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 موجز

يقـدم هـذا التقرير معلومات مستوفاة عن اجلهود اجلارية إلبراز االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة يف حق                 
 .راف يف النـزاعات اليت تنتهك حقوق الطفلاألطفال يف النـزاعات املسلحة قصد الضغط على األط

 املقدم إىل جملس األمن واجلمعية العامة بشأن األطفال   ٢٠٠٥وكـان األمـني العام قد أطلق، يف تقريره لعام            
إلنفاذ القواعد واملعايري الدولية القائمة حلماية الطفل على " حقبة التطبيق" محلة (A/59/695-S/2005/72)والرتاع املسلح 

ويقع على الدول األعضاء االلتزام األساسي املتمثل يف إنفاذ معايري حقوق اإلنسان الدولية، ولكن اجلهود               .  الواقع أرض
والرصد واإلبالغ أمران أساسيان    . التعاونية جلميع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة أساسية لتأمني محاية هذه احلقوق           

يوليه / الذي أيده جملس األمن يف متوز٢٠٠٥املبني يف تقرير األمني العام لعام حلملة حقبة التطبيق من أجل نظام االمتثال 
ويربز التقرير عناصر التعاون اجلاري مع املكونات الرئيسية لنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ويربز يف نفس . ٢٠٠٥

 .الوقت املسائل اليت حتتاج إىل مزيد التعاون يف ضوء جهود اإلصالح اجلارية

وخيلـص التقرير إىل أن جهود اإلصالح ختلق زمخاً قوياً إلدراج مسألة األطفال املتضررين من الرتاعات                 
وينتهز . املسلحة يف سياسات كيانات األمم املتحدة الرئيسية املعنية حبقوق اإلنسان وخططها االستراتيجية وبراجمها

م املتحدة الرئيسية بالسهر، كل يف نطاق دوره اخلاص، املمثل اخلاص الفرصة للدعوة إىل جتديد التزام كيانات األم
 .على حتويل حقبة تطبيق القواعد واملعايري الدولية حلماية حقوق األطفال املتضررين من احلروب إىل واقع ملموس
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٤- ١ ...................................................................  مقدمة -أوالً 

 انباً من جوانب محلة    الرصـد واإلبالغ من أجل االمتثال بوصف ذلك ج         -ثانياً 
 ٤ ١٠- ٥ ..............................................................حقبة التطبيق 

 مـنظومة األمـم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان ومحاية حقوق األطفال             -ثالثاً 
 ٦ ١٧-١١ ...............................................املتأثرين بالرتاعات املسلحة 

 خطة العمل ومحاية األطفال   : املفوضـية السـامية حلقوق اإلنسان      -ألف 
 ٦ ١٤-١١ .................................املتضررين من النـزاعات املسلحة  
 ٧ ١٦-١٥ ................................حقبة التطبيق وجلنة حقوق اإلنسان -باء 
 ٨ ١٧    ..................................حقبة التطبيق وجلنة حقوق الطفل -جيم 

 ٨ ١٩-١٨ .................................................االستنتاجات والتوصيات -رابعاً 
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  مقدمة-أوالً 

، الذي  ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥١/٧٧ُيقـدم هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامة          -١
 والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، وطُلب فيه إىل املمثل اخلاص               أنشئت مبوجبه 

وهذا التقرير مكرس ملناقشة املسائل واالقتراحات الرئيسية إلدماج        . تقـدمي تقرير سنوي إىل جلنة حقوق اإلنسان       
جية يف نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وال        مسألة األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة بطريقة أكثر منه        

وجيب أن يقرأ هذا التقرير يف سياق تقرير املمثل اخلاص املقدم إىل            . سيما يف ضوء جهود اإلصالح اجلارية حالياً      
 املقدم إىل جملس األمن     ٢٠٠٥ وتقرير األمني العام لسنة      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٧ يف   (A/60/335)اجلمعية العامة   

 .(A/59/695-S/2005/72)ية العامة بشأن األطفال والصراعات املسلحة واجلمع

وتقع على الدول األعضاء املسؤولية األوىل عن إنفاذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق  -٢
حدة السامي  وقد دعا مفوض األمم املت    . حبمايـة الفئة األضعف، ومنها األطفال املتضررون من الرتاعات املسلحة         

