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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١١٥ من جدول األعمال املؤقت* 

  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها 
 محاية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح 

 مذكرة من األمني العام  
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة، وفقـا للفقـرة (د) مـن اجلـزء السـابع 
من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٩٠/٥٧ املؤرخ ١٨ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، التقريـر 

الذي أعده ممثله اخلاص املعين باألطفال والصراع املسلح. 
  

  تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح 
موجز 

يسـتعرض هـذا التقريـر التقـدم احملـرز حـــىت اآلن يف إطــار الواليــة املســندة إىل املمثــل 
اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصـراع املسـلح ويقـترح مسـار عمـل للسـنوات الثـالث 

املقبلة. 
ويشمل التقدم احملرز حدوث زيادة ملحوظة يف أنشطة الدعوة والتوعيـة؛ ومت ترسـيخ 
بند األطفال يف جدول األعمال الـدويل املتعلـق بالسـالم واألمـن؛ وعـززت القواعـد واملعايـري، 

وأدمج بند محاية الطفل يف اتفاقــات السالم وعمليات حفظ السالم؛ وأدرج جدول األعمـال 
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ـــالغ  يف أنشــطة املنظمــات اإلقليميــة؛ واختــذت خطــوات هامــة لتطويــر عمليــات رصــد وإب
منهجيـة؛ وأعطـي مزيـد مـن األولويـة لألطفـال يف الـربامج املعــدة ملــا بعــد انتــهاء الصراعــات 
والتركيز عليهم فيها؛ ونشأت حركة كبرية حلماية الطفل فيما بني املنظمات غري احلكومية. 
غـري أن حالـة األطفـال ال تـزال قامتـة وحمفوفـة باألخطـار يف منـاطق احلـرب. ويقـــترح 
التقريـر برنـامج عمـل ينطـــوي علــى حتديــني مــترابطني مهــا الشــروع يف محلــة لبــدء �حقبــة 
التطبيـق� وكفالـــة تعزيــز املبــادرات املتخــذة واملكاســب احملــرزة حــىت اآلن وإضفــاء الطــابع 

املؤسسي عليها. 
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مقدمة  أوال -
قُـدم هـذا التقريـر عمـــال بقــرار اجلمعيــة العامــة ٧٧/٥٧ املــؤرخ ١٢ كــانون األول/  - ١
ديسمرب ١٩٩٦ الذي ُأنشئت مبوجبه والية مدا ثالث سنوات أسندت ملمثـل خـاص لألمـني 
العام معين باألطفال والصراع املسلح. وجاءت هذه الواليـة بعـد صـدور تقريـر غراثـا ماتشـيل 
عن أثر الرتاع املسلح على األطفال (A/51/306 و Add.1). وعني األمـني العـام املمثـل اخلـاص 
يف تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٧. ومـــددت اجلمعيــة العامــة الواليــة مرتــني منذئــذ. وينتــهي 
ـــة  التمديـد الثـاين للواليـة يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣ مث يبتـدئ الشـطر الثـالث مـن الوالي
الذي سيستغرق ثالث سنوات. ولذلك، فإن الوقت يعترب مناسبا لتقييم التقدم احملـرز واقـتراح 

مسار عمل للفترة املقبلة. 
ويـود املمثـل اخلـاص أن يشـيد بـالدول األعضـاء وشـركاء األمـم املتحـــدة، وال ســيما  - ٢
منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، ومفوضيـة األمــم 
املتحدة حلقوق اإلنسان، وإدارة عمليات حفـظ السـالم، ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، 
واملنظمات غري احلكومية احملليـة والدوليـة علـى إسـهامها اهلـام يف وضـع هـذا الربنـامج وإحـراز 
ـــة علــى  التقـدم فيـه. ويـود املمثـل اخلـاص أن يعـرب عـن تقديـره اخلـاص للجـهات املاحنـة التالي
مـا قدمتـه مـن تربعـات: إسـبانيا، أملانيـا، أنـدورا، أيرلنـــدا، إيطاليــا، بلجيكــا، الدامنــرك، ســان 
مــارينو، ســنغافورة، الســويد، سويســــرا، فنلنـــدا، الكرســـي الرســـويل، كنـــدا، لكســـمربغ، 
خلتنشتاين، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، هولنـدا، 
الواليـات املتحـدة األمريكيـــة، اليابــان، مؤسســة األمــم املتحــدة، فضــال عــن مؤسســة ســتار 

ومؤسسة هيولت. 
وما دامت أنشطة الوالية متول مجيعها مـن التربعـات، فقـد أثـرت حالـة عـدم اسـتقرار  - ٣
ـــهم وشــروط التعــاقد  املـوارد تأثـريا سـلبيا يف األنشـطة املضطلـع ـا ويف قـدرة املوظفـني وتعيين

معهم.  
 

التقدم احملرز حىت اآلن  ثانيا –
ـــه،  خـالل السـنوات اخلمـس املاضيـة، بلـور املمثـل اخلـاص عـدة أنشـطة يف إطـار واليت - ٤
بالتعـاون مـع احلكومـات، وجملـس األمـن، ووكـاالت األمـــم املتحــدة، واملنظمــات اإلقليميــة، 
واملنظمـات غـري احلكوميـة. وركـزت هـذه األنشـطة علـى الدعـوة والتوعيـة، وتعزيـز القواعــد، 
وإدراج موضوع الطفل يف جداول األعمال الدوليـة املتعلقـة بالسـالم واألمـن، وإقامـة التعـاون 
مع املنظمات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، واختـاذ مبـادرات لدمـج جـداول األعمـال. 
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وأسـفرت هـذه املسـاعي اجلماعيـة عـن حتقيـق تقـدم ملمـــوس، مبــا يف ذلــك حتقيــق عــدد مــن 
اإلجنازات البارزة اليت تتمثل فيما يلي: 

زادت أنشطة التوعية والدعوة إىل حد كبري؛  �
أدرج األطفال يف جدول األعمال الدويل املتعلق بالسالم واألمن؛  �

عززت القواعد واملعايري الدولية؛  �
اختذت خطوات هامة لرصـد انتـهاكات القواعـد واملعايـري واإلبـالغ عنـها بقـدر أكـرب  �

من املنهجية؛ 
قُطعت األطراف املتحاربة على نفسها التزامات ملموسة الحترام حقوق الطفل؛  �

أدرجت األحكام املتعلقة حبماية الطفل يف واليات حفظ السالم ويف برامـج التدريـب  �
والتقارير؛ 

مت ترسيخ دور املستشارين املعنيني حبماية الطفل ونشرهم يف عمليات حفظ السالم؛  �
قامت املنظمات اإلقليمية بدمج محاية الطفل يف براجمها اخلاصة؛  �
أدرجت قضايا الطفل يف مفاوضات السالم واتفاقات السالم؛  �

مت إيالء أولوية أعلى للطفـل يف السياسـات والـربامج املعـدة ملـا بعـد انتـهاء الصراعـات  �
والتركيز عليه وختصيص املوارد له؛ 

مت التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن إطـار حلمايـة األطفـال وضمـــان مشــاركتهم يف  �
احملاكم القضائية وعمليات البحث عن احلقيقة؛ 

يعمل نظام وضع ملنح الشهادات للحد من االجتـار باملـاس املتـأيت مـن منـاطق الصـراع  �
على التخفيف مما يتركه هذا االجتار من آثار تعود بالضرر على األطفال؛ 

نشأت حركة كبرية للدعوة وأنشطة برناجمية هامة فيما بني املنظمات غري احلكومية؛  �
جتدد االهتمام بدور وأمهية قواعد الشعوب األصلية الثقافيـة الـيت توفـر احلمايـة وجتـدد  �

التركيز عليها؛ 
زادت مشاركة األطفال بأنفسهم يف بناء السالم؛  �

أنشئ جممع للبحث بشأن األطفال والصراعات املسلحة؛  �
مت تطوير مبادرات حملية عديدة دف إىل نشر الدعوة وتوفري احلماية؛  �
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مت ترسيخ دمج هذا الربنامج يف العديد من املؤسسات واآلليــات داخـل األمـم املتحـدة  �
وخارجها. 

قالت غراثا ماتشـيل، لـدى اسـتعراض التطـورات الـيت حتققـت منـذ تقريرهـا األخـري،:  - ٥
ـــال تقــدم كبــري يف عــدة جمــاالت … وقــد حتققــت إحــدى  �لقـد حـدث فع
التوصيات الرئيسية يف التقرير األصلـي حتقيقـا يتجـاوز التوقعـات بتعيـني السـيد أوالرا 
أوتونو ممثال خاصا لألمني العام لألمم املتحدة معنيا باألطفال والصـراع املسـلح. وقـد 
أبـرزت دعوتـه لفـائدة األطفـال املتضرريـن بـاحلرب املسـألة إىل درجـــة أــا أصبحــت 

مستقرة يف جدول األعمال الدويل للسالم واألمن�(١). 
ويف عام ٢٠٠٢، منح املمثل اخلاص جائزة أفريقيا اليت متنحها أملانيا اعترافا له مبـا قـام  - ٦
ـــدمي اجلــائزة إليــه، قــال لــه رئيــس مجهوريــة أملانيــا  بـه مـن أعمـال يف إطـار واليتـه. ولـدى تق
االحتادية، السيد يوهانس راو �لقد حققت إجنـازا عظيمـا كمدافـع عـن األطفـال. وكـان لـك 

الفضل يف إدراج موضوع األطفال املتأثرين باحلرب يف جدول أعمال األمم املتحدة�. 
ورغم هذا التقدم احملـرز، ال تـزال احلالـة يف منـاطق احلـروب قامتـة وحمفوفـة باألخطـار  - ٧
بالنسـبة للماليـني مـن األطفـال الذيـن ال يزالـون ميثلـون الضحايـا الرئيسـيني للحـــروب الدائــرة 
اليـوم. وتتخـذ معانـام أشـكاال عـدة: إذ يشـوهون أو يقتلـون أو ييتمـون أو يعرضـون بشــكل 
منهجي للعنف اجلنسي أو جيتثون من ديارهم وأوطام، أو حيرمـون مـن التعليـم ومـن الرعايـة 
الصحية، أو يستغلون كمقاتلني. لذلك، جيب جتسيد التقـدم املشـار إليـه أعـاله لينعكـس علـى 

أرض الواقع. 
 

أنشطة ومبادرات الدعوة  ثالثا -
وضع القواعد واملعايري وتعزيزها  ألف -

ــــات وشـــركاء األمـــم املتحـــدة  اضطلــع املمثــل اخلــاص، بتعــاون وثيــق مــع احلكوم - ٨
واملنظمات غري احلكومية، بدور هـام داعيـة وميسـرا للحمـالت الـيت تكللـت بصـدور صكـوك 

وقواعد جديدة. وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل ما يلي: 
(أ)  الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف 
ــال يف  الصـراع املسـلح(٢) الـذي وضـع حـدا أدىن للتجنيـد اإلجبـاري واملشـاركة يف أعمـال القت
سـن ١٨ وحـــدا أدىن للتجنيــد الطوعــي يف ســن ١٦. وحيظــر الــربوتوكول علــى اجلماعــات 
املتمـردة املسـلحة جتنيـد األشـخاص الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة وإشـراكهم يف أعمــال 
القتال ��حتت أي ظرف من الظروف��. وشـارك املمثـل اخلـاص، مـع احلكومـات واملنظمـات 
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غري احلكومية املعنية، مشاركة نشيطة يف احلمالت واملداوالت الطويلـة األمـد الـيت أفضـت إىل 
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الربوتوكول. وقام االئتالف املعين بوقف اسـتخدام األطفـال 

كجنود بدور رئيسي يف جناح هذا املشروع؛ 
نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة. اقـترح املمثـل اخلـاص ثالثـة  (ب)
أحكام خاصة باألطفال تتعلق بأفعـال صنفـت مجيعـها يف إطـار جرائـم احلـرب مبوجـب النظـام 
األساسي، وهي جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر أو االستعانة م أو اسـتخدامهم 
يف أعمال القتال؛ وشن اهلجمات عمدا على املستشفيات واملدارس؛ وارتكاب أعمـال العنـف 
اجلنسـي اخلطـرية ضـد األطفـــال. عــالوة علــى ذلــك، يشــكل النقــل القســري لألطفــال فئــة 

مستهدفة باإلهالك عملية إبادة مجاعية مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢. تعرف هذه االتفاقيـة جتنيـد األطفـال  (ج)
على أنه أحد أسوأ أشكال عمل األطفال وحتظر التجنيد القســري أو اإلجبـاري لألطفـال دون 
الثامنة عشرة من العمر الستخدامهم يف الصراعـات املسـلحة. ويف هـذا اإلطـار، تعـاون املمثـل 

اخلاص تعاونا وثيقا مع قيادة منظمة العمل الدولية لكفالة االمتثال هلذا احلكم؛ 
امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه. الذي ميثل أول معـاهدة إقليميـة حتـدد  (د) 
السن األدىن للتجنيد العسكري اإلجباري واملشاركة يف أعمـال القتـال يف سـن الثامنـة عشـرة. 
وقد أقنع املمثل اخلاص احلكومات األفريقيـة علـى العمـل علـى الدفـع بـالتصديق علـى امليثـاق. 

