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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ١٠٥ من جدول األعمال 
   تعزيز حقوق الطفل ومحايتها 

  محاية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح 
 مذكرة من األمني العام* 

يتشرف األمني العام بأن يحيل إىل اجلمعيـة العامـة، وفقـا للفقـرة ٥ مـن منطـوق قـرار 
اجلمعيـة العامـة ١٣٨/٥٦ املـــؤرخ ١٩ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، التقريــر الــذي أعــده 

أوالرا اوتونو، ممثله اخلاص املعين باألطفال والصراع املسلح. 
 

 
 

ـــات الناشــئة عــن زيــارات املمثــل اخلــاص إىل  تـأخر تقـدمي هـذا التقريـر حـىت يتسـىن إدراج النتـائج والتوصي *
البلدان. 
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  تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح 
موجز 

يقـدم هـذا التقريـر عمـال بـــالفرع الثــاين مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٧٧/٥١ املــؤرخ 
١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦، الذي طلبت فيـه اجلمعيـة العامـة إىل املمثـل اخلـاص املعـين 
باألطفال والصراع املسلح أن يقدم تقريرا سنويا عن حالة األطفال املتأثرين بالصراع املسـلح. 
وهذا التقرير، وهو التقرير اخلامس املقدم منذ إنشاء هذه الوالية، يغطي أنشطة املمثل اخلـاص 

خالل الفترة من ١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١ إىل ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
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  أوال - تعزيز التمسك بالقواعد واملعايري الدولية 
معلمان جديدان: الربوتوكول االختياري ونظــام 

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
ـــربوتوكول  يف ١٢ شـباط فـرباير ٢٠٠٢، بـدأ نفـاذ ال - ١
االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــــأن اشـــتراك 
األطفال يف الصراع املسـلح(١)، وميثـل تتوجيـا للجـهود املكثفـة 
اليت بذلتها الدول األعضاء واملمثل اخلـاص، ووكـاالت األمـم 
املتحــدة واملنظمــــات غـــري احلكوميـــة. ويضـــع الـــربوتوكول 
االختيــاري احلــد األدىن لســن املشــاركة املباشــرة يف أعمــــال 
العـدوان والتجنيـد اإللزامـي عنـد سـن ١٨ سـنة، وحيظـر علــى 
ـــل  اجلماعــات املتمــردة املســلحة جتنيــد األشــخاص الذيــن يق
عمرهـم عـن ١٨ سـنة أو إشـراكهم يف أعمـال العـدوان حتـــت 
أي ظرف من الظروف. وميثل بدء نفاذ نظام رومـا األساسـي 
ـــا  للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، معلم
آخر يف جمال محاية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح. وحيـدد 
ـــد األطفــال دون اخلامســة  النظـام األساسـي أمـور، منـها، جتني
عشــرة مــن العمــــر يف القـــوات املســـلحة أو اســـتخدامهم يف 
األعمــال احلربيــة وتوجيـــه هجمـــات متعمـــدة علـــى املبـــاين 
التعليمية واملستشفيات بوصفها جرائم حرب. وحيدد كل من 
االغتصاب واالستعباد اجلنسـي بوصفـه جرميـة حـرب وجرميـة 

يف حق اإلنسانية. 
 

القضــاء علــى اإلفــــالت مـــن العقـــاب بالنســـبة 
للجرائم املرتكبة ضد األطفال 

ال تـــزال ضـــرورة معاجلـــة اإلفـــالت مـــــن العقــــاب  - ٢
وحماكمـة املسـؤولني عـن انتـهاك حقـوق األطفـال يف حـــاالت 
الصراع املسلح تشكل شاغال أساسيا ملكتـب املمثـل اخلـاص. 
وهـي عنصـر أساسـي أيضـا، يف أي جـهد شـامل يبـذل لدعـــم 
ــال.  وتعزيـز التمسـك بـالقواعد واملعايـري الدوليـة حلمايـة األطف
وقـد دعـا جملـــس األمــن يف القــرار ١٣٧٩ (٢٠٠١) املــؤرخ 

٢٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ بشــأن األطفــال والصــراع 
املسـلح، الـدول األعضـاء إىل حماكمـة املسـؤولني عـــن اجلرائــم 
الفظيعــة املرتكبــة يف حــق األطفــال، والقيــام، كلمــا أمكـــن، 
باستثناء هذه اجلرائم من أحكام العفو العام. ورددت اجلمعيـة 
العامـة، يف دورـا االســـتثنائية بشــأن الطفــل، هــذا النــداء يف 

خطة عملها (انظر قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢٧، املرفق). 
وقد ساهم مكتب املمثـل اخلـاص يف اجلـهود الشـاملة  - ٣
لتوفري إرشادات ملموسة مركـزة علـى األطفـال خـالل إنشـاء 
جلـان احلقيقـة وحمـاكم جرائـم احلـرب. ويتعـــاون مــع مكتــب 
الشؤون القانونية باألمانة العامة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم 
املتحـدة للطفولـة، ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنســان، 
وبعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون، لتوجيـه التطـورات املتعلقـة 
ــــة واملصاحلـــة ويف احملكمـــة  بإشــراك األطفــال يف جلنــة احلقيق
اخلاصـة لسـرياليون. وسـاهم املكتـب أيضـــا يف وضــع املبــادئ 
التوجيهيـة والتوصيـات الـيت سترسـل إىل املدعـي العـام وقضــاة 
ــة  احملكمـة اخلاصـة وإىل املفوضـني واملوظفـني لـدى جلنـة احلقيق
واملصاحلة بشأن محاية األطفال الذين قد يشـاركون كضحايـا 

أو شهود أو كمرتكيب إساءات جسيمة أثناء احلرب. 
 

سد الثغرات يف املعلومات 
أسندت إدارة برنامج البحوث املعنية بأثر الصراعـات  - ٤
املسلحة على األطفال، الذي بـادر بـه ووضعـه مكتـب املمثـل 
اخلـــاص إىل جملـــس حبـــوث العلـــوم االجتماعيـــة بنيويــــورك. 
وأعيـدت تسـمية الربنــامج بوصفــه �احتــاد البحــوث اخلاصــة 
باألطفـال والصـــراع املســلح�. وبــدأ مجــع األمــوال الالزمــة 
لنشـاط االحتـــاد األويل لفــترة ســنتني وجيــري تشــكيل جملــس 

استشاري وجلنة تنفيذية له. 
وتتمثل األولويات البحثية لالحتاد على مدى السـنتني  - ٥
األوليني من وجوده يف (أ) إعداد قائمة جرد للبحوث العلميـة 
املوجــــودة فيمــــا يتصــــــل باألطفـــــال والصـــــراع املســـــلح؛ 
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ـــد البيانــات بشــأن أوجــه  و (ب) وضـع أدوات منهجيـة لتولي
الضعف املختلفة الـيت يعـاين منـها األطفـال املتـأثرين بـالصراع 
املســلح؛ و (ج) دراســة أثــر العنــف واالجتاهــات املنظمـــة يف 
ـــة يف  احلـروب علـى األطفـال؛ و (د) دور القيـم الثقافيـة واحمللي
محاية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح ويف إعادة تأهيلهم. 

  
ـــة األطفــال يف برنــامج األمــم املتحــدة  ثانيـا - محاي

للسلم واألمن   
جملس األمن 

ــــة  واصــل جملــس األمــن القيــام بــدور نشــط يف محاي - ٦
األطفــال املتــأثرين بــالصراع املســــلح. ويف الفـــترة املشـــمولة 
بــالتقرير احلــايل، وردت إشــارات هامــة إىل هــذه املســـألة يف 

أربعة قرارات لس األمن وبيانني رئاسيني. 
ــد أن  اختـذ جملـس األمـن القـرار ١٣٧٩ (٢٠٠١)، بع - ٧
ـــام عــن األطفــال والصــراع املســلح  نظـر يف تقريـر األمـني الع
(A/56/342-S/2001/852). ويف هــذه املناســبة، أبــدى الـــس 

اهتمامه باالستماع، مباشرة، مــن األطفـال املتـأثرين بـاحلرب، 
بالقيام، للمرة األوىل، بدعوة أحد اجلنـود األطفـال السـابقني، 
مـن ســـرياليون، للمشــاركة يف مناقشــاته. ويف القــرار ١٣٧٩ 
(٢٠٠١) أكـــــد الـــــس، اســـــتنادا إىل القراريـــــــن ١٢٦١ 
(١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠)، مــرة أخــرى دعمــــه الواســـع 
للجـــهود الراميـــة إىل النـــهوض حبمايـــة األطفـــال يف خطــــط 
وعمليات حفظ السالم وبناء السالم، وطلب إىل األمني العام 
أن يرفق بتقريره القـادم عـن األطفـال والصـراع املسـلح قائمـة 
باألطراف يف الصراعات املسلحة اليت تلجأ إىل جتنيد األطفـال 
أو اســتخدامهم منتهكــة بذلــك االلتزامــات الدوليــة املنطبقـــة 

عليها. 
ومبناسـبة الـــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن  - ٨
الطفل، عقد جملس األمـن جلسـة مفتوحـة، تكلـم فيـها املمثـل 

اخلــاص واملديــرة التنفيذيــة ملنظمــة األمــــم املتحـــدة للطفولـــة 
والسيدة غراسا ماشيل أمام الس. واستمع الـس أيضـا إىل 
ثالثـة أطفـال مـن البوسـنة واهلرسـك وتيمـور الشــرقية وليربيــا 
تكلمـــوا عـــن جتـــارم يف احلـــرب وتطلعـــام إىل الســـــالم. 