ووفقاً لذلك . حلقوق اإلنسان إىل تنفيذ كافة القواعد واملعايري الدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان على أرض الواقع    
 املوجه إىل جملس األمن واجلمعية العامة عن األطفال والصراعات          ٢٠٠٥أطلـق األمـني العام، يف تقريره لسنة         

عد واملعايري الدولية حلماية حقوق األطفال املتضررين من الصراعات         إلنفاذ القوا " حقبة التطبيق "املسـلحة، محلة    
 .املسلحة، مقترحاً وضع نظام امتثال رمسي مهيكل ومفصل من أجل محاية األطفال املتضررين من احلروب

وتشـمل جمموعـة مقـترحات األمـني العام وضع خطة عمل مفصلة إلنفاذ آلية للرصد واإلبالغ عن                 -٣
مة حلقوق الطفل يف حاالت الصراع، فضالً عن دعوة اجملتمع الدويل إىل اختاذ تدابري حمددة               االنـتهاكات اجلسـي   

وأيد جملس األمن دعوة األمني . تسـتهدف أطراف الصراعات املسلحة اليت ترتكب مثل هذه االنتهاكات اخلطرية      
إىل األمام بشأن األطفال الذي خطا خطوة كبرية ) ٢٠٠٥(١٦١٢باعتماد قراره " حقبة التطبيق"العـام إىل محلة     

وفيما يتعدى جملس األمن، أيدت الدول األعضاء صراحة محلة         . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦والصراعات املسلحة، يف    
 بشأن ٢٠٠٥ وقرار اجلمعية العامة لعام (A/60/L.1) ٢٠٠٥حقبة التطبيق يف وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

 كلتا احلالتني إىل اختاذ تدابري ملموسة لضمان مساءلة األشخاص املسؤولني           ، داعياً يف  (A/60/505)حقوق الطفل   
 .عن االعتداءات اخلطرية على األطفال، وامتثال هؤالء األشخاص ألحكام القانون

والتطبيق العملي للقواعد واملعايري الدولية حلماية األطفال يف حاالت الصراعات املسلحة يتطلب جهوداً              -٤
يع كيانات األمم املتحدة الرئيسية، والدول األعضاء، واملنظمات غري احلكومية، وشبكات اجملتمع         تعاونـية بني مج   

 .ونظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عنصر هام من العناصر املكونة يف هذا الصدد. املدين احمللية

 الرصد واإلبالغ من أجل االمتثال بوصف ذلك جانباً من          -ثانياً  
  التطبيقجوانب محلة حقبة

بالرغم من إحراز تقدم ملحوظ يف محاية األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة يف األعوام األخرية فإن   -٥
فمن . وما زال اجملتمع الدويل يواجه معضلة قاسية      . وضـع األطفال ال يزال خطرياً وغري مقبول على أرض الواقع          

وسة لصاحل األطفال املتضررين من احلروب، ومن جهة  جهـة توجـد معايري محاية واضحة ومتينة ومبادرات ملم         



E/CN.4/2006/66 
Page 5 

أخرى ما زالت الفظائع األخرى املرتكبة يف حق األطفال وإفالت مرتكبيها من العقاب متواصلة بدون هوادة على 
وهذا هو السبب الذي جعل املمثل اخلاص حيث اجملتمع الدويل على إعادة توجيه طاقاته من العمل                . أرض الواقع 

ويتمثل . ملتمثل يف وضع املقاييس يف اجتاه مهمة اإلنفاذ املتمثلة يف السهر على التطبيق على أرض الواقع               املعياري ا 
" جهات اختاذ اإلجراءات  "جانب أساسي من جوانب حقبة التطبيق يف مجع املعلومات يف الوقت املناسب يف اجتاه               

 .ن طريق التأثري على منتهكي حقوق األطفال والضغط عليهماملناسبة من املؤسسات واهليئات اليت ميكن أن تولّد االمتثال ع

 املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان قد عرض خطة العمل          ٢٠٠٤وجتدر اإلشارة إىل أن تقرير املمثل اخلاص لعام          -٦
) ٢٠٠٥(١٦١٢وقد اعتمد قرار جملس األمن      ). ٢٠٠٤(١٥٣٩بشـأن الرصد واإلبالغ اليت طلبها قرار جملس األمن          

 املقدم إىل جملس األمن واجلمعية العامة ٢٠٠٥الرصد واإلبالغ اليت اقترحها األمني العام يف تقريره لعام خطة عمل 
ويف املرحلة األوىل، طلب جملس األمن من األمني العام تنفيذ اآللية يف            . بشـأن األطفـال والصـراعات املسلحة      