ومنذئذ أنشأ إطارا للدعم والتعاون مع رئيس هيئة الرصد. 
قـرارات جملـس األمـن. كـرس حـىت اآلن أربعـة قـرارات مـــن قــرارات جملــس  (هـ) 

األمن حلماية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة وتأهيلهم: 
القرار ١٢٦١ (١٩٩٩): أكد أن محايـة األطفـال املتـأثرين بـاحلرب وضمـان رفاهـهم  �
يشـكالن شـاغال أساسـيا مـن شـواغل السـالم واألمـن ينـدرج ضمـــن جــدول أعمــال 

جملس األمن. وينص القرار أيضا على مبادئ أساسية حلمايتهم. 
القرار ١٣١٤ (٢٠٠٠) حيدد تدابري حمددة وذات منحى عملي.  �

القـرار ١٣٧٩ (٢٠٠١) يعـزز التدابـري املنصـوص عليـها يف القـــرار ١٣١٤ (٢٠٠٠)  �
وجيعلها هادفة بصورة أدق. عالوة على ذلك، يرسخ القرار ممارسـة الرصـد واإلبـالغ 

من خالل التماس تقدمي قائمة باألطراف اليت تعامل األطفال بوحشية. 
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القرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣) يوسع نطاق الرصد واإلبالغ وينـص علـى أن مجيـع التقـارير  �
القطرية ينبغي أن تتضمن أجزاء تتعلق باألطفال وأن تؤيد النـداء الداعـي إىل الشـروع 

يف �حقبة تطبيق� املعايري. 
ومـن بـني التطـورات اهلامـة األخـــرى اتفاقيــة أوتــاوا املتعلقــة باأللغــام األرضيــة لعــام  - ٩
١٩٩٩؛ واتفاقات السالم من قبيل اتفاقات السالم يف أيرلندا الشمالية وبورونــدي وسـرياليون 

وليربيا، وااللتزامات الواضحة اليت قطعتها أطراف الصراع على نفسها أمام املمثل اخلاص. 
عـالوة علـى املعايـري الدوليـة الرمسيـة املذكـورة أعـاله، أيـد املمثـل اخلـاص بقـوة تعزيـــز  - ١٠
القواعـد الثقافيـة للشـعوب األصليـة الـيت كـانت يف املـاضي توفـر احلمايـــة لألطفــال يف أوقــات 
احلرب. واعترب هــذه احلمايـة �الركـن الثـاين للحمايـة� الـذي جيـب أن يكمـل املعايـري الدوليـة 

ويعززها. 
وتشكل املعايري املذكورة أعاله جمموعة مذهلة من املعايري غري أا حتتاج إىل جتسـيدها  - ١١
يف إطـار نظـام للحمايـة علـى أرض الواقـع. فليـس بوسـع احلـرب املنسـوخ علـى الـورق أن يوفــر 
احلماية لألطفال املعرضني للخطر. وترد مناقشة مقترحات ذا الشأن يف اجلزء السابع أدناه. 

 
العمل من أجل إاء ظاهرة اإلفالت من العقاب  باء -

عمل املمثل اخلـاص علـى دمـج الشـواغل اخلاصـة بـالطفل يف اآلليـات املعـدة إلحقـاق  - ١٢
احلق وإقامة العدل بعد انتـهاء الصراعـات وذلـك عـن طريـق وضـع حـد لظـاهرة اإلفـالت مـن 
العقاب على ارتكاب جرائم حرب ضد األطفال وحماكمة املسـؤولني عـن تلـك اجلرائـم. ففـي 
سرياليون، استهل املمثل اخلاص جهودا، بالتعـاون مـع مكتـب الشـؤون القانونيـة واليونيسـيف 
ومفوضية حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وبعثة األمم املتحدة يف سـرياليون، أفضـت 
إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن محاية األطفال ومشاركتهم سترسل إىل قضاة احملكمة اخلاصـة 
وإىل جلنـة احلقيقـة واملصاحلـة. ويف روانـدا، أيـد املمثـل اخلـــاص، الــذي أزعجــه ارتفــاع عــدد 
احملتجزين، ومنهم األطفال، املنتظرين للمحاكمة، الرجوع إىل ممارسة الغاكاكا وشـجع عليـها 
لإلسراع باإلجراءات القضائيـة وتعتـرب ممارسـة الغاكاكـا طريقـة تقليديـة إلقامـة العـدل تترسـخ 
جذورها يف اتمع احمللي. وقد بوشرت عملية الغاكاكا يف عـام ٢٠٠٢ ودأب مكتـب املمثـل 

اخلاص منذئذ على استعراضها. 
وفيما يتعلق بصياغـة القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،  - ١٣
دعا مكتب املمثل اخلـاص فريقـا توجيـهيا إىل عقـد اجتمـاع لتوفـري اسـهامات يف هـذا القبيـل، 
مبـا يف ذلـك تعيـني أشـخاص لدعـــم األطفــال لتيســري مشــاركة األطفــال ومحايتــهم. وشــارك 
املكتب يف فرقة العمـل التابعـة للجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة مبنـع االسـتغالل 
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واالنتهاك اجلنسي يف حاالت األزمات اإلنسانية الـيت اقـترحت إدراج سـتة مبـادئ أساسـية يف 
مدونـات السـلوك املتعلقـة بالعمليـات اإلنسـانية. ودعـا املمثـل اخلـاص بشـدة إىل اسـتثناء مجيــع 
اجلرائـم اخلطـرة املرتكبـة ضـد األطفـال مـن أحكـــام وتشــريعات العفــو الناشــئة عــن اتفاقــات 

السالم. 
 

إدراج محاية الطفل يف جدول األعمال املتعلق بالسالم واألمن   جيم -
 إدراج الطفل يف جدول أعمال جملس األمن 

منذ أول مناقشة عامة مكرسة هلذه املسـألة يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أدت مشـاركة  - ١٤
ــرارات  جملـس األمـن بصـورة تدرجييـة إىل حتقيـق مكاسـب هامـة لألطفـال. إذ كرسـت أربعـة ق
هلـذه املسـألة منـــذ عــام ١٩٩٩. وابتــداء مــن عــام ١٩٩٨، دأب جملــس األمــن علــى إجــراء 
استعراض سنوي وعقد مناقشة ذا الشأن. ويتلقى الس التقـارير السـنوية لألمـني العـام الـيت 
يعدهـا مكتـب املمثـل اخلـاص بوصفـه مركـزا للتنسـيق. وجـرى إدراج مسـألة محايـة الطفــل يف 
واليـات حفـظ السـالم ويف برامـج التداريـب والتقـارير. وشـارك األطفـال بصـورة مباشـــرة يف 
املـداوالت الـيت يعقدهـا الـــس. وأدرجــت الشــواغل اخلاصــة باألطفــال يف اإلحاطــات الــيت 
تقدمـها بعثـات تقصـي احلقـائق بـالس. ومـــن اإلســهامات اهلامــة املســجلة يف جمــال الرصــد 
واإلبالغ وضع قائمة باألطراف يف الصراع اليت ال تزال تنتهك حقوق الطفل. وقد قام املمثـل 
ــــق هـــذه  اخلــاص بــدور أساســي يف جمــال الدعــوة ويف تقــدمي املقترحــات الــيت أدت إىل حتقي

التطورات. 
 إدماج الشواغل املتعلقة باألطفال يف عمليات حفظ السالم 

اقترح املقرر اخلاص يف عام ١٩٩٩ ضرورة أن تدمج مسـألة محايـة الطفـل، كسياسـة  - ١٥
عامة، يف والية بعثات حفظ السالم وعمليات التدريـب الـيت تنظمـها وتقاريرهـا. كمـا اقـترح 
إنشـاء دور املستشـارين يف جمـال محايـة األطفـال وإسـناد منـاصب هلـم. وقـد ُأدجمـت اآلن هــذه 

العناصر وترمجت إىل ممارسة. 
 

املستشـارون يف جمـال محايـة األطفـال: يشـكل إجيـــاد دور ملستشــارين يف جمــال محايــة 
األطفـال وإسـناد منـاصب هلـم أمـرا مسـتجدا هامـاً. فدورهـم هـو ضمـان مراعـاة بعــد 
محاية الطفل يف عمليات حفـظ السـالم وتقـدمي املشـورة لرئيـس البعثـة بشـأن شـواغل 
األطفـال. وقـد عمـل مكتـب املمثـل اخلـاص وإدارة عمليـات حفـظ الســـالم ومنظمــة 
ـــاملوظفني  األمـم املتحـدة للطفولـة سـويا مـن أجـل حتديـد الصالحيـات ووضـع قائمـة ب
ــــىت اآلن تعيـــني  املؤهلــني لتعيينــهم مستشــارين يف جمــال محايــة األطفــال. وقــد مت ح



03-483249

A/58/328

املستشـارين يف بعثـات حفـظ السـالم يف أنغـوال وكـوت ديفـوار ومجهوريـــة الكونغــو 
الدميقراطية. 

 
األفرقة العاملة املعنية حبمايـة األطفـال: شـرع مكتـب املمثـل اخلـاص يف إنشـاء فريقـني 
عاملني معنيني حبماية األطفال، ُوجهت الدعوة إىل إنشائهما مبشـاركة إدارة عمليـات 
R، وإدارة  adda Barnen حفـظ السـالم، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومؤسسـة
الشؤون السياسية، على التوايل. وأعد الفريق العامل األول املعين بتدريب أفراد حفـظ 
السالم يف جمال محاية األطفال برناجما تدريبيا كـامال عـن حقـوق األطفـال ومحايتـهم، 
ليستعني به أفراد مجيع عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم. ويوجـد الفريـق العـامل 
ــاء  املعـين بـإدراج مسـألة محايـة األطفـال يف عمليـات صنـع السـالم وحفـظ السـالم وبن
السالم لألمم املتحدة بصـدد إعـداد وسـائل ومبـادئ توجيهيـة ترمـي إىل تعزيـز محايـة 
األطفال يف مجيع مراحل عمليات السالم. وقد صاغ هذا الفريـق اموعـة األوىل مـن 

ثالث نصوص إرشادية هي قيد الصياغة النهائية. 
 

