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 موجز

، ما  ٢/١٠٢ ومقرر جملس حقوق اإلنسان      ٥١/٧٧يـربز هذا التقرير، املقدم وفقاً لقرار اجلمعية العامة           
ة إىل توفري محاية ملموسة لألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة،         أحرز من تقدم هام يف جهود اجملتمع الدويل الرامي        

املعايري والقواعد الدولية حلماية األطفال     " عهد تطبيق "ويعرض بإجياز االستراتيجيات اليت سيتم تنفيذها الستهالل        
شاء جملس  ويسلم التقرير أيضاً بأن إن    . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦يف  ) ٢٠٠٥(١٦١٢مـنذ اعتماد قرار جملس األمن       

حقـوق اإلنسان يضع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع األمن والتنمية االقتصادية، وأن اجمللس سيعمل إذن                 
كعنصـر هام وشريك ذي شأن يف اجلهود الرامية إىل تطبيق وإنفاذ القواعد واملعايري الدولية حلماية حقوق األطفال على                   

 . ة عن االنتهاكات من العقابأرض الواقع ووضع حد إلفالت األطراف املسؤول

ويسلم التقرير بأن مكتب املمثلة اخلاصة ما برح يتلقى تقارير عن انتهاكات جسيمة ترتكبها األطراف يف  
عـدة نزاعات مسلحة، وذلك رغم ما أحرز من تقدم يف هذا اجملال، ولذلك فإن هناك الكثري مما جيب القيام به                     

وهلذا الغرض، عرضت املمثلة اخلاصة إطاراً استراتيجياً لفترة        .  بالرتاعات املسلحة  لضـمان محاية حقوق األطفال املتأثرين     
 .سنتني يهدف إىل تعزيز وتدعيم ما حتقق من مكاسب والتصدي للتحديات اجلديدة اليت ستواجه يف الفترة القادمة

ر حاسم وتقدمي الدعم وخيلص التقرير إىل ضرورة أن يستمر نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف أداء دو 
وتوصي املمثلة اخلاصة بأن يدعم جملس      . الفعال على أرض الواقع من أجل محاية حقوق األطفال املتأثرين باحلرب          

حقوق اإلنسان آلية الرصد واإلبالغ اخلاصة باألطفال والرتاع املسلح يف مجيع احلاالت املثرية للقلق، وأن يعترف                
سيمة اليت ترتكب حبق األطفال، خالف جتنيد األطفال، ويدرجها كجزء ال           بالفـئات اخلمس من االنتهاكات اجل     
 . يتجزأ من جدول أعمال دوراته املقبلة
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٥-١ ..................................................................مقدمـة -أوالً 

 ٥ ١٨-٦ ...إهناء االنتهاكات البشعة اليت ُترتكب ضد األطفال يف حاالت النـزاع املسلح -ثانياً 

 ٥ ١٢-٦ ............................................متثال واإلبالغ عنهرصد اال -ألف  
 ٩ ١٦-١٣ ........................................الفريق العامل التابع جمللس األمن -باء  
 ١٠ ١٨-١٧ ...................................تطبيق املعايري الدولية حلماية األطفال -جيم  

 ١١ ٢٢-١٩ ..........تعزيز احلماية القائمة على احلقوق لألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة -ثالثاً 

 ١١ ٢٠-١٩ ...............................................................الطفالت -ألف  
 ١٢ ٢٢-٢١ ...................................ال الالجئون واملشردون داخلياًاألطف -باء  

 جعل الشواغل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح جزءاً ال يتجزأ من عمليات حفظ        -رابعاً 
 ١٢ ٢٤-٢٣ ..............................................................السالم وبناء السالم 

 الدعـوة والتوعية جبميع املسائل األخرى املتعلقة باألطفال املتأثرين باحلرب قبل           -خامساً 
 ١٣ ٣٥-٢٥ ...........................................................بعدهالنـزاع وخالله و 

 ١٥ ٣٩-٣٦ ..............................................................اخلالصة والتوصيات -سادساً 
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  مقدمة�أوالً 

 الذي أنشأ ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٧٧يقدم هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامة  -١
 تقريراً سنوياً   والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح وطلب إىل املمثل اخلاص أن يقدم              

 كانون  ٢٣ املؤرخ   ٦٠/٢٣١إىل جلـنة حقـوق اإلنسـان، وهو طلب كررته اجلمعية العامة مؤخراً يف قرارها                
وينبغي قراءة هذا التقرير يف سياق تقرير       . ٢/١٠٢، وتنفيذاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان       ٢٠٠٥ديسـمرب   /األول

، وتقرير األمني العام إىل اجلمعية العامة وجملس        )Corr.1 و A/61/275(املمـثلة اخلاصة املقدم إىل اجلمعية العامة        
، وهو التقرير السنوي السادس حول )A/61/529/Corr.1-S/2006/826/Corr.1 وA/61/529-S/2006/826(األمن 

ويربز هذا التقرير ما أحرز من تقدم هام يف جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل توفري محاية ملموسة           . هـذا املوضوع  
" عهد تطبيق "ألطفـال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، ويعرض بإجياز االستراتيجيات اليت سيتم تنفيذها الستهالل             ل

. ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦يف ) ٢٠٠٥(١٦١٢املعايري والقواعد الدولية حلماية األطفال منذ اعتماد قرار جملس األمن 
ع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع األمن والتنمية        كما ُيسلم هذا التقرير بأن إنشاء جملس حقوق اإلنسان يض         

وبذلك، يعمل اجمللس كعنصر هام وشريك ذي شأن يف إطار اجلهود الرامية إىل تطبيق وإنفاذ القواعد    . االقتصادية
واملعايري الدولية الرامية إىل محاية حقوق األطفال على أرض الواقع وإىل وضع حد إلفالت األطراف املسؤولة عن                 

ـ  " الوجهات"ويرى مكتب املمثلة اخلاصة أن جملس حقوق اإلنسان ميثل إحدى           . ذه االنـتهاكات من العقاب    ه
احلامسـة الختاذ اإلجراءات، حيث سيتم تناول مسألة محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة يف إطار الوالية                

 .واملسؤوليات املنوطة به

االت املثرية للقلق يف شىت أحناء العامل، يعامل األطفال معاملة           حالة من احل   ٣٠والـيوم، ويف أكـثر من        -٢
ويقدر أن النـزاعات املسلحة قد أودت حبياة أكثر من مليوين          . وحشية ويستخدمون بقسوة لتنفيذ مآرب الكبار     

  ماليني من األطفال اآلخرين؛ كما أن ما يزيد على ربع مليون من األطفال             ٦طفل؛ وخلفت إعاقات دائمة لدى      
ويتعرض اآلالف من الفتيات لالغتصاب وغريه من أشكال العنف واالستغالل          . ال يـزالون يسـتغلون كجـنود      

