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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال١٠١البند 

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
  

 *تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح  
  

 موجز 
يسعى هذا التقرير إىل تقييم التقدم احملـرز يف جمـال تعمـيم الشـواغل اخلاصـة باألطفـال                    

املتضررين باحلروب على صعيد منظومة األمم املتحـدة، والثغـرات الـيت ال تـزال قائمـة يف هـذا              
لكيانـات الرئيسـية لألمـم املتحـدة واألنشـطة          ويعترب تعميم هذه الشواغل على صـعيد ا       . الصدد

مـن أجـل   �� مرحلة التطبيـق ��املضطلع هبا يف املنظومة ككل عنصرا بالغ األمهية يف الشروع يف          
 .محاية األطفال املتضررين من احلروب، وضمان سالمتهم وحتسني حياهتم يف آخر املطاف

ســألة علــى صــعيد وقــد أحــرز تقــدم ملحــوظ، وال ســيما علــى صــعيد تعمــيم هــذه امل   
ويشمل هذا التقـدم اهتمـام جملـس األمـن املنـهجي واملتضـافر              . األنشطة اخلاصة بالسلم واألمن   

هبذه املسألة، وإدراج القضايا اخلاصة باألطفال يف سياق عمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم               
أن غـــري . ويف األنشــطة املوضـــوعية ذات الصــلة علـــى صـــعيد منظومــة األمـــم املتحــدة كلـــها    

اإلجنــازات احملققــة تظــل هشــة البنيــان وميكــن أن تتالشــى إذا مل يــتم تعزيزهــا وإضــفاء الطــابع    
ويشــهد نظــام االســتجابة لألمــم املتحــدة يف نفــس اآلن ثغــرات جليــة يــتعني  . املؤسســي عليهــا
 .العمل على سدها

مكتـب املمثـل اخلـاص    تأخر تقدمي هذا التقرير نتيجة النقص الكبري يف املـوظفني والقيـود املتصـلة بـاملوارد يف               * 
 .ألطفال والصراع املسلحاملعين باني العام لألم
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أن علـى   وخيلص هذا التقرير إىل أنه يتعني التعهد بالتزامات واختـاذ تـدابري يف هـذا الشـ                 
صعيد املنظومة ككل حىت تربز قضية األطفال املتضررين بالصراعات املسلحة باعتبارها قضـية             

ويتطلب جتسيد هذه اجلهـود     . متسقة وشاملة لعدة قطاعات على مستوى السياسات والربامج       
جتسيدا واقعيا وعمليا التزاما قويا من لدن قياديي كيانات األمـم املتحـدة الرئيسـية، فضـال عـن                 

 .عبئة وختصيص املوارد املالية والبشرية الالزمة على سبيل األولويةت
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 املقدمة -أوال  
ــة العامــة     - ١ /  كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥١/٧٧يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعي

 الــذي حــدد واليــة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لشــؤون األطفــال والصــراع    ١٩٩٦ديســمرب 
وقــد مــددت اجلمعيــة العامــة منذئــذ الواليــة مــرتني، . مي تقريــر ســنوياملســلح وطلــب إليــه تقــد

 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األولاملؤرخ ٥٧/١٩٠وكان التمديد األخري بالقرار 
 

 واقعا بالنسبة لألطفال املتضررين من احلروب�� مرحلة التطبيق��جعل   
 والصــراع رغــم التطــورات اهلامــة الــيت حتققــت علــى صــعيد جــدول أعمــال األطفــال    - ٢

فهنـاك هـوة    . املسلح، يظل وضع األطفال يف حاالت الصراعات خطريا ال ميكن السكوت عنه           
ــارزة املعــامل بــني الفظــائع الــيت ترتكــب يف حــق األطفــال مــن جهــة، واملعــايري       مــثرية للقلــق وب

وهلـذا  . الواضحة والقوية واملبادرات امللموسة اليت  أرسيت من أجل محايتهم مـن جهـة أخـرى               
العنصـر املهـيمن يف أنشـطة الـدعوة الـيت اضـطلع هبـا           �� مرحلـة التطبيـق   ��، شكلت محلة    السبب

وسـعيا إىل ردم هـذه اهلـوة، يـتعني علـى اجملتمـع الـدويل                . املمثل اخلاص على مدى هذه الواليـة      
ــة يف وضــع املعــايري إىل مهمــة اإلنفــاذ       ــة املتمثل ــه مــن املهــام املعياري اآلن أن حيــول وجهــة طاقات

مرحلـــة ��وكانـــت الـــدعوة إىل الشـــروع يف . يف ضـــمان تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــعاملتمثلـــة 
 إىل اجلمعيـة العامـة، وأيـدها جملـس األمـن كـذلك منـذ ذلـك               األمـر قـد وجهـت أول      �� التطبيق
 .احلني
ــة  - ٣ ــة التطبيــق ��وتشــمل محل ــدعوة إىل األخــذ  : أربعــة عناصــر أساســية وهــي �� مرحل ال

الصراع املسلح ونشرها؛ وتطوير شبكات اجملتمـع املـدين احملليـة مـن              باألطفال و  املتعلقةباملعايري  
أجل الدعوة والوقاية والرصد وتعزيزها؛ ووضع آليـة رصـد وإبـالغ مـن أجـل ضـمان االمتثـال          

 باألطفال والصراع املسلح؛ وتعميم قضايا األطفال والصراع املسلح يف بـرامج            املتعلقةللمعايري  
ويكـرس هـذا التقريــر   . اء داخـل األمـم املتحـدة أو خارجهـا    وآليـات املؤسسـات الرئيسـية، سـو    

بالكامل إىل مسألة التعميم، ويسـعى خاصـة إىل تقيـيم التقـدم احملـرز يف تعمـيم قضـايا األطفـال                      
 .والصراع املسلح يف منظومة األمم املتحدة والثغرات اليت ال تزال قائمة يف هذا اجملال
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  يف أنشطة املنظومة ككلرين بالصراع املسلحاملتأثتعميم قضايا األطفال و -ثانيا  
 

 الصراع املسلح يف أعمال جملس األمناملتأثرين بإدراج قضايا األطفال  -ألف  
 

   جدول أعمال جملس األمنيفاملسلح والصراع إدراج قضية األطفال  - ١ 
 يتـه ، منذ مسـتهل وال    ألطفال والصراع املسلح  شؤون ا دعا املمثل اخلاص لألمني العام ل      - ٤

قضـايا األطفـال    يف   جملـس األمـن بشـكل منـهجي          شـراك إىل أفكار حمددة واقترحهـا مـن أجـل إ         
وقد كان للتطورات اهلامة وغري املسبوقة اليت شهدها جملس األمـن منـذ عـام               . والصراع املسلح 

الصــراع املســلح  املتــأثرين باألطفــالاملتعلــق بعمــال األ آثــار بعيــدة املــدى علــى جــدول ١٩٩٩
وقـد عمـل املمثـل اخلـاص عـن كثـب مـع              .  يف هـذا الصـدد     ية استجابة األمم املتحدة   وعلى فعال 

أعضــاء جملــس األمــن مــن أجــل تعمــيم جــدول أعمــال األطفــال والصــراع املســلح يف قطــاع       
 .عمليات حفظ السالم واألمن

ــا باملناقشــة    -  ٥ ــاول جملــس األمــن رمسي ــذ عــام  تن  مســألة األطفــال والصــراع  ،١٩٩٩، من
وقد أتاح ذلك الفرصـة إلحاطـة جملـس    . ة سنوية مكرسة هلذا الغرض دون غريه  املسلح يف دور  

. األمن بشأن حمنة األطفال املتضررين باحلروب، ومناقشة املقترحات الرامية إىل تعزيز محايتـهم            
لعــرض آرائهــم مباشــرة علــى جملــس األمــن،      مناســبة للشــباب أنفســهم  أيضــا أتــاح ذلــك  و

 جملـس  شـراك بإ�� صـيغة آريـا  ��بشكل غـري رمسـي مـن خـالل       وللمنظمات غري احلكومية القيام     
وقــد أتــاح النقــاش واالســتعراض الســنويان جمللــس . األطفــال والصــراع املســلحيف قضــية األمــن 

 تشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن جـدول      ات املسلحة األمن التأكيد على أن قضية األطفال والصراع      
 .أعمال األمم املتحدة للسلم واألمن

 اليت اعتمدت بشأن األطفال والصراع املسلح منـذ         ةت جملس األمن اخلمس   ومتثل قرارا  - ٦
ــال، وتشــكل عناصــر      ١٩٩٩عــام  ــة األطف ــاري حلماي ــة يف اهليكــل األساســي املعي  ركــائز هام

وتعكـس قـرارات جملـس األمـن كـذلك إىل           . ��مرحلـة التطبيـق   ��أساسية يف مسرية التقدم حنـو       
تيجي واهلــادف الــذي وضــع يف جمــال األطفــال  حــد كــبري جــدول األعمــال التعــاوين واالســترا 

 . والصراع املسلح
 

 نطاق قرارات األمم املتحدة بشأن األطفال والصراع املسلح وتطورها - ٢ 
ــارزة بالنســبة         - ٧ ــامل ب ــال والصــراع املســلح مع ــرارات جملــس األمــن بشــأن األطف ــل ق متث

يكون قد كـرس    ) ١٩٩٩ (١٢٦١لقرار  افباعتماد جملس األمن    . لألطفال املتضررين باحلروب  
وأكــد . ألول مـرة قـرارا ملوضـوع يـدعو إىل االنشـغال ال يتعلـق حبالـة معينـة أو حبـادث طـارئ          
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يشــكالن أن محايــة األطفــال املتضــررين بــاحلروب ورفــاههم  ) ١٩٩٩ (١٢٦١اعتمــاد القــرار 
تشكل عـادة جـزءا مـن جـدول أعمـال           واألمن والسلم   قضية تتطلب اهتماما كبريا على صعيد       

ــرار . لـــس األمـــنجم ــال املعرضـــني   ) ١٩٩٩ (١٢٦١ويضـــع القـ ــة األطفـ ــعا حلمايـ ــارا واسـ إطـ
للصــراعات املســلحة، يشــمل إدراج موضــوع محايــة الطفــل يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ  

 .السالم 
 حلماية األطفال، ويدعو فيمـا يـدعو        حمددةخطة عمل   ) ٢٠٠٠ (١٣١٤ويتيح القرار    - ٨

بوسـائل  األطفـال مـن العقـاب،       الـذين يسـيئون معاملـة       إىل إفالت   إليه من تدابري إىل وضع حد       
املوارد املشــروعة بــالعفــو؛ وإىل اختــاذ تــدابري مناهضــة للتجــارة غــري  أحكــامحرمــاهنم مــن منــها 

ــيت   ــة ال ــودا ل الطبيعي ــالغ ب لحــرب وتســاهم يف  تســتخدم وق ــز  إحلــاق أذى ب ــال؛ وإىل تعزي األطف
تطفني؛ وإىل تعزيــز قــدرات املؤسســات الوطنيــة  اجلهــود مــن أجــل اإلفــراج عــن األطفــال املخــ  

. مشـاركة الشـباب أنفسـهم يف بـرامج السـلم         زيـادة   واجملتمع املدين علـى محايـة األطفـال؛ وإىل          
كذلك إىل إحلاق مستشارين حلماية األطفـال بعمليـات األمـم           ) ٢٠٠٠ (١٣١٤ويدعو القرار   

 . املتحدة حلفظ السالم
مرحلـة  ��خطوة هامة يف طريق التقـدم حنـو         ) ٢٠٠١ (١٣٧٩وميثل قرار جملس األمن      - ٩

ألطراف الـيت جتنـد   بـا بإقراره ممارسة رصد االمتثال واإلبالغ عنه وتقدمي قائمة رمسيـة           �� التطبيق
 يف ة أساســيمســةتلــك املمارســة لتكــون األطفــال أو تســتخدمهم يف حــاالت الصــراع املســلح،  

ويعـرب  .  من األمني العام إىل جملس األمن      التقرير السنوي عن األطفال والصراع املسلح املقدم      
دراج أحكام خاصة حبماية األطفال لـدى النظـر          استعداد جملس األمن إل    هذا القرار كذلك عن   

 .يف واليات عمليات حفظ السالم
. ��مبرحلــة التطبيــق��النــداء اخلــاص ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠ويؤيــد جملــس األمــن يف قــراره   - ١٠

بـالغ بـدعوة األطـراف احملـددة يف قائمـة األمـني العـام إىل                ويوسع هذا القرار نطاق الرصد واإل     
توفري معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لوضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم، ويعـرب عـن               

 يفو. نية جملس األمن النظر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة علـى األصـعدة الـيت مل تشـهد تقـدما كافيـا                       
األطـراف يف الصـراعات املسـلحة إىل التقيـد      لعام أيضا   ، يدعو األمني ا   )٢٠٠٣ (١٤٦٠القرار  