واختتمت اجللسة املفتوحة ببيان رئاسي. 
وشــارك مكتــب املمثــل اخلــاص أيضــــا يف جلســـتني  - ٩
بصيغة آريا مـع الـس فيمـا يتصـل مبوضوعـي املـرأة والسـالم 
واألمن وأنغوال، وشارك أيضا يف جلسات اإلحاطة اليت تنظـم 
ألعضـاء الـس قبـل زيـــارام إىل عــدة بلــدان، منــها إثيوبيــا 

وإريتريا وأنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية. 
ويقــوم مكتــب املمثــل اخلــاص أيضــا بــــدور مركـــز  - ١٠
التنسيق إلعداد التقرير املقدم من األمني العام إىل جملس األمن 

بشأن األطفال والصراع املسلح. 
 

الفريـــق العـــامل املعـــين بـــإدراج مســـألة محايــــة 
األطفـــال يف عمليـــات صنـــع الســـالم وحفـــــظ 

السالم وبناء السالم لألمم املتحدة   
ــــل  اجتمــع الفريــق العــامل مببــادرة مــن مكتــب املمث - ١١
اخلــاص مــع إدارة عمليــات حفــظ الســــالم وإدارة الشـــؤون 
السياسية باألمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة األمـم املتحـدة 
للطفولــة، وقــام بصياغــة أول جمموعــة مــن املــواد اإلرشـــادية 
معنونة �إعداد عملية سالم مراعية لألطفال: مبادئ توجيهيـة 
ملوظفي األمم املتحدة العاملني يف جمال صنع السالم�. وتعتـرب 
املبـادئ التوجيهيـة يف املراحـل األخـرية مـن املراجعـة، وسـتليها 
أدوات مماثلـة، يف املسـتقبل القريـب، الغـــرض منــها كفالــة أن 
تكـون عمليـات حفـظ الســـالم وجــهود بنــاء الســالم متنبهــة 

حلقوق واحتياجات األطفال ومستجيبة هلا. 
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الفريـق العـامل املعـــين بتوفــري التدريــب يف جمــال 
محاية األطفال ملوظفي حفظ السالم 

يف عام ٢٠٠١، شكَّل مكتب املمثل اخلاص ومنظمة  - ١٢
األمــم املتحــــدة للطفولـــة ورادا بـــارنن، بالتعـــاون مـــع إدارة 
عمليات حفظ السالم، فريقا عامال غـري رمسـي أعـد مشـروع 
جمموعة كاملة من مواد التدريب الـيت ميكـن تعديلـها لتناسـب 
ــــني مـــن الفـــرق  واليــة أي بعثــة واســتعماهلا لتدريــب املوظف
العسـكرية واملدنيـة وفـرق الشـرطة يف عمليـة متعـددة العنــاصر 
ـــة  حلفـظ السـالم. ويف آب/أغسـطس ٢٠٠٢، أجريـت مراجع
إضافيـة وتعديـالت يف املـواد التدريبيـة متـــهيدا إلجــراء اختبــار 
أويل هلـا بـني موظفـي بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية، يف وقت الحق مـن السـنة. ومـن املتوقـع 
أن تكون هذه املواد متاحــة للتوزيـع، مبـا يف ذلـك علـى قـرص 
مدمـج، يف أوائـل عـام ٢٠٠٣. وقـد أشـــارت إدارة عمليــات 
حفظ السالم أـا تعـتزم اسـتخدام هـذه املـواد لتعزيـز تدريـب 

موظفيها يف امليدان. 
وستستفيد جمموعة شاملة من مواد التدريب يف جمـال  - ١٣
محاية األطفال واإلشراف على سلوك املوظفـني جتـاه األطفـال 
ــــة  يف منــاطق البعثــات مــن أعمــال فرقــة العمــل التابعــة للجن
ــــتغالل  الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة مبنــع االس
واالنتــهاك اجلنســيني يف حــاالت األزمــات اإلنســانية (انظــــر 
الفقـرة ٤٨ (ب) أدنـاه). وتعمـل فرقـة العمـل حاليـا مبشــاركة 
ـــة حيلولــة مدونــات  نشـطة مـن مكتـب املمثـل اخلـاص، لكفال
قواعــد الســلوك املنطبقــة دون وقــــوع الشـــباب يف عالقـــات 
استغاللية، وأن تدرج إجراءات العمل املعياريـة بروتوكـوالت 
مراعية لألطفال للتحقيقات وعقوبات للموظفني الذيـن يثبـت 

أم خالفوا مدونات قواعد السلوك. 
مستشارون حلماية الطفل 

واصل مكتب املمثل اخلاص جهوده من أجـل إدمـاج  - ١٤
أهـداف محايـة الطفـل بشـكل منظـم ضمـن الواليـات املســـندة 

إىل عمليـات السـالم، مبـــا يف ذلــك نشــر مستشــارين حلمايــة 
الطفل. وبوصفه عضوا يف فرقة العمـل املتكاملـة التابعـة للبعثـة 
املعنيــة بأفغانســتان (انظــــر الفقـــرة ٤٨ (أ) أدنـــاه)، ال يـــألوا 
املكتب جهدا يف متابعة تلك األهداف فيما يتعلق ببعثة األمـم 
املتحـدة لتقـدمي الدعـم إىل أفغانسـتان. ويعمـل املكتـب أيضـــا، 
بوصفـه عضـــوا يف فريــق العمــل املعــين بــأنغوال، علــى تعزيــز 
القدرة على محاية الطفل يف إطار بعثة األمـم املتحـدة اجلديـدة 
يف أنغوال، مبا يف ذلك إنشـاء وظيفـة مستشـار حلمايـة الطفـل. 
وتبذل جهود مماثلة فيما يتصل ببعثة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا 
وإريتريا ومكتب األمـم املتحـدة لدعـم بنـاء السـالم يف ليربيـا، 
ـــام لغــرب أفريقيــا  وكذلـك مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني الع
الـذي أنشـئ مؤخـرا. وتتفـق هـذه اجلـهود مـع قـــراري جملــس 
األمـن ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ٣٧٩ (٢٠٠١) والبيـان الرئاســـي 
الصادر يف عام ٢٠٠٢ بشأن األطفال والصراعـات املسـلحة، 
الـذي يدعـو بصفـة خاصـة إىل ضـــم موظفــني معنيــني حبمايــة 

الطفل إىل عمليات حفظ السالم وبناء السالم. 
كمـا واصـل مكتـب املمثـل اخلـاص العمـــل مــع إدارة  - ١٥
عمليــات حفــظ الســالم ومنظمــــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة 
ـــل يف بعثــة  (اليونيسـيف)، علـى نشـر مستشـارين حلمايـة الطف
ـــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  األمـم املتحـدة يف سـرياليون وبعث
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ومـن مث أصبحـت بعثـة األمـــم 
املتحدة يف سرياليون تضم اثنني من املستشـارين. عـالوة علـى 
ذلك، أوفد ٤ مستشارين جــدد خـالل العـام املـاضي إىل بعثـة 
منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، ليصـل 
ـــة  قـوام وحـدة محايـة الطفـل إىل ١٠ موظفـني دوليـني مـن الفئ

الفنية. 
 