وحىت . اجلنسـيني، وتشـهد ظاهرة اختطاف الفتيات والفتيان من بيوهتم وجمتمعاهتم انتشاراً مل يسبق لـه مثيل               
بحت أهدافاً رئيسية للهجمات اليت تنفذها املدارس واملستشفيات اليت يفترض أن تكون مالذاً آمناً لألطفال قد أص  

ويف كثري من احلاالت، فإن أطراف النـزاع متنع الوكاالت اإلنسانية بشكل منهجي من             . اجلماعـات املسـلحة   
 . الوصول إىل األراضي الواقعة حتت سيطرهتا، مما يؤدي إىل عواقب مدمرة للسكان املدنيني، وال سيما األطفال

ة، ورغم ما أحرز من تقدم، خضع األطفال يف الشرق األوسط، ولبنان، وإسرائيل،             وخالل السنة املاضي   -٣
واألراضـي الفلسطينية احملتلة، ودارفور، وشرق تشاد، لتجارب مأساوية جديدة عانوا فيها من الرعب واحلرمان               

 يواجه األطفال   ويف حاالت أخرى مثل حالة هاييت حيث تعترب ديناميكية النـزاع خمتلفة جداً،           . والضعف املطلق 
أيضـاً انتهاكات جسيمة مماثلة، مبا يف ذلك التجنيد املنهجي يف اجملموعات املسلحة، واملوت والتشويه، سواء عن     

ومثة قلق متزايد من    . طريق االشتراك املباشر أو غري املباشر يف أعمال العنف أو بسبب االختطاف والعنف اجلنسي             
 هجمات عشوائية واستخدام القوة املفرطة ضد املدنيني يف حاالت          أن بعـض اجلماعـات املسلحة يلجأ إىل شن        

ومثة أدلة جديدة   . النـزاع املسلح، وذلك باستخفاف واضح للمبادئ اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية          
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داخل " هتاجر" تشري إىل أن ظاهرة جتنيد األطفال واستخدامهم كجنود وغري ذلك من االنتهاكات اخلطرة بدأت               
 .ناطق كمنطقة البحريات الكربى يف أفريقيام

وهلذا الغرض، عرضت   . ومثة الكثري مما ينبغي القيام به حلماية حقوق األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة            -٤
لتعزيز وتدعيم ما حتقق من     ) ، الفرع الرابع  A/61/275انظر الوثيقة   (املمثلة اخلاصة إطاراً استراتيجياً لفترة سنتني       

: وحيدد هذا اإلطار األهداف الرئيسية األربعة التالية.  والتصدي ملا سيستجد من حتديات يف الفترة القادمةمكاسب
دعـم املـبادرات الشاملة لوضع حد لالنتهاكات اجلسيمة اليت تستهدف األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة؛               

عات املسلحة؛ وجعل الشواغل املتعلقة باألطفال     وتشـجيع احلمايـة القائمة على احلقوق لألطفال املتأثرين بالرتا         
املتأثرين بالرتاعات املسلحة جزءاً ال يتجزأ من عمليات حفظ السالم وبناء السالم؛ والتوعية جبميع املسائل املتعلقة 

وسعياً إىل حتقيق هذه األهداف،     . باألطفـال يف حـاالت الرتاع املسلح وذلك قبل اندالع الرتاع وخالله وبعده            
الرصد الصارم لالنتهاكات واإلبالغ عنها؛ : مل مكتـب املمـثلة اخلاصة على تنفيذ االستراتيجيات التالية        سـيع 

واالضـطالع بأنشـطة دعوية إىل جانب الشركاء واجلمهور عموماً؛ وإدراج هذه القضية يف إطار كل اجلهود                 
ئي الدويل والطفل، والطفلة، واحتياجات الدولية؛ وتيسري البحوث والدراسات يف اجملاالت الرئيسية كالقانون اجلنا

 .الفتيان اجلنود السابقني وشواغلهم، والعدالة االنتقالية

ويف إطار اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا مكتب املمثلة اخلاصة، سيضطلع هذا املكتب، باالشتراك مع منظمة                -٥
جي كل عشر سنوات لدراسة األمم      وشركاء آخرين، باستعراض استراتي   ) اليونيسيف(األمـم املـتحدة للطفولة      

ويف . ، اليت تعرف أيضاً باسم دراسة ماشيل)Add.1 وA/51/306(املتحدة بشأن أثر النـزاع املسلح على األطفال 
ضـوء إصـالح األمـم املتحدة والتغريات يف بيئة السياسات العامة العاملية، سيسعى هذا االستعراض إىل حتديد                  

، ووضع استراتيجيات شاملة وصياغة توصيات لربنامج العمل املقبل بشأن األطفال التحديات واألولويات الرئيسية
ويأمل املكتب يف أن يربز التحليل الذي ُيجرى يف إطار هذا االستعراض والنتائج اليت سيتمخض               . والرتاع املسلح 

رساء األساس ملا ميكن أن تتخذه      عنها الروابط املتينة بني اآلثار املختلفة للرتاع على األطفال بغية توليد األفكار وإ            
األمم املتحدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني من إجراءات إضافية فعالة لتعزيز محاية حقوق األطفال يف حاالت                

 . الرتاع املسلح

إهناء االنتهاكات البشعة اليت ُترتكب ضد األطفال يف حاالت          -ثانياً 
 الرتاع املسلح 

 عنه رصد االمتثال واإلبالغ -ألف 

الذي يطلب إنشاء آلية شاملة لرصد االنتهاكات اخلطرية        ) ٢٠٠٥(١٦١٢إن اعـتماد قرار جملس األمن        -٦
الـيت ُترتكـب حبق األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة واإلبالغ عنها قد شكّل تطوراً بارزاً على درب ضمان                  

م إىل جملس األمن بشأن األطفال والصراعات       وترد يف تقرير األمني العا    . مسـاءلة األطـراف املنـتهكة وامتثاهلا      
، معلومات )٢٠٠٤(١٥٣٩و) ٢٠٠٣(١٤٦٠و) ٢٠٠١(١٣٧٩املسلحة، الذي قُدِّم عمالً هبذا القرار والقرارات 

عـن مدى االلتزام بوضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة خالفاً للقانون الدويل املنطبق،                
 ُترتكب ضد األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، وال سيما قتل األطفال وتشويههم؛            واالنتهاكات األخرى اليت  
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واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اخلطرة؛ وعمليات االختطاف، واهلجمات على املدارس واملستشفيات؛ ومنع 
 . )١(وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال

  جتنيد األطفال واستخدامهم كجنود-١

 حاالت الرتاع املسلح، يكون األطفال معرضني ألخطار شديدة، وهم يف معظم األحيان أول ضحايا               ويف -٧
وبغض النظر عن كيفية جتنيدهم، يظل األطفال اجلنود ضحايا إذ إن ملشاركتهم يف الرتاعات              . التجنـيد القسري  