ــام ل      ــل اخلــاص لألمــني الع ــام املمث ــيت تعهــدت هبــا أم ألطفــال شــؤون ابااللتزامــات امللموســة ال
 يف مجيــع ة املســلحاتوالصــراع املســلح، ويطلــب إدراج معلومــات عــن األطفــال والصــراع      

 .التقارير اخلاصة ببلدان حمددة واملقدمة إىل جملس األمن
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جمــاال هامــا جديــدا مــن  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ القــرار  آخــر قــرار للمجلــس وهــو  ويفــتح - ١١
علـى  �� مرحلـة التطبيـق  ��حيث أنه يتضمن أحكامـا بعيـدة املـدى، وال سـيما يف سـياق جتسـيد        

 :ويورد القرار العناصر الرئيسية التالية. أرض الواقع
 الـواردة أمساؤهـا يف      هـات اجلمعلومـات عـن مـدى التـزام         يطلب من األمني العام تقدمي       � 

ــة      ــاة املعلومـــات املتعلقـ ــع مراعـ ــلح، مـ ــراع املسـ ــال والصـ ــره عـــن األطفـ مرفقـــي تقريـ
 ءات أخرى ترتكب حاليا ضد األطفال؛بانتهاكات وإسا

االت الصـراع املسـلح املدرجـة علـى     يطلب إىل األطراف الـواردة يف القائمـة املعنيـة حبـ       � 
ملموسـة حمـددة زمنيـا، بالتعـاون مـع           األمـن إعـداد خطـط عمـل          جدول أعمال جملـس   

 األفرقة امليدانية لألمم املتحدة، من أجل وضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم؛

 وشاملة للرصد واإلبـالغ،     منهجيةآلية   بصورة عاجلة    يطلب من األمني العام أن يضع      � 
 ؛٢٠٠٣ لعام  يف االعتبار االقتراحات الواردة يف تقريرهواضعا

األفرقـة القطريـة التابعـة      بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم و     باألمن رمسيا    جملس   أناطو � 
ــة للقــرارات وااللتزامــات   ة األوىل عــن ضــمان ي املســؤوللألمــم املتحــدة املتابعــة الفعال

مرحلــة �� ثغــرة كــبرية يف نظــام    ذلــكويســد. املتصــلة باألطفــال والصــراع املســلح   
 أفرقــة األمــم ، فــإنويف هــذا الســياق. ســلحألطفــال والصــراع املاملتعلقــة با�� التطبيــق

نسيق القـرارات وااللتزامـات ومتابعتـها، ومباشـرة         ت اآلن رمسيا ب    مكلفة املتحدة امليدانية 
احلوار مع األطراف مبا يـؤدي إىل وضـع خطـط عمـل ملموسـة، واالسـتعراض املنـتظم         

  اخلاص؛ثلهممالمتثال األطراف يف الصراع، وتقدمي تقرير إىل األمني العام عن طريق 

ــة إىل         �  ــيم احلاج ــى تقي ــهجي عل ــام أن حيــرص بشــكل من ــني الع ــرار إىل األم ــب الق يطل
ــددهم و   ــال وع ــة األطف ــن     ادوأمستشــارين حلماي ــة م ــداد لكــل عملي ــم خــالل اإلع ره

 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛

 مجيــعيف ة األطفــال مســألة محايــ إدراج وهــويعيــد جملــس األمــن تأكيــد مــا نــص عليــه   � 
 ؛ من التقريرباعتبارها جانبا خاصا حمددة املتعلقة باحلاالت اخلاصة ببلدان تقاريرال

يدعو جملس األمـن املنظمـات اإلقليميـة إىل اختـاذ تـدابري ملموسـة، منـها تعمـيم مسـألة                      � 
األطفـــال والصـــراع املســـلح يف براجمهـــا وهياكلـــها، وإىل وضـــع آليـــات لالســـتعراض 

 بالغ؛والرصد من جانب األقران ولإل
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يــدعو جملــس األمــن إىل تنميــة وتقويــة قــدرات املؤسســات الوطنيــة وشــبكات اجملتمــع    � 
املدين اليت تعترب ذات أمهية بالغة على صعيد ضـمان امللكيـة احملليـة للمبـادرات املتخـذة                  

 .يف جمال األطفال والصراع املسلح واستدامتها

اراتـــه األخـــرى املتعلقـــة وقر) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وســـيتطلب تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن  - ١٢
باألطفــال والصــراع املســلح ومتابعتــها التزامــا قويــا مــن لــدن مجيــع أصــحاب املصــلحة وتعاونــا 

، واملنظمـات اإلقليميـة،   )١(ومشاركة منها، وال سيما الدول األعضاء، وكيانات األمـم املتحـدة         
 .واملنظمات غري احلكومية

بعثـات األمـم املتحـدة      أن تضـطلع بـه      اآلن  ى  املتـوخ  التأكيد عليـه أن الـدور        ينبغيومما   - ١٣
امليدانيـة يف جمـال متابعـة وتنسـيق القـرارات والقضــايا املتعلقـة باألطفـال والصـراع املسـلح ميثــل          

  ذلـك  ومـن شـأن   . ��مرحلـة التطبيـق   ��احلاجة إليها ماسة من أجـل بلـوغ         وبالغة األمهية   خطوة  
، وأن ) كانــت إىل حــد اآلن غــري رمسيــةالــيت(أن يضــفي الطــابع الرمســي علــى املمارســة الراهنــة 

ــه          ــداين، وأن يوج ــى الصــعيد املي ــم املتحــدة عل ــة األم ــاق منظوم ــيم يف نط ــيضــمن التعم دفق ت
املعلومـات إىل املقـر، وأن يــربز مسـألة األطفـال والصــراع املسـلح بوصـفها أولويــة علـى نطــاق        

 .منظومة األمم املتحدة
باألطفال والصراع املسـلح يف واليـات   وفضال عن ذلك، يشكل إدراج أحكام خاصة      - ١٤

حفظ السالم لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، وتوفري التدريب وتقدمي التقارير، إضـافة إىل               
. ��مرحلـة التطبيـق   ��نشر مستشاري محاية األطفال، جانبا من اجلوانب العملية اهلامة يف نظـام             

ملقـر معـا مـن أجـل ضـمان التنفيــذ      ويكمـن التحـدي اآلن يف وضـع نظـام منـهجي يف امليــدان وا     
 .واالمتثال يف هذه اجملاالت

 
 إدراج مسألة األطفال والصراع املسلح يف التقارير املقدمة إىل جملس األمن ويف قراراته - ٣ 

استجابة إىل مـا قضـى بـه جملـس األمـن مـن أن تتضـمن مجيـع التقـارير اخلاصـة ببلـدان                          - ١٥
، ))٢٠٠٣ (١٤٦٠القـرار   (خاصـا عـن محايـة الطفولـة         حمددة املقدمـة إىل جملـس األمـن قسـما           

أصــدر مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراع املســلح باالشــتراك مــع إدارة     
 إىل ٢٠٠٣يوليــه /عمليـات حفــظ الســالم وإدارة الشــؤون السياسـية مــذكرة مشــتركة يف متــوز  

عـدد  قـد تزايـد     و. احلكـم هـذا   مجيع عمليات السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة يطلـب فيهـا تنفيـذ                 
 منـذ   التقارير املقدمة إىل جملس األمن واملتضمنة إلشارات هامة إىل محاية األطفال تزايـدا كـبريا              

__________ 
األمم املتحدة مبعناها الشامل لتدل على مجيع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا             �� كيانات��تستعمل   )٣( 

 .وإداراهتا ومكاتبها
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 مـن   ت صـدر   تقريـرا خاصـا ببلـدان حمـددة        ٦٩فمن أصـل    . اعتماد هذا القرار وإصدار املذكرة    
ئل تتعلــق  تقريــرا مســا ٢٩، تضــمن ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ١٠

ــق ب باألطفــال والصــراع املســلح   ــا يف حــاالت تتعل ــا،  - أفغانســتان، وســرياليون، وإثيوبي إريتري
-وليربيا، وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكـوت ديفـوار، والصـومال، وتيمـور              

أما من حيث إدراج قسم خاص عن محاية األطفال، فإن االمتثال لـذلك كـان               . ليشيت، وهاييت 
لى مستوياته يف احلاالت اليت مت فيهـا نشـر مستشـاري محايـة األطفـال يف بلـدان معينـة يف                     يف أع 

كمـا أن موضـوع محايـة األطفـال احتـل حيـزا بـارزا يف التقـارير               . إطار عمليات حفـظ السـالم     
املوضــوعية املتعلقــة باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، ومحايــة املــدنيني، واملــرأة، والســلم   

نــع الصــراعات املســلحة، واجلهــود املبذولــة علــى الصــعيد دون اإلقليمــي يف غــرب  واألمــن، وم
 .أفريقيا
وقد ترتب عن تزايد اهتمام جملس األمن مبسألة األطفال والصراع املسـلح زيـادة عـدد       - ١٦

، تضـمن   ٢٠٠٣يوليـه   /ومنـذ متـوز   . األحكام اخلاصة حبماية األطفـال يف قـرارات جملـس األمـن           
 إشـارات مـن هـذا القبيـل يف حـاالت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،            قـرارا  ٦٠ من أصـل     ١١

وسرياليون، وليربيا، وكوت ديفوار، وهاييت، وبوروندي، والسودان ويف القرار املتعلـق حبمايـة             
 .موظفي األمم املتحدة

ويف حــاليت ليربيــا وكــوت ديفــوار، أدرجــت األحكــام املتعلقــة حبمايــة األطفــال يف          - ١٧
 . لوالييت عملييت حفظ السالمشئةاملنالقرارات 
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جدول يتعلق بإدراج مسائل األطفال والصراع املسلح يف تقارير األمني العام املقدمة إىل  - ١اجلدول 
 )٢٠٠٤-١٩٩٩(جملس األمن ويف قرارات جملس األمن 

حـــددت هـــذه األرقـــام والنســـب باالعتمـــاد علـــى جممـــوع عـــدد التقـــارير   : مالحظـــة[  
 ]لة بقضايا األطفال والصراع املسلحوالقرارات ذات الص

 
 

ــن املتضــمنة      ــة إىل جملــس األم ــام املقدم ــارير األمــني الع تق
 لقضايا األطفال والصراع املسلح

ــايا األطفـــال       ــن املتضـــمنة لقضـ ــرارات جملـــس األمـ قـ
 والصراع املسلح

  يف املائة٣٧=  )٣٥من أصل  (١٣ )يونيه/ حزيران٣٠يف  (٢٠٠٤
ليشيت، هـاييت، مجهوريـة      -  تيمور كوت ديفوار، ليربيا،  (

الكونغــو الدميقراطيــة، أفغانســتان، ســرياليون، بورونــدي،  
ــال والصــراع املســلح،      ــدنيني، األطف ــة امل الصــومال، محاي

 )اجلهود دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا

  يف املائة١٤=  )٢٩من أصل  (٤
 )كوت ديفوار، هاييت، السودان، بوروندي(

  يف املائة٣٦=  )٧٢من أصل  (٢٦ ٢٠٠٣
إريتريــا، ليربيــا، غــرب  - أفغانســتان، ســرياليون، إثيوبيــا(

أفريقيا، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، كـوت        
ديفــوار، الصــومال، أنغــول، األطفــال والصــراع املســلح،   

 )األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

  يف املائة٢٠=  )٦٦من أصل  (١٣
طيـــة، ســـرياليون، ليربيـــا، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقرا(

كوت ديفوار، محاية موظفي األمم املتحدة، األسـلحة        
واألســــلحة اخلفيفــــة، األطفــــال والصــــراع  الصــــغرية 
 )املسلح

  يف املائة٣٣=  )٦٧من أصل  (٢٢ ٢٠٠٢
ــة  ( ــومال، مجهوريــ ســــرياليون، أنغــــوال، فلســــطني، الصــ

بيسـاو، البوسـنة     - الكونغو الدميقراطية، أفغانستان، غينيا   
ــا، تيمــور و ليشــيت، األطفــال والصــراع   - اهلرســك، ليربي

املســـلح، األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة، محايـــة 
 )املدنيني، املرأة، السلم واألمن، منع الصراعات املسلحة

  يف املائة٦=  )٦٧من أصل  (٤
مجهورية الكونغو الدميقراطية، سرياليون، أفغانسـتان،      (

 )أنغوال

  يف املائة٢٩=  )٧٧من أصل  (٢٣ ٢٠٠١
ــا ( ــرياليون، إثيوبيــ ــنة   - ســ ــتان، البوســ ــا، أفغانســ إريتريــ

واهلرسك، العراق، ليربيا، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،        
ــا ــال والصــراع     - غيني ــوال، األطف ــا، أنغ ــاو، جورجي  بيس

