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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١١٥ من جدول األعمال 
   تعزيز حقوق الطفل ومحايتها 

محاية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح    
  مذكرة من األمني العام* 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة، وفقا للفرع الثـامن مـن قـرار 
اجلمعيـة العامـة ١٤٩/٥٤ املـــؤرخ ٢٥ شــباط/فــرباير ٢٠٠٠، التقريــر الــذي أعــده أوالرا أ. 

أوتونو، املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح. 
 
 

 
 

تأخر تقدمي هذا التقرير لكي يشمل التطورات املهمـة املتصلـة بـاملوضوع، والـيت كـان مـن املقـرر تقدميـها يف  *
النصف الثاين من شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، مبا يتفق مع انعقـاد الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة 

بالطفل، واليت أرجئت يف اية األمر. 
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مقدمة   أوال -
يقـدم هـذا التقريـر عمــال بــالفرع الثــاين مــن قــراري  - ١
اجلمعيـة العامـــة ٧٧/٥١ املــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب 
١٩٩٦ و ١٤٩/٥٤ املؤرخ ٢٥ شباط/فرباير ٢٠٠٠، الذي 
أوصت فيه اجلمعية العامة األمني العـام بـأن يعـني ممثـال خاصـا 
معنيا باألطفال والصراع املسلح ملدة ثالث سـنوات، وطلبـت 
إىل املمثـل اخلـاص أن يقـدم تقريـرا سـنويا يتضمـن املعلومـــات 
ذات الصلـة حبالـة األطفـال املتـأثرين بـالصراع املسـلح، وقـــرار 
اجلمعيـة العامـة ١٤٩/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديســمرب 
١٩٩٩ الـذي أوصـت فيـه بتمديـد واليـة املمثـل اخلـاص ملـــدة 
ثالثة سنوات أخرى. وهذا هـو التقريـر السـنوي الرابـع الـذي 
يقدمه املمثل اخلاص، وهو يغطي األنشطة املضطلع ـا خـالل 
ـــي الفــترة مــن تشــرين األول/أكتوبــر  فـترة إعـداد التقريـر وه

٢٠٠٠ وحىت اية أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
ــــاالقتران مـــع التقريـــر  وينبغــي قــراءة هــذا التقريــر ب - ٢
الثـــاين لألمـــني العـــــام عـــــــن األطفــــال والصــــراع املســــلح 
ـــــة  (A/56/342-S/2001/852) الـــذي قدمـــه إىل اجلمعيـــة العام
وجملس األمن يف نفس الوقت. وقـد قـام املمثـل اخلـاص بـدور 
مسؤول التنسيق لدى إعداد هذا التقرير؛ وهـو يـود أن يوجـه 
اهتمــام اجلمعيــة العامـــة بصفـــة خاصـــة إىل النقـــاط املتعلقـــة 
باإلجراءات ذات الصلة، الـواردة فيـه ويقـترح اعتبارهـا مبثابـة 

توصيات عند مناقشة هذا التقرير. 
وقـد قصـد ـذا التقريـر جزئيـا أن يتنـــاول عــددا مــن  - ٣
األحداث اهلامة باسم األطفال الذين تأثروا من جراء الصـراع 
املســلح، والــيت كــان مــن املقــرر بدؤهــا يف أيلــــول/ســـبتمرب 
٢٠٠١؛ ولكــن تــأجلت بســبب اهلجمــات اإلرهابيــــة علـــى 
الواليات املتحدة يف ١١ أيلول/سبتمرب. وكـان مـن املقـرر أن 
يصبـح ١٩ أيلـول/سـبتمرب إيذانـا بافتتـــاح الــدورة االســتثنائية 
للجمعية العامة املعنية بالطفل، الـيت تسـتغرق ثالثـة أيـام والـيت 

طال انتظارها وجرى التخطيط هلا لفترة طويلة، وخالل تلـك 
الفترة كان سـيوىل اهتمـام خـاص حملنـة األطفـال املتـأثرين مـن 
احلـرب. ويف ذلـك اليـوم بـالذات كـان جملـس األمـــن ســيعقد 
جلسـة علـى مسـتوى القمـة بشـأن األطفـال والصـراع املســلح 
يشـارك فيـها زهـــاء مثانيــة مــن رؤســاء الــدول واحلكومــات. 
وكان جملس األمـن يـأمل بقيـادة الرئيـس جـاك شـرياك رئيـس 
فرنسا، يف اعتماد قرار أويل جيسد االلتزامات اجلديـدة حلمايـة 
األطفال يف حاالت الصراع املسلح، ويرتب التزامات إضافيـة 
علـى اجلـهات الفاعلـة املعنيـة. وسـتعقد املناقشـة املفتوحـة الــيت 
ــــاء دورـــا االســـتثنائية املعنيـــة  ســتنظمها اجلمعيــة العامــة أثن
ـــن، يف الوقــت املناســب.  بـالطفل، كمـا سـينظمها جملـس األم
ويف الوقـت ذاتـه جيـب أن نفكـر يف وقـع اآلثـــار املترتبــة علــى 
أحداث ١١ أيلول/سبتمرب على أعمالنا، مبا يف ذلـك األنشـطة 

املضطلع ا باسم األطفال املتأثرين باحلرب. 
 

 ثانيا -بناء حركة حلماية األطفال املتأثرين باحلرب 
اســتعرضت تقــــارير األمـــني العـــام بشـــأن األطفـــال  - ٤
A/56/342- و A/55/163-S/2000/712) والصــــــراع املســـــــلح
S/2001/852) والتقـــارير الســـنوية الســـابقة الثالثـــة للممثـــــل 

 ،A/54/430 و A/53/482) اخلــاص احملالــة إىل اجلمعيــة العامـــة
املرفـق، و A/55/442)، اجلوانـــب الكثــرية ملعانــاة األطفــال يف 
أوقـــات الصـــراع املســـلح، مبـــا يف ذلـــك اجلنـــود األطفـــــال 
واختطاف األطفال؛ وفصلهم عن ذويهم، وتشـريدهم، وفقـد 
أحبائهم؛ واإليذاء واالستغالل اجلنسـيني – وال سـيما بالنسـبة 
ـــأهيل  للبنـات؛ والضـرر البـدين، والصدمـة النفسـية؛ وإعـادة الت
واملصاحلـة يف األجـل الطويـل؛ وانتشـار فـريوس نقـــص املناعــة 
البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة البشــرية املكتســب يف ثنايــــا 
الصراعات املسلحة؛ وفقدان التعليم املدرسي والرعاية الصحية. 
ويف التقريــر الثــالث الــذي قدمــه املمثــل اخلـــاص إىل  - ٥
اجلمعيــة العامــة (A/55/442)، أوضــح التقــــدم الـــذي أحـــرز 
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فيمـا يتعلـق بتحـرك برنـامج األطفـال والصـراع املســـلح: فقــد 
زادت الدعـــوة والتوعيـــة زيـــادة كبـــرية؛ واحتــــل األطفــــال 
والصـراع املســـلح مكانــا بــارزا يف برنــامج العمــل السياســي 
الــدويل؛ واعتمــدت منظمــات إقليميــة رئيســية هــذه املســـألة 
كجـزء مـن براجمـها اخلاصـة؛ وشـارك جملـس األمـن بنشــاط يف 
مسألة األطفال والصراع املسلح، وأكد ذلـك باعتمـاد قراريـه 
١٢٦١ (١٩٩٩) املــــــــؤرخ ٢٥ آب/أغســــــــــطس ١٩٩٩، 
و ١٣١٤ (٢٠٠٠) املؤرخ ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠، ومهــا 
من العالمات البارزة، وأكد فيهما أن محاية األطفال املتـأثرين 
بـالصراع املسـلح شـاغل مـن شـواغل السـالم واألمــن؛ وأدرج 
رفاه األطفال يف حاالت الصراع املسلح، وأصبـح شـاغال مـن 
ــــاء الســـالم يف مرحلـــة  الشــواغل ذات األولويــة يف عمليــة بن
مــا بعــــد الصـــراع؛ وعـــززت املعايـــري الدوليـــة(١)؛ وقدمـــت 
األطـراف املتحاربـة التزامـات حمـــددة بشــأن محايــة األطفــال؛ 
وأدرجت شواغل األطفـال يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ 
السـالم، عـن طريــق الواليــات والتقــارير ومستشــاري محايــة 
األطفال والتدريب؛ وحدث منو كبري يف جمـايل الدعـوة وأنشـطة 

الربامج اليت تركز على األطفال املتأثرين بالصراع املسلح. 
وبـالرغم مـن هـذا التقـدم، ال يـزال هنـــاك الكثــري ممــا  - ٦
يتعني القيام به لكفالة محاية األطفال وإعـادة تأهيلـهم بصـورة 
فعالة يف أوقات احلرب. وعند إعداد برنـامج اجلـزء الثـاين مـن 
الواليـة ومدتـه ثـــالث ســنوات، شــدد املمثــل اخلــاص بصفــة 
خاصـة علـى أنشـطة متابعـة التقـدم احملـــرز يف اــاالت املشــار 
إليها أعاله، من أجل توطيد وتعميق هذه املكاسـب، ولكفالـة 
حتويـل االجتاهـــات الناشــئة إىل ممارســات راســخة ومســتدامة 
ذاتيا بصورة تامة. وقد ترمجت اآلن هـذه الرؤيـة الـيت وصفـها 
املمثل اخلاص يف تقريره األخري املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة، إىل 

خطة عمل للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. 
وتفترض مجيع األنشطة املبينـة يف خطـة العمـل، كمـا  - ٧
تســـتتبع تضـــافرا مكثفـــا مـــع اجلـــهات الفاعلـــة والشــــركاء 

ــــات اإلقليميـــة،  الرئيســيني، وال ســيما جملــس األمــن واملنظم
ـــني،  واليونيســيف، ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئ
ـــات  ومفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان وإدارة عملي
األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم التابعــة لألمانــة العامــة لألمـــم 
املتحدة، واألفرقة القطرية واملنظمـات غـري احلكوميـة، وفئـات 
اتمـع املـدين. ويرمـي كـل نشـــاط إىل اجلمــع بــني الشــركاء 
الرئيسيني يف إطار مـن التضـافر. وينطـوي كثـري مـن األنشـطة 
على تقسيم العمل، حيث يقوم مكتب املمثـل اخلـاص لألمـني 
العام بدور حفاز وتيسـريي بصـورة كبـرية مـن خـالل اقـتراح 
وإعـالن املبـادرات، وتيسـري فهمـــها وإعدادهــا، تاركــا تنفيــذ 

األنشطة النامجة عنها للجهات الفاعلة املناسبة. 
ـــر، اتفــق املمثــل  وخـالل الفـترة احلاليـة إلعـداد التقري - ٨
اخلاص مع اجلهات املاحنة املوجودة منذ مـدة طويلـة، علـى أن 
املهم أن توضع املوارد واملوظفني حتت تصرف املمثـل اخلـاص 
بالقدر الكايف للمضي قدمـا باألنشـطة الـيت يضطلـع ـا بـأجنع 
الســبل، كمــا أن مــن الضــروري توفــري قــــدرة إضافيـــة مـــن 
املوظفني لالضطالع بأعمال املكتب. ويف الوقت الذي تدنو فيه 
فترة إعداد التقريـر هـذه مـن ايتـها، يعـني العديـد مـن املوظفـني 

اجلدد يف وظائفهم، بينما الوظائف املتبقية فيجرى ملؤها. 
 

ثالثا -األنشـطة واملبـادرات املضطلـع ـا يف الســنة 
املاضية   

ــــــة باألطفـــــال  كفالــــة إدمــــاج املســــائل املتصل ألف -
والصـــراع املســـلح يف مجيـــع جوانـــب الســــالم 

واألمن الدوليني   
جملس األمن  - ١ 

قام جملس األمن بدور نشط بصورة متزايدة من أجـل  - ٩
محاية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح كمـا يواصـل املكتـب 
املمثل اخلاص العمـل بصـورة وثيقـة مـع أعضـاء الـس بشـأن 
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هذا الربنامج. وخالل فترة إعداد التقرير أعرب عن القلق مـن 
حمنة األطفال املتأثرين بالصراع املسلح، يف سـبعة مـن قـرارات 
جملس األمن والعديـد مـن بيانـات رئيـس الـس، واملناقشـات 
املفتوحـة. واعتمـدت قـــرارات تتعلــق ببلــدان حمــددة، معنيــة، 
بشـأن احلالـة املتصلـة جبمهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة واحلالــة 
املتصلـة بسـرياليون بينمـــا عنيــت القــرارات املواضيعيــة، علــى 
سبيل املثال، باملرأة، والسالم، واألمن، ومنع الصراع املسـلح. 
وإضافة إىل ذلك تضمن حـوايل ٣٠ تقريـرا قدمـت إىل جملـس 
ـــال املتــأثرين  األمـن، معلومـات وتوصيـات بشـأن محايـة األطف
بـالصراع املسـلح. ومشلـت هـذه تقـارير عـن حـــاالت قطريــة، 
مثل تيمور الشرقية، والصحـراء الغربيـة، والبوسـنة واهلرسـك، 
وبشأن مواضيع مـن قبيـل محايـة املدنيـني يف الصـراع املسـلح، 
واألســلحة الصغــرية، واألســلحة اخلفيفــة، واحملكمــة اخلاصـــة 

لسرياليون. 
ــــدان املتـــأثرة  وخــالل البعثــات الــيت أوفــدت إىل البل - ١٠
باحلرب، بتشجيع من املمثل اخلاص، واليونيسيف، والشركاء 
اآلخريـن مبـا يف ذلـك املنظمـــات غــري احلكوميــة، أصبــح مــن 
ممارسات جملس األمـن أن ينظـر يف املسـائل الـيت ختـص الطفـل 
بصورة حمددة وأن يعرب عـن القلـق بشـأا. وشـارك مكتـب 
ـــات اإلعالميــة الشــفوية كمــا قــدم  املمثـل اخلـاص يف اإلحاط
ورقــات إحاطــــة عـــن عدالـــة األحـــداث واحملكمـــة اخلاصـــة 
لسـرياليون قبـل أن يوفـد الـس بعثـة إىل سـرياليون يف تشــرين 
األول/أكتوبـر ٢٠٠٠. ويبـني تقريـر البعثـة املقـدم إىل الـــس 
(S/2000/992) قلقـــها بشـــأن مـــا إذا كـــانت قـــد أرتكبـــــت 

انتـهاكات ضـد األطفـال، وأحيانـا بواســـطتهم أثنــاء الصــراع 
املســـلح يف ســـرياليون، والطريقـــة الـــيت ارتكبـــت ـــا تلــــك 
ـــة وعلــى جلنــة  االنتـهاكات، وبشـأن مـا إذا كـان علـى احملكم
احلقيقة واملصاحلة أن تتناول هذه املسائل. وقد أخطـر مكتـب 
املمثـل اخلـــاص الــس أيضــا قبــل إيفــاده بعثــة إىل مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، ومـرة أخـرى أوىل 

الـس اهتمامـا واضحـا هلـذه املسـائل أثنـاء وبعـد الزيـارة الــيت 
قــامت ــا البعثــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والبلــــدان 