ت ديفوار، مراعياً يف نفس الوقت يف هذه        بورونـدي ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والصومال وكو       
وغريها من  ) اليونيسيف(املرحلة األوىل أيضاً، مبادرات الرصد واإلبالغ اجلارية يف منظمة األمم املتحدة للطفولة             

وسُتنفذ آلية  . كـيانات األمم املتحدة يف حاالت الرتاعات املسلحة غري املدرجة على جدول أعمال جملس األمن              
غ يف مجيع احلاالت اليت تبعث على القلق واليت تطرق هلا تقرير األمني العام السنوي عن األطفال                 الرصـد واإلبال  

وستستعرض آلية  . ٢٠٠٦يوليه  /والصراعات املسلحة بعد تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اآللية املقرر إجراؤه يف متوز            
 .ومات واجملموعات املتمردةالرصد واإلبالغ سلوك مجيع األطراف يف النـزاعات، فضالً عن احلك

قتل األطفال أو   : وسـتركز اآللـية عـلى ستة انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل يف حاالت الصراعات              -٧
تشويههم؛ وجتنيد أو استخدام اجلنود األطفال؛ وشن اهلجمات على املدارس أو املستشفيات؛ واالغتصاب وغريه              

اختطاف األطفال؛ ومنع وصول املساعدة اإلنسانية إىل       مـن أشـكال العنف اجلنسي اخلطرية يف حق األطفال؛ و          
والغـرض من آلية الرصد واإلبالغ هو التوصل إىل معلومات دقيقة وموضوعية وموثوقة ويف الوقت               . األطفـال 

املناسب حول مثل هذه االنتهاكات اجلسيمة كأساس الختاذ اإلجراءات امللموسة ضد مرتكبيها من جانب هيئات               
، مثل هيئات من بينها جلنة حقوق اإلنسان، وجلنة  "جهات اختاذ اإلجراءات  "ئيسية اليت تشكل    اختـاذ القـرار الر    

 .حقوق الطفل، واحلكومات الوطنية، واملنظمات اإلقليمية، واحملكمة اجلنائية الدولية، وجملس األمن، واجلمعية العامة

مل املعنية باألطفال والصراعات    وكجـزء مـن عملـيات التنفيذ دعا املمثل اخلاص إىل انعقاد فرقة الع              -٨
وهبذا اخلصوص أُنشئت جلنة ). ٢٠٠٥(١٦١٢ ملناقشة تنفيذ قرار جملس األمن ٢٠٠٥سبتمرب / يف أيلول)١(املسلحة

، ختضع للرئاسة املشتركة بني مكتب املمثل اخلاص واليونيسيف، إلجراء   )٢(توجيهـية معنـية بالرصـد واإلبالغ      
ريها، وإعداد ونشر مذكرات إعالمية وغري ذلك من املواد التوجيهية لتواجد األمم استعراض منتظم لتنفيذ اآللية وس

 .املتحدة القطري

أيضاً فريقاً عامالً جمللس األمن مكرساً لألطفال والصراعات        ) ٢٠٠٥(١٦١٢وأنشـأ قرار جملس األمن       -٩
اعات لوضع حد   املسـلحة يـتألف مـن مجـيع أعضائه الستعراض تقارير رصد وخطط عمل األطراف يف الرت                

لالنـتهاكات املنسوبة إليها، والنظر يف املعلومات األخرى ذات الصلة املقدمة إليه، وأوصى باختاذ تدابري ملموسة          
وانعقد الفريق العامل التابع جمللس األمن برئاسة فرنسا ألول مرة يف تشرين            . وحمـددة األهـداف ضد منتهكيها     

وإنشاء فريق  ). ٢٠٠٥(١٦١٢فريق العامل وتنفيذ قرار جملس األمن        ملناقشة اختصاصات ال   ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
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عامل تابع جمللس األمن ومكرس لألطفال والصراعات املسلحة يزيد من تعميق التزام اجمللس بشأن هذه املسألة عن           
ألة األطفال طريق توفري وسيلة للفرقة العاملة املعنية باألطفال والصراعات املسلحة لتحويل نظر جملس األمن إىل مس

والصـراعات املسـلحة عـلى أساس منتظم وطوال العام، إضافة إىل النقاش املفتوح السنوي جمللس األمن بشأن              
 .األطفال والصراعات املسلحة

