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 موجـز

يكمـل هـذا الـتقريـر املوجه إىل جلنة حقـوق اإلنسان تقرير املمثـل اخلاص لألمني العـام املعين                  
 نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٠وتقرير األمني العـام املؤرخ     ) Corr.1 و A/58/328(باألطفـال والصراعات املسلحـة     

٢٠٠٣) A/58/546-S2003/1053 .(            ويقـدم هـذا الـتقرير معلومات مستكملة وعددا من األمثلة التوضيحية
كما ترد يف مرفقه نسخة من قوائم األطراف يف الصراعات املسلحة . لالنتهاكات البشعة اليت ترتكب ضد األطفال

 .اماليت جتند األطفال أو تستخدمهم، وهي قوائم يتضمنها تقرير األمني الع

واملمـثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراعات املسلحة يهيب بلجنة حقوق اإلنسان أن تتخذ                
تدابري وفقا لواليتها ولإلجراءات واآلليات املتاحة هلا، بناء على املعلومات املتعلقة باالنتهاكات الوارد ذكرها يف               

 .هذا التقرير ويف تقرير األمني العام

نتهاكات اليت يرد وصفها يف هذا التقرير اخلطف، وبتر أعضاء اجلسم، والقتل، والعنف             ومـن بـني اال     
اجلنسـي واجلنسـاين، واحلرمان من احلصول على املساعدات اإلنسانية، واهلجمات على املدارس واملستشفيات،              

 .وجتنيد األطفال واستخدامهم يف الصراعات املسلحة

هناك حاجة إلنشاء آليات مناسبة للرصد وتقدمي التقارير عن وضع          ويرى املمثل اخلاص لألمني العام أن        
األطفـال املتأثرين باحلرب بغية حتسني قدرة اجملتمع الدويل على ضمان االمتثال للمعايري الدولية وااللتزامات اليت                

م املتحدة،  وعالوة على ذلك، فإن القيادة املنسقة من ِقبل األم        . قطعـتها أطراف الصراعات املسلحة على نفسها      
 .بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية، حامسة األمهية لضمان تنفيذ تلك االلتزامات

يشتمل على أربعة عناصر أساسية هي الدعوة والنشر؛ وبناء       " تطبيق"ويـربز الـتقرير احلاجـة إىل بدء          
لقة باألطفال والصراعات املسلحة يف     شـبكات اجملتمع املدين احمللي من أجل الدعوة واحلماية؛ ودمج القضايا املتع           

ُصـلب برامج وآليات املؤسسات اهلامة؛ والرصد واإلبالغ والعمل من جانب وكاالت األمم املتحدة واملنظمات               
 .اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية
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 مقدمة

يكمـلّ هـذا التقرير املقدم من املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراعات املسلحة إىل جلنة               -١
وتقرير األمني العام املؤرخ ) A/58/328(نسان تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة حقوق اإل

 .٥١/٧٧وهو يقدَّم عمالً بقرار اجلمعية العامة ). A/58/546-S2003/1053 (٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٠

 القواعد واملعايري حلماية حقوق ورفاه       يف إنشاء إطار من    قدم كبري  ت يف السنوات األخرية  ولقـد حتقـق      -٢
وباإلضافة إىل ذلك، حصلت وكاالت األمم املتحدة وغريها من الشركاء          . األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة   

على عدد من االلتزامات من أطراف الصراعات حلماية األطفال يف حاالت الصراع املسلح وال سيما بشأن السن                 
 :فعلى سبيل املثال. معظم التطورات يف جماالت الدعوة ووضع املعايري واملبادرات املبتكرةوكانت . األدىن للتجنيد

 احتل األطفال موقعا ثابتا على جدول األعمال اخلاص بالسالم واألمن الدوليني؛ -

 توسعت الصكوك والقواعد الدولية وتوطدت إىل حد كبري؛ -

 الم ويف تدريبها وتقاريرها؛ُتدرج محاية األطفال يف واليات بعثات حفظ الس -

ُتدرج اآلن املنظمات اإلقليمية يف جداول أعماهلا وبراجمها القضايا املتعلقة باألطفال والصراعات             -
 املسلحة؛

يتزايد إدراج االهتمامات املتعلقة باألطفال يف مفاوضات السالم واتفاقات السالم ويف برامج ما              -
 بعد انتهاء الصراعات؛