مسألة محاية األطفال يف التقارير القطريـة: نـص قـرار جملـس األمـن ١٤٦٠ (٢٠٠٣) 
ـــارير الــيت تتنــاول بلــدان معينــة، وذلــك  علـى إدراج أجـزاء مكرسـة لألطفـال يف التق
بصورة منتظمة. وقد بعث املمثـل اخلـاص، هـو ورئيسـا إدارة عمليـات حفـظ السـالم 
وإدارة الشـؤون السياسـية، رسـالة مشـتركة إىل رؤسـاء مجيـــع بعثــات حفــظ الســالم 

دعوهم فيها إىل تنفيذ هذا البند. 
البعثات امليدانية: تعزيز محاية األطفال وإعادة تأهيلهم على أرض امليدان   دال -

 األهداف والنتائج 
شكلت الزيارات امليدانية، سواء يف حاالت الرتاعات القائمة أو بعد انتهائها، وسـائل  - ١٦
فعالـة للغايـة ألنشـطة الدعـوة والعمـل. فقـد اسـتخدم املمثـل اخلـــاص البعثــات امليدانيــة لتقييــم 
أوضـاع األطفـــال وتقــدمي تقريــر فــوري عنــها، وتوعيــة عامــة النــاس واملســؤولني مبحنتــهم، 
واحلصول على تعهدات من أطراف الرتاع، وتشجيع ودعم املبـادرات وبنـاء القـدرات احملليـة، 

وإدماج برنامج العمل يف عمل األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة. 
 

اختيار البلدان 
يقوم املمثل اخلـاص بالتعـاون مـع األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة والسـلطات الوطنيـة  - ١٧
بتحديد البلدان وأولوية زياراته هلا يف ضوء عدة عوامل، منها خطورة حالـة األطفـال، وفـرص 
إجناز عمل هام وذلك مثال عن طريق احلصول علـى تعـهدات مـن األطـراف أو جعـل شـواغل 
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األطفال جزءا من عملية سالم جارية، وضرورة اجتذاب االهتمام الوطـين والـدويل إىل مأسـاة 
منسـية. وتنبـع املقترحـات األوليـة للقيـام ـذه الزيـارات مـن األفرقـــة القطريــة لألمــم املتحــدة 
واملنظمات غري احلكومية. وقد يتوقف توقيت الزيارة أيضا علـى التطـورات السياسـية وغريهـا 
مـن التطـورات علـى أرض امليـدان. وقـد تسـببت تطـورات مـن هـذا القبيـل يف تـأجيل زيــارتني 
مقررتـني إىل كـل مـن ميامنـار وسـري النكـا يف عـام ٢٠٠٣، بينمـا مـا زالـت زيـارة األراضــي 

الفلسطينية احملتلة قيد البحث. 
وقد قام املمثل اخلاص بــ ٢٦ زيـارة ميدانيـة خـالل فـترة واليتـه. ومشلـت هـذه املـهام  - ١٨
كال من االحتاد الروسي مبا فيه مجهوريـة الشيشـان، وإثيوبيـا، وإريتريـا، وأفغانسـتان، وألبانيـا، 
وأنغوال، وأيرلندا الشمالية، وبورونـدي، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومجهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسـالفية السـابقة، وروانـدا، والسـودان، وســـرياليون، وغواتيمــاال، وغينيــا، وكوســوفو، 
وكولومبيـا، وكينيـا، وليربيـــا، وموزامبيــق. وزار بعــض هــذه البلــدان أكــثر مــن مــرة ملتابعــة 
املبادرات املقترحة خالل زيارات سابقة. كما قام املوظفون بعدد مماثل من الزيارات امليدانيـة. 
ويف حــاالت أخــرى عديــدة، كميامنــــار واألراضـــي الفلســـطينية احملتلـــة ونيبـــال وتشـــياباس 
(املكسيك) والعراق وآتشه (إندونيسيا) ومشال أوغندا، اليت مل تتم زيارا، ظل املمثـل اخلـاص 

نشطا من خالل الدعوة واملبادرات وأعمال الرصد. 
 

التخطيط والربامج 
ـــة وشــركاء  يسـعى املمثـل اخلـاص إىل احلصـول علـى مسـامهات مـن السـلطات الوطني - ١٩
األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـــة. وتجــرى املشــاورات مــع األفرقــة القطريــة لألمــم 
ــها.  املتحـدة قبـل تلـك الزيـارات وأثناءهـا وبعدهـا، وتسـتعرض نتائجـها لتحديـد أعمـال متابعت
والفريق القطري لألمـم املتحـدة هـو الشـريك واملنفـذ الرئيسـي للتوصيـات اخلاصـة بكـل بلـد. 
عقب الزيارات، يقوم املمثل اخلـاص بتقـدمي إحاطـات إىل احلكومـات وشـركاء األمـم املتحـدة 

واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم. 
 

برنامج العمل 
يقـترح املمثـل اخلـاص بعـد كـل زيـارة يقـوم ـا برنـامج عمـل بشـأن احلمايـة وإعـــادة  - ٢٠
التأهيل، ويتضمن توصيات موجهة إىل السلطات الوطنيـة وشـركاء األمـم املتحـدة واملنظمـات 
غري احلكومية وأوساط املاحنني بغرض اختاذ إجـراء بشـأا. ويف حالـة مـا بعـد انتـهاء الصـراع، 
يركز برنامج العمل على جعل شـواغل األطفـال عنصـرا حموريـا يف كـل برامـج إعـادة التـأهيل 
والتعمـري، مـع االهتمـــام بالقضايــا األساســية املتمثلــة يف التعليــم والرعايــة الصحيــة األساســية 

والتغذية وإعادة تأهيل األطفال احملاربني واالحتياجات اخلاصة للبنات. 
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احلصول على تعهدات من أطراف الصراع  هاء -
أجـرى املمثـل اخلـاص مباحثـات مـع خمتلـف أطـــراف الصراعــات، ســواء احلكومــات  - ٢١
أو اجلماعات املتمردة، لينـتزع وحيصـل علـى تعـهدات ملموسـة مـن هـذه األطـراف باالمتنـاع 
عـن اســـتخدام األطفــال كجنــود وتســريح انديــن أو املختطفــني منــهم، والتفــاوض بشــأن 
اتفاقـات وقـف إطـالق النـار رأفـة بالنـاس وذلـك لتيسـري توزيـع األغذيـــة وأنشــطة التحصــني، 
وتـأمني سـبل توزيـع مـواد اإلغاثـة اإلنسـانية، وضمـان محايـــة الســكان املشــردين. ويف معظــم 
احلـاالت، كـانت أول مـرة تتعـهد فيـها أطــراف الصــراع بــاحترام املعايــري اإلنســانية ومعايــري 

حقوق اإلنسان. ومن بني األمثلة على هذه التعهدات ما يلي: 
 

يف سري النكا تعهد منور حترير إيالم تاميل يف عام ١٩٩٨، بعـدم اسـتخدام األطفـال  �
ـــل أعمــارهم عــن ١٨ ســنة يف أعمــال القتــال وعــدم جتنيــد األطفــال دون  الذيـن تق
١٧ سنة. وقد غـدت هـذه التعـهدات معـامل هامـة لليونيسـيف وأفرقـة الدعـوة التابعـة 
للمنظمات غري احلكوميـة. وخـالل مباحثـات السـالم الـيت عقـدت مؤخـرا يف تـايلند، 

أعاد منور حترير إيالم تاميل تأكيد نيتهم الوفاء ذه التعهدات؛ 
يف عــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، تعــهدت احلكومــة الســودانية بالســماح ملــواد اإلغاثــــة  �

اإلنسانية بالوصول إىل جبال النوبة، وهو ما حدث يف حزيران/يونيه ١٩٩٩؛ 
يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، أجـرى املمثـل اخلـاص يف آذار/مـارس ١٩٩٩، مــع  �
التحالف الكونغويل من أجل الدميقراطية، مفاوضات بشأن إبرام وقـف إلطـالق النـار 
ألسباب إنسانية، وهو ما مهد الطريق أمام اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليـة لتقـدمي 

خدمات التحصني والتغذية؛ 
يف كولومبيا، أعلن الرئيس خالل زيارة املمثل اخلاص يف حزيــران/يونيـه ١٩٩٩، عـن  �
توقف اجليش فورا عن جتنيد األشخاص الذين تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة وتسـريح 
كل من يقل عمره عن ذلك من اجليش؛ وحبلول اية تلـك السـنة، مت بـالفعل تسـريح 

مجيع اجلنود الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة من اجليش؛ 
يف سرياليون أمن املمثل اخلاص يف عام ١٩٩٩، تعـهدات مـن اجلبهـة الثوريـة املتحـدة  �
بفتـح منـافذ لتقـدمي اإلغاثـة اإلنســـانية وإطــالق ســراح األطفــال املختطفــني واجلنــود 
األطفـال، بينمـا تعـهدت قـوات الدفـاع املـدين بعـدم جتنيـد األطفـال وتسـريح انديـن 
منـهم. وقـد متكنـت بعثـة األمـم املتحـدة يف ســـرياليون واليونيســيف مــن رصــد هــذه 

التعهدات ومتابعة تنفيذها؛ 
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يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، حصــل املمثــل اخلــاص  �
علـى الـتزام مـن مجيـع الزعمـاء السياسـيني والعسـكريني خبطـة عمـل مؤلفـة مـن مخــس 
نقـاط إلـاء جتنيـد األطفـال. وقـــد تــابعت بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة 

الكونغو الدميقراطية واليونيسيف تنفيذ هذا التعهد. 
هكذا، يف اإلمجال، يكون املمثل اخلـاص قـد حصـل علـى حـوايل ٦٠ تعـهدا مـن ١٥  - ٢٢
طرفا. ومع أن هذه التعهدات أصبحت مجيعها معامل هامة يف جمال الدعوة، مـا زال عـدد منـها 
ـــق مبعايــري أخــرى، يتمثــل التحــدي يف ضمــان رصــد منــهجي  حـربا علـى ورق. ويف مـا يتعل

وممارسة الضغوط من أجل إنفاذها. 
 

إدماج شواغل األطفال يف مفاوضات واتفاقات السالم   واو -
إذا ما مت التغاضي عن شواغل األطفال يف أوىل مراحل فترة صنع السـالم، فـإن برامـج  - ٢٣
اإلنعـاش وإعـادة التـأهيل غالبـا مـا توليـها قـدرا غـري كـاف مـن االهتمـام واملـوارد. وقـد عمـــل 
املمثـل اخلـاص علـــى إدمــاج هــذه الشــواغل يف مفاوضــات الســالم واقــترح أحكامــا حمــددة 

لتضمينها يف اتفاقات السالم. 
وكان اتفاق اجلمعة العظيمة يف أيرلنـدا الشـمالية (١٩٩٨) أول اتفـاق سـالم يتضمـن  - ٢٤
صراحة شواغل الطفل. واقترح املمثل اخلاص، أثناء عمله مع مواليمو جوليوس نيـريري الـذي 
ـــة الســالم يف بورونــدي، بضعــة أحكــام خاصــة بــالطفل ُأدجمــت يف  كـان آنـذاك ميسـر عملي
اتفاقات أروشا املوقّع يف آب/أغسطس ٢٠٠٠. كمـا يسـر مشـاركة اموعـات النسـائية مـن 
بوروندي يف تلك املفاوضات. ويف سرياليون، ُأدمــج اقـتراح املمثـل اخلـاص بشـأن األطفـال يف 
اتفاق لومي للسالم لعام ١٩٩٩. وعمل املمثل اخلاص مؤخرا مع املمثل اخلـاص لألمـني العـام 
لغرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واليونيسـيف مـن أجـل ضمـان إدمـاج 
مسألة محاية األطفال وإعادة تأهيلـهم يف اتفـاق السـالم يف ليربيـا (آب/أغسـطس ٢٠٠٣). يف 
غضـون ذلـك، ويف حـــاالت الصــراع احلاليــة، كمــا هــو األمــر يف كولومبيــا وســري النكــا 
والسودان، عمل املمثل اخلاص من أجل إدماج شواغل األطفال يف جداول أعمـال مفاوضـات 

السالم اجلارية. 
 