 ثالثا - الزيارات القطرية 
خالل الفترة اليت يشملها التقريـر، زار املمثـل اخلـاص  - ١٦
أيرلندا الشمالية وغواتيماال وإثيوبيا وإريتريا وأنغـوال واالحتـاد 
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الروسي مبا يف ذلــك مشـال القوقـاز وأفغانسـتان. ودأب املمثـل 
اخلــاص، خــالل تلــك الزيــــارات، علـــى االلتقـــاء، بانتظـــام، 
ــــاصر الفاعلـــة، وخاصـــة الزعمـــاء  مبجموعــة كبــرية مــن العن
السياسيني واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحـدة، واملنظمـات 
غــري احلكوميــة ومنظمــات اتمــع املــدين وعنــاصر الســــلك 
الدبلوماسي واألطفال وأسرهم واجلماعات النسائية والزعمــاء 
الدينيني والعاملني يف وسائل اإلعالم. وباإلضافة إىل ذلك زار 
موظفـو مكتـب املمثـل اخلـــاص كــال مــن بــريو والســلفادور، 
ـــن زيــارات متابعــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  فضـال ع
ورواندا وسرياليون واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

 
زيارات قطرية قام ا املمثل اخلاص   

أيرلندا الشمالية 
قـام املمثـل اخلـاص بزيـارة ثانيـة أليرلنـدا الشـــمالية يف  - ١٧
الفترة من ١٧ إىل ١٩ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، لتقييـم 
التقدم احملرز يف املسائل الـيت أثـريت خـالل زيارتـه السـابقة يف 
عام ٢٠٠٠. وقد ُأعجب املمثـل اخلـاص بـالتقدم الـذي حتقـق 
يف جمال تعزيز عملية السالم، وبتعزيز مشاركة الشـباب فيـها. 
كمــا شــعر بتشــــجيع كبـــري إزاء توافـــق اآلراء الـــذي حتقـــق 
واخلطـوات الـيت اتخـذت حنـو إنشـاء مكتـــب ملفــوض شــؤون 

الطفل يف أيرلندا الشمالية. 
على أن املمثل اخلاص شعر بقلق بالغ عندمـا علـم أن  - ١٨
ــــبه  جتنيـــد واســـتخدام األطفـــال مـــن جـــانب اجلماعـــات ش
العســـكرية يف تزايـــد مســـتمر، نتيجـــة املخـــاوف املســـــتمرة 
واملفاهيم الطائفية فضال عن العوامل االقتصادية واالجتماعية. 
كمـا أعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء اسـتمرار ممارسـة مـا يســمى 
بـ �الضرب العقايب� الذي متارسه مجاعات شبه مسلحة ضـد 

الشباب. 
ويف اية الزيارة قـدم املمثـل اخلـاص عـدة توصيـات،  - ١٩

تشمل ما يلي: 

معاجلــة املشــكلة الطائفيــة علــى حنــــو أكـــثر  (أ)
فاعلية يف املنازل واملدارس وعلى املسـتوى السياسـي، للقضـاء 

على توارث املخاوف والتحيزات من جيل إىل جيل؛ 
معاجلة العوامل االقتصادية واالجتماعيـة الـيت  (ب)
تدفع إىل جتنيد الشباب بني صفوف اجلماعـات شـبه املسـلحة 
ـــن  عـن طريـق توفـري تعليـم وتدريـب أفضـل هلـم وغـري ذلـك م

الفرص الالزمة للنهوض االقتصادي؛ 
تشـجيع مشـاركة الشـباب يف تعزيـز الســـالم  (ج)
عـــرب اجلماعـــات املنعزلـــة واالنقســـــامات السياســــية بدعــــم 
ومشاركة من املنظمات اتمعية واجلماعات الشبابية وغريهـا 

من العناصر الفاعلة ذات الصلة؛ 
مواصلـة وضـع املسـائل املتعلقـة باألطفـــال يف  (د)
مقدمة االهتمام والعمل السياســي والشـعيب عنـد تعزيـز عمليـة 

السالم؛ 
إنشــاء مكتــــب ملفـــوض شـــؤون الطفـــل يف  (هـ)
أيرلندا الشــمالية (عـرض مشـروع قـانون بإنشـاء هـذا املكتـب 

على برملان أيرلندا الشمالية يف ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢)؛ 
العمل على عقد حلقة عمل دولية يف أيرلنـدا  (و)
الشمالية لتبادل اخلربات والدروس املستفادة فيما يتعلق بأمنـاء 

املظامل واللجان الوطنية املعنية بالطفل. 
 

غواتيماال 
زار املمثـل اخلـاص غواتيمـاال يف الفـترة مــن ٢٤-٢٨  - ٢٠
شباط/فرباير ٢٠٠٢. وقد شعر بالتشجيع إزاء ما الحظه مـن 
جتـدد االلـتزام مـن جـانب الزعمــاء السياســيني وقــادة اتمــع 
املدين باتفاقات السالم باعتبارها إطارا ضروريـا جلـهود تعزيـز 
الســالم والدميقراطيــة والتنميــة. وأثــار إعجابــه أيضــا التأثــــري 
ـــــق يف  اإلجيـــايب الـــذي أحدثتـــه بعثـــة األمـــم املتحـــدة للتحق
ـــني البعثــة والفريــق القطــري  غواتيمـاال، فضـال عـن التعـاون ب
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التــابع لألمــم املتحــدة. لكنــه صــادف قلقــا واســع النطــــاق، 
ال سيما داخل اتمع املدين، إزاء خطط عدم التجديـد للبعثـة 
بعد انتهاء عام ٢٠٠٣. وقد رحـب بتصديـق غواتيمـاال علـى 
الــربوتوكول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــــل يف 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
وأعرب املمثل اخلـاص عـن قلقـه إزاء مصـري األطفـال  - ٢١
الغائبني، وانعدام الفرص املتاحة لألطفـال والشـباب، ال سـيما 
يف مناطق السكان األصليـني الريفيـة ومنـاطق إعـادة التوطـني، 
مــع اســتمرار منــــاخ العنـــف وانتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان 

والتمييز، فضال عن ارتفاع مستويات سوء التغذية. 
ــــل اخلـــاص عـــددا مـــن  ويف ختــام زيارتــه قــدم املمث - ٢٢

التوصيات تشمل ما يلي: 
إنشاء جلنة وطنية رمسية للبحث عن األطفـال  (أ)

الغائبني عمال بتوصية جلنة بيان احلقائق التارخيية؛ 
التعجيــل بــاإلصالح التعليمــي، بدعــــم مـــن  (ب)
جمموعة املاحنني، لكفالة توفري فـرص التعليـم للجميـع، وتعزيـز 
التعليم املتعدد الثقافـات والثنـائي اللغـة، وإدراج ثقافـة السـالم 
ضمـن دورات إعـداد املعلمـني ويف املنـاهج الدراســـية بــالتعليم 

األساسي والثانوي؛ 
دعم اإلطار القانوين من أجـل تعزيـز حقـوق  (ج)
الطفـل ومحايـة األطفـــال عــن طريــق حتويــل مدونــة األطفــال 

واملراهقني إىل قانون؛ 
التصديق على اتفاقية الهاي بشـأن عمليـات  (د)
التبين املشتركة بني عدة بلدان كوسيلة ملعاجلة مشكلة االجتـار 
يف األطفال، مبا يف ذلـك االجتـار عـرب احلـدود (صـدق الربملـان 
الغواتيمــــايل علــــى اتفاقيــــة الهــــاي يف ١٣ آب/أغســـــطس 

٢٠٠٢)(٢)؛ 

التعجيـــل بتنفيـــذ الربنـــامج الوطـــين لألمــــن  (هـ)
الغذائي والتغذية مـن أجـل معاجلـة أزمـة التغذيـة بـني صفـوف 

األطفال؛ 
وضع استراتيجيات لرصـد تنفيـذ االلتزامـات  (و)

املتعلقة باألطفال والشباب، الواردة يف اتفاقات السالم. 
 

إثيوبيا 
ــــا يف الفـــترة مـــن ٣ إىل ٨  زار املمثــل اخلــاص إثيوبي - ٢٣
آذار/مـارس. وأعـرب عـن قلقـه إزاء حمنـــة األطفــال املشــردين 
واملنفصلــني عــن أســرهم إزاء األعــداد الكبــرية مــــن األلغـــام 
والذخائر غري املنفجرة. وشعر املمثل اخلاص بالتشـجيع نتيجـة 
عـدم جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم كجنـود بشـــكل منظــم يف 
حاالت الصراع. كما أعرب عن ارتياحـه إزاء فعاليـة التنظيـم 
وتســـليم املـــؤن اإلنســـانية مـــن جـــــانب الســــلطات احملليــــة 

لألشخاص املشردين وللمخيمات. 
ويف ختــام زيــارة املمثــل اخلــاص قــــدم العديـــد مـــن  - ٢٤

التوصيات اليت تشمل ما يلي: 
يئـة الظـروف، بدعــم مــن اهليئــات املاحنــة،  (أ)
الكفيلة بعودة األشخاص املشردين داخليـا والالجئـني وإعـادة 
توطينهم، وبالذات من خالل توفري املدارس واملراكز الصحيـة 

واملياه وبرامج إزالة األلغام؛ 
ــة إىل  التعجيـل باختـاذ وزيـادة املبـادرات اهلادف (ب)
مجـع مشـل األطفـال مـع أسـرهم ويف اجلماعـــات الــيت ينتمــون 

إليها؛ 
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق  (ج)
باتفاقيـة حقـوق الطفـــل بشــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراع 
املسـلح؛ واتفاقيـة مركـز الالجئـني ومركـز األشـخاص عدميـــي 