ظمات غري احلكومية حترك قوي لدعم القضايا املتعلقة باألطفال والصراعات          ظهـر بـني املـن      -
 املسلحة؛

األطفـال املتأثرون باحلرب يستعيدون قواهم ويتولون الدفاع عن أنفسهم ويشاركون هبمة يف              -
 إعادة بناء السالم؛

 أقيمت على أرض الواقع مبادرات حملية كثرية ألغراض الدعوة واحلماية والتأهيل؛ -

يتكرس إدماج القضايا املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة يف العديد من املؤسسات واآلليات             -
 داخل األمم املتحدة وخارجها؛
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من أهم االبتكارات اليت نشأت يف ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة باألطفال والصراعات املسلحة               -
 محاية الطفل ضمن بعثات حفظ السالم؛ االستعانة مبستشارين يف: خالل السنوات القليلة املاضية

صوت "وإنشـاء جلان وطنية معنية باألطفال يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع؛ ومشروع إذاعة               
؛ وإرسـاء ممارسة منهجية تتمثل يف طلب التزامات ملموسة من األطراف واحلصول           "األطفـال 

اعات املسلحة؛ وِذكْر أمساء    علـيها؛ وإنشـاء الشبكة الدولية للبحوث املتعلقة باألطفال والصر         
 .مرتكيب االنتهاكات وإيراد قوائم هبم يف تقارير تقدم إىل جملس األمن

ورغـم تلك اخلطوات الناجحة، مل هتدأ على أرض الواقع وترية الفظائع اليت ُتقترف ضد األطفال على                  -٣
كن قبوله وما برحت أطراف ومـا زال الوضـع العام بالنسبة للعديد من األطفال خِطراً وال مي   . نطـاق واسـع   

وخالل السنة املاضية، ازداد بروز هذا االجتاه بسبب ما         . الصـراعات تنتهك حقوق األطفال دون أن تنال عقاباًً        
تعـرض لــه األطفال يف العديد من حاالت الصراع من جتارب مأساوية اتسمت بالرعب واحلرمان والتعرض                 

الً يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية وإقليم آتشه اإلندونيسي         للخطر البالغ يف حاالت صراع كثرية، منها مث       
 .ويف العراق وليبرييا واألراضي الفلسطينية احملتلة ويف مشال أوغندا

فحماية حقوق األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة جيب أن تشكل         . مازال هناك الكثري مما جيب فعله     و -٤
وأثناء . م املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية، وغريها       جـزءاً ال يتجزأ من عمل وكاالت األم       

إعداد األنشطة اليت تدخل ضمن الوالية يف الفترة املقبلة، سُيشدَّد تشديداً خاصاً على أنشطة متابعة التقدم احملرز                 
 .خالل الواليتني األوليني بغية تعزيز وتعميق تلك املكاسب

مة للرصد وتقدمي التقارير بشأن وضع األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يؤثر وعدم وجود آليات مالئ -٥
سلبا على قدرة اجملتمع الدويل على ضمان تقيد أطراف الصراعات املسلحة باملعايري الدولية والوفاء بالتزاماهتا يف                

 .ذلك الصدد

 انتهاكات  عنني مبعلومات موثوقة     الرئيسي وواضعي السياسات يد صانعي القرار    ومـن األمهية مبكان تزو     -٦
وذلك ضماناً ملمارسة الضغط على مرتكيب االنتهاكات والقيام مبا يلزم إلصالح ب وين باحلررحقوق األطفال املتأث

 .الوضع

املنسَّقة من ِقبل بعثات األمم املتحدة والوكاالت التابعة هلا، وال سيما من ن القيادة وقد أظهرت التجربة أ -٧
 األمم املتحدة القطرية، بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية الدولية واإلقليمية واحمللية، أمر حيوي ِقبل أفرقة

غري أنه من الضروري إنشاء إطار منسَّق للرصد واإلبالغ جيمع . لضمان تنفيذ أطراف الصراعات املسلحة التزاماهتا
وتعد .  املعلومات وإدماجها وإبالغها على حنو فعال      بني نظام حقوق اإلنسان وجهات فاعلة أخرى لضمان تدفق        
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التطورات احلاصلة داخل االحتاد األورويب وداخل اجلمعية الربملانية املشتركة جملموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط 
 .اهلادئ ودول االحتاد األورويب أمثلة ناصعة للتعاون مع املنظمات اإلقليمية

