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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة السادسة واخلمسون الدورة السادسة واخلمسون 

 البند ١٢٧ من جدول األعمال املؤقت** 
   تعزيز حقوق األطفال ومحايتها 

 األطفال والصراع املسلح 
  تقرير األمني العام*** 

 أوال - مقدمة 
هذا التقرير مقدم عمال بـالفقرة ٢١ مـن قـرار جملـس  - ١
األمـن ١٣١٤ (٢٠٠٠)، وهـو ثـــاين قــرار للمجلــس يكــرس 
حتديــــــدا لألطفــال والصــراع املســلح. وقــد تنــاول تقريـــري 
ــــس األمـــن عـــن األطفـــال  األول إلـــــى اجلمعيــة العامــة وجمل
والصراع املسلح (A/55/163-S/2000/712) طائفـة واسـعة مـن 
املسائل املعنيــة باألطفـال املتضرريـن مـن الصراعـات املسـلحة، 
وتضمـن ٥٥ توصيـة حمـددة. أمـا التقريـر املرحلـي هلـذه الســنة 
ـــري  بشـأن تنفيـذ القـرار ٣١٤ (٢٠٠٠) فينـص علـى عـدة تداب
هامـة ترمـي إلــــى محايـــــة األطفـال أثنـاء الصراعـات املســلحة 
وما بعدها. كما حييط التقرير جملس األمن علمـا بـاإلجراءات 
ـــة تنفيــذ توصياتــــــي الســابقة وقــرارات جملــس  اجلاريـة لكفال
األمــــــن ذات الصلــــــة، ويســلِّط الضــــوء علـــى اإلجـــراءات 

ـــــة التـــــــي ميكـــن اختاذهـــا يف املســـتقبل  الرئيسيــــــة اإلضافيـــ
القريب. 

وقـد جتلـى دور األطفـال يف الصراعـات املسـلحة الــيت  - ٢
ـــف، ويف  نشــبت يف الســنوات األخــرية بصفتــهم أهدافــا للعن
أحيان أخرى، بصفتهم مرتكبني للعنف، حىت وإن كان ذلـك 
رغما عن إرادم. وقد تضرر عدد كبري من األطفـال مباشـرة 
مـن جـراء الصـراع املســـلح، حيــث أقتلــع العديــد منــهم مــن 
مسـاكنهم وجمتمعـام، أو تعرضـوا للتشـويه، أو القتـل. وتيتــم 
آخرون، أو اختطفوا، أو أســيئت معاملتـهم، أو كـانوا ضحيـة 
االسـتغالل. ومـن املســـائل الــيت تضــر باألجيــال املقبلــة أشــد 
الضرر أثر احلرب على الفتيات. فباإلضافــة إىل مـا يعانينـه مـن 
ـــداء واالســترقاق  ظلـم يف أوقـات السـلم، فـهن يتعرضـن لالعت
اجلنسيني أثناء احلرب. فضال عن ذلك، تؤثـر احلـرب مباشـرة 
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على عدد أكرب كثريا من األطفال بتدمريها لشبكات وهياكل 
أساسية اجتماعية بأكملها. وتـزداد حـدة سـوء التغذيـة نتيجـة 
لتــدين إنتــاج األغذيــة، ولتعـــذر احلصـــول علـــى اخلدمـــات، 
وللتشرد. وتتحول موارد عديدة إىل اـهود احلـريب بـدال عـن 
أن توجـه إىل اخلدمـات االجتماعيـــة. ومــع تدهــور اخلدمــات 
ـــادات  الصحيـة، تشـهد معـدالت وفيـات الرضـع واألطفـال زي
جسيمة. ويؤدي تدمري املدارس وتشريد املعلمني إىل احلد مـن 
ـــم ويــترك األطفــال عرضــة خلطــر  فـرص احلصـول علـى التعلي
التجنيد. كذلك يؤدي التشريد إىل التفريق بـني األسـر وحيـرم 
األطفال من العيش يف بيئـة آمنـة. وقـد أصبحـت هـذه األمـور 
من املعامل املشتركة يف صراعات اليوم؛ وهي تستحق أن تـوىل 