اجلنسية(٣) واتفاقية أوتاوا بشأن األلغام املضادة لألفراد(٤). 
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إريتريا 
زار املمثـل اخلـــاص إريتريــا يف الفــترة مــن ٩ إىل ١٣  - ٢٥
آذار/مارس ٢٠٠٢ حيث شهد التعاون الوثيق بني بعثة األمــم 
املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا والفريــق القطــري التــابع لألمـــم 
املتحـدة. والحـظ أيضـــا العالقــة املمتــازة القائمــة بــني البعثــة 
والسكان احملليني. كما أعجب املمثل اخلاص بأسـلوب ترمجـة 
هذا التعاون وتلك العالقـة إىل تنفيـذ فعـال للمشـروع اخلـاص 
بالتحسينات النوعية يف املدارس االبتدائيـة. وفيمـا أعـرب عـن 
ـــني عــن أســرهم،  قلقـه إزاء حالـة األطفـال املشـردين واملنفصل
والعدد الكبري من األلغام األرضية فقـد شـعر بالتشـجيع نتيجـة 

لعدم جتنيد األطفال بصورة منتظمة يف حاالت الصراع. 
ويف ختــام زيــارة املمثــل اخلــاص قــــدم العديـــد مـــن  - ٢٦

التوصيات اليت تشمل ضرورة القيام مبا يلي: 
ـــات  إجيـاد الظـروف املالئمـة، بدعـم مـن اهليئ (أ)
املاحنة، إلعادة توطني األشــخاص املشـردين داخليـا والالجئـني 
مـن خـالل تقـدمي اخلدمـــات االجتماعيــة األساســية هلــم مثــل 
اإلسكان والصحة واملياه والصرف الصحي واملـدارس، فضـال 

عن برامج إزالة األلغام؛ 
توسيع وتعزيز املبادرات الرامية إىل مجع مشل  (ب)

األطفال مع أسرهم يف التجمعات اليت ينتمون إليها؛ 
ـــــى الــــربوتوكول االختيــــاري  التصديـــق عل (ج)
التفاقيـة حقـوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراع 
ـــة مركــز األشــخاص  املسـلح واتفاقيـة مركـز الالجئـني واتفاقي

عدميي اجلنسية. 
وقد حث املمثل اخلاص كال من إريتريا وإثيوبيا على  - ٢٧
قبول قرار جلنة احلدود اإلريترية اإلثيوبيـة الـذي كـان وشـيك 
الصـدور حينـذاك، مـن أجـل خلـق الظـروف املالئمـة إلحــالل 
ـــن وتلبيــة االحتياجــات األطــول أجــال  سـالم دائـم بـني البلدي
لألطفال الذين تضـرروا مـن جـراء الصـراع. كمـا حـث علـى 

إدراج املسـائل املتعلقـة باألطفـال والصراعـــات املســلحة علــى 
جدول أعمال اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، حبيـث 
تصبح محاية حقوق الطفل ورفاهه أولوية علـى املسـتوى دون 
اإلقليمي ودعا املمثل اخلـاص إىل أن تظـل محايـة الطفـل هدفـا 
معلنـا لبعثـة األمـم املتحـــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا، مبــا يف ذلــك 

إنشاء وظيفة مستشار حلماية الطفل. 
 

أنغوال 
زار املمثـل اخلـاص أنغـوال يف الفـترة مـــن ١١ إىل ١٧  - ٢٨
أيار/مايو ٢٠٠٢. وقد شعر بالتشـجيع العميـق نتيجـة انتشـار 
قناعة بني األنغوليني بأن احلرب اليت طـال أمدهـا قـد وضعـت 
أوزارهـا بشـكل ـائي. وقـد تعـزز هـذا األمـل بفضـل انتشـــار 
مشاعر املصاحلة والوحدة الوطنية بـني مجيـع قطاعـات اتمـع 

األنغويل. 
بيــد أن القلــق ســــاور املمثـــل اخلـــاص إزاء األعـــداد  - ٢٩
الكبـرية مـن األشـخاص املشـردين داخليـا واألوضـاع الفظيعـــة 
ـــها، وخصوصــا األطفــال الذيــن جــاءوا مــن  الـيت يعيشـون في
مناطق كان من املتعذر دخوهلا يف السابق، مث األعـداد الكبـرية 
لألطفـال الذيـن انفصلـوا عـــن ذويــهم واأليتــام؛ وفضــال عــن 
انتشار األلغام األرضية على نطاق واسع وتفشي سوء التغذيـة 
والتدمري شبه الكامل للمنظومة الصحية والتعليمية يف البالد. 

ويف ختام زيارة املمثل اخلـاص قـدم توصيـات عديـدة  - ٣٠
تشمل ضرورة القيام مبا يلي: 

التصدي لألزمة اإلنسانية امللحة وأثرها علـى  (أ)
األطفال املشردين داخليا، ال سـيما الذيـن جـاءوا مـن املنـاطق 
الـيت أمكـن دخوهلـا مؤخـرا، عـن طريـق توفـري األغذيـة وامليـــاه 
ـــور  والصــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة هلــم بــني مجلــة أم

أخرى؛ 
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ـــة والدوليــة حنــو  إعـادة توجيـه املـوارد الوطني (ب)
إصالح اخلدمات االجتماعية لصاحل األطفـال، ال سـيما توفـري 

املدارس واخلدمات الصحية األساسية وبرامج التغذية؛ 
دعم إزالة األلغـام األرضيـة وتوفـري األطـراف  (ج)

الصناعية وتنظيم محالت للتوعية خبطر األلغام؛ 
إعـــداد برنـــامج إذاعـــي بعنـــــوان �صــــوت  (د)

الطفل�؛ 
جعل محاية األطفال وإعــادة تأهيلـهم عنصـرا  (هـ)
أساسـيا يف بعثـة األمـم املتحـدة يف أنغـوال، ويتـم ذلـــك بســبل 

شىت منها إنشاء وظائف مستشارين حلماية الطفل؛ 
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق  (و)
باتفاقيـة حقـوق الطفـــل بشــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراع 
ــــاوا بشـــأن اســـتخدام األلغـــام املضـــادة  املســلح واتفاقيــة أوت

لألفراد(٥). 
االحتاد الروسي مبا يف ذلك مشال القوقاز 

زار املمثــل اخلــاص االحتــاد الروســــي، مبـــا يف ذلـــك  - ٣١
مجـهوريات الشيشـان وأنغوشـتيا وأوسـتيا أالنيـا الشـــمالية، يف 
الفترة من ١٧ إىل ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وقد تأثر بكرم 
الضيافـة الـذي أواله الشـعب األنغوشـيت وحكومتـه للشيشـــان 
املشـردين داخليـا، وبـالظروف املعقولـة واخلدمـات املقدمـــة يف 
أنغوشتيا. كما شعر بالتشجيع ألنه برغم اختـالف املعتقـدات 
الدينية يف املنطقة، إال أن ذلك مل يكن له دخل يف الصراعـات 

احملتدمة يف مشال القوقاز. 
استرعى املمثل اخلاص االهتمام على وجـه اخلصـوص  - ٣٢
حبالـة السـكان املشـردين. وتلقـى تـأكيدات مـن نـــائب رئيــس 
وزراء االحتـاد الروسـي ورئيـس انغوشـتيا وحكومـــة الشيشــان 
ـــا لــن جيــربوا علــى العــودة إىل أماكنــهم  بـأن املشـردين داخلي
األصلية وفقا ملبدأ العودة الطوعية. وأعرب املمثل اخلاص عـن 
قلقه أيضــا إزاء تأثـري األلغـام األرضيـة والذخـائر غـري املنفجـرة 

علــى األطفــال؛ والضــرر الضخــم الــــذي أصـــاب غـــروزين؛ 
والتقارير عن قيام املتمردين بتجنيد األطفال؛ واإلساءات الـيت 
ُأبلغ عن وقوعها على يد وكاالت األمن ضد الشباب املشـتبه 

يف ارتباطهم باجلماعات املتمردة. 
وأصدر املمثل اخلاص عدة توصيات من بينها:  - ٣٣

اسـتمرار تقـدمي مسـاعدة إنسـانية مـن جــانب  (أ)
جمتمع املاحنني الدويل؛ 

االلـــتزام مببـــدأ العـــودة الطوعيـــــة للســــكان  (ب)
املشردين داخليا؛ 

ــــتخدام األلغـــام األرضيـــة،  وضــع ايــة الس (ج)
وزيادة املساعدة املقدمة إىل األطفال الذين تشوهوا مـن جـراء 

األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة؛ 
تنفيـذ األمـــر رقــم ٨٠ الصــادر عــن القيــادة  (د)
ــــــاءات  العســــكرية للشيشــــان حبمايــــة املدنيــــني ضــــد اإلس

واالنتهاكات احملتمل وقوعها على يد القوات العسكرية؛ 
ـــربوتوكول  التعجيـل بعمليـة التصديـق علـى ال (هـ)
االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــــأن اشـــتراك 

