبعاجلة أن العمل الدويل يتوجب أن يؤازره التزام         بيد  -١١
الوطين، ومن ذلك القيام بإصالحات مالئمة للتشريع الوطين حلماية األطفال قـصد مواءمـة              

 الثقافات السائدة املبيحة لإلفالت من العقـاب علـى          ومعاجلةالقوانني مع االلتزامات الدولية؛     
 عنـها   املسؤولني معم   طريق التحقيق الصار   عن ، يف حق األطفال   املرتكبةاالنتهاكات اجلسيمة   

 والنفسية  واالجتماعية تضمن احلماية القانونية     اليت مسائل قضاء األحداث     معاجلة و ؛ومقاضاهتم
 واملـوظفني املنفـذين للقـوانني       نيلألطفال؛ وكذا تعزيز قدرة املوظفني العسكريني والشرطي      

 .ين الوطين إصالح القطاع األمجهود نطاق يفوالقضائيني على محاية الطفل وتدريبهم، 

 التنفيذ الوطين للقوانني الدولية     اتساق على أن يكون     احلرص على ذلك، فإن     وعالوة  -١٢
ذات الصلة املنطبقة على حقوق الطفل مّتسقاً مع املعايري الدولية، مثل نظام روما األساسي،              

وعلى . االقتضاء عندمهم لتمكني السلطات الوطنية من التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية،           
 الدولية  نائية الدميقراطية واحملكمة اجل   لكونغو التعاون بني حكومة مجهورية ا     أسفرسبيل املثال،   

 نغودجولو وماثيوعن القبض على جريمان كاتانغا، وهو قائد لقوات املقاومة الوطنية إليتوري 
مهوريـة   يف القوات املسلحة جلوعقيد االندماج   ودعاة القومينيشوي، الرئيس السابق جلبهة     

وقد اهتم كل منهما بارتكاب جرائم حـرب        . مة وإحالتهما على احملك   الدميقراطية،الكونغو  
 . يف األعمال القتاليةاألطفال استخدامضد اإلنسانية، مبا يف ذلك 

 أن يكفل أيضاً التشريع الوطين املتعلق باإلبادة اجلماعيـة واجلـرائم ضـد              وينبغي  -١٣
 هلا نفـس نطـاق      كوناجلرائم مبوجب القانون الوطين وأن ي      يعاقب على تلك     بأناإلنسانية  

وزيادةً على ذلك، ففي مجهورية الكونغو الدميقراطية       . التعريف الوارد يف نظام روما األساسي     
 ، كما ورد يف نظام روما األساسـي       نسانية، تعريف اجلرائم ضد اإل    وليونطبق القضاة الكونغ  

وكانت تلك أكرب حماكمـة     . ن كيونغو موتانغا  ماي جيديو  - يف حماكمة أمري احلرب املاي    



A/HRC/12/49 

GE.09-14765 6 

انطوت على جرائم حرب ضد اإلنسانية يف البلد، وكانت إدانة نظام القضاء العسكري له يف               
 . إليهم يف مضمار حقوق اإلنسانأسيء سابقة هامة ملن ٢٠٠٩مارس /آذار

ـ خرية هبا يف اآلونة األلع اضطُ، عدة إصالحات تشريعية مهمة  ومشلت  -١٤ ستوى  على امل
:  ما يلي  األطفال، يف حق    املرتكبةالوطين ملعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات         

 ديسمرب/ القوات املسلحة السودانية الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية يف كانون األول          قانون) أ(
 سنة كأدىن سن للتجنيد وينص على إنزال العقوبات اجلنائية مبـن            ١٨، والذي حيدد    ٢٠٠٧

ويبني القانون أيضاً ما هي العقوبات اليت       .  سنة ١٨جيندون األطفال الذين تقل أعمارهم عن       
 واخلطـف   نـسي توقع بتشكيلة من انتهاكات القانون الدويل، ومنها القتل واالسـتعباد اجل          

قـانون  ) ب( واهلجوم على املـدارس واملستـشفيات؛ و       يب والتعذ واالغتصابواالسترقاق  
 اجلمعية الوطنية يف بوروندي، ّمما ينّص عليه حترمي إلـزام األطفـال             همدتللعقوبات منقح اعت  

 ويرفع سن املـسؤولية     للتجنيد عمر سنة كأدىن    ١٨ املسلحة وحيدد سن     تباخلدمة يف القوا  
 حـق   يف االنتهاكات   مرتكيب على سنة ويورد بدائل للسجن ويشدد احلكم        ١٥اجلنائية إىل   
 مجهوريـة  يفقانون بشأن محاية الطفل، اشـُترع       ) ج(سيما العنف اجلنسي؛ و    ال و األطفال،

، حيظر جتنيـد القـوات املـسلحة        ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ١٠الكونغو الدميقراطية يوم    
 سنة كـسن للبلـوغ      ١٨ هلم، وحيدد    استخدامهاواجملموعات املسلحة والشرطة لألطفال و    

 .ة األطفال إنشاء حماكم خاصة ووحدات شرطة خاصة حلمايالقانوين ويدعو إىل

 تطور آخر له مغزاه يف حماربة اإلفالت من العقاب علـى جتنيـد األطفـال                وهناك  -١٥
 األطفـال الـصادر يف       جندية  على ساءلة امل ٢٠٠٨ عام   وهو اعتماد قانون   ال أ ،استخدامهم

 دون  يكونون من استخدام أو   جتنيد تعمُّد هذا القانون جرمية فدرالية      يعتربو. الواليات املتحدة 
 كل مـن     توجه التهم قانوناً عن ذلك إىل      ن كجنود ويبيح للواليات املتحدة أ     ة سن ١٥سن  

 كذلك للواليات املتحدة    ويسمح .عيشون فيها يرعايا الواليات املتحدة وغري رعاياها الذين       
وباإلضافة إىل ذلك، فإن    .  دخوهلم إليها  وبرفض بترحيل أولئك الذين يتعمدون جتنيد األطفال     

 بقيـد تـوفري     ٢٠٠٩ يونيـه / حزيران ٢٣منع جندية األطفال الصادر يوم      بدء نفاذ قانون    
 ان وسائر املساعدة املتعلقة بالدفاع إىل البلـد       تمويل املتحدة للتدريب العسكري وال    ياتالوال

 شـبه  القـوات  يف القوات املـسلحة احلكوميـة أو   لاليت يتبّين أهنا جتند أو تستعمل األطفا   
 .، انتهاكاً للقانونومة حكومياً امليليشيات املدعأو العسكرية

 ومقاضاهتم، فإن بعض    ملنتهكني املتخذة للتحقيق مع ا    جيابية تلك اخلطوات اإل   ورغم  -١٦
 اجملندين  لألطفال واستخدامهم لألطفال السابقني للقوات املسلحة املشهورين بتجنيدهم       ادةالق

 الكونغو الدميقراطية،  ففي مجهورية . يتبّوؤون اآلن مناصب حكومية أو مناصب عسكرية عليا       
بيري بييويو إىل رتبة رائد يف القـوات املـسلحة جلمهوريـة الكونغـو            - رقي مؤخراً جون  