ااورة. 
وقـدم املمثـل اخلـاص املسـاعدة مبـا يكفـل محـل جملـس  - ١١
األمن على وضع شواغل األطفال يف صدر اجلهود الــيت يبذهلـا 
ـــــو  إلعــــادة الســــالم واألمــــن إىل ربــــوع مجهوريــــة الكونغ
ـــــــرار ١٣٤١ (٢٠٠١) املــــــؤرخ ٢٢  الدميقراطيـــــة. ويف الق
شباط/فرباير ٢٠٠١، طلب جملـس األمـن إىل األمـني العـام أن 
يكلــف املمثــل اخلــاص باإلشــراف علــى االمتثــــال للمطالبـــة 
بتسريح اجلنود األطفال على وجه السرعة، وعودم، وإعـادة 
تأهيلهم. وقدم املمثل اخلاص إحاطة إعالمية رمسيـة إىل جملـس 
األمــن عقــب عودتــه مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة يف 
ـــد أدرج الــس عــددا مــن  حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وفيمـا بع
العنـاصر احملـددة حلمايـة الطفـل، يف واليـة بعثـة منظمـــة األمــم 
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــيت جــــددت يف 
حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وبــــالتحديد يطلـــب القـــرار ١٣٥٥ 
(٢٠٠١)، املؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ مجيـع األطـراف 
ذات الصلة إىل كفالة معاجلـة الشـواغل امللحـة املتعلقـة حبمايـة 
األطفال يف إطار مجيـع احلـوارات الوطنيـة والثنائيـة واإلقليميـة 
وتسـريح اجلنـود األطفـال علـى وجـه السـرعة، وحـث الـــدول 
األعضاء على كفالـة توفـري مـوارد كافيـة ومسـتدمية مـن أجـل 
إعادة الدمج على املدى البعيد. كما دعا جملس األمـن األمـني 
العام أن يكفل نشرا كافيـا مـن مستشـاري محايـة األطفـال يف 

بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
وسيتم قريبا نشر مستشاري محاية األطفــال لتخفيـف  - ١٢
العبء عن قسم محاية األطفال يف بعثــة منظمـة األمـم املتحـدة 
يف الكونغو الدميقراطية، الـذي اتسـع نطـاق أعمالـه يف الوقـت 
الراهن، مبا يتجـاوز قدرتـه. وقـد أوضـح جملـس األمـن التزامـه 
املستمر بالقرار ١٣١٤ (٢٠٠٠)، الذي أكــد فيـه مـن جديـد 
استعداده لنشر مستشارين حلماية األطفـال حسـب االقتضـاء. 



601-57349

A/56/453

وما برح مكتب املمثل اخلاص يقوم بعمله مة باالشتراك مع 
ــــة تعيـــني  اليونيســيف وإدارة عمليــات حفــظ الســالم، لكفال
األفراد املؤهلني بصورة مناسبة يف قسم محاية األطفال يف بعثة 

منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
ووفقــا لقــرار جملــس األمـــن ١٣١٤ (٢٠٠٠) قـــدم  - ١٣
األمني العام تقريـره الثـاين عـن األطفـال والصـراع املسـلح إىل 
A/56/342-) ـــــــــــبتمرب ٢٠٠١ الـــــــــس يف ٤ أيلـــــــــول/س
S/2001/852). وقــد عمــل مكتــب املمثــل اخلــــاص كمركـــز 

تنسيق من أجل إعداد هذا التقريـر، الـذي يضـع تدابـري مهمـة 
عديدة ترمي إىل محايـة األطفـال أثنـاء وبعـد الصـراع املسـلح. 
وهذا التقرير الذي أعد بالتعـاون الوثيـق مـع اليونيسـيف ومـع 
االسـتفادة مـــن املدخــالت املقدمــة مــن جمموعــة واســعة مــن 
شركاء األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة، حييـط جملـس 
األمن علما أيضا باإلجراءات اجلاريـة لكفالـة تنفيـذ توصيـات 
األمني العام السابقة وقرارات جملس األمـن ذات الصلـة، كمـا 

يقترح ما يتعني اختاذه من إجراءات رئيسية إضافية. 
واسـتنادا إىل تقريـر األمـني العـام، بـدأ أعضـاء الـــس  - ١٤
برئاسـة فرنسـا ملناقشـة مضمـون قـرار جديـــد بشــأن األطفــال 
والصــراع املســلح، يف أيلــول/ســبتمرب. وكــــانت املـــداوالت 
جاريـة بشـأن مشـروع قـرار أويل يعـهد مببـادرات جديـــدة إىل 
عــدد مــن اجلــهات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك الــدول األعضـــاء، 
واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية واألمم املتحدة 
ـــى مــا يــرام إلجــراء  والـس ذاتـه. وكـانت اخلطـط تسـري عل
مناقشـة مفتوحـة تـؤدي إىل عقـد اجتمـاع قمـــة لــس األمــن 
بشأن األطفال والصراع املسلح يف ١٩ أيلــول/سـبتمرب، ، قبـل 
ـــــة ضــــد الواليــــات املتحــــدة يف  وقـــوع اهلجمـــات اإلرهابي
١١ أيلول/سبتمرب. وبالرغم من أنـه مل يتـم بعـد إعـادة حتديـد 
موعـد عقـد املناقشـــة املفتوحــة، فقــد واصــل أعضــاء الــس 
مداوالـم بشـأن مشـروع قـرار طـوال شـهر أيلـــول/ســبتمرب، 

على سبيل اإلشادة بالقيادة اليت وفرـا فرنسـا وبـالتزام جملـس 
األمن عامة جتاه حمنة األطفال املتأثرين باحلرب. 

ـــات صنـــع الســـالم  إدمــاج محايــة األطفــال يف عملي - ٢
وحفظ السالم وبناء السالم 

واصل مكتب املمثل اخلاص العمـل مـع جملـس األمـن  - ١٥
وإدارة عمليـات حفـظ السـالم واليونيسـيف ـدف املســـاعدة 
علــى كفالــة إدمــاج محايــة األطفــال يف واليــات ومالكـــات 
موظفي عمليات حفظ السالم. ويعمل مكتب املمثـل اخلـاص 
باالشتراك مع اليونيسيف على حتديد موظفـي محايـة األطفـال 
ـــة منظمــة  لنشـرهم يف قسـم محايـة األطفـال املوسـع التـابع لبعث
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــــة، وامتثـــاال 
لطلب جملس األمن الوارد يف القرار ١٥٥٥ (٢٠٠١) بالقيـام 
ـــالغ علــى حنــو متســق ومنتظــم بشــأن ســلوك  بـالرصد واإلب
أطراف الصراع يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة فيمـا يتعلـق 
بااللتزامـات حبمايـة األطفـال يف إطـار قوانـني حقـوق اإلنسـان 
والقانون اإلنساين الدويل، وتعهدات هؤالء األطراف للممثـل 

اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع املسلح. 
وعندما قام وكيل األمني العام إلدارة عمليات حفـظ  - ١٦
السالم بإلقاء كلمة أمام اللجنة التحضريية للـدورة االسـتثنائية 
للجمعيـة العامـــة املعنيــة بــالطفل، يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، 
اقترح تشكيل فريق عامل غـري رمسـي مشـترك بـني الوكـاالت 
لتقييم الدروس املستفادة فيمـا يتعلـق بإدمـاج محايـة الطفـل يف 
ـــتطالع الســبل الــيت  عمليـات حفـظ السـالم حـىت اآلن، والس
ميكن بواسطتها دعم تلـك اجلـهود يف املسـتقبل، وال سـيما يف 
مرحلـة التفـاوض بشـأن السـالم. ورحـب املمثـل اخلـاص ــذا 
ـــات  االقـتراح، الـذي كـان موضـع حـوار جـار مـع إدارة عملي
حفـظ السـالم فـترة مـن الوقـت، والـذي يـرد يف خطـة العمـــل 
للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. وقد اتفق اآلن على أن تشـترك إدارة 
عمليات حفظ السالم، ومكتب املمثل اخلاص، واليونيسـيف، 
وإدارة الشــؤون السياســية، يف عقــد اجتمــاع لفريــــق عـــامل 
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مشترك بني الوكاالت لتعزيـز املبـادرات اجلاريـة وإلدمـاج محايـة 
الطفل يف عمليات صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم. 
ويف آذار/مــارس ٢٠٠١، شــارك املمثــل اخلــــاص يف  - ١٧
حلقــة دراســة للممثلــني واملبعوثــــني اخلـــاصني والشـــخصيني 
احلـاليني لألمـني العـام لألمـم املتحـــدة بشــأن موضــوع تعزيــز 
تنفيـذ عمليـات األمـم املتحـــدة حلفــظ الســالم. وقــد أتــاحت 
مشــاركة املمثــل اخلــاص يف اجتمــــاع الفريـــق الـــذي صـــب 
االهتمـام علـى دمـج مسـائل حقـوق اإلنسـان يف بعثـات صنــع 
السالم وحفظ السالم وبناء السالم الفرصـة لتشـجيع املمثلـني 
واملبعوثني على تعزيز دمج حقوق الطفل ومحايتـه يف األنشـطة 

والعمليات اليت يضطلعون ا. 
 

توفري التدريب ملوظفي عمليات حفظ السالم  - ٣
ــــب املمثـــل اخلـــاص واليونيســـيف ورادا  شــكل مكت - ١٨
بارنن، بالتعاون مـع إدارة عمليـة حفـظ السـالم، فريقـا عـامال 
غـري رمسـي معنيـا بتدريـب موظفـي حفـظ السـالم علـى محايــة 
ـــأن يتلقــى مجيــع  الطفـل، لكفالـة تنفيـذ توصيـة األمـني العـام ب
موظفي عمليات صنع السالم وبناء السالم التدريـب يف جمـال 
حقوق الطفل ومحايته، مبا يف ذلك توفري اإلرشاد عند نشوب 
األزمـات، أثنـاء قيامـهم بـأداء مهامـهم. كمـــا أوصــى األمــني 
ــــدول األعضـــاء تدريـــب األفـــراد  العــام أيضــا بــأن تكفــل ال
العسكريني واملدنيني وأفـراد الشـرطة التـابعني هلـا واملشـتركني 
يف عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم، يف جمـاالت حقـوق 
اإلنســـان الدوليـــة، والقـــانون اإلنســـاين وقـــانون الالجئــــني، 
وال سـيما فيمـا يتعلـق حبقـوق الطفـل واملـرأة ومحايتـهما، قبـــل 

نشر القوات يف عمليات األمم املتحدة. 
ويتمثــل اهلــدف الرئيســي للفريــق العــامل يف وضــــع  - ١٩
برنـامج كـامل ملـوارد التدريـب السـتخدامه يف مجيـع عمليــات 
األمم املتحدة للسـالم وتوجيـه ذلـك الربنـامج. وسـيتم جتميـع 
بنود الربنامج بطريقة ميكن ا مواءمته بسهولة مع واليـة بعثـة 

حمددة واستخدامه بصـورة مرنـة لتدريـب املوظفـني يف خمتلـف 
ـــني العســكريني، وحفظــة الســالم،  عنـاصر البعثـة (مثـل املراقب
والشـــرطة املدنيـــة، والشـــؤون املدنيـــة، وحقـــوق اإلنســــان، 

والشؤون اإلنسانية وما إىل ذلك). 
وقـد تـألف هـذا الفريـق العـــامل مــن ممثلــي الشــركاء  - ٢٠
االرئيسيني لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات 
الدولية وممثلي املنظمات اإلقليمية والـدول األعضـاء، وفـرادى 
اخلرباء، وقد عقـد الفريـق أول اجتماعاتـه يف نيويـورك يف ٣٠ 
و ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، لتقاسـم اخلـــربات ومــواد التدريــب 
ذات الصلة. وستوجه إىل امليـدان جمموعـة مـن مـواد التدريـب 
األساسـية أثنـاء إحـدى عمليـات حفـظ السـالم التابعــة لألمــم 
املتحــدة يف عــام ٢٠٠٢. وســتتاح املــواد يف خامتــة املطــــاف 
C). وقد  D-ROM) للتوزيع، مبا يف ذلك بواسطة قرص مدمج
أشـارت إدارة عمليـات حفـظ السـالم، إىل أـا سـتدرج هــذه 
املواد يف خططها الناشئة بغيـة تعزيـز تدريـب املدنيـني التـابعني 

هلا فضال عن موظفيها من ذوي الزي الرمسي. 
وقــد يتــاح برنــــامج التدريـــب يف الوقـــت املناســـب  - ٢١
ملنظمـات دوليـة وإقليميـة أخـرى تضطلـــع بعمليــات مماثلــة يف 
امليــدان، وللــدول األعضــاء املســامهة بقــوات، بغيــة تشـــجيع 
تدريب املوظفني قبل نشرهم يف عمليات األمم املتحدة حلفــظ 

السالم. 
 

القضاء على انعدام الــرادع فيمــا يتعلــق بارتكــاب  - ٤
اجلرائم ضد األطفال 

ومـا زالـت احلاجـة إىل معاجلـة إفـالت املسـؤولني عــن  - ٢٢
انتـهاكات حقـوق األطفـال يف حـاالت الصـــراع املســلح مــن 
العقاب ومثوهلم أمام العدالة من الشـواغل ذات األمهيـة بصفـة 
ـــن األمــني العــام إىل  خاصـة. ويتضمـن التقريـر الثـاين املقـدم م
A جملس األمن عن األطفـال والصراعـات املسـلحة (-56/342/
S/2001/852) عــددا مــن التوصيــات ذات الصلـــة، مبـــا فيـــها 
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نداءات لتوفري متويل كاف ملشاريع دوليـة مـن أجـل اسـتجالء 
احلقيقة وإقامة العدالة ورصد مبالغ جلهود من ذلـك القبيـل يف 
ـــا األمــني العــام أيضــا إىل إيــالء  واليـات حفـظ السـالم. ودع
اهتمـام منتظـم ضمـــن تلــك اآلليــات لكــامل نطــاق خــربات 
األطفـال يف زمـــن احلــرب، والظــروف الــيت تســمح حبــدوث 
ـــل واألنشــطة الالزمــة علــى املــدى  انتـهاكات مـن ذلـك القبي

الطويل لضمان إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج. 
وما زالت التوصيات املقدمـة يف التقريـر األول املقـدم  - ٢٣
ـــيما  مـن األمـني العـام (A/55/163-S/2000/712) مناسـبة، ال س
الدعوة إىل زيادة حتقيق التعـاون بـني الـدول األعضـاء يف تتبـع 
حتركـات وأنشـطة األفـراد املتـهمني بارتكـاب جرائـم احلــرب، 
وضـرورة تكريـس مـوارد إلعـادة بنـاء نظـــم قضــاء األحــداث 
الوطنية، ال سيما يف القضايا اليت يدان فيها األطفال بارتكاب 

جرائم حرب. 
 