عاينون املوت والقتل والعنف    فكثرياً ما يتعرضون لإلساءة وي    . تـبعات خطـرة على سالمتهم اجلسدية والعاطفية       
وإن مكتب  . ويشارك بعضهم يف أعمال التقتيل ويعاين العديد منهم من آثار نفسية خطرية بعيدة املدى             . اجلنسي

 املسؤولة عن جتنيد األطفال واستخدامهم يف حاالت الرتاع املسلح إىل )٢(املمثلة اخلاصة يدعو بقوة األطراف التالية
 :يد وتسريح مجيع األطفال املوجودين يف صفوفهاوضع خطط عمل لوقف التجن

 األطراف يف بوروندي  أغاتون رواسا - قوات التحرير الوطنية -حزب حترير شعب اهلوتو 
 ميليشيات مسلحة تابعة للمعسكر الرئاسي -١

 جبهة حترير املنطقة الغربية الكربى  )أ( 
 احلركة اإلفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار )ب( 
 حالف الوطين لشعب ويالت )ج( 
 االحتاد الوطين للمقاومة يف املنطقة الكربى )د( 

 األطراف يف كوت ديفوار

  القوات املسلحة للقوى اجلديدة -٢
  مهورية الكونغو الدميقراطيةالقوات املسلحة جل -١
 القوات الدميقراطية لتحرير رواندا -٢
 ميني ودعاة االندماججبهة القو -٣
ومانييماماي يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية        - مجاعـات املـاي    -٤

وكاتانغا، غري املندجمة يف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية  
مهورية الكونغو الدميقراطية،  عناصر غري مندجمة يف القوات املسلحة جل       -٥

 وموالية لزعيم الثوار لوران نكوندا 

ــو ــة الكونغ ــراف يف مجهوري األط
 قراطية    الدمي

                                                      

طفال ومحايتهم يف الرتاعات املسلحة، على وجه       يشـمل القانون الدويل املنطبق فيما يتعلق حبقوق األ         )١(
؛ ١٩٧٧ وااللتزامات املنطبقة مبوجب الربوتوكولني اإلضافيني هلذه االتفاقيات لعام          ١٩٤٩اخلصـوص، اتفاقـيات جنيف لعام       

ـزاعات  الن ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف         ١٩٨٩واتفاقـية حقـوق الطفل لعام       
؛ والربوتوكول الثاين املعّدل التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها              ٢٠٠٠املسـلحة لعام    

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ ١٨٢مفرطة الضرر أو عشوائية األثر؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
واتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام إجراءات فورية للقضاء عليها؛   

 .١٩٩٧لعام 
هذه األطراف هي األطراف الواردة أمساؤها يف القوائم املرفقة بالتقرير السنوي السادس لألمني العام                )٢(

 .بشأن األطفال والصراعات املسلحة
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 جيش التحرير الوطين الكاريين -١
 اجليش الكاريين -٢
 )اجليش احلكومي(تامتاداو كيي  -٣
 جيش والية وا املتحدة -٤

 األطراف يف ميامنار

 التحالف من أجل إعادة السالم ومكافحة اإلرهاب -١
 احتاد احملاكم اإلسالمية -٢

 األطراف يف الصومال

 ومة السوداناألطراف اخلاضعة لسيطرة حك -١
ميليشـيات دارفـور املوالية للحكومة، املعروفة أيضاً باسم         )أ( 
 اجلنجويد  
 )فرقة اهلّجانة(قوات الشرطة  )ب( 
 القوات املسلحة السودانية  )ج( 

 األطراف املتمردة السابقة اليت قبلت اتفاق السالم املتعلق بدارفور -٢
 )ويمينا(حركة حترير السودان /جيش حترير السودان 

 األطراف اخلاضعة لسيطرة حكومة جنوب السودان -٣
 اجليش الشعيب لتحرير السودان 

األطراف اخلاضعة لسيطرة كل من حكومة السودان وحكومة جنوب         -٤
 السودان 
الوحدات املشتركة املندجمة التابعة للقوات املسلحة السودانية واجليش        
 الشعيب لتحرير السودان 

 املسلحني ذوي الوالءات القبلية الذين يشتركون يفمجاعات من املدنيني -٥
 االقتتال الطائفي أو يف مواجهات مع أطراف أخرى 
 )طائفة لو النوير(اجليش األبيض  

 عاملة على األراضي السودانيةمجاعات أخرى  -٦
 قوات املعارضة التشادية )أ ( 
 جيش الرب للمقاومة )ب( 

 األطراف يف السودان

 األطراف يف تشاد انجيش حترير السود
 جيش التحرير الوطين -١
  اجليش الشعيب-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا  -٢
 مجاعات مسلحة غري مشروعة ال تشارك يف عملية التسريح -٣

 قوات الدفاع الريفية ملقاطعة كاساناري )أ( 
 جبهة كاسيكي بيبينتا )ب( 

 األطراف يف كولومبيا

 األطراف يف نيبال  املاوي- احلزب الشيوعي النيبايل
 مجاعة أبو سّياف -١
 جبهة مورو اإلسالمية للتحرير -٢
 اجليش الشعيب اجلديد -٣
 

 األطراف يف الفلبني
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 فصيل كارونا -١
 منور تاميل إيالم للتحرير -٢

 األطراف يف سري النكا

 جيش الرب للمقاومة -١
 القوات املسلحة احلكومية ووحدات الدفاع -٢

 دات الدفاع احملليةوح )أ( 
 قوات الدفاع الشعيب األوغندية )ب( 

 األطراف يف أوغندا

  القتل والتشويه-٢

يف العديـد من حاالت الرتاع، يتعرض األطفال للقتل أو التشويه املتعمد على أيدي األطراف يف الرتاع،                  -٨
 مرمى تبادل إطالق النار، مبا يف       كما جيد األطفال أنفسهم يف    . ويتم ذلك يف معظم األحيان بطرق وحشية للغاية       

وال يزال مكتب املمثلة    . ذلك القصف والقذف بالقنابل، مما خيلِّف يف صفوفهم أعداداً كبرية من القتلى واملصابني            
اخلاصـة يشـعر بـالقلق إزاء التقارير الواردة عن قتل األطفال وتشويههم على أيدي أطراف الرتاع يف كل من               

ـ       تلة وإسرائيل وأفغانستان وأوغندا وبوروندي وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية        األراضـي الفلسـطينية احمل
 .وسري النكا والسودان والصومال والعراق والفلبني وكوت ديفوار وكولومبيا ولبنان ونيبال وهاييت

  االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطرية-٣

رتاع املسلح بوصفهن من املدنيني، فيتعرضن ألعمال العنف        كـثرياً مـا ختوض الفتيات والنساء جتربة ال         -٩
وتتعرض الفتيات والنساء من الالجئني     . الشديد، مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطرية          

واملشـردين داخلياً بوجه خاص لالستغالل اجلنسي على أيدي أفراد القوات واجلماعات املسلحة، بل وحىت على                
وقد تلقى مكتب املمثلة اخلاصة تقارير تفيد بأن . وات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف بعض احلاالتأيدي ق