املبادىء التوجيهية االحتاد األورويب جملس الشؤون العامة يف   ، اعتمد   ٢٠٠٣رب  ديسم/ كانون األول  ٨يف  و -٨
وستوفر . وتلك مبادرة هامة انبثقت بالتعاون الوثيق مع املمثل اخلاص. لالحتاد بشأن األطفال والصراعات املسلحة

 اخلارجية ويف جماالت    تلـك املـبادرة مبادئ توجيهية بشأن محاية الطفولة وتدجمها يف سياسات االحتاد األورويب             
 .التنمية واملساعدة اإلنسانية ويف عمليات إدارة األزمات

واختذت اجلمعية الربملانية املشتركة جملموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ ودول االحتاد األورويب              -٩
". فال وخاصة األطفال اجلنودحقوق األط" قرارا بشأن ٢٠٠٣أكتوبر /يف اجتماعها األخري املعقود يف تشرين األول

ويتضـمن هـذا القرار الشامل، الذي ساهم املمثل اخلاص يف صوغه، توصياٍت هامة تشمل إنشاء نظام للرصد                  
وتقـدمي التقارير عن وضع األطفال والصراعات املسلحة وإدماج محاية الطفل يف والية عمليات دعم السالم اليت                 

رة األزمات، وتوفري الدعم لعمليات نزع السالح والتسريح والتأهيل وإعادة يقودها االحتاد األورويب يف حاالت إدا
، وزيادة اجلهود للحد من االجتار غري املشروع باملوارد         )مـع مراعاة احتياجات الفتيات بوجه خاص      (اإلدمـاج   

 .الطبيعية؛ وتوفري دعم أكرب للمحكمة اجلنائية الدولية

 يف  ٢٠٠٣يناير  /ية لدول غرب أفريقيا الذي ُعقد يف كانون الثاين        وأثـناء مؤمتـر قمة اجلماعة االقتصاد       -١٠
وتربز خطة العمل . ملنطقة غرب أفريقيا" خطة عمل لصاحل األطفال املتأثرين باحلرب    "داكار، اقترح املمثل اخلاص     

. ريقيا مؤخراتلك ضرورة تقدمي املزيد من الدعم لوحدة محاية الطفل اليت أنشأهتا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أف
، يف أكرا، وهي تشكل ٢٠٠٣ديسمرب /وقد أقر رؤساء الدول اخلطة أثناء مؤمتر القمة الذي ُعقد يف كانون األول           

 .جزءا من اإلطار املعد لنظام االستعراض الذي جيريه النظراء اخلاص باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 طفال يف حاالت الصراع املسلح االنتهاكات البشعة اليت ترتكب ضد األ-أوالً 

إن املعلومات املقدمة يف هذا التقرير فيما يتعلق باالنتهاكات البشعة اليت ترتكب ضد األطفال يف حاالت                 -١١
ويعرض هذا التقرير معلومات حديثة وعددا .  الصراع املسلح ينبغي اعتبارها مكملة ملا ورد يف تقرير األمني العام        

وترد يف املرفق قوائم بأمساء األطراف يف صراعات مسلحة اليت جتند أطفاال            . ك االنتهاكات من األمثلة اجلديدة لتل   
وقد أُدرجت تلك املعلومات واألمثلة على سبيل التوضيح        . أو تستخدمهم استكماال ملا ورد يف تقرير األمني العام        

 .ال احلصر
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  اخلطف-ألف 

فقد خطف األطراف .  ارعاً كبرياً يف السنوات املاضيةلقد تسارعت وترية اإلقدام على خطف األطفال تس -١٢
يف الصـراعات األطفال كجزء من محالت العنف املنهجية ضد السكان املدنيني يف بلدان مثل أنغوال وكولومبيا                 

وُخطف أطفال من بيوهتم ومدارسهم وخميماهتم كالجئني واسُتغلوا يف العمل . ونيبال وسرياليون والسودان وأوغندا
واألطفال املهجرون  . رة ويف الـرق اجلنسـي ويف التجنـيد القسري، كما حدث اجتار هبم عرب احلدود               بالسـخ 