اإلفالت من العقاب واستجالء احلقيقة والسعي حنو إقامــة 
العدالة يف سرياليون 

سـاهم مكتـب املمثـل  اخلـاص بعـدد مـــن املقترحــات  - ٢٤
ودعـا إىل عقـد جمموعـات مناقشـة بشـأن إنشـــاء وســري عمــل 
احملكمـة اخلاصـة بسـرياليون، وفيمـا يتعلـق بـــالتحديد باشــتراك 
األطفال يف إجراءات احملكمة كضحايا أو شـهود أو مرتكبـني 

النتهاكات خطرية خالل احلرب يف ذلك البلد. 
وانضـم املكتـــب إىل منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  - ٢٥
(اليونيسـيف) وعـدة منظمـات غـري حكوميـة يف بـــذل جــهود 
ناجحـة لضمـان أن يشـمل اختصـاص احملكمـة جرميـــة احلــرب 
املتمثلــة يف جتنيــد أو ضــم األطفــال دون ســــن ١٥ ســـنة إىل 
القـوات أو اجلماعـــات املســلحة أو االســتعانة ــم لالشــتراك 
ـــال القتــال. وينبغــي أن يســاعد اعتمــاد هــذه  بنشـاط يف أعم
اجلرمية وصياغتها اليت جـرى تقنينـها يف نظـام رومـا األساسـي 
للمحكمة اجلنائية الدولية يف ضمان إيـالء مزيـد مـن االهتمـام 

ــذا  ملقاضـاة جمنـدي األطفـال واملسـاعدة علـى ردع ارتكـاب ه
االنتهاك مستقبال. 

وبدأ املكتب أيضـا ويسـر إجـراء مناقشـة دوليـة هامـة  - ٢٦
بشأن مسألة مساءلة األشخاص الذين تـراوح سـنهم بـني ١٥ 
و ١٨ سنة يف الوقت الذي ُزعم فيه ارتكام جرائم خطـرية. 
ويـرى املمثـل اخلـــاص أن بعــض األطفــال وصغــار الراشــدين 
الذيــن ارتكبــوا جرائــم خطــرية يف فــترة املراهقــة ميكنـــهم أن 
يستفيدوا من االشتراك يف عملية تضمن املسـاءلة عـن األفعـال 
اليت يرتكبها الشخص وحتترم الضمانات اإلجرائية املناسـبة يف 
إقامـة قضـاء األحـــداث وتراعــي اســتصواب الــترويج إلعــادة 
إدماج األطفال وتنمية القـدرة علـى االضطـالع بـدور بنـاء يف 
اتمـع. ودعـا آخـرون إىل اسـتبعاد األشـخاص دون ســن ١٨ 
سـنة بـاملرة مـن اختصـاص احملكمـة وحبـذوا اتبـاع ـج يشــدد 
على املشاركة يف جلـان اسـتجالء احلقيقـة واملصاحلـة والـربامج 
الـــيت تســـتهدف األطفـــال املتضرريـــن مـــن احلـــرب. وبعــــد 
مناقشات مستفيضة جرى اإلبقاء علـى مبـدأ قضـاء األحـداث 
ضمن النظام األساسي للمحكمـة اخلاصـة وتقـرر أنـه إذا مثـل 
شــخص كــان ســنه يــتراوح بــني ١٥ و ١٨ ســنة يف وقــــت 
ــــة فإنـــه ســـيعامل معاملـــة كرميـــة  االرتكــاب املزعــوم للجرمي
ــــا ملعايـــري حقـــوق اإلنســـان  وسيشــعر بقيمتـــــه ويعــامل وفق
الدوليـــة. والسجن ليـس مـن اخليـارات لـدى البـت يف قضيتـه 
(أو قضيتـها)، بـل سـتقرر احملكمـة بـاألحرى برناجمـا أو خدمــة 

بديلة أكثر مالءمة. 
وقد سعى املمثل اخلاص يف غضون السـنة املاضيـة إىل  - ٢٧
استكشاف أرضية مشتركة وتعزيزها بـني املشـتركني يف هـذه 
املناقشـة الذيـن يتوافـر لديـهم مجيعـا اهتمـــام مشــترك بضمــان 
ـــرياليون.  حقـوق ورفـاه األطفـال املتضرريـن مـن احلـرب يف س
ــائدة  ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠، اسـتضاف اجتمـاع م
مسـتديرة لوكـاالت األمـم املتحـدة وإداراـا واملنظمـــات غــري 
احلكوميـة واخلـــرباء املســتقلني، ممــا أتــاح للمشــاركني فرصــة 
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اإلعراب عن شـواغلهم ومنظوراـم. ويف كـانون الثـاين/ينـاير 
٢٠٠١، استضاف مكتب املمثل اخلاص اجتماعا ثانيـا لنفـس 
هذه اجلهات الفاعلة بغية مناقشة الكيفية الـيت ميكـن أن تعمـل 
ا احملكمة اخلاصة وجلنة استجالء احلقيقة واملصاحلة من أجـل 
النهوض بأفضل مصاحل األطفال بطريقـة متكاملـة توفـر دعمـا 

متبادال، مما يتمشى مع وظائفها املتميزة وإن كانت متصلة. 
 

دور األطفــال يف عمليــات اســتجالء احلقيقــة والســعي حنـــو 
إقامة العدالة فيما بعد انتهاء الصراع 

رغــم اتضــاح أنــه ينبغــي للجنــة اســــتجالء احلقيقـــة  - ٢٨
واملصاحلــة واحملكمــة اخلاصــة يف ســرياليون وجلنــة االســـتقبال 
واسـتجالء احلقيقـــة واملصاحلــة يف تيمــور الشــرقية، واآلليــات 
ـــاة  املماثلــة يف أمــاكن أخــرى، أن تقــوم بــأدوار هامــة يف حي
األطفال املتضررين من الصراع املسلح فال توجـد سـابقة تتبـع 
لضمـان انتـــهاز األطفــال فرصــة وجــود هــذه اإلجــراءات أو 
االستفادة منها. وتسعى األوساط املعنيـة مـن اجلـهات الفاعلـة 
واخلرباء يف الوقت احلايل إىل اكتساب النظرات الثاقبة الالزمة 
لتوفري توجيهات حمددة تركز على األطفال خالل إنشاء جلان 
استجالء احلقيقة وحماكم جرائم احلرب مـع مراعـاة األهـداف 
املهيمنــة وهــي إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي وإعــادة التـــأهيل 

واملصاحلة يف اتمع فيما بعد انتهاء الصراع. 
ويســعى املمثــل اخلــــاص إىل معاجلـــة هـــذه الفجـــوة  - ٢٩
املعرفيـة علـى املـدى الطويـل جزئيـا مـن خـالل شـبكة البحــث 
املبينة أدناه، وبصورة أكثر استعجاال من خـالل عقـد جمموعـة 
مـن اجتماعـات اخلـرباء املعنيـــة حبمايــة األطفــال داخــل إطــار 
آليات استجالء احلقيقة والسعي حنو إقامة العدالـة. وقـد عقـد 
أول اجتمــاع مــن هــذا القبيــل يف أيــار/مــايو ٢٠٠١ ومجـــع 
بـاحثني وأكـادمييني وممارسـني يف جمـاالت منـاء الطفـل وقضـــاء 

األحداث وبرامج رفاه الطفل. 
 

املنظمات اإلقليمية واجلماعات األخرى  - ٥
واصـل املمثـل اخلـــاص بــذل جــهوده لتعميــق إدمــاج  - ٣٠
الربنـامج املتعلـق باألطفـال املتضرريـن مـــن احلــرب يف أعمــال 
ـــة، ال ســيما مــع االحتــاد األورويب،  خمتلـف املنظمـات اإلقليمي
ـــة  ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، واجلماعــة االقتصادي
ــــة  لــدول غــرب أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان الثمانيــة الصناعي

الكربى. 
وواصـل املمثـل اخلـاص العمـــل مــع االحتــاد األورويب  - ٣١
ـــن مــن  وجملسـه مـن أجـل النـهوض بربنـامج األطفـال املتضرري
الصراع املسلح. ويف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، زار املمثل 
ـــة  اخلـاص بروكسـل حيـث أجـرى مناقشـات مـع رئيـس اللجن
الربملانيـة األوروبيـة املعنيـة بالتنميـة والتعـاون؛ ورئيـس اجلمعيــة 
املشــتركة موعــــة دول أفريقيــا والبحــر الكــــارييب واحمليـــط 
اهلـادئ - االحتـاد األورويب؛ ورئيـس جلنـة الشـــؤون اخلارجيــة 
ـــــــوض األورويب للتنميــــــة  التابعـــــة للربملـــــان األورويب؛ واملف
واملسـاعدة اإلنسـانية ومديـر مكتـــب املعونــة اإلنســانية التــابع 
للجنـة األوروبيـة. وحـــث علــى ختصيــص املزيــد مــن املــوارد 
لفـائدة األطفـال يف حـاالت الصـراع املســـلح. ونــاقش كيفيــة 
إحراز تقدم حنو تنفيذ أحكـام اتفـاق كوتونـو - بشـأن محايـة 
األطفــال يف حــاالت الصــــراع املســـلح. وأثـــار أيضـــا عـــدة 
مبادرات ودعا اللجنة إىل االشتراك فيها؛ مبا يف ذلك االقتراح 
املتعلق بإنشاء �مرصـد� مسـتقل ملراقبـة االمتثـال لاللتزامـات 
والتعـهدات حبمايـة األطفـال املتضرريـن مـن احلــرب وبرنــامج 

البحث ومبادرة صوت األطفال. 
وأبــرزت الســويد خــالل رئاســتها لالحتـــاد األوريب،  - ٣٢
محاية األطفال املتضررين من الصراع املسـلح بوصفـها مسـألة 
هامـة يف جـدول األعمـال. ونظمـــت وزارة خارجيــة الســويد 
حلقــة دراســــية رفيعـــة املســـتوى عـــن موضـــوع �األطفـــال 
املتضررين من الصراعات املسلحة والتشريد القسري: مراعـاة 
منظور حقوق الطفل يف سياسات التعاون اإلمنـائي واهلجـرة� 
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يف نوركوبنغ، السويد، يف آذار/مارس ٢٠٠١. وكـان املمثـل 
اخلاص واملديرة التنفيذية لليونيسيف ضمن املشاركني يف هذه 
احللقـة الدراسـية الـيت ـدف إىل تشـجيع زيـادة الوعـي واختــاذ 
املزيد من اإلجراءات داخل بلدان االحتاد األورويب. وتتضمـن 
اسـتنتاجات احللقـة الدراسـية توصيـات هامـة مـن أجـل العمــل 
ــذه  لصـاحل األطفـال املتضرريـن مـن احلـرب، وجـرى تقاسـم ه
التوصيات مع االجتماع التحضـريي األورويب لـدورة اجلمعيـة 
العامة االستثنائية املعنية بالطفل املعقود يف برلـني يف أيـار/مـايو 
٢٠٠١ واجتمـاع جمموعـة البلـدان الثمانيـة الصناعيـة الكـــربى 

املعقود يف جنوه، إيطاليا، يف متوز/يوليه ٢٠٠١. 
وبعد أن تقدم املمثل اخلاص باقتراحه املتعلــق بربنـامج  - ٣٣
للحوار مع منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا بشـأن األطفـال 
املتضرريـن مـن الصراعـات املسـلحة يف مؤمترهــا االســتعراضي 
ـــاين/نوفمــرب ١٩٩٩، ويف  املعقـود يف اسـطنبول، يف تشـرين الث
أعقاب املقترحات اليت قدمها يف احللقة الدراسية املعنية بـالبعد 
اإلنسـاين الـيت عقدــا منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف 
وارسو، يف أيار/مايو ٢٠٠٠، والـيت كرسـت ملسـألة األطفـال 
املتضرريـن مـن الصراعـات املسـلحة، أيـد املمثـل اخلـاص بقــوة 
اجلهود املبذولة داخل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لوضع 
إطـار حمـدد إلدمـاج برنـامج األطفـال املتضرريـن مـن الصـــراع 
املسلح يف أعمال املنظمة. وشـارك املمثـل اخلـاص يف اجتمـاع 
الـس الــوزاري للمنظمــة املعقــود يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب 
٢٠٠٠ يف فيينا، الذي طرحت فيه وثيقة بشأن محايـة حقـوق 
األطفال، ال سيما األطفال املتضررين من الصراع املسلح مـن 
أجل اعتمادها. ويعرب املمثـل اخلـاص عـن األسـف ألن هـذه 
الوثيقة اهلامة مل تعتمد يف فيينا؛ ويواصل العمل عن كثــب مـع 

الشركاء اآلخرين بغية التغلب على الصعوبات احلالية. 
وواصـل مكتـب املمثـل اخلـــاص العمــل مــع اجلماعــة  - ٣٤
ـــدول غــرب أفريقيــا بشــأن تنفيــذ إعــالن أكــرا  االقتصاديـة ل
وخطـة العمـل اللذيـــن أســفر عنــهما املؤمتــر املعــين باألطفــال 

املتأثرين باحلرب الذي عقدته حكومتا غانا وكندا يف أكرا يف 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠. ومضــت اخلطـط قدمـا مـن أجـل إنشـاء 
وحدة محاية األطفال التابعة للجماعة االقتصادية لدول غـرب 
أفريقيـا. وعقـب إيفـاد بعثـة لتقييـم االحتياجـــات إىل اجلماعــة 
ــــا يف آب/أغســـطس ٢٠٠٠  االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقي
بقيـادة كنـدا ومشـاركة نشـــطة مــن مكتــب املمثــل اخلــاص، 
جـــرى التوقيـــع علـــى االتفـــاق املتعلـــق بإنشـــاء الوحــــدة يف 
ــــرب  نيســان/أبريــل ٢٠٠١. واجلماعــة االقتصاديــة لــدول غ

أفريقيا اآلن بصدد تعيني مستشار خاص معين باألطفال. 
وأجرى املمثل اخلـاص مشـاورات مـع املمثـل اخلـاص  - ٣٥
لألمني العام إىل منطقـة البحـريات الكـربى يف أفريقيـا لضمـان 
إدماج املسائل املتعلقة باألطفال إدماجا تاما يف جدول أعمـال 

املؤمتر اإلقليمي املقترح ملنطقة البحريات الكربى. 
ويف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠، أجــــرى املمثـــل  - ٣٦
اخلـاص مشـاورات مـــع احلكومــة اليابانيــة يف طوكيــو ملتابعــة 
مبادرات ميازاكي من أجل منع الصـراع الـيت اعتمدهـا وزراء 
ـــــر  خارجيـــة جمموعـــة الثمانيـــة يف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ (انظ
ـــــل  A/55/161-S/2000/719). ويف أعقـــاب ذلـــك، دعـــا املمث

اخلاص إىل إلقاء كلمة أمام اجتماع لفريق عامل تابع موعـة 
الثمانية عقد يف لندن حيث قدم مقترحات تتعلق بإنشاء هيئـة 
مســـتقلة ملراقبـــة امتثـــال األطـــراف يف الصراعـــات املســـلحة 
لاللتزامـات حبمايـة األطفـال؛ واملبـادرة املتخـذة بشـأن صـــوت 
األطفـال وشـبكات مـن األطفـال وإليـهم؛ وبرنـــامج البحــث. 
ويف نيسان/أبريل ٢٠٠١، التقى املمثل اخلاص برئيس الوزراء 
اإليطايل وكبار املسؤولني احلكوميني يف رومـا للتشـجيع علـى 
مواصلة االهتمام بشواغل محاية األطفـال يف سـياق مـداوالت 

جمموعة الثمانية. 
وشـارك املمثـل اخلـاص يف االجتمـاع الرفيـع املســتوى  - ٣٧
ـــة يف  الرابــع املعقــود بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
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ــــا   شـــباط/فـــرباير ٢٠٠١، واقـــترح تدابـــري حمـــددة ميكـــن
للمنظمـات اإلقليميـة إدمـاج برنـامج األطفـال املتضرريـــن مــن 

الصراع املسلح يف أنشطتها. 
 

