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  األطفال والصراعات املسلحة: تقرير األمني العام 
مقدمة   أوال -

يقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة ١٥ مــن قــرار جملــس األمــــن ١٣٧٩ (٢٠٠١).  - ١
ويستعرض األنشطة املضطلع ا والتقدم احملرز خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير يف جمـال محايـة 
األطفـال املتـأثرين حبـاالت الصـراع املسـلح وحـاالت مـا بعــد الصــراع، ويف تنفيــذ القــرارات 
ــن  ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ (٢٠٠١). وكمـا طلـب يف الفقـرة ١٦ م
القـرار ١٣٧٩ (٢٠٠١) ترفـق ـذا القـرار قائمـة بـأطراف املنازعـات املسـلحة الـــيت تلجــأ إىل 
جتنيد أو استخدام األطفال انتهاكا لاللتزامات الدوليـة الـيت تسـري عليـها، وذلـك يف احلـاالت 

املدرجة يف جدول أعمال الس. 
ويعترب اعتماد الوثيقة املعنونة �عامل مناسب لألطفال� (القـرار د إ – ٢/٢٧، املرفـق)  - ٢
مـن جـانب اجلمعيـة العامـة يف دورـا االســتثنائية املعنيــة بــالطفل، مبثابــة الــتزام جمــدد حبمايــة 

األطفال يف حاالت الصراع املسلح، وفقا للقانون اإلنساين الدويل وقوانني حقوق اإلنسان. 
 

إطار معياري معزز حلماية األطفال يف الصراعات املسلحة: التقدم احملـرز  ثانيا -
 يف االقتراب من �فترة تطبيق� 

منـذ أن قـام جملـس األمـن باعتمـــاد القــرار ١٣٧٩ (٢٠٠١)، دخــل صكــان دوليــان  - ٣
– ومها الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـق باسـتخدام  أساسيان حيز النفاذ 
األطفال يف املنازعات املسلحة (١٢ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢) ونظـام رومـا األساسـي للمحكمـة 
اجلنائية الدولية (١ متوز/يوليه ٢٠٠١). وحيدد الربوتوكول االختياري سن ١٨ سـنة بوصفـها 
احلد العمري للتجنيـد اإلجبـاري واالشـتراك الفعلـي يف أعمـال القتـال ويلـزم الـدول األطـراف 
ـــات  بزيـادة احلـد األدين لسـن التجنيـد الطوعـي إىل ١٦ سـنة علـى األقـل. وحيظـر علـى اجلماع
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املسلحة املتمردة القيام بتجنيد األشخاص الذين تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة أو باسـتخدامهم 
يف أعمال القتال �مـهما كـانت الظـروف�. وينـص نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة 
ـــم  الدوليـة علـى آليـة للمسـاءلة بشـأن جرائـم احلـرب، واجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية وجرائ
اإلبـادة اجلماعيـة، مبـا يف ذلـك اجلرائـم اخلاصـة باألطفـال. فعلـى سـبيل املثـال، يصنـــف النظــام 
األساسـي جتنيـد أو تدبـري أو اسـتخدام األطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٥ سـنة يف أعمــال 
القتال بوصفه من جرائــم احلـرب يف املنازعـات املسـلحة الدوليـة واحملليـة معـا. ومـن شـأن بـدء 
نفاذ هذين الصكني القانونيني أن يعزز اإلطار الـدويل حلمايـة األطفـال يف الصراعـات املسـلحة 

ويتمثل التحدي الراهن يف ضمان تطبيقهما عمليا. 
ـــده  ولقــد طلــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصراعــات املســلحة تزوي - ٤
مبعلومات هامة وحصل عليها عن مدى محاية ورفـاه األطفـال يف الصراعـات وفـترات مـا بعـد 
ــدان  الصراعـات وعـن امتثـال الـدول اللتزاماـا يف هـذا الصـدد مبوجـب القـانون الـدويل، يف بل
منـها مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وسـري النكـا والسـودان وسـرياليون وكولومبيـــا 

وغريها. وال يزال املمثل اخلاص يواصل رصد االمتثال هلذه االلتزامات. 
وتقوم دول كثرية ببذل جهود للمواءمـة بـني التزاماـا الوطنيـة واملعايـري الدوليـة ذات  - ٥
الصلة يف جمال حقوق الطفل. وتقف األمم املتحدة على أهبة االستعداد لتقدمي املساعدة الفنيـة 
والقانونيـة للـدول األعضـاء يف جـهودها الراميـة إىل تطبيـــق القواعــد واملعايــري املتعلقــة حبقــوق 

الطفل. 
وأثناء املداوالت اليت أجراها جملس األمن والقرارات اليت اختذها بشأن حاالت قطريـة  - ٦
أو إقليميـة حمـددة وبعـض املسـائل املواضيعيـة، وجـد مـا يدعـوه إىل النظـر يف توصيـات متعلقـــة 
حبمايـة الطفـــل وردت يف تقــاريري وإلدراج املعايــري الــيت وردت يف قــرارات الــس ١٢٦١ 
 (S/ PRST/2002/12) (١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ (٢٠٠١) والبيــــان الرئاســــــي
بشأن األطفال والصراعات املســلحة واملذكـرة املتعلقـة حبمايـة املدنيـني يف الصراعـات املسـلحة 

(S/PRST/2002/6، املرفق) والقرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) بشأن املرأة والسالم واألمن. 
 

محاية األطفال املدرجة يف جدول األمم املتحدة للسالم واألمن   ثالثا -
لقد أدت التقارير املقدمة إىل جملس األمن خالل العام املنصرم إىل تسليط الضوء علـى  - ٧
حمنة األطفال املتأثرين بالصراعـات املسـلحة. ولقـد تطـرق الـس إىل توصيـايت املتعلقـة حبمايـة 
األطفال يف بضعة قرارات، مبا فيها القراران األخريان املتعلقــان بـأنغوال وسـرياليون، ويف بعـض 
البيانات اليت أصدرها الرئيس. ويف ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ تلقـى أعضـاء الـس إحاطـة بشـأن 
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حمنة الفتيات املتأثرات بالصراعات املسلحة من قبل املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسـان املعـين 
بالعنف املرتكب ضد املرأة. ويف ٢٨ و ٢٩ تشـرين األول/أكتوبـر تنـاول الـس هـذه املسـألة 

مرة أخرى أثناء املناقشة املفتوحة اليت ُأجريت بشأن املرأة والسالم واألمن. 
وقام فريق عامل مشترك بني الوكاالت انعقد بدعوة مشـتركة مـن قبـل مكتـب ممثلـي  - ٨
اخلاص واليونيسيف وإدارة عمليات حفــظ السـالم وإدارة الشـؤون السياسـية بـإعداد مشـروع 
مبادئ توجيهية بشأن إدراج مسألة محايـة األطفـال يف عمليـات صنـع السـالم وصيانـة السـالم 
وبناء السالم. وسوف تقدم مشاريع املبادئ هذه للنظر فيها مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة للسـالم 

واألمن يف اية العام. 
لقـد واصلـت تقـدمي توصيـــات بشــأن جعــل محايــة األطفــال مســة بــارزة مــن مســات  - ٩
ــــظ الســـالم  الواليــات املتعلقــة حبفــظ الســالم، وبشــأن تزويــد عمليــات األمــم املتحــدة حلف
مبستشارين يف جمال محاية األطفال كلما كان ذلك مناسبا، وسـيكون دور هـؤالء املستشـارين 
هـو كفالـة تنفيـذ عنصـر محايـة األطفـال الـوارد يف الواليـات املنوطـة بعمليـات حفـظ الســالم. 
ومما له أمهية حامسة إسداء املشورة لرئيس بعثة حفظ السـالم يف البلـد املعـين. ولقـد قـام جملـس 
األمـن بـــإقرار توصيــايت الــواردة يف قراريــه ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ (٢٠٠١) ومت إحــراز 