من األطراف يف الصراعات ) ٢٠٠٥(١٦١٢ويف قراره ) ٢٠٠٤(١٥٣٩كما يطلب جملس األمن يف قراره  -١٠
على جدول أعمال اجمللس، إعداد وتنفيذ خطط عمل حمددة الزمن لوضع حد املسلحة، يف احلاالت اليت هي مدرجة 

. لتجنيد واستخدام اجلنود األطفال وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة اليت وقف تقرير األمني العام على ذكرها               
دية إىل   بعثت فرقة العمل املعنية باألطفال والصراعات املسلحة توجيهات إرشا         ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول  

وهذا يزيد من ترسيخ املمارسة املنتظمة القائمة املتمثلة يف         . مجيع هيئات األمم املتحدة القطرية لتيسري هذا احلوار       
وهدف هذا احلوار الوحيد . مشاركة املمثل اخلاص واليونيسيف بشكل روتيين يف احلوار مع مجيع األطراف املخالفة

ف حلماية األطفال، مبا يف ذلك وقف جتنيد واستخدام اجلنود األطفال؛           هو انتزاع التزامات جادة من هذه األطرا      
واإلفراج عن األطفال املختطفني؛ ومراعاة عمليات وقف إطالق النار ألغراض إنسانية لتيسري التغذية والتحصني؛              

أن التزام هذه   ومن األمهية مبكان مالحظة     . وإتاحـة إمكانية الوصول لإلغاثة اإلنسانية، ومحاية السكان املشردين        
األطـراف ليست لـه أية آثار من حيث مركزها السياسي أو القانوين وبالتايل فإنه ال يضفي أية شرعية أو أي                    

 .مركز قانوين على جمموعة متمردة أو على أي جمموعة أخرى

 منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان ومحاية         -ثالثاً  
 املسلحةحقوق األطفال املتأثرين بالرتاعات 

خطة العمل ومحاية األطفال    :  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    -ألف  
 املتضررين من الرتاعات املسلحة

تتمثل والية مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان يف محاية التمتع الفعلي جبميع حقوق اإلنسان،                -١١
وتربز خطة العمل اليت قدمها املفوض      . م املتحدة والتنسـيق فيما بني مجيع أنشطة حقوق اإلنسان يف منظومة األم          

 الرتاعات املسلحة، والعنف، واإلفالت من العقاب، من بني         (A/59/2005/Add.3)السـامي حلقـوق اإلنسـان       
التحديات اليت تسهم يف انتهاك حقوق اإلنسان على أرض الواقع، وينسب قلة تنفيذ قواعد ومعايري حقوق اإلنسان 

وتقترح خطة العمل أيضاً . غرات يف املعارف، والطاقات، وااللتزام، واألمن على الصعيد الوطينالدولية إىل وجود ث
أن تستجيب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هلذه التحديات باستراتيجية تتمثل يف مواصلة احلماية               

ة، وبناء الشراكات مع وكاالت األمم      والـتمكني عن طريق زيادة احلوار واملشاركة مع البلدان، وممارسة القياد          
ويف ضوء ما تقدم أعاله تعمل املفوضية عن كثب مع مكتب املمثل اخلاص واليونيسيف             . املـتحدة واجملتمع املدين   

وسائر شركاء منظومة األمم املتحدة، وتلعب دوراً مركزياً يف التطوير اجلاري للقواعد واملعايري الدولية وتعزيزها               
 .ض الواقع من أجل محاية حقوق األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحةوتنفيذها على أر

وإقامـة الشـراكات مـع اجلهات الفاعلة يف األمم املتحدة قد مت حتديده يف خطة العمل بأنه عنصر من        -١٢
مكتب وقد عمل   . العناصـر الرئيسية للتصدي لثغرة التطبيق يف املعايري والقواعد الدولية حلماية حقوق اإلنسان            
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املمـثل اخلـاص عن كثب، طوال واليته، مع املفوضية على خلق الوعي حبقوق األطفال املتضررين من احلروب                  
واملفوضية عضو نشط يف فرقة العمل املعنية باألطفال . وإدماج مشاغلهم يف صلب اهتمامات منظومة األمم املتحدة
وقد دعا املمثل اخلاص هذه اللجنة إىل االنعقاد منذ . بالغوالصراعات املسلحة وجلنتها التنفيذية املعنية بالرصد واإل