والالجـئون والذيـن فُرقوا عن أهلهم هم املعرضون على األخص للخطف كما هو احلال يف ليبرييا ويف البلدان                   
 .اجملاورة يف غرب أفريقيا

مشال ففي  . ون النتهاكات شخصية فظيعة أخرى    معاملة وحشية ويتعرض   األطفـال املختطفون     ويلقـى  -١٣
. ، مثال، خطف جيش الرب للمقاومة آالف األطفال وأرغمهم على العمل كجنود وعلى ارتكاب الفظائع         أوغندا

، أشار منسق األمم املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف بيانه املوجه إىل     ٢٠٠٣ديسمرب  / كـانون األول   ٩ويف  
الرب ما يفتأ خيطف األطفال جاعال منهم مشاركني مباشرين يف حرب عبثية، حيث             جملـس األمن إىل أن جيش       

 .يشوهون ويقتلون األطفال والكبار على حد السواء

، واصل جيش التحرير الوطين والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا         كولومبيا حاالت أخرى كما يف      ويف -١٤
وحسب معلومات وردت يف اآلونة     . ويع السكان املدنيني  خطْف مئات األطفال للحصول على فدية وكوسيلة لتر       

 طفال يف   ٢٤٢األخـرية من مؤسسة البلد احلر، وهي منظمة كولومبية كبرية من منظمات اجملتمع املدين، ُخطف                
 .٢٠٠٣سبتمرب /يناير وأيلول/كولومبيا ما بني كانون الثاين

خطف لالستغالل يف العمل بالُسخرة أو الرق ، كانت هناك ادعاءات مستمرة حبدوث عمليات ليبريياويف  -١٥
اجلنسي أو التجنيد القسري ارتكبها كل األطراف يف املرحلة األخرية من الصراع، ال سيما امليليشيا املتحالفة مع                 

وقد وثَّقت مفوضية حقوق اإلنسان وغريها من الوكاالت اإلنسانية العديد من حوادث خطف األطفال بالقوة               . احلكومة
 .ات األشخاص املهجرين ومن خميمات الالجئني، وهي حوادث كان من بني مرتكبيها مسؤولون حكوميونمن خميم

  التشويه والقتل-باء 

العديد من األطفال أفرادا من أسرهم       شاهد،  شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية   يف مقاطعة إيتوري يف      -١٦
 ٢١ويف .  لوحشي على أيدي جمموعات مسلحةوهـم ُيقـتلون بُعـنف أو وهـم يتعرضون للتشويه أو القتل ا       

 للتشويه مث القتل يف نيزي      - من بينهم نساء وأطفال ومسنون       - مدنيا   ٢٠، تعرض حوايل    ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
وحسب تقرير بعثة من .  بالقرب من بونيا حسب تقرير أوردته بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
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 مدنيا، من بينهم كثري من األطفال، يف بونيا يف القتال الذي دار بني ميليشيا               ٤٢٠ة، قُتل   بعـثات األمـم املتحد    
 ٦ويف خضم محلة التقتيل، يف      .  ٢٠٠٣ديسمرب  /مايو وكانون األول  /الليندو وميليشيا اهليما يف الفترة ما بني أيار       

على كاشيلي والقرى احمليطة فأهلكت     أكتوبر، قامت ميليشيا الليندو من بيترو والودجو باهلجوم         /تشـرين األول  
 . منهم أطفال٤٢ مدنيا، ٦٥

، أفادت تقارير من    ٢٠٠٣نوفمرب  / وتشرين الثاين  يناير/، يف الفـترة ما بني كانون الثاين        غواتـيماال  يفو -١٧
 من  ٦٨٠مـنظمات اجملتمع املدين، مثل كازا أليانزا ومكتب حقوق اإلنسان التابع لرئيس أساقفة غواتيماال، أن                

.  منهم أقل من الثامنة عشرة٢٠٠وكانت أعمار حوايل . األطفـال والشباب دون سن الثالثة والعشرين قد قُتلوا    
 ١٧ و ١٥ يف املائة من الضحايا الذين لقوا مصرعهم باألسلحة النارية تتراوح ما بني              ٨٠وكانت أعمار أكثر من     

طاً مباشراً بتوافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وترتبط مستويات العنف والقتل املتزايدة يف البلد ارتبا  . سنة
 .١٩٩٦وهي من خملفات الصراع املسلح الذي وضع أوزاره يف عام 