األطفال يف الصراع املسلح؛ 
دعــوة املتمرديــن إىل وقــف جتنيــد األطفــــال  (و)
واســـتهداف املدنيـــني واســـتخدام األطفـــال يف زرع األلغـــام 

األرضية. 
أفغانستان 

زار املمثـل اخلـاص أفغانســـتان يف الفــترة مــن ٢١ إىل  - ٣٤
٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٢، وكان التعبـري العـام باالرتيـاح لـبزوغ 
السـالم والدالئـل امللحوظـة لالنتعـاش يف األمـاكن الـيت زارهـــا 
وتكيف األطفال ومهم للتعلم مبثابة عوامل مشجعة للممثـل 
اخلـاص. وأعـرب املمثـل اخلـاص عـن قلقـه إزاء احلالـة املؤســفة 
لألطفــال املشــردين والالجئــني، وخاصــــة املقيمـــني يف خميـــم 
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االحتجاز يف كيلي فازو يف املنطقـة املشـاع علـى احلـدود بـني 
ــوا  أفغانسـتان وباكسـتان؛ وضخامـة عـدد األطفـال الذيـن تيتم
وأطفال الشوارع واألطفــال الذيـن يعملـون؛ واألطفـال الذيـن 
ــــري  قتلــوا وشــوهوا مــن جــراء األلغــام األرضيــة والذخــائر غ
املنفجــرة؛ وســوء التغذيــة املزمــن وارتفــاع وفيــات الرضـــع؛ 

والنظام التعليمي املدمر تقريبا. 
ويف ختام زيارته، أصدر املمثل اخلاص عدة توصيــات  - ٣٥

تتضمن ضرورة القيام مبا يلي: 
إصـالح املـدارس علـى وجـــه عــاجل وتقــدمي  (أ)

مواد تعليمية ودفع أجور املدرسني؛ 
عكــس ســــوء التغذيـــة املزمـــن عـــن طريـــق  (ب)
مشـاريع إلدرار الدخـل ومبـــادرات أخــرى ــدف إىل تقليــل 

الفقر املدقع الذي تعاين منه األسر؛ 
تركـيز اهتمـام خـاص علـــى أحــوال الصحــة  (ج)
ــــدمي  األساســية للنســاء واألطفــال عــن طريــق أمــور منــها تق

خدمات طبية إرشادية ومتنقلة؛ 
ــــامج األغذيـــة مقـــابل االلتحـــاق  تنظيــم برن (د)
باملدرسـة الـذي ســـيمكن أطفــال الشــوارع واألطفــال الذيــن 
يعملون حاليا، املضطرون إىل العمل لكسب أغذيـة ألسـرهم، 

من االنتظام يف املدرسة؛ 
تقــدمي دعــم معــزز إلزالــة األلغــام، وتوفــــري  (هـ)

أعضاء صناعية، والقيام حبمالت للتوعية باأللغام؛ 
دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز القيـم األفغانيـة  (و)

التقليدية اليت حتمي األطفال؛ 
إقامة جلنة وطنيـة لألطفـال تسـاعد يف ترمجـة  (ز)
احتياجات األطفال وشواغلهم إىل عمليـة لتحديـد األولويـات 
وصنـع السياسـات وختصيـص املـوارد علـى الصعيديـن الوطـــين 

والدويل؛ 

ـــادة  تنظيـم مؤمتـر وطـين لألطفـال األفغـان لزي (ح)
التوعية وتركيز االهتمام بشواغل األطفال؛ 

إعــداد برنــامج إذاعــي �صــوت األطفـــال�  (ط)
لكي يقدم تعليما وترفيها ومشورة صحيــة إىل األطفـال فضـال 

عن تعزيز التسامح واملصاحلة؛ 
إدراج وظيفة مستشــار حلمايـة الطفـل ضمـن  (ي)
بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان لضمـان أن 
حتدد محاية األطفـال والشـباب وحقوقـهم وتأهيلـهم كأولويـة 
يف مجيع جوانب أنشطة األمم املتحدة اجلارية يف أفغانستان. 

 
ـــة الـــيت قـــام ـــا أعضـــاء مكتـــب  الزيــارات القطري

 املمثل اخلاص 
رواندا 

زار أحــد أعضــاء مكتــب املمثــل اخلــاص روانـــدا يف  - ٣٦
حزيران/يونيه ٢٠٠٢ لتقييـم التقـدم احملـرز فيمـا يتصـل بـأربع 
مسـائل رئيسـية شـكلت جـدول أعمـــال احلــوار اجلــاري بــني 
املمثل اخلاص وحكومة رواندا منذ عام ١٩٩٩ وهـي: عمليـة 
ـــــانون  الغاكاكـــا حلـــل املنازعـــات بالطريقـــة التقليديـــة؛ والق
٩٩/٢٢ الذي سن يف عام ١٩٩٩، وميكِّـن النسـاء والفتيـات 
مــن وراثــة املمتلكــات؛ والشــباب يف االحتجــاز؛ واملقـــاتلون 
األطفــــال. ورحــــب املكتــــب ببــــدء عمليــــة الغاكاكــــــا يف 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وأوصـى بـــأن تقــوم حكومــة روانــدا 
بتحديـد األولويـات يف حـاالت حنــو ٠٠٠ ٣ شــاب معتقــل، 

تراوحت أعمارهم بني ١٤ و ١٨ عاما يف عام ١٩٩٤. 
وأثنــاء الزيــارة، أكــدت احلكومــة واملنظمــــات غـــري  - ٣٧
احلكوميـة أن كثـريا مـن األسـر قـاومت القـانون ٩٩/٢٢ ألنــه 
يغــري قواعــد اإلرث التقليديــة. وأوصــى املكتــب بــأن جتمـــع 
احلكومـة بيانـات عـن حالـة األسـر املعيشـية الـيت يتـوىل أطفــال 
ـــل، وأن تشــارك بقــدر  اإلنفـاق عليـها يف التعـداد الوطـين املقب

أكرب من النشاط يف الترويج للقانون يف اتمعات احمللية. 
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ـــه مل يتــم جتنيــد  ورحـب املكتـب بالتقـارير القائلـة بأن - ٣٨
شــباب حتــت ســن ١٨ عامــا يف القــــوات املســـلحة منـــذ أن 
ــــة ٠٦٣ ٢ مـــن اجلنـــود األطفـــال يف عـــام  ســرحت احلكوم
ـــب مــع ذلــك عــن قلــق إزاء التقــارير  ١٩٩٧. وأعـرب املكت
املتعلقـة بتجنيـد الشـباب يف قـوات الدفـاع احملليـة وهـي قــوات 
نظاميـة وكثـريا مـا تكـون مســـلحة. ومثــة مشــكلة أكــرب هــي 
مشـكلة األطفـال الذيـن حيـــاربون يف صفــوف املتمرديــن مــن 
ــــــو  اهلوتــــو أساســــا، الذيــــن يقــــاتلون يف مجهوريــــة الكونغ
الدميقراطية. ويف هذا الصدد، حث املكتب علــى إجـراء تقييـم 
فوري حلالة األطفال اجلنود يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
ـــرتع الســالح والتســريح وإعــادة  حبيـث ميكـن وضـع برامـج ل
التوطـني وإعـادة اإلدمـاج واإلعـادة إىل الوطـين وتنفيذهـــا مــن 

أجلهم. 
مجهورية الكونغو الدميقراطية 

قـام عضـــو يف املكتــب بثــالث زيــارات للمتابعــة إىل  - ٣٩
مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة، ويف الفــترة مــن ١٠ إىل ٢٣ 
ـــاير ٢٠٠٢، عقــدت اجتماعــات مــع ممثلــي  كـانون الثـاين/ين
املنظمات الدينية ومجاعات الشـباب يف كينشاسـا وكيسـنغاين 
وغوما وبوكافو. وكُرست الزيارة الثانية اليت امتدت مـن ٢٦ 
آذار/مارس إىل ٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ لتنظيـم حلقـات عمـل يف 
ــــة احملليـــة للقيـــام  كيســنغاين وبوكــافو لتعبئــة اجلــهات الفاعل
بالتوعية باملبادئ واملعايري الدولية حلماية األطفال بالتعاون مـع 
بعثة منظمة األمم املتحدة يف الكونغـو ومنظمـة األمـم املتحـدة 

للطفولة (اليونيسيف) واملنظمات غري احلكومية احمللية. 
وأرسـت البعثـة الثالثـة الـــيت امتــدت مــن ١٣ إىل ٢١  - ٤٠
ـــه، األســاس للتخطيــط والتحضــري حللقــة عمــل  حزيـران/يوني
ـــب لتشــجيع تدعيــم القــدرة  للمتابعـة تعقـد يف املسـتقبل القري
علــى الرصــد والدعــوة والتواصــل الشــبكي بشــأن األطفــــال 
املتأثرين بالصراع املسـلح يف اجلـزء الشـرقي مـن البلـد. ونظـم 
املكتب أيضا اجتماعا استعراضيا مع مستشاري محايـة الطفـل 