تقويــة وتعزيــز االنضمــام إىل القواعــد واملعايــــري  باء -
الدولية 

 

التوقيــع والتصديــق علــى الـــربوتوكول االختيـــاري  - ١
التفاقية حقوق الطفل 

خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، اعتـرب املمثـل اخلـاص  - ٣٨
التوقيـع علـى الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـــل 
املتعلق باشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة موضوع محلة 
منتظمة. ولدى إجناز هذا التقرير كان هنـاك ٨٣ دولـة موقعـة 
علـى الـربوتوكول وصدقـــت عليــه ســت دول هــي: أنــدورا، 
أيسـلندا، بنغالديـش، بنمـا، سـري النكـا، كنـدا. وبـدأ املمثــل 
اخلـاص واليونيسـيف محلـة ـدف إىل املسـاعدة علـــى دخــول 
الــربوتوكول االختيــاري حــيز النفــاذ لــدى توافــــر عمليـــات 
التصديق العشر املطلوبة يف أقرب وقت ممكن. ويف متــوز/يوليـه 
٢٠٠١، اشـترك املمثـل اخلـاص واملديـرة التنفيذيـة لليونيســيف 
يف توجيه نداء، يف رسـائل موجهـة إىل حنـو ٣٠ رئيسـا لدولـة 
أو حكومـة، مـن أجـل التصديـــق الســريع علــى الــربوتوكول. 
وقد أعد النداء املشترك بالتعاون مع االئتالف من أجل وقـف 
ـــت أعمالــه الدؤوبــة  اسـتخدام األطفـال كجنـود الـذي مـا زال
حتتل مكان الصدارة يف اجلهود الرامية إىل دخول الـربوتوكول 
االختياري حيز النفاذ. واستجابة للنـداء املشـترك أعـرب عـدة 
رؤساء دول عن اعتزامهم إيداع وثائق التصديـق خـالل دورة 

اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل. 
ويوجه املمثل اخلاص نداء خاصا إىل الـدول األعضـاء  - ٣٩
الـيت مل تصـدق علـى الـربوتوكول االختيـاري بعـد أن تســارع 
إىل القيام بذلــك بغيـة اسـتيفاء الشـروط الالزمـة لدخولـه حـيز 

النفـاذ يف املوعـد الـذي ُأعيـــد حتديــده لــدورة اجلمعيــة العامــة 
االستثنائية املعنية بالطفل. 

وخــالل الزيــارة الــــيت قـــام ـــا املمثـــل اخلـــاص إىل  - ٤٠
مجهورية الكونغو الدميقراطية، أعلنت احلكومة تصديقها علـى 
الـربوتوكول االختيــاري. ويف آب/أغســطس ٢٠٠١، حضــر 
املمثــل اخلــاص املؤمتــر العــاملي ملكافحــــة العنصريـــة والتميـــيز 
العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب 
املعقـود يف ديربـان، جنـوب أفريقيـا، حيـث نـاقش مـع الوفــود 
وممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة برنـامج األطفـــال املتضرريــن 
ـــا يف ذلــك الــربوتوكول االختيــاري.  مـن الصـراع املسـلح، مب
واقترح املمثل اخلاص أيضا يف اجتماع االحتاد الربملاين الـدويل 
املعقــود يف أوغــادوغو يف أيلــول/ ســــبتمرب ٢٠٠١ مشـــاركة 
االحتـاد الربملـــاين الــدويل يف برنــامج األطفــال املتضرريــن مــن 
الصراع املسلح، وانتهز الفرصـة لكـي حيـث مـرة أخـرى علـى 
التصديق على الربوتوكول االختياري (انظر أيضـا الفقـرة ٥١ 

أدناه). 
 

إنشــاء نظــام لتعزيــز امتثــال األطــراف يف الصـــراع  - ٢
لاللتزامات والتعهدات 

ـــة، حصــل املمثــل  يف غضـون السـنوات األربـع املاضي - ٤١
اخلـاص وشـركاء آخـرون مـــن خمتلــف األطــراف يف الصــراع 
على عدد من التعهدات اليت تتعلق حبماية األطفال يف حـاالت 
الصــراع املســلح. ويف حــني جــرى التمســــك ببعـــض هـــذه 
التعهدات فلم يتمسك بكثري منها مع هذا. ومـن الواضـح أنـه 
توجـد حاجـة إىل عمليـة مراقبـة منتظمـة لسـلوك األطـــراف يف 
الصراع املسلح واإلبالغ عن امتثـاهلم لاللتزامـات والتعـهدات 
ـــى أنفســهم. يف هــذا  الواجبـة التطبيـق قانونـا الـيت قطعوهـا عل
الصدد، اقترح املمثل اخلاص تنظيم مرصد قـد يلحـق مبؤسسـة 
حبــث مســتقلة ملراقبــة تقــدمي التقــارير بانتظــــام عـــن ســـلوك 
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األطــراف يف الصــراع املســلح ومتســــكهم بااللتزامـــات ذات 
الصلة. 

ويعرب املمثل اخلاص عن ترحيبه باجلهود الــيت تبذهلـا  - ٤٢
عدة جهات فاعلة أساسية ملمارسة الضغط علـى األطـراف يف 
الصراع املسلح حلملها على االمتثـال بالتعـهدات وااللتزامـات 
حبماية األطفال. ومن األمثلـة علـى هـذه اجلـهود املناقشـة الـيت 
جــرت يف مطلــع عــام ٢٠٠١ مــع نــــائب املديـــرة التنفيذيـــة 
ـــيت  لليونيسـيف وحركـة منـور تـاميل إيـالم يف سـري النكـا وال
حث فيها نائب املديرة التنفيذية على االمتثــال للتعـهدات الـيت 
أبلغت إىل املمثل اخلاص يف عام ١٩٩٨، واجلهود الـيت تبذهلـا 
بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون واليونيسـيف لضمـان إفـــراج 
اجلبهة املتحدة الثورية وقوات الدفاع املـدين يف سـرياليون عـن 
األطفـال احملتجزيـن لديـهم. وتذكـــر هــذه اجلــهود مبزيــد مــن 

التفصيل يف الفقرات ٦٨ إىل ٧٠ أدناه. 
 

دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل   جيم -
طوال الفترة املشـمولة بـالتقرير، عمـل مكتـب املمثـل  - ٤٣
اخلــاص عــن كثــب مــع الــدول األعضــــاء ومكتـــب اللجنـــة 
التحضرييـة واليونيسـيف واملنظمـات غـــري احلكوميــة لإلعــالن 
عـن برنـامج األطفـال والصـراع املسـلح والنـهوض بـه، وذلــك 

من أجل دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل. 
ويف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، قـدم املمثـل اخلــاص  - ٤٤
يف كلمـــة أدىل ـــــا يف الــــدورة املوضوعيــــة الثانيــــة للجنــــة 
التحضرييـة لـدورة اجلمعيـة العامـــة االســتثنائية املعنيــة بــالطفل 
برنامج عمل حلماية األطفال املتضرريـن مـن احلـرب أورد فيـه 
إمجاال برناجما من ١٠ نقاط للمناقشـة واختـاذ إجـراء بشـأنه يف 
سـياق الـدورة االسـتثنائية. واشـترك مكتـب املمثـل اخلــاص يف 
استضافة اجتماع فريق مناقشة يف كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠ 
استعرض التقدم احملرز يف حتسني محاية األطفال املتضررين من 
الصراع املسلح يف غضون العقد املـاضي وشـجع املندوبـني يف 

دورة اللجنة التحضريية علــى أن يدعمـوا بقـوة برنـامج العمـل 
املقترح. واشترك املمثل اخلاص أيضـا مـع جنـدي طفـل سـابق 
من سرياليون يف إدارة اجتماع لفريق مناقشـة بشـأن مشـاركة 
الشباب يف محاية األطفال املتضررين من احلرب. ويف شـباط/ 
فـرباير ٢٠٠١، اشـترك االئتـالف مـن أجـــل وقــف اســتخدام 
اجلنود األطفال واليونيسـيف ومكتـب املمثـل اخلـاص يف عقـد 
ــــدول األعضـــاء علـــى  اجتمــاع فريــق مناقشــة بغيــة حــث ال
التصديـــق علـــى الـــربوتوكول االختيـــاري املتعلـــق باشــــتراك 
األطفـال يف الصراعـات املسـلحة. كمـا عمـــل املمثــل اخلــاص 
بصــورة مســتفيضة مــع جتمعــات املنظمــات غــــري احلكوميـــة 

واملندوبني الشباب يف دورة اللجنة التحضريية. 
وساهم مكتب املمثل اخلاص مسامهة كبرية يف تقريـر  - ٤٥
ـــة العقــد  األمـني العـام املعنـون �حنـن األطفـال: اسـتعراض اي
)؛  A/S-27/3) ـــن أجــل الطفــل� ملتابعـة مؤمتـر القمـة العـاملي م
ـــرع ثانيــا - بــاء) ملســألة  ويكـرس جـزء هـام مـن التقريـر (الف

األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة. 
ويف حزيـــــران/يونيـــــه ٢٠٠١، وخــــــالل الــــــدورة  - ٤٦
املوضوعية الثالثة للجنـة التحضرييـة، أدار املمثـل اخلـاص فريـق 
ـــألف فريــق  مناقشـة بشـأن األطفـال والصراعـات املسـلحة. وت
املناقشــة مــن وكيــل األمــني العــام لشــؤون عمليــات حفــــظ 
السالم، ومدير الشؤون القانونيـة باجلماعـة االقتصاديـة لـدول 
غرب أفريقيا، وقائد سابق يف جبهــة فرابونـدو مـاريت للتحريـر 
ـــاة  الوطـين يشـارك يف عمليـة السـالم بالسـلفادور، وأحـد الدع
لصـاحل الشـباب الكولومـيب. واشـترك املمثـل اخلـاص أيضـــا يف 
استضافة فريق مناقشة واشترك فيه لبدء الدراسـة االسـتقصائية 
العامليـة بشـأن اســـتخدام األطفــال كجنــود الــيت يضطلــع ــا 

االئتالف من أجل وقف استخدام اجلنود األطفال. 
وأدى تقرير األمني العام وبرنامج العمـل املقـترح مـن  - ٤٧
املمثل اخلاص إىل استنارة املشـاورات الـيت جـرت بـني الوفـود 
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العاملة على إجناز الوثيقة اخلتامية. ولدى صياغة هــذا التقريـر، 
كـان الفـرع املتعلـق باألطفـال والصـراع املســـلح مــن الوثيقــة 
اخلتامية والوثيقة نفسـها علـى السـواء قـد قاربـا علـى اإلجنـاز. 
ويناشـد املمثـل اخلـاص الـدول األعضـــاء احلفــاظ علــى القــوة 
الدافعـة الـيت تبلـورت مـن أجـــل الــدورة االســتثنائية والوثيقــة 

اخلتامية. 
 

اشتراك اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية   دال -
مســتوى مشــــاركة اتمـــع املـــدين وصنـــاع الـــرأي  - ٤٨
واألوســـاط الدينيـــة واملنظمـــات النســـائية واملنظمـــات غــــري 
احلكوميـة يف مسـألة األطفـال املتضرريـن مـن الصـراع املســـلح 
أمــر حاســم يف حتقيــق التحــرك العــاملي حنــو محايــة األطفـــال 
املتضرريـن مـن احلـرب. وقـد واصـل املمثـل اخلـــاص االتصــال 

ذه الدوائر املناصرة على الصعد احمللي والوطين والدويل. 
 

صناع الرأي 
يف طوكيـو، يف تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٠، ألقــى  - ٤٩
املمثل اخلاص كلمـة، وشـارك يف حلقـة عمـل عـن �األطفـال 
والصـراع املسـلح: إعـادة إدمـاج اجلنـــود الســابقني يف اتمــع 
احمللي بعد انتهاء الصراع� نظمتـها حكومـة اليابـان، ومنظمـة 
البحـث عـن أرضيـة مشـتركة، ومؤسسـة الدراسـات العليـــا يف 

جمال التنمية الدولية. 
ويف البــتراء، األردن، يف أيــار/مــايو ٢٠٠١، شــــارك  - ٥٠
املمثل اخلاص يف االجتماع الـوزاري لشـبكة األمـن اإلنسـاين، 
وهي جتمع غري رمسي لـ ١٣ بلدا لديها نفس األفكار وملتزمـة 
بتشــجيع مســــائل األمـــن اإلنســـاين. وقـــدم املمثـــل اخلـــاص 
مقترحات تشكل برناجما مسـتمرا لعمـل الشـبكة مـع األطفـال 

املتضررين من الصراع املسلح. 
ويف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، سـافر املمثـل اخلــاص إىل  - ٥١
أوغادوغو إللقاء بيان باسم األمني العـام أمـام املؤمتـر السـادس 

بعــد املائــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل. وانتــهز هــذه املناســــبة، 
حسبما أشري إليه يف الفقرة ٤٠ أعاله، فاقترح خطــة ملشـاركة 
االحتـاد املسـتمرة باخلطـة املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بــالصراع 
املسلح. كما دعا الربملانيني إىل املساعدة يف احلملة الراميـة إىل 
إبداء االمتثال اللتزامام وتعـهدام حبمايـة األطفـال، ولتوفـري 
خمصصــات كبــرية يف امليزانيــة لألطفــــال املتـــأثرين بـــاحلرب، 
وللتعجيـل خبطـى التصديـــق علــى الــربوتوكول االختيــاري يف 

برملانات كل منهم. 
ويف ٥ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١، نظّــم مكتــب املمثــل  - ٥٢
اخلـاص باالشـتراك مـــع بعثــة الكرســي الرســويل لــدى األمــم 
املتحـدة حلقـة دراسـية يف مقـــر األمــم املتحــدة عــن األطفــال 
والصراع املسلح. وانعقدت هذه احللقة برئاسـة املمثـل الدائـم 
لفرنسا لدى األمـم املتحـدة وحضرهـا أشـخاص صغـار السـن 
وممثلـون عـــن اموعــات الدينيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
واحلكومـات ومشـاركون مـن األمـم املتحـدة. وتبـادل خالهلــا 
أطفــال مــن كولومبيــا وكوســوفو وســرياليون خــربام عــــن 
احلرب. وألقى القاصد الرسويل لبعثة املراقب الدائـم للكرسـي 
الرسويل لدى األمم املتحدة بيانا أمام احللقة الدراسية نقل فيه 
رسـالة خاصـة مـن البابـا يوحنـا بولـس الثـاين. وكـان يف مجلــة 
املشـاركني يف احللقـة رئيـس اجلمعيـة العامـة، ومستشـار وزيــر 
ــــة الدوليـــة املعـــين باملســـائل املتصلـــة  الوكالــة الكنديــة للتنمي
باألطفال املتأثرين باحلرب على الصعيد العـاملي، وممثلـون عـن 
املنظمـات غـــري احلكوميــة، واملمثــل اخلــاص، ونــائب املديــرة 
التنفيذية لليونيسيف. وغطى هذا احلـدث ممثلـون عـن السـلك 
ـــة تلفزيــون  الصحفـي املعتمـد لـدى األمـم املتحـدة وبثـت حمط

CNN جزءا طويال عنه. 