مشال التجاوزات زيادة كبرية يف      التشويه والتقتيل وغري ذلك من       وزادت خـالل العام املاضي عمليات      -١٨
وما زالت أعمال خطف األطفال     . ندية واملتمردين  بسـبب جتدد القتال ما بني القوات احلكومية األوغ         أوغـندا 

ومن األمثلة على ذلك، ما أبلغ عنه من قتل أربعة من . وقتلهم وتشويههم مستشرية على يد جيش الرب للمقاومة
يف الكور، مقاطعة غولو، يف     ) سيكريد هارت ماينر  ( طالبا كانوا قد ُخطفوا من معهد التعليم الالهويت          ٤١بـني   
 .وقد قُتل الطلبة األربعة ألهنم عجزوا عن املشي.  على يد جيش الرب للمقاومة٢٠٠٣مايو / أيار١٠

فمثال، تفيد تقارير من . ٢٠٠٣ظلت أعمال التشويه والقتل متثل مشكلة كبرية خالل عام ، كولومبيايف و -١٩
 يف إقليم كايوكا وحده  شاباً قُتلوا١٥٠الفرع الكولوميب الئتالف وقف استخدام األطفال اجلنود أن ما يزيد على 

 .٢٠٠٣خالل الشهور التسعة األوىل من عام 

  العنف اجلنسي واجلنساين-جيم 

 بوصفهن حماربات دخلن     ال ة املسلح اتويالت الصراع من   الفتيات والنساء    يناعيف أغلـب األحـيان ت      -٢٠
م بالعنف الشديد مبا فيها     غري أن ذلك مل يدفع عنهن بالء أعمال تتس         ، من املدنيني  نبوصفهغمارهـا مباشرة بل     

ويتزايد تعّرض النساء والفتيات، وإىل حد ما الفتيان، للعنف         . العنف اجلنسي والرق اجلنسي القسري واالغتصاب     
والنساء واألطفال من الالجئني واملهجرين داخليا عرضة أكثر من  . اجلنسـي املـنهجي يف فترات احتدام الصراع       

أشكال االستغالل على يد القوات واجملموعات املسلحة، بل وحىت أحياناً على غريهم لالستغالل اجلنسي وغريه من 
 .يد أفراد قوات حفظ السالم والعاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية
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اإليدز، مثل الفقر وتشتت مشل     /ُيوجـد ويفاِقْم الظروف املالئمة لتفشي فريوس نقص املناعة        الصـراع   و -٢١
ني األطفال وأهاليهم واستشراء االغتصاب والعنف اجلنسي وهدم املدارس والقضاء          اجملتمعات والتهجري والتفريق ب   

 .على اخلدمات الصحية

فأثناء القتال . ، كانت الفتيات واملسنات، ضحايا أعمال اغتصاب عنيفةمجهورية الكونغو الدميقراطيةويف  -٢٢
أعمال قتل   ماي يف -، تورطت قوات املاي   ٢٠٠٣أغسطس  /يف أوائل آب  ) إقليم كاتانغا (يف كينكوندجا وماليمبا نكولو     

واغتصاب وخطف وإعدام بإجراءات موجزة طالت املدنيني ويف تدمري البيوت يف منطقة كاما حسب التقرير الرابع عشر                 
ومشال كيفو، ) كيندو(ويف مانيما ). S/2003/1098(لألمني العام بشأن بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 .ماي على وجه اخلصوص النساء واألطفال املهجرين داخليا وأخضعتهم للعنف اجلنسي-استهدفت قوات املاي

 ٢مقاطعة إيتوري، ساعدت بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف            يف مشـال غـرب      و -٢٣
ت كرقيق الستغالهلن جنسيا يف  امرأة وفتاة كن حمتجزا٣٤، يف إطالق سراح حوايل ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

 .جلبهة القوميني ودعاة االندماجمعسكرات تابعة 

صنب ، جـاء يف تقريـر ملفوضية حقوق اإلنسان أهنا تلقت شهادات من نساء وفتيات اغتُ               ليـبرييا يف  و  -٢٤
ن ت متحالفة مع احلكومة يف الفترة األخرية م       ميليشيا وتعرضـن ألشـكال أخرى من العنف اجلنسي على أيدي         