بعض التقدم يف هذا اال. 
لقـد أيـد جملـس األمـن مسـألة إنشـاء وظيفـة ملستشـار يف جمـال محايـة األطفـال يف بعثــة  - ١٠
األمم املتحدة يف أنغوال وجـرى وزع هـذا املستشـار يف تشـرين األول/أكتوبـر. وباإلضافـة إىل 
ذلـك مت تعزيـز الوحدتـني املعنيتـني حبمايـة األطفـال التـــابعتني لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وبعثـة األمـم املتحـــدة يف ســرياليون، مبــا يعــادل ٨ مستشــارين 
ومستشارين اثنني يف جمال محاية األطفال، على التـوايل. وأود أن أحـث الـس علـى أن ينظـر 
يف توصيات املمثل اخلاص املعنية بإنشاء هذه الوظائف داخل عمليات حفظ السالم األخرى. 
ولقـد قـام الفريـق العـامل املعـين بتدريـب أفـــراد عمليــات حفــظ الســالم علــى محايــة  - ١١
األطفال، الذي اشترك يف عقد اجتماعاتـه مكتـب ممثلـي اخلـاص واليونيسـيف ومؤسسـة إنقـاذ 
الطفولـة، السـويد، بالتعـــاون مــع إدارة عمليــات حفــظ الســالم، بــإعداد جمموعــة مــن مــواد 
التدريب ميكن تكييفـها علـى الواليـة اخلاصـة بـأي مـن بعثـات حفـظ السـالم واسـتخدامها يف 
ـــذل اجلــهود لضمــان  تدريـب األفـراد العسـكريني وأفـراد الشـرطة واألفـراد املدنيـني. وجيـري ب
التدريب الشامل على محاية األطفال، من أجل مراقبة سلوك املوظفني جتاه األطفـال يف منـاطق 

البعثات وزيادة وعيهم باجلزاءات اليت تطبق يف حاالت انتهاك معايري السلوك املنطبقة. 
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التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات جملس األمن   رابعا -

تشكل قرارات جملس األمن جزءا ال يتجزأ مـن إطـار املعايـري املتعلقـة حبمايـة األطفـال  - ١٢
يف الصراعات املسلحة. وفيما يلي وصف للتقدم احملرز منذ تقدمي تقريري األخري إىل الس: 

 
معاجلة مسألة اإلفالت من العقوبة 

حــث جملــس األمــن يف قــراره ١٣٧٩ (٢٠٠١) الــدول األعضـــاء علـــى أن حتـــاكم  - ١٣
املسؤولني عن اجلرائم الفظيعة املرتكبة يف حق األطفال، وعلى القيـام، حيثمـا أمكـن، باسـتثناء 
هذه اجلرائم من أحكام العفو العـام. ومـن شـأن بـدء سـريان نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة 
اجلنائية الدولية أن يعزز هذا اهلدف إىل حد كبري. ومبا أن مـن املرجـح أن يكـون األطفـال مـن 
الشهود اهلامني أثناء مداوالت احملكمة، ومتشيا مع نظام رومـا األساسـي، حـث املمثـل اخلـاص 
اجلهات املعنية على أن تتوفر للمحكمة اخلربة الالزمة يف جمال عدالـة األحـداث داخـل مكتـب 
املدعي العام والوحدة املعنية بالضحايـا والشـهود معـا. وممـا لـه أمهيـة خاصـة أن يتـوىل مكتـب 
ـــوة للشــهود والضحايــا  املدعـي العـام كفالـة السـالمة والرفـاه البـدين والنفسـي والكرامـة واخلل

األطفال لدى التحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال ومقاضاة املسؤولني عنها. 
ومبا أن احملكمة اخلاصة لسرياليون لديها اختصـاص بشـأن جرائـم حمـددة مرتكبـة ضـد  - ١٤
األطفال، مثل جرمية جتنيـد األطفـال، وبشـأن األشـخاص الذيـن كـانت أعمـارهم تـتراوح بـني 
ـــن املــهم أن تكــون قواعــد اإلثبــات  ١٥ و ١٨ سـنة وقـت ارتكـاب اجلرميـة املزعومـة، فـإن م

وإجراءات احملكمة اخلاصة ناظمة جلميع جوانب عدالة األحداث. 
 

األلغام واألسلحة الصغرية 
يف أكثر من ٨٠ بلدا يعترب األطفـال عرضـة ألخطـار األلغـام والذخـائر غـري املتفجـرة،  - ١٥
خاصة يف حاالت الفرار من املنازعات أو يف حاالت العــودة. ورغـم أن قـرارات جملـس األمـن 
أخـذت بصـورة متعاظمـة تشـمل تقـدمي الدعـم الالزمـة لـربامج األعمـال املتعلقـة باأللغـام، مــن 
أجل متكني دائرة األعمال املتعلقة باأللغام التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم وشـركائها مـن 
التدخـل يف الوقـت املناسـب يف بلـدان مثـل إثيوبيـــا وإريتريــا وأفغانســتان ومجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطية وكوسوفو ولبنان وغريهـا، فإنـه ال يـزال يتعـني القيـام بالكثـري؛ ويعتـرب عـدم كفايـة 
املـوارد مـن املعوقـات الرئيسـية. ويف ختـام الزيـــارات الــيت قــام ــا ممثلــي اخلــاص إىل منــاطق 
الصراعات ظل يناشد باستمرار اتمع الدويل علـى تقـدمي املزيـد مـن الدعـم لألعمـال املتعلقـة 
باأللغـام، مبـا يف ذلـك برامـج التوعيـــة مبخــاطر األلغــام، وإلعــادة تــأهيل ضحايــا األلغــام مــن 
األطفال، مبا يف ذلك عن طريق توفــري األطـراف الصناعيـة. لذلـك ينبغـي جعـل عنصـر التوعيـة 
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مبخاطر األلغام اليت تركز على األطفال وتقدمي املساعدة للناجني مـن األلغـام جـزءا مـن برامـج 
إقامة السالم يف فترات ما بعد الصراعات املسلحة، حيثما كان ذلك مناسبا. 

ومل يتـم إحـراز تقـدم بـارز يف اجلـهود الراميـة إىل قطـع الصلـــة بــني انتشــار األســلحة  - ١٦
واالســتخدام الواســع النطــاق لألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة واســــتهداف األطفـــال 
كضحايا وكأدوات يف الصراعــات املسـلحة. لذلـك أحـث اتمـع الـدويل علـى أن يـويل هـذه 

املسألة اهلامة املزيد من االهتمام. 
 

 إمكانية الوصول اإلنساين إىل مناطق الصراعات 
يشـكِّل حرمـان الوكـاالت اإلنسـانية مـن إمكانيـة الوصـول إىل الضحايـــا مــن جــانب  - ١٧
الـــدول أو الكيانات الفاعلة غـري التابعـة للـدول انتـهاكا حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين. 
ومبا أن بعض اجلماعات املسلحة غري التابعـة للـدول قـد متـارس سـيطرة فعليـة علـى أجـزاء مـن 
اإلقليم تعترب فيها فئات من السكان حباجة ماسة للمساعدة اإلنسانية، فـإن التفـاوض مـع هـذه 
اجلماعات املسلحة بشأن الوصول اإلنساين غـدا يشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن عمـل الوكـاالت 
اإلنسانية. ويف الوقت احلاضر جيري إعداد مشروع كتيب يتضمـن املبـادئ التوجيهيـة الالزمـة 