 للجمع بني كيانات األمم املتحدة ذات الصلة للعمل على املسائل املتعلقة باألطفال املتضررين من               ٢٠٠١عـام   
الصراعات املسلحة، ويعد أداة هامة ملزيد تعميق وترسيخ مشاغل األطفال املتضررين من احلروب يف صلب منظومة 

وللمفوضية أيضاً جهات وصل بشأن األطفال والصراعات املسلحة مبكتبيها جبنيف ونيويورك تتوىل . مم املتحدةاأل
 .التنسيق والتعاون مع مكتب املمثل اخلاص

ويود مكتب املمثل اخلاص مواصلة تعزيز شراكته االستراتيجية مع املفوضية يف مزيد تطوير التزامه بشأن                -١٣
وأحيط علماً . املتضررين من الصراعات املسلحة يف حواره ومشاركته مع الدول األعضاء    محايـة حقوق األطفال     

 .هبذا اخلصوص باهتمام بتعزيز طاقة املفوضية يف جمال رصد حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم ويف البعثات القطرية

ي بتحديد طبيعة النقاش على     وتدعـو خطة العمل املفوضية إىل لعب دور أكثر نشاطاً على النطاق العامل             -١٤
ويرحب مكتب املمثل اخلاص جبهود     . الصـعيد الـدويل حول املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان واملسامهة فيه           

املفوضية الرامية إىل ضمان متتع محاية األطفال املتضررين من احلروب وإعادة تأهيلهم بأعلى درجة من األولوية يف    
امج يف حاالت الصراعات وما بعد الصراعات، وذلك من خالل تركيز           مـا تضـعه من سياسات وعمليات وبر       

وبإمكان املفوضية أن تلعب    . املفوضـية على مشاريع سيادة القانون ومن خالل اخلربة املواضيعية على حد سواء            
 دوراً أساسياً يف مناصرة األخذ مبسألة األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة عند استعراض موضوعات مثل              

 .العدالة االنتقالية ومكافحة اإلرهاب

  حقبة التطبيق وجلنة حقوق اإلنسان-باء 

القواعد واملعايري الدولية من أجل محاية      " حقبة تطبيق "حتـدد محلـة نظام األمني العام لالمتثال لضمان           -١٥
 اختاذ  جهات"األطفـال املتضـررين مـن الصـراعات املسلحة جلنة حقوق اإلنسان بوصفها جهة رئيسية من                 

واللجنة بصفتها تلك تتلقى معلومات الرصد عن احلاالت القطرية خالل دورهتا السنوية من خالل              ". اإلجراءات
التقرير السنوي الذي يقدمه األمني العام عن األطفال والصراعات املسلحة، وكذلك من خالل التقارير املخصصة               

 اإلنسان مواصلة مراعاة املشاغل اخلاصة باألطفال       وعلى جلنة حقوق  . املعـدة فـيما يتصل حباالت قطرية حمددة       
والصراعات املسلحة عند النظر يف حاالت قطرية حمددة ويف مشاغل مواضيعية يف جمال حقوق اإلنسان، يف نقاشاهتا 

وكما ورد ذكر ذلك من قبل يف هذا التقرير فإنه ال بد من مالحظة أن االنتهاكات اليت تغطيها آلية                   . وقـراراهتا 
قتل األطفال أو   :  واإلبالغ تركز على ستة انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل يف حاالت الصراعات، هي            الرصـد 

تشـويههم؛ جتنيد أو استخدام اجلنود األطفال؛ شن اهلجومات على املدارس واملستشفيات؛ االغتصاب وغريه من         
 .عدة اإلنسانية إىل األطفالأشكال العنف اجلنسي اخلطري يف حق األطفال؛ اختطاف األطفال؛ منع وصول املسا

ومما شجع مكتب املمثل اخلاص املمارسة اليت يتبعها عدد من املقررين اخلاصني الذين يضّمنون تقاريرهم                -١٦
وسيظل مكتب املمثل اخلاص يشارك يف احلوار ويف تبادل . جزءاً خاصاً باألطفال املتضررين من الصراعات املسلحة

واالجتماع . ررين من الصراعات املسلحة مع اإلجراءات اخلاصة حسب االقتضاء  املعلومـات بشأن األطفال املتض    
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السـنوي لإلجـراءات يتـيح فرصة أخرى ملكتب املمثل اخلاص للدفاع عن إدراج مسائل األطفال والصراعات             
 .املسلحة يف عمل اإلجراءات اخلاصة مىت دعي إىل ذلك