وكثريا ما كانت الضحايا تتعرضن لالغتصاب اجلماعي من قبل اجلنود عند هروهبن من املعارك واعتقاهلن . الصراع
عند نقاط التفتيش، فيما اعتقلت أخريات يف مناطق كانت احلرب دائرة فيها وذلك بتهمة التجسس أو ارتباطهن                 

دة ُتحتجزن يف مراكز اعتقال غري رمسية وكثريا ما كن وكانت الضحايا عا. بصلة قرابة باملتمردين أو مساندهتن هلم
 .يهددن بالقتل إذا ما قاومن االغتصاب أو باالنتقام منهن إذا تقدمن بشكاوى

يرتكبها  بأن أعمال االغتصاب اجلماعية اليت       بوروندييف  ويفيد املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان         -٢٥
 يف مناطق   ٢٠٠٣حة وأيضا أفراد غري حمددي اهلوية قد ارتفع عددها خالل عام            أفراد يف مجاعات مسلحة ويف قوات مسل      

وكان الضحايا من النساء أساسا ولكن كان من بينهم أيضا فتيان           . الصراع يف الشرق ويف بوجومبورا واملنطقة احمليطة هبا       
 .أفراد آخرين من أسرهمويف حاالت االغتصاب اجلماعي، كثريا ما كان ُيعتدى على األطفال أمام عيون . صغار

  وصول املساعدة اإلنسانيةمنع -دال 

يني املتحدة  ريجبهة الليب  بني احلكومة وحركيت التمرد ومها       ليبرييارغـم اتفـاق وقـف إطالق النار يف           -٢٦
، ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٧وحركة املطالبة بالدميقراطية يف ليبرييا، الذي مت التوصل إليه يف    للمصاحلة والدميقراطية 

أغسطس، /يونيه وآب /ويف الفترة ما بني هناية حزيران     . يونيه يف مونروفيا  / حزيران ٢٤اشتعل القتال من جديد يف      
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عـندما انتشرت قوات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، كانت املدينة حتت احلصار وكان املئات بل رمبا                 
نيون من الوصول إىل املساعدات اإلنسانية وإىل وسائل        اآلالف من الناس قد أصيبوا أو فقدوا أرواحهم وُمنع املد         

وأعقبت ذلك كارثة إنسانية إذ عجزت وكاالت املعونة الدولية عن إيصال املساعدات الغذائية        . كسـب عيشهم  
 .والطبية اليت كان حيتاجها العديد من الناس إىل أغلب مناطق البلد

 آثار تزالما  مثال حيث كوت ديفواراملتقلّبة يف ضاع الوصول بسبب األو   أخرى أيضاً ملنع     وهناك أمثلة  -٢٧
أن ) S/2003/1069(وجاء يف التقرير الثاين لألمني العام عن بعثة األمم املتحدة إىل كوت ديفوار              . باديةًاألزمـة   

مـئات اآلالف مـن األشخاص يف املناطق اليت تسيطر عليها القوات اجلديدة يف الشمال ما زالوا ال يستطيعون                   
 .ول على الرعاية الصحية األساسية وغري ذلك من اخلدمات العامة بسبب صعوبة الوضع هناكاحلص

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات-هاء 

 يف  ،، أشارت التقارير الواردة يف األيام األربعة األوىل من جتدد الصراع          إقلـيم آتشـه اإلندونيسي    يف   -٢٨
وقد أدى  .  ألف طفل تقريبا   ٦٠ قد أُحرقت وُدمرت مما أضر ب           مدرسة ٢٨٠، إىل أن أكثر من      ٢٠٠٣مايو  /أيار

 . مدرسة خالل السنوات األربع املاضية٥٠٠ذلك إىل ارتفاع عدد املدارس املدمرة إىل حوايل 

. وبيلة على الصعيد اإلنساينلصراع املسلح يف إيتوري واقب ا، كانت عمجهورية الكونغو الدميقراطيةيف و -٢٩
 مركز صحي يف املنطقة قد أُغلق، فيما        ٤٠٠ مركزاً من حوايل     ٢١٢ق الشؤون اإلنسانية أن     إذ يفيد مكتب تنسي   