 األطفال  استخدام و لتجنيد ٢٠٠٦ مارس/الدميقراطية رغم أن حمكمة عسكرية أدانته يف آذار       
 جلمهوريـة  ةسلح املالقوات يف  لواًءغاندا نتا بوسكو عّين، و ٤٠وهو زعيم مليليشيا املونوندو     

، على الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية        ٢٠٠٩ يناير/الكونغو الدميقراطية يف كانون الثاين    
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أصدرت يف حقه أمراً باالعتقال بسبب جرمية احلرب املتمثلة يف إلـزام األطفـال باخلدمـة                
 ي سري النكـا، أصـبح فيناياغـامورث       ويف.  يف األعمال القتالية   هلم استخدامهالعسكرية و 
فقبل حلول  . وزيراً لإلدماج واملصاحلة الوطنيني   ) املعروف أيضاً بالعقيد كارونا   (موراليثاران  

 وكـان  للتحريـر  تاميل، كان قائداً للفرقة الشرقية من منور إيالم         ٢٠٠٤أبريل  / نيسان شهر
 االنشقاق عنها، شـكل     عدوب. مسؤوالً عن جتنيد األطفال للخدمة يف صفوف تلك احلركة        

 الفـصيلة،  هذه   شاركتو.  ظلت جتند األطفال   اليت ماكال فيدوثاالي بوليغال،     يلتام فصيلة
لتسريح األطفال مـن    ) اليونيسيف(حديثاً، يف خطة عمل مع منظمة األمم املتحدة للطفولة          

 .صفوفها

  ة املسلحات يف الرتاعاستخدامهم و األطفالخطط العمل الرامية إىل وقف جتنيد  - ألف  
 جملـس   قـرارات ايري الدولية، مشفوعاً بالعملية السياسية يف سياق         تطبيق املع  أفضى  -١٧

 جانـب  إىل عدة إجراءات والتزامات عملية من        ة، املسلح اتاألمن املتعلقة باألطفال والرتاع   
، )٢٠٠٥(١٦١٢و) ٢٠٠٤(١٥٣٩للقـرارين   ووفقاً  وعلى اخلصوص،   .  املتنازعة األطراف

 املتحدة، بوضع وتنفيذ خطط حمددة زمنياً تلـزم        بالتعاون مع األمم   ،قامت األطراف املتنازعة  
 على التسريح الفوري جلميع األطفـال الـذين يعملـون يف            هااألطراف بأمور منها إجبار   

 املـستخدمني  ووضع تدابري موضع التنفيذ ملنع املزيد من التجنيد، مثـل تـدريب              صفوفها؛
فال؛ ومتكـني األمـم      نظم تسجيل الوالدات؛ وتأديب من جيندون األط       عزيزالعسكريني وت 

 .املتحدة من الرصد املستقل ملراكز التجنيد والتدريب

ـ ،(A/HRC/9/3) املمثلة اخلاصة األخري    تقرير صدور ومنذ  -١٨  عمـل  يت وقِّع على خطط
 ١ كامال فيدوثاالي بوليغال، يـوم       تاميل فصيلة لوقف جتنيد واستخدام األطفال مع       تنيرمسي

ووردت . ٢٠٠٩ ينـاير / كانون الثاين  ١٦ يوم   نداغ، ومع حكومة أو   ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون
 يف السودان وجبهة مورو اإلسالمية للتحريـر يف         واملساواة العدلالتزامات هامة من حركة     

 باإلفراج عن األطفـال  نيبال وردت أيضاً التزامات من حكومة ،وباإلضافة إىل ذلك  . الفلبني
ت من قوات التحريـر الوطنيـة يف        من املعسكرات املاوية على سبيل األولوية وكذا توصيا       

 الواقع، ويف فترة ما بني      ويف. قيد أو شرط   ال وتسريح مجيع األطفال فوراً وب     فصلبوروندي ب 
 طفالً من تلك القوات ومجع مشلهم مع        ٣٤٠، فصل جمموع    ٢٠٠٩ مايو/ وأيار أبريل/نيسان

بني من قبل إىل قوات     عائالهتم وجمتمعاهتم، مما وضع حداً ملرحلة تسريح كافة األطفال املنتس         
املاوي  -  النيبايل املوحدواحلزب أعلنت احلكومة يوليه،/ويف متوز.  من اجلنديةةالتحرير الوطني

 ماهنمطفالً املتبقني يف املعسكرات ويسلّ     ٢ ٩٧٣ البالغ عددهم    طفال سبيل األ  انيسيخلأهنما  
 . تأهيلهم وإدماجهمإلعادةإىل األمم املتحدة 

ـ        اً،يض أ ٢٠٠٩ عام   ويف  -١٩  دفاع حذفت قوات الدفاع الشعبية األوغندية ووحدات ال
 أوغندا مة كنتيجة لاللتزام حكو(A/63/785-S/2009/158) العام نياحمللية من مرفقات تقرير األم

 .ولتضافر اجلهود من أجل تنفيذ أحكام خطة عملها
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 األطرافبها   املمثلة اخلاصة تظل جد قلقةً ألن انتهاكات جسيمة ما زالت ترتك           لكّن  -٢٠
 يف خرق سافر للقانون الدويل، وتود أن تسترعي انتبـاه جملـس             األطفال، يف حق    املتنازعة

 األطراف اليت أدرجت يف مرفقي آخر تقرير لألمني العام عن األطفـال             إىلحقوق اإلنسان   
نظراً لتجنيـد واسـتخدام األطفـال       ) املرجع نفسه، املرفقان األول والثاين    (والرتاع املسلح   

بد من فعل املزيد ملَْنهجة وتفعيـل التـشكيلة          الو. رتكاب انتهاكات جسيمة يف حقهم    وال
 إجراءات أشد صرامة ضـد      اختاذالكاملة من اخليارات املتاحة للمجتمع الدويل قصد ضمان         

 األمني العام صراحةً ويضعهم     ذكرهمي )١( منتهكاً متمادياً  ١٨ ،فهناك، مثالً . املنتهكني العصاة 
.  يقوض مبادرات املـساءلة    ضدهم منذ أربع سنوات أو يزيد وإن عدم التحرك          على القائمة 

 يف  املرتكبـة  واستخدام اجملندين منهم واالنتهاكات اجلسيمة       األطفال ردع جتنيد    ينجحولن  
 .  خالل سيادة القانونمن األشخاص مبساءلة ال إاألطفالحق 

  الزيارات امليدانية للممثلة اخلاصة  - باء  
 العامل التابع جمللس األمن واملعين باألطفـال        الفريق من طرف    املستمر تعهدلى ال  ع عالوة  -٢١

 اليت ميارسه على أطراف الرتاعات، وآليـات األمـم املتحـدة            الضغط علىوالرتاعات املسلحة و  
 زيارات املمثلـة    أبانتحلقوق اإلنسان وسائر اهليئات املختصة التابعة لألمم املتحدة وشركائها،          