 )املسلح، محاية املدنيني، منع الصراعات املسلحة

  يف املائة١٤=  )٥١من أصل  (٧
ريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، منــــع ســــرياليون، مجهو(

 )الصراعات املسلحة، األطفال والصراع املسلح

  يف املائة٢١=  )٧٦من أصل  (١٦ ٢٠٠٠
ســــرياليون، مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، أنغــــوال، (

األطفـال والصــراع املسـلح، األســلحة الصـغرية واخلفيفــة،    
تنفيــــذ تقريــــر اإلبراهيمــــي، دور إدارة عمليــــات حفــــظ 

 ) يف نزع السالح والتسريح واإلدماجالسالم

  يف املائة١٢=  )٤٩من أصل  (٦
ــة   ( ــرياليون، محايـ ــة، سـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ

املــدنيني؛ مســؤولية جملــس األمــن علــى صــعيد فــريوس  
اإليـدز وعمليـات حفـظ السـالم        /نقص املناعة البشـرية   

 )الدولية؛ املرأة والسلم واألمن
  يف املائة١٢,٥=  )٨٠من أصل  (١٠ ١٩٩٩

سرياليون، مجهورية الكونغو الدميقراطية، أفريقيـا، محايـة        (
 )املدنيني، أفغانستان، البوسنة واهلرسك

  يف املائة١١=  )٦٤من أصل  (٧
ــور( ــرياليون، تيمــ ــو   -ســ ــة الكونغــ ــيت، مجهوريــ ليشــ

ــراع    ــال والصــ ــدنيني، األطفــ ــة املــ ــة، محايــ الدميقراطيــ
 )املسلح
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مسـتوى إدراج قضـايا األطفـال والصـراع املسـلح يف التقـارير              وتشكل هذه الزيادة يف      � ١٨
غري أن ذلك جيب أن يـتم بصـورة   . املقدمة إىل جملس األمن والقرارات اليت يتخذها تقدما هاما   

منهجية وبتوزيع أكثر انتظاما، وجيب يف هناية األمر أن يتجسـد يف تـدابري ملموسـة تتخـذ                  أكثر  
 .لفائدة األطفال

 
 :التوصيات  

غي جمللس األمن استعراض الشواغل املتعلقة باألطفـال والصـراع املسـلح كلمـا              ينب 
مت النظر يف حالة بلـد معـني، وضـمان إدراج القضـايا املتعلقـة باألطفـال والصـراع                   

 .املسلح يف القرارات الصادرة يف أعقاب ذلك

ينبغي لرؤساء بعثات السالم وإدارة عمليات حفظ السالم وضع إجراءات خاصة       
) ٢٠٠٣( ١٤٦٠ن تنفيــذ املقتضــيات الــواردة يف قــراري جملــس األمــن      لضــما

ــال    ، )٢٠٠٤( ١٥٣٩ و ــة األطفـ ــى إدراج محايـ ــنص علـ ــيت تـ ــراعات الـ يف الصـ
 .يف مجيع التقارير اخلاصة بدول حمددةانبا حمددا املسلحة بوصفها ج

ينبغـــي إدراج الشـــواغل املتعلقـــة باألطفـــال والصـــراع املســـلح يف واليـــات مجيـــع  
ــات ــال بشــكل خطــري        عملي ــا األطف ــيت يتضــرر فيه ــظ الســالم يف احلــاالت ال  حف

 .بالصراع املسلح

كلمــا قــام جملــس األمــن مبهمــة ميدانيــة لتقصــي احلقــائق، ينبغــي أن تتضــمن دائمــا   
التقارير املوجزة واملناقشات اليت تضطلع هبا تلك املهمـة قائمـة بالشـواغل املتعلقـة               

 .باألطفال والصراع املسلح

 اليت جيريها جملس األمن عن األطفال والصـراع   ، تكرس املناقشة السنوية   ينبغي أن  
ــة  ،املســـلح ــتعراض منـــهجي حلالـ ــراء اسـ ــعامتثـــال األطـــراف إلجـ   يف أرض الواقـ

فيها ارتكاب انتهاكات خطـرية     ستمر  يف احلاالت اليت ي   اللتزامها حبماية األطفال و   
 .الالزمة يتعني على جملس األمن اختاذ اإلجراءات يف حق األطفال

 
  إدماج قضايا األطفال والصراع املسلح يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم -باء  
 اتيف مرحلة التخطيط للبعث - ١ 

وذلـك  ألطفال والصراع املسـلح،     املعين با ولقد دعا مكتب املمثل اخلاص لألمني العام         - ١٩
 إىل إدمـاج اهتمامـات األطفـال    بالتعاون مع اليونيسيف وكيانات أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة،        

والصراع املسلح بصورة منتظمة يف سـياق فرقـة العمـل املتكاملـة التابعـة للبعثـة أو فرقـة العمـل                      
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تقـوم  املشتركة بني الوكاالت، اليت دأبت على االنعقاد منـذ أن صـدر تقريـر اإلبراهيمـي لكـي                   
ــب ــداد بط ويتخط ــظ الســالم   إع ــم املتحــدة حلف ــات األم ــذه  . عث املشــاركة، أُدرجــت  ونتيجــة هل

األطفال والصراع املسـلح يف حـاالت قطريـة حمـددة، مبـا يف ذلـك أفغانسـتان                الشواغل املتعلقة ب  
ولقـد تعـاون مكتـب    . وأنغوال وكولومبيا وكوت ديفوار وليربيا والسودان وبورونـدي وهـاييت      

ق األمـم   ألطفـال والصـراع املسـلح مـع اليونيسـيف وصـندو           املعـين با  املمثل اخلاص لألمني العام     
املتحدة اإلمنائي للمرأة ومكتب منسق الشؤون اإلنسـانية إلعـداد قائمـة مرجعيـة عـن أولويـات                  

الـيت  محاية األطفال اسـتخدمتها مـؤخرا فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت وبعثـات التقيـيم                     
 القائمــة املرجعيــة دلتُعــو. ليربيــا وكــوت ديفــوار وبورونــدي والســودان وهــاييت أوفــدت إىل 

ماية األطفال يف كل سياق حمدد، ولتدعم مطالـب جملـس األمـن مـن           لشواغل املتعلقة حب  ظهر ا لُت
. أجل إدماج عمليات النداء املوحـد يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، عنـد االقتضـاء                    

ــزع        ــال يف جمــاالت ن ــة األطف ــة املهــام الرئيســية حلماي ــادئ التوجيهي ــوجز املب ــة، ت ويف كــل حال
ــدابري مكافحــة العنــف اجلنســي واالســتغالل ورصــد     الســالح والتســر يح وإعــادة اإلدمــاج؛ وت

انتهاكات حقوق األطفال واإلبالغ عنها؛ ومساءلة األطراف يف الرتاعات املسـلحة لكـي تفـي               
 .بالتزاماهتا املتعلقة باألطفال

متضـــافرة يف ســـياق فرقـــة العمـــل املتكاملـــة التابعـــة  بصـــورة ولقـــد أســـفرت الـــدعوة  - ٢٠
فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت عـن إدمـاج برنـامج األطفـال والصـراع املسـلح يف                      /للبعثة

 :عدة عمليات للسالم يف أقطار حمددة
مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني        : فرقة العمـل املتكاملـة التابعـة للبعثـة املعنيـة بأفغانسـتان             � 

ــام  ــلح  املعـــــين باالعـــ ــراع املســـ ــال والصـــ ــتكمل ألطفـــ ــال يف �اســـ ــامج لألطفـــ برنـــ
ألطفـال والصـراع   املعـين با املمثل اخلاص لألمـني العـام     ،عقب زيارة قام هبا     �نأفغانستا

، واعتمدتـه فرقــة العمـل املتكاملــة التابعــة   ٢٠٠٢يوليــه /املسـلح إىل أفغانســتان يف متـوز  
ــة ألطفــال والصــراع  املعــين باولقــد متكّــن مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام    . للبعث

لتقـدمي  رقة القطرية التابعة لألمم املتحدة وبعثـة األمـم املتحـدة     املسلح، بالتعاون مع األف   
األطفال والصراع املسـلح    الشواغل املتصلة ب  يف أفغانستان، من ضمان إدماج      املساعدة  

تقـدمي املسـاعدة إىل   مـن أجـل   سـنة واحـدة وخلمـس سـنوات     ليف برامج األمم املتحـدة     
 .أفغانستان

ــ: فرقــة العمــل املعنيــة بــأنغوال  �  ر األمــني العــام املقــدم إىل جملــس األمــن عــن أنغــوال   تقري
)S/2002/834(   الــذي اقتــرح إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف أنغــوال، أكــد علــى أمهيــة ،

 بعــد زيــارة ميدانيــة إىل أنغــوال قــام هبــا  هــذا التقريــروجــاء . محايــة األطفــال وتأهيلــهم



 

12 04-54480 
 

A/59/426

يف جمـال    مستشـار    تعينيو. ألطفال والصراع املسلح  املعين با املمثل اخلاص لألمني العام     
 إىل  ٢٠٠٢أكتـوبر   /محاية األطفال يف بعثة األمم املتحـدة يف أنغـوال مـن تشـرين األول              

 .وقت إغالق البعثة
املعـين  مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام      شترك  ا: الفريق العامل املعين بكوت ديفوار     � 

حـدة اإلمنـائي للمـرأة،    اليونيسيف، وصندوق األمـم املت    مع  ألطفال والصراع املسلح،    با
اجهـا يف قـرار     رعناصـر إلد  يف تقدمي اقتـراح يتضـمن       ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     

ــة   ــة الجملــس األمــن عــن والي ــدة إىل كــوت ديفــوار اجلبعث تقــدمي : ومشلــت النقــاط. دي
املساعدة يف تنفيذ الربنامج الوطين لرتع سالح احملاربني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم،            

تنفيـذ   و تمام خاص لالحتياجات احملددة للنساء واألطفال يف هـذه العمليـة؛          مع إيالء اه  
برنــامج طــوعي لإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني مــن أجــل املقــاتلني الســابقني          
األجانــب، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لالحتياجــات احملــددة للنســاء واألطفــال يف هــذه    

ار، مـع إيـالء اهتمـام خـاص         تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان يف كـوت ديفـو             و العملية؛
للعنف املرتكـب ضـد النسـاء والفتيـات، واملسـاعدة يف التحقيـق يف انتـهاكات حقـوق                

، وال سـيما العقـاب علـى    اإلنسان بغية املساعدة يف إهناء ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب      
وأُنشــئت وظيفتــان ملستشــارين يف جمــال . االنتــهاكات املرتكبــة ضــد النســاء واألطفــال

 .فال يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار األطايةمح
ألطفـال والصـراع املسـلح    عـن ا  موضـوعية   أحكـام أُدرجـت   : فرقة العمل املعنية بليربيـا     � 

، مبـا يف ذلـك      )٢٠٠٤ (١٥٠٩ جملـس األمـن    يف تقرير األمـني العـام عـن ليربيـا وقـرار           
 وإعـادة  إدماج أحكام حمددة تتعلـق باألطفـال يف خطـة عمـل نـزع السـالح والتسـريح                

واعُتمــدت أيضــا خمصصــات حمــددة يف امليزانيــة مــن أجــل التعلــيم والصــحة    . اإلدمــاج
 يف التقيـيم املشـترك الـذي        هم وإعـادة إدمـاج    هموتسـرحي األطفـال   وبرنامج نزع سالح    

. أعدته األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل الحتياجـات احلكومـة الوطنيـة االنتقاليـة لليربيـا                  
ــود الــ   ــيت دعوةوأســفرت جه ــني العــام      ال ــذهلا املمثــل اخلــاص لألم ــين باب ألطفــال املع

كـرا للسـالم   أوالصراع املسلح عن إدماج قضـايا األطفـال والصـراع املسـلح يف اتفـاق            
وأُنشـئت وظيفتـان ملستشـارين يف جمـال         . ٢٠٠٣أغسـطس   /وقـع يف آب   ليربيا امل بشأن  

 .محاية األطفال يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
أُدرجـــت قضـــايا األطفـــال والصـــراع املســـلح يف     : عنيـــة بالســـودان فرقـــة العمـــل امل  � 

فضـال  اختصاصات بعثة إدارة األمم املتحدة حلفظ السالم الـيت أُوفـدت إىل السـودان،               
وجـرى االتفـاق أيضـا      . تقـدم املفريـق   ال مستشـار يف جمـال محايـة األطفـال يف            عن إيفاد 
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ــة األطفــال يف املــ     ــهائي  علــى تضــمني ســتة مستشــارين يف جمــال محاي ــوظيفي الن الك ال
 .للبعثة

ألطفـال  املعـين با  قدم مكتب املمثل اخلاص لألمـني العـام         : فرقة العمل املعنية ببوروندي    � 
والصراع املسلح معلومات عن األطفال والصراع املسلح إىل أعضـاء بعثـة التقيـيم الـيت       