الفتيات والنساء يتعرضن بشكل متزايد لالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطرية خالل فترات احتدام               
 .لسودان وكوت ديفوار وكولومبياالرتاع يف كل من أوغندا وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية وا

  االختطاف-٤

مـا فتئت ظاهرة اختطاف األطفال على أيدي األطراف يف الرتاع، يف إطار محالت العنف املنهجية، تثري       -١٠
فاألطفال ُيختطفون من بيوهتم ومن املدارس وخميمات الالجئني واملشردين داخلياً، وُيستغلون يف            . قلقـاً متزايداً  
تََّجر هبم عرب احلدودالعمل بالسخرة كما يعمل مكتب املمثلة اخلاصة بنشاط .  والرق اجلنسي والتجنيد القسري، وُي

على التحقيق يف التقارير املستمرة عن اختطاف األطفال على أيدي األطراف يف الرتاعات اجلارية يف أوغندا وتشاد 
 .لومبيا ونيبالومجهورية الكونغو الدميقراطية وسري النكا والسودان والعراق وكو

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات-٥

تتعرض األماكن اليت ُيفترض أن تكون مالذاً آمناً لألطفال، كاملدارس واملستشفيات، للهجوم املتعمد يف               -١١
العديد من حاالت الرتاع مثل األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل وأفغانستان وسري النكا والصومال والعراق              
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وقد تلقى مكتب املمثلة اخلاصة تقارير تفيد بأن مدارس ومستشفيات قد ُدّمرت أو تضررت نتيجة . ان ونيبالولبن
العمليات العسكرية أو مت احتالهلا من قبل مجاعات مسلحة، فضالً عن حاالت حمّيرة تتعلق بقتل مديرين ومدرسني 

ة هذه األطراف على احترام حياة املدنيني       وحيث مكتب املمثلة اخلاص   . وطـالب عـلى أيدي األطراف يف الرتاع       
 .وصون األعيان املدنية وتوفري محاية خاصة للمدارس واملستشفيات يف أوقات الرتاع

  منع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال-٦

، ففي بعض حاالت الرتاع   . إن ملنع وصول املساعدة اإلنسانية يف حاالت الرتاع أثراً مدمراً على األطفال            -١٢
متتـنع األطـراف عن احترام املناطق األمنية أو املناطق اليت تقدم فيها املساعدة اإلنسانية، أو عن فتح ممرات آمنة           

. للسماح ملقدمي املساعدة اإلنسانية بالوصول إىل األطفال يف مناطق احلرب بغية توفري املعونة األساسية واحلماية              
كثرية عن االعتداءات وأعمال القتل اليت تعّرض هلا العاملون يف جمال ولقد وردت خالل العام املاضي أيضاً تقارير 

ويساور مكتب املمثلة اخلاصة القلق إزاء منع وصول املعونة اإلنسانية إىل األطفال يف كل من               . املساعدة اإلنسانية 
 .األراضي الفلسطينية احملتلة وسري النكا والسودان والصومال ولبنان وميامنار

  العامل التابع جمللس األمن الفريق-باء 

أيضاً إىل حتقيق مزيد من اإلجنازات اهلامة كإنشاء فريق ) ٢٠٠٥ (١٦١٢أفضى اعتماد قرار جملس األمن     -١٣
، مما أسهم بدرجة كبرية يف التقدم احملرز        )الفريق العامل (جملس األمن العامل املعين باألطفال والصراعات املسلحة        

وخالل الفترة  .  وامتثال األطراف اليت ترتكب انتهاكات خطرية ضد األطفال        عـلى درب تكـريس مبدأ مساءلة      
املنقضـية مـنذ اعتماد هذا القرار، مت إحراز تقدم مطرد يف إنشاء آلية الرصد واإلبالغ يف احلاالت السبع اليت مت             

قراطية وكوت  حتديدهـا كأولويات للمرحلة األوىل من التنفيذ، وهي حاالت بوروندي ومجهورية الكونغو الدمي            
وقد أُرسلت إىل الفريق العامل معلومات من هذه اآللية عن          . ديفـوار والصومال والسودان ونيبال وسري النكا      

والغرض من . طريق تقارير مقدمة إىل جملس األمن وتقارير األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن احلاالت املثرية للقلق
من جانب جملس األمن وغريه من      " حلفز اختاذ اإلجراءات  "مل هو أن تكون أداة      التقارير اليت ُتقدَّم إىل الفريق العا     

اجلهـات الفاعلـة املعنـية بوضـع السياسات العامة، مما يؤدي إىل الضغط على أطراف الرتاع من أجل وقف                    
 . االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال

للقلق تتعلق باألطفال والرتاع املسلح يف   وقـد نظر الفريق العامل حىت اآلن، يف تقارير عن حاالت مثرية              -١٤
مجهوريـة الكونغو الدميقراطية والسودان وكوت ديفوار وبوروندي، وأصدر توصيات إىل جملس األمن وهيئات              

وقدم الفريق العامل   . أخـرى داخـل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان            
نظر يف فرض جزاءات حمددة تستهدف قادة احلركة الثورية الكونغولية النتهاكاهتم           توصـيات إىل اجمللـس لكي ي      

املـتكررة لقرارات جملس األمن املتعلقة باألطفال والرتاعات املسلحة، وأحال قائد الثوار لوران نكوندا إىل جلنة                
مم املتحدة واحلكومات   كما حث الفريق العامل وكاالت األ     ). ٢٠٠٤ (١٥٣٣جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار      

املاحنـة على تقدمي املساعدة التقنية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية كيما يتوصل املراقبون العسكريون هناك إىل                
وضع حد لإلفالت من العقاب عن االنتهاكات اخلطرة اليت ُترتكب ضد األطفال على أيدي القوات العسكرية أو                 

وخبصوص السودان، أوصى الفريق العامل جملس األمن بأن يويل املزيد من           . بلداجلماعات املسلحة املوجودة يف ال    
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العـناية لألطفال املتأثرين بالرتاع املسلح يف هذا البلد، وأن يواصل التدابري املُتخذة حلماية األطفال، مبا يف ذلك                  
أما حالة األطفال . الفتياتتعزيز القدرة على محاية الفتيات من االغتصاب وغريه من أشكال العنف اليت تستهدف 

املـتأثرين بـالرتاع املسلح يف كل من سري النكا ونيبال والصومال فسُتعرض على الفريق العامل خالل النصف            
 . ٢٠٠٧األول من عام 

، بدأ العديد من األطراف يف إجراء حوار مع األمم          )٢٠٠٥ (١٦١٢ومـنذ اعـتماد قرار جملس األمن         -١٥
رصد واإلبالغ، وذلك بغية إعداد وتنفيذ خطط عمل حمددة زمنياً ملنع وإهناء االنتهاكات             املـتحدة يف إطار آلية ال     