 . مدرسة٢٠٠ُدمرت حوايل 

 وجاء  . مرتل ٢٠٠مر حوايل   حبرية آلربت، دُ  شواطئ  ، يف مدينة تشوميا، على      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٥يف  و -٣٠
 الكونغو الدميقراطية أن ذلك اهلجوم حدث يف        يف تقريـر للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية          

 عندما هامجت نفس امليليشيات وهاجم سكان مدينيت زوميب         ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣١أعقاب اهلجوم الذي وقع يف      
 .ولوغا عمداً مستشفى تشوميا

  جتنيد األطفال واستخدامهم يف الصراعات املسلحة-واو 

 وللتالعب هبم لكي يرتكبوا أعمال عنف وذلك ألهنم أبرياء       للتجنيد احلريب األطفال على األخص    يتعرض   -٣١
وبغض النظر . فهم ُيرغمون أو ُيغوون لاللتحاق باجلماعات املسلحة أو بالقوات املسلحة   . ويسـهل التأثري عليهم   

عن كيفية جتنيدهم، يظل األطفال اجلنود ضحايا إذ إن ملشاركتهم يف الصراع تبعات خطرية على سالمتهم جسدياً 
. ومن الشائع أن يتعرضوا إلساءة املعاملة وأن يرى أغلبهم املوت والقتل والعنف اجلنسي رأي العني              . انفعالـياً و

 .ويشارك كثري منهم يف أعمال التقتيل ويعاين أغلبهم من آثار نفسية خطرية بعيدة املدى
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  مالحظات ختامية-ثانياً 

 من الوسائل وقوة التأثري اجلماعي ما يتيح له الضغط على صعيد التطبيق والتنفيذ، ميلك اجملتمع الدويل -٣٢
وبالتايل، يتمثل  . عـلى أطراف الصراع حلملها على االمتثال للمعايري الدولية ذات الصلة على أرض الواقع             

 مها الصكوك الشارعة وقوة التأثري      -التحدي األكثر إحلاحا الذي يواجه اجملتمع الدويل يف تعبئة عاملني اثنني            
 . وضمِّهما يف مشروع متماسك ومنسَّق، أي يف نظام فعال حلماية األطفال املتأثرين باحلرب-ي اجلماع

. ومن برنامج العمل املقترح يف تقرير األمني العام       " عهد التطبيق  " املعنَونة ملةاحلهذه هي الغاية من     و -٣٣
بناء شبكات اجملتمع املدين احمللي على أربعة عناصر أساسية هي الدعوة والنشر؛ و" عهد التطبيق"وتشتمل محلة 

مـن أجـل الدعوة واحلماية؛ ودمج القضايا املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة يف ُصلْب برامج وآليات           
 .املؤسسات اهلامة واملؤثرة؛ والرصد واإلبالغ والعمل

طفال يف حاالت عليها أن تقوم به يف جمال رصد انتهاكات حقوق األللجنة حقوق اإلنسان دور هام و -٣٤
وينبغي للَّجنة أن تستعرض املعلومات الواردة يف هذا التقرير بشأن          . الصـراع املسـلح واإلبـالغ عـنها       

االنـتهاكات البشعة حلقوق األطفال يف حاالت الصراع املسلح وبشأن األطراف يف الصراعات املسلحة اليت               
دابري بناء على تلك املعلومات وفقاً لواليتها       كما جيب على اللجنة اختاذ ت     . جتند األطفال وتستخدمهم كجنود   

 .ووفقاً لإلجراءات واآلليات املتاحة هلا

وينبغي أن تكفل جلنة حقوق اإلنسان إحاطة مجيع أصحاب الواليات القطرية واملواضيعية علما بكل               -٣٥
ت ما بعد انتهاء املعلومـات املـتعلقة باالنتهاكات البشعة حلقوق الطفل يف حاالت الصراع املسلح ويف حاال   

 .الصراع، كما ترد يف هذا التقرير، من أجل اختاذ املزيد من التدابري
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 املرفق األول

طراف الصراعات املسلحة اليت جتند األطفال      بأقائمة مستكملة    
 أو تسـتخدمهم يف حاالت الصراع املسلح املدرجة يف جدول         

                          أعمال جملس األمن

 فغانستاناحلالة يف أ

 الفصائل املتحاربة

 احلالة يف بوروندي

 القوات املسلحة البوروندية -١

  قوات الدفاع عن الدميقراطية-اجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية  -٢