اهتماما خاصا وأن تتخذ بشأا إجراءات خاصة. 
ويف أنغوال، على سبيل املثال، فإن احلــرب الـيت تـدور  - ٣
رحاها منذ ثالثني عاما، وقد أدى الفقر املستشـري، والتشـرد 
الداخلي، والتدهور يف تقدمي اخلدمات االجتماعية، إىل نشـوء 
ـــة. ومنــذ جتــدد انــدالع احلــرب يف عــام  حالـة إنسـانية كارثي
١٩٩٨، بلـغ عـدد املشـردين داخليـا زهـاء ٣ ماليـني شــخص 
(٢٥ يف املائـة مـن جممـوع السـكان). ويف مجهوريـــة الكونغــو 
ـــة بــأن عــدد مــن لقــوا  الدميقراطيـة، تفيـد جلنـة اإلغاثـة الدولي
ـــغ مــا  حتفـهم منـذ جتـدد القتـال يف آب/أغسـطس ١٩٩٨، بل
ـــون شــخص، أي أعلــى بكثــري مــن املليــون  يقـارب ٢,٥ ملي
شــخص الذيــن كــان يتوقــع أن ميوتــــوا يف ظـــروف خمتلفـــة. 
ومخسة وسبعون يف املائـة مـن األطفـال املولوديـن يف مقـاطعيت 
موبــا وكــاليمي مــاتوا أو ســيموتون قبــــل أن يبلـــغ عمرهـــم 

السنتني. 
ويف عـام ١٩٩٠، دخلـت حـيز التنفيـذ اتفاقيـة األمــم  - ٤
املتحدة حلقوق الطفل (قرار اجلمعية العامة ٢٥/٤٤، املرفق)، 
الــيت توفــر إطــارا معياريــا هامــا مــن أجــــل محايـــة األطفـــال 
املتضررين من الصراعـات املسـلحة، والـتزم قـادة العـامل الذيـن 
اجتمعوا يف مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل املنعقد يف عـام 

ــــى أعلـــى مســـتوى  ١٩٩٠ باختــاذ اإلجــراءات السياســية عل
�حلماية األطفال من ويالت احلروب والختاذ تدابري للحيلولة 

دون وقوع صراعات مسلحة أخرى...�. 
وخالل العقد الذي أعقب ذلـك املؤمتـر، أسـهم عـدد  - ٥
من اجلهات الفاعلة يف حتقيـق تقـدم ملمـوس يف وضـع وتنفيـذ 
خطة العمل بشأن األطفال والصراعات املسلحة. وقـد أفـدت 
عـن عـدد مـن هـذه اإلجنـازات يف تقريـري األخـري إىل الـــدورة 
االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة بـــالطفل، �حنــن األطفــال: 
اسـتعراض ايـة العقـد ملتابعـة مؤمتـر القمـــة العــاملي مــن أجــل 
الطفــل� (A/S-27/3، الفقــــرات ٣٤١-٣٦١). وبنـــاء علـــى 
ـــوزاري للجماعــة االقتصاديــة  الزخـم الـذي حتقـق يف املؤمتـر ال
لـدول غـرب أفريقيـا املعـين باألطفـال املتضرريـن مـن احلــرب، 
املعقـــود يف غانـــا يف نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠ (انظـــر الوثيقــــة 
A/55/163-S/2000/712، الفقــرة ٧٧)، عقــد املؤمتــــر الـــدويل 

املعين باألطفال املتضررين من احلرب الذي استضافته حكومة 
كنـدا يف وينيبيـغ يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ مبشــاركة ٥٠٠ ١ 
منـدوب مـن ١٣٠ بلـدا، ليولّـد دفعـة هامـة جلـــهودنا املبذولــة 
لصـاحل األطفـال املتضرريـن مـن الصراعـات املســـلحة. بيــد أن 
وعينا املتنامي مبحنة األطفال املتضررين من احلرب، وتركيزنـا 
املتزايد على محايتهم وإعادة تأهيلهم، مل يؤديا بعد، لألسـف، 
إىل إـاء معانـاة األطفـال أثنـاء الصراعـات املســـلحة وبعدهــا، 
وإن كنـا نالحـظ حـدوث تقـدم حممـود علـى عـــدة جبــهات، 
ومع ذلك، تظـل جـهودنا الراميـة إىل دخـول �عـهد تطبيـق� 
قواعــد ومعايــري محايــــة األطفـــال الذيـــن يعـــانون مـــن آثـــار 
الصراعات املسلحة قـاصرة عـن حتقيـق طموحـام فضـال عـن 

الوفاء باملعايري املتفق عليها عامليا. 
 