يف كوت  " القوات اجلديدة "ويف هذا الصدد، فإن جمموعة املتمردين املسماة        . اليت اُتهمت هذه األطراف بارتكاهبا    
من جانب املمثل اخلاص ، حتت ضغط منسق ٢٠٠٥نوفمرب /ديفـوار قدمـت إىل املمثل اخلاص، يف تشرين الثاين      

ولقد . لألمني العام يف كوت ديفوار واليونيسيف، خطة عمل ملنع جتنيد األطفال املرتبطني بتلك القوات وتسرحيهم
وتعمل األمم  . ٢٠٠٣جاء هذا االلتزام امللموس ليتوِّج احلوار الذي أقامته اليونيسيف مع القوات اجلديدة يف عام               

كما أن  . يدة على حتديد أولئك األطفال وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية         املـتحدة اآلن مـع القـوات اجلد       
جمموعـات امليليشيا املوالية للحكومة يف كوت ديفوار قد أعربت اآلن عن عزمها على التعاون تعاوناً كامالً من                  

ملستجدة منذ نشر   ومن التطورات ا  . أجـل إعداد خطة عمل مماثلة جتري يف الوقت احلايل مناقشة طرائق تنفيذها            
تقريـر األمني العام لألمم املتحدة، التزام العقيد كارونا، زعيم حركة تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال يف سري                 
. النكا، بالتعاون مع اليونيسيف لوضع خطة عمل ملنع جتنيد مجيع األطفال املنخرطني يف صفوف حركته وتسرحيهم

الذي ُيذكر أنه يقوم بتجنيد األطفال يف خميمات الالجئني يف تايلند،           كمـا بعث جيش التحرير الوطين الكاريين،        
رسالة إىل مكتب املمثلة اخلاصة يؤكد فيها أنه لن يستخدم أو ُيجنِّد أطفاالً بعد اآلن، وأنه سريصد وحداته ويتخذ 

ة بالقيام دون مـن اإلجراءات ما يكفل عدم وجود أطفال يف صفوفه، وأنه سيبدي تعاوناً وسيسمح لألمم املتحد    
ويسعى مكتب املمثلة اخلاصة يف الوقت الراهن إىل        . عوائـق برصـد االمتثال لاللتزام بعدم التجنيد والتحقق منه         

 . املسائلالتنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري لصياغة وثيقة التزام ووضع خطة عمل سيتم يف إطارمها تناول هذه

ام للرصد واإلبالغ واالمتثال تتوقف إىل حد بعيد على تعاون عدد           وجيب التشديد على أن فعالية أي نظ       -١٦
مـن اجلهـات اهلامة صاحبة املصلحة، وال سيما الدول األعضاء وشركاء منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري                 

إلنسان وميثل نظام األمم املتحدة حلقوق ا     . احلكومـية ومؤسسـات اجملتمع املدين احمللية، يف احلاالت املثرية للقلق          
 .عنصراً هاماً يف هذا الصدد

  تطبيق املعايري الدولية حلماية األطفال-جيم 

لقد أُرسيت أيضاً سوابق هامة يف الكفاح من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب عن طريق تطبيق املعايري  -١٧
، ٢٠٠٥أكتوبر  /ن األول وعلى سبيل املثال، أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية، يف تشري        . الدولـية حلماية األطفال   

أوامـر بالقـبض على مخسة من كبار أعضاء جيش الرب للمقاومة، وهو جيش متمرد، مبن فيهم قائد املتمردين                  
 جرمية من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك القتل املتعمد،             ٣٣جوزيـف كوين املتهم بارتكاب      

والتجنيد القسري ألطفال دون اخلامسة عشرة واستخدامهم يف        واالغتصاب، واالسترقاق، واالسترقاق اجلنسي،     
، أعلنت احملكمة اجلنائية الدولية أيضاً اهتام توماس لوبانغا دييلو، مؤسس      ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار . أعمـال القتال  

جتنيد وقائد احتاد الوطنيني الكونغوليني يف إقليم إيتوري جبمهورية الكونغو الدميقراطية، بارتكاب جرائم حرب، و             
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أطفال دون اخلامسة عشرة وإرغامهم على االلتحاق بصفوف املقاتلني واستخدامهم للمشاركة الفعلية يف أعمال              
وباإلضافة إىل ذلك، أفضت العمليات الوطنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل قيام احملكمة العسكرية              . القتال

 بيري بيويو من مجاعة مودندو فوريت املسلحة وإدانته وتوقيع - الوطنية يف جنوب كيفو مؤخراً مبحاكمة الرائد جان
وألول مرة أيضاً مت تسليم رئيس دولة سابق، . العقوبة عليه بسبب جتنيده لألطفال واستخدامه هلم يف الرتاع املسلح

 جرمية من   ١١ب  وهو شارلز غانكاي تايلور رئيس ليبرييا سابقاً، إىل احملكمة اخلاصة لسرياليون بعد اهتامه بارتكا             
جتنيد أطفال دون اخلامسة عشرة وإرغامهم على االلتحاق        "جـرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك          

 ".بصفوف املقاتلني يف قوات أو مجاعات مسلحة، أو استخدامهم للمشاركة الفعلية يف أعمال القتال

اجلنائية الدولية خبصوص قضية توماس لوبانغا      وسيتابع مكتب املمثلة اخلاصة عن كثب إجراءات احملكمة          -١٨
املـتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، وال سيما جتنيد األطفال، وسيتوىل مكتب املمثلة اخلاصة،               
بالتشاور مع مكتب األمني العام وشركاء آخرين، تقدمي مذكرة قانونية تتضمن املعلومات اجملمَّعة وتعرض النهج               

ه مكتب املمثلة اخلاصة إزاء التفسريات القانونية ألحكام احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرائم احلرب الذي يتبع
 .واجلرائم اليت ُترتكب ضد اإلنسانية واليت تشمل أطفاالً

تعزيز احلماية القائمة على احلقوق لألطفال  -ثالثاً 
 املتأثرين بالرتاعات املسلحة

  الطفالت-ألف 

فغالباً ما تقع الطفلة ضحية     . الواضح أن الطفلة معرضة ألخطار شديدة يف حاالت النـزاع املسلح         مـن    -١٩
ويف إطار  . للعـنف واالسـتغالل اجلنسـيني، كما أهنا تتعرض بشكل متزايد للتجنيد يف صفوف القوات احملاربة               

جملتمعية اخلاصة باألطفال املرتبطني    مبادرات التدخل لصاحل األطفال املتأثرين باحلرب، مثل برامج إعادة اإلدماج ا          
فالفتيات . بالقوات احملاربة، كثرياً ما يتم جتاهل الفتيات على الرغم من أهنن يف أشد احلاجة إىل الرعاية واخلدمات       

زوجات "ال يسـتفدن من تدخالتنا ألن الكثريات منهن ال يرغنب يف الظهور على الواجهة حىت ال يقال إهنن من                    
فاجملتمعات احمللية تقوم يف كثري من األحيان       ". أطفال املتمردين "ى ال يوصف أطفاهلن بأهنم من       أو حتّ " األدغـال 