 )أ(جناح بيري نكورونزيزا )أ( 

 )أ(جناح جان بوسكو نداييكينغوروكييه )ب( 

 قوات التحرير الوطنية/حزب حترير شعب اهلوتو -٣

 )أ(غاتون رواساأجناح  )أ( 

 )أ(جناح أالن موغابارابونا )ب( 

 احلالة يف كوت ديفوار

 )أ(القوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار -١

 )أ(حركة العدل والسالم -٢

 )أ(حركة كوت ديفوار الشعبية للغرب الكبري -٣

 )أ(احلركة الوطنية لكوت ديفوار -٤
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 ةاحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطي

 القوات املسلحة الكونغولية -١

 غوما – التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية -٢

 )أ(غوما - قوات الدفاع احمللية املرتبطة بالتجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية 

 احلركة الوطنية لتحرير الكونغو -٣

 حركة التحرير/كيسنغاين - التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية -٤

 الوطين - جمع الكونغويل من أجل الدميقراطيةالت -٥

 ميليشيا اهليما -٦

 احتاد الوطنيني الكونغوليني )أ( 

 )أ(حزب وحدة وسالمة أراضي الكونغو )ب( 

 النغييت/ميليشيا الليندو -٧

 )أ ()الليندو(جبهة القوميني ودعاة االندماج  )أ( 

 )أ ()النغييت(اجلبهة الشعبية للمصاحلة يف إيتوري  )ب( 

 )أ(القوات املسلحة الشعبية الكونغولية -٨

 ماي-قوات املاي -٩

 )أ(٤٠-قوات مودوندو  -١٠

 قوات ماسونزو -١١

 هاموياالقوات املسلحة الرواندية السابقة واالنتر -١٢
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 احلالة يف ليبرييا

 القوات املسلحة الليبريية -١

 يني املتحدة للمصاحلة والدميقراطيةريجبهة الليب -٢

 )أ(املطالبة بالدميقراطية يف ليبريياحركة  -٣

 احلالة يف الصومال

 احلكومة الوطنية االنتقالية -١

 حتالف وادي جوبا -٢

 اجمللس الصومايل للمصاحلة والتجديد -٣

 جيش رحانوين للمقاومة -٤

 احلاشية

 أطراف جديدة )أ( 
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 املرفق الثاين

  الصراعات املسلحة اليت جتند األطفاليف األطراف األخرى 
 أو تستخدمهم يف الصراعات املسلحة

 باالحتاد الروسيالشيشان مجهورية 

 مجاعات املتمردين الشيشان -١

 كولومبيا

 ) AUC(االحتاد الوطين للدفاع عن كولومبيا  -١

 االحتاد الوطين للدفاع عن منطقة جنوب كاساناري )أ( 

 االحتاد الريفي للدفاع عن قرطبة وعرابة )ب( 

 )أ( عن ماغدالينا الوسطىجبهة الدفاع )ج( 

 )أ(جبهة الدفاع عن امليتا )د( 

 القوات املسلحة الثورية لكولومبيا -٢

 جيش التحرير الوطين -٣

 ميامنار

 )اجليش احلكومي(تامتاداو كيي  -١

 )أ(احتاد كرين الوطين -٢

 كرييينالجيش التحرير الوطين  -٣

 نيبال

 نيبالاملاوي يف احلزب الشيوعي  -١
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 شماليةآيرلندا ال

 اجلماعات شبه العسكرية -١

 الفلبني

 اجليش الشعيب اجلديد -١

 جبهة مورو اإلسالمية للتحرير  -٢

 جبهة مورو للتحرير الوطين -٣

 مجاعة أبو سياف -٤

 سري النكا

 منور تاميل إيالم للتحرير -١

 السودان

 )أ(امليليشيات املتحالفة مع احلكومة، حركة وحدة جنوب السودان -١

 اجليش الشعيب لتحرير السودان/كة الشعبية لتحرير السوداناحلر -٢

 أوغندا

 )أ(قوات الدفاع الشعيب األوغندية -١

 )أ(وحدات الدفاع احمللية املتحالفة مع قوات الدفاع الشعيب األوغندية 

 جيش الرب للمقاومة -٢

 احلاشية

 أطراف جديدة )أ( 

_ _ _ _ _ 