حرمان األطفال من حقوقهم اليت يكتسبوا بامليالد   زاي -
مكَّن تبذير املوارد الطبيعيـة يف منـاطق الرتاعـات، خاصـة املـاس والذهـب واألخشـاب  - ٢٥
ومعدن كولتران، من متويل اآلالت احلربية اليت تبطش باألطفال. وقد عمل املمثل اخلـاص مـن 
أجـل إبـراز هـذا املوضـوع - خاصـة يف أنغـوال ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وســـرياليون - 
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ولفت االنتباه إىل أن املوارد اليت كانت سـتمكن مـن إعـادة تـأهيل األطفـال وتعليمـهم وتوفـري 
الرعاية الصحية هلم غدت تبدد بـدال مـن ذلـك. وضـافر املمثـل اخلـاص جـهود املنظمـات غـري 
ـــاس املســتخرج مــن منــاطق  احلكوميـة وجمموعـات الشـباب لتنظيـم محلـة مناهضـة لالجتـار بامل
الصراعات. ويشكل نظام عملية كيمربيل إلصدار شـهادات منشـأ املـاس اخلـام، الـذي اتفقـت 
عليــه البلــدان املنتجــة وشــركات اســتخراج املــاس والشــركات الــيت تتــاجر بــه، يف تشـــرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، خطوة هامـة يف اجتـاه وضـع حـد لالجتـار باملـاس املسـتخرج مـن منـاطق 

الصراعات. 
ودعا املمثل اخلاص إىل اختاذ تدابري حمددة األهــداف ضـد أطـراف الصراعـات وغريهـا  - ٢٦
من املتواطئني معها املسؤولني عن هذا النهب. وقـد اختـذ جملـس األمـن إجـراءات يف مـا يتعلـق 
بــأنغوال ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وســرياليون وليربيــا إلظــــهار التزامـــه بوضـــع حـــد 

لالستغالل غري املشروع للثروات الطبيعية يف مناطق الصراعات. 
 

القيام مببادرات حملية وتعزيز القدرات احمللية   حاء -
كـرس املمثـل اخلـــاص اهتمامــا خاصــا لتعزيــز ودعــم عمليــة القيــام مببــادرات حمليــة  - ٢٧
وتعزيزها يف جمال أنشطة الدعوة واحلماية وإعادة التأهيل. وهذه أفضـل طريقـة لبنـاء القـدرات 
ـــام ١٩٩٩، اقــترح املمثــل  احملليـة وضمـان اسـتدامة هـذا الربنـامج علـى املـدى الطويـل. ويف ع
اخلاص فكرة إنشاء جلان وطنية لألطفال املتضررين باحلرب، خاصة يف حاالت مـا بعـد انتـهاء 
الصـراع، وذلـك لضمـان إدمـاج شـواغل األطفـال بصـورة تامــة يف عمليــة حتديــد األولويــات 
وختصيص املوارد وختطيط الربامج ووضع السياسات العامة. وقد ُأنشئت جلنة مـن هـذا القبيـل 
يف سرياليون وعني مفوض لشؤون الطفل يف أيرلندا الشمالية للقيام بدور مماثل. ودخلـت اآلن 
مبـادرة أخـرى أطلقـها املمثـــل اخلــاص وهــي مشــروع �صــوت الطفــل� مرحلــة التنفيــذ يف 
سرياليون. ويف رواندا، شجع املمثل اخلاص احلكومة على سن قـانون ميكـن البنـات مـن وراثـة 
املزارع وغريها من ممتلكات األسرة. وكان هذا القانون، الـذي أصبـح نـافذا يف عـام ٢٠٠٠، 
حامسا لتأمني أسباب البقاء حلـوايل ٠٠٠ ٤٥ أسـرة معيشـية يعيلـها أطفـال ٩٠ يف املائـة منـهم 

من البنات، يف أعقاب اإلبادة اجلماعية اليت شهدها عام ١٩٩٤. 
وقـام املمثـل اخلـاص، خـالل كـل زياراتـه للبلـدان، بأنشـطة يف جمـال الدعـوة، وشــجع  - ٢٨
علـى تعزيـز شـبكات محايـة األطفـــال احملليــة. ويف ليربيــا، تشــكلت جمموعــة مــن األشــخاص 
املرموقني هدفها محاية األطفال، تضم شـيوخا ومربـني ورجـال أعمـال ودعـاة وزعمـاء دينيـني 
وزعماء للمجتمع املدين. وشجع املمثل اخلاص ودعم إنشاء رابطــــة النســــاء السودانيات مـن 
أجل السالم، وهـي رابطـة شـعبية غـري حزبيـة تدعـو للسـالم والدفـاع عـن قضايـا الطفـل. ويف 
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سري النكا، دعـم املمثـل اخلـاص، خـالل زيارتـه الـيت أجراهـا يف عـام ١٩٩٨، وضـع مبـادرة 
�األطفال بوصفهم منطقة سالم� وتنفيذها، وهي شبكة حملية تعمـل يف جمـال الدعـوة وتقـدمي 

احلماية. 
تقدمي تقارير إىل هيئات األمم املتحدة  طاء -

قـام املمثـل اخلـاص برصـد حالـة األطفـال املتـأثرين بـالصراع املســلح يف خمتلــف أحنــاء  - ٢٩
العامل وقدم تقارير بشأا. كما قدم تقارير سـنوية للجمعيـة العامـة وإىل جلنـة حقـوق اإلنسـان 
وأعد تقارير قطرية بعد الزيارات امليدانية اليت ظل يقوم ا وعمل علـى نشـرها. ويقـوم املمثـل 
اخلاص بوظيفة املنسق يف إعـداد التقريـر السـنوي الـذي يقدمـه األمـني العـام إىل جملـس األمـن. 
وأدت أنشطته الدعوية يف هذا السياق إىل تقـدمي أول تقريـر رمسـي يضـم قائمـة األطـراف الـيت 
تقوم بانتهاك حقوق األطفال. وكان ذلك مبثابة رسـالة مهمـة إىل احلكومـات وإىل اجلماعـات 
املتمردة على السواء مفادها أن اتمع الـدويل سـوف يعتربهـا مسـؤولة عمـا تفعلـه باألطفـال. 
ومثل ما تتم مناقشته يف الفرع السابع أدناه فقد قـدم املمثـل اخلـاص اقتراحـات حمـددة لضمـان 

الرصد وتقدمي تقارير بشكل منتظم. 
 

وسائط اإلعالم وزيادة الوعي لدى اجلمهور   رابعا -
اضطلـع املمثـل اخلـاص بأنشـطة مكثفـــة يف جمــال الدعــوة العامــة واالتصــال بوســائط  - ٣٠
اإلعالم. وأدى ذلك إىل رفع مستويات الوعي العام والرمسي إىل حد كبري عـن حالـة األطفـال 

املتأثرين باحلرب. 
االتصال بوسائط اإلعالم   ألف -

كان إشراك وسائط اإلعالم أداة فعالة بصفة خاصـة يف جمـال الدعـوة وزيـادة الوعـي.  - ٣١
واضطلع املمثل اخلاص بأنشطة واسعة من أجل االتصـال بوسـائط اإلعـالم عـن طريـق اإلذاعـة 
والتلفزيون ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية. وقـدم إحاطـات منتظمـة لوسـائط اإلعـالم 
الدولية بعد كـل بعثـة ميدانيـة قـام ـا. واسـتطاعت وسـائط اإلعـالم احملليـة أن تغطـي أنشـطته 

بشكل مالئم أثناء هذه الزيارات. 
 

وسائط اإلعالم املطبوعة 
كـانت املقـاالت ووجـهات النظـر وكلمـــات رؤســاء التحريــر املتعلقــة بعمــل املمثــل  - ٣٢
اخلاص تظهر بانتظام يف الصحف واـالت املؤثـرة مبـا فيـها نيويـورك تـاميز وواشـنطن بوسـت 
(بالواليات املتحدة األمريكية) وتورنتو غلوب وميل (بكنـدا) ولومونـد ولونوفيـل اوبزرفيتـوار 
(بفرنســا) وبيبــول جمــازين ويوميــوري شــيمبون (باليابــان) وديرشــبيغل (بأملانيــــا) ودايـــربس 
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(بالنمسـا) واإليكونومسـت (باململكـة املتحـدة) والنيوزويـك ووسـت أفريكـا جمـازين وأفريكـــا 
كونفيدانشيال وإندبندانت (باململكـة املتحـدة) وإيسـت أفريكـا وأفريكـا انترناشـيونال جمـازين 
(بفرنسا) وإزفستا (باالحتاد الروسـي) وبريلينسـك تيـاندي (بـالدامنرك) ولوسـوار (يف بلجيكـا) 
ـــل والغارديــان وســويتان (جبنــوب أفريقيــا)  والريـاض ديلـي (باململكـة العربيـة السـعودية) واملي

وسيفي نيوز (باهلند). 
 

التلفزيون 
ظهر املمثل اخلاص يف التلفزيون علـى قنـوات سـي. إن. إن. وهيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة  - ٣٣
وعلى الربامج العاملية مثل كيو آند أيه وعاملك اليوم ونيـوز أور مـع جيـم ليـريا وهـاردتوك مـع 
تيـم سيباسـتيان (يب يب سـي و (تليفزيـون العـــامل)) ونيــوز نــايت (يب يب ســي) وعلــى قنــوات 
أخرى مثل الـ سي يب إس وسي يب سي (كندا) وإن يب سـي (اسـتراليا) وإم يب سـي وإن اتـش 
كــي (اليابــان) وإس أيــه يب ســي (جنــوب أفريقيــا) وتلفزيــون ديب وســكاي نيــوز (اململكـــة 
املتحدة) وسي إسـبان (الواليـات املتحـدة األمريكيـة) وتلفزيـون األمـم املتحـدة وزي دي إف 

(تلفزيون أملانيا). 
 

اإلذاعة 
ويف اإلذاعة كان ممثلي اخلاص ضيفا بشـكل منتظـم يف برامـج هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة  - ٣٤
مثل النيوز أور وتوكنغ بوينت والورلد تـو دي وشـبكات إذاعيـة رئيسـية مشلـت هيئـة اإلذاعـة 
الربيطانيـة واإلذاعـة الوطنيـة العامـة (الواليـات املتحـدة) وإذاعـــة اليابــان (اليابــان) وإر إف إي 
(راديو فرانس) وصوت أمريكا وصوت أملانيا وإذاعة هولنــدا الدوليـة والقنـاة األفريقيـة والقنـاة 

األفريقية األوىل. 
 

الوكاالت والتقارير اإللكترونية 
متت تغطية مكثفة من قبل وكاالت األخبار وعن طريـق األخبـار اإللكترونيـة ومشلـت  - ٣٥
AllAFrica.com ووكالـة األنبـاء الفرنسـية ووكالـة األسوشـــيتدبرس وهيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة 

ـــترز ودي يب إيــه و آي يب إس وهيئــة اإلذاعــة اليابانيــة ووكالــة األنبــاء الصينيــة  ووكالـة روي
وشبكة املعلومات اإلقليميـة املتكاملـة ووكالـة لوسـا لألنبـاء (الربتغـال)، ووكالـة أنبـاء البلـدان 
ــــة ولومونـــد  األفريقيــة ووكالــة تــاس وإنترفــاكس ووكالــة األنبــاء األنغوليــة، وشــبكة اإلغاث

اإللكتروين، ونيوز ٢٤ (جنوب أفريقيا). 
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منشورات ووثائق خاصة 
قام املمثل اخلاص بتيسري إنتـاج العديـد مـن أفـالم املنوعـات والـربامج اإلذاعيـة. ومشـل  - ٣٦
ذلك (األطفال املتأثرون بالصراع) و (عامل األطفال) (سلسـلة برامـج هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة) 
واألطفال واألسلحة (هيئة اإلذاعة الربيطانية القناة ٤ نبذة عن عمل املمثل اخلـاص الـذي حـاز 
جائزة اإلذاعة العاملية) واحلاملون معاناة األطفال (هيئة اإلذاعة الربيطانيـة القنـاة ٤) األطفـال يف 
احلرب واألطفال اجلنود (برامـج توثيقيـة) ومسـلحون وأبريـاء (فيلـم توثيقـي بإشـراف مكتـب 
املمثل اخلاص بطولة روبرت دينـريو حصـل علـى إحـدى اجلوائـز ووزع علـى نطـاق واسـع يف 
العامل) وماذا جيري هناك (فيلم وثائقي ألعمال األمم املتحدة وبرنامج عـن األطفـال اجلنـود يف 

سرياليون: عرض مايكل دوغالس). 
 