مم املتحـدة   أوفدهتا إدارة عمليات حفظ السالم إىل بوروندي حتضريا إلنشاء عملية األ          
ومشل تقرير التقييم توصيات من أجـل اختـاذ تـدابري ملنـع             . ٢٠٠٤يف بوروندي يف عام     

 اجلنســية واالســتغالل اجلنســي، فضــال عــن محايــة األطفــال مــن ممارســات  العتــداءاتا
ويف وقــت مبكــر أســفرت جهــود الــدعوة الــيت بــذهلا املمثــل اخلــاص    . العمــل الضــارة

الصراع املسـلح عـن إدمـاج قضـايا األطفـال يف اتفاقـات               و املعين باألطفال لألمني العام   
ت ثــالث وظــائف ملستشــارين يف جمــال ئوأُنشــ.  بشــأن بورونــدي٢٠٠٠روشــا لعــام أ

 .محاية األطفال يف عملية األمم املتحدة يف بوروندي
ألطفــال املعــين بادعــا مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  : فرقــة العمــل املعنيــة هبــاييت � 

ســلح إىل إدمــاج قضــايا األطفــال والصــراع املســلح يف اختصاصــات بعثــة  والصــراع امل
لشـواغل املتعلقـة    التقييم اليت أوفـدهتا إدارة عمليـة حفـظ السـالم إىل هـاييت، وظهـرت ا                

ت وظيفـة  ئوأُنشـ . األطفال يف تقريـر األمـني العـام املقـدم إىل جملـس األمـن عـن هـاييت         ب
ثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف           واحدة ملستشار يف جمال محايـة األطفـال يف بع         

 .هاييت
عمليــات حفــظ لتخطــيط الُيعــد إدمــاج قضــايا األطفــال والصــراع املســلح يف مرحلــة    - ٢١

 بقـدر أكـرب يف      راسـخة حيث أصبحت محايـة األطفـال       تعميم تلك القضايا    السالم تدبريا هاما ل   
 .املوظفني وسياسة البعثة منذ البدايةشؤون عملية ختطيط 

 
 :يةتوص

من األمهية مبكان أن تكفل عملية فرقـة العمـل املتكاملـة التابعـة للبعثـة علـى وجـه                     
التحديد إدماج الشواغل املتعلقة باألطفال والصراع املسـلح يف مرحلـة التخطـيط             
لعمليات حفـظ السـالم، مبـا يف ذلـك ختصـيص وظـائف ملستشـارين يف جمـال محايـة              

 .الم، حسب االقتضاءاألطفال يف بعثات تقييم عمليات حفظ الس
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 مستشارين يف جمال محاية األطفالتعيني  - ٢ 

حلفـظ السـالم يف      املتحـدة    األمـم وبفضل التسليم بالـدور احلاسـم الـذي تؤديـه بعثـات              - ٢٢
يف القـرارات    األمـن    جملـس جمال محاية األطفال يف مجيع مراحل عمليات حفظ السالم، اعتمـد            

ــا )٢٠٠٤ (١٥٣٩، و )٢٠٠٣ (١٤٦٠، و )٢٠٠١ (١٣٧٩، و )٢٠٠٠ (١٣١٤ ، اقتراحـ
قدمه املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصـراع املسـلح مـن أجـل تعـيني مستشـارين                   
يف جمال محاية األطفال لدعم قيادة بعثة حفظ السالم تعمـيم األنشـطة املتعلقـة حبمايـة األطفـال                   

ال محايـة األطفـال أيضـا جانبـا عمليـا           ومتثل مبادرة املستشارين يف جمـ     . يف مجيع جوانب العملية   
يف موضـوع األطفـال والصـراع املسـلح ومثـاال للتعـاون الفعـال فيمـا          األمن  جملسمن مشاركة   

إلدماج محايـة األطفـال يف االجتـاه الرئيسـي        املتحدة   األممبني الكيانات ذات الصلة يف منظومة       
ويشـارك  .  علـى أرض الواقـع     يف سياق حفظ السالم، ويف هناية املطـاف حتسـني حالـة األطفـال             

مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والصـراع املسـلح مـع إدارة عمليـات حفـظ                   
بتعـيني مستشـارين يف جمـال    األمـن   جملـس السـالم واليونيسـيف يف العمـل لتسـهيل تنفيـذ طلـب       

 مرشـحني   محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك االستعراض املشـترك وتوظيـف             
 .واالحتفاظ بقائمة تضم موظفني مؤهلني لتعيينهم مستشارين يف جمال محاية األطفال

ويف احلاالت اليت مت فيها تعيني مستشـارين يف جمـال محايـة األطفـال حـىت اآلن، يـؤدي                    - ٢٣
هؤالء املستشـارون دورا هامـا لضـمان إدمـاج الشـواغل املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف سياسـات                     

وبصـورة عامـة، يتمثـل دور مستشـار يف جمـال محايـة األطفـال يف           . ثة حلفـظ السـالم    وأنشطة بع 
املساعدة على ضمان أن تكون محايـة األطفـال شـاغال يتسـم باألولويـة خـالل خمتلـف مراحـل                     

ويف إطار عملية حلفظ السـالم يسـدي املستشـار يف جمـال محايـة               . حفظ السالم وتوطيد السالم   
البعثــة، وبصــورة منوذجيــة إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين  األطفــال النصــيحة إىل قيــادة 

باألطفال والصراع املسلح، بشأن إدماج االعتبارات املتعلقة باألطفال يف مجيع أنشـطة وبـرامج          
حفظ السالم وبناء السالم ذات الصلة، أي، تعميم األنشـطة املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف سـائر                

ومثـة  .  العنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر املـدين       -ناصرها  أعمال البعثة، وعرب مجيع ع    
بصـورة حمـددة يف      األمـن    جملـس جانب أساسي يف هذا السياق، وهو اجلانب الذي طلبـه أيضـا             

، أي تقدمي التدريب يف جمايل محاية األطفال وحقـوق األطفـال جلميـع              )٢٠٠٠ (١٣١٤القرار  
واملستشـارون يف جمـال محايـة األطفـال         .  السـالم  العاملني يف جمـال حفـظ      املتحدة   األممموظفي  

بشـأن   العـام    األمـني يشكلون أيضـا عنصـرا أساسـيا لتنفيـذ سياسـة عـدم التسـامح الـيت وضـعها                    
االعتــداءات اجلنســية واالســتغالل اجلنســي، مــن خــالل مجلــة أمــور منــها املشــاركة يف آليــات    

 محايـة األطفـال أيضـا بصـفته         ويعمـل املستشـار يف جمـال      . الستعراض السلوك على صعيد البعثة    
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جهــة اتصــال وحمــاورا بــني البعثــة وشــىت األطــراف الفاعلــة يف املوقــع املعنيــة بقضــايا األطفــال،    
سيما األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، واحلكومة الوطنيـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة                وال

عمـل املستشـارين يف جمـال محايـة         ويـرد التوجيـه العـام ل      . جمتمـع املـاحنني   /واألوساط الدبلوماسية 
األطفال يف اختصاصات املستشارين يف جمال محايـة األطفـال، الـيت اشـترك يف إعـدادها مكتـب             
املمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح، واليونيسـيف، وإدارة عمليـات                

ــظ الســالم  ــة، يضــع املستشــارون يف    . حف ــذه االختصاصــات العام ــادا هب ــة  واسترش ــال محاي  جم
 .األطفال خطط عمل أكثر حتديدا تعكس القضايا الرئيسية لألطفال يف سياق بلد معيَّن

ومن األمهية مبكان التأكيد علـى الطـابع التكـاملي وال سـيما بـني املستشـارين يف جمـال            - ٢٤
تضـطلع اليونيسـيف بـدور قيـادي يف         القطريـة   ويف مجيـع احلـاالت      . محاية األطفال واليونيسيف  

ضايا األطفال، ويعمل املستشارون يف جمال محاية األطفال يف سياق الـدعوة واألولويـات الـيت                ق
ــتظم للمعلومــات واملشــاورات املســتمرة، ميكــن    . حتــددها اليونيســيف ــادل املن ومــن خــالل التب

وللداللـة علـى    . تقسيم العمل على حنو يأخذ يف االعتبار املزايا النسـبية، والقـدرات، واخلـربات             
 سرياليون، تعاون املستشارون يف جمال محاية األطفـال عـن كثـب وبصـورة فعالـة مـع                   ذلك، يف 

ــاجهم، ومشــاركة         ــادة إدم ــال وتســرحيهم وإع ــزع أســلحة األطف ــامج ن اليونيســيف بشــأن برن
ــة مــن أجــل        ــة القانوني ــز إطــار احلماي ــة، وتعزي ــة للعدال ــات االنتقالي ــهم يف اآللي األطفــال ومحايت

ويف . درات وزارات احلكومـة املعنيـة وقـوة الشـرطة الوطنيـة واجلـيش           األطفال، ويف جمال بناء ق    
يف مجهوريـــة الكونغـــو  األمـــم املتحـــدة منظمـــةجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، عملـــت بعثـــة 

الدميقراطية واملستشارون يف جمال محاية األطفال عن كثب مـع اليونيسـيف لرصـد االنتـهاكات           
ويف الوقـت نفسـه، مثـة مهـام داخليـة هلـا أمهيتـها               . عنهااخلطرية املرتكبة ضد األطفال واإلبالغ      

يف عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلـك تقـدمي التـدريب بصـورة منتظمـة جلميـع مـوظفي حفـظ                     
 .السالم، مما يعد جانبا أساسيا من أعمال املستشارين يف جمال محاية األطفال

ني يف الوقـت الـراهن يف    مستشارا يف جمال محاية األطفال مـوزع ١٧وهناك ما جمموعه   - ٢٥
ومن املتوقـع   . عمليات حفظ السالم يف سرياليون ومجهورية الكونغو الدميقراطية وليربيا وهاييت         

ديفــوار،  تعــيني مستشــارين يف جمــال محايــة األطفــال علــى الفــور يف عملــييت بورونــدي وكــوت
ستشـارين يف جمـال     ويرد يف اجلـدول التـايل مـوجز لتعـيني امل          . فضال عن بعثة التقييم يف السودان     

 :٢٠٠٤سبتمرب /أيلولمحاية األطفال حىت 
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 وزع املستشارين يف جمال محاية األطفال يف علميات حفظ السالم - ٢اجلدول 
 

 البعثة البلد

عــــدد املستشــــارين يف 
جمـــال محايـــة األطفـــال 

 يف املالك الوظيفي

عــــدد املستشــــارين يف 
جمـــال محايـــة األطفـــال 

 احلالة يف مناصبهم

بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 التوظيف جار حاليا ١٢ ١٥

 التوظيف جار حاليا ١ ٢ بعثة األمم املتحدة يف سرياليون سرياليون
 تعيني كامل ٢ ٢ بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ليربيا

يف كــوت عمليــة األمــم املتحــدة   كوت ديفوار
 ديفوار

 التوظيف جار حاليا صفر ٢

ــدة يف   بوروندي ــم املتحـــــ ــة األمـــــ عمليـــــ
 بوروندي

 التوظيف جار حاليا صفر ٣

بعثــــة األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق   هاييت
 االستقرار يف هاييت

 تعيني كامل ١ ١

مـــن املتوقـــع أن يعـــني يف  صفر ١ بعثة تقييم السودان
 مستشـارين  ٦هناية األمر  

 طفاليف جمال محاية األ
عـــــام (أغلقـــــت البعثـــــة  ١ ١ بعثة األمم املتحدة يف أنغوال أنغوال

٢٠٠٣( 
 وظيفة خمصصـة    ٢٧  اجملموع

ملستشــارين يف جمــال 
 محاية األطفال

ــارا يف ١٧  مستشــــــ
جمال محايـة األطفـال    

 مت تعيينهم

 

  
وحسبما يتضح من اجلدول املذكور أعاله، أنشئت حـىت اآلن وظـائف ملستشـارين يف                - ٢٦
غــري أن عــدة عمليــات حلفــظ الســالم  .  محايــة األطفــال يف ســبع عمليــات حلفــظ الســالم جمــال
ــال         ال ــد القضــايا املتصــلة باألطف ــال، حيــث تع ــة األطف ــدون مستشــارين يف جمــال محاي ــزال ب ت

ــا، ومل ختصــص حــىت اآلن         ــارزة فيه ــة ب ــل مكان ــة وحتت ــة الصــلة بالعملي والصــراع املســلح وثيق
 .جمال محاية األطفالاعتمادات لتعيني مستشارين يف 

 
 توصيات
بغية ضمان تعميم القضايا املتصلة باألطفال والصراع املسلح، ورصدها واإلبـالغ          

عنها بصورة فعالة، وتقدمي التـدريب، ينبغـي القيـام بعمليـة تقيـيم منهجيـة ألعـداد                   
املستشارين يف جمال محاية األطفال وأدوارهم أثناء عملية التحضري لكل عملية من            