ــــابعني لليونيســـيف يف كينشاســـا  وموظفــي محايــة الطفــل الت
ـــني مستشــاري محايــة الطفــل واليونيســيف  ملناقشـة التعـاون ب
ومكتـب املمثــل اخلــاص، مبــا يف ذلــك أدوار الرصــد وتقــدمي 
التقـارير الـيت يضطلـع ـا مستشـارو محايـــة الطفــل. وعقــدت 
اجتماعات أيضا مع املكتب الوطين للتسريح وإعـادة اإلدمـاج 
واليونيسـيف وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة واملنظمـــات غــري 
احلكوميــة يف كينشاســا الســتعراض الــدروس املســتفادة مـــن 
جتربـة التسـريح الـيت قـامت ـا احلكومـة والتجمـع الكونغـــويل 

– غوما.  من أجل الدميقراطية 
وأجــرى املكتــب مشــاورات مــع املستشــار اخلـــاص  - ٤١
للممثــل اخلــاص لألمــــني العـــام ملنطقـــة البحـــريات الكـــربى 
واليونيســــــيف ومكتــــــب تنســــــيق الشــــــــؤون اإلنســـــــانية 
ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف نـــريويب بشــأن 
التعـاون لعقـد مؤمتـر البحـريات الكـربى بشــأن اآلثــار العــابرة 
ــــى  للحـــدود للصـــراع القـــائم يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة عل
األطفال وطرائق عقـد املؤمتـر. وعقـد اجتمـاع مـع ممثـل فريـق 
اخلــرباء املعــين باالســتغالل غــري القــــانوين للمـــوارد الطبيعيـــة 
ـــو الدميقراطيــة ملســاعدة  وغريهـا مـن ثـروات مجهوريـة الكونغ
الفريــق علــى مجــع أدلــة عــن حــاالت اســتغالل األطفـــال يف 

استخراج املوارد الطبيعية. 
 

بريو 
شــارك مكتــب املمثــل اخلــاص يف أول حلقــة عمــــل  - ٤٢
تنسيقية تعقد يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب عـن 
تعزيز بناء قدرات املنظمـات غـري احلكوميـة وإقامـة الشـبكات 
والدعــوة، وهــي احللقــة الــيت عقــدت يف ليمـــا يف ١٤ و ١٥ 
أيـار/مـايو ٢٠٠٢، ونظمـها مركـــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي 
للسـالم ونـزع السـالح والتنميـة يف أمريكـــا الالتينيــة ومنطقــة 
البحر الكارييب. وألقى فيها عضو من املكتب بيانـا عـن واليـة 
املكتب وأنشطته وقدم توصيات حمددة للمكتـب عـن املسـائل 
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املتعلقة بتأثري انتشار األسلحة اخلفيفة واألسلحة الصغرية علــى 
األطفال والشباب. 

السلفادور 
 �Pro-Busqueda� تلبيـة لدعـوة موجهـة مـــن رابطــة - ٤٣
للبحـث عـن األطفـال الذيـن اختفـوا، قـام عضـــو مــن مكتــب 
املمثـل اخلـاص بزيـارة السـلفادور مـن ٢١ إىل ٢٣ أيـــار/مــايو 
٢٠٠٢. وأجـرى املكتـب مناقشـات مـع اجلـــهات الفاعلــة يف 
اتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة وجامعــــة أمريكـــا 
الوسـطى واليونيسـيف وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي عــن 
الدروس املستفادة من تأهيل وإعادة إدمـاج األطفـال املتـأثرين 
باحلروب واملقاتلني السابقني خالل فترة ما بعد الصراع وعـن 
ضـرورة اختـاذ تدابـري ملعاجلـة انعـدام ثقافـة السـالم وذلـك بعــد 

انقضاء عشر سنوات على اية الصراع املسلح. 
 

سرياليون 
أوفد عضو من مكتب املمثل اخلاص إىل سرياليون يف  - ٤٤
بعثـة للمتابعـة يف الفـترة مـن ٢٢ إىل ٢٦ متـوز/يوليـــه ٢٠٠٢. 
واجتمـع مبوظفـي اللجنـة الوطنيـة لألطفـال املتـأثرين بــاحلروب 
الـيت أنشـئت يف أعقـــاب توصيــة قدمــها املمثــل اخلــاص أثنــاء 
زيارتـــه لســـرياليون يف عـــام ١٩٩٩. وتعـــاون املكتـــب مـــع 
احلكومــة يف إنشــاء اللجنــة الــيت متــارس عملــــها حاليـــاً. ويف 
متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، تـوىل مديـر تنفيـــذي و ١٢ مفوضــا و ٨ 
مـن املوظفـني التقنيـني مناصبــهم يف اللجنــة. وشــارك مكتــب 
املمثـل اخلـاص يف عمليـة التخطيـط االســـتراتيجي الــيت نفذــا 
اللجنـة، وسـيواصل دعمـه جلـهود املديـر التنفيـذي واملفوضـــني 

واملوظفني يف تنفيذ خطة عمل اللجنة. 
ـــب بيانــات مــن املستشــارة األقــدم  واسـتخلص املكت - ٤٥
حلمايـة األطفـال يف بعثـة األمـــم املتحــدة يف ســرياليون لتوثيــق 
خرباـا واالسـتفادة منـها مـــن أجــل مواصلــة تعزيــز وظــائف 
محايـــة الطفـــل داخـــل البعثـــة ويف عمليـــات حفـــظ الســــالم 

األخرى. وانتهى املكتب أيضـا مـن وضـع ترتيبـات مـع البعثـة 
لشن مبادرة �صوت األطفال� يف سرياليون. 

 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

رحـب املمثـل اخلـاص بالقيـام مؤخــرا بإنشــاء وحــدة  - ٤٦
محاية الطفل التابعة للجماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 
وذلـك يف أعقـاب االقـتراح الـذي قدمـه مكتبـه والدعـم الــذي 
وفره على مدى السنتني املاضيتني. والتقى عضـو مـن املكتـب 
مبستشـار محايـة الطفـل يف اجلماعـة يف أبوجـا ملناقشـــة برنــامج 
عمل الوحدة. واتفقا على التعاون يف عدد مـن املبـادرات مـن 
بينـها إيفـاد بعثـات مشـتركة إىل منطقـة ـر مـانو لتقييـم حالــة 
األطفال. وعقدت أيضـا اجتماعـات مـع اجلماعـة واملنظمـات 
ـــا ونيجرييــا ملناقشــة مبــادرة  غـري احلكوميـة يف سـرياليون وغان
ـــة شــبكة للمنظمــات غــري احلكوميــة يف غــرب  املكتـب إلقام
أفريقيا تعىن باألطفال والصراع املسلح وذلك لتقـوم بالتعـاون 

مع وحدة محاية الطفل. 
 

ـــال  رابعـا – إدمـاج وترسـيخ الربنـامج املعـين باألطف
والصـراع املســلح يف عمــل منظومــة األمــم 

املتحدة   
دورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن الطفل 

نظم املكتب وشارك يف اإلشـراف علـى عـدة أنشـطة  - ٤٧
مرتبطة بالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفل، علـى 

النحو التايل: 
ـــن عــن األطفــال  جلسـة مفتوحـة لـس األم (أ)

والصراع املسلح؛ 
اجتمـــاع فريـــق خـــرباء بعنـــوان �اســــتعادة  (ب)
أطفالنـا: األمـــم املتحــدة تســتجيب حملنــة األطفــال اجلنــود�، 
شاركت يف اإلشراف عليـه اليونيسـيف، واشـترك فيـه األمـني 
العـام، ووكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم، ومديـــر 
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برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــــائي، واملمثـــــل اخلـــــــاص، 
واملديـــرة التنفيذيـــة لليونيســـيف، ورئيـــس مؤسســـــة األمــــم 
املتحدة، ورئيس منظمة كاريتاس – مـاكيين، واشـتملت علـى 
شهــادة اثنني من اجلنود األطفــال السـابقني، وعـرض لشـريط 
فيديو قصري عن األطفال اجلنـود. وألقـى فريـق اخلـرباء الضـوء 
علــى مســألة جتنيــد األطفــال، بوصفــها أحــد أطــــول اآلثـــار 
املدمــرة للحــروب دميومــة، وأبــــرز أمهيـــة املـــوارد وااللـــتزام 
بالنســبة لفعاليــة تســريح األطفــال اجلنــــود وإعـــادة تأهيلـــهم 

وإعادة إدماجهم يف جمتمعام احمللية؛ 
اجتمـاع خـرباء عـن األطفـال اجلنـود، موجــه  (ج)
إىل صنــاع السياســات وجمتمـــع األعمـــال التجاريـــة، جـــرى 