لتوجيه وكاالت األمم املتحدة فيما يتعلق بإجراء هذه املفاوضات واالمتناع عن إجرائها. 
ولقد جنحت اليونيسـيف ومنظمـة الصحـة العامليـة يف التفـاوض بشـأن �أيـام اهلـدوء�  - ١٨
وأيام التطعيم الوطين مع أطـراف يف الصراعـات وبذلـك تسـىن القيـام بـالتطعيم ضـد الشـلل يف 
بلدان مثل أفغانستان والسودان وسرياليون والصومال وليربيا، وال يـزال يتعـني القيـام حبمـالت 
كبرية للتطعيم ضد احلصبة وتوفري مكمـالت فيتـامني ألـف يف أفغانسـتان وبورونـدي واملنـاطق 
ااورة من أنغوال. وعقب توقيع اتفاق السالم يف أنغوال، أتيحـت إمكانيـة الوصـول إىل أكـثر 
من مليون شخص من ما كانوا يعيشون يف املناطق اليت كانت خاضعة لسيطرة االحتاد الوطـين 
لالسـتقالل التـام ألنغـوال (يونيتـا)، للمـرة األوىل بعـد ثالثـة عقـود، وجيـري اآلن بـــذل جــهود 
لتوفري اإلغاثة اإلنسانية هلؤالء الناس، ومت مل مشل مـا يقـدر بــ ٠٠٠ ١٠٠ مـن األطفـال الذيـن 
انفصلـوا عـن أسـرهم. ويف اجلـزء الشـــمايل مــن أوغنــدا وجنــوب الســودان ال تــزال إمكانيــة 
الوصـول اإلنسـاين إىل السـكان املشـردين داخليـا غـري مأمونـة العواقـــب وغــري مضمونــة نظــرا 
للهجمات املسلحة وعمليات التشريد املتواصلة. ويف األراضي الفلسـطينية احملتلـة أفـاد مبعوثـي 
الشـخصي منـذ عـهد قريـب بـأن تشـديد حـاالت اإلغـالق وحظـــر التجــول وإقامــة املتــاريس 
ونقــاط التفتيــش أدت إىل مشــاكل إنســانية، تشــمل اإلغــالق املتكــرر للمــدارس واخنفــــاض 

مستويات التطعيم.  
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ختفيف ما لالستغالل التجاري غري املشروع للموارد الطبيعيـــة يف منــاطق الصراعــات مــن 
آثار على األطفال 

يف الوقت احلاضر ال ميكن اإلبالغ إال عـن قـدر حمـدود مـن التقـدم احملـرز يف االمتثـال  - ١٩
للدعوة الواردة يف القرار ١٣٧٩ (٢٠٠١) وهي اختاذ التدابري الالزمة لتخفيف مـا لالسـتغالل 
التجـاري غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة مـن آثـار علـى األطفـال يف منـاطق الصراعـــات. ويف 
التقريـر اخلتـامي املقـدم مـن فريـق اخلـــرباء املعــين باالســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة 
ـــق أن بعــض اجلــهات  وأشـكال الـثروة األخـرى جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، الحـظ الفري
ـــوم بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف اســتغالل املــوارد الطبيعيــة علــى أســاس  العسـكرية تق

السخرة. 
كذلك فإن قيام ممثلي العديـد مـن الـدول األعضـاء وشـركات التعديـن عـن املـاس، يف  - ٢٠
انــترليكن، سويســرا، منــذ عــهد قريــب باعتمــاد عمليــة إصــدار الشــــهادات املتعلقـــة مبـــاس 
�املنازعات� يف عملية كمربيل، يعــد مبثابـــة خطـــوة هامـة حنـو تقليـل عـدد حـاالت الصـراع 
ـــة غــري  وختفيـف حمنـة ضحاياهـا مـن األطفـال وهـي صراعـات يغذيـها اسـتغالل املـوارد الطبيعي

القانوين. 
 

املشردون األطفال 
إن تشريد األسر واتمعات احمللية بسبب احلرب، كثـريا مـا يدفـع األطفـال إىل قضـاء  - ٢١
كـل فـترات طفولتـهم يف خميمـات يتعرضـون فيـها لالســـتغالل والتجنيــد اإلجبــاري مــن قبــل 
القوات أو اجلماعات املسلحة. ولقد جرى تسليط الضوء على احلاجة الختـاذ التدابـري الالزمـة 
إلجياد مواقع للمخيمات واملستوطنات على مسافة معقولة من احلدود الوطنية، وللمباعدة بـني 
املدنيـني والعنـاصر املسـلحة واحملافظـة علـى الطـابع اإلنسـاين واملـدين للمخيمـات واملســتوطنات 
اخلاصـــة بـــالالجئني واملشـــردين يف تقريـــري املتعلـــق حبمايـــة املدنيـــني يف الصـــراع املســـــلح 
ــــــر  (S/2001/331) ويف املذكــــرة الــــيت أقرهــــا جملــــس األمــــن يف آذار/مــــارس ٢٠٠٢ (انظ
ـــق برناجمــها  S/PRST/2002/6). وال تـزال مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، عـن طري

للحماية الذي أنشأ يف عام ٢٠٠٢، مشغولة متامـا بضمـان أن تـؤدي هـذه التدابـري إىل التقليـل 
ـــم أو اســتغالهلم، خاصــة  إىل أدىن حـد مـن احتمـاالت اختطـاف الالجئـني األطفـال أو جتنيده
األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصولـني عـن أسـرهم وبالتـايل أكـثر مـا يكونـون عرضـة 

للمخاطر املذكورة. 
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تلبية احتياجات الفتيات 
ــــات والنســـاء هدفـــا لالغتصـــاب  أثنــاء الصراعــات املســلحة كثــريا مــا تصبــح الفتي - ٢٢
واالختطـاف والتجنيـد اإلجبـاري واالجتـار ـن، مبـا يف ذلـك عـرب احلـدود. ومـع ذلـك فكثـــريا 
ما جيري جتاهل الربامج املصممـة خصيصـا لصـاحل الفتيـات خـالل عمليـات اإلعمـار الـيت تلـي 
املنازعات وتكون موجهـة لتعزيـز عمليـات إعـادة التـأهيل وحتقيـق السـالم واالسـتقرار، مبـا يف 
ذلك عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والتعليـم والتدريـب املـهين. لذلـك يلـزم 
وضع استراتيجيات مفصلة بقدر أكرب مـن الوضـوح ورصـد املزيـد مـن املـوارد املناسـبة لتـأمني 
تلقي الفتيات للمساعدة الالزمة. فبعد أكثر مـن عقديـن مـن االقتتـال اخنفضـت نسـبة التحـاق 
الفتيات باملدارس االبتدائية يف أفغانستان إىل ٨ يف املائـة. وهلـذا فـإن محلـة العـودة إىل الدراسـة 
اليت جرى القيام ـا يف أفغانسـتان انصبـت بشـكل حمـدد علـى حـث الفتيـات علـى العـودة إىل 

الدراسة. 
الكثــري مــن اجلماعــات املتقاتلــة اليــوم تضــم يف صفوفــها فتيــات وشــابات. وتعتــــرب  - ٢٣
التجـارب احلربيـة للفتيـات احتياجـان يف فـترات مـا بعـد الصراعـات خمتلفـــة عــن احتياجــات 
أندادهن الذكور، وحتاول برامج األمم املتحدة توثيق هـذه االحتياجـات وتلبيتـها. ويف الوقـت 
احلـاضر تقـوم وحـدة محايـة األطفـال التابعـة لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو 
ـــهن يف القــوات  الدميقراطيـة مبـد يـد املسـاعدة يف رصـد جتنيـد الفتيـات واألدوار الـيت توكـل إلي
واجلماعات املسلحة. كذلك فإن املستشارين املعنيني حبماية األطفال واألفـراد املعنيـني حبقـوق 
اإلنسان التابعني لبعثة األمم املتحدة يف سرياليون، باإلضافة إىل موظفي اليونيسـيف وشـركائها 
التنفيذيني، يقومون برصد االحتياجات يف جمال إعادة إدماج الفتيـات املنخرطـات يف صفـوف 

القوات املتحاربة يف سرياليون. 
 

االستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة 
كشـفت حتريـات أجرـا األمـــم املتحــدة منــذ عــهد قريــب أن األحــوال الســائدة يف  - ٢٤
املخيمات جتعل الالجئات عرضة لالستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، على يـدي 
أفـراد القـوات واجلماعـات املسـلحة، والجئـني آخريـن وبعـض عمـال املعونـة وأفـراد عمليـــات 
حفظ السالم، وأن معظم ضحايا هذا االسـتغالل مـن األطفـال والنسـاء. وتدعـو خطـة العمـل 
اليت أعدا فرقة العمـل املعنيـة بتوفـري احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف األزمـات 
اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت إىل جعل مجيع مدونات قواعد السـلوك 
اخلاصة باللجنة تشتمل على ست مبـادئ أساسـية يتمثـل واحـد منـها يف حظـر ممارسـة اجلنـس 
مع من تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة، بصـرف النظـر عـن سـن النضـج أو سـن الرضـى احملليـة. 
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ودعت فرقة العمل أيضا إىل حتسني إدارة تسليم املساعدة اإلنسانية وآليات الشـكاوى املتعلقـة 
بالطفل واملرأة املعرضني لسوء املعاملة. 