 جتّمعت عن حالة األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة وحقوقهم، كما أهنا           ستوى امل فيعةالراخلاصة  
 التزامات رئيسية ألصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا فيهم احلكومة والفـاعلني غـري              عدةلديها  

احلكوميني واألمم املتحدة والشركاء، من أجل محاية األطفال حسبما جاء يف الصكوك الدوليـة              
 الوطنية من أجـل    اجلهود تلك الزيارات أيضاً إلبراز      وتصلح. اإلنسانية وحقوق اإلنسان  للحقوق  
 . الرتاعات املسلحةيف األطفال حقوق يف األمور اليت تشغل البال على التقدم

 املمثلة اخلاصة، باعتبارها صوتاً أخالقياً مستقالً ومناصراً عـايل املـستوى، قـد           وإن  -٢٢
 غـري   علونحواراً مع مجيع األطراف يف الرتاعات، ومنهم الفـا        خاضت حلماية حقوق الطفل     

فعلى .  املعنية األعضاءاحلكوميني، من دون املساس مبركزهم السياسي أو القانوين وبرضا الدول           
 مـايو /ها إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى يف أيـار  تسبيل املثال، أجرت املمثلة اخلاصة، أثناء بعث      

يب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية، مما ضمن التزامه بتسريح        ، مناقشات مع اجليش الشع    ٢٠٠٨
، وىف ذلك اجليش بوعده فـسرح       ٢٠٠٧ يوليه/وز مت ٧ويف  . مجيع األطفال املنتسبني إىل قواته    

 سـنة   ١٧ و ١٠ كانت أعمارهم تتراوح بـني       طفالً الذين  ١٨٢ البالغ عددهم    طفالكل األ 
                                                           

 جلمهوريـة الكونغـو   ملسلحة أغاتون رواسا؛ القوات ا- قوات التحرير الوطنية  / حترير شعب اهلوتو   حزب )١(
مـاي   -  الدميقراطية لتحرير رواندا؛ جبهة القوميني ودعاة االندماج ومجاعات املاي   لقواتالدميقراطية؛ ا 

يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، مبا فيها ائتالف الوطنيني املقاومني الكونغوليني؛ جيش التحرير الوطين              
 املـاوي واحلكومـة     - واحلزب الشيوعي النيبايل املوحد     "  كيي تامتاداو"الكاريين وجيش ميامنار الوطين     

ت اليت تدعم حكومة والية دارفور وجـيش        االحتادية االنتقالية واجليش الشعيب لتحرير السودان واملليشيا      
 اجليش الشعيب ومجاعة أبو سياف وجبهة مـورو         - التحرير الوطين والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا       

 تاميل لنمورومع االهنزام العسكري ل   . اإلسالمية للتحرير واجليش الشعيب اجلديد وجيش الرب للمقاومة       
 . يف املرفقنيجة هذه احلركة مدرعدإيالم للتحرير، مل ت
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وإن احلـوار مـع     .  هؤالء تقريباً مع ذويهـم     وقد مجع مشل كل   . مسلماً إياهم إىل اليونيسيف   
 ألسباب إنـسانية،  اً،الفاعلني، مبوافقة احلكومة املعنية وبتيسريٍ منها، أمر الزم، إن مل يكن حامس        

 .لكفالة تسريح األطفال

 اضطلعت املمثلـة اخلاصـة بتـسع        ،٢٠٠٩ والنصف األول من عام      ٢٠٠٨ عام   ويف  -٢٣
 مايو/أيار(وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى     ) ٢٠٠٨ ابريل/سانني(بعثات، مبا يف ذلك إىل العراق       

) ٢٠٠٨ ديـسمرب / األولكـانون (ونيبال والفلبني   ) ٢٠٠٨ يونيه/حزيران(وأفغانستان  ) ٢٠٠٨
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      ) ٢٠٠٩ فرباير/شباط( الفلسطينية احملتلة وإسرائيل     رضواأل

ن أهم االلتزامات املتلقاة إّبان تلـك البعثـات مـن           وترد أدناه بعض م   ). ٢٠٠٩ أبريل   /نيسان(
 لاللتزامـات  احلينية   املتابعة ضمان   هو احلاسم يوإن التحد .  املتنازعة األطرافاحلكومات وسائر   

 هبا وتنفيذها العملي، بغية اإلتيان بنتائج ملموسة من أجل محاية األطفال            ثالتشّب كذااملتعهد هبا و  
 الدويل وجمتمع حقوق اإلنسان، على      تمعلس حقوق اإلنسان واجمل   لذا، من املهم جمل   . على الساحة 

 . رصد تلك التعهدات لضمان وفاء أطراف الرتاع بالتزاماهتايفنطاق أوسع، التكافل 

  العراق    
 والقوات املتعددة اجلنسية بالتقيد بالقانون اإلنساين الدويل ومعايري          احلكومة التزمت  -٢٤

 .صل باألطفال احملتجزينقضاء األحداث الدويل فيما يت

  ومجهورية أفريقيا الوسطىتشاد    

 األمم املتحـدة بتفقّـد أمـاكن االحتجـاز      لفرق حكومة تشاد بالسماح     التزمت  -٢٥
ومعسكرات التدريب واملرافق العسكرية؛ واإلفراج، من باب األولية، عن األطفال املنتسبني           

 عمليـة  مشتركة بني الوزارات لتنسيق      إىل اجملموعات املسلحة احملتجزين؛ وإنشاء فرقة عمل      
 . إدماج األطفال وضمان فعاليتهاإعادة

ـ    ران زعيم اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية، لو       والتزم  -٢٦  ي، دجـيم وي
 حاملا توضع الترتيبـات     وتسرحيهم اجملندين يف جمموعته املسلحة      األطفال ميعبإعداد قائمة جب  

 .إدماجهم يف اجملتمعاتاملالئمة حلمايتهم وإعادة 

  أفغانستان    
 حكومة أفغانستان والقوات العسكرية الدولية على التقيد مبعـايري القـانون            وافقت  -٢٧

 .الدويل اإلنساين ومعايري قضاء األحداث فيما يتعلق باألطفال احملتجزين

جلنسي  حكومة أفغانستان أيضاً باختاذ التدابري املناسبة لوضع حد للتعنيف ا          والتزمت  -٢٨
 ").الغلمانلعبة " ("الباشا بازي"سيما ممارسة  ال وطفال،لأل
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 القوات الدولية للمساعدة األمنية التأكيد على التزامها بالتقيـد بالقـانون            وأعادت  -٢٩
 .املدنينياإلنساين الدويل خالل عملياهتا وباختاذ كافة التدابري الضرورية للحد من إصابات 

  نيبال    

طفـالً مـن     ٢ ٩٧٣راء نيبال باإلفراج عن األطفال البالغ عددهم         رئيس وز  التزم  -٣٠
 .٢٠٠٩ فرباير/معسكرات اجليش املاوي يف موعد أقصاه شباط

  الفلبني    
مم املتحـدة   لتحرير بالدخول يف خطة عمل مع األ       جبهة مورو اإلسالمية ل    التزمت  -٣١