  حقبة التطبيق وجلنة حقوق الطفل-جيم 

وما زال مكتب املمثل اخلاص يقدم      . اهلامة" جهات اختاذ اإلجراءات  "ة حقوق الطفل جهة من      تعـد جلن   -١٧
املعلومـات عـن مركز محاية حقوق األطفال املتضررين من احلروب يف حاالت قطرية حمددة قبل االستعراضات                 

عاً وسيسهل هذه   وتنفـيذ آلية الرصد واإلبالغ بشأن انتهاكات حقوق الطفل اجلسيمة سيزداد اتسا           . القطـرية 
والتقارير القطرية األولية . املمارسة بالتعاون مع فرقة العمل املعنية باألطفال والصراعات املسلحة وجلنتها التوجيهية

وتوصـيات جلـنة حقوق الطفل املتعلقة بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف           
صيات املقدمة فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل، والتطرق ملسألة األطفال          الـنـزاعات املسلحة، فضالً عن التو     

 .والصراعات املسلحة، كلها أمور ستشكل األساس ملواصلة عمل املناصرة الذي يقوم به مكتب املمثل اخلاص هبذا الصدد

  االستنتاجات والتوصيات-رابعاً 

ياً، ويضطلع مبسؤولية السهر على محاية حقوق       يلعب نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان دوراً أساس        -١٨
وقد أفضت اجلهود التعاونية املبذولة على مدى األعوام        . األطفـال املتضررين من احلروب على أرض الواقع       

واجلهود اإلصالحية اجلارية   . العديـدة املاضية إىل الزخم القوي احلايل حلماية األطفال املتضررين من احلروب           
مم املتحدة حلقوق اإلنسان موجهة حنو زيادة تنفيذ قواعد ومعايري حقوق اإلنسان الدولية على حالياً يف نظام األ

وخطط العمل اليت قدمها املفوض السامي توفر مقترحات ملموسة لتنفيذ قواعد ومعايري            . املسـتوى القطري  
 إلدراج مسألة األطفال وهذه اجلهود اإلصالحية ختلق زمخاً قوياً. حقوق اإلنسان الدولية على الصعيد القطري

املتضررين من الصراعات املسلحة يف سياسات كيانات األمم املتحدة الرئيسية املعنية حبقوق اإلنسان وخططها 
ويدعو املمثل اخلاص إىل جتديد التزام كيانات       . االستراتيجية وبراجمها، وللسهر على توفري الدعم املايل الكايف       

نسان بالسهر، كل يف نطاق الدور اخلاص به، على حتويل حقبة تطبيق القواعد             األمم املتحدة املعنية حبقوق اإل    
 .واملعايري الدولية حلماية حقوق األطفال املتضررين من احلروب إىل واقع ملموس

 :ويف ضوء املعلومات املقدمة أعاله يوصي املمثل اخلاص لألمني العام مبا يلي -١٩

لسامية حلقوق اإلنسان إعطاء األولوية حلماية حقوق       أن تواصـل مفوضـية األمم املتحدة ا        )أ( 
األطفـال املتضـررين من احلروب يف اختصاصاهتا وخطط عملها وبراجمها يف بعثاهتا القائمة بذاهتا والعناصر                
املـتكاملة املكونـة حلقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك توفري اخلربة الكافية يف جمال محاية                   

هذه العمليات، يف إطار من التنسيق والتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى يف جمال محاية األطفال يف األطفال يف 
 مثل هذه األوضاع؛

أن تعمد مفوضية حقوق اإلنسان إىل مزيد تأمني اخلربة الكافية يف جمال محاية الطفل يف سياق                 )ب( 
 اكات حقوق اإلنسان اخلطرية والواسعة االنتشار؛ما هلا من جلان حتقيق أو بعثات لتقصي احلقائق حتقق يف انته
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أن تواصـل جلنة حقوق اإلنسان إدراج املشاغل اخلاصة باألطفال والصراعات املسلحة يف              )ج( 
مناقشاهتا وبراجمها للتعاون التقين وقراراهتا، مبا يف ذلك زيادة الوعي باالنتهاكات اجلسيمة الستة حلقوق الطفل 

م واملبينة يف آلية الرصد واإلبالغ، لدى النظر يف املشاغل القطرية احملددة واملشاغل             الـيت حددها األمني العا    
 .املواضيعية يف جمال حقوق اإلنسان
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