 
التقدم احملرز من قبل املنظمات والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

عمـال بـالقرارات ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ (٢٠٠١)، قــامت  - ٢٥
بضعة منظمات وترتيبـات إقليميـة ودون إقليميـة، مبـا فيـها جمموعـة الثمانيـة واالحتـاد األورويب 
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا واالحتاد األفريقـي، بـإدراج برنـامج األطفـال 
واملنازعـات املسـلحة بوصفـه مـن الشـواغل ذات األولويـة يف سياسـاا وبراجمـها. ومنـــذ عــهد 
قريب قامت اجلمعيـة العامـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة باعتمـاد إعـالن بشـأن اسـتخدام اجلنـود 
ـــارا خاصــا ملســألة محايــة األطفــال يف  األطفـال. وقـررت شـبكة األمـن اإلنسـاين أن تـويل اعتب
الصراعات املسلحة وأن تقوم مببادرات حمددة يف جمايل الدعوة واألنشـطة وذلـك بالتعـاون مـع 

ممثلي اخلاص. 
ولقـد أدت املبـادرة الـيت قـام ـا ممثلـي اخلـاص بشـأن إدمـاج الشـواغل املتعلقـة حبمايــة  - ٢٦
الطفل يف برنامج عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا إىل إنشـاء وحـدة معنيـة حبمايـة 
الطفل داخل أمانة هذه اجلماعة يف نيسان/أبريل عـام ٢٠٠٢. وتعـتزم هـذه الوحـدة أن تعمـل 
على تنفيذ إعالن وخطة عمل أكرا؛ وتقييم وتوثيق ومواءمة السياسات املتعلقـة حبمايـة الطفـل 
فيما بني الدول األعضاء يف اجلماعة؛ واحلث على التقيد بالـربوتوكول االختيـاري فيمـا يتعلـق 
بإقحام األطفال يف الصراعـات املسـلحة وغـريه مـن الصكـوك الدوليـة واإلقليميـة ذات الصلـة. 
ولقـد اتفـق مكتـب ممثلـي اخلـاص مـع الوحـدة املعنيـة حبمايـة الطفـل علـى إيفـاد بعثـــات تقييــم 

مشتركة إىل هذه املنطقة دون اإلقليمية، بدءا مبنطقة ر مانو. 
 

اجلنود األطفال   خامسا –
إعداد القائمة املرفقة بالتقرير 

بناء على طلب جملس األمن، ويضم مرفق هذا التقرير قائمة باألطراف يف الصراعـات  - ٢٧
املسلحة اليت تلجأ إىل جتنيد األطفال انتهاكا لاللتزامات الدولية الـيت تسـري عليـها، وذلـك يف 
احلاالت املدرجة يف جـدول أعمـال جملـس األمـن أو الـيت ميكـن أن يوجـه األمـني العـام انتباهـه 
إليها، وفقا للمـادة ٩٩ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وهـي حـاالت يـرى أـا قـد تعـرض صـون 

السلم واألمن الدوليني للخطر (القرار ١٣٧٩ (٢٠٠١)).  
ولقد جرى التماس املعلومات الوقائعية املتعلقة بإعداد هذه القائمة من طائفـة عريضـة  - ٢٨
من املصادر والتحقق منها مع هذه املصادر، ومن بينها كيانات تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، 
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مثل عمليات حفظ السالم واألفرقة القطرية، ومنظمـات غـري حكوميـة دوليـة وحمليـة، وبعـض 
األكادمييني واخلرباء. وأثار إعداد القائمة حتديات عديدة، ومـع ذلـك فـإن النـاتج النـهائي ميثـل 
خطوة هامة إىل األمام يف جهودنا الرامية إىل جعل أطراف الصراعات متتثل اللتزاماـا الدوليـة 
املتعلقة حبماية األطفال. ولذلك فإن جملس األمن وجد ما يدعـوه للنظـر يف املعلومـات الـواردة 

يف القائمة أثناء مداوالته وأعماله املتعلقة حباالت قطرية حمددة.  
وأثناء إعداد هذه القائمة قُر الرأي على أن تقتصــر القائمـة علـى مـا يلـي: (أ) حـاالت  - ٢٩
املنازعـات املسـلحة اجلاريـة الـيت اسـترعي إليـها انتبـاه جملـس األمـن وقـت إعـداد هـذا التقريــر؛ 
(ب) األطراف احملددة اهلويـة الـيت تشـترك يف الـرتاع املعـين؛ (ج) األطـراف الـيت ال تـزال تقـوم 

بتجنيد أو استخدام األطفال بصورة تشكِّل انتهاكا لاللتزامات الدولية اليت تسري عليها. 
ومن املعايري الدولية الدنيا معيار جرى تطبيقـه علـى مجيـع الـدول األعضـاء الـواردة يف  - ٣٠
القائمة وهو اتفاقية حقوق الطفل. وحيثما اقتضى األمر جرى أيضا تقييم سـلوك الـدول وفقـا 
للــربوتوكول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل وذلــك فيمــا يتعلــــق بإقحـــام األطفـــال يف 
الصراعات املسلحة، والـربوتوكول اإلضـايف الثـاين التفاقيـات جنيـف، واتفاقيـة منظمـة العمـل 
الدولية رقم ١٨٢ بشأن القضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال، وامليثـاق األفريقـي بشـأن 

حقوق الطفل ورفاهه. 
وجيـري تقييـم سـلوك اجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للـــدول وفقــا ملعيــار دويل أدىن  - ٣١
مقبول على نطاق واسع حيظر تدبري أو جتنيد األطفال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٥ سـنة مـن 
قبل القوات أو اجلماعات املسلحة أو إشراكهم يف أعمال القتال الفعلي من قبل هـذه اجلـهات 
يف املنازعـات املسـلحة الدوليـة أو احملليـة. وهـذا املعيـار جيـــد صــداه يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
والـربوتوكول اإلضـايف الثـاين التفاقيـــات جنيــف ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة 
الدولية والنظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون. ويف الدول الــيت قـامت بـالتصديق علـى 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الصراعـــات املسلحـــة 
تعترب اجلماعات املسلحة غـري التابعـة للـدول مسـؤولة عـن التمسـك ـذا املعيـار األمسـى، وهـو 
حيظر كافة أشكال جتنيد واستخدام األطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة. وأخـذت يف 

االعتبار كذلك االلتزامات اليت جرى التعهد ا يف اتفاقات السالم أو أمام ممثلي اخلاص. 
 

األطراف املدرجة يف القائمة 
وبتطبيـق املعايـري املذكـورة أعـاله علـى املعلومـات الـيت مجعـت تبـني أن ٢٣ طرفـا مــن  - ٣٢
أطراف الصراعات تقـوم بتجنيـد أو اسـتخدام، أو جتنيـد واسـتخدام، األطفـال يف الصراعـات. 
وهـذه األطـراف الثالثـة والعشـرون الضالعـة يف املنازعـات متورطـة يف مخـس حـاالت اســترعي 
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إليها انتباه جملس األمن (انظـر S/2002/30) وهـي: أفغانسـتان وبورونـدي ومجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية والصومال وليربيا. 