. نتيجة تعرضهن لالغتصاب  " لسمعتهن املشوهة "بوصـم الفتيات ونبذهن بسبب ارتباطهن جبماعات املتمردين و        
قطع التزامات باإلفراج عن    وكـثرياً مـا تـرفض مجاعات املتمردين رفضاً قطعياً التخلي عن الفتيات حىت بعد                

األطفـال، حيـث إنـه على الرغم من أن االرتباط بني مرتكيب اجلرمية والضحايا يكون قد نشأ عن االختطاف                    
 . لالغتصابواالغتصاب والعنف، إال أنه ومبرور السنوات العديدة تتشكل وحدات أسرية تشمل أطفاالً ولدوا نتيجة

يات يف حاالت الرتاع املسلح فهماً أعمق، واالعتماد أيضاً على          وال بـد مـن فهم الضعف الشديد للفت         -٢٠
املهـارات والقدرات اليت اكتسبتها الفتيات خالل الفترة اليت قضينها يف صفوف اجلماعات املسلحة وذلك كي                

يكفل تتـناول االستراتيجيات واالستجابات الربناجمية كالً من اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية لتجربتهن مبا              
وجيدر بنا أيضاً أن نويل اهتماماً جّدياً . حتقيق أقصى قدر ممكن من احلماية للحقوق اإلنسانية للفتاة واالعتراف هبا

 .ملا يلزم اختاذه من إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه احلقوق
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  األطفال الالجئون واملشردون داخلياً-باء 

، وخباصة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم،         يشكل األطفال الالجئون واملشردون داخلياً     -٢١
حيث يواجه هؤالء األطفال أيضاً     . فـئة أخـرى مـن الفئات املعرضة ألخطار شديدة يف حاالت الرتاع املسلح             

انـتهاكات حلقوقهم أثناء اهلروب وخالل الفترات اليت يقضوهنا خارج املخيمات، وهي انتهاكات تشمل االجتار               
ففي دارفور، على سبيل املثال، شهد اجملتمع الدويل مستويات مفزعة من العنف . تشويه والعنف اجلنسيوالقتل وال

اجلنسي، وهو عنف ُيتخذ يف معظم األحيان كاستراتيجية متعمدة لإلذالل وكأداة للتطهري اإلثين، ويستهدف بوجه 
يف أماكن عديدة أصبح جلب املاء      و. خـاص جمموعـات سـكانية كبرية من الفتيات والنساء املشردات داخلياً           
 .واحلطب من خارج حدود املخيمات مغامرة حياة أو موت بالنسبة للفتيات

وتشري األدلة إىل أن خميمات الالجئني واملشردين داخلياً هي يف كثري من األحيان ميادين رئيسية لتجنيد                 -٢٢
كن، وأن إمكانية الوصول إىل هذه املخيمات       األطفـال احملـاربني بسبب االحتشاد املالئم لألطفال يف هذه األما          

ويف هذا الصدد، . )٣(ومحايتها من اجلماعات املسلحة متثل عامالً حامساً يف التصدي الرتفاع معدالت جتنيد األطفال
يأمل مكتب املمثلة اخلاصة يف العمل بالتعاون الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومفوضية األمم                

ة السـامية حلقـوق اإلنسان، واليونيسيف وغريمها من األطراف الفاعلة لالتفاق على التدابري اليت ميكن                املـتحد 
وبوجه خاص، ففي املناطق اليت حتتشد فيها أعداد . للمكتب وضعها وتدعيمها لكفالة محاية حقوق هؤالء األطفال

ن مناطق الرتاع، يواصل مكتب املمثلة اخلاصة       كبرية من الالجئني أو املشردين داخلياً الذين يقيمون على مقربة م          
تشجيعه ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على النظر يف نشر موظفني مكلفني حبماية األطفال لرصد مستوى 

 .احلماية اليت حيظى هبا األطفال يف هذه املخيمات

جعل الشواغل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح جزءاً        -رابعاً 
 زأ من عمليات حفظ السالم وبناء السالمال يتج

ميثل تشديد األمم املتحدة على تعزيز قدرهتا وبنيتها األساسية من أجل حفظ السالم وبناء السالم على حنو  -٢٣
وتشري النتائج األولية لتقييم أجراه مؤخراً مستشارون معنيون حبماية         . فّعـال أولويـة حامسة على نطاق املنظومة       

إىل أن إدراج مسألة محاية الطفل يف بعثات  )) ٢٠٠٥(١٦١٢من قرار جملس األمن     ) د(٢٠لفقرة  وفقاً ل (الطفـل   
حفـظ السـالم أدى إىل زيادة الوعي حبالة األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة وذلك يف صفوف أفراد الشرطة               

درجة كبرية عمل املستشارين املعنيني     املدنـية التابعة لألمم املتحدة واملراقبني العسكريني وأفراد اجليش، مما عزز ب           
وهلذا الغرض، سيواصل مكتب    . حبماية الطفل عن طريق توفري شبكة موسعة من املوارد املتاحة لرصد االنتهاكات           

 . السالماملمثلة اخلاصة التأكيد على أمهية هؤالء املستشارين واآلليات األخرى حلماية الطفل يف إطار عمليات حفظ

د بناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع، وإىل جانب إعادة إحالل األمن وتوطيد السالم، فإن ويف إطار جهو -٢٤
ولذلك فإن آفاق التعايف    . األوضاع البائسة لألطفال الصغار واملراهقني متثل أحد أكرب التحديات املثرية لالنشغال          

                                                      

)٣( Vera Achvarina and Simon F. Reich. "No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons, and 

the Recruitment of Child Soldiers." International Security, vol. 31, No. 1 (Summer 2006), pp. 127-164. 



A/HRC/4/45 
Page 13 

 واملراهقني الذين كانوا مرتبطني     يف معظـم الـبلدان تـتوقف على مدى النجاح يف إعادة إدماج هؤالء األطفال              
وسيعمل . جبماعات مسلحة وذلك عن طريق إجراءات برناجمية فّعالة تدعم إعادة تأهيلهم وتعيد األمل إىل نفوسهم

مكتـب املمثلة اخلاصة بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء وشركاء األمم املتحدة املعنيني وجلنة بناء السالم على                 
جات املتعلقة حبماية األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف أعمال التخطيط األويل لعمليات            ضمان تناول االحتيا  

 .بناء السالم ومن مث يف تنفيذها

الدعوة والتوعية جبميع املسائل األخرى املتعلقة باألطفال        -خامساً 
 املتأثرين باحلرب قبل الرتاع وخالله وبعده

ل اليت أرسيت اآلن تؤكد على ضرورة أن يتجاوز نطاق النظر مسألة            إن عملية الرصد واإلبالغ واالمتثا     -٢٥
وسيواصل . جتنـيد األطفال ليشمل االعتراف خبمس فئات أخرى من االنتهاكات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال             