 .حلفظ السالم املتحدة األممت عمليا
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ينبغي تعيني منسقني يف جمال محاية األطفال يف إدارة عمليـات حفـظ السـالم بـاملقر                  
بغية تنظيم ممارسة تعيني املستشارين يف جمال محاية األطفال تنظيما منهجيا، وتقـدمي         
ــة      ــدعم بقــدر أكــرب مــن التنظــيم املنــهجي للمستشــارين يف جمــال محاي اإلرشــاد وال

 .طفال على أرض الواقعاأل
ــع، ينبغــي أن        ــى أرض الواق ــيت اكتســبت حــىت اآلن عل ــة ال ونظــرا للخــربة الكثيف

يضــطلع مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والصــراع املســلح     
ــن     ــتفادة مـ ــاملة لالسـ ــة شـ ــالم واليونيســـيف مبمارسـ وإدارة عمليـــات حفـــظ السـ

 املتعلقـة بتعـيني وعمـل املستشـارين يف         �بأفضل املمارسات � و   �الدروس املكتسبة �
 .جمال محاية األطفال

 
 إدماج األطفال والصراع املسلح يف األنشطة املوضوعية ذات الصلة -جيم  

قدم مكتب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح اقتراحـات                     - ٢٧
عنيـة بقضـايا األطفـال والصـراع املسـلح      حمددة، وأنشأ عددا من األفرقة العاملة وفـرق العمـل امل       

وقد شكلت هذه الفـرق واألفرقـة أطـرا ذات توجـه يسـتند إىل طبيعـة املهـام                  . ونظم اجتماعاهتا 
. من أجل التنسيق والعمل بشأن القضـايا الرئيسـية املتصـلة بربنـامج األطفـال والصـراع املسـلح                  

لصراع املسلح أيضا يف عدة أفرقـة       وساهم مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال وا        
ومتثل هذه الفـرق واألفرقـة وسـيلة        . عمل موضوعية عقدهتا كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة       

هامة لتعميم الشواغل املتعلقة باألطفال والصراع املسـلح يف عمـل املنظمـة، وتعـد أمثلـة مفيـدة                   
 .ال والصراع املسلحللتعاون الفعال داخل املنظومة بشأن القضايا املتصلة باألطف

ــيت    - ١  ــة ال ــة العامل ــأها األفرق ــني الع   أنش ــل اخلــاص لألم ــب املمث ـــمكت ـــين باام ــ ــال املعـ ألطف
 والصراع املسلح

هـذا الفريـق   : الفريق العامل املعين بتدريب أفراد حفظ السالم يف جمـال محايـة األطفـال           � 
 العـام، واليونيسـيف،   الذي يتألف من ممثلني عن مكتب املمثل اخلـاص لألمـني   (العامل  

وإدارة عمليات حفظ السالم وصـندوق إنقـاذ األطفـال، مبـدخالت هامـة مـن جانـب                   
املستشارين يف جمال محاية األطفـال يف بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وبعثـة منظمـة                    

أجنز دليال تدريبيا عن حقوق األطفـال      ) األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
األطفــال قــام املستشــارون يف جمــال محايــة األطفــال بــدور رائــد فيــه يف ســياق   ومحايــة 

تدريبهم لألفراد العاملني يف جمـال حفـظ السـالم مـن عسـكريني ومـدنيني يف مجهوريـة           
الكونغــو الدميقراطيــة ويف ســرياليون واســتخدم الــدليل يف املنــهج التــدرييب قبــل تعــيني    

املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمـم املتحـدة         األفراد الذين سيبدأون مهمة بعثة األمم       
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واســتخدم هــذه اجملموعــة أيضــا املكتــب اإلقليمــي لشــرقي أفريقيــا واجلنــوب . يف ليربيــا
األفريقي التابع لليونيسيف واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تتخـذ مقـار هلـا يف جنـوب                    

ب فرقـة عمـل جنـوب       أفريقيا، واملركز األفريقي لتسوية النـزاعات بصورة بنَّاءة، لتدري       
 .أفريقيا قبل نشرها يف بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية

الفريق العامـل املعـين بـإدراج مسـألة محايـة األطفـال يف عمليـات األمـم املتحـدة لصـنع               � 
الـذي يتـألف مـن ممـثلني        (أعد هذا الفريق العامل     : السالم وحفظ السالم وبناء السالم    

ــن اليونيســيف وإدارة عمليــ   ــية   ع ــظ الســالم وإدارة الشــؤون السياس صــياغة ) ات حف
. لثالث جمموعات من املواد اإلرشادية عن حفظ السالم وبنـاء السـالم وصـنع السـالم               

 .واملواد جاهزة لكي تستعملها اجلهات املعنية
ــة   �  ــة بالطفــل والعدال ــة املعني ــة التوجيهي ــة للــدعوة   : اللجن ــة التوجيهي ُشــكلت هــذه اللجن

. دى املشــتركني يف اللجنــة التحضــريية للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة  لقضــايا األطفــال لــ 
ونتيجة هلذه املبادرة، تشمل قواعد اإلثبـات والقواعـد اإلجرائيـة للمحكمـة يف الوقـت                

ومـن اجلـدير باملالحظـة، يف هـذا         . احلاضر عدة أحكام هامة صممت حلمايـة األطفـال        
فـتح حتقيـق يف التطـورات الـيت     بيـة  السياق، قرار املدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدول      

ــة، مــع      ــة الكونغــو الدميقراطي ــدا واملنطقــة الشــرقية مــن مجهوري حــدثت يف مشــايل أوغن
 .التركيز أيضا على اجلرائم املرتكبة ضد األطفال

هـذا الفريـق العامـل      : الفريق العامل غـري الرمسـي املعـين بالعدالـة االنتقاليـة يف سـرياليون               � 
لف مــن ممــثلني عـن مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين  الــذي يتــأ(غـري الرمســي  

باألطفال والصراع املسلح، واليونيسيف، وبعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون، ومكتـب             
الشـــؤون القانونيـــة، ومكتـــب املفـــوض الســـامي حلقـــوق اإلنســـان، ومنظمـــات غـــري   

ة اســتجالء وضــع مبــادئ توجيهيــة تتعلــق مبشــاركة ومحايــة األطفــال يف جلنــ) حكوميــة
ومــن اجلــدير باملالحظــة أن جلنــة  . احلقــائق واملصــاحلة ويف احملكمــة اخلاصــة لســرياليون 

استجالء احلقائق واملصاحلة ركزت اهتمامها بصفة خاصة علـى اجلـرائم املرتكبـة ضـد               
ــف         ــة توظي ــة اخلاصــة لســرياليون جرمي ــام للمحكم ــدعي الع ــد أدرج امل ــال، ولق األطف

وتنشئ هذه التطورات سـابقات هامـة    . االهتام حىت اآلن  األطفال يف كل ومجيع لوائح      
وذلك بالتصدي ملسألة إفالت األطـراف يف       ) حبقبة التطبيق (ومتثل لبنات أساسية تبشر     

 .النـزاعات من العقاب على اإلساءات املرتكبة ضد األطفال
عثــات الفريــق العامــل املعــين باختيــار وتعــيني املستشــارين يف جمــال محايــة األطفــال يف ب  � 

اشترك مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح                 : السالم
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ــة     ــات عامــ ــع اختصاصــ ــيف يف وضــ ــالم واليونيســ ــات حفــــظ الســ ــع إدارة عمليــ مــ
ــارين يف جمــال محايــة األطفــال، ويتعاونــان يف مــا يتعلــق باالحتفــاظ بقائمــة         للمستش

يـة األطفـال لتعيينـهم يف عمليـات         مبرشحني حمـتملني للعمـل كمستشـارين يف جمـال محا          
ويقـدم مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع                  . حفظ السـالم  

إىل إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم ملرشـــحني (املســـلح واليونيســـيف تقييمـــات تقنيـــة 
ــات حفــظ       مــدرجني يف قائمــة مصــغرة، ويتصــل عــن كثــب مــع مــوظفي إدارة عملي

 . ظيفالسالم خالل عملية التو
): ٢٠٠١-١٩٩٨(الفريق االستشاري غري الرمسي املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح          � 

أنشـأ املمثــل اخلــاص لألمــني العـام املعــين باألطفــال والصــراع املسـلح هــذا الفريــق غــري    
الرمســي املشــترك بــني الوكــاالت لتطــوير وتنســيق األعمــال املتعلقــة بقضــايا األطفــال     

ى اقتـراح مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال                 وبناء عل . والصراع املسلح 
االســتجابة لفتــرة مــا بعــد  : والصــراع املســلح شــكل الفريــق عــدة أفرقــة عمــل بشــأن   

النـزاعات؛ مبادرات اجلوار؛ بناء القدرات احمللية يف جمال الـدعوة؛ أثـر اجلـزاءات علـى                
م؛ متابعــة مشــاركة جملــس األطفــال؛ إدمــاج املعــايري يف عمليــات األمــم املتحــدة للســال

األمن؛ املبادرات املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراع املسلح يف عمليات التفـاوض بـني             
االحتاد األورويب وبلدان أفريقيا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ، الـيت أدت إىل إبـرام                 

 .اتفاق كوتونو
 

 فرقة العمل املعنية باألطفال والصراع املسلح - ٢ 
فرقة العمل املعنية باألطفال والصراع املسلح أنشأها املمثل اخلاص لألمـني العـام املعـين                - ٢٨

، وتتـألف مـن ممـثلني عـن كيانـات األمـم املتحـدة         ٢٠٠١باألطفال والصراع املسـلح منـذ عـام         
للعمل بشأن القضايا املتصلة باألطفال والصراع املسـلح، وال سـيما الرصـد واإلبـالغ، وإعـداد                

وتتـألف  . لسنوية لألمني العام املقدمة إىل جملس األمن عـن األطفـال والصـراع املسـلح              التقارير ا 
الفرقة العاملة املعنية باألطفال والصراع املسلح مـن اليونيسـيف وإدارة عمليـات حفـظ السـالم                 
وإدارة الشؤون السياسية ومكتب الشؤون القانونية ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان                

الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة وإدارة شـؤون نـزع              ومكتب تنسيق   
الســـالح ومكتـــب املستشـــار اخلـــاص لشـــؤون أفريقيـــا ومكتـــب املستشـــارة اخلاصـــة للقضـــايا 
اجلنسانية والنهوض باملرأة، ومفوض األمم املتحدة السـامي لشـؤون الالجـئني، وبرنـامج األمـم               

وبصورة مبدئيـة، مشلـت فرقـة العمـل أيضـا منظمـات             . ل الدولية املتحدة اإلمنائي، ومنظمة العم   
، يتشـاور يف    ٢٠٠٤غري أنه ابتداء من عـام       . غري حكومية رئيسية تعمل يف جمال محاية األطفال       
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ــام املعــين باألطفــال والصــراع املســلح مــع        ــل اخلــاص لألمــني الع الوقــت احلاضــر مكتــب املمث
خالت منـها، وجيـري، حسـب االقتضـاء،         منظمات غري حكومية بصورة منفصـلة ويلـتمس مـد         

 . مشاورات مشتركة لفرقة العمل ومنظمات غري حكومية
 ١٣٧٩، الــوارد يف القــرار ٢٠٠١مبــا أن الطلــب الــذي وجهــه جملــس األمــن يف عــام    - ٢٩

ــال        ) ٢٠٠١( ــة إىل جملــس األمــن عــن األطف ــام املقدم ــارير الســنوية لألمــني الع ــق التق ــأن ترف ب
باألطراف اليت تلجأ إىل جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم يف الصـراعات              والصراع املسلح بقوائم    

إطـار التنسـيق لفحـص وإعـداد        فرقة العمل املعنية باألطفال والصراع املسلح       املسلحة، أضحت   
وباملثل، دأبت فرقة العمل على العمـل بشـأن مسـألة إنشـاء آليـة رصـد وإبـالغ           . �القوائم�هذه  

ــن    ــس األم ــراري جمل ــة   ). ٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠اســتجابة لق ــة غــري رمسي وكهيئ
مشــتركة بــني الوكــاالت، أصــبحت فرقــة العمــل أيضــا منتــدى مفيــدا للحــوار املتعلــق بتعمــيم    

 .القضايا املتصلة باألطفال والصراع املسلح
 

 كيانات منظومة األمم املتحدةاليت أنشاهتا األفرقة العاملة  - ٣ 
ــد     �  ــة امل ــين حبماي ــذ املع ــق التنفي ــة     فري ــة التنفيذي ــابع للجن نيني يف الصــراعات املســلحة الت

ألطفــال لشــؤون اســاهم مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام      : للشــؤون اإلنســانية 
حلماية املدنيني، واملذكرة، ومســرد     � رطـة الطريق اخ�والصراعات املسلحة يف وضع     