ويف أفغانستان ظلت خمتلف اجلهات الفاعلة التابعة للدولة وغري التابعـة هلـا تقـوم علـى  - ٣٣
مدى العشرين عاما املاضية باسـتخدام اجلنـود األطفـال. وبعـد سـقوط حكومـة طالبـان جـرى 
تسريح أعداد كبرية من اجلنود، مبا يف ذلك األطفال. بيد أن التقارير اليت وردت مؤخرا تشـري 
إىل أن بعـض اجلماعـات املسـلحة اسـتأنفت التجنيـد يف العديـد مـن أحنـاء البـالد، مبـــا يف ذلــك 
جتنيـد القـاصرين. ولكـن اجليـش الوطـين ألفغانسـتان اجلديـد، والـذي سـوف حيـــل حمــل مجيــع 

اجلماعات املسلحة األخرى، لن يعمل على جتنيد اجلنود القاصرين. 
ـــة التابعــة  ويف بورونـدي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يتعـاون أفـراد األفرقـة القطري - ٣٤
لألمم املتحدة مع اإلدارات احلكومية املعنية، ومع اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولـة كلمـا 

أمكن ذلك، من أجل تيسري تسريح اجلنود األطفال. 
ــــداد  ويف بورونــدي، طلبــت احلكومــة إىل اليونيســيف تقــدمي مســاعدة يف إجــراء تع - ٣٥

للجنود األطفال وإعداد خطة لتسرحيهم؛ ويف الوقت احلاضر جيري تنفيذ هذه العملية. 
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإن اتفاقي بريتوريا ولواندا املوقعـني مـع حكومـيت  - ٣٦
ــــادئ  روانــدا (متــوز/يوليــه ٢٠٠٢) وأوغنــدا (أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢)، اللذيــن يدعمــان املب
املنصـوص عليـها يف اتفـاق لوسـاكا لعـام ١٩٩٩، يتيحـــان فرصــة ملموســة إلحــراز تقــدم يف 
ـــدا وأوغنــدا، وذلــك  عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج وانسـحاب قـوات روان
ــار/مـايو  بالتنسيق من جانب بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف أي
ـــو الدميقراطيــة بالتعــهد  ٢٠٠١، قـامت عـدة أطـراف أوردت يف القائمـة مـن مجهوريـة الكونغ
بالتزامـات أمـام ممثلـي اخلـاص تقضـي باالمتنـاع عـن جتنيـد األطفـال يف القـوات أو اجلماعـــات 
املسلحة التابعة هلا. وهي تعترب أيضا من األطـراف املوقعـة علـى اتفـاق لوسـاكا، الـذي يفـرض 
حظـرا ممـاثال علـى جتنيـد األطفـال. وباإلضافـة إىل ذلـك، ويف تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، 
ـــاري بشــأن إشــراك  قـامت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بـالتصديق علـى الـربوتوكول االختي
األطفـال يف الصراعـات املسـلحة، وهـو حيـدد ســـن ١٨ بوصفــها احلــد األدىن لكافــة أشــكال 
التجنيـد يف القـوات املســـلحة. وجــرى االضطــالع بعمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة 

اإلدماج من جانب احلكومة والتجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية – غوما. 
ويف ليربيا، توجد مؤشرات على أن جتدد القتــال أفضـى جمـددا إىل جتنيـد األطفـال مـن  - ٣٧
ـــن  قبـل القـوات واجلماعـات املسـلحة يف الوقـت الـذي تبـذل فيـه األمـم املتحـدة وشـركاؤها م

اتمع املدين حماولة إلقناع احلكومة بالتسليم مبشكلة جتنيد األطفال. 
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ويف الصومال ال متلك األمم املتحدة سوى قدر حمدود من القدرة على رصـد التجنيـد  - ٣٨
أو القيام بتدخالت استجابة هلـذه املشـكلة نظـرا النعـدام األمـن وإمكانيـة الوصـول إىل منـاطق 
األحداث. ويف مقديشو جيري العمل علـى تنفيـذ مشـروع منوذجـي صغـري لتسـريح ١٢٠ مـن 

األطفال، مبن فيهم ٢٠ فتاة. 
وهنـاك ثالثـة أطـراف أوردت يف القائمـة هـي القـوات املسـلحة احلكوميـــة، الــيت تعــد  - ٣٩
مبثابـة الطـرف امللـزم قانونـا باالمتنـاع عـن تدبـري أو جتنيـد األفـــراد الذيــن تقــل أعمــارهم عــن 
١٨ سنة. وتعترب مجهورية الكونغو الدميقراطية طرفا يف الربوتوكول االختياري املتعلق بإشـراك 
ـــنة هــو ســن االخنــراط  األطفـال يف الصراعـات املسـلحة وقـد أعلنـت أن احلـد العمـري ١٨ س
الطوعـي يف القـوات املسـلحة. وتعتـرب اجلمهوريـة أيضـا طرفـا يف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليــة 

رقم ١٨٢ بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال. 
 

احلاالت حمل االهتمام اليت مل تدرج يف القائمة 
ومثة حاالت أخرى مثرية لالهتمـام تتعلـق بتجنيـد واسـتخدام األطفـال يف الصراعـات  - ٤٠

املسلحة ولكنها مل تدرج يف القائمة وفيما يلي وصفها. 
حاالت الصراعات اليت مل تدرج يف جدول أعمال جملس األمن، ومنها احلالـة القائمـة  - ٤١
ــــة  يف كولومبيــا، حيــث تواصــل بعــض اموعــات املســلحة ومنــها القــوات املســلحة الثوري
الكولومبيـة (FARC) وجيـش التحريـر الوطـين (ELN) ومجاعـات شـبه عسـكرية منـها االحتـــاد 
الوطـين للدفـاع عـن كولومبيـا (AUC) واالحتـاد الوطـين للدفـاع عـن منطقـة جنـوب كســناريا 
A)، ممارســات دامــت لعقــود  CCU) واالحتـاد الريفـي للدفـــاع عــن قرطبــة وعرابــة (AUSC)
وتتمثـل يف جتنيـــد الصبيــان والفتيــات للقيــام بأعمــال القتــال. ويف أيرلنــدا الشــمالية ال تــزال 
املنظمـات شـبه العسـكرية تواصـل جتنيـد واسـتخدام األطفـال. ويف مجهوريـة الشيشـــان التابعــة 
لالحتـاد الروسـي تواصـــل مجاعــات املتمرديــن جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف زرع األلغــام 

واملتفجرات األرضية. 
ويف ميامنار ذكرت منظمة رصد حقـوق اإلنسـان أن عـددا كبـريا مـن األطفـال جيـري  - ٤٢
جتنيدهم قسرا يف القوات املسلحة الوطنية وكذلك يف اجلماعات املسلحة. وتؤكـد الشـهادات 
اليت تلقتها اليونيسيف هذا الزعم. ويف التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسـان 
A و Corr.1)، أعرب املقـرر  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار إىل اجلمعية العامة (57/290/
عن القلق إزاء األنباء اليت تتحدث عـن حـاالت انتـهاك ارتكبتـها مجاعـات املعارضـة املسـلحة، 
وعلى رأسها جيش التحرير الوطين الكرييين، الذي ام بـالتجنيد القسـري للقرويـني الذكـور، 

مبا يف ذلك بعض صغار السن القاصرين. 
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ويف نيبـال ذكـر الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة واملنظمـــات غــري احلكوميــة أن  - ٤٣
احلـزب الشـيوعي لنيبـال (مـاوي) ميـارس التجنيـد القسـري والطوعـي، رغـم حمدوديـة إمكانيـــة 

الوصول إىل املناطق املتأثرة من البالد. 
ويف الفلبني ذكر الفريق القطري التابع لألمم املتحدة أن بضعة مجاعات مسلحة تقـوم  - ٤٤
بتجنيد األطفال، مبا فيها اجليش الشـعيب اجلديـد وجبهـة مـورو للتحريـر الوطـين وجبهـة مـورو 

اإلسالمية للتحرير ومجاعة أبو سياف. 
S) يف آذار/مــــارس ٢٠٠١  PLA) ويف الســودان قــام جيــش حتريــر شــعب الســودان - ٤٥
بـإطالق سـراح بعـض األطفـــال، ولكــن عــدد مــن ال يزالــون يف صفــوف هــذا اجليــش غــري 
معــروف. ومــن املفــروض أن تفضــي عمليــة مشــاكوس للســالم إىل تيســري تســريح اجلنــــود 