وعقب انعقاد املؤمتر الدويل املعـين باألطفـال املتـأثرين  - ٥٣
باحلرب، شكلت حكومـة كنـدا جلنـة دائمـة تضـم ممثلـني عـن 
حكوميت كندا وغانا، واليونيسـيف، ومكتـب املمثـل اخلـاص، 
ومنظمات غري حكومية خمتارة ومشاركني خمتارين مــن صغـار 
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السن لتتوىل استنباط مبـادرات متابعـة. وركـزت هـذه اللجنـة 
أعماهلـا علـى تسـهيل التصديـق علـى الـــربوتوكول االختيــاري 
وتنفيذه بسرعة، وعلى األعمال التحضريية للدورة االسـتثنائية 
املعنيـة باألطفـــال. واجتمعــت اللجنــة يف ســياق انعقــاد دورة 
اللجنة التحضريية للدورة االستثنائية وكذلك يف سـياق مؤمتـر 
األمم املتحدة املعين باالجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية 
واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه، وتعـتزم اختـاذ مبــادرات 

أخرى بالنيابــة عن األطفــال املتأثرين بالصـراع املسلح. 
وألقى املمثل اخلاص اخلطاب الرئيسـي يف مؤمتـر قمـة  - ٥٤
قرينــات رؤســــاء الـــدول واحلكومـــات األفارقـــة املعقـــود يف 
ــار/مـايو ٢٠٠١. واسـتغل هـذه املناسـبة  كيغايل، رواندا، يف أي
ليحث قرينات رؤساء الدول واحلكومات األفارقة على تزعـم 
احلملة الرامية حلماية وإعادة تأهيل األطفال الذين يعيشـون يف 
حاالت الصراع املسلح، واقترح عددا مـن األنشـطة امللموسـة 

اليت بإمكان املشاركة فيها. 
املنظمات غري احلكومية 

واصل املمثل اخلاص إعطاء أولوية خاصة للتعامل مـع  - ٥٥
املنظمات غري احلكومية. 

ـــــو الدميقراطيــــة  وخـــالل زيارتـــه جلمهوريـــة الكونغ - ٥٦
ـــع بشــكل مكثّــف مــع  ولروانـدا يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، اجتم
املنظمـات غـري احلكوميـة وجمموعـات مـن اتمـع املــدين. ويف 
ســياق التحضــري ملؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين باالجتــــار غـــري 
املشــروع باألســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيـــع 
جوانبــه، ويف أثنــاء انعقــــاد املؤمتـــر املذكـــور يف متـــوز/يوليـــه 
٢٠٠١، عمل املمثل اخلاص يف إطار آلية العمل املنسق بشـأن 
األسلحة الصغرية وكذلك يف إطـار اموعـة املعنيـة باألطفـال 
واألسلحة اخلفيفة واستضاف باالشتراك مع اليونيسيف وعدة 
منظمـات غـري حكوميـة أحداثـا علـى هـامش املؤمتـر اشـــتملت 

علـى عقـد فريـــق دراســي معــين باألطفــال والصــراع املســلح 
وإقامة برنامج معين باألطفال املتأثرين بالصراع املسلح. 

وشــارك املمثــل اخلــاص يف املؤمتــر العــاملي ملكافحــــة  - ٥٧
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـــانب ومــا يتصــل 
بذلـك مـن تعصـب املعقـــود يف آب/أغســطس ٢٠٠١ إلبــراز 
الصلة بني العنصرية وإيذاء األطفال يف سياق الصراع املسلح. 
ـــري حكوميــة،  وعقـد مكتبـه، باالشـتراك مـع عـدة منظمـات غ
فريقا دراسيا معنيا مبوضوع �اخلطر املضـاعف: أثـر العنصريـة 
والصـراع املسـلح علـى األطفـال� وكـــان يف مجلــة املنظمــات 
غـري احلكوميـة املشـاركة: الرابطـــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، 
والـس العـام للقساوسـة العـامليني للكنيسـة امليثوديـة املتحــدة؛ 
ومركز املوارد للنساء السود، ومؤمتر املنظمات غري احلكوميـة 

ذات املركز االستشاري لدى األمم املتحدة. 
وواصل املمثل اخلاص، بالتعاون الوثيق مـع �ائتـالف  - ٥٨
وقف استخدام اجلنود األطفال�، العمل يف احلملة الراميـة إىل 
كسـب التصديـق علـى الـربوتوكول االختيـاري ودخولـه حــيز 

النفاذ على وجه السرعة.  
ـــر األمــني العــام الثــاين املقــدم إىل  ولـدى حتضـري تقري - ٥٩
A/56/342-) جملــس األمــن عــن األطفــال والصــراع املســــلح
ـــى  S/2001/852) التمــس مكتــب املمثــل اخلــاص وحصــل عل

ـــدة والتحالفــات  مدخـالت مـن املنظمـات غـري احلكوميـة الرائ
غري احلكومية. 

وأجــرى املمثــل اخلــاص مشــاورات مــع عــــدد مـــن  - ٦٠
املنظمات غري احلكومية بشأن اقتراحـه بإنشـاء شـبكة حبـوث. 
ويف هـذا الســـياق، دعــا، التحــالف الــدويل إلنقــاذ الطفولــة، 
واملنظمـة الدوليـة للرؤيـة العامليـة، إىل تـويل مهمـة عقـــد حلقــة 
العمــل املعنيــــة خبطـــة البحـــوث الـــيت عقـــدت يف إيطاليـــا يف 
متـوز/يوليـه ٢٠٠١. وتـرد يف الفـرع زاي أدنـاه مناقشـة خلطــة 

البحوث وشبكة البحوث.  
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ـــتراك  ويعمـل احتـاد إنقـاذ الطفولـة (رادا بـارنن) باالش - ٦١
مع مكتب املمثل اخلاص واليونيسـيف علـى عقـد الفريـق غـري 
الرمسـي املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بتدريـــب أفــراد حفــظ 
السالم على محايـة األطفـال. ويشـارك يف هـذا الفريـق العـامل 

عدد من املنظمات غري احلكومية األخرى. 
وعمـل مكتـب املمثـل اخلـاص بشـكل وثيـق مـع عـدد  - ٦٢
من املنظمات غـري احلكوميـة، مبـا فيـها حتـالف إنقـاذ الطفولـة، 
ومنظمات حترير األطفال، وأطفال احلـروب، وأطفـال العـامل، 
ـــادة اشــتراك  وذلـك ـدف التشـجيع علـى اختـاذ مبـادرات لزي
صغار السن يف أعمـال الدعـوة بالنيابـة عـن األطفـال املتـأثرين 

باحلرب. 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ألقى املمثـل اخلـاص  - ٦٣
بيانات أمام عدد من املنتديات غري احلكومية البارزة، مبـا فيـها 
املأدبة السنوية ملنح اجلوائز اليت أقامتـها جلنـة احملـامني املدافعـني 
عـــن حقـــوق اإلنســـان، يف تشـــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠٠؛ 
واجتماع رابطة األمم املتحـدة لفيالدلفيـا الكـربى الـذي عقـد 
احتفاال بيوم األمم املتحدة يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠؛ 
ومنتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة املقيمـة يف بروكسـل الــذي 
نظمـه حتـــالف وقــف اســتخدام اجلنــود األطفــال، يف كــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠؛ واحلفلـة املوسـيقية الـيت أقيمـت حتـــت 
شـعار �صخـرة الريـو مـن أجـــل عــامل أفضــل�، يف ريــو دي 
ـــة  جانــريو، الــربازيل، يف كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠١؛ ومأدب

الغذاء السنوية للجنة اإلنقاذ الدولية.  
االتصال بصغار السن وإشراكهم  هاء -

يؤمن املمثل اخلاص باألمهيـة البالغـة لالتصـال بصغـار  - ٦٤
الســن وإشــــراكهم يف النـــهوض باخلطـــة املتعلقـــة باألطفـــال 
املتأثرين بالصراع املسلح. ويعتقد أنه ينبغـي لألطفـال املنتمـني 
للبلدان اليت تعيـش حبالـة سـالم أن يتبـادلوا األفكـار واخلـربات 
ـــأثرة بــاحلرب؛ وأن بإمكــان  مـع األطفـال املنتمـني للبلـدان املت

صغار السن العمل كدعاة ملاليني األطفـال الذيـن يعـانون مـن 
العيش يف حاالت صـراع مسـلح؛ وأنـه ينبغـي تشـجيع صغـار 
السن على االشتراك يف القرارات اليت متس محايتهم ومناءهم. 

ـــب املمثــل اخلــاص إىل تعزيــز االتصــال  ويسـعى مكت - ٦٥
وتبـــادل األفكـــار واخلـــربات بـــني جمتمـــــع األمــــم املتحــــدة 
وجمموعات الشباب من املناطق املتـأثرة بـاحلرب. ويف تشـرين 
األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، اســـتضاف مكتـــب املمثـــل اخلــــاص 
باالشـتراك مـع البعثـة الدائمـة للواليـات املتحـــدة لــدى األمــم 
املتحدة اجتماعا موعة من السرياليونيني البـتر جـراء احلـرب 
ــــن يف الواليـــات املتحـــدة  ومعظمــهم مــن األطفــال املوجودي
للمعاجلـة الطبيـة. وأتـاح هـذا االجتمـاع فرصـة شـيقة للتعـرف 
علـى التحديـات الـيت تواجـه إعـــادة التــأهيل. ويف متــوز/يوليــه 
٢٠٠١، اسـتضاف مكتـب املمثـل اخلـاص اجتماعـا انعقـــد يف 
مقـر األمـم املتحـدة موعـة مـن صغـار السـن املسـتفيدين مــن 
صنـدوق إيسـوثينج االسـتئماين جلنـوب أفريقيـا وقـد أتـاح هلــم 
هـذا االجتمـاع فرصـة التحـدث عمـا تعرضـوا لـه مـــن أعمــال 
ـــوب أفريقيــا أمــام جمتمــع األمــم املتحــدة  عنـف ومتيـيز يف جن

واملنظمات غري احلكومية. 
وواصل مكتب املمثل اخلاص تطوير مبادرة �صـوت  - ٦٦
األطفـال�. وقـد ُأجنـزت التقييمـات املوقعيـــة هلــذه املبــادرة يف 
البلــدان التاليــة: أوغنــــدا، والبوســـنة واهلرســـك، ومجهوريـــة 
الكونغـو الدميقراطيـــة، وســرياليون، وكولومبيــا، وليربيــا. ويف 
سـرياليون علـى وجـه اخلصـــوص، شــرعت حمطــة إذاعــة بعثــة 
األمـم املتحـدة يف سـرياليون، ومركـز التدريـــب والتكنولوجيــا 
لوسـائط اإلعـالم بـربامج موجهـة ملصلحـــة األطفــال املتــأثرين 
باحلرب. وجيري حاليا إعـداد خطـط لتوفـري التدريـب وتيسـري 
تشـكيل حتالفـات حمليـة وإنتـاج برامـج حمليـة موجهـة لألطفــال 
املتــأثرين بــاحلرب يف البلــدان الــيت أجريــــت فيـــها تقييمـــات 

موقعية. 
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احلالة على أرض الواقع والتقـدم احملـرز يف محايـة  واو -
األطفال املتأثرين بالصراع املسلح 

متابعة الزيارات القطرية  - ١
أيرلندا الشمالية 

أعرب املمثل اخلاص يف مجيع مراحل زيارتـه أليرلنـدا  - ٦٧
الشـمالية يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وعلـى وجـه التحديـــد يف 
أثنــاء اجتماعــه مبمثلــي الوزيــــر األول ونـــائب الوزيـــر األول 
جلمعيــة أيرلنــدا الشــمالية، عــن تــأييده القــوي إلنشــاء هيئـــة 
جديـدة مكرســـة لتعزيــز حقــوق الطفــل يف أيرلنــدا الشــمالية 
ـــــة لصنــــع  وكفالـــة ترمجـــة شـــواغل صغـــار الســـن إىل عملي
السياســات وحتديــد األولويــات وختصيــص املــوارد املطـــردة. 
ونوقشـت يف ذلـك الوقـت عـدة أفكـار توجـت بـاقتراح قدمــه 
مكتبا الوزير األول ونائب الوزير األول يف كانون الثاين/يناير 
٢٠٠١ يقضـي بتعيـني مفـوض لألطفـال يف أيرلنـدا الشـــمالية. 
ـــائب  وقــد وجــه املمثــل اخلــاص خطابــا إىل الوزيــر األول ون
الوزيـر األول تـأييدا ملـا يبذالنـه مـــن جــهود ترمــي إىل ترمجــة 
�اتفاق اجلمعة احلزينـة� إىل حقيقـة واقعـة وهـو اتفـاق يدعـو 
إىل استنباط مبادرات خاصة بصغار الســن املنتمـني إىل منـاطق 
متـأثرة باالضطرابـات. ويبشـر اقتراحـــهما هــذا باخلــري بصفــة 
خاصــة لألســباب التاليــــة: ألنـــه ُوضـــع مـــن خـــالل عمليـــة 
مشـاورات جـــرت بــني اجلــهات الفاعلــة احلكوميــة واتمــع 
املدين واجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة؛ وألنـه تبلـور كعنصـر 
ـــاصر اســتراتيجية شــاملة جديــدة حلمايــة األطفــال يف  مـن عن
أيرلندا الشمالية؛ وألنه سينتفع من تفحص الدروس املسـتفادة 
من املبــادرات املماثلــــة الـيت جـرت يف بلـدان أخـرى. وغالبـا 
ما يلزم إقامة هيكل رمسي من النوع املقـترح إقامتـه يف أيرلنـدا 
ـــات العليــا  الشـمالية لكفالـة إبقـاء قضايـا األطفـال مـن األولوي
علــى جــدول األعمــال السياســي طيلــة عمليــة بنــاء الســـلم. 
وسـيواصل مكتـب املمثـل اخلـاص العمـل مـع الســـلطات ذات 

الصلة وممثلي اتمع املدين على هذه املبادرة اهلامة. 