 .املدنية إىل احلياة ملوقف جتنيد واستخدام األطفال وضمان فصلهم وإعادهت

   الكونغو الدميقراطيةمجهورية    
 القيادة العسكرية للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية بالتحـاور          التزمت  -٣٢

 األطفال  ىلمع األمم املتحدة يف سبيل إعداد خطة حمددة الزمن ملنع جتنيد األطفال ولالهتداء إ             
 تعليمات إىل مجيع قـواد      بإصداركذا  املوجودين بالفعل يف ألوية تلك القوات وتسرحيهم، و       

القوات املذكورة الحترام القانون الدويل اإلنساين وإعادة التأكيد بـأهنم سيـساءلون عـن              
 .املدنيني من غريهم واألطفال يف حق املرتكبةاالنتهاكات اجلسيمة 

 وحدات خاصة للشرطة    قامة الكونغو الدميقراطية أيضاً بإ    رية حكومة مجهو  والتزمت  -٣٣
 . للنساء واألطفالنسيطنية للتعامل مع التعنيف اجلالو

  الناشئة الشواغل  - رابعاً
   وغريه من التعنيف اجلنسي لألطفال يف الرتاعات املسلحةاالغتصاب    

 الواسع الشائع واملنتظم لألطفال، الفتيان منهم والفتيـات، وتعنـيفهم           االغتصاب  -٣٤
 فيه ُيفتقد يكون ارتكاب ذلك يف فراغ ما اجلنسي خاصية متزايدة من خصائص الرتاع، كثرياً      

ويف بعـض   . القانون من جراء الرتاع، ويتفاقم بفعل ما ينشأ من ثقافة اإلفالت من العقاب            
احلاالت، استعمل العنف اجلنسي كتكتيك حرب مبّيت املقصود به إهانة أو إبادة جمموعة من            

 والعقلية مـدمرة، مـع      بدنيةب ال وبالنسبة لألطفال، فإن العواق   . السكان أو تشريدهم عنوةً   
 من  يقع بوجه خاص، ما     ،ومن املقلق .  السلم واألمن  استتبابحدوث آثار بعيدة املدى على      

اغتصاب وتعنيف جنسي لألطفال يف بوروندي وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية           
 . الكونغو الدميقراطية والسودان والصومال وكوت ديفوار وهاييت
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مجاع على أن اغتصاب األطفال وتعنيفهم اجلنسي يف الرتاعات املسلحة فيه            إ وهناك  -٣٥
وفـوق  . إخالل كبري بالقانون اإلنساين الدويل وهو انتهاك يف غاية اخلطورة حلقوق اإلنسان           

ذلك، فإن القانون اإلنساين الدويل حيّرم صراحةً االغتصاب واإليذاء اجلنسي يف زمن احلرب،             
 أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه علـى        االغتصاباسي جاء فيه أن     كما أن نظام روما األس    

 ي شكل آخر من أشكال العنف اجلنس      أي"أو التعقيم القسري أو     , أو احلمل القسري  , البغاء
 حرب وجـرائم ضـد      رائمميكن أن تشكل ج   "  مثل هذه الدرجة من اخلطورة     على] تكون[

على سابق حلركة حترير الكونغو، حيـاكم يف        وإن جون بيمبا غومبو، وهو قائد أ      . اإلنسانية
الوقت احلاضر يف احملكمة اجلنائية الدولية الرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ناجتة             

 . إمرتهحتت كانتعما ُزعم من حاالت االغتصاب واإلساءات األخرى من جانب قوات 

 املسلحة حيق هلم أن     اعاتالرت ب املتأثرين القانون الدويل أيضاً على أن األطفال        وينص  -٣٦
 لعنـف  واحلماية والرعاية بوجه خاص، مبا يف ذلك ذرءاً جلميـع أشـكال ا    حترامحيظوا باال 

غىن عن تعزيز اجلهود من أجل إهناء اإلفالت من العقاب           ال نهوهلذا، فإ . اجلنسي واالستغالل 
يت ترتكـب يف  ولضمان احلصول على العدل واملساءلة واالنتصاف يف حاالت تلك اجلرائم ال         

 الغرض، أوصى األمني العام جملس األمن، يف تقريره عن األطفال والرتاع، وهلذا. حق األطفال
 ذلك معايري إضافية    اعتباربأن يورد االغتصاب وغريه من أشكال التعنيف اجلنسي لألطفال ب         

ه، املرجـع نفـس   ( هذه اجلرمية، يف مرفقي تقريـره        كب اليت ترت  املتنازعة، األطرافإلدراج  
وهذه خطوة إجيابية حنو توسيع إطار احلماية الالزمة لألطفال والدفع جبهـود            ). ١٥٨ رةالفق

 .األمم املتحدة الرامية إىل إقرار االلتزامات بوضع حد للتعنيف اجلنسي لألطفال

   املشّردون داخلياً من جراء الرتاعات املسلحةأطفال    
. ت األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة     األطفال املشردون داخلياً من أضعف فئا      يعد  -٣٧

 الرتاع، يعرض هؤالء األطفال لوابلٍ مـن        ثناءوإضافةً إىل اخلطر على سالمتهم البدنية وأمنهم أ       
 هلم، وانعدام   حةالتهديدات، ومنها الفصل عن عائالهتم، واالجتار هبم، وخطف اجلماعات املسلّ         

 وردت تقارير عن    وقد. ه واالستغالل واإليذاء  الغذاء واخلدمات األساسية، واالحتجاز باإلكرا    
هذه احلوادث من أفغانستان وباكستان وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغـو            

 .الدميقراطية وسري النكا والسودان والصومال العراق والفلبني وكولومبيا وميامنار

أيضاً مـسألة ملحـة      بعض احلاالت، يظل جتنيد اجلماعات املسلحة لألطفال         ويف  -٣٨
كما أن  . تشريدها هبا على الدوام خطر زيادة       حيدق للعائالت واجملتمعات املشردة اليت      بةبالنس

 الوطنية، ويف لحدود يف املخيمات وقرب املخيمات ل     تدة لفترات مم  والبقاء املطّولحالة التشرد   
 كلـها   ،ا فيها بعض احلاالت تسلل عناصر مسلحة إىل مستوطنات املشردين داخلياً ووجوده         

 . خطر جتنيد األطفال على أشّدهمعها يكونأمور 
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 املمثلية اخلاصة، باالشتراك مع اجلهود اليت ببذهلا املمثل اخلاص لألمني العـام         وتؤكد  -٣٩
 الـشواغل  على احلاجة إىل معاجلة بعض       اً،املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلي     

املشردين نتيجة للرتاعات، مبا يف ذلك ضرورة وجود نظـام           املتعلقة حبماية األطفال     الرئيسية
تسجيل مالئم لألطفال املفصولني واملنفردين يعزز االقتفاء املبكر للعائلة وملّ الشمل؛ ورعاية            

 عزلومحاية األطفال ذوي اإلعاقة والذين يعانون من ظروف صحية حرجة؛ وضرورة ضمان            
 من قبل إىل مجاعات مسلحة عن البالغني ومـنحهم           أهنم كانوا منتسبني   يتبّين الذيناألطفال  