الـــدعوة وقــد ضمنــــت جهــود   .  املـــرفقني هبــا املصــطلحات املتعلقــة حبمايـــة املدنييـــن   
ــق �املــذكورة إدراج أحكــام حمــددة يف   ــة باألطفــال  �خارطــة الطري ، للمســائل املتعلق

ــة        ــة حبماي ـــا، واملراجـــع املتعلق ــوان مســتقل خــاص هب والصــراعات املســلحة، حتــت عن
 يف الفــروع املخصصــة لنـــزع الســالح والتســريح وإعــادة   ،األطفــال، وحقــوق الطفــل 

ـــرد أيضــا . جمــال األمــن وحفــظ الســالم اإلدمــاج، وتــدريب املــوظفني العــاملني يف   وت
املسائل املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة يف تقرير األمني العام، املقدم إىل جملـس              
األمن، عن محاية املدنيني يف الصراعات املسـلحة، ويف بيانـات منســق اإلغاثـة املقدمــة         

ملفتوحـــة الـــيت ، ويف املناقشـــات ا٢٠٠٣ديســـمرب /إىل جملـــس األمـــن يف كـــانون األول
 .٢٠٠٤يونيه /عقدت يف حزيران

اللجنــة /الفريــق العامــل املعــين بقضــايا االنتقــال التــابع جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة    � 
ألطفـال  لشؤون ا اقترح مكتب املمثل اخلاص لألمني العام     :التنفيذية للشؤون اإلنسانية  

ليون يف دراسات احلـاالت     والصراعات املسلحة إدراج منطقة البحريات الكربى وسريا      
املتعلقة بقضايا االنتقال، وقـد قدمت بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                
الدميقراطية، وبعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون، واملستشـارون يف جمـال محايـة األطفـال         
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ـــد أُدرجـــت املســائل املتعلقــة باألطفــال والصــراعات   . مسامهـــات يف هــذا الصـــدد  وق
املسلحة يف إطار العمل لالستجابة لربنامج االنتقال، ال سيما املسائل املتعلقـة بـاملنظور              
ــزع الســالح         ـــة ن ــوارد ألنشط ــن امل ــتدامة م ــل، واالحتياجــات املس ــدى الطوي ــى امل عل

الـاليت هلـن صـالت      والتسريح وإعـادة اإلدمـاج لألطفـال اجلنــود، مبــن فـيهم الفتيــات                
دائـرة  وكسـر   عبـر احلدود؛   بكميات كبرية   لحة الصغرية   بالقوات املسلحة؛ ونقل األس   

وقد أُدمـِـجــت   . التجنيد والعنـف، من خالل التركيز على إتاحة الفـرص أمام الشباب         
الشواغل املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة يف التقريـر النـهائي املقـدم إىل جمموعـة         

 اإلنسـانية، واللجنـة التنفيذيـة للسـالم         األمم املتحدة اإلمنائية واللجنة التنفيذية للشـؤون      
 .٢٠٠٤يناير /واألمن، يف كانون الثاين

فرقة العمل املعنيــة باحلمايـة مـن    /الفريق العامل التابع للجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية     � 
: االســتغالل واالعتــداء اجلنسيـيـــن التابعــة للجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت        

تعلقة باألطفال والصراعات املسـلحة يف املبـادئ األساسـية الستـــة            أُدرجت الشواغل امل  
 يف مجيـع مـدونات سـلوك اللجنـة الدائمـة املشـتركة         هـا اليت حددهتا فرقة العمل إلدراج    

نســية مــع أشــخاص تقــل بــني الوكــاالت، مبــا يف ذلــك مبـــدأ حيظـــر ممارســة أنشطـــة ج 
ـــة، بصــرف النظــر عــن العمـــر احملــدد    ١٨أعمــارهم عــن  لســــن الرشـــد، أو ســـن  سنـ

التـدابري اخلاصـة   �وأصـدر األمـني العـام نشـــرة بشــأن        . القبول، يف التشريعـات احملليــة   
ضـِــعت مدونـة سلــوك، وآليـات        ، كما وٌ  �اجلنسيـيـن للحماية من االستغالل واإليـذاء   

 وبعثـة   ،لتقدمي الشكـاوى، لألطفال والنسـاء، يف إطـار بعثة األمم املتحدة يف سـرياليون           
 .منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة

: الفريق العامل املعين بالعدالـة وسـيادة القـانون التـابع للجنــة التنفيذيـة للسـالم واألمـن                   � 
ألطفـال والصـراعات املسـلحة يف       العـام لشـؤون ا    شارك مكتب املمثـل اخلـاص لألمـني         

ــاال   ــتركة بـــني الوكـ ــريية املشـ ــطة التحضـ ــال  األنشـ ــة باألطفـ ــائل املتعلقـ ــدمج املسـ ت لـ
 .والصراعات املسلحة يف تقرير األمني العام عن العدالة وسيادة القانون

 نظـَّــم هذا الفريق إدارة الشــؤون السياسـية، وقـد           :فريق اخلرباء املعنـي مبنع الصراعات     � 
ــيتأُدرجـــت املســائل املتعلقــة باألطفــال والصــراعات املســلحة يف املناقشــات      دارت ال

 ٣٣٧خيـص تنفيــذ أحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة            ما  حول منع الصراعات، مبا يف ذلك       
 .الختاذ تدابري حمـددة لتعـزيز بناء قدرات األمم املتحدة يف جمال منـع الصراعات

أُدرجــت املسـائل املتعلقــة باألطفـال     : آليــة تنسيق األعمال املتعلقـة باألسلحة الصـغرية    � 
ســلحة يف بيانــات إدارة شـــؤون نـــزع الســالح ومنظمــة األمــم املتحــدة والصــراعات امل
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اليت أُدلـِــي هبـا يف اجتمـاع الـدول األول الـذي يعقـد مـرة كـل           ) اليونيسيـف(للطفـولة  
سنتيـــن للنظــر يف تنفيــذ برنــامج العمــل املتعلـــق مبنــع االجتــار غــري املشــروع باألسلحـــة   

وقــد أُكـِّـــد علــى احلاجــة إىل القيـــام  . نبــــهالصــغرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيـــع جوا
ببحوث ذات توجـِّــه عملـي عن أوجـه العالقة بني األسلحة الصغرية وقضـايا األطفـال        

وتتواصــل جهـود الدعــوة مـن أجـل قيــام جملـس حبـوث العلـوم               . والصراعات املسلحة 
وقضـايا األطفـال    االجتماعية بـإدراج املسـائل املتعلقـة بالعالقـة بـني األسـلحة الصـغرية                

 .والصراعات املسلحة يف برامج جمموعاته البحثيــة
 

 آليـــات التنسيق التنفيذية لألمم املتحدة - دال 
ـــة        - ٣٠ ــال والصــراعات املســلحة بصف ــام لألطف ــل اخلــاص لألمــني الع ــب املمث شــارك مكت

للجنــة التنفيذيــة واللجنــة التنفيذيــة للســالم واألمــن، وااإلدارة العليــا، منتظمــة يف أعمــال فريــق 
ذات صـلة   إعـداد ورقـات تتعلــق مبسـائل        مجلة أمور منها    لتنسيق الشؤون اإلنسانية، من خالل      

هــذه أثبتــت وقــد . طـــة عمــل األطفــال والصــراعات املســلحة، وتقــدمي إحاطــات عنــها عمــل خب
ــدعوة،        ـــا منتــديات مفيـــدة لل ـــات التنســيقية التنفيذيــة أهن فــال تعمــيم االهتمــام باألط إىل اآللي

 .يف نطاق منظومة األمم املتحدةوالتأكيد عليه والصراعات املسلحة 
 

دمج قضايا األطفال والصراعات املسلحة يف العمليات املؤسسـية الرئيسـية الـيت              -هاء  
 تقودها األمم املتحدة

نظـرا ملعاناة األطفال اليت تفوق معاناة غريهم مـن الفئــات يف أوضـاع الصـراع، فـإهنم                   - ٣١
الفقـر، واسـتراتيجيات    حـدة   ن اهتماما خاصا يف برامج إعادة التأهيل، والتخفيف مـن           يستحقو

 .الدمـج االجتماعي، والنـداءات اإلنسانية، وغريها من أُطـر التمويـل
واســـتنادا إىل دراســـات استقصـــائية للوضـــع احلـــايل ملســـائل إدمـــاج قضـــايا األطفـــال   - ٣٢

مهمـــة تقودهـا األمـم املتحـدة، وهـي عمليـة            والصراعات املسلحة يف ثالث عمليات مؤسسـية        
 إطـار األمـم     -النداء املوحـد، وورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، والتقييــم القطـري املشـترك                    

 قــام مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات    ،املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة 
أفضـل الطـرق لـدمج قضـايا        ورقـات مناقشـة تتضـمن توصـيات بشـأن           ثـالث   املسلحة بصـياغة    

ويقوم مكتب املمثـل اخلـاص      . األطفال والصراعات املسلحة يف هذه الشبكات الثالث املتميـزة       
مـا بـني الوكـاالت،      مشـاورات في  إلجـراء   لألمني العام لألطفال والصـراعات املسـلحة بالـدعوة          

اء، واتفـاق   يف اآلر ملمثلني على املستوى امليدانـي، تفضـي إىل توافـق         مشاورات مع ا  يف ذلك    مبا
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إجـراءات مـن أجــل الـدمج املنهجــي لقضـايا األطفـال والصـراعات                ما ينبغي اختاذه من     بشـأن  
 :وصف هلذه العملياتأدناه ويرد . املسلحة يف هذا السياق

 
 عملية النداء املوحـد حلاالت الطوارئ الرئيسية واملعـقدة - ١ 

اإلغاثــة الوطنيــة شــبكات مــن خالهلــا قــوم برجمــة تعمليــة النــداء املوحـــد هــي عمليـــة   - ٣٣
تعبئــة جهودها، واالستجابة حلاالت طـوارئ منتقــاة رئيسـية، أو معقــدة،             بواإلقليمية والدولية   

وأزمـات إنسانية، تتطلـب هنجـا يشمل كامل املنظومة، يقـوم، يف البدايـة، علـى تقـدم حكومـة                 
لجنة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت،        للحصول على املساعدة، وقيـام ال    بطلب  بلـد متضـرر،   

بقيادة منسـق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ، التـابع ملكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، بتحديــد                   
واألطـراف الفاعلــة الرئيسـية يف عمليـة النـداءات هـي       . وجود حالـة طوارئ رئيسية أو معقــدة    

 تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وجلنــة  األطــراف الفاعلــة التنفيذيــة لألمــم املتحــدة، بقيــادة مكتــب 
الدولية، واالحتاد الـدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر، واملنظمـة                الصليب األمحر   

ويتضـح  . ، واملؤسسات على املستويـيــن اإلقليمـي والوطنــي        ني الثنائي نيالدولية للهجـرة، واملاحن  
وجـود فــرق ضـئيل    ) ٢٠٠٤مـارس  /رحىت آذا (من فحص مجيع عمليات النداء املوحـد احلالية        

األطفــال، داخــل إطــار هــذه النــداءات، بالنســبة للبلــدان الــيت تعــاين مــن          جلــة قضــايا  يف معا
األطفال ليســوا مصنفيــن حتديـدا باعتبـارهم فئـــة           مث إن   الصراعات، وتلك اليت ال تعانـي منها،       

لبلـدان املتـأثرة بـاحلروب أيــة        وال تتوفـر ألي من عمليات النداء املوحـد يف ا        . اجتماعية ضعيفـة 
ـــة  (بيانــات منشـــورة   ـــة أو كيفي ــأثري الصــراعات   )ســواء كانــت بيانــات كمي ـــة ت ، حـــول طبيع

وباختصـار، يبــدو أن هنـاك    . املسلحة على األطفـال، وشـدهتا، والـروابط فيمـا بينهــا، وحـدهتا            
غالبـا مـا يكـون لـذلك        و. نقصـا يف إعطـاء أولويـة حمـددة لقضايا األطفال والصراعات املسلحة        

آثـار سلبية على وضع السياسات، وإعداد الربامج املتعلقة باألطفـال والصـراعات املسـلحة، يف               
 . من مرحلـة اإلغاثة إىل مرحلة اإلنعاش، مبا يف ذلك ختصيص املوارد،املراحل التالية

 
  إطـار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية-التقييـم القطري املشترك  - ٢ 

تشجـع هذه العملية الـيت يقودهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنائــي احلكومـات علـى أن                   - ٣٤
تقوم، وفقـا خلططهـا وأولوياهتـا اإلمنائيـة، بوضــع إطــار برنـاجمي وطـين متكامـل حيــدد الكيفيـة              

وميكـِّـــن هـذا    . اليت تـود هذه احلكومات أن تتعاون هبـا مـع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة                
طـــار منظومــة األمــم املتحــدة مــن أن تقـــدم الــدعم بشــكل أكثــر فعاليــة ألولويــات البلــدان     اإل