املوقع على الشبكة   باء -
 (w ww.un.org/children/conflict) يشـمل موقـع مكتـب املمثـل اخلـاص علـى الشـــبكة - ٣٧
شكال هندسيا عمليا ومالمح يسهل استخدامها تشمل خرائط وشرائط فيديو وتقارير مسعية. 

 
املؤمترات الدولية   جيم -

قدم املمثل اخلاص التعاون وشارك يف مؤمترات دولية رئيسية. ومشلـت هـذه املؤمتـرات  - ٣٨
الـيت سـاعدت يف زيـادة الوعـي وتعبئـة العمـل النـدوة املتعلقـة باألطفـال والصـراع املسـلح الـــيت 
عقدت يف لندن (١٩٩٨) والندوة اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلـادئ املتعلقـة باألطفـال والصـراع 
املسلح، طوكيو (١٩٩٨) وجلنة اليونيسـيف األملانيـة املعنيـة باتفاقيـة حقـوق الطفـل (١٩٩٩) 
ـــود واآلثــار القانونيــة لإلفــالت مــن العقــاب  وجلنـة اليونيسـيف اإلسـبانية مؤمتـر األطفـال اجلن
واإلجرام (١٩٩٩) واملؤمتر الـوزاري لـدول غـرب أفريقيـا املعـين باألطفـال املتـأثرين بـاحلرب، 
أكرا (٢٠٠٠) واحللقة الدراسية للبعد اإلنساين اليت عقدا منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا 
ويف وارسو (٢٠٠٠) ومؤمتر وينبغ الدويل املعين باألطفال املتأثرين باحلرب (٢٠٠٠) واحللقـة 
الدراسية املعنية باألطفال املتأثرين بالصراع املسـلح والتشـريد الـيت عقدهـا االحتـاد األورويب يف 
استوكهلم (٢٠٠١) وندوة ريد بارنا اليت عقدت يف أوسلو عام ٢٠٠١ واملؤمتر العاملي املعـين 
ـــر الكمنولــث يف لنــدن عــام ٢٠٠٢  باألديـان والسـالم الـذي عقـد يف قرطبـة (٢٠٠٢) ومؤمت
ومؤمتر األطفال عند خـط النـار الـذي انعقـد يف واشـنطن (أيـار/مـايو ٢٠٠٣) ومؤمتـر االحتـاد 
العاملي ألصدقاء األطفال الذي انعقد يف موناكو (نيسان/أبريل ٢٠٠٣). وقام التحـالف املعـين 

بوقف استخدام األطفال اجلنود بتنظيم عدة مؤمترات إقليمية. 
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حتقيق التعاون مع اتمع املدين وإشراك املنظمـات الدينيـة مـن املنظمـات  خامسا -
غري احلكومية والشباب   

العمل مع املنظمات غري احلكومية   ألف -
حدد املمثل اخلـاص أولويـة إلشـراك املنظمـات غـري احلكوميـة والتعـاون معـها بشـكل  - ٣٩
وثيق. وقامت هذه املنظمات بدور ال ميكن أنكاره يف وضـع ذلـك الربنـامج وتعزيـزه. ويعـزى 
التقـدم الـذي مت إحـــرازه حــىت اآلن إىل حــد كبــري إىل أنشــطة الدعــوة والــربامج الــيت نفذــا 
املنظمـات غـري احلكوميـة. وقـدم املمثـل اخلـاص الدعـم حلمـالت التوعيـة الـيت قدمـها التحــالف 
لوقـف اسـتخدام األطفـال اجلنـود وشـبكة العمـل الدوليـة املعنيـــة باألســلحة الصغــرية واحلملــة 

الدولية حلظر األلغام األرضية والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية. 
عمل املمثل اخلاص عن كثب مع العديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة لدعـم  - ٤٠
ـــة كــري الدوليــة وصنــدوق  أنشـطتها يف جمـال الدعـوة واألنشـطة التشـغيلية. ومشـل ذلـك منظم
الدفاع عن األطفال وجلنة اإلنقاذ الدويل والتحالف الدويل إلنقاذ األطفـال وأطبـاء بـال حـدود 
وأطباء العامل والـس الـنروجيي لالجئـني ومنظمـة أوكسـفام الدوليـة ومكتـب كويكـر الـدويل 
لالجئني لدى األمم املتحـدة واملنظمـة املعنيـة بـالالجئني مـن النسـاء واإلطفـال ومنظمـة الرؤيـة 

العاملية. 
أقـام املمثـل اخلـاص تعاونـا مـع شـبكات غـري حكوميـة رئيسـية مثـل اموعـة الفرعيـــة  - ٤١
املعنيـة باألطفـال يف الصراعـات املسـلحة والفريـــق العــامل املعــين باألطفــال والصــراع املســلح 
والشبكة اإلعالمية حلقوق األطفال ومؤمتر املنظمات غري احلكوميـة والـس األمريكـي للعمـل 
الطوعــي والــس الــدويل للــهيئات التطوعيــة وجملــس القيــادة املعــين باألطفــــال يف حـــاالت 
الصراعات املسلحة واللجنة التوجيهيـة لالسـتجابة اإلنسـانية وشـبكة املنظمـات غـري احلكوميـة 
الـيت أنشـئت حديثـا والـيت تركـز علـى رصـد قائمـة الرقابـة واإلبـالغ عنـها وجلـان اليونيســـيف 

الوطنية وال سيما يف أملانيا واليابان وإسبانيا. 
قدم املمثل اخلاص دعمـا قويـا للمنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة وفئـات اتمـع املـدين  - ٤٢
األخرى مبا فيها اموعات النسائية والشـباب وال سـيما أثنـاء البعثـات امليدانيـة. وتتقـدم هـذه 
اجلماعات اجلهود الرامية إىل محايـة األطفـال الـيت تبـذل يف معظـم األحيـان يف ظـروف صعبـة. 
وهـي حتتـاج للمزيـد مـن الدعـم مـن جمتمـع املـاحنني ووكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غــري 

احلكومية الدولية من أجل بناء قدراا وتعزيزها. 
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اقترح املمثل اخلاص يف متوز/يوليه ٢٠٠٠ أول صيغة (لصيغة آريا) وهـي إحاطـة غـري  - ٤٣
رمسية بني جملس األمن واملنظمات غري احلكومية تعىن باألطفال والصراع املسلح ويتـم تقدميـها 
اآلن علـى أسـاس منتظـم. وباإلضافـة إىل ذلـك ظـل املمثـــل اخلــاص يســعى علــى حنــو منتظــم 
للحصـول علـى مدخـالت املنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل التقـــارير الســنوية الــيت يقدمــها 

األمني العام إىل جملس األمن. 
 

الطوائف الدينية   ياء -
إدراكــا مــن املمثــل اخلــاص لــدور الطوائــف الدينيــة كمصــدر للســــلطات املعنويـــة  - ٤٤
وما تتمتع به من شبكة للمؤسسات اإلنسـانية علـى نطـاق العـامل وتواجدهـا داخـل اتمعـات 
احملليـة، فقـد سـعى إىل التمـــاس دعمــها ومشــاركتها، فأقــام إطــار عمــل للتعــاون مــع جملــس 
الكنائس العاملي الذي قرر إدراج هذا املوضوع كجزء مهم من برناجمه للعقد الكنسي للقضـاء 
على العنف (٢٠٠١-٢٠١٠). وقدم الكرسي الرسويل دعما قويا للواليـة مـن خـالل أنشـطة 
الدعوة واملبادرات العامة املشتركة مع املمثل اخلـاص واملشـاركة املنسـقة للكنيسـة الكاثوليكيـة 
مـع اتمعـات احملليـة املتـأثرة بالصراعـات. وأجـرى املمثـل اخلـاص مشـــاورات مــع أمــني عــام 

منظمة املؤمتر اإلسالمي وأعرب عن ترحيبه بالتعاون يف هذا الربنامج.  
 

تشجيع متكني الشباب ومشاركتهم  جيم -
حرص املمثل اخلاص على تشجيع املشاركة من جانب الشباب على مستويات عـدة.  - ٤٥
ومشـل ذلـك توفـري منـابر هلـم لتبـادل جتـارم وآرائـهم مباشـرة مـع رامسـي السياسـات وصنـــاع 
القرار وتشجيع الربامج اإلذاعية املوجهـة لألطفـال، الـيت يقومـون بإعدادهـا وتعزيـز الشـبكات 

املشتركة بني الشباب األطفال يتحدثون باألصالة عن أنفسهم. 
 

األطفال يتكلمون عن أنفسهم 
يف مناسبتني عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، شارك بصفة مباشرة أطفال من بلدان متضـررة  - ٤٦
بـاحلرب يف مـداوالت جملـس األمـن. ويف تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٢، قــام املمثــل اخلــاص 
وأحد األطفال من بلـد متضـرر بـاحلرب بتوجيـه كلمـة مشـتركة إىل الربملـان األورويب. ونظـم 
املكتب عدة منتديات عامة مع األطفال حيث كانوا ضمن املتكلمني فيها، مبا يف ذلـك خـالل 
الدورة االستثنائية للجمعية العامة اليت عقدت عام ٢٠٠٢، وبصفة مشتركة مع بعثــة الكرسـي 

الرسويل لدى األمم املتحدة يف حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
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مشروع صوت الطفل 
مشروع صوت الطفل هو مبادرة قام ا املمثل اخلاص ونفذت بنجـاح يف سـرياليون.  - ٤٧
ويسـتخدم هـذا املشـروع اإلذاعـة كواسـطة للتثقيـف واإلعـالم والتعبئـة االجتماعيـة، واحلــوار، 
وتسـلية األطفـال يف حـاالت الصـراع. ومت اآلن اقـتراح خدمــات مماثلــة بالنســبة ألفغانســتان، 

وأنغوال، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكولومبيا. 
 

مشروع املدارس العاملية للسالم 
يف حماولـة إلذكـاء الوعـي بشـأن هـذا الربنـامج يف أوسـاط أطفـال املـدارس مـن خــالل  - ٤٨
استخدام املناهج الدراسية، وضع املمثـل اخلـاص مبـادرة املـدارس العامليـة للسـالم بالتعـاون مـع 
مركز حممد علي. وتستند خطة الدروس، القائمة علـى الروايـة اإلنسـانية الـيت هـي مـن تـأليف 
جريي بياسيكي واليت عنواا: Marie: In the Shadow of the Lion، وتسـتند هـذه الروايـة إىل 
جتارب حقيقية عاشها أطفال تعرضوا للخطر، ومت تنفيذهـا يف املـدارس الثانويـة يف العديـد مـن 
البلدان. وجيري تنفيذ خطط ملواصلة تنفيـذ هـذا املشـروع مـن خـالل شـبكات املنظمـات غـري 

احلكومية الرئيسية واملثقفني. 
 

إدماج برنامج األطفال والصراع املسلح   سادسا -
ركز املمثل اخلاص، يف املرحلة األوىل مـن إدمـاج هـذا الربنـامج داخـل األمـم املتحـدة  - ٤٩
على قطاع السالم واألمن، وقطاع الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وعلى آليات التنسـيق 
اخلاصـة. وعلـــى الصعيــد اخلــارجي، أعطيــت األولويــة ألنشــطة اإلدمــاج الــيت تشــارك فيــها 

املنظمات اإلقليمية، وجمتمع املنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم. 
 