 . باخلدمات ابتغاء اإلسراع بإعادة تأهيلهم وإدماجهموربطهم احلماية القانونية

 الداخلي، ستستمر   د بالتشرّ املتعلقة ذلك، ومتشياً مع املبادئ التوجيهية       لى ع وعالوة  -٤٠
بغي أن ختّول لألطفال املـشردين      اليت ين " احلقوق والضمانات " اخلاصة يف الدعوة إىل      ثلةاملم

 :ومنها ما يلي. داخلياً املتأثرين بالرتاعات املسلحة

 بنفس احلقوق احلريات اليت يتمتع هبا غـري املـشردين داخليـاً يف              التمتع  )أ(  
 يكونون عرضة للتمييز نتيجة تشريدهم، سواء أقطنوا يف املخيمات أم مل يقطنوا؛ الو. بالدهم

على السلطات املختـصة أن تـصدر لألطفـال         . ق املناسبة  يف الوثائ  احلق  )ب(  
  القانونية وميارسوها؛حبقوقهموا أ هلم ليْهَنالالزمةاملشردين داخلياً الوثائق 

 بذل  مويتحّت. عائلته أم أنثى، يف أن جيمع مشله ب       كان كل طفل، ذكراً     وحق  )ج(  
وي القـرىب،   ذ ملباشـرة أو  قصارى اجلهود جلمع مشل األطفال املفصولني مع أفراد عائالهتم ا         

  نبغي تاليف الرعاية املؤسسية؛ي يفّرق بني اإلخوة، كما الو. وضعوا يف عائالت مرّبية الوإ
   يف احلياة والكرامة والسالمة البدنية والعقلية؛واحلق  )د(  
   السالمة البدنية وتوفري املكان اآلمن لألطفال؛وضمان  )ه(  
خدامهم أو االستعانة هبم أو إشراكهم يف        أو است  ألطفال عدم جتنيد ا   وضمان  )و(  
   القتالية؛األعمال 
 تـدابري   إقامة ب ، يف احلماية من العنف اجلنسي واملبين على نوع اجلنس         واحلق  )ز(  

وينبغي وضـع آليـات     . حامية كافية ملنع االنتهاكات، سواء أقاموا يف املخيمات أم مل يقيموا          
  تهاك، وإجياد برامج ناجعة لالعتناء بالضحية؛توجد هبا إجراءات للمساءلة حاملا يقع االن

وينبغي أن تـوفر الـسلطات املختـصة        . مناسب يف مستوى معيشة     واحلق  )ح(  
 يلزم  ومالألطفال املشردين داخلياً اخلدمات الطبية واملرافق الصحية الالزمة، واملأوى األساسي،           

 معـاً،  آن يفاملـسلح وبعـده      أثناء الرتاع    الئمة، ومالبس م  ُروبمن إمدادات غذائية وماء شَ    
  عليها؛ املأمونوتضمن حصوهلم 

 يف التعليم والتعليم االبتدائي اجملاين واإللزامـي ويف تـوفري التعلـيم             واحلق  )ط(  
ـ .  واالستقرار الوضع استقامة من   درجة تتوفّر بالتعليمالثانوي كلما أمكن ذلك، ألن        بوجي
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 يف الـربامج    التام بالتساوي وعلى الوجه      جمهود كامل لضمان اشتراك الفتيان والفتيات      بذل
  . للطوارئيوينبغي أن يكون التعليم جزءاً هاماً من التصّد. التعليمية

 برامج طويلة األجل للتعايف نفسياً وبدنياً وإعادة التأهيـل علـى            وضمان  )ي(  
اع املستوى اجملتمعي تلبية حلاجات األطفال الذهنية والعاطفية ورفاههم الشامل، أثنـاء الـرت            

  املسلح وبعده؛
 لألطفال من االجتار والسخرة     محايةً التنفيذ   موضع املنع وضع تدابري    وضمان  )ك(  

  القانوين؛ غريواإلجبار على البغاء واالستغالل اجلنسي والزواج القسري املبكر والتبين 
 املكـان  دائمة، منها احلق يف العودة، واالندماج يف         حلول إجياد يف   واحلق  )ل(  
   التوطني يف مكان آخر من البلد؛إعادةليه واملشرد إ

  ؛ التنقل مع عائالهتم، مبا يف ذلك من املخيمات وإليهاوحرية  )م(  
 كل طفل، ذكراً كان أم أنثى، يف إظهار دينه أو معتقده مع عائلته ويف               حق  )ن(  

  املشاركة احلرة يف احلياة الثقافية للمجتمع؛
  ل؛ التأهيوإعادة للتعايفات تراتيجياس مشاركة الطفل يف استنباط وتشجع  )س(  
للطفل هو الذي يكون االعتبـار األساسـي        " املصلحة الفضلى " مبدأ   وإن  )ع(  

  .خص كل اإلجراءات املتعلقة باألطفال فيما

   األطفالعلى ومكافحة اإلرهاب وأثر ذلك اإلرهاب    
ة بقاع   آخر، يهيمن على اخلطاب األمين يف عد       مفهوم اإلرهاب، أكثر من أي      بات  -٤١
وميكن أن تكون لكل من األعمال اإلرهابية والتدابري املناهضة لإلرهاب عواقب      . املعمورة من

 خاصة من حيث    حتديات األعمال والتدابري    تلك األعوام األخرية أوجدت     ويفعلى األطفال   
وإن . سيما فيما يتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان واستباحة سيادة القـانون          المحاية األطفال،   

 .رتاع يف العراق ويف أفغانستان واألرض الفلسطينية احملتلة يطرح العديد من تلك املشاكلال

 هجماته املدنيني على حنو غري متناسب ويف مواضـع هلـا            يف اإلرهاب   ويستهدف  -٤٢
حرمتها حىت اآلن، مثل أماكن العبادة واملدارس واملستشفيات واألسواق وغريها من األماكن            

 خرقاً جـسيماً    دت استهداف املدنيني عُ   دت تعمّ ومىتجمات عشوائية،   وهذه اهل . العمومية
وعندما تقع تلك اهلجمات يف سياق نزاع مسلح، فإهنا تـشكل جـرائم             . حلقوق اإلنسان 

كما أن األطفال يزداد استخدامهم للقيام بتلك اهلجمات، ألن من األسهل محلـهم             . حرب
االت، جيند األطفال ويدربون كانتحـاريني      ويف بعض احل  . على الفعل وهم أقل إلفاتاً للنظر     

 وكـشراك باملتفجرات، ويف هذا انتهاك صارخ للقانون الدويل، ويستخدمون كأذرع بشرية           
 .يف تفجري السيارات االنتحاري، أو لنقل األجهزة املتفجرة املرجتلة الصنع
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ريـق   التدابري املضادة لإلرهاب غالباً ما تستهدف األطفال، ومن ذلك عـن ط            وإن  -٤٣
 مثل املشاركة املزعومة يف أنشطة إرهابية أو أشكال أخرى من     ألسباباعتقاهلم واحتجاز هم    