التقيـيم القطــري املشـترك،    ) ١: (وتستخدم هذه العمليـة ثـالث أدوات رئيسـية، وهــي      . النامية
وهو عملية ذات قاعـدة قطــرية السـتعراض وحتليـل أوضـاع التنميـة الوطنيــة، وحتديـد املسـائل                     

السياسـات، واإلعـداد إلطـار    يف جمـال   وار  احلـ عتبار ذلك أساسا ألنشطـة الدعوة، و     الرئيسية، با 



 

24 04-54480 
 

A/59/426

إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيــة، وهـو إطــار              ) ٢(األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة؛        
أُعـد باعتباره إطارا استراتيجيـا لألنشطة اليت تتـم على املستوى القطري ملنظومة األمـم املتحـدة        

إطـار التعاون القطـري، الذي يتـم مـن خاللــه اإلعـداد ألنشطــة برنـامج األمـم                 ) ٣(ملها؛    بكا
املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع احلكومـات، داخـل نطـاق عمـل إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة                    

ومتـى متــت املوافقـة علـى إطـار التعـاون      .  سنوات٥ إىل ٣اإلنسانية، لدورة تتـراوح مدهتا بني     
ويف البلـدان اخلارجــة مـن       . ري، يتــم ختصـيص املـوارد، وإعــداد بـرامج ومشـاريع فرديـــة              القط

الصراعات املسلحة، كانت األولويات اليت حـُـددت بشكــل منطــي تتمثـل يف إصـالح اهلياكـل          
زيـادة القـدرات    و؛ وإصـالح مرافـق اإلنتـاج،        )مبا يف ذلـك بنـاء املـدارس       (،  تطويرهااألساسية و 

ــ ــة، وف ــة    العمــلرص اإلنتاجي ـــون، وشـــؤون احلكــم؛ وحقــوق اإلنســان، والتنمي ؛ وســيادة القان
؛ واملسـاواة   )الصحــة، واملرافـق الصـحية، والتعلـيم       (البشرية؛ واخلـدمات االجتماعيـة األساسـية        

ويـُـنظــر إىل الشـواغل املتعلقــة باألطفـال باعتبارهـا مسـائل شاملــة يتــم عالجهـا                  . بني اجلنسني 
بيــد أنـــه مـن الضـروري        . ـَّــى تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية         بوجـه خـاص حتـت مسم     

التركيــز علــى االحتياجــات اخلاصــة لألطفــال املتأثريـــن بــاحلروب، وإعطائهــا األولويــة، بشــكل 
تكـون  الـيت قـد     � ســـد الثغـــرات   �هذه العمليــة، حـىت يتسنــى ضـمان          يف مجيع مراحل    حمـدد،  

 .اغل الرئيسية املتعلقـة حتديدا هبذه الفئــة الضعيفــةإمهال العديد من املشسببا وراء 
 

 ورقات استراتيجية احلـد من الفقــر - ٣ 
توجــه عـاملي    أمام  متثـل ورقات استراتيجية احلـد من الفقـر استجابـة من البنـك الدويل            - ٣٥

ة وهــذه الورقــات هــي يف جوهرهــا عمليــ  . حنـــو التــدهور، فيمــا خيــص الفقــر وعــدم املســـاواة   
ـــه،          ـــدِّدة لـ ــل احمل ـــداه، والعوام ــر، ومـ ــة الفق ـــم طبيع ـــعت لتحســني فه ـــر، وضـِ تشــخيص للفق
ــالحات       ــة، وإصـ ــات العامـ ــك النفقـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة ذات األولويـ ــراءات العامـ ــد اإلجـ ولتحديـ

وكمســاعدة تقنيــــة مقدمــــة مــن فريــق تقيــيم . السياسـات الضروريـــة ملعاجلـــة أسبابـــه اجلذريــــة 
احلكومـات يف البلـدان ذات الـدخل        تقـوم   لبنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل،           مشترك بني ا  

ورقات استراتيجيتها للحـد من الفقــر، اليت يعتمدها بعدئــذ اجمللـس التنفيـذي         بإعداد  املنخفض  
وتعالـَــج الشواغــل املتعلقـة باألطفـال        . للبنك الدويل، واجمللس التنفيذي لصندوق النقد الـدويل       

قـــات باعتبارهـــا مســـائل شاملــــة، ويـــتم ذلـــك عــــادة حتـــت موضوعـَــــي التعلـــيم يف هـــذه الور
ـــرار      غــري أن. والصحـــة ــى غ ــأثرين بالصــراعات املســلحة، عل ــال املت  احلاجــات اخلاصــة لألطف

 إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، قـد يضـيع   -عليـه احلال يف التقييم القطري املشتـرك       ما
وإن إدمـاج قضـايا     . هـذه العمليـة املهمــة، مـا مل تعالـَــج بشـكل حمــدد              االهتمام هبــا يف خضــم       

ـــر مســألة حامســـة        األطفــال، باعتبارهــا عنصــرا أساســيا يف ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفق
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ـــن      ـــن الثنائيـيـ ـــن املاحنيـ ـــة لتمكيـ ــا األداة الرئيسيـ ـــدة باعتبارهـ ـــة معـَـ ــذه العمليـ ـــة ألن هـ األمهيــ
 إىل ٤ دورات تتــراوح مــددها بــني   رئيسيـيـــن مــن متويــل التنميــة، يف   واملتعــددي األطــراف ال 

 .سنوات، لبلد معيــن ٥
 

 :التوصيـــة
ينبغـي لكيانات األمـم املتحـدة الـيت تقـود العمليـات املؤسسـية الرئيسـية، ال سـيما              

عمليــة النــداء املوحـــد، وورقــات اســتراتيجية احلـــد مــن الفقـــر، والتقيــيم القطــري 
ار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ضمان دمـج الشواغل املتعلقـة           إط -املشترك  

 .باألطفال والصراعات املسلحة، بشكـل منهجي وحمـدد، يف هذه األطـُـر
 

 نطاق مؤسسات رئيسية تابعة لألمم املتحدةيف التعميم الداخلي  -واو  
ملســلحة أن حـــدد سبـــق ملكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات ا    - ٣٦

معايـري أربعــة رئيسية، وشـدد عليها، ميكن من خالهلا ملنظومـة األمـم املتحـدة ضـمان تعميمهـا             
 :داخليا، وقياس مدى هذا التعميم، يف نطاق مؤسسـات رئيسية ذات عالقـة

التـزام مستويات اإلدارة العليا بالشواغل املتعلقة باألطفال يف حـاالت الصـراع املسـلح               � 
 وعيـة هبذه الشواغل؛والت

إدماج الشواغل املتعلقة باألطفال يف حـاالت الصـراع املسـلح يف السياسـات واخلطـط                 � 
 االستراتيجيــة؛

مــدى كفايـة املعرفــــة، واخلبــرات، والتدريــــب، املتوفــرة داخليــا، لتبصيــر السياســات       � 
 واالستراتيجيات والعمليات اليومية؛

 .وارد لضمان حتقيق ما ورد أعـالهمـدى كفاية الدعـم من امل � 
ــات أخــرى مهمــة يف األمــم املتحــدة، ال ســيما منظمــة األمــم املتحــدة       - ٣٧ واختــذت كيان

، ومفوضــية األمــم املتحــدة لالجــئني، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  )اليونيســيف(للطفولــة 
درات عديـدة  اإلنسان، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم، مبـا           

ــا     ــال والصــراعات املســلحة يف سياســاهتا وبراجمه ــدمج قضــايا األطف ــذلك، أمكــن  . ل ونتيجــة ل
الشروع يف حتقيق مكاسب ملحوظة على مستويات وضع السياسات، واملستويات اإلجرائيـة،            

بـدد، مـا مل     تبيد أن هذه املكاسب ال تزال هشة، وميكن أن تضـعف وت           . داخل هذه املؤسسات  
ومــن الواضــح أن اجلهــود املبذولــة يف جمــال قضــايا  . هــا الصــفة املؤسســيةؤوإعطايــتم تعزيزهــا 

األطفال والصراعات املسلحة، يف نطاق كيانات األمم املتحـدة الرئيسـية، ال تـزال ذات طبيعـة                 
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عرضية، ومتباينـة، وأن الشـواغل املتعلقـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة حباجـة إىل أن تـدمج                    
 املؤسســات، ال ســيما إذا هجيــة يف جمــاالت االهتمــام لكــل مــن هــذه بشــكل أكثــر حتديــدا ومن

 .هذه اجلهود يف ضوء املعايري األربعة املذكورة أعالهقيمت  ما
ــم املتحــدة         - ٣٨ ــامج األم ــل برن ــم املتحــدة، مث ــة لألم ــات رئيســية أخــرى تابع ــاجل كيان وتع

سياســية، ومــا شــاهبها،  اإلمنــائي، والبنــك الــدويل، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وإدارة الشــؤون ال  
شواغل األطفال، بشكل أوسع نطاقا، باعتبارها مسألة مهمة شـاملة، وذلـك يف نطـاق أعماهلـا         

وميكن هلذه الكيانـات، مـن خـالل التركيـز املتضـافر علـى األطفـال املتضـررين جـراء                  . وبراجمها
ل منـها يف    يف جماالت كـ   كبرية  احلروب، وإعطاء األولوية هلم بشكل حمدد، أن تساهم مسامهة          

وســيقوم مكتــب املمثــل اخلــاص  . النــهوض باألنشــطة املتعلقــة باألطفــال والصــراعات املســلحة 
ــدويل          ــك ال ــع البن ــيما م ــدعوة، ال س ــود ال ــال والصــراعات املســلحة، جبه ــام لألطف لألمــني الع
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لتعميم خطط أنشطة األطفال والصراعات املسلحة يف براجمهـا             

مـع منظمـة العمـل    أيضـا  يتعاون املكتـب  و عمليات اإلعمار واإلنعاش التالية للصراعات؛     ألجل
الدوليــة لضــمان تضــافر جهــود الــدعوة والضــغوط مــن أجــل االمتثــال التفاقيــة منظمــة العمــل    

، اليت حتدد جتنيد األطفال باعتباره أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال؛ ومـع إدارة      ١٨٢الدولية رقم   
لضــمان إعطــاء األولويــة لشــواغل األطفــال والصــراعات املســلحة يف إطــار الشــؤون السياســية، 

 .البعثات السياسية التابعة هلذه اإلدارة
ــال والصــراعات املســلحة يف السياســات       - ٣٩ وحــىت يتســىن ضــمان تعمــيم شــواغل األطف

والربامج والنظر فيها بصفة منهجيـة وإدماجهـا، مـن الضـروري جلميـع كيانـات األمـم املتحـدة           
وتفاديــا جلعــل وظيفــة .  العالقــة أن تعــني منســقني لشــؤون األطفــال والصــراعات املســلحةذات

وأن ، ينبغي أن يكون هؤالء مـن املـوظفني ذوي الرتـب العليـا،               �وظيفة رمزية �املنسقني جمرد   
 .دعم والتزام قويني هلم من طرف اإلدارةيتم تقدمي 

كـن هبـا تركيـز الطاقـات واملـوارد،      الـيت مي للكيفيـة  وحىت يتسىن التحديد بشكل أفضـل    - ٤٠
واألمــاكن الــيت جيــب أن يوجــه إليهــا ذلــك، مــن املفيــد أن يــتم بشــكل دوري ومنــهجي تقيــيم  
التقدم احملرز جلميع كيانـات األمـم املتحـدة مـن حيـث مـا تتخـذه مـن تـدابري ملموسـة لضـمان                         

 .تعميم قضايا األطفال والصراعات املسلحة داخل مؤسساهتا
 

 :التوصيات
غي جلميع كيانات األمم املتحدة ذات العالقة، وهليئاهتا اإلدارية، عند االقتضاء، ينب 

اختــاذ تــدابري حمــددة لضــمان دمــج قضــايا األطفــال والصــراعات املســلحة بشــكل   
 .منهجي داخل املؤسسات التابعة لكل منها
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ينبغي جلميع كيانات األمم املتحـدة ذات العالقـة تعـيني منسـقني مـن ذوي الرتـب                   
ليا، وضمان ختصيص املوارد املالية والبشرية الكافيـة هلـذه املهـام، داخـل نطـاق                الع

 .املكاتب واإلدارات ذات العالقة، ويف امليدان
ينبغي إجراء تقييم دوري، يف ضوء معايري التعميم الـيت سـبق بياهنـا، للحكـم علـى                   

مــيم مــدى مــا أحرزتــه كيانــات األمــم املتحــدة ذات العالقــة مــن تقــدم يف جمــال تع 
الشـــواغل املتعلقـــة باألطفـــال والصـــراعات املســـلحة يف مؤسســـاهتا، وجمـــاالت       