األمم املتحدة  ألف -
تركزت جهود اإلدماج يف قطاع السالم واألمن علـى جملـس األمـن، وإدارة عمليـات  - ٥٠

حفظ السالم، وعمليات حفظ السالم. وترد تفاصيل هذه األنشطة يف اجلزء ثالثا أعاله. 
وبذلت جهود منظمة من أجـل إدمـاج الربنـامج يف آليـات تنسـيق خمتـارة تابعـة لألمـم  - ٥١
املتحـدة، ال سـيما مـن خـالل فريـق اإلدارة العليـا؛ واللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالسـالم واألمـــن، 
واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وأفرقـة العمـل، واألفرقـة 
العاملة مثل األفرقة املعنيـة بـأنغوال وأفغانسـتان وكولومبيـا، وباملسـائل املتعلقـة مبنـع االسـتغالل 

اجلنسي ومحاية املدنيني واحلكم االنتقايل. 
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وقـامت الوكـاالت اإلنسـانية التابعـة لألمـم املتحـدة، ال سـيما اليونيسـيف، ومفوضيــة  - ٥٢
األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني، ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، ومكتـب تنسـيق 
الشؤون اإلنسانية، مببادرات عديدة من أجل إدماج هذه املسـألة يف سياسـاا وبراجمـها. وقـدم 
املمثل اخلاص مقترحات حمددة وأجرى مشاورات بشأن إدماج هذا الربنـامج يف نظـام حقـوق 
اإلنسان لألمم املتحدة، ال سـيما يف عمـل مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان واملقرريـن 
اخلاصني وجلنة حقوق الطفل. وتشمل مداوالت جلنة حقوق اإلنسان بشأن احلـاالت القطريـة 
احملـددة، فضـال عـن اـاالت املواضيعيـة مثـل فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، واألطفــال 
املختطفــني، واملشــردين داخليــا مشــاغل األطفــال املتــأثرين بــاحلرب. ويــويل اآلن املقـــررون 
اخلاصون واخلرباء اهتماما خاصا ذه املسألة. وتقوم مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، 
وهي شريك رئيسي يف هذا اال، بإدماج هذه املسألة يف عملـها بالتعـاون مـع املقـرر اخلـاص 
بشأن العديد من املبادرات مثـل إدراج هـذه املسـألة يف دليلـها امليـداين والدعـوة الـيت يقـوم ـا 

موظفوها امليدانيون. 
وتعاون املمثل اخلاص تعاونا وثيقا مع جلنة حقوق الطفل، عن طريـق تقـدمي إحاطـات  - ٥٣
ـــا فيــها مجهوريــة الكونغــو  باملعلومـات األساسـية قبـل النظـر يف تقـارير العديـد مـن البلـدان، مب
الدميقراطية، وسرياليون، وغواتيماال، وغينيا – بيساو، وكولومبيا، مما ساعد اللجنة على تقـدمي 
توصيات حمددة يف هذا الشأن. وطلبت اللجنة إىل املؤسسـات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان 
بوجه خاص أن تتعاون مع املمثل اخلاص. ويف غضون فترة السنوات الثـالث املقبلـة، سـيكون 
من الضروري تعزيز جهود اإلدمـاج املبينـة أعـاله وتعميقـها، بينمـا توجـه اجلـهود إىل جمـاالت 
حمددة أخرى. وبوجه خاص، سيتعاون املمثل اخلاص مع البنك الدويل وبرنامج األمم املتحـدة 
اإلمنائي على إدمـاج الـربامج املتعلقـة بالسياسـات وبرامـج االنتعـاش يف فـترة مـا بعـد الصـراع؛ 
وكذلك مع إدارة الشؤون السياسية يف سياق مفاوضات السالم وبعثات السالم؛ ومع منظمـة 
ـــى مكافحــة جتنيــد األطفــال بوصفــه أحــد أســوأ أشــكال عمــل  العمـل الدوليـة، بـالتركيز عل
األطفال. وفضال عن ذلك، ستعطى األولوية إىل إدماج الربنامج يف التقييـم القطـري املشـترك/ 
إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وعملية النـداء املوحـد، وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن 

الفقر. 
 

إدمـاج محايـة األطفـال املتـأثرين بـاحلرب يف جـــداول أعمــال وبرامــج املنظمــات  باء -
 الدولية اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى 

أعطى املمثل اخلـاص األولويـة لتشـجيع املنظمـات اإلقليميـة علـى تعزيـز إدمـاج محايـة  - ٥٤
الطفل يف جداول أعماهلا وبراجمها. ومت تطوير العديد من املبادرات يف هذا الصدد. 
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االحتاد األورويب 
واسـتنادا إىل مبـادرات ســـابقة، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لرؤســاء دول وحكومــات  - ٥٥
منظمة الوحدة األفريقيـة يف عـام ١٩٩٩ إعـالن اجلزائـر، الـذي أكـدت فيـه جمـددا العـزم علـى 

مكافحة مجيع أشكال استغالل األطفال وإاء جتنيد األطفال. 
 

مؤسسات االحتاد األورويب 
ـــاون قــوي مــع  كـرس املمثـل اخلـاص منـذ وقـت مبكـر مـن واليتـه اهتمامـه إلقامـة تع - ٥٦
االحتـاد األورويب ومؤسسـاته. ومـا فتـئ يعمـل، يف تعاونـه الوثيـــق مــع حتــالف املنظمــات غــري 
احلكومية من أجل األطفال يف الصراع املسلح، اليت يوجد مقرهـا يف بروكسـل، علـى تشـجيع 
االحتـاد األورويب علـى جعـل محايـة األطفـال املتـأثرين بـالصراع املسـلح جانبـا هامـا يف برناجمــه 

اخلاص، وأن يدمج هذه املسألة يف سياساته الدولية يف جمايل التعاون واملعونة. 
وتركزت اجلهود على وضع مبادرات بالتعاون مـع أربـع هيئـات رئيسـية هـي: جملـس  - ٥٧
الوزراء؛ واللجنة األوروبيـة؛ والربملـان األورويب؛ وإطـار التعـاون موعـة دول أفريقيـا والبحـر 

– االحتاد األورويب.  الكارييب واحمليط اهلادئ 
 

االحتــــاد األورويب والــــدول األعضــــاء: أقــــر جملــــس الشــــؤون العامــــــة يف كـــــانون  �
األول/ديسمرب ٢٠٠٢ املقترحات اليت قدمها الفريــق العــامل املعــين حبقــوق اإلنســان 
التابع لس االحتاد األورويب، واليت دعا فيها إىل وضــع اســتراتيجية مشــتركة لعمــل 
ـــلح. وســـتتيح هـــذه املبـــادرة اهلامـــة  االحتــاد األورويب بشــأن األطفــال والصــراع املس
مبادئ توجيهية للسياسة اإلمنائية لالحتاد األورويب. ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠٣، اعتمــد 
ـــأن التعـــاون بـــني االحتـــاد األورويب واألمـــم  جملــس االحتــاد األورويب اســتنتاجات بش
املتحدة يف جمال إدارة األزمات دعا فيها إىل إدماج حقوق الطفل ومحايــة الطفــل يف 

عمليات إدارة األزمات اليت يتوىل قيادا االحتاد األورويب. 
اللجنـة األوروبيـة: أجـرى املمثـل اخلـاص مشـاورات منتظمـة مـع أعضـاء جلنـة االحتــاد  �
األورويب يف بروكسل، وكذلك مع ممثلـني كبـار منتقـني مـن املديريـات العامـة املعنيـة 
بالشـؤون اخلارجيـة، والشـؤون االجتماعيـة، والتنميـة، والشـؤون اإلنسـانية، وحقـــوق 
اإلنسان وإدارة املعونة املقدمة إىل البلدان غري األعضاء. وتقوم اللجنة األوروبية حاليـا 
بتمويل مشاريع لصاحل األطفال املتأثرين باحلرب، كمـا قـدم مكتـب املعونـة اإلنسـانية 

التابع هلا منحة الحتاد البحوث املتعلقة باألطفال يف الصراع املسلح. 
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الربملـان األورويب: قـام الربملـان األورويب بـدور دعـائي كبـري لصـاحل األطفـال املتـــأثرين  �
باحلرب وكان نشطا بوجه خاص يف احلملـة املتعلقـة بالـربوتوكول االختيـاري. وأدىل 

املمثل اخلاص ببيان يف الربملان األورويب، وكثريا ما جيري مفاوضات مع قيادته. 
إطار التعاون موعــة دول أفريقيـا ومنطقـة البحـر الكـارييب واحمليـط اهلـادئ – االحتـاد  �
األورويب: مشـل اتفـاق الشـراكة بـــني جمموعــة دول أفريقيــا ومنطقــة البحــر الكــارييب 
واحمليـط اهلـادئ – االحتـاد األورويب املوقّـع يف كوتونـو يف عـام ٢٠٠٠، عنـــاصر عــدة 
اقترحها املمثل اخلاص يف اجلمعية الربملانية املشـتركة املعقـودة يف آذار/مـارس ١٩٩٩. 
ـــاق – األول مــن نوعــه، ويــهدف بوجــه خــاص إىل حتديــد األطفــال  ويتضمـن االتف
بوصفهم مستفيدين - أحكاما تتعلق حبماية األطفال وإعادة تأهيلهم يف فـترة مـا بعـد 
الصراع. والعمل جار اآلن بالتعاون مع املمثل اخلاص بشأن وضع قرار شامل سـيقدم 

إىل اجلمعية الربملانية املشتركة املقبلة اليت ستعقد يف وقت متأخر من هذه السنة. 
 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
على أثر اقتراح قدمه املمثل اخلاص يتعلق �مببادرة احلـي السـكين� يف غـرب أفريقيـا،  - ٥٨
دعـا وزيـرا خارجيـة كنـدا وغانـــا، باإلضافــة إىل املقــرر اخلــاص واألمــني التنفيــذي للجماعــة 
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا إىل عقــد مؤمتــــر لـــوزراء اخلارجيـــة والدفـــاع يف اجلماعـــة 
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا يف أكـرا يف نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠. واعتمــد املؤمتــر وثيقتــني 

هامتني مها، إعالن وخطة عمل أكرا بشأن األطفال املتأثرين باحلرب يف غرب أفريقيا. 
واقترح املمثل اخلاص أن تنشئ أمانة اجلماعــة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا وحـدة  - ٥٩
ــا  حلمايـة الطفـل، وسـاعدها يف ذلـك. ومت إنشـاء هـذه الوحـدة يف عـام ٢٠٠٢. ويتعـاون حالي
املمثـل اخلـاص واملكتـب اإلقليمـي التـابع لليونيسـيف بشـأن مبـادرات ترمـي إىل تعزيـــز وحــدة 
محايـة الطفـل. ويف مؤمتـر قمـة اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا املعقـــود يف داكــار يف 
كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، اقـترح املمثـــل اخلــاص برنــامج عمــل يتعلــق باألطفــال املتــأثرين 
باحلرب يف غرب أفريقيا. وأقر رؤساء الـدول هـذه اخلطـة الـيت ستشـكل جـزءا مـن إطـار قمـة 
استعراض األقران املكرسة حلماية الطفل واليت من املقرر أن تعقدها اجلماعة االقتصاديـة لـدول 

غرب أفريقيا يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
 

جمموعة البلدان الصناعية الثمانية 
قام املمثل اخلاص، يف إطار التحضري لقمة جمموعـة البلـدان الصناعيـة الثمانيـة املعقـودة  - ٦٠
يف اليابان يف عام ٢٠٠٠، بتقدمي تقرير، وعمل علــى كسـب تـأييد جمموعـة الثمانيـة مـن أجـل 
تناول مسألة األطفال املتأثرين بالصراع املسلح. وأشـار اإلعـالن الـوزاري املعنـون �مبـادرات 
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ميـازاكي موعـة الثمانيـــة املتعلقــة مبنــع الصراعــات�، إىل حمنــة األطفــال املتــأثرين بــاحلرب 
بوصفها أكثر القضايا األمنية اإلنسانية إثارة للقلق يف هذا الوقت. 