تنظيمه يف مقر جملس العالقات اخلارجية بنيويورك؛ 
ـــق خــرباء بشــأن محايــة البنــات  اجتمـاع فري (د)
واألوالد خـالل الصراعـات املسـلحة، شـاركت يف اإلشـــراف 
عليه اليونيسيف، وعرضت فيه التطورات اليت حدثت مؤخـرا 
ــــأثرين  يف جمـــال عمـــل جملـــس األمـــن املتعلـــق باألطفـــال املت
بالصراعـــات املســـلحة، فضـــال عـــن مبـــادرات احلكومـــــات 
واجلهات غري احلكومية، املتعلقة برصـد حالـة هـؤالء األطفـال 

والتبليغ عنها؛ 
حلقـة عمـــل عــن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  (هـ)
١٣٧٩ (٢٠٠١)، والـربوتوكول االختيـاري، نظمـها حتـــالف 

املنظمات غري احلكومية؛ 
معرض للصور عن تأثري الصراعات املسـلحة  (و)
علـــى البنـــات، جـــرى تنظيمـــه بالتعـــاون مـــع اليونيســــيف، 
وحكومـــة كنـــدا، ومكتـــب املستشـــارة اخلاصـــــة للمســــائل 
اجلنسـانية والنـهوض بـاملرأة، ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقــوق 

اإلنسان، ومنظمات غري احلكومية؛ 

حـوار مشـترك بـني األجيـال مبشـاركة املمثــل  (ز)
اخلاص، والسيدة غراسا ماشيل، أتيحت فيه الفرصـة للشـباب 

للتحدث مباشرة مع رؤساء الدول؛  
اجتمـاع مـع ممثلـــي الشــباب ملناقشــة مســألة  (ح)
إنشاء شبكة للربط فيما بني الشباب، بعنـوان: إحـداث فـارق 
ــــأثرين بـــالصراع املســـلح. وشـــارك  يف أوضــاع األطفــال املت
املكتب أيضا يف حدث بعنوان �تعابـري ابتكاريـة: الشـباب يف 
مناهضة احلرب�، وهو حدث نظـم حتـت إشـراف املنظمـات 
غـري احلكوميـة، وأتيحـت فيـه موعــات شــبابية مــن خمتلــف 
أحنـاء العـامل فرصـة توصيـل جتـــارم مــع الصــراع مــن خــالل 

األعمال املسرحية والفنية.  
 

اإلجـــراءات اجلماعيـــة املتخـــذة مـــن قبـــل شـــركاء 
منظومة األمم املتحدة 

كثّف مكتب املمثل اخلاص مشاركته يف أعمال عـدد  - ٤٨
من اللجان التنفيذية الدائمة واملخصصة التابعة لألمم املتحدة، 

وآليات التنسيق، من بينها ما يلي:  
ـــة لبعثــة األمــم  فرقـة العمـل املتكاملـة التابع (أ)
ـــب،  املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان: ســاهم املكت
بوصفــه عضــوا أساســيا يف فرقــة العمــل املتكاملـــة األوىل، يف 
إعــداد بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســــتان 
بشـكل عـام، وعمـل علـى الـترويج للربنـامج املعـــين باألطفــال 
والصراع املسلح، بوصفه من جماالت االهتمام الشاملة جلميـع 
الدعامـات السياســـية والتنفيذيــة للبعثــة. وبــدأ املكتــب أيضــا 
عمليـة إعـداد برنـامج لألطفـال يف أفغانسـتان، جـــرى إعــداده 
وتقدميـه بشـكل مشـترك مـع اليونيسـيف، وأيدتـه فرقـة العمــل 
املتكاملة. ويبني الربنامج اخلطوط العريضة لآلثار املدمـرة الـيت 
حلقــت باألطفــال مــن جــراء احلــرب، وحيــدد جمــــاالت ذات 

األولوية يف اإلجراءات والتمويل؛ 
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فرقة العمل التابعة للجنة الدائمة املشـتركة  (ب)
بني الوكاالت املعنية مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني يف 
حاالت األزمات اإلنسانية: أنشأت اللجنة الدائمـة املشـتركة 
بني الوكاالت، يف أعقاب االدعاءات املتعلقة حبدوث حاالت 
اعتــداء واســتغالل جنســي لألطفــال الالجئــني يف ســــرياليون 
وليربيا وغينيا من قبل موظفي األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري 
احلكوميـة اإلنسـانية، فرقـة عمـل لتنســـيق رد فعــل اجلماعــات 
اإلنسانية على تلك االدعاءات. وشارك مكتب املمثل اخلاص 
بشـكل نشـط يف فرقـة العمـل املذكـورة منـذ إنشـائها. وتعــتزم 
فرقة العمل، يف املقام األول، االسـتفادة مـن أنشـطة العمليـات 
األخرى ذات الصلة، املشـتركة بـني اإلدارات واملشـتركة بـني 
الوكاالت، مبا يف ذلك أفرقـة العمـل املشـار إليـها يف الفقرتـني 
١١ و ١٢ أعــــاله. وشــــارك املمثــــل اخلــــاص يف اجتمـــــاع 
الشخصيات الرئيسية للجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت، 
املعقود يف روما، يف نيسان/أبريل ٢٠٠٢، والذي اعتمد بيــان 
السياســات الــذي أعدتــه فرقــة العمــل. ويف حزيــــران/يونيـــه 
٢٠٠٢، أيدت اللجنــة الدائمـة خطـة العمـل الـيت أعدـا فرقـة 
العمــل، وأعربــت عــن تأييدهــا لتنفيــذ اخلطــة حــىت كــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٢؛  
فرقـة العمـل املشـتركة املعنيـة ببنـاء الســالم  (ج)
التابعـة للجنـة التنفيذيـــة املعنيــة بالســالم واألمــن وجمموعــة 
األمم املتحدة اإلمنائية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية: 
يف تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، شــارك املكتــب يف إعــداد 
جمموعة من املبادئ اليت تدعم إعداد استراتيجية األمم املتحدة 
ــني  لبنـاء السـالم. وأيـد هـذه املبـادئ االجتمـاع املشـترك للجنت

التنفيذيتني واموعة اإلمنائية؛ 
فرقــة العمــل املشــتركة املعنيــة بأفغانســـتان  (د)
التابعـة موعـة األمـم املتحـــدة اإلمنائيــة واللجنــة التنفيذيــة 

املعنيـــة بالســـــالم واألمــــن واللجنــــة التنفيذيــــة للشــــؤون 
 

اإلنسانية: ساهــم املكتب يف إعــداد برنامــج األمــــم املتحـدة 
ــــامج األمـــــم  ملســاعدة أفغانســتان لفــترة ســنة واحـــــدة وبرن
املتحــدة ملساعـــدة أفغانسـتان لفـترة مخـس سـنوات، مستفيــدا 
يف ذلـك مـــن برنــامج األطفــــال يف أفغانســتان، الــذي أعــده 

املكتب بالتعاون مع اليونيسيف؛  
الفريـق العـامل املعـــين بتعميــم مفــهوم منــع  (هـ)
الصراعات يف التقييم القطري املشـترك وإطـار عمـل األمـم 
املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والتـابع موعـة األمـم املتحـدة 
اإلمنائيـة: شـارك املكتـــب يف اجتماعــات الفريــق العــامل مــن 
أجل كفالة وضع مسألة حقوق األطفال ورفاهيتـهم يف موقـع 
الصــدارة مــن اســتراتيجيات األمــم املتحــــدة علـــى مســـتوى 
ـــة املســاعدة علــى منــع الصراعــات مــن خــالل  املنظومـة، بغي

معاجلة أسباا األساسية؛ 
فرقة العمل املعنية بـأنغوال: يواصـل املكتـب  (و)
مسامهته يف استجابة األمــم املتحـدة املنسـقة واملتكاملـة للحالـة 
يف أنغوال. وأدت مسامهة املكتب هذه، إىل التأكيد، يف تقريـر 
األمـني العـام إىل جملـس األمـن (S/2002/834)، الـذي يتضمــن 
اقتــــراح إنشـاء بعثــــة األمـم املتحــــدة يف أنغـوال، علـى أمهيـــة 
محايـة وإعـادة تـأهيل األطفـال، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إنشــاء 

وظيفة مستشار حلماية األطفال. 
 

جلنة حقوق اإلنسان   
قـدم املمثـل اخلـاص تقريـره إىل جلنـة حقـوق اإلنســان  - ٤٩

وألقى ببيان أمامها، يف دورا الثامنة واخلمسني. 
 