ومل يكترث، يف كثري من األحيان، بالضمانات القانونيـة         . االنتساب إىل جمموعات إرهابية   
والكثريون منهم يعتقلـون لفتـرات      . والعملية مثل الرصد املنتظم واملستقل ملراكز االحتجاز      

 من غري أن تقام دعوى ضدهم حسب األصول، انتهاكاً ملعـايري الدوليـة لقـضاء                مطولة
 . الضرب والتعذيب البدين والنفسيمن االحتجاز، يف اً،وهم يعانون أحيان. األحداث

 من أنواع العمليات العسكرية عمـا       وغريه بدقة   املصّوب القصف اجلوي    ويتمخض  -٤٤
 املُدىل تصرحيات فإن ال  هلذا،و.  األطفال ضحية لذلك   وغالباً ما يقع  " األضرار اجلانبية "يسمى  

 للعمليات  األويل محاية املدنيني ستكون اهلدف      أن يستدلّ منها    واليتهبا مؤخراً يف أفغانستان     
 .العسكرية يف تلك املناطق أمر مستحّب

" التمييـز " معايري القانون الدويل اإلنساين معياران راسخان يتمثالن يف مبدأي           ومن  -٤٥
 اعلنيفهما مبدآن يقلهما اجلميع ومكرسان يف القانون الدويل وينطبقان على الف          ". التناسب"و

ويهدفان إىل محاية املدنيني من آثار األعمال . احلكوميني وغري احلكوميني يف الرتاعات املسلحة
هاتني بيد أن   . داعي هلا والنامجة عن الفعل العسكري      الاليت  " األضرار اجلانبية  "ومنع القتالية

 أنواع جديدة من الفعل العسكري، مما له بالغ         االركيزتني من ركائز القانون الدويل تتحدامه     
ومن احليوي أن يعيد اجملتمع الدويل تأكيد مبادئ القانون الدويل اإلنساين           . األثر على األطفال  

ـ             نوأ ك  تتمسك القوات العسكرية يف مجيع أرجاء العامل، ومعها اجملموعات املـسلحة، بتل
 . املبادئ اليت وضعت على مر القرون حلماية النساء واألطفال

   على املدارساهلجوم    
 املقصود للمدارس حمظور مبوجب القانون الدويل وميكن أن يعترب مبثابة           االستهداف  - ٤٦

 أثناء الرتاع وتـسد     لألطفالفاملدارس منشآت مدنية كثرياً ما تكون مالذاً        . جرمية حرب 
" التمييـز "دأ اجلوهري من مبادئ القانون الدويل اإلنساين املتمثـل يف           وإن املب . حاجاهتم

مثّ إن . يستلزم محاية األهداف املدنية، ومنها املدارس، من مضاعفات العمليات العـسكرية  
 يف أن مدرسـة  ،"ضباب احلـرب  "بفعل ،القانون اإلنساين يوضح أنه إذا كان هناك شك      

من االفتراض بأن البناية اليت ختصص عـادة        بد    المستشفى هدف عسكري أو مدين،        أو
 . لألغراض املدنية تظل مدنية

 املقلق أن عدد اهلجمات املنهجية واملتعمدة على أطفال املـدارس واملدرسـني             ومن  -٤٧
ـ     الواملباين املدرسية تتصاعد، ذلك أن تلك اهلجمات      ةتتلـف املمتلكـات وتـؤذي الطلب

هللع يف النفوس وحتد من حصول األطفـال علـى           ا تدخلواملدرسني فحسب، بل إهنا أيضاً      
ومن املزعج، على اخلصوص، استهداف الطالبات والتلميـذات، مثلمـا          . اخلدمات التعليمية 

 .حيدث يف أفغانستان، الشيء الذي يربر زيادة اهتمام وعمل اجملتمع الدويل
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ارس كثرية   أو دمرت مد   تلفت غزة وجنوب إسرائيل، أ     الرتاع األخري الذي نشب يف     ويف  -٤٨
 من  دارةوكانت بعض تلك املدارس م    . بالقصف اجلوي ونريان الصواريخ واملدفعية البعيدة املدى      

 ).األونروا(طرف وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

   األطفال أثناء الرتاعات املسلحة ها األفعال اليت يرتكبعلى املساءلة    
 على األفعال الـيت يرتكبوهنـا أثنـاء         األطفال مساءلة على األضواء مؤخراً    طتسل  -٤٩

الرتاعات املسلحة، من خالل قضية عمر قدر، الذي يواجه هتما جبرائم احلرب أمام اللجنـة               
 سـن   يف جمّند   طفل وهو   ارتكبها أنه   ظّناًالعسكرية للواليات املتحدة بسبب جرائم مزعومة       

 على اخلرطـوم،    املساواة و العدل السودان، وبعد هجوم حركة      ويف.  سنة يف أفغانستان   ١٥
 عليه باإلعدام حمكمة    ت إىل تلك احلركة وحكم    تسب سنة من العمر من    ١٧حوكم طفل يبلغ    

 أساس املمارسـة الراهنـة      وعلى. خاصة ملكافحة اإلرهاب أنشئت بعد وقوع ذلك احلادث       
ة لسرياليون واحملكمة اجلنائية الدولية،      اخلاص احملكمة ومها ، املخصصتني احلاليتني  كمتنيللمح

 سنة  ١٨ الدولية األطفال الذين تقل أعمارهم عن        اكمتقاضي احمل  ال أ على ناشئهناك توافق   
 .عن جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

 ألهنم مستـضعفون بوجـه      اخلاصة القانون الدويل حباجة األطفال إىل احلماية        ويعترف  -٥٠
.  عدم نضوج الطفل إن هو ارتكب جرمية أثناء الرتاعات املسلحة          اناحلسب يف   يأخذخاص كما أنه    

وباإلضافة إىل ذلك، حيرم القانون الدويل فرض عقوبة اإلعدام جلرائم أرتكبها أطفال دون سـن               
 اعتباره األطفال ضحايا، يف املقام األول، ويتوجب يف اختاذ القرارات مبقاضاهتم            وينبغي.  سنة ١٨

مصلحتهم الفضلى، مع مراعاة النضج العاطفي والعقلي والذهين للطفل ومـدى           االسترشاد مببدأ   
.  بديلة للمساءلة واملصاحلة تركز على إعادة تأهيلـه        آلياتالذنب املعنوي للطفل وإمكانية وجود      

 ما حوكم طفل ما، ذكراً كان أم أنثى، يف نطاق أية والية قضائية على جـرائم، يتوجـب                   وإذا
ري القانون اإلنساين الدويل اخلاصة حبقوق الطفل، مع إيالء االعتبـار خـصوصاً             معاملته وفقاً ملعاي  

 . األحكام واالحتجازإصدار يفلسن املسؤولية اجلنائية واإلنصاف يف احملاكمة و

 أن  ، اليت حتاكم األطفال على جرائم دوليـة       ،وعلى غرار ذلك، على احملاكم الوطنية       -٥١
 ويف أفغانستان، رحـب     ،فمثالً. الدولية لقضاء األحداث  حتافظ على حقوقهم طبقاً للمعايري      