األطفال. 
ويف مشال أوغندا ال يزال جيش الــرب للمقاومـة يواصـل اسـتخدام األطفـال يف القتـال  - ٤٦
ويف ممارسات االسترقاق اجلنسي. وهنالك حنـو ١٠٠ طفـل أطلـق سـراحهم منـذ عـهد قريـب 
من قبل جيش الرب للمقاومة وآخرون هربوا من هذا اجليش ولكن مئات األطفـال ال يزالـون 
يف عــداد املختطفــني منــذ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، بعــد تكثيــف عمليــات القتــال يف جنـــوب 
السودان واجلزء الشمايل من أوغندا عقب قيام حكومة أوغندا بتنفيذ عملية القبضة احلديديـة. 
ـــريا مــن األطفـــــال ال يــزال يف صفــوف جيــش الــرب للمقاومــة،  ومـن املعتقـد أن عـــددا كب
باإلضافة إىل الكثريين الذين اختطفهم هـذا اجليـش خـالل العقـد املنصـرم وال يزالـون يف عـداد 

املفقودين. 
ويف سري النكا جيري الترحيب مبفاوضات السالم احلالية اليت جتري برعاية الـنرويج.  - ٤٧
ويف جولة املفاوضات احلالية مت القبول رمسيا بااللتزام الذي جرى التعهد به أمام ممثلــي اخلـاص 
من قبل منور تاميل إيالم للتحرير (LTTE) خالل الزيارة اليت قـام ـا إىل سـري النكـا يف عـام 
١٩٩٨ وهـو يقضـي بعـدم جتنيـد أو اسـتخدام األطفـال. وينبغـي منـح أولويـة لتسـريح وإعــادة 

إدماج اجلنود األطفال من اللذين ينتمون حلركة منور تاميل إيالم للتحرير. 
 

احلاالت املدرجة فــي جدول أعمــال جملــس األمــــن الــيت انتهــــت فيهــــا الصراعــات منــذ 
عهد قريب 

مل تـدرج يف القائمـة احلـاالت الـيت اسـترعي إليـها انتبـــاه جملــس األمــن وانتــهت فيــها  - ٤٨
الصراعات منذ عهد قريب وال يوجـد فيـها حاليـا مـا يـدل علـى جتنيـد أو اسـتخدام األطفـال. 
وهنالك حاالت أخرى، كما هو حاصل يف أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وسـرياليون 

وغينيا – بيساو وكوسوفو جيري فيها تنفيذ برامج للتسريح و/أو إعادة اإلدماج. 
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ومل تدرج يف القائمة كذلك حاالت أخرى انتهت فيها الصراعات منذ بعـض الوقـت  - ٤٩
ولكـن مل يسـتتب فيـها األمـن، وهـي احلـاالت السـائدة يف الســـلفادور وغواتيمــاال وكمبوديــا 
ونيكـاراغوا وهنـدوراس. ومـع ذلـــك ال تــزال آثــار جتنيــد واســتخدام اجلنــود األطفــال باقيــة 

وال تزال إعادة تأهيلهم وإدماجهم بشكل تام عقبة. 
 

حاالت الصراع اليت مل يتم فيها جتنيد واستخدام األطفال 
ذكر ممثلي اخلاص بعد أن قام بزيارة إىل إثيوبيا وإريتريا أنه مل يتـم جتنيـد أو اسـتخدام  - ٥٠
األطفال يف أي من هذين البلدين خالل الصراع الـذي دار علـى احلـدود. وهـذه أخبـار سـارة 

ودروس جيدة ينبغي أن نستقيها من هذه التجربة النموذجية. 
تسريح اجلنود األطفال 

يف سـرياليون تعتـرب برامـج التعليـم املدعومـة مـن قبـل األسـرة واتمـع احمللـــي والرصــد  - ٥١
املتواصل ضرورية لتسريح ما يربو على ٨٥٠ ٦ من املقاتلني السابقني األطفـال، حيـث جـرى 
لَـم مشـل ٥٠٠ ٦ منـهم مـع أسـرهم. ولكنـهم ال يزالـون عرضـة إلعـادة التجنيـــد للقتــال عــرب 

احلدود يف ليربيا. 
ويف غينيـا - بيسـاو ال تـزال اليونيسـيف ومكتـب األمـم املتحـــدة لدعــم بنــاء الســالم  - ٥٢
يتعاونان مع احلكومة على تسريح األطفـال مـن القـوات املسـلحة، وذلـك منـذ وقـف الصـراع 

املسلح قبل عامني. 
ويف أنغوال، وبعد وقف إطالق النار املوقع يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ وإحـراز تقـدم يف  - ٥٣
املفاوضات املتعلقة بالســالم الدائـم، ال تـزال احلاجـة ماسـة لتسـريح املقـاتلني السـابقني وإعـادة 
إدماجهم. وحسب التقديرات يوجد مـا يـتراوح بـني ٠٠٠ ٦ و ٠٠٠ ٨ مـن األطفـال الذيـن 

تقل أعمارهم عن ١٨ عاما يف صفوف االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال. 
ـــها األطفــال يف أعمــال القتــال يف  ويف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، الـيت اشـترك في - ٥٤
صفـوف اجلماعـات املسـلحة، يـرى املكتـب القطـري التـابع لألمـم املتحـدة أن نسـبة األطفـــال 
الذيـن جـرى تسـرحيهم منـذ عـهد قريـب ويعتـربون عرضـة إلعـادة التجنيـد بعـد جتـــدد القتــال 
ضئيلة. وذكر أن بعض األطفال من منطقة بونيا، الذين جرى إطالق سراحهم ومل مشلـهم مـع 

أسرهم يف عام ٢٠٠١، أعيد جتنيدهم يف منطقة إيتوري الواقعة مشال كيفو. 
ويف منطقة البحريات الكربى قام البنك الدويل وبعض احلكومات املاحنة بتوفري مـوارد  - ٥٥
(٥٠٠ مليـون دوالر) لدعـم تسـريح وإعـادة إدمـاج املقـاتلني، مبـــا يف ذلــك اجلنــود األطفــال. 
وكـان البنـك الـدويل قـد قـام يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ بتدشـــني هــذا اجلــهد الــدويل 
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املشترك – مبشاركة من املاحنني وصناديق وبرامج األمم املتحدة – دعما لربنامج إقليمي متعـدد 
األقطار للتسريح وإعــادة اإلدمـاج يف منطقـة البحـريات الكـربى. ويشـمل هـذا الربنـامج تسـعة 
بلـدان – هـي أنغـوال وأوغنـــدا وبورونــدي ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو 
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وزمبـابوي وناميبيـا – وهـو يشـتمل علـى اســتراتيجية 
وبرنامج متعدد األقطار، من أجل توفري آلية تتيح إمكانيـة القيـام بالتسـريح يف وقـت واحـد يف 
البلدان املتأثرة ذه الصراعـات اإلقليميـة. وتعـهد البنـك الـدويل وشـركاؤه الربنـاجميون بـالتزام 

يقضي مبنح األولوية لتسريح اجلنود األطفال على سبيل األولوية ودون قيد أو شرط. 
ويعترب برنامج التسريح وإعادة اإلدماج عنصرا هاما يف كسر حلقة العنـف الـيت أقحـم  - ٥٦
فيـها األطفـال كمـا يعتـرب توفـري املـوارد الكافيـة هلـذا الربنـامج مسـألة ذات أمهيـة حامسـة. ومــن 
األمهية مبكان أن يقوم جملس األمن والدول األعضاء بتوفـري الدعـم املتواصـل واملناسـب جلميـع 
اجلهات الفاعلة املعنية، وعلى رأسها عمليات السـالم وهيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري 
A/ احلكومية، اليت تعمل على تنفيذ برامج التسـريح وإعـادة اإلدمـاج لألطفـال (انظـر -56/342

S/2001/852، نقطة العمل ١٤). 