 
شبكة األمن البشري 

اقـترح املمثـل اخلـاص، يف االجتمـاع الـوزاري الـذي عقدتـه شـبكة األمـن البشــري يف  - ٦١
األردن يف عـام ٢٠٠١، التركـيز بوجـه خـاص علـى األطفـال والصـراع املسـلح. واعتمـد هــذا 
االقتراح حتت رئاسة وزير خارجيـة النمسـا كمسـألة ذات أولويـة ممـا أدى إىل اختـاذ مبـادرات 
عمليـة منـها التعـاون مـع املمثـل اخلـاص علـى صياغـة ونشــر جمموعــة قواعــد ومعايــري حلمايــة 

األطفال املتأثرين بالصراع املسلح. 
 

جامعة الدول العربية 
اتفق األمني العـام جلامعـة الـدول العربيـة واملمثـل اخلـاص، علـى إثـر مشـاورات، علـى  - ٦٢

برنامج وإطار للتعاون بشأن هذه املسألة. 
 

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
اقترح املمثل اخلاص يف املؤمتر االستعراضي ملنظمــة األمـن والتعـاون يف أوروبـا املعقـود  - ٦٣
يف اسـطنبول يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩ برناجمـا مـن عشـــر نقــاط للتحــاور مــع منظمــة 
التعاون واألمن يف أوروبا بشأن األطفال املتأثرين بالصراع املسلح، وذلـك اسـتنادا إىل اجلـهود 
السـابقة الـيت بذلتـها املنظمـات غــري احلكوميــة. والــتزمت الــدول األعضــاء يف منظمــة األمــن 
والتعاون يف أوروبا يف اإلعالن الذي اعتمدته قمة اسطنبول ويف ميثاق األمـن األورويب بوضـع 
وتنفيـذ تدابـري ترمـي إىل تعزيـز حقـــوق ومصــاحل الطفــل، ال ســيما محايتــه وإعــادة تأهيلــه يف 
حـاالت الصـراع. وكـانت نتيجـة ذلـك أن عقـدت منظمـة األمـن والتعــاون يف أوروبــا حلقــة 
دراسـية يف وارسـو يف أيـار/مـايو ٢٠٠٠ كرسـتها لبحـث مسـألة األطفـال والصـــراع املســلح. 
وأدت هـذه اجلـهود تدرجييـا إىل وضـع مشـــروع وثيقــة بشــأن تعزيــز ومحايــة حقــوق الطفــل 
ومصاحله ورفاهه، ال سيما األطفال املتأثرين بالصراع املسلح. وعلى الرغم من التــأييد الواسـع 
النطاق هلذه الوثيقة، مل يكن مـن املمكـن حتقيـق توافـق اآلراء الضـروري العتمادهـا. ويواصـل 
املمثـل اخلـاص العمـل علـى إدمـاج هـــذا الربنــامج عمليــا يف األنشــطة امليدانيــة ملنظمــة األمــن 

والتعاون يف أوروبا. 
 

منظمة الدول األمريكية 
أسفرت جهود الدعوة املوحدة اليت بذهلا كل من املمثل اخلاص واألمـني العـام ملنظمـة  - ٦٤
الدول األمريكية ووزيـر خارجيـة كنـدا يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ عـن اعتمـاد اجلمعيـة العامـة 
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ملنظمـة الـدول األمريكيـة لقـرار بشـأن األطفـال والصراعـات املســـلحة، طلبــت فيــه إىل مجيــع 
األطراف يف الصراعات املسلحة احترام القانون اإلنساين الدويل املتعلق باألطفال ودعم برامـج 
ـــع معــهد البلــدان األمريكيــة حلقــوق  إعـادة التـأهيل. ومـا فتـئ املمثـل اخلـاص يتعـاون أيضـا م

اإلنسان من أجل إدماج هذا الربنامج يف أنشطته. 
 

الكومنولث 
على إثر اقتراح قدمه املمثل اخلاص، أصدر رؤسـاء حكومـات الكومنولـث يف ديربـان  - ٦٥
بالغا يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩، يدين بقـوة اسـتهداف األطفـال وجتنيدهـم ونشـرهم يف 

الصراع املسلح وطلب وضع حد هلذه املمارسات. 
 

املنظمات غري احلكومية 
ما فتئ العديد من املنظمات احلكومية حيتل موقـع الصـدارة يف اجلـهود الـيت تبـذل مـن  - ٦٦
أجل إدماج هذا الربنامج يف نشاطها. وشجع املمثل اخلاص ودعـم بقـوة املبـادرات الراميـة إىل 
تعزيز الربامج الدعائية والتنفيذية املتعلقة باألطفـال املتـأثرين بـاحلرب. وفضـال عـن ذلـك، نفـذ 
العديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة محـالت فعالـة بوجـه خـاص تتعلـق باألطفـــال املتضرريــن 
ـــود األطفــال، واألســلحة الصغــرية. وبــاملثل، قــامت  بـاحلرب، واسـتخدام األلغـام الربيـة واجلن
منظمات حقوق اإلنسان الرئيسية، مثل منظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمـة العفـو الدوليـة 
بتعزيز براجمها املتعلقة حبقوق الطفـل. ومـن التطـورات اهلامـة بوجـه خـاص منـو املنظمـات غـري 

احلكومية احمللية ومجاعات اتمع املدين األخرى اليت تركز على محاية الطفل والدعوة. 
 

وسائط اإلعالم 
كما يتبني من التفاصيل الواردة يف اجلـزء رابعـا أعـاله، أدى االتصـال الواسـع النطـاق  - ٦٧

بوسائط اإلعالم إىل توسيع نطاق التغطية والوعي ذه املسألة وتعميقهما. 
 

سد الفجوات يف جمال املعلومات: احتاد البحوث  هاء -
حـدد املمثـل اخلـــاص يف وقــت مبكــر احلاجــة إىل ســد الفجــوات الرئيســية يف جمــال  - ٦٨
املعلومات املتاحة وتبادل املعلومات املتعلقة باألطفـال املتـأثرين بـاحلرب، بوصـف ذلـك عـامال 
حامسا يف تعزيز وضع السياسـات واسـتجابة الـربامج. ويف عـام ٢٠٠٠، اقـترح املمثـل اخلـاص 
برناجمــا للبحــث عنوانــه �تأثــري الصــراع املســلح علــى األطفــال: ســــد الفجـــوات يف جمـــال 
املعلومات� للتركيز على سد الفجوات يف ااالت الرئيسية التالية: املعلومـات املوثوقـة بشـأن 
األطفال والصراع املسلح؛ االجتاهات احلالية يف احلروب املؤثرة يف األطفال؛ ودور نظـم القيـم 
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احمللية اليت كانت حتمي األطفال عادة يف أوقـات احلـرب؛ وتقييـم مـدى فعاليـة الـربامج، مبـا يف 
ذلك �أفضل املمارسات�، و �الدروس املستفادة�، واملؤشرات. 

وعلى إثر العمـل التيسـريي الـذي قـام بـه مكتـب املمثـل اخلـاص، والـذي مشـل إجـراء  - ٦٩
مشاورات مكثفة وعقد مؤمتر رئيسـي يف فلورانـس، إيطاليـا، مت إنشـاء احتـاد البحـوث املتعلقـة 
باألطفـال يف الصـراع املسـلح حتـت تنسـيق جملـس البحـــوث يف علــم االجتمــاع يف نيويــورك. 
وخالل املرحلة األوىل من العمل، سريكز احتاد البحوث علـى: تقييـم العمـل األكـادميي احلـايل 
واســتحداث أدوات منهجيــة لتوليــد البيانــات، وحبــث تأثــري العنــف املنظــم واالجتاهــــات يف 

احلروب على األطفال؛ ودور القيم الثقافية واحمللية يف محاية األطفال وإعادة تأهيلهم. 
السبيل قدما: خطة للعمل  سابعا -

تضم خطة العمل املقترحة الواردة أدناه حتديـني مـترابطني. ويتمثـل التحـدي األول يف  - ٧٠
كفالـة دفـع عجلـة املبـادرات واملكاسـب احملققـة خـالل السـنوات السـبع األخـــرية  وتوحيدهــا 
وإضفاء الطابع املؤسسي عليها. إذ هذه هي الطريقـة الوحيـدة لكفالـة اسـتدامتها. وبعـض مـن 

التدابري احملددة موجزة يف التوصيات أدناه.  
والتحدي الثاين واألكثر إحلاحا هو ضـرورة مباشـرة �فـترة التطبيـق�. وتنـاقش أدنـاه  - ٧١

مقترحات حمددة تتعلق ذا األمر. 
 

التوصيات: توحيد املكاسب   ألف -
وفقا ملا جرى استعراضه أعاله، حتققت مكاسب هامة فيمـا يتعلـق بدفـع عجلـة خطـة  - ٧٢
العمل. إال أنه من الضـروري جـدا اختـاذ إجـراءات مـن أجـل ترسـيخ هـذه املكاسـب والتعمـق 
فيها لكفالة استدامتها وأثرها الطويل األجل على أرض الواقع. وتشمل بعـض مـن اإلجـراءات 

احملددة الضرورية ما يلي: 
إدراج الشـواغل املتعلقـــة باألطفــال يف مجيــع واليــات بعثــات األمــم املتحــدة ونشــر  �

مستشارين معنيني حبماية األطفال يف مجيع عمليات السالم. 
حث الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد على الصكـوك ذات الصلـة، وال سـيما نظـام  �
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والـربوتوكول االختيـاري، واتفاقيـة منظمـة 

العمل الدولية رقم ١٨٢ ، على أن تفعل ذلك. 
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ويف أعقاب إنشاء احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، ينبغـي اآلن اختـاذ خطـوات حمـددة لكفالـة  �
أن تكون مقاضاة  األشخاص املسؤولني عن ارتكـاب جرائـم ضـد األطفـال مـن أوىل 

مهام احملكمة.  
ينبغـي تشـجيع املنظمـات اإلقليميـة علـى تعزيـز أنشـــطتها املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين  �
باحلرب، ال سيما القيام بالدعوة، و �مبادرات اجلوار�، والرصد واالستعراض الـذي 

يقوم به األقران. 
كثريا ما تتفاقم مشكلة إيذاء األطفـال مـن جـراء األنشـطة املضطلـع ـا عـرب احلـدود،  �
مثــل تدفــق األســلحة، وخطــف األطفــال وجتنيدهــم، وتشــريد الســــكان،؛ وينبغـــي 

استحداث �مبادرات جوار� مناسبة للتصدي لتلك الظاهرة. 
ينبغــي اختــاذ تدابــري تســتهدف املســؤولني عــن االنتــهاكات الفادحــة املرتكبــة ضـــد  �
األطفال؛ وينبغي أن تشمل هذه التدابري فرض قيود على سفر القادة واسـتبعادهم مـن 
شغل مناصب يف أي من هياكل احلكم واسـتثنائهم مـن أحكـام العفـو، وفـرض حظـر 

على تصدير أو توريد األسلحة، وقيود على تدفق املوارد املالية إىل األطراف املعنية. 
ينبغي اختاذ تدابري تستهدف املسؤولني وغريها من اجلهات الفاعلـة املتواطئـة املسـؤولة  �

عن االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية.  
إقامة وتدعيم شــبكات جمتمعـات مدنيـة علـى الصعيديـن احمللـي ودون اإلقليمـي تركـز  �
علـى األمهيـة البالغـة للدعـوة، واحلمايـة والرصـد. وهـذه هـي أفضـــل الطــرق لكفالــة 

امللكية احمللية واالستدامة؛ وهذه اجلهود تستحق وتتطلب تعزيز الدعم الدويل.  
من الضروري جـدا اسـترجاع وتعزيـز األصـول احلضاريـة احملليـة الـيت كفلـت بصـورة  �

تقليدية محاية األطفال يف أوقات احلرب. 
جيب أن يكون عنصر إعادة تأهيل األطفال وكفالة منوهـم العنصـر األساسـي يف مجيـع  �
ـــال و الشــباب هــو أفضــل  برامـج فـترة مـا بعـد الصـراع - إذ أن االسـتثمار يف األطف
طريقة لكفالة سـالم طويـل األجـل ومنـع التلقـني املتطـرف الـذي كثـريا مـا يـؤدي إىل 

املشاركة يف الصراعات.  
 