الفاعلون محاة األطفال باألحكام اخلاصة باألطفال، ومنها ما يتعلق باجلرائم املتصلة باألطفال            
املنتسبني إىل جمموعات مسلحة، الواردة يف قانون مكافحة جرائم اإلرهاب املعتمد يف عـام              

 ١٨ت جرمية من لدن أشخاص تقل أعمارهم عـن          وجاء يف القانون أنه مىت ارتكب     . ٢٠٠٨
 . انطبق قانون األحداث،سنة
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  اخلامتة والتوصيات  - خامساً
 املمثلة اخلاصة بالتعاون املعّزز بني مكتبها ومنظومة األمم املتحدة حلقـوق            ترحب  -٥٢

 املتواصل ومنه تقاسم املعلومات بانتظام والدعوة إىل محايـة          دعمهااإلنسان وتعيد تأكيد    
وإن املمثلة اخلاصة تشد مـن عزمهـا أيـضاً أن           .  املتأثرين بالرتاعات املسلحة   طفالاأل

 يف حـق    املرتكبةاملعلومات الواردة بشأن آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة          
، وكذا  )٢٠٠٥ (١٦١٢بقرار جملس األمن    عمالً   املنشأة   سلحة، يف الرتاعات امل   األطفال

 املسلحة، قـد    الرتاعات يف   األطفالل التابع جمللس األمن املعين ب     استنتاجات الفريق العام  
 بواسطة التقارير املقدمـة     سيما الأشاعها جملس األمن ومنظومة حقوق اإلنسان األوسع،        

  .من أجل االستعراضات الدورية الشاملة ومن طرف اللجنة املعنية حبقوق الطفل
 اخلاصة، حـسب  إلجراءات لتولِّنيوامل املمثلة اخلاصة جلنة حقوق الطفل    وتشجع  -٥٣

االقتضاء، على االستمرار يف أخذ توصيات األمني العام واستنتاجات الفريق العامل التابع            
  .جمللس األمن بعني االعتبار، بقدر ما متّت بصلة إىل اإلبالغ عن حالة بلدان معينة

 يراعـي   بأنخري   املمثلة اخلاصة تأكيد التوصية اليت قدمتها يف تقريرها األ         وتعيد  -٥٤
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل أيضاً مالحظات جلنة حقوق اإلنـسان            

 مـن الربوتوكـول     ٨اخلتامية على ما تقدمه الدول األطراف من تقارير عمالً باملـادة            
 عنـدما   ،االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة         

واألهم من ذلك تشجع    .  االستعراض الدوري الشامل   اقما تقدمه دولة ما يف نط     ينظر يف   
املمثلة اخلاصة الدول األطراف على إدماج اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري           

  . الدوري الشاملستعراضيف تقاريرها املقدمة ألغراض اال
 الثالـث والرابـع،    على ذلك، ويف ضوء املعلومات الواردة يف القسمني     وعالوة  -٥٥

  .تعرض املمثلة اخلاصة التوصيات التالية

 يف األطفـال  حـق  يف اإلفالت من العقاب علـى انتـهاكات جـسيمة مرتكبـة            إهناء    
  املسلحة الرتاعات

 على الدول اليت تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وأخالقية مركزيـة           يتعنيو  - ٥٦
حلماية األطفال داخل أراضـيها وأن تتخـذ         متتثل للقواعد واملعايري الدولية      أنوفورية  

 عن جتنيد واستخدام األطفـال يف الرتاعـات         املسؤولون حياكمإجراءات عاجلة لكي    
 منتـهكني بـذلك   ،املسلحة أو اجملموعات املسلحة واستخدامهم يف األعمال القتاليـة      

ل، عـن    املرتكبة يف حق األطفا    اجلسيمة وعن سائر االنتهاكات     ،القانون الدويل املنطبق  
 املالئمة للتشريع الوطين صالحاتطريق نظم العدالة الوطنية، مبا يف ذلك االضطالع باإل

 وكذا تقوية القدرة علـى      الدولية، مع االلتزامات    القوانني مالءمةحلماية األطفال بغية    
محاية الطفل وتدريب املوظفني العسكريني وموظفي إنفاذ القوانني والقـضاء يف إطـار             

  .ح القطاع األمينجمهودات إصال
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 الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على تدعيم التدابري الوطنيـة            وتشجع  -٥٧
 ةوالدولية يف سبيل منع جتنيد األطفال للخدمة يف قوات مسلحة أو جمموعـات مـسلح              

وبصفة خاصة، تشمل تلك التدابري التوقيع والتـصديق        . واستخدامهم يف العمال القتالية   
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات          على الربوتوكول   

 مـسلحة   جمموعات/املسلحة؛ وسن تشريع حيّرم صراحة جتنيد األطفال للخدمة يف قوات         
واستخدامهم يف األعمال القتالية؛ وممارسة الوالية القضائية خارج احلدود الوطنية تعزيزاً           

  . األطفال من التجنيدحلامية

   والتعنيف اجلنسي لألطفال يف الرتاعات املسلحةغتصاباال    
بأن االغتصاب وغريه من التعنيف اجلنسي اجلسيم لألطفال سـائد يف           واعترافاً    -٥٨

بعض حاالت الرتاعات املسلحة، ُتحث الدول األعضاء على أن تعتمد وتنفذ، على سبيل             
  . وحماربته لهلتصدي وطنية ملنع العنف اجلنسي ولاتاستراتيجياألولوية، 

   املشردون داخلياً من جراء الرتاعات املسلحة األطفال    
املخولة لألطفال الذين   " احلقوق والضمانات " على الدول األعضاء احترام      ويتعني  -٥٩

  . من هذا التقرير٤٠ يف الفقرة يِّنشردهتم داخلياً الرتاعات املسلحة، كما ُب
أن توقـف جتنيـد واسـتخدام        األطراف يف حاالت نزاع مسلح على        وُتحثّ  -٦٠

  .سيما استخدامهم الرتكاب أفعال إرهابية الاألطفال، انتهاكاً للقانون الدويل، و
 مكافحة اإلرهاب مع االلتزامات بري على ضمان متشي تدااألعضاء الدول وُتحثّ  -٦١

  .مبوجب القانون اإلنساين الدويل

   على املدارساهلجوم    
حتيد عن القانون الدويل احلـامي       الع مسلح على أ    يف حاالت نزا   األطراف ُتحثّ  -٦٢

 ويشمل ذلك محايـة املؤسـسات التعليميـة         .اًللحق يف التعليم عندما يكون الوضع مقلق      
وجيب .  واألكادمييون وسائر موظفي التعليم    درسونوالعملية التربوية، مبا يف ذلك الطلبة وامل      

  .اف تعليم البنات يف بعض البلداناالعتناء خصوصاً حبماية البنات، نظراً لتزايد استهد

   على ما يقوم به األطفال من أفعال أثناء الرتاعات املسلحة املساءلة    
 على الدول األعضاء أن تضمن أن يعترب األطفال املتهمني جبـرائم مبوجـب              ويتعني  -٦٣