الزيارات امليدانية اليت قام ا ممثلي اخلاص 
يف بداية الفترة املشـمولة ـذا التقريـر واصـل ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع  - ٥٧
املسلح القيام مبحاوالت للترويج لقضية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح ولزيادة الوعي ـذه 
القضيـة ودعمـها وزيـادة احلمايـة املوفـرة لألطفـال وتعزيـز حقوقـهم ورفاهـهم. وممــا لــه أمهيــة 
خاصة الزيارات امليدانيـة الـيت قـام ـا املقـرر اخلـاص، لكوـا أتـاحت لـه فرصـة لتقييـم أحـوال 
األطفال املتأثرين بالصراع وإصدار توصيات حمددة يف هذا اال ولفت انتباه قطاعـات كبـرية 
ـــهدت ــا أطــراف الصراعــات  إىل تلـك القضيـة. ومتخضـت هـذه الزيـارات عـن التزامـات تع
وجـرى حـــث املــاحنني علــى ختصيــص مــوارد لألنشــطة الربناجميــة لصــاحل األطفــال املتــأثرين 
بـاحلرب. وخـالل العـام املنصـرف قـام ممثلـي اخلـاص بزيـــارات إىل كــل مــن إثيوبيــا وإريتريــا 
وأفغانستان وأنغوال وأيرلندا الشمالية يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية 
ومشال القوقاز يف االحتاد الروسي وغواتيماال. وفيمـا يتعلـق باحلـاالت الـيت توجـد فيـها بعثـات 
للسالم تعمل مبوجب والية صادرة عن األمـم املتحـدة، يـرد أدنـاه موجـز السـتنتاجات املمثـل 

اخلاص. 
 

إثيوبيا وإريتريا (آذار/مارس ٢٠٠٢) 
كانت حلرب احلدود اليت نشبت مؤخرا بني إثيوبيا وإريتريا آثار مدمرة على األطفـال  - ٥٨
والشباب بصفة خاصة، علما بأم يشكلون نسبة كبرية من السكان، باإلضافة إىل اآلثار الـيت 
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أحدثتها طوال سنوات عديدة. فالكثـريون مـن األطفـال ال يعرفـون سـوى احلـرب وهلـذا فـهم 
يعـانون مـن آثـار نفسـية حـادة. وممـــا يثــري القلــق علــى حنــو خــاص حمنــة األطفــال املشــردين 
واملنفصلني عن ذويهم؛ حيث ال يزال اآلالف منـهم يعيشـون يف خميمـات يف إثيوبيـا وإريتريـا، 
وآالف أخـرى تعيـش يف خميمـات توجـد يف جيبـــويت وشــرق الســودان وكينيــا واليمــن أو يف 
منازل بعض األسر املضيفة. وقد أفضى التشـريد وفقـدان أفـراد األسـرة إىل زيـادة عـدد األيتـام 
واألطفال الذين يعيشون يف الشوارع بال دعم من األسرة أو اتمع احمللي. كذلك فإنه توجـد 
كميات هائلة من األلغام والذخائر غري املتفجرة اليت خلفتها دورات متعاقبة مـن هـذا الصـراع 
صـارت مصـدر خطـر كبـري بالنسـبة للسـكان املدنيـني، خاصـــة األطفــال. وصــار التعليــم مــن 
ضحايا هذه احلرب أيضا: فقد جرى تدمري الكثري من املـدارس وصـار جيـل املعلمـني املدربـني 

عملة نادرة. 
ـــة األحــوال املالئمــة لعــودة وإعــادة توطــني  لذلـك دعـا املمثـل اخلـاص للقيـام إىل يئ - ٥٩
املشـردين داخليـا والالجئـني بدعـم مـن املـاحنني، خاصـة فيمـا يتعلـق بتوفـــري اإلمــدادات املائيــة 
واملرافق الصحية واملساكن واملـدارس واملراكـز الصحيـة وبرامـج إزالـة األلغـام. وتوجـد حاجـة 
ملحة ملبادرات ترمي إىل التوعية باأللغام تكون موجهة لألطفـال ولتوفـري األطـراف الصناعيـة. 
ـــم مشــل األســر  كمـا يلـزم ختصيـص املزيـد مـن االهتمـام واملـوارد للمبـادرات املتعلقـة بإعـادة لَ
وإعادة تأهيل األيتام وأطفال الشوارع. ودعا املمثل اخلاص، كذلـك إىل جعـل محايـة األطفـال 
من األهداف الواضحة لبعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إنشـاء 
وظيفة ملستشار يف جمال محاية األطفـال، وإىل إدمـاج مسـائل األطفـال والصراعـات يف جـدول 
أعمال اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة لكـي تصبـح محايـة األطفـال مـن أولويـات هـذه 

املنطقة دون اإلقليمية. 
وأكد املمثل اخلاص أنه مل يتم جتنيد أو استخدام اجلنود األطفال بشـكل منظـم خـالل  - ٦٠
هـذا الصـراع يف أي مـن البلديـــن. وبفضــل تنظيــم وتســليم املســاعدة اإلنســانية إىل الســكان 
املشردين بشكل فعال من قبل السلطات احمللية والشيوخ وزعماء اتمعات احمللية مل يبلـغ عـن 
استخدام لألغذية بصورة تنم عـن االسـتغالل. وجتـدر اإلشـادة كذلـك بالتفـاهم املمتـاز الـذي 
حدث بني بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا والسـكان احملليـني، ممـا أدى إىل تنفيـذ بعـض 

املشاريع ذات العائدات السريعة بشكل فعال. 
 

أنغوال (أيار/مايو ٢٠٠٢) 
خـالل الزيـارة الـــيت قــام ــا ممثلــي اخلــاص إىل أنغــوال وجــد أنــه يســود يف أوســاط  - ٦١
األنغوليني اقتناع عام بأن هذه احلرب اليت دامت ثالثة عقود قد وضعـت أوزارهـا فعـال، كمـا 
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ساد يف أوساطهم رأي يؤيد املصاحلة والوحـدة الوطنيـة – وهـذا عـامل لـه داللـة إجيابيـة للغايـة 
على مستقبل مفحم باألمل بالنسبة لألطفال يف أنغوال. 

بيد أن روح التفاؤل الـيت سـادت يف أوسـاط السـكان كـانت مبثابـة نقيـض تـام لتلـك  - ٦٢
احملنـة اإلنسـانية. وهلـذا توجـد حاجـة ماسـة لتوفـري األغذيـة واألدويـة وامليـاه واملـــأوى، خاصــة 
لألشخاص املشردين النازحني مـن املنـاطق الـيت كـانت تسـيطر عليـها يونيتـا. ومـن التحديـات 
الرئيسية األخرى احلاجة امللحة إلعادة تعمـري خدمـات اجتماعيـة يسـتفيد منـها األطفـال علـى 
حنو خاص، منها املدارس وبرامج التغذية واملراكز الصحية. ويلزم كذلك إيـالء اهتمـام خـاص 
ـــا أمكــن، وإزالــة  لتسـريح وإعـادة إدمـاج املقـاتلني األطفـال، مبـا يف ذلـك مل مشـل األسـر حيثم
األلغام والذخائر غري املتفجرة وشن محالت للتوعية باأللغام بالنظر الرتفـاع معـدل اإلصابـات 

يف أوساط األطفال. 
ويف تقريري املقدم إىل جملس األمن يوم ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢ بشأن احلالة يف أنغـوال  - ٦٣
(S/2002/834)، جرى تسليط الضوء على االستنتاجات اليت توصل إليها املمثل اخلـاص خـالل 
الزيارة اليت قام ا إىل هذا البلد. وكنت قد أوصيت الس بـأن ينظـر مسـألة إحلـاق مستشـار 
يف جمـال محايـة األطفـال ببعثـة األمـم املتحـدة يف أنغـوال نظـرا حلجـم املشـاكل املرتبطـة بإعـــادة 
تـأهيل األطفـال واحتياجـات الشـباب. ونظـر الـس يف هـذه التوصيـة بعـني العطـــف، وعمــال 
بالقرار ١٤٣٣ (٢٠٠٢) جرى إحلاق مستشار يف جمال محاية األطفـال ـذه البعثـة يف تشـرين 

األول/أكتوبر. 
أفغانستان (متوز/يوليه ٢٠٠٢) 