احلملة من أجل �فترة التطبيق�   باء -
هيمن النداء إىل مباشرة �فترة التطبيــق� علـى أعمـال الدعـوة الـيت اضطلـع ـا املمثـل  - ٧٣
اخلـاص منـذ بدايـة الواليـة. فقـد حـث اتمـع الـدويل علـى إعـادة توجيـــه طاقاتــه مــن املهمــة 
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املعيارية املتصلة بوضع املعايري إىل مهمة إنفاذها على أرض الواقع. وقد أيد تلــك الفكـرة فريـق 
اإلدارة العليا يف عام ١٩٩٩، مما نتج عنه استعراض جرى على صعيـد منظومـة األمـم املتحـدة 
ككـل. ويف تقريـره السـنوي إىل جملـس األمـن يف عـام ٢٠٠٢، أعلـن األمـني العـام أن �النشــر 
والدعوة والرصد واإلبالغ هي من العناصر األساسـية الـيت ال بـد أن تشـتمل عليـها أي �فـترة 
تطبيـق�. وسـوف يـويل ممثلـي اخلـاص اهتمامـا خاصـا هلـــذه املســائل�(٣). ويف قــراره ١٤٦٠ 

(٢٠٠٣)، أيد جملس األمن الدعوة إىل مباشرة �فترة التطبيق�. 
وقدم املمثل اخلاص مقترحات حمددة ومعنونة �الدخـول يف فـترة التطبيـق: مقترحـات  - ٧٤
لكفالـة رصـد وإبـالغ منتظمـني مـن أجـــل محايــة األطفــال املتــأثرين بالصراعــات املســلحة�. 
وسـتمثل املقترحـات أساسـا حفـازا ملشـاورات واسـعة النطـاق فيمـــا بــني أصحــاب املصلحــة. 
فـاليوم، تشـكل املباشـرة يف محلـة منتظمـة مـن أجـل �فـترة التطبيـق� أهـــم األعمــال وأكثرهــا 
إحلاحـا بالنسـبة لكـل مـن يـود أن يكفـل محايـة وحقـوق ورفـاه األطفـال املعرضـني للصراعـات 
املسـلحة. وتشـمل احلملـة العنـاصر التاليـة: الدعـوة والنشـر؛ الرصـد واإلبـالغ؛ إقامـة شــبكات 
اتمعات املدنية احمللية من أجل الدعوة واحلماية؛ وإدراج خطـة العمـل هـذه يف صميـم برامـج 

وآليات املؤسسات الرئيسية. 
الدعوة والنشر 

جرى بناء قاعدة توعية واسعة حول هذه املسألة. إال أنه مـن الضـروري القيـام حبملـة  - ٧٥
توعيـة عامـة هامـة، تسـتخدم فيـها أكـثر وسـائط االتصـاالت حداثـة وفعاليـة، لتحويـــل قــاعدة 
املعارف احلالية إىل كتلة حيوية من الوعي، مما ينشـأ عنـه رفـض تـام لألفعـال البغيضـة املرتكبـة 

ضد األطفال يف أوقات احلرب. 
 

الرصد واإلبالغ 
ميثل كفالة رصد منتظم ومتكامل ومشترك جوهر احلملة مـن أجـل �فـترة التطبيـق�.  - ٧٦
وتسعى اقتراحات املمثل اخلاص إىل معاجلة بعض املسائل األساسية اليت تنشأ يف هذا الصدد. 

 
ما هي املعايري الـيت تشـكل أساسـا للرصـد؟ توفـر الفقـرات مـن ٨ إىل ١١ مـن الفـرع  �
ثالثـا أعـاله قائمـة بذلـك واملعايـري املتفـق عليـها دوليـا الـيت تشـكل اآلن أسـاس عمليـــة 
رصـد سـلوك األطـراف يف الصـراع فيمـا يتعلـــق حبمايــة األطفــال املتــأثرين بــاحلرب: 
الـربوتوكول االختيـاري؛ نظـام رومـا األساســـي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة؛ اتفاقيــة 
منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢؛ قرارات جملس األمـن؛ اتفاقـات السـالم؛ االلتزامـات 
احملددة املتعهد ا إىل املمثل اخلاص. باإلضافـة إىل ذلـك، هنـاك األحكـام ذات الصلـة 
من اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفـل. وتتسـم هـذه املعايـري بطـابع حمـدد وتوفـر 
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مقـاييس حمـددة حتديـدا جيـدا لرصـد االنتـهاكات املرتكبـة ضـــد األطفــال يف حــاالت 
الصراع املسلح واإلبالغ عنها. 

ما هي االنتهاكات اليت ينبغي رصدها؟ ينبغي إيالء األولوية إىل عدد مـن االنتـهاكات  �
ــانت  الـيت تتسـم بطـابع شـنيع بصـورة خاصـة بالنسـبة لألطفـال. وهـي تشـمل، وإن ك
ال تقتصر على ما يلي: جتنيد اجلنود األطفال واستخدامهم؛ تشـويه األطفـال وقتلـهم؛ 
ـــع  إخضـاع األطفـال للعنـف اجلنسـي؛ االسـتغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة؛ من
حصول األطفال املنكوبني على اخلدمات األساسية، ال سـيما يف جمتمعـات املشـردين؛ 

وخطف األطفال. 
من هي اجلهة القائمـة بـالرصد واإلبـالغ؟ تدعـو مقترحـات املمثـل اخلـاص إىل تطويـر  �
اجلهود املتضافرة من خالل شبكة من اجلهات الفاعلـة، الـيت توفـر كـل منـها �القيمـة 
املضافة� املمثلة مبجـال والياـا، واختصاصـها، وخرباـا علـى التـوايل. وتشـمل هـذه 
اجلــهات الفاعلــة: جملــس األمــن؛ عمليــات حفــظ الســالم؛ األفرقــة القطريــة لألمـــم 
املتحدة؛ نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ال سيما مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق 
اإلنسان وموظفيها يف امليدان، واملقررين اخلاصني، وجلنـة حقـوق الطفـل؛ واملنظمـات 
اإلقليمية؛ واحلكومات الوطنية؛ واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة واحملليـة؛ واحملكمـة 

اجلنائية الدولية.  
 

إقامة شبكات للمجتمعات املدنية احمللية وتدعيمها 
ــــن الوطـــين ودون  إقامـــــة وتدعيــم قــدرة شــبكات اتمعــات املدنيــة علــى الصعيدي - ٧٧
ـــة  اإلقليمـي -- ألغـراض الدعـوة، واحلمايـة والرصـد. وهـذا املسـعى الـذي يعتـرب أفضـل طريق
لكفالـة امللكيـــة احملليــة واالســتدامة، يتطلــب تعزيــز الدعــم واملســاعدة مــن جــانب الشــركاء 

الدوليني.  
 

إدماج خطة العمل يف صميم األنشطة ذات الصلة 
من الضروري جدا تكثيف اجلهود إلدماج أنشطة احلماية وإعـادة التـأهيل الـواردة يف  - ٧٨
خطـة العمـل هـذه يف أعمـال املؤسســـات واآلليــات الرئيســية داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 
وخارجـها. ومـن الضـروري تدعيـم وصقـل اجلـهود الـوارد وصفـــها يف الفــرع سادســا أعــاله 

والتدابري احملددة يف الفقرة ٧١ من الفرع سابعا. 
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االستنتاج  ثامنا -
بلـغ الكفـاح مـن أجـل كفالـة محايـة األطفـال املعرضـني للصراعـات املسـلحة وضمــان  - ٧٩
حقوقهم ورفاهم نقطة حتول. فعلى املستوى املعيـاري، توجـد حاليـا جمموعـة ضخمـة وشـاملة 
من الصكوك والقواعد وااللتزامات. وتوفر هذه اموعة أدوات فعالــة للدعـوة وأساسـا حمـددا 

حتديدا جيدا لعملية اإلنفاذ. 
وعلـى مسـتوى التطبيـق واإلنفـاذ، يتمتـع اتمـع الـدويل اليـــوم، أكــثر مــن أي وقــت  - ٨٠
مضى، بالسبل والقدرة اجلماعية الـيت مـن املمكـن أن تؤثـر علـى األطـراف يف الصـراع لكفالـة 
احترام هذه املعايري احتراما فعليا. لكن الواقع على األرض اليوم هو أنه يف العديد مـن حـاالت 
الصراع على صعيد العامل أمجع، يظل األطفال معرضني لسوء املعاملة واملعاملـة الوحشـية علـى 
نطاق ضخم ومريع. وبالتايل، فـإن أكـثر التحديـات إحلاحـا الـيت يصادفـها اتمـع الـدويل هـو 
إنعاش وتوحيد هذين العنصرين اإلجيابيني - األدوات املعيارية والقدرة على التأثـري اجلمـاعي- 
إلنشـاء مشـروع متماسـك ومشـترك يشـكل نظامـا فعـاال حلمايـة األطفـال املتــأثرين بــاحلرب. 

وهذا هو الغرض من خطة العمل املقترحة يف هذا التقرير. 
ويف العامل الذي نعيش فيه اليوم، ال ميكن أن تتصرف األطـراف يف الصـراع يف معـزل  - ٨١
عـن غريهـا. إذ أن اسـتمرارية وجنـاح مشـاريعها السياسـية والعسـكرية يتوقفـان بصـورة حيويــة 
على شبكات التعاون وحسن النية اليت تربطها بالعامل اخلارجي - جبوارها املباشـر، فضـال عـن 
اتمع الدويل األوسع نطاقا. ويف هذا الصدد، إن قوة الـرأي العـام الـدويل والعـاملي، والتمـاس 
املقبولية والشرعية على املستويني الوطين والـدويل، واملسـاءلة الدوليـة، علـى النحـو املبـني مثـال 
من خالل احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم املخصصة، والتوريد اخلارجي لألسلحة والتدفقـات 
املالية، واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعيـة، وازديـاد قـوة ويقظـة اتمعـات املدنيـة الدوليـة 
والوطنية، وانفتاح وسائط اإلعالم املتزايد على العامل - متثل مجيعها وسـائل قويـة للتأثـري علـى 

سلوك األطراف يف الصراع. 
وتتمثل املهمة األساسية يف إقامة شبكة منتظمة ومتكاملة للرصـد واإلبـالغ مـن شـأا  - ٨٢
أن توفـر تقـارير موضوعيـة ودقيقـة بصـورة منتظمـة عـن االنتـهاكات املرتكبـة ضـــد األطفــال. 
وينبغـي أن تشـكل هـذه التقـــارير، بدورهــا، �حوافــز للعمــل� مــن جــانب خمتلــف اهليئــات 
واآلليات واجلهات الفاعلة الدولية واإلقليمية واحمللية، على أن تستخدم كل منـها مجيـع السـبل 

ووسائل النفوذ املتوفرة لديها حلماية األطفال املتأثرين من احلرب.  
وما يتضمنه هذا التقرير من مناقشة ملسألة التقدم والعناصر الدينامية يـربز نقطـة حتـول  - ٨٣
يف التطور- فاتمع الدويل ميلك اآلن ما ميكنه من عكس اجتاه األعمال الشنيعة املرتكبـة ضـد 
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األطفـال املعرضـني للحـرب. فـــاألمر بــات اآلن مســألة اختيــار وإرادة. وحتقيــق هــذا اهلــدف 
سـيتطلب التزامـا جديـا وإرادة سياسـية وعمـال متضـافرا مـن جـانب أصحـــاب املصلحــة علــى 
الصعيدين الدويل واحمللي، إىل جانب العمل يف إطـار مـن التعـاون وبـروح مـن وحـدة اهلـدف. 
وهذا هو السياق الذي سيقوم يف إطاره املمثل اخلاص خالل السنوات الثالث املقبلـة بـالتركيز 
على الدعوة وعلى تيسري محلة من أجل �فترة التطبيق� وعلى كفالـة التركـيز علـى املكاسـب 

واملبادرات الوارد وصفها يف التقرير وحتقيق استدامتها على املدى الطويل. 
  
احلواشي 
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