سائل إال أنه ال بد من االعتراف بأن نطاق امل. مكتب املمثلة اخلاصة دعوته املناهضة هلذه االنتهاكات حيثما وقعت
املتعلقة حبماية األطفال والرتاع املسلح يتجاوز حىت تلك الفئات الست لالنتهاكات اليت جيري استعراضها يف إطار  
جملـس األمـن، كما أنه يشمل مسائل من قبيل التعايف االجتماعي والنفسي، والتحديات املتعلقة بإعادة إدماج                 

املشاكل املتصلة باألطفال املتأثرين بفريوس نقص املناعة       األطفـال الذيـن كانوا مرتبطني باجلماعات املسلحة، و        
. اإليدز، واالنقطاع عن الدارسة، وعدم توفر إمكانيات احلصول على الرعاية الصحية، واالجتار باألطفال  /البشري

 ولذلك فسوف يهدف مكتب املمثلة اخلاصة إىل الدعوة إلجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول الشواغل الناشئة               
لألطفال، وال سيما املسائل اليت قد تثريها األمم املتحدة وشركاؤها من املنظمات غري احلكومية، والتوعية بأمهية                

 .هذه الدراسات ودعمها وذلك بغية التصدي هلذه الشواغل على حنو أكثر تنسيقاً

ب برنامج العمل املتعلق    ومـن شأن أنشطة الدعوة اهلادفة واملنسقة واالستراتيجية اليت تتناول مجيع جوان            -٢٦
: وستوجه هذه األنشطة حنو حتقيق األهداف التالية      . باألطفال والرتاع املسلح أن تدعم عمل مكتب املمثلة اخلاصة        

نشـر الوعـي وحتقيق توافق عاملي يف اآلراء بشأن ضرورة توفري احلماية جلميع األطفال املتأثرين بالرتاعات                 ) أ(
إنشاء ائتالف واسع النطاق لدعم العمل على متابعة تطوير         ) ب(و بعد انقضائه؛ و   املسلحة سواء أثناء النـزاع أ    

طرح األفكار وحشد ) ج(وتطبيق املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف جوانبها املتعلقة باألطفال املتأثرين باحلرب؛ و
رسات اجلهات املاحنة للمعونة    الدعم لوضع سياسات عامة يف إطار منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ومما           

مبا يكفل تناول مسألة محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة يف إطار استراتيجيات هذه اجلهات املتعلقة ببناء                
 .السالم وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية واملراحل االنتقالية واملعونة اإلمنائية

 هبا املمثلة اخلاصة جانباً هاماً من جهود الدعوة لتقدمي شهادات حية            ومتـثل الزيارات امليدانية اليت تقوم      -٢٧
ومباشرة عن حالة األطفال، وتعزيز احلوار مع الدول األعضاء، ودعم عمل الشركاء التنفيذيني بصورة أكثر فعالية، 

فرت البعثة اليت وقد أس. واحلصول على التزامات من أطراف الرتاع، وحل املشاكل السياسية الصعبة عند االقتضاء
قامت هبا املمثلة اخلاصة إىل أوغندا عن موافقة احلكومة على العمل مع اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية 
حلقـوق اإلنسان لوضع خطة عمل هتدف إىل منع جتنيد األطفال؛ واستبعاد املقاتلني األطفال من وحدات الدفاع                 

ية؛ وتعزيز التدابري اليت وضعتها احلكومة فيما يتعلق باختاذ إجراءات تأديبية           احمللية وقوات الدفاع الشعبية األوغند    
ضـد أفـراد القـوات املسلحة الذين جيندون األطفال عن علم يف وحدات الدفاع احمللية وقوات الدفاع الشعبية       
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مم املتحدة السامية   األوغـندية؛ وتعزيـز اإلجراءات احلالية لتمكني املوظفني املعينني من اليونيسيف ومفوضية األ            
حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان األوغندية من دخول املنشآت العسكرية ألغراض التحقق من وجود أطفال               
يف صـفوف القوات املسلحة؛ وتعهد احلكومة بالنظر جبدية يف سن تشريعات جنائية ملنع جتنيد األطفال ومعاقبة                 

 .املدنيني الذين حيرضون على هذه املمارسة

كمـا أن البعـثة اليت قام هبا مؤخراً املستشار اخلاص للممثلة اخلاصة إىل سري النكا قد مهدت الطريق                -٢٨
إلجراء حوار صريح وبّناء مع مجيع أطراف النـزاع بشأن التزاماهتا بكفالة احترام حقوق األطفال املتأثرين بالرتاع 

انية يف املستقبل القريب إىل أماكن صراع أخرى مثرية وتعتزم املمثلة اخلاصة القيام بزيارات ميد     . يف سـري النكا   
 .للقلق، مبا فيها الشرق األوسط وتايلند ونيبال والسودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية

ويف إطـار اجلهـود األوسـع نطاقاً اليت يضطلع هبا مكتب املمثلة اخلاصة يف جمال الدعوة، جرى وضع                    -٢٩
ويشمل بعض األنشطة اليت ُشرع يف تنفيذها واليت     . يق مع الشركاء الرئيسيني   اسـتراتيجية اتصـال بالتشاور الوث     

سيتواصـل االضطالع هبا مستقبالً يف إطار هذه االستراتيجية حتديث وإدارة موقع على اإلنترنت ميكن استخدامه             
 اإللكترونية  كـأداة تفاعلـية لـتوفري املعلومات ملختلف الفئات املستهدفة، والتوعية عن طريق وسائط اإلعالم              

واملطبوعة، والترويج لألحداث اخلاصة اليت تتناول املسائل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح واملشاركة فيها، ونشر    
 .التقارير والدراسات الرئيسية

  نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان-العمل مع الشركاء 

نسان كوجهة هامة الختاذ اإلجراءات، ولذلك      كمـا ذُكر سابقاً يف هذا التقرير، يعمل جملس حقوق اإل           -٣٠
ينـبغي أن يواصـل اجمللس عمله من أجل إحالة مجيع االنتهاكات البشعة اليت ترتكب ضد األطفال، فضالً عن                   
االنـتهاكات املـتعلقة باستخدام األطفال وجتنيدهم، يف مجيع احلاالت املثرية للقلق، إىل املكلفني بواليات قطرية                

املختلفة، " اإلجرءات اخلاصة "وينبغي للمجلس أيضاً أن يستخدم      . ذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا     ومواضيعية الختا 
ومما يشجع مكتب املمثلة اخلاصة يف . وكذلك مداوالته السنوية وقراراته لتعزيز األنشطة الدعوية واملطالبة باملساءلة

ومن . باألطفال والرتاع املسلح يف تقاريرهم    هـذا الصدد، هو قيام عدد من املقررين اخلاصني بإدراج فرع يتعلق             
املهـم أيضاً أن يطبق املقررون اخلاصون املعايري والقواعد كأساس لألنشطة الدعوية االستباقية اليت يضطلعون هبا                