 .ختصصها
 

 التعميم على املستوى القطري -زاي  
، مبعاجلة العديد مـن الشـواغل   اتقوم طائفة من األطراف الفاعلة، كل يف جمال ختصصه  - ٤١

وتعمـل  . سـتوى القطـري   ذات األمهية احلامسة املتعلقة باألطفـال والصـراعات املسـلحة، علـى امل            
كيانات األمم املتحدة التنفيذية، مثل اليونيسيف، ومفوضية األمـم املتحـدة لالجـئني، ومكتـب               

 يف جمـال    ،تنسيق الشؤون اإلنسانية، وبرنامج األغذية العـاملي، وبعثـات حفـظ السـالم، متـآزرة              
نظمـات غـري احلكوميـة      بالتعـاون مـع امل    أيضـا   غالبا ما يتم ذلك     واملسائل املتعلقة حبماية الطفل،     

وعلى سـبيل املثـال، فـإن بعثـة األمـم املتحـدة             . الدولية والوطنية، واملؤسسات احلكومية الوطنية    
يف ســرياليون، واليونيســيف، تتكــاثف جهودمهــا يف ســرياليون، يف ســياق أنشــطة نــزع الســالح 

ــريال      ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ ــد تعاونـــت بعثـ ــال؛ وقـ ــاج لألطفـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ يون، والتسـ
واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني، علـى نطـاق واسـع، يف تنظـيم بـرامج          
تدريبية يف جمال محاية الطفل، وحقوق الطفل، للعاملني يف جمال املسـاعدات اإلنسـانية، وأفـراد                
 اجليش الوطين وقوة الشرطة الوطنية؛ كما عملت بعثة األمم املتحدة يف سرياليون واليونيسـيف             

ــة يف جمــال املســائل      ــع احلكوم ــق م ــة     احلبشــكل وثي ــة بإصــالح نظــام عدال ــة املتعلق امســة األمهي
األحداث؛ وتعاونت بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون، واليونيسـيف، وبرنـامج األغذيـة العـاملي                 
ــيم          ــة إىل تشــجيع تعل ــربامج اهلادف ــدعوة وال ــال ال ــية، يف جم ــة رئيس ــري حكومي ــات غ ــع منظم م

يف السـابق بـالقوات   كانت هلن صـالت  يف ذلك األعداد املهمة من الفتيات الالئي   الفتيات، مبا   
ويف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، عملـت بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                   . املقاتلة

الدميقراطية واليونيسيف بشكل وثيق معا، ال سيما يف جمال رصد انتـهاكات حقـوق األطفـال،                
ــها، ويف  ــالغ عن ــة لألطفــال،     واإلب ــار احلمايــة القانوني ــذل  تعزيــز إط ــها الــدعوة   ،جهــودبب من

 .إلجراء إصالحات تشريعيةاملتضافرة 
وتوجد اآلن شـبكات حلمايـة الطفـل، جتمـع بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني يف                      - ٤٢

ــال محايــة الطفــل، يف منتــدى مشــترك للحــوار والتعــاون، يف عــدة بلــدان متضــررة جــراء           جم
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وتتكـون هـذه الشـبكات عـادة مـن كيانـات األمـم املتحـدة، واملؤسسـات احلكوميـة                    . احلروب
ذات العالقة، واملنظمات غري احلكومية الدوليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة، ومنظمـات                 

كـن  ميو .اجملتمع املدين، اليت تقوم بطائفة واسعة من أنشطة الدعوة واألنشطة الرباجميـة لألطفـال             
ن تتيح قاعدة مهمة للخربات واملوارد، من أجل الدفع قـدما بالعناصـر احلامسـة               هلذه الشبكات أ  

خلطط عمـل األطفـال والصـراعات املسـلحة، ميـدانيا، مبـا يف ذلـك إنشـاء نظـام رصـد وإبـالغ                        
ــراره        ١٥٣٩صــارم يف جمــال األطفــال والصــراعات املســلحة، كمــا طلــب جملــس األمــن يف ق

ــك، بإقامــة    وينبغــي لليونيســيف علــى وجــه ا  ). ٢٠٠٤( خلصــوص أن تضــطلع، مــىت تســىن ذل
توجـد   احلـروب، وذلـك يف األمـاكن الـيت ال         شبكات حلماية الطفل يف البلدان املتضـررة جـراء          

 .هبا حىت اآلن مثل هذه الشبكات
ــا مهمــا لتعمــيم       - ٤٣ ــة رصــد وإبــالغ ستشــكل جانب وتطلعــا إىل املســتقبل، فــإن إنشــاء آلي

علـى املسـتوى القطـري، كمـا تتطلـب التزامـا قويـا مـن         شواغل األطفال والصـراعات املسـلحة       
قيادات مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة التنفيذيـة، علـى املسـتوى القطـري، فضـال عـن ختصـيص                       

 . املوارد واخلربات الكافية، داخل املؤسسات التابعة لكل منها
 تقسيم العمل املتعلق بقضايا األطفال والصراعات املسلحة -حاء  

األطفـال والصـراعات املسـلحة، مـن        املتعلقـة ب  عمـل   الىن الـدفع قـدما خبطـط        وحىت يتسـ   - ٤٤
املهم أن يتـوفر فهـم واضـح لتقسـيم العمـل فيمـا بـني األطـراف الفاعلـة املختلفـة التابعـة لألمـم                          

األطفال والصراعات املسلحة، ال سيما فيمـا بـني مكتـب    املتعلقة بعمل الاملتحدة، املعنية خبطط  
ألطــراف الفاعلــة التنفيذيــة،    العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة وا   املمثــل اخلــاص لألمــني  

 .بني هذا املكتب وأفرقة األمم املتحدة القطرية وفيما
سـبب  طالع مبهمة قياديـة يف جمـال قضـايا األطفـال والصـراعات املسـلحة هـو              ضإن اال  - ٤٥

ملســلحة والــدور ألطفــال والصــراعات ااملعــين بالواليــة املنوطــة مبكتــب املمثــل اخلــاص  ا وجــود
. غــري التابعــة هلــاو ،املســند إليــه، عــامال بالتعــاون مــع الكيانــات األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة

ويتمثل دور املكتب يف اقتراح السبل الالزمة لتعمـيم قضـايا األطفـال والصـراعات املسـلحة يف                  
ب بتحديـد  ويقـوم املكتـ   . منظومة األمم املتحدة، وخارجها، وتشـجيع ذلـك، والـدفع بـه قـدما             

املبادرات، وتسهيل وضعها وتطويرها، تاركا يف الوقـت نفسـه مهـام تنفيـذ املشـاريع للشـركاء                  
وتقع مسؤولية تنفيـذ الـربامج      . وال يقوم املكتب بأنشطة تنفيذية يف امليدان      . التنفيذيني املناسبني 

، وإدارة  يف امليدان على كيانـات مثـل اليونيسـيف، ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني                  
عمليـــات حفـــظ الســـالم، ومـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة التنفيذيـــة، الـــيت متكنـــها والياهتـــا،  

 .وحضورها امليداين، وخرباهتا، وقدراهتا من القيام هبذه املهمة
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ومكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة هــو جهــة تــوفر   - ٤٦
 ال سـيما مـن خـالل مـا يبذلـه مـن جهـود الـدعوة املتعلقـة          لألطراف الفاعلة التنفيذيـة،   اخلربات  

األطفــال والصــراعات املســلحة، علــى املســتويات السياســية والدبلوماســية   املتصــلة بشــواغل الب
ويهــدف املكتــب إىل إجيــاد حتــالف يقــدم الــدعم علــى املســتويات العامليــة واإلقليميــة . والدوليــة

ويعتمـد املكتـب    . األطفـال والصـراعات املسـلحة     املتعلقـة ب  عمـل   الوالوطنية للـدفع قـدما خبطـط        
ــة   ــة التنفيذيـ ــة علـــى األطـــراف الفاعلـ ــائل األطفـــال  إلتاحـ ــة مبسـ املعلومـــات الضـــرورية املتعلقـ

والصــراعات املســلحة، وتنظــيم الــربامج للزيــارات احلقليــة، ورصــد االلتزامــات الــيت يتعهــد هبــا  
 .أطراف الصراع، والقيام بأنشطة املتابعة داخل البلدان

وباعتبــار اليونيســيف أكــرب وأهــم مؤسســة دوليــة تكــرس جهودهــا حلمايــة األطفــال،     - ٤٧
ــع األوضــاع    ــاههم، يف مجي ــال والصــراعات     (وضــمان رف بشــكل يتجــاوز كــثريا نطــاق األطف

املعـين  ، فإن هذه املنظمة هي شريك متميز وبارز ملكتب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                  )املسلحة
 مبا متتلكه من هياكـل أساسـية ومـوارد وخـربات            ،ليونيسيفلو. ةألطفال والصراعات املسلح  با

واسعة، مبا يف ذلك ميدانيا، يف مجيع أحناء العامل، دور قيادي ذو أمهيـة حامسـة بوجـه خـاص يف             
 .ضمان املتابعة والتنفيذ على املستوى القطري

 مــن األوجيــب أيضــا أن ينظــر إىل تقســيم العمــل يف ســياق مــا يــنص عليــه قــرار جملــس   - ٤٨
، الـذي يســند إىل بعثــات األمــم املتحـدة امليدانيــة الــدور األساســي يف متابعــة   )٢٠٠٤ (١٥٣٩

. األطفــال والصــراعات املســلحة، علــى الصــعيد امليــدايناملتصــلة بلمســائل لاالســتجابة وتنســيق 
، ألن عمليـة التنسـيق بـني مـا يـتم         �مرحلـة التنفيـذ   �وميثل ذلك لبنة حامسة وضـرورية لتحقيـق         

تصـبح بـذلك    وغـري رمسيـة،   عرضـية  وهـي عمليـة ظلـت حـىت اآلن ذات طبيعـة           ،، واملقر ميدانيا
ممارسة رمسيـة تضـمن التعمـيم علـى نطـاق كامـل املنظومـة، علـى املسـتوى امليـداين، يف الوقـت                    
الــذي تبســط فيــه تــدفق املعلومــات إىل املقــر، وتؤكــد فيــه علــى قضــايا األطفــال والصــراعات     

 .أولوية لكامل املنظومةات مسألة ذاملسلحة، باعتبارها 
 

 االستنتاجات -ثالثا  
إن تعمــيم شــواغل األطفــال والصــراعات املســلحة يف أنشــطة منظومــة األمــم املتحــدة     - ٤٩

بكاملها، وداخل نطاق كيانات األمم املتحـدة الرئيسـية، عنصـر ذو أمهيـة حامسـة، يف املؤسسـة            
 احلـروب، ومحايتـهم وحتسـني حيـاهتم     ، حلمايـة األطفـال املتضـررين جـراء      �التنفيـذ مرحلة  �يف  

 .كهدف هنائي
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وقــد أحــرز تقــدم يف جمــال تعمــيم شــواغل األطفــال والصــراعات املســلحة يف نطــاق       - ٥٠
وهنـاك عـدة مبـادرات مهمـة علـى          . منظومة األمم املتحدة، ال سيما يف قطـاع السـالم واألمـن           
ولكــن املكاســب . ترســخبــدأت يف المســتوى السياســات، واملســتوى الربنــاجمي، مت اختاذهــا، و 

ويف الوقت نفسـه،    . تزال هشة، وقد تتبدد ما مل يتم تعزيزها وإضفاء الطابع املؤسسي عليها            ال
توجد ثغرات واضحة يف استجابة منظومة األمم املتحدة، داخل نطاق كيانات األمـم املتحـدة،    

وهـذه الثغـرات    . حـدة يف العمليات املؤسسية املهمة اليت تقودها األمم املت       كذلك  وفيما بينها، و  
 .سدهايتعني 
شــواغل األطفــال والصــراعات املســلحة باعتبارهــا مســألة شــاملة   إبــراز وحــىت يتســىن  - ٥١
هبذه اخلطة، واختـاذ إجـراءات بشـأهنا،    متسقة يف السياسات والربامج، جيب أن يتوفر االلتزام،  و

ــة   ــة باألطفــ  . علــى نطــاق كامــل املنظوم ال والصــراعات وسيضــمن تعمــيم االهتمامــات املتعلق
املسلحة أن يـتم تلقائيـا معاجلـة الشـواغل املتعلقـة باألطفـال يف مجيـع األوضـاع الـيت يتـأثر فيهـا                         

وإن ترمجة هـذه األهـداف إىل واقـع ملمـوس، وممارسـات      .  ودجمها،األطفال يف سياق احلروب   
بئــة املــوارد شــة، يتطلــب التــزام مجيــع العناصــر القياديــة للكيانــات الرئيســية، باإلضــافة إىل تعيمع

 .املالية والبشرية الالزمة، وختصيصها، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية
 