سرياليون 
يف إطـار متابعـة الزيـارات الـيت قـام ـا املمثـل اخلــاص  - ٦٨
إىل سـرياليون، دعـا مكتبـه إىل إنشـاء اللجنـة الوطنيـة لألطفــال 
املتـأثرين بـــاحلرب يف ســرياليون الــيت ينبغــي عليــها أن تكفــل 
مراعـاة شـواغل األطفـال يف عمليـة صنـع السياســـات وحتديــد 
األولويات وختصيص املوارد علـى أعلـى املسـتويات السياسـية 
ـــب مــع وزيــر  خـالل فـترة االنتقـال إىل السـالم. ويعمـل املكت
القضايـا اجلنسـانية وشـؤون األطفـال يف ســـرياليون علــى فتــح 
ــــة اآلن بعـــد أن وافـــق الربملـــان علـــى  مكتــب اللجنــة الوطني
التشريعات الالزمة لذلك. وسـيواصل املمثـل اخلـاص مسـاعيه 
للحصول على دعم لعمل اللجنة من وكـاالت األمـم املتحـدة 

واملاحنني الثنائيني واملتعددي األطراف. 
ويرحـب املمثـل اخلـاص بـالتقدم الـــذي مت إحــرازه يف  - ٦٩
سـرياليون بشـأن تسـريح األطفـال مـن جـانب اجلبهـة املتحـــدة 
الثورية وقوات الدفاع املدين. وخالل زيارة املمثل اخلاص إىل 
ـــوات الدفــاع  سـرياليون يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، تعـهدت ق
ـــاع عــن جتنيــد األطفــال دون ســن الـــ ١٨.  املـدين لـه باالمتن
وخالل الزيارة اليت قام ـا يف أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩، حصـل 
املمثل اخلاص على تعهد من اجلبهة املتحـدة الثوريـة باالمتنـاع 
عن جتنيد األطفـال دون سـن الــ ١٨ وتسـرحيهم. ومنـذ ذلـك 
احلني، سرحت قوات الدفـاع املـدين واجلبهـة املتحـدة الثوريـة 
ـــابع لألمــم  عـددا قليـال مـن األطفـال لكـن الفريـق القطـري الت
املتحدة وبعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون باتـا يبلغـان بصـورة 
ـــة  مــتزايدة عــن االمتثــال لتلــك التعــهدات. ومنــذ بــدء عملي
التسريح السريع يف أيار/مايو ٢٠٠١، جرى تسريح ٢١٤ ١ 
طفـال مـن اجلبهـة املتحـدة الثوريـــة و ٦٤٦ طفــال مــن قــوات 
الدفــاع املــدين و ١٤ طفــال مــــن الـــس الثـــوري للقـــوات 

املسلحة/جيش سرياليون. 
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سري النكا 
خـالل الزيـارة الـــيت قــام ــا نــائب املديــرة التنفيذيــة  – ٧٠
ملنظمة األمــم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) إىل سـري النكـا 
ـــة  يف شـباط/فـرباير ٢٠٠١، أجـرى مباحثـات مـع قيـادة حرك
منور تاميل إيالم ملتابعة التعهدات اليت قدمتـها للممثـل اخلـاص 
خالل زيارته إىل ســري النكـا يف عـام ١٩٩٨. وخـالل تلـك 
املباحثات، وافقت قيادة حركة منور تاميل إيالم على ما يلــي: 
تزويد منظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) ومفوضيـة 
األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني بالســـجالت املدرســــية، 
ــــني عـــن  والتعــاون يف تعقــب أمــاكن وجــود األطفــال املتغيب
الدراسة؛ وإعادة أي طفل يعـرف مكـان وجـوده إىل معسـكر 
تدريــب تــابع حلركــة منــــور تـــاميل إيـــالم يف غضـــون فـــترة 
أسبوعني؛ ووضع الفتات على مراكـز التجنيـد التابعـة حلركـة 
ـــو ١٧  منـور تـاميل إيـالم تشـري إىل أن السـن األدىن للتجنيـد ه
عامــا. وتســــاعد اليونيســـيف يف حتســـني مســـتوى املـــدارس 
املوجودة يف مقاطعة جفنا وتوفري التدريب ألفراد حركـة منـور 
تاميل إيالم بشأن حقوق الطفل. وأكدت احلركـة مـن جديـد 
أيضــا التزامــها بالســــماح لألمـــم املتحـــدة واملنظمـــات غـــري 

احلكومية بأن ترصد بانتظام امتثال احلركة لتعهداا. 
زيـــــارة املمثـــــل اخلـــــاص إىل مجهوريـــــة الكونغـــــو  - ٢

الدميقراطية 
ـــــل اخلــــاص بزيــــارة مجهوريــــة الكونغــــو  قـــام املمث - ٧١
الدميقراطية يف الفترة مـن ٢٤ أيـار/مـايو إىل ٣ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١ ليقيم بنفسه أحـوال األطفـال نتيجـة الصـراع املسـتمر 

يف البلد. 
وســافر املمثــل اخلــاص إىل مــــدن مقاطعـــات غومـــا  - ٧٢
وبوكـافو وبونيـا وكيسـنغاين وكانانغـا. ويف كينشاســـا، عقــد 
اجتماعــات مــع الرئيــس جوزيــــف كـــابيال وعـــدة وزراء يف 
احلكومــة ومــع قــادة األحــزاب السياســية الرئيســية وأعضـــاء 
السـلك الدبلوماسـي. ويف غومـا، اجتمـــع مــع قيــادة التجمــع 

الكونغـــويل مـــن أجـــل الدميقراطيـــة الـــذي يرأســـه أدولفـــــي 
أنوسـومبا. ويف بونيـا، اجتمـع مـع قـائد جبهـة حتريـر الكونغــو 
اليت يرأسها جان بيـري مببـا. ويف سـائر األمـاكن الـيت زارهـا يف 
البلد، حتدث مع األطفال املتأثرين باحلرب واتمعات املتـأثرة 
بـاحلرب واجتمـع مـع السـلطات احملليـة السياســـية والعســكرية 
ومـع املنظمـات غـري احلكوميـة اإلنسـانية احملليـة والدوليـة ومــع 
اتمـع املـدين والزعمـاء الدينيـــني ووكــاالت األمــم املتحــدة. 
وانعقــدت اجتماعــات حضرهــا مجــــع غفـــري مـــن النـــاس يف 
كينشاسا وكانانغا وبونيا وبوكافو وغوما وكيسنغاين وتبـادل 
ـــاء وجــهات النظــر مــع  فيـها املمثـل اخلـاص بشـكل فعـال وبن

طائفة واسعة من ممثلي اتمع املدين. 
ـــار  والحـظ املمثـل اخلـاص مـا خلّفتـه احلـروب مـن آث - ٧٣
مباشـرة وغـري مباشـرة شـديدة الوطـأة علـــى األطفــال يف بلــد 
نصـف سـكانه البـــالغ عددهــم زهــاء ٥٠ مليــون نســمة مــن 
ـــات  األطفـال دون سـن السادسـة عشـر مـن العمـر. ويعـاين مئ
اآلالف من األطفال أو قد ماتوا من جراء سـوء التغذيـة احلـاد 
واألمـراض الـيت ميكـن الوقايـة منـها مثـــل اإلســهال واحلصبــة. 
وتشـري تقديـرات إحـدى الدراسـات الـيت أجرـا مؤخـرا جلنـــة 
اإلنقــاذ الدوليــة أنــه منــذ انــدالع القتــــال يف آب/أغســـطس 
١٩٩٨ حدثت ٢,٥ مليون حالة وفاة وهو رقم يفـوق العـدد 
املتوقع عادة يف اجلزء الشرقي مـن البلـد وغالبيـة الضحايـا مـن 
األطفال. و ال يذهــب إىل املدرسـة أكـثر مـن نصـف األطفـال 
ممـن هـم يف سـن الدراسـة. وارتفـــع حــدوث عمالــة األطفــال 
ارتفاعا ملحوظا وخباصة يف مواقـع منـاجم األملـاس واملنجنـيز. 
ويف بوكافو وكيفو اجلنوبية، تلقى املمثل اخلاص تقـارير تفيـد 
بـــأن زهـــاء ٠٠٠ ٣ طفـــل يعملـــون يف املنـــاجم الواقعــــة يف 
املنطقة. وتفيد كذلك أن الفتيات يتعرضن علـى نطـاق واسـع 
لالســــتغالل اجلنســــي ولإلصابــــة بفــــريوس نقــــص املناعـــــة 
البشــرية/اإليــدز يف ممــرات احلــــرب وجيـــربهن اجلنـــود علـــى 
اختـالف انتمائـهم للعمـل كمحظيـات هلـــم. ويف كــل مكــان 
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ذهب إليه املمثل اخلاص، تلقـى تقـارير مسـتمرة تفيـد بتجنيـد 
واستخدام اجلنود األطفال على نطاق واسع. 

ولدى اختتام زيارة املمثل اخلـاص إىل البلـد، دعـا إىل  - ٧٤
وضع خطة عمـل ملعاجلـة حالـة األطفـال اخلطـرية يف مجهوريـة 

الكونغو الدميقراطية وقدم التوصيات التالية: 
وضـع مسـألة محـاية األطفـال علـــى جــدويل  (أ)
أعمـال احلـوار والعمليـــة السياســية: جيــب أن تصبــح محايــة 
األطفال وإعادة تأهيلهم أولويـة سياسـية وطنيـة ودون إقليميـة 
وينبغــي أن يوضعــا يف مقدمــة جــدول أعمــــال احلـــوار بـــني 

الكونغوليني وعملية السالم بصفة عامة؛ 
توسيع نطاق وجود بعثـة األمـم املتحـدة يف  (ب)
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة وأنشــطتها اإلنســانية: كــان 
لوصول املفرزة العسكرية واملراقبني العسـكريني التـابعني لبعثـة 
ـــر مدهــش  األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أث
وبناء بصورة خاصة يف أوساط اتمع الكونغويل. وينبغـي أن 
يتـم توســـيع أنشــطة البعثــة وتعزيزهــا يف اــاالت الــيت تنفــع 
السكان احملليني بصـورة مباشـرة، وال سـيما األطفـال والنسـاء 
منهم؛ ومن شأن هذا أن يعـزز أيضـا مصداقيـة األمـم املتحـدة 

يف أوساط الشعب الكونغويل؛ 
ـــوارد كافيــة ومســتدامة للحمايــة:  توفـري م (ج)
ينبغـــي للمجتمـــع الـــدويل أن ميـــد يـــد العـــون إىل األطفــــال 
الكونغوليني الذين عانوا معاناة شــديدة ال مـربر هلـا وأن يقـدم 
هلـم مسـاعدة ملموسـة تنصـب بصـورة خاصـــة علــى إصــالح 
ـــر املــوارد الالزمــة  املـدارس ومراكـز الرعايـة الصحيـة وأن يوف
بشدة لتسريح وإعادة إدماج اجلنـود األطفـال يف اتمـع علـى 

املدى الطويل؛ 
كبح عملية جتنيد األطفال: املكـان املناسـب  (د)
ـــس  لألطفـال هـو املـدارس ومـع أسـرهم وجمتمعـام احملليـة ولي
على أرض املعارك. وقد حصل املمثل اخلاص على دعم مجيـع 

القــــادة السياســــيني والعســــــكريني يف مجهوريـــــة الكونغـــــو 
الدميقراطيـة لربنـــامج العمــل التــايل املؤلــف مــن مخــس نقــاط 

لوقف عملية جتنيد األطفال: 
وقف كامل جلميع عمليـات جتنيـد واشـتراك  �١�
األطفال الذين هم دون سن الـ ١٨ عامـا يف 

اموعات والقوات املسلحة؛ 
إنشـاء آليـة لرصـد االمتثـال للتعـــهد املذكــور  �٢�

أعاله وتقدمي تقرير عن ذلك؛ 
تنظيم محلة توعية عامة كبرية إلرهاف وعي  �٣�
األوســـــاط العســـــكرية واتمـــــع املـــــــدين 

واتمعات احمللية مبسائل جتنيد األطفال؛ 
القيام بزيارات مشتركة (من قبل بعثة األمـم  �٤�
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــــو الدميقراطيـــة 
واليونيســـيف والســـــلطات العســــكرية) إىل 
املعسـكرات والثكنـات إلجـراء اســتقصاءات 

للجنود األطفال؛ 
ـــود  إقامــة الــربامج الضروريــة الســتقبال اجلن �٥�
األطفال وتسرحيهم وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة 

إدماجهم يف اتمع. 
وجيـب أن تـترجم التعـهدات اهلامــة الــيت أعلــن عنــها  - ٧٥
أطراف هذا الصراع إىل أعمال ملموسة ميكن أن تحدث أثـرا 
يف حياة األطفال. وجيب على القـادة العسـكريني والسياسـيني 
أن يظــهروا اإلرادة السياســية الالزمــة وأن يوفــوا بعـــهودهم. 

وينبغي بذل جهود ترمي إىل: 
ــــة  حتســـني رصـــد التعـــهدات: تؤكـــد احلال (أ)
السائدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أمهية االقتراح احلـايل 
املقـدم مـن املمثـل اخلـاص بإنشـاء �مرصـــد أطفــال� مســتقل 
لرصد سلوك أطراف الصراع جتاه التزامام وتعهدام حبماية 
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ــــة  األطفــال. وجيــب أن تكــون مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
إحدى البلدان الرائدة يف هذه املبادرة؛ 

التشــجيع علــى اتبــاع ــــج دون إقليمـــي  (ب)
حلماية األطفال: يلزم اختـاذ مبـادرة جـوار علـى الصعيـد دون 
ــــد  اإلقليمــي ملعاجلــة القضايــا العــابرة للحــدود مــن قبــل جتني
األطفـال وخطفـهم، واالجتـار باألطفـال ونقلـهم عـرب احلــدود. 
وجيري حاليــا جتنيـد وخطـف األطفـال مـن مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطيـة إىل البلـدان اـاورة ألغـراض التدريـب مث إعــادم 
إىل الكونغـو ألغـراض القتـال. وبـاملثل، جيـري جتنيـد وخطــف 
ـــن البلــدان اــاورة للقتــال يف مجهوريــة الكونغــو  األطفـال م

الدميقراطية؛ 
حتسـني مجـع البيانـــات والبحــوث: إن عــدم  (ج)
وجـود معلومـات موثوقـة عـن أثـر احلـروب علـى األطفـــال يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يـربز أمهيـة إقامـة شـبكة منسـقة 
تكفـل احلصـول علـى معلومـات أكـثر فعاليـة وانتظامـــا ومجــع 
بيانـات عـــن أثــر احلــرب علــى األطفــال وعــن أكــثر الســبل 
ـــن أجــل تــأمني محايتــهم وإعــادة  والوسـائل فعاليـة للتدخـل م
ـــة  تأهيلــهم. وينبغــي أن تكــون مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
إحدى دراسات احلاالت اإلفراديـة األوىل مـن خطـة البحـوث 

املقترحة؛ 
كفالـة إيـالء اهتمـــام لالحتياجــات اخلاصــة  (د)
للطفلــة: يلــزم وضــع برنــامج ملعاجلــة االحتياجــات اخلاصــــة 
للفتيـات اخلاضعـات لالعتـداء اجلنسـي واالســـتغالل اجلنســي. 
وينبغـي أن يتضمـن تدابـري لتلبيـة احتياجـان الصحيــة وتوفــري 
استشارة للصدمات النفسية، وإرهاف وعي اتمعات احمللية. 
بنــاء القــــدرة احملليـــة علـــى محايـــة الطفـــل  (هـ)
والدعوة. يلزم أن تقوم منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري 
احلكومية الدولية والدوائر املاحنـة بفعـل املزيـد لربـط جـهودها 