وتود املمثلة اخلاصة أن تعرب عن تقديرها للمقررين اخلاصني الذين وّجهوا نظرها إىل     . ألجل محاية حقوق الطفل   
 .ينة مثرية لالهتمامقضايا مع

ويأمل مكتب املمثلة اخلاصة أيضاً أن يشكل التقرير عن األطفال والصراع املسلح الذي ُيقدم سنوياً إىل                 -٣١
 . جملس حقوق اإلنسان، األساس إلجراء استعراض سنوي واختاذ ما يلزم من إجراءات مبقتضى قرار خمصص

يته، بالتعاون الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية        وقـد عمل مكتب املمثلة اخلاصة، طوال فترة وال         -٣٢
حلقوق اإلنسان يف نشر الوعي حبقوق األطفال املتأثرين باحلرب وإدراج شواغلهم يف جدول أعمال منظومة األمم                

ية واملفوضية هي عضو نشط يف فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة وجلنتها التوجيهية املعن             . املـتحدة 
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وللمفوضية أيضاً مراكز اتصال معنية باألطفال والرتاعات املسلحة يف مقريها جبنيف ونيويورك، . بالرصد واإلبالغ
 .وهي مراكز مكلفة بالتنسيق والتعاون مع مكتب املمثلة اخلاصة

السامية ويود مكتب املمثلة اخلاصة أن يستمر يف توطيد شراكته االستراتيجية مع مفوضية األمم املتحدة                -٣٣
حلقـوق اإلنسان لزيادة النهوض مبشاركتها يف محاية حقوق األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة وذلك يف إطار                

ويف هذا الصدد، حظي تعزيز قدرة املفوضية على رصد حقوق اإلنسان يف            . حوارها وعملياهتا مع الدول األعضاء    
وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل أن الدور الرئيسي الذي         . إطار عمليات حفظ السالم والبعثات القطرية باالهتمام      

اضـطلعت به املفوضية يف نيبال وأوغندا لرصد انتهاكات حقوق الطفل واإلبالغ عنها يف إطار قرار جملس األمن           
ويرحب مكتب املمثلة اخلاصة أيضاً جبهود املفوضية الرامية إىل إيالء محاية . هو دور جدير بالثناء) ٢٠٠٥(١٦١٢

طفـال املتأثرين باحلرب وإعادة تأهيلهم األولوية العليا يف ما ينفذ من سياسات وعمليات وبرامج يف حاالت                 األ
الـنـزاع ومـا بعده، وذلك بتركيز املفوضية على املشاريع املتعلقة بإرساء سيادة القانون وعن طريق اخلربات                 

 .املواضيعية

هلامة الختاذ اإلجراءات؛ ولذلك، سيواصل مكتب      وتعد جلنة حقوق الطفل وجهة أخرى من الوجهات ا         -٣٤
املمثلة اخلاصة تقدمي املعلومات عن حالة محاية حقوق األطفال املتأثرين باحلرب وذلك يف حاالت قطرية حمددة قبل 

وإن املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير القطرية بشأن تنفيذ           . إجـراء االستعراضات القطرية   
ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وبشأن التقارير             الـربوتوك 

املقدمـة فـيما يتصل بتنفيذ االتفاقية ذاهتا واليت تتناول مسألة األطفال والرتاع املسلح ستشكل األساس ملواصلة                 
ق الطفل أن تدرج الرصد واملسألة فيما يتعلق بقضايا وميكن للجنة حقو. أنشطة الدعوة اليت تقوم هبا املمثلة اخلاصة

األطفال والرتاع املسلح يف ما ستجريه من استعراضات لتقارير الدول األطراف، وأن تويل اهتماماً خاصاً لضرورة 
 .كفالة امتثال األطراف الفاعلة من غري الدول أثناء النـزاعات املسلحة

 تشجيع الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على الربوتوكول         وسيواصـل مكتب املمثلة اخلاصة أيضاً      -٣٥
االختـياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وسن تشريعات تنص بوضوح               

ويف . عـلى حظر جتنيد األطفال يف صفوف القوات أو اجلماعات املسلحة واشتراكهم املباشر يف عمليات القتال               
 طرفاً يف حني يبلغ عدد الدول       ١١٠ احلايل يبلغ عدد األطراف اليت انضمت إىل الربوتوكول االختياري           الوقـت 

 . دولة١٢٢املوقعة عليه 

  اخلالصة والتوصيات-سادساً 

لقد كانت السنة املاضية سنة مريعة بالنسبة لألطفال الذين وقعوا ضحايا الرتاعات، وهي سنة شهدت  -٣٦
 للمبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل، مما أوقع أعداداً كبرية من الضحايا يف             تنكر بعض األطراف حىت   

ولذلك، فإن من املهم، إن مل يكن من الضروري جداً، أن يواصل نظام  . صـفوف املدنيني، وال سيما األطفال     
تأثرين باحلرب  األمـم املتحدة حلقوق اإلنسان أداء دور حاسم واحلرص بنشاط على محاية حقوق األطفال امل              

 .ولذلك، تقدم املمثلة اخلاصة لألمني العام التوصيات التالية. على أرض الواقع
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تشـجع املمـثلة اخلاصة الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ                 -٣٧
ال يف القوات أو اجلماعات     توصـيات جلنة حقوق الطفل، وتعزيز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطف           

املسلحة واستخدامهم يف أعمال القتال، وخباصة عن طريق توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والتصديق عليه؛ وسن تشريعات حتظر صراحة جتنيد األطفال              

 .املسلحة ومشاركتهم املباشرة يف أعمال القتالاجلماعات /دون اخلامسة عشرة يف القوات

وتوصـي املمثلة اخلاصة جملس حقوق اإلنسان بدعم آلية الرصد واإلبالغ اخلاصة باألطفال والرتاع               -٣٨
املسـلح يف مجيع احلاالت املثرية للقلق، واالعتراف باالنتهاكات اجلسيمة الستة اليت ترتكب حبق األطفال يف                

لها جزءاً ال يتجزأ من برنامج عمله املتعلق مبكافحة هذه االنتهاكات، وهي جتنيد             الرتاعـات املسـلحة وجع    
األطفـال واسـتخدامهم، وقتلهم وتشويهم، واختطافهم، واغتصاهبم وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي              

ي اخلطـرية، واهلجمات على املدارس واملستشفيات، ومنع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال، كما توص             
 .اجمللس بإدراج هذه املسائل يف أعماله ويف التقارير اليت تقدمها اآلليات املواضيعية والقطرية التابعة له

وتوصـي املمـثلة اخلاصة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بتعزيز مشاركتها يف محاية                -٣٩
ت الكافية يف جمال حقوق الطفل يف عمليات حقوق األطفال املتأثرين باحلرب، وذلك بوسائل منها توفري اخلربا

 .السالم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع األطراف الفاعلة األخرى املعنية حبماية األطفال يف مثل هذه السياقات

- - - - - 