 ثانيا - تدعيم اإلطار املعياري 
بعـد حـــوايل ١٥ شــهرا مــن اعتمــاد اجلمعيــة العامــة  - ٦
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك 
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األطفال يف الصراعات املسلحة، مل تصل سوى ٥ تصديقـات 
– وهـو مـا يقـل مبقـدار ٥ عــن التصديقــات العشــرة املطلوبــة 
لدخول هذا الربوتوكول حيز النفاذ. كما وقّع واحد ومثـانون 
ـــها علــى التصديــق  بلـدا علـى الـربوتوكول، ممـا يشـري إىل عزم
عليـه. وأنـا أحـث تلـك البلـدان، باإلضافـة إىل البلـدان الـــيت مل 
توقـع بعـد، علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـــة للقيــام بذلــك دون 
مزيد من التأخري. عالوة على ذلـك، مل يقـم سـوى اثنـني مـن 
األطراف اخلمسة يف الربوتوكول (مها أنـدورا وسـري النكـا) 
ـــها الســن األدىن للتطــوع يف اخلدمــة  بتحديـد سـن ١٨ بوصف
العسكرية، وهو ما دعـوت الـدول األعضـاء يف السـنة املاضيـة 
إىل القيام به. وقد وجه كل من املدير التنفيـذي ملنظمـة األمـم 
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) وممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال 
والصراع املسلح نـداءات عاجلـة إىل عـدد مـن رؤسـاء الـدول 
واحلكومــــات حتــــث علــــى التوقيــــع و/أو التصديــــق علـــــى 

الربوتوكول االختياري. 
ويسرين أن أشري إىل أن ٣٧ دولة صدقت علـى نظـام  - ٧
روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، ممـا جيعـل إمكانيـة 
حماكمـة األفـراد املسـؤولني عـن جرائـم احلـرب واجلرائـم ضـــد 

اإلنسانية واإلبادة اجلماعية أقرب إىل التحقق. 
وقــد جــرى التصديــق بســرعة علــى اتفاقيــة منظمـــة  - ٨
العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ بشـأن القضـاء علـى أســـوأ أشــكال 
عمالــة األطفــال، الــيت حتظــر التجنيــد القســري أو اإللزامــــي 
ـــت االتفاقيــة  لألطفـال السـتخدامهم يف أعمـال القتـال، ودخل
ــدد  حـيز النفـاذ يف ١٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ ويبلـغ ع
الـدول األطــراف ــا حاليــا ١٧٣ دولــة. ومبناســبة الذكــرى 
ـــــة مبركــــز  الســـنوية اخلمســـني التفاقيـــة عـــام ١٩٥١ املتعلق
ــــدول األعضـــاء أن تكفـــل إيـــالء  الالجئــني، أناشــد مجيــع ال
االهتمام حلقوق الالجئني من األطفال، وفقا لكــل مـن اتفاقيـة 
عام ١٩٥١ واتفاقية حقوق الطفل. إضافة إىل ذلك، صدقـت 

١١٨ دولة على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استخدام وتكديس 
وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمريها. 

ويف حني أن املسؤولية القانونية الدوليـة الرئيسـية عـن  - ٩
محاية األطفال املتضرريـن مـن جـراء الصراعـات املسـلحة تقـع 
علـى عـــاتق الــدول، فــإن األطــراف األخــرى يف الصراعــات 
ـــال املتضرريــن مــن  تتحمـل واجبـات ال تقـل أمهيـة إزاء األطف
الصراعـات املسـلحة أو مـن يعيشـــون يف املنــاطق الــيت تشــهد 
صراعـات مـن هـذا القبيـل. وقـد طلبـــت إىل جملــس األمــن أن 
حيـث اجلماعـات املسـلحة علـى االلـتزام مبعايـــري محايــة الطفــل 
الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري، ويف 
القانون اإلنساين الدويل، وعلى قبول هذه املعايري والتعاون يف 
رصــد االمتثــال هلــا. (A/55/163-S/2000/712، التوصيـــة ٤). 
باإلضافـة إىل ذلـك، ينبغـي ملنظومـة األمـــم املتحــدة واجلــهات 
احلكومية الدولية الفاعلـة أن تقـدم الدعـم للمجتمعـات احملليـة 
ومؤسسـات اتمـع املـدين يف جـهودها لتعزيـــز املعايــري احملليــة 
اليت ظلت تقليديا تكفـل محايـة األطفـال يف أوقـات احلـروب. 