وخالل الزيارة اليت قـام ـا ممثلـي اخلـاص إىل أفغانسـتان وجـد مـا يدعـوه للتفـاؤل يف  - ٦٤
االرتياح العام لبزوغ مشس السالم وعالمات االنتعاش امللحوظة يف املناطق الـيت زارهـا. وحـىت 
جيين أطفال أفغانستان من فوائد السالم اقترح إيـالء اهتمـام عـاجل للتعليـم، مثـل إعـادة تعمـري 
املدارس وتوفري املواد التعليمية وتنقيح املناهج الدراسية ودفـع مرتبـات املعلمـني. ومـن املسـائل 
الـيت ينبغـي أن حتظـى باألولويـة عكـس اجتـاه سـوء التغذيـة املزمـن عـن طريـق املشـــاريع املــدّرة 
للدخل وغريها من املبادرات اليت ترمي إىل املساعدة على ختفيف حدة الفقـر، وكذلـك وضـع 
تركـيز خـاص علـى صحـة األمومـة والطفولـة، الـيت ســـاءت بســبب انعــدام خدمــات الصحــة 
األوليـة، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة. ووجـد املمثـل اخلـاص أن حالـة املشـــردين األطفــال غــري 
مقبولة، خاصة يف خميم سبينبولداك واملنطقة احملايدة اليت تقع بني أفغانسـتان وباكسـتان، حيـث 
تنعدم املياه واألغذية واخلدمات الطبية والتعليـم وتعتـرب األحـوال اجلويـة سـيئة للغايـة. وأوصـى 
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ــات  ممثلـي اخلـاص كذلـك مبنـح األولويـة إلعـادة توطـني املشـردين وتوفـري دعـم متواصـل لعملي
إزالة األلغام ومحالت التوعية ا. 

ومــن أجــل املســاعدة يف إدمــاج الشــــواغل املتعلقـــة باألطفـــال يف عمليـــات حتديـــد  - ٦٥
األولويات وتقرير السياسـات وختصيـص املـوارد علـى الصعيـد الـدويل، أوصـى املمثـل اخلـاص 
بإنشاء جلنة وطنية لألطفـال. ولرمبـا يرغـب جملـس األمـن يف أن ينظـر يف توصيـة ممثلـي اخلـاص 
املعنية بإنشاء وظيفـة للمستشـار يف جمـال محايـة األطفـال يف بعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة يف 
أفغانستان لكي تكون محاية األطفال والشباب وصيانة حقوقـهم وإعـادة تأهيلـهم مـن املسـائل 

ذات األولوية يف مجيع جوانب أنشطة األمم املتحدة يف أفغانستان. 
 

غواتيماال (شباط/فرباير ٢٠٠٢) 
تشـكّل اتفاقـات السـالم يف غواتيمـاال األسـاس الـالزم للســـالم الدائــم ولكــن مل يتــم  - ٦٦
تنفيذمها بشكل تام حىت اآلن. وتعـد مدونـة قواعـد السـلوك اخلاصـة باألطفـال واملراهقـني مـن 
األطر القانونية واملؤسسية احلديثة لصغار السن اليت مل يتم بعد وضعـها يف شـكل قـانون، كمـا 
مل يتــم تنفيــذ توصيــات جلنــــة توضيـــح املالبســـات التارخييـــة املتعلقـــة باألطفـــال املفقوديـــن 
أو االعـتراف الرمسـي باللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـالبحث عـن األطفـــال املفقوديــن يف غواتيمــاال. 
لذلــك حيــث املمثــل اخلــاص ســلطات غواتيمــاال علــى تنفيــذ هــذه املبــادرات اهلامــة وتلبيـــة 
احتياجـات التعليـم والصحـة والتغذيـة لألشـخاص املشـردين واملقـاتلني املسـرحني الســـابقني يف 
منـاطق إعـادة التوطـني وعلـى منـح تعويضـات للفئـات املتـأثرة بـــاحلرب، مبــا يف ذلــك أقــارب 
املختفني واألرامل واأليتام. كما يوصي احلكومـة بـأن تعجـل خبطـى تنفيـذ الـربامج الـيت ترمـي 

إىل معاجلة معدالت سوء التغذية العالية يف أوساط األطفال واألمهات. 
وأشـار املمثـل اخلـاص إىل االلتزامـات الـيت تعـهدت ـــا احلكومــة وزعمــاء سياســيون  - ٦٧
آخرون ومنظمات اتمع املدين بشـأن عمليـة السـالم، وبصفـة خاصـة إىل اجلـهد الـذي يبذلـه 
الرئيس حاليا لصاحل األطفال والشباب. ومـن األمـور ذات األمهيـة احليويـة زيـادة االعتمـادات 
املرصودة من املوارد املخصصة للتعليم والصحة والتغذية مـن أجـل ضمـان السـالم واالسـتقرار 
على املدى الطويـل. وجتـدر اإلشـادة كذلـك باآلثـار اجليـدة الـيت أحدثتـها بعثـة األمـم املتحـدة 

للتحقق يف غواتيماال والتعاون بني بعثة السالم والفريق القطري التابع لألمم املتحدة. 
 

مالحظات  سابعا - 
منذ تقدمي تقريري األخري إىل جملس األمن مت حتقيـق مكاسـب كبـرية يف جمـاالت منـها  - ٦٨
تدوين القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبماية ورفاه األطفال. وبناء على طلب الس أرفقـت 
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ذا التقرير قائمة بأمساء األطراف اليت انتهكت هذه القواعد واملعايري، ممـا يـدل بوضـوح علـى 
حرص اتمع الدويل على عدم إتاحة الفرصة ملن ينتهكون هذه املعايري لإلفالت مـن العقـاب. 
وال يـزال يتعـني القيـام بالكثـري، إذ مثـة مـا يدعـو لـترويج ونشـر هـذه املعايـري والقواعـد وزيــادة 
اإلملام ا على الصعيد امليداين. كما يوجد ما يدعو لوزع آليات معــززة للرصـد واإلبـالغ مـن 
أجـل حتديـد اجلـهات الـيت تنتـهك تلـك املعايـري واختـاذ التدابـري الالزمـة ضدهـا. ومـن العنـــاصر 
األساسية اليت ال بد أن تشــتمل عليـها أي �فـترة تطبيـق� النشـر والدعـوة والرصـد واإلبـالغ. 
وسوف حتظى هذه املسـائل باهتمـام خـاص مـن جـانب ممثلـي اخلـاص. وأحـث أعضـاء جملـس 

األمن كذلك على التطرق هلذه املسائل خالل املداوالت اليت جيروا. 
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املرفق 
ــــدام  أطـــــراف الصراعــــــات املسلحـــــة الــيت تقــــوم بتجنيــــد أو استخــ

اجلنود األطفال 
احلالة يف أفغانستان 

بقايا طالبان  - ١
الفصائل املرتبطة بالتحالف الشمايل السابق  - ٢

الفصائل اليت توجد يف اجلزء اجلنويب من أفغانستان.  - ٣
احلالة يف بوروندي 

حكومة بوروندي  - ١
(Palipehutu/FNL) (حزب حترير شعب اهلوتو/القوات الوطنية للتحرير)  - ٢

CNDD/FDD، (الـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـــة/جبهــة الدفــاع عــن  - ٣
الدميقراطية) 

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ١

 (MLC) احلركة الوطنية لتحرير الكونغو - ٢
 (RCD - G oma) التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية – غوما - ٣

 ( RCD-National) التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية – الوطين - ٤
 (M L التجمع الوطين من أجل الدميقراطية – كيسنغاين ( - ٥

 (Hema militia) (U PC) (شبه عسكري) االحتاد الوطين الكونغويل - ٦
قوات مازونزو  - ٧

ميليشيات ليندو  - ٨
القوات املسلحة الرواندية السابقة/إنتراهاموي  - ٩

ميليشيا ماي - ماي  -١٠
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احلالة يف ليربيا 
حكومة ليربيا  - ١

 (L URD) جبهة الليربيني املتحدين من أجل املصاحلة والدميقراطية - ٢
 

احلالة يف الصومال 
احلكومة الوطنية االنتقالية  - ١

حتالف وادي جوبا  - ٢
الس الصومايل للمصاحلة والتجديد  - ٣

الس الصومايل للمصاحلة والتجديد – مقديشو  - ٤
جيش راحانوين للمقاومة  - ٥

 