 بـأهنم  ، وهم منتسبون إىل قوات أو جمموعـات مـسلحة  ارتكبت ُيزعم أهنا   ،القانون الدويل 
 بقـضاء ايا أصالً وأن يعاملوا وفقاً للقانون الدويل وسائر املعايري ذات الـصلة املتعلقـة               ضح

 مـن  أي فرضي الوجيب أ.  التأهيل االجتماعيوإعادة اإلصالحية ويف إطار العدالة   األحداث،
 بالنسبة جلرائم يرتكبها أشـخاص تقـل   اإلفراج إمكانية بدونالسجن املؤبد و اإلعدام   عقوبة

  . زمنيةفترة قصروجيب أن يستعمل احتجاز األطفال كمالذ أخري وأل.  سنة١٨ن أعمارهم ع
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 )أ( األولفقاملر  

 باألطراف اليت جتند األطفال أو تستخدمهم يف حاالت الـرتاع           قائمة    
 النتـهاكات  ل اعتبـاراً  أعمال جملس األمن،     جدول يفاملسلح املدرجة   

   األخرى املرتكبة يف حق أطفالالتجاوزاتو
  . حركة طالبانقوات يف أفغانستان أطراف
 . أغاتون رواسا- الوطنيةقوات التحرير / شعب اهلوتوير حترحزب  يف بورونديأطراف
  .اجليش الشعيب إلعادة اجلمهورية والدميقراطية  -١  يف مجهورية أفريقيا الوسطىأطراف

  . من أجل التجمعلدميقراطيةاحتاد القوى ا  -٢
  .أفريقيا الوسطى الدميقراطية لشعب اجلبهة  -٣
  .جيش الرب للمقاومة  -٤
  . حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالةحركة  -٥
 حكومـة ميليشيات الدفاع عن النفس املدعومـة مـن           -٦

 .مجهورية أفريقيا الوسطى
  .اجليش الوطين التشادي  -١  يف تشادأطراف

  .الوئام الوطين التشادي  -٢
  .اجمللس الدميقراطي الثوري التشادي  -٣
  .املديرية العامة لتأمني خدمات ومؤسسات الدولة  -٤
  .اجلبهة املتحدة من أجل التغيري  -٥
  : تشادحكومة املسلحة السودانية املدعومة من اجلماعات  –٦

  حركة العدل واملساواة؛  )أ(
 قوات املتمردين الـسودانيني املعروفـة باسـم         )ب(

  ."توروبورو"
 .ميةراطية والتناحتاد القوى من أجل الدميق  -٧

 نكونـدا   لوراناملؤمتر الوطين للدفاع عن الشعب، بقيادة         -١  يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةأطراف
  .اًوبوسكو نتاغاندا حالي سابقاًُ

  .حة جلمهورية الكونغو الدميقراطيةالقوات املسل  -٢
  . الدميقراطية لتحرير روانداالقوات  -٣
  . القوميني ودعاة االندماججبهة  -٤
  .لرب للمقاومةجيش ا  -٥
 اجلنوبية، مبا   وكيفو املاي ماي يف كيفو الشمالية       مجاعات  -٦

 . الوطنيني املقاومني الكونغولينيفيها ائتالف

  ـــــــــــــ
 يف املرفق األول لتقرير األمني العام عن األطفال والـرتاع           املذكورة املتنازعة   األطراف ) أ(

  .(A/63/785-S/2009/158) ملسلحا
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 . القاعدة يف العراقتنظيم  العراق يفأطراف
  .اجليش البوذي الكاريين الدميقراطي  -١  يف ميامنارأطراف

 التحريـر  جـيش /جملس سالم االحتاد الوطين الكـاريين       -٢
  .الوطين الكاريين

  .جيش استقالل كاشني  -٣
  . جيش التحرير الوطين الكاريين  -٤
  . اجليش الكاريين  -٥
  .وطنية الكارينيةجبهة التحرير الشعبية ال  -٦
  .جيش التحالف الدميقراطي الوطين مليامنار  -٧
  .جيش والية شان للجنوب  -٨
  ." كييتامتاداو"جيش ميامنار الوطين   -٩

 .املتحدة وأجيش والية  -١٠
 . املاوي-شيوعي النيبايل املوحد  الاحلزب  يف نيبالأطراف
  .حركة الشباب  -١  يف الصومالأطراف

  .اكم اإلسالمية السابقفلول احتاد احمل  -٢
 . احلكومة االحتادية االنتقالية  -٣

القـوات  :  حكومة الـسودان   األطراف اخلاضعة لسلطة    -١  يف جنوب السودانأطراف
  .املسلحة السودانية

: األطراف اخلاضعة لسيطرة حكومة جنـوب الـسودان         -٢
  .اجليش الشعيب لتحرير السودان

 .جيش الرب للمقاومة  -٣
  :األطراف املدعومة من حكومة السودان  -١ رفورأطراف يف دا

  مجاعات املعارضة التشادية؛  )أ(
  املليشيات اليت تدعم احلكومة؛  )ب(
  قوات الشرطة، مبا فيها الشرطة االحتياطية املركزية؛  )ج(
  .القوات املسلحة السودانية  )د(

  :األطراف املتمردة السابقة اليت قبلت باتفاق سالم دارفور  -٢
  ؛)جناح السالم( العدل واملساواة حركة  )أ(
  حركة القوة الشعبية من أجل احلقوق والدميقراطية؛  )ب(
  اجلناح األم؛/فصيل أبو القاسم/جيش حترير السودان  )ج(
  فصيل اإلرادة احلرة؛/جيش حترير السودان  )د(
  ميين ميناوي؛/جيش حترير السودان  )ه(
  .جناح السالم/جيش حترير السودان  )و(

  : املتمردة اليت رفضت اتفاق سالم دارفوراألطراف  -٣
  حركة العدل واملساواة؛  )أ(
  فصيل عبد الواحد؛/جيش حترير السودان  )ب(
 .فصيل الوحدة/جيش حترير السودان  )ج(
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  )أ(املرفق الثاين

قائمة باألطراف اليت جتند األطفال أو تستخدمهم يف حاالت الـرتاع               
س األمـن، أو يف احلـاالت       املسلح غري املدرجة يف جدول أعمال جمل      

األخرى املقلقة، اعتباراً لالنتهاكات والتجاوزات األخـرى املرتكبـة         
  حق أطفال يف

  .جيش التحرير الوطين  -١ أطراف يف كولومبيا
 . اجليش الشعيب-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   -٢

  .مجاعة أبو سياف  -١ أطراف يف الفلبني
  .ريرجبهة مورو اإلسالمية للتح  -٢
 .اجليش الشعيب اجلديد  -٣

  .منور تاميل إيالم للتحرير  -١ أطراف يف سري النكا
فـصيلة  (فصيلة تاميل ماكال فيدوثاالي بوليغـال         - ٢

 ).كارونا سابقاً

 .جيش الرب للمقاومة أطراف يف أوغندا

       

  ـــــــــــــ
 ملـسلح ني العام عـن األطفـال والـرتاع ا         يف املرفق األول لتقرير األم     املذكورة املتنازعة   األطراف  )أ(  

(A/63/785-S/2009/158).  