(املرجع نفسه، التوصية ٥). 
 

نقاط العمل 
يظل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل  - ١
مـن الصكـوك األساسـية الـيت يتوقـع مـن الـدول أن تصـــدق 
عليــها خــالل الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنيــــة 
ـــة دون  بـالطفل. ويرجـى مـن الـدول اختـاذ اخلطـوات الالزم
ـــن التأخــري للتوقيــع علــى الــربوتوكول االختيــاري  مزيـد م

والتصديق عليه. 
كمــا أن الــدول، خاصــة تلــك الــيت تنظــر يف أمـــر  - ٢
التصديـق علـى نظـام رومـا األساســـي، مدعــوة إىل مراجعــة 
تشريعاا الوطنية ـدف تعريـف اجلرائـم الداخلـة يف نطـاق 
الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدوليـة بوصفـها جرائـم 
وطنية، وعلى كفالة توافـر االختصـاص القضـائي للمحـاكم 
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الوطنيــة للنظــر يف تلــــك اجلرائـــم ومتكينـــها مـــن حماكمـــة 
االنتـهاكات الشـنيعة حلقـــوق الطفــل يف ســياق الصراعــات 

املسلحة حيثما وقعت. 
 

ثالثـا - رصـــد الواجبــات وااللتزامــات – تشــجيع 
االمتثال   

يوفـر اإلطـار املتمثـــل يف القــانون الــدويل ومــا ينجــم  - ١٠
ــــن التزامـــات األســـاس الـــذي جيـــب أن تنبـــين عليـــه  عنــه م
اجلـهود الدوليـة. كمـا أن الرصـد الفعـال لاللـتزام ـذا اإلطــار 
ميثـل يف حـد ذاتـه إجـــراء ضروريــا يســهم يف محايــة األطفــال 

وحقوقهم. 
 

تشجيع االمتثال للواجبات وااللتزامات   ألف –
علـى مـدار الســـنوات الثــالث املاضيــة، عمــل ممثلــي  - ١١
ـــــين باألطفــــال والصــــراع املســــلح إىل جــــانب  اخلـــاص املع
اليونيسيف مع بعثات األمم املتحـدة واألفرقـة القطريـة التابعـة 
هلــا الســتصدار التزامــات مــن األطــراف الداخلــة يف خمتلـــف 
ــــها  الصراعــات املســلحة يف مجيــع أرجــاء العــام، يــترتب علي
سلسـلة مـن التعـهدات املتعلقـة حبمايـة األطفـال مـن قبـل تلــك 
األطراف. وشجع ممثلـي اخلـاص، السـيد أوالرا أوتونـو، علـى 
صـــدور ٥٩ التزامـــا حمـــددا مـــن احلكومـــات ومـــــن ممثلــــي 
اجلماعات املسلحة يف عدد من مناطق الصراعات اليت تعـرض 

فيها األطفال ملعاناة هائلة. 
وعلــى ســبيل املثــال، زار ممثلــي مجهوريــة الكونغــــو  - ١٢
الدميقراطية يف الفترة مـن ٢٣ أيـار/مـايو إىل ٣ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١، حيـث اجتمـع إىل الرئيـس جوزيـــف كــابيال، وقــادة 
ــــة الســـيد  التجمــع الكونغــويل مــن أجــل الدميقراطيــة، برئاس
أدولف أونوسومبا، وقادة جبهة حترير الكونغو، برئاسـة جـان 
بيري بيمبا. واقترح ممثلي برنامج العمل التايل الذي يتـألف مـن 

مخــس نقــاط إلــاء جتنيــــد األطفـــال يف مجهوريـــة الكونغـــو 
الدميقراطية حيث قبله مجيع القادة السياسيني والعسكريني: 