على حنو أوثق باجلهات الفاعلة واتمعـات احملليـة، إذ يشـكل 
ذلك أفضل سبيل لبناء القدرة احمللية على احلماية والدعوة؛ 

ـــم التقليديــة: ينبغــي تقــدمي كــل  تعزيـز القي (و)
مـا يلـزم مـن دعـم إىل املســـنني والشــيوخ احملليــني واملدرســني 
واتمع املدين احمللي واملؤسسات الدينية الـيت تعمـل مـن أجـل 
ــة  إحيـاء وتعزيـز املعايـري والقيـم احملليـة الـيت كـانت توفـر احلماي
للسكان املدنيني، وخاصة األطفال والنساء، ولكنها انقرضــت 

بسبب احلرب؛ 
ـــوارد الطبيعيــة.  اختـاذ تدابـري إلـاء ـب امل (ز)
أينمــا ذهــب املمثــل اخلــــاص، وجـــد أن األطفـــال وآبـــاءهم 
وأمـهام يدعـون إىل إـاء احلـرب ووضـع حـد لنـهب املــوارد 
الطبيعيــة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ويشــكل النــــهب 
الواسع النطاق والنظامي للماس والذهب والكولتان واخلشب 
والـنب مـن مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة، مــن جــانب كــل 
األطراف املعنية، وصمة عار ال ميكن قبوهلا البتة. فـهو يسـلب 
األطفال الكونغوليني حقهم الطبيعي ومواردهم اليت ينبغـي أن 
تستخدم يف تعليمهم ورعايتهم صحيا وتنميتـهم، كمـا أصبـح 
هذا النهب حـافزا ووقـودا السـتمرار احلـرب. ويـهيب املمثـل 
اخلاص بفريق اخلرباء املعين باالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد 
الطبيعية وغريهــا مـن الـثروات جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
أن يربـط النتـائج والتوصيـات الـيت خيلـص إليـــها بــاألثر الــذي 
يلحق باألطفال. وقـد رحـب مبـا أعلنـه احتـاد اخلطـوط اجلويـة 
املؤلـف مـن شـركيت سـابينا واخلطـوط اجلويـة السويسـرية مــن 
فرض حظر على نقل الكولتـان وكـل املعـادن املرتبطـة بـه مـن 

مجيع نقاط العمل يف شرق أفريقيا. 
ويف اخلتام، فإن من األمور اليت أثرت كثريا يف املمثــل  - ٧٦
اخلـــاص وأثلجـــت صـــدره الـــتزام مجيـــع قطاعـــات اتمــــع 
الكونغـويل بوحدـا الوطنيـة، مـن خـالل قـوة والــتزام اتمــع 
املـدين يف البلـد بأكملـه، وصالبـة وتصميـــم اتمعــات احملليــة 
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والشـباب. فمـن اخلـري لألطفـــال األنغوليــني، ولتنميــة أفريقيــا 
ومستقبلها، وللسالم واألمن الدوليني، أن يكون البلـد متحـدا 

ومساملا وقويا. 
 

٣ – كبح جتنيد األطفال 
ال تـزال احلاجـة إىل إـاء اسـتخدام األطفـال كجنـــود  - ٧٧
من املسائل ذات األولوية ومن التحديات الرئيسية أمام املمثل 
اخلـاص. ويعمـل املمثـل اخلـاص، أثنـــاء الصــراع املســلح، مــع 
شــركاء رئيســيني للحصــول علــى التزامــات مــن اجلماعــات 
والقـوات املســـلحة باالمتنــاع عــن جتنيــد األطفــال وبتســريح 
ـــها. وفضــال عــن ذلــك،  األطفـال املوجوديـن حاليـا يف صفوف
يقـوم مكتـب املمثـــل اخلــاص هــو واليونيســيف وغريهــا مــن 
الشـركاء يف األمـم املتحـدة بـــإدراج عنصــر خــاص باألطفــال 
انديــن يف مجيــع برامــج نــزع الســالح والتســــريح وإعـــادة 

اإلدماج. 
ويف آذار/مـارس، طلبـت حكومـة اليابـان مـن مكتــب  - ٧٨
ـــربامج  املمثــل اخلــاص إجــراء دراســة اســتقصائية لتجــارب ال
السـابقة يف جمـال إعـادة إدمـاج األطفـــال انديــن يف اتمــع. 
وخلصـت الدراسـة، الـيت أجنـــزت يف متــوز/يوليــه ٢٠٠١، إىل 
توصيات تشدد على أمور منها احلاجة إىل مشاريع حملية لبنـاء 
القدرات لضمان املشاركة اتمعية الطويلة األجـل. وسـيعمل 
املكتب على متابعة تنفيذ هذه التوصيات يف بلدان معينة علـى 

مدى العام املقبل. 
ويعتقـد املمثـل اخلـاص أنـه يتعـني التصـدي لألســـباب  - ٧٩
ـــد  اجلذريـة ملشـاركة األطفـال يف الصـراع. فـإىل جـانب التجني
القســري لصغــار الســن واختطافــهم وضمــــهم إىل صفـــوف 
القوات املقاتلة، هناك عوامل تشجع على جتنيد األطفال منـها 
تأثــري املعتقــدات األيديولوجيــة والفقــــر وعـــدم توافـــر ســـبل 
احلصول على التعليم املدرسي أو فرص التدريب املهين اديـة 
اقتصاديا. ويف حني أن الغرض األساسي للمعايـري الدوليـة هـو 

تقييد نشاط الذين يقومون بتجنيــد األطفـال، فـإن مـن املعلـوم 
ـــها الدمــار أو  أنـه يوجـد يف كثـري مـن البيئـات الـيت يغلـب علي
الفقـــر أو االســـتقطاب الشـــــديد أو الشــــحن األيديولوجــــي 
مـا يغـري األطفـال باملشـاركة يف القتـال ألسـباب أخـرى غــري 
التجنيـد القسـري. وال يـزال املمثـل اخلـاص يوجـه االنتبـــاه إىل 
األبعـــاد العـــابرة للحـــدود الختطـــاف األطفــــال وجتنيدهــــم 
ونشرهم؛ وقد اقترح أن تنتهج يف معاجلة هذه املشكلة �نهج 

تقوم على مشاركة البلدان ااورة�. 
وكثريا ما تفتقر األطراف الفاعلـة احملليـة والدوليـة إىل  - ٨٠
مــا يلــزم مــن املــــوارد واهليـــاكل الربناجميـــة واتســـاع نطـــاق 
املعلومات، للتعامل مع عمليات التسريح التلقائية أو الضخمـة 
جدا لألطفال اندين ومل مشلـهم بأسـرهم ومواجهـة حتديـات 
إعادة إدماجهم يف اتمع بشـكل طويـل األجـل. ومثـة حاجـة 
ـــوارد والقــدرات علــى الصعيــد  ملحـة إىل توفـري املزيـد مـن امل

امليداين هلذا الغرض. 
وظل املمثل اخلاص خالل زيارتـه جلمهوريـة الكونغـو  - ٨١
الدميقراطية، كما ُذكر أعاله، حيث أطراف الصراع على اختـاذ 
خطـوات معقولـة إلـاء جتنيـد األطفـال وضمـان تســـريح مــن 
يوجدون منهم يف صفوفها وإعادة إدماجهم. ويـرد يف الفقـرة 
٧٤ (د) أعـاله وصـف لربنـامج التســـريح املكــون مــن مخــس 
نقاط الذي وضعه املمثل اخلاص إلاء جتنيـد األطفـال والـذي 
وافــق عليــه مجيــــع أطـــراف الصـــراع يف مجهوريـــة الكونغـــو 

الدميقراطية. 
وعندما مت اقتياد ١٦٥ طفال كونغوليا من بونيا وبيين  - ٨٢
وبوتيمبو إىل أوغندا لتدريبهم عسكريا يف ايـة عـام ٢٠٠٠، 
سـاعد مستشـارو محايـــة الطفــل يف البعثــة واليونيســيف علــى 
تيســري إطــالق ســراحهم مــن معســكر التدريــب األوغنـــدي 
ونقلهم إىل معسكر انتقـايل يف أوغنـدا. وعمـل مكتـب املمثـل 
اخلاص واليونيسيف معا لتوجيـه أنظـار جملـس األمـن إىل هـذه 
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املســألة. وطــالب جملــس األمــن فيمــا بعــد يف قـــراره ١٣٤١ 
(٢٠٠١) املــؤرخ ٢٢ شــباط/فــرباير ٢٠٠١ مجيــع القــــوات 
واجلماعــات املســلحة املعنيــة أن تضــــع حـــدا فعليـــا لتجنيـــد 
األطفـال يف قواـا املسـلحة وتدريبـهم واســـتخدامهم يف هــذه 
القــوات. ورغــم اجلــهود الناجحــــة الـــيت بذلـــت يف مل مشـــل 
األطفــال بأســرهم يف متــوز/يوليــه و آب/أغســــطس ٢٠٠١، 
ال يزال القلق يساور آباءهم وأمهام وباقي أفراد أسرهم مـن 

احتمال إعادة جتنيدهم. 
ويف آب/أغســـطس ٢٠٠١، أطلـــع مكتـــب املمثـــــل  - ٨٣
اخلاص بعثة املاحنني لرسم اخلرائـط والربجمـة الـيت يتـوىل قيادـا 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أنشـطته، وهـي يف طريقـها 
إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومنطقـــة البــحريات الكــربى 
الســـتعراض احلالـــة بغيـــة وضـــع مبـــادرات لـــرتع الســـــالح 
والتسريح وإعادة اإلدماج. وأكد املكتـب للبعثـة أمهيـة اعتبـار 
األطفال اندين عنصرا يف كل قـوة أو مجاعـة مسـلحة، بـدال 
من اعتبارها فئة متميزة، وشدد على أمهيـة التخطيـط والربجمـة 
الطويلـي األجـل والشـاملني. وكـان مـن رأي املكتـب أن هــذا 
النهج سيساعد يف كفالة املراعـاة املتواصلـة لتجـارب األطفـال 
واحتياجــــام يف عمليــــات التحليــــــل والربجمـــــة السياســـــية 
ـــة واالقتصاديــة. وحيظــى هــذا النــهج  والعسـكرية واالجتماعي

بالتأييد الكامل للبعثة اليت يقودها الربنامج اإلمنائي. 
ويف أعقــاب مناقشــات بــني املمثــل اخلــاص ورئيــس  - ٨٤
مكتـب األمـم املتحـدة لدعـم بنـاء السـالم يف غينيــا – بيســاو، 
جنـح األخـري يف سـعيه إىل محـل حكومـة غينيـا – بيســـاو علــى 
إطالق سراح ٦٠٣ أطفـال ممـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة 
وكانوا جمندين يف اجليش الوطين. ويرحب املمثل اخلاص ـذا 
التطور وسيعمل مع مكتب األمـم املتحـدة لدعـم بنـاء السـالم 
يف غينيا – بيساو واليونيسيف والشـركاء اآلخريـن للمسـاعدة 
يف تســريح هــؤالء األطفــال وإعــادة إدماجــهم يف اتمـــع يف 

وقت مبكر وبشكل فعال. 

 
زاي – وضع جدول أعمال حبثي لسد الثغرات املعرفية 
يدرك املمثل اخلاص، منذ بدء واليته، احلاجة إىل سد  - ٨٥
ــــار  الثغــرات املعرفيــة احلرجــة فيمــا يتعلــق بطــابع ونطــاق آث
الصـراع املسـلح وإىل حتســـني تنســيق املعــارف املتاحــة حاليــا 
بشأن هذه املسألة. فذلك سيعزز العمل الذي يقوم به مقـررو 
السياسـات حاليـا لتعزيـز محايـة األطفـال يف حـــاالت الصــراع 
ــــترح املمثـــل  املســلح وإعــادة تأهيلــهم. ويف عــام ٢٠٠٠، اق
اخلـاص جـدول أعمـال حبثـي بعنـوان �سـد الثغـرات املعرفيــة، 
جدول أعمال حبثي بشأن آثار الصراع املسلح على الطفـل�، 
حدد فيه ثغرات معرفية يف جماالت رئيسـية أربعـة: االجتاهـات 
الســائدة حاليــا يف احلــروب املؤثــرة علــى األطفــال؛ وتوافــــر 
بيانات موثوق ا ومصنفة بشـأن األطفـال املتـأثرين بـالصراع 
املسـلح؛ واملعايـري والقيـم الثقافيـة املـراد ـا محايـة األطفـــال يف 
أوقــات الصــراع املســلح؛ وآثــار تقييــــم األنشـــطة الربناجميـــة 
والــدروس املســتفادة، مبــا يف ذلــك وضــع املؤشــــرات. وقـــد 
نوقشـت فكـــرة إقامــة شــبكة دوليــة للبحــوث وهيكــل هــذه 
الشـبكة ومنـاط تركيزهـا مناقشـــة مســتفيضة مــع اليونيســيف 
وشـركاء آخريـن يف األمـم املتحـدة ومنظمـات غـــري حكوميــة 

وعدة مؤسسات حبثية. 
وبفضل ما قدمته حكومـة إيطاليـا مـن رعايـة سـخية،  - ٨٦
عقــد مكتــب املمثــل اخلــاص، بالتعــاون مــع املركــز الوطـــين 
اإليطايل للتوثيق والتحليل يف جمايل الطفولـة واملراهقـة ومركـز 
حبوث العلوم االجتماعية، حلقـة عمـل يف فلورنسـا، بإيطاليـا، 
يف متـوز/يوليـه ٢٠٠١ ملناقشـة جـدول األعمـال البحثـي. وقــد 
مجعـت حلقـة العمـل ألول مـــرة بــني توليفــة غــري عاديــة مــن 
مقــرري السياســات واملمارســني والدعــاة والبــــاحثني الذيـــن 
ينتمون إىل طائفة متنوعة من الوكـاالت احلكوميـة ووكـاالت 
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة واملؤسسـات ومعـاهد 
البحوث واجلامعات من مجيع أحناء العـامل. وركـز املشـاركون 
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على السبل اليت ميكن ـا أن يسـاعد تعزيـز املعرفـة يف ختفيـف 
معاناة األطفال املتأثرين باحلروب. 