جلنة حقوق الطفل   
ــــــم  يف آب/أغســــطس ٢٠٠١، أبـــــلغ مكتــــب األم - ٥٠
املتحـدة لدعـم بنـاء السـالم يف غينيـا – بيسـاو، مكتـب املمثــل 

اخلاص بوجود ٦٠٣ أطفال داخـل صفـوف القـوات املسـلحة 
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لغينيـا – بيسـاو. ونتيجـة لذلـك، عمـل املكتـــب بالتعــاون مــع 
اليونيسيف وإدارة الشؤون السياسية، على تقـدمي املشـورة إىل 
مكتب دعم بناء السالم، ومكتب اليونيسيف القطري، بشــأن 
تسـريح وإعـادة إدمـــاج هــؤالء األطفــال يف اتمــع. وطلــب 
املكتب إىل جلنــة حقـوق الطفـل املسـاعدة علـى إعطـاء صـورة 
واضحة ملدى تنفيذ برنامج شامل معين برتع سـالح وتسـريح 
األطفال اجلنود وإعادة توطينهم وإدماجـهم. وأوصـت اللجنـة 
ـــة الطــرف بــاآليت: (أ) تســريح  يف اسـتنتاجاا اخلتاميـة، الدول
مجيع اجلنود القصر؛ (ب) استيفاء احتياجات اجلنـود األطفـال 
النفسـية واالجتماعيـة؛ (ج) مواصلـــة برناجمــها للكشــف عــن 
األلغـام األرضيـة؛ و (د) طلـب املسـاعدة التقنيـة املتعلقـة ـــذه 

التدابري، مبا يف ذلك الدعم من اليونيسيف. 
 

 خامسا - مد يد العون إىل الشباب 
ـــز عــدة مبــادرات  واصـل مكتـب املمثـل اخلـاص تعزي - ٥١

تتعلق مبد يد العون إىل الشباب. 
 

مدارس عاملية للسالم   
ـــــامج  يف حماولـــة إلشـــراك الشـــباب يف الـــترويج لربن - ٥٢
األطفال والصراع املسلح من خـالل املنـاهج املدرسـية، أطلـق 
املمثل اخلاص مبادرته �مدارس السالم العاملية�، بالتعاون مع 
ـــة. وجــرى إعــداد  مركـز حممـد علـي ومنظمـات غـري حكومي
وبدء تطبيق خطة دراسية تستند إىل أول رواية إنسـانية لألمـم 
املتحدة عن األطفال يف حــاالت الصـراع املسـلح �مـاري: يف 
ـــان تومــاس، بنيويــورك، بعــد  ظـل األسـد�، يف مدرسـة نورم
حتديدها من قبل املمثل اخلاص كأول مدرسـة عامليـة للسـالم، 
ـــورك.  وذلــك بالتعــاون يف العمــل مــع خــرباء التربيــة يف نيوي
وحبلول حزيران/يونيه ٢٠٠٢، حينما اكتمـل إعـداد خمطوطـة 
كتـاب ثـان عـن األطفـال والصـراع املسـلح �تومـاس ودينـــغ: 
جنـة حتـترق�، كـان عـدد مـن املـدارس يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيـة، وأوروبـا، وأمريكـا الالتينيـة، واسـتراليا، قـد أبــدى 
اهتمامـــه باســـتخدام اخلطـــة الدراســـية املســـتندة إىل هذيـــــن 

الكتابني. 
 

شبكة الربط فيما بني الشباب   
يقوم مكتب املمثل اخلاص بتسهيل إنشاء شـبكة غـري  - ٥٣
رمسيـة جتمـع الشـباب، مـن أجـل العمـل علـى املسـائل املتعلقـــة 
باألطفال والصراعات املسلحة. وجرت مناقشـة املفـهوم أثنـاء 
اجللسات االستشارية، اليت عقدهـا مكتـب املمثـل اخلـاص، يف 
نيسـان/أبريـل وأيـار/مـــايو ٢٠٠٢، مبشــاركة مــا يزيــد علــى 
٥٠ شابا من ٢٠ بلد من البلدان الــيت تنعـم بالسـالم والبلـدان 
املتأثرة باحلرب. واقترح الشباب إنشـاء شـبكة باسـم �شـبكة 
الربط فيما بـني الشـباب: إحـداث فـارق يف أوضـاع األطفـال 
املتأثرين بالصراع املسلح�. ويسـتمر العمـل يف سـبيل إطـالق 

الشبكة. 
 

صوت الطفل   
واصل مكتب املمثل اخلاص إعداد مشروع �صـوت  - ٥٤
الطفل�. ويف سرياليون، حيث يشهد املشروع أكرب تقدم له، 
وافقـت إذاعـة بعثـة األمـــم املتحــدة يف ســرياليون علــى القيــام 
باإلشـراف علـى املشـروع وإدارتـه بصـورة مؤقتـة، بدعـم مـــن 
موظفـني حمليـني مـن غـرب أفريقيـا وسـرياليون. وكجـــزء مــن 
الترتيبات القائمة بني بعثة األمم املتحدة يف سرياليون ومكتـب 
املمثل اخلاص، سـيجري حتديـد مؤسسـات يف سـرياليون و/أو 
ــة  اسـتقطاا للعمـل مـع البعثـة، مـن أجـل تعزيـز مـهاراا التقني
ـــوىل املســؤولية عــن املبــادرة  واإلداريـة، بدرجـة تكفـي ألن تت
حينما تغادر البعثة سرياليون. وسيجري أيضـا تدريـب شـباب 

من سرياليون للمشاركة يف مبادرة صوت الطفل. 
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 سادسا – نطاق انتشار وسائط اإلعالم 
حظيــت أنشــطة املمثــــل اخلـــاص واملســـائل املتعلقـــة  - ٥٥
باألطفـال املتـأثرين بـالصراع املسـلح، علـى امتـداد الفـترة الــيت 
يغطيها التقرير، بتغطية واسعة من قبل وسائط اإلعالم الدولية 
والوطنيـة. وأجريـــت مقــابالت شــخصية مــع املمثــل اخلــاص 
فــــــي مناســبات عديــدة داخـــل اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا 
ـــة الربيطانيــة  العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، بواسـطة هيئـة اإلذاع
(يب. يب. سـي.)، وراديـو ٥ يف الواليـات املتحـدة األمريكيـــة، 
وصحيفيت غارديان وصنداي تلغراف، ووكالة رويتر لألنبـاء، 
وجملـة آفريكـا تـو داي. يف لنـدن، وصـــوت أمريكــا، وحمطــيت 
ـــوس  تليفزيــون ســي. يب. إس. و إن. يب. ســي.، وصحيفــة ل
ــــة  أجنليـــس تـــاميز، ووكالـــة أسوشـــييتد بـــرس لألنبـــاء، وجمل
نيوزويـك، وحمطـيت تليفزيـون ســـي. إن. إن. وســي. إن. إن. 
الدوليـــة، وصحيفـــيت نيويـــورك تـــاميز والس فيغـــاس صـــــن، 
واإلذاعـة الوطنيـة العامـة (ناشـيونال بـابليك راديـــو)، وســياتل 
بوست – إنتليجنسر، وموقع All Africa.com علـى اإلنـترنت 
(يف واشنطن العاصمة)، وإذاعة فرنسا الدولية، ووكالة األنبـاء 
الفرنسـية؛ و NHK و SGI الفصليـــة؛ وشــنخوا (وكالــة أنبــاء 
الصني اجلديدة)؛ ويف جنوب أفريقيـا: قنـاة أفريقيـا، وصحـف 
ـــل والغارديــان، وهيئــة إذاعــة جنــوب أفريقيــا،  سـويتيان واملي
وتليفزيـون أفريقيـا، وصحـف سـتار؛ ويف أنغـــوال: التليفزيــون 
DP أنغـوال، وجورنـال  األنغويل، وإذاعة إكليزيـا الكنسـية، و 
دي أنغـوال، وأغـورا وفوخلـا ٨؛ ويف الربتغـال: وكالـــة األنبــاء 
الربتغالية، وهيئة اإلذاعـة والتليفزيـون العامـة يف الربتغـال؛ ويف 
االحتاد الروسي: وكالة أنباء إيتار - تاس، وصحيفـة موسـكو 
تاميز، ووكالة أنباء إنتر فاكس، وصحيفة إزفسـتيا؛ وخدمـات 
إنـتر بـرس؛ وإذاعـة األمـم املتحـدة؛ وشـبكة اإلعـالم اإلقليميــة 
ــــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق  املتكاملــة (إريــن) التابعــة ملفوضي

اإلنسان. 
 

 
احلواشي 

قرار اجلمعية العامة ٢٦٣/٥٤، املرفق األول.  (١)
وافــق الربملــان الغواتيمــايل علــى التصديــق علــــى االتفاقيـــة يف  (٢)

١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ٣٦٠، ص ١١٧ مـن  (٣)

النص االنكليزي. 
املرجع نفسه، الد ٢٠٥٦، ص ٢١١ من النص االنكليزي.  (٤)

انضمت أنغوال إىل االتفاقية يف ٥ متوز/يوليه ٢٠٠٢.  (٥)
 

 