وقـــــف جتنيـــــد األطفـــــال دون ســـــــن ١٨  (أ)
واالمتناع عن نشر اجلنود األطفال؛ 

القيام بزيارات مشتركة (تنفذهـا بعثـة األمـم  (ب)
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومنظمــة األمــــم 
املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف، والســــلطات العســـكرية) إىل 
املخيمات والثكنات العسكرية لكفالة عدم استخدام األطفـال 

يف احلرب؛ 
التشـجيع علـى محــالت التوعيــة العامــة الــيت  (ج)
تستهدف توعية العسكريني واتمع املــدين واتمعـات احملليـة 

مبسألة اجلنود األطفال؛ 
إعــداد الــــربامج الالزمـــة الســـتقبال اجلنـــود  (د)

األطفال ونزع أسلحتهم وتسرحيهم وإعادة تأهيلهم؛ 
إنشاء آلية لرصد االمتثال لاللتزامات الواردة  (هـ)

أعاله وتقدمي التقارير يف هذا الصدد. 
إضافة إىل ذلك، التزم أولئـك القـادة بكفالـة إيصـال املسـاعدة 
اإلنسانية إىل مجيع الفئـات املسـتضعفة مـن السـكان، ال سـيما 
األطفال، وقدموا ضمانات أمنية للعـاملني يف اـال اإلنسـاين. 
ومـن املـأمول أن تتقيـد أطـراف الصـراع املســـلح يف مجهوريــة 
ـــيت مت إعالــا ملمثلــي  الكونغـو الدميقراطيـة ـذه االلتزامـات ال

اخلاص. 
ويف عـدد مـن منـاطق الصـــراع، مت الوفــاء بالتزامــات  - ١٣
هامـة ُأعلنـت ملمثلـي اخلـاص وغـريه مـن اهليئـات ذات الصلــة. 
ـــهن  فقـد سـنت حكومـة روانـدا قانونـا ميكـن الفتيـات، مبـن في
عشرات اآلالف الالئي أصبحــن علـى رأس أسـر معيشـية بعـد 
اإلبــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف عــام ١٩٩٤، مــــن وراثـــة 
املـزارع وغريهـا مـن املمتلكـات الضروريـة للعيـــش. ووافقــت 
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األطـراف يف الصـراع املسـلح، اسـتجابة ملناشـدة ميسـر عمليــة 
أروشـــا للســـالم، علـــى إدراج املســـائل املتعلقـــــة باألطفــــال 
املتضررين من احلرب يف جدول أعمال عملية السـالم ويف مـا 
جنم عنها من اتفاقـات. وقـامت حكومـة كولومبيـا برفـع سـن 
التجنيد يف القوات املسلحة إىل ١٨ سنة، وعقب ذلك قـامت 
بتسـريح عـدد مـن األحـداث انديـن. واختـذت األطـــراف يف 
الصراع املسلح بالسودان خطوات لتيسري إيصـال املسـاعدات 
اإلنسـانية إىل منـاطق احلـرب. وأوفـت احلكومـــة يف ســرياليون 
بالتزامـها بإنشـاء جلنـة وطنيـة معنيـة باألطفـال املتضرريـــن مــن 
ــال  احلـرب. إال أنـه رغـم حـاالت التقـدم هـذه، ال يـزال األطف
يســتهدفون يف الصراعــات املندلعــة يف الســودان وبورونــــدي 
ـــــراد حــــرب العصابــــات  وســـري النكـــا، ومـــن جـــانب أف

واملليشيات يف كولومبيا. 
وقد دلّت التجربـة علـى أن القيـادة املتضـافرة لبعثـات  - ١٤
األمم املتحدة ووكاالا، ال سيما أفرقة األمم املتحدة القطرية 
العاملة يف امليدان، واملنظمـات غـري احلكوميـة، يف متابعـة هـذه 
االلتزامات عن طريق مواصلـة الدعـوة والرصـد، تتسـم بأمهيـة 
حيوية يف جناحها. فاملعايري وااللتزامات تقتضي االمتثـال. ويف 
السنة املاضية دعوت الدول األعضاء إىل النظر يف اختاذ تدابـري 
لربـط تقـدمي أي مسـاعدة سياسـية ودبلوماسـية وماليـة وماديــة 
وعسـكرية إىل