وقد جنحت حلقة العمـل يف حتقيـق أهدافـها الرئيسـية  - ٨٧
وهـي: وضـع جـدول أعمـال وخطـة عمـــل للبحــوث املتعلقــة 
بآثار الصراع املسلح على األطفال؛ وتكوين شـبكة حبثيـة مـن 
شأا أن توطد الصالت فيما بني خمتلف املؤسسـات والفئـات 
املعنيـة؛ وضمـان أن يكـون مـا ختلـص إليـه البحـوث ومـا ينتــج 
عنـها متجاوبـا مـع االحتياجـات العمليـة وأن يسـاعد يف تنويــر 

وتعزيز صنع السياسات واإلجراءات املتخذة. 
واتفــق يف حلقــة العمــل علــى إنشــاء شــبكة حبـــوث  - ٨٨
تتكــون مــن فريــق حبثــي مســتقل ال مركــزي تتــوىل تنســــيق 
أنشطته أمانة يقـع مقرهـا يف جملـس حبـوث العلـوم االجتماعيـة 
بنيويــورك. وستســعى الشــبكة إىل أخــذ احتياجــات خمتلــــف 
األطـراف الفاعلـة يف هـذا امليـدان بعـــني االعتبــار، وإىل تعزيــز 
تبادل األفكار واملعلومـات والتعـاون والتنسـيق فيمـا بـني هـذه 
األطراف الفاعلة. وستقوم الشـبكة، فضـال عـن ذلـك، بتنويـر 
وتعزيـز السياسـة واملمارسـة يف ذلـك اـال. وأخـريا، ســتكفل 
الشــبكة املشــــاركة املباشـــرة للمجتمعـــات املتـــأثرة بـــاحلرب 

وستبين القدرات يف املناطق املتأثرة بالصراعات. 
وملا كانت الشبكة البحثية قـد بلغـت مرحلـة متقدمـة  - ٨٩
مـن التخطيـط والتصميـم، فـإن مهمـــة مواصلــة تنســيق املــهام 
واإلدارة ستنتقل إىل جملس حبــوث العلـوم االجتماعيـة،. الـذي 
سيظل مكتب املمثل اخلاص على عالقة عمل وثيقة به. وفيما 
يلي بعض اخلطوات اليت سيلزم اختاذهـا يف إطـار متابعـة حلقـة 
ـــاكل املناســبة للشــبكة؛ إنشــاء موقــع علــى  العمـل: إقامـة اهلي
شبكة اإلنترنت عن األطفـال املتـأثرين بـالصراع املسـلح يوفـر 
إمكانيــة االطــالع علــى معلومــــات مـــن مؤسســـات خمتلفـــة 
وحيتـوي علـى وصـالت مبواقـع أخـرى ذات صلـة علـى شــبكة 
اإلنــترنت؛ وإعــداد قائمــة وافيــة باملشــاريع البحثيــــة الراهنـــة 

والسابقة اليت اضطلع ا أو يضطلـع ـا األفـراد واملؤسسـات؛ 
ـــاطها  وإنشـاء فـرق عمـل بشـأن مواضيـع حمـددة تعتمـد يف نش
علـى القـدرات اإلقليميـة املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بــالصراع 
املسلح وتعزز هـذه القـدرات، عـن طريـق تقـدمي املسـاعدة إىل 

الشبكات اإلقليمية املعنية باألطفال والصراع املسلح. 
 

تعزيز التعاون داخل منظومة األمم املتحدة  حاء -
أدى مكتــب املمثــل اخلــاص دورا حفــازا ومـــهما يف  - ٩٠
ـــني الوكــاالت  تشـكيل فريقـي عمـل غـري رمسيـني مشـتركني ب
خلدمـة قضيـــة محايــة الطفــل داخــل منظومــة األمــم املتحــدة: 
ـــو الفريــق العــامل املعــين بتدريــب موظفــي حفــظ  أحدمهـا ه
السـالم التـابعني لألمـم املتحـــدة علــى محايــة الطفــل، والــذي 
يشمل شركاء مـن األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة، 
واآلخــر هــو الفريــق العــامل املعــين بدمــج محايـــة الطفـــل يف 
عمليـات صنـع السـالم وحفــظ الســالم وبنــاء الســالم. كمــا 
يشارك املكتب يف فرقة العمل لغرب أفريقيا اليت تتـوىل قيادـا 
إدارة الشـؤون السياسـية، والـيت يعمـل فيـها املكتـب مـع غــريه 
مـن إدارات ووكـاالت األمـم املتحـدة لتنفيـذ توصيـات البعثـــة 
املشـتركة بـني الوكـاالت الـــيت أوفــدت إىل غــرب أفريقيــا يف 

آذار/مارس ٢٠٠١. 
ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠١، شــارك املمثــــل اخلـــاص يف  - ٩١
اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن اجتماعــات الــس االقتصـــادي 
ـــة املســتدامة يف أفريقيــا  واالجتمـاعي، الـذي ركـز علـى التنمي
ودور منظومة األمم املتحدة. وقدم عرضا بشـأن �الصلـة بـني 
الســالم والتنميــة: ــج مســــتقبلي لعمـــل األمـــم املتحـــدة يف 
أفريقيـا�، سـلط فيـه الضـــوء علــى احلاجــة إىل إدراج جــدول 
أعمال بشأن األطفال املتـأثرين بـالصراع املسـلح يف أي جـهد 

يبذل لتحقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة يف أفريقيا. 
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منظمة األمم املتحدة للطفولة 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت منظمة األمم  - ٩٢
املتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) ومكتـــب املمثـــل اخلـــــاص 
ـــا عليــه مــن إجــراء مشــاورات منتظمــة الســتعراض  مـا درج

القضايا واملبادرات اجلارية واملقبلة. 
فـإىل جـانب اجلـهود التعاونيـة الـيت اسـتثمرها مكتـــب  - ٩٣
املمثل اخلاص واليونيسيف يف إعداد التقرير الثاين لألمني العام 
ــــلح  املقــدم إىل جملــس األمــن بشــأن األطفــال والصــراع املس
ـــن دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية  واجلوانـب ذات الصلـة م
املعنية بالطفل، قام مكتب املمثل اخلاص واليونيسـيف مبناقشـة 
وتنفيـذ العديـد مـن املبـادرات املشـتركة طيلـة الفـترة املشــمولة 
بــالتقرير. وكمــا ُذكــر آنفــا، أرســل املمثــل اخلــاص واملديـــر 
التنفيـــذي لليونيســـيف نـــداء مشـــتركا إىل رؤســـــاء الــــدول 
ــــى  واحلكومـــات حيثـــام فيـــه علـــى التوقيـــع والتصديـــق عل
الــربوتوكول االختيــاري. وجــرى تنســيق اجلــــهود للمتابعـــة 
واحلث على االمتثال لاللتزامات اليت تعهدت أطراف الصراع 
بالوفاء ا أمام املمثل اخلاص، وخاصة يف سري النكا. ومتثـل 
اليونيسيف شريكا أساسيا يف مناقشة وإعداد جدول األعمـال 
البحثـي وشـبكة البحــوث اللذيــن اقترحــهما املمثــل اخلــاص. 
ـــط جلــهود مشــتركة للتعــاون يف تنفيــذ  وجيـري حاليـا التخطي
اتفـاق كوتونـــو بــني جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب 
واحمليـط اهلـادئ وجمموعـة دول االحتـاد األورويب. كمـا جيـــري 
بـذل جـهود لتحسـني التعـاون يف التحضـري للزيـارات القطريــة 

اليت سيقوم ا املمثل اخلاص. 
وقــد أجــرى مكتــــب املمثـــل اخلـــاص واليونيســـيف  - ٩٤
اســتعراضا لتجــارب مستشــاري محايــة الطفــل يف ســــرياليون 
ومجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة. وســــتكون نتــــائج هـــــذا 
االسـتعراض مـادة يعتمـد عليـــها الفريــق العــامل غــري الرمســي 
املشترك بني الوكاالت واملعين بدمج محاية الطفل يف عمليـات 
صنع السالم وحفظ السالم وبنـاء السـالم. وقـد بـدأت نتـائج 

االسـتعراض املشـترك تؤثـر بـالفعل يف الكيفيـة الـيت يقـترح ـــا 
املكتـب واليونيسـيف مرشـحني للتعيـني كمستشـــارين حلمايــة 
الطفـل. وكـان التعـــاون يف معاجلــة قضايــا األطفــال املتــأثرين 
بالصراع املسلح ذات الصلة بالدورة االستثنائية املعنية بالطفل 
ـــن مشــروع الوثيقــة اخلتاميــة  تعاونـا موسـعا ومثمـرا: إذ تضم
للـدورة االسـتثنائية عـن عـامل صـاحل لألطفـال توصيـات مهمـــة 
بشـأن جـدول األعمـال املتعلــق باألطفــال املتــأثرين بــالصراع 
املسلح، وجرى تنظيم مناسبات مشتركة كثـرية أثنـاء دورات 
اللجنة التحضريية، ووضعـت خطـط لعـدة مبـادرات مشـتركة 

مهمة للدورة االستثنائية ذاا. 
إدارة عمليات حفظ السالم 

يعمـل مكتـب املمثـل اخلـاص جنبـا إىل جنـب مـــع إدارة  - ٩٥
عمليـات حفـظ السـالم يف كـــل مــن املقــر ويف ســياق عمليــات 
حفظ السالم يف امليدان. ويشارك مكتب املمثـل اخلـاص بنشـاط 
يف عدة أفرقة عاملة وفرق عمل تنظمـها اإلدارة، مبـا يف ذلـك مـا 
يتعلق منها برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج يف مجهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون. ويعمـــل مكتــب املمثــل اخلــاص 
ـــدمي مقترحــات مشــتركة إىل  واليونيسـيف جنبـا إىل جنـب يف تق
اإلدارة بشـأن ضـم موظفـني خمتصـني حبمايـة الطفـل إىل عمليــات 
حفظ سالم معينـة، مثـل بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وبعثـة 
منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ويواصـل 
املكتب واليونيسيف بعد ذلك التعاون يف موافـاة اإلدارة بـاقتراح 
مبرشــحني لتــويل وظــائف محايــة الطفــــل. ومـــىت جـــرى إيفـــاد 
مستشاري محاية الطفل إىل امليدان، يعمل مكتب املمثـل اخلـاص 
واليونيسيف لتقدمي كـل مـا يلـزم مـن توجيـه أو دعـم، ولضمـان 
ـــا فيــها  النظـر يف مالحظـام واسـتنتاجام يف احملـافل املناسـبة، مب
فـرق العمـل الـيت تقودهـا اإلدارة والتقــارير الــيت يقدمــها األمــني 

العام إىل جملس األمن. 
ووفقـا ملـا تقـدم وصفــه، اتفقــت إدارة عمليــات حفــظ  - ٩٦
الســالم ومكتــب املمثــل اخلــاص واليونيســيف وإدارة الشــــؤون 
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ــــا يف تنظيـــم اجتماعـــات الفريـــق  السياســية علــى االشــتراك مع
املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بدمـج محايـة الطفـــل يف عمليــات 
صنع السالم وحفـظ السـالم وبنـاء السـالم. وكمـا ُذكـر أعـاله، 
يعمـل مكتـب املمثـل اخلـاص واليونيسـيف بالتعـــاون الوثيــق مــع 
إدارة عمليـات حفـظ الســـالم يف إعــداد مــواد تدريبيــة يف جمــال 
محاية الطفل من أجل موظفي حفظ السالم. وفضـال عـن ذلـك، 
أشركت إدارة عمليات حفـظ السـالم مكتـب املمثـل اخلـاص يف 
وضع إجراءات عمل للتحقيق واملتابعة فيما يدعى مـن جتـاوزات 
نسبت إىل موظفي حفـظ السـالم، تكـون مراعيـة للطفـل وتقـوم 
ــــهم ضحايـــا وشـــهودا. وأخـــريا،  علــى إشــراك األطفــال بوصف
شـاركت إدارة عمليـــات حفــظ الســالم يف وضــع خطــط لبــدء 
تشغيل شبكة حبوث يف جمـال الطفـل والصـراع املسـلح وأعربـت 
ــــة  عــن اســتعدادها إلتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل املواقــع امليداني
لألغراض البحثية اهلامة واملناسبة، وملواصلة املشاركة يف حلقـات 
العمـل، واضطلعـت بـدور فعـال يف صياغـة أسـئلة للبحـــوث مــن 

شأا أن تكون معلومات مفيدة ملوظفي حفظ السالم. 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

يف آذار/مارس ٢٠٠١، شارك مكتب املمثـل اخلـاص  - ٩٧
ـــودان تولــت قيادــا مفوضيــة  يف بعثـة إىل مشـال أوغنـدا والس
األمـم املتحـــدة حلقــوق اإلنســان. وقــد طلبــت جلنــة حقــوق 
ـــا ٦٠/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٦ نيســان/أبريــل  اإلنسـان، يف قراره
ـــن مشــال أوغنــدا(٢)، إىل  ٢٠٠٠، بشـأن اختطـاف األطفـال م
مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان إجـراء تقييـم للحالــة 
علـى أرض الواقـع يف املنـاطق املتـأثرة، مبـا يف ذلـك احتياجـات 
الضحايـا. وسـافرت البعثـة خـالل الفـترة مـن ١٧ آذار/مــارس 

إىل ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ إىل أوغندا والسودان وكينيا. 
ـــيت أوغنــدا  واجتمعـت البعثـة بكثـري مـن ممثلـي حكوم - ٩٨
والسـودان ووكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصلـــة واملنظمــات 
الدولية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األهلية والزعمـاء 
التقليديـني والدينيـني. كمـا اجتمعـت وأجـرت مقـــابالت مــع 

كثـري مـن األطفـال والراشـدين الذيـن فـروا مؤخـرا مـن جيــش 
الرب للمقاومة. وتقوم املفوضية حاليا بوضـع تقريـر البعثـة يف 

صيغته النهائية. 
جلنة حقوق الطفل 

قدم مكتب املمثل اخلاص معلومات أساسية وورقات  - ٩٩
إحاطـة إىل أعضـاء جلنـــة حقــوق الطفــل اســتعدادا ملداوالــم 
بشــأن غواتيمــاال ومجهوريــــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. وعـــرض 
املكتـب بإجيـاز للقضايـــا الرئيســية الــيت قــد يتــم تناوهلــا أثنــاء 
اســتعراض اللجنــة للتقــارير الدوريــة هلذيــن البلديــن، واختــــذ 
التدابري الكفيلة بتلقي أمانة جلنة حقوق الطفل التقارير املتعلقة 
حبقــوق الطفــــل ومحايتـــه الـــيت أعدهـــا خـــالل عـــام ٢٠٠٠ 
مستشارو محاية الطفل العاملون يف بعثة منظمة األمم املتحـدة 
يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ومـن املفـروض أن يســـاعد 
وجود مستشاري محاية الطفل يف هـذه البعثـة ويف بعثـة األمـم 
املتحدة يف سرياليون علـى ضمـان تدفـق معلومـات مسـتكملة 

من امليدان إىل اللجنة. 
 

احلواشي 
يتســم بأمهيــة خاصــــة يف هـــذا الصـــدد اعتمـــاد الـــربوتوكول  (١)
االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـــال يف 
الصراعات املسلحة (مرفق قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤ واملرفق 
األول مـن قرارهـا ٢٦٣/٥٤، علـى التـوايل) وتصنيــف جرائــم 
احلـــرب املرتكبـــة ضـــد األطفـــال يف نظـــام رومـــا األساســـي 

 .(A/CONF.183/9) للمحكمة اجلنائية الدولية
الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠٠،  (٢)
ــــب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصـــل  امللحــق رقــم ٣ والتصوي

الثاين، الفرع ألف. 

 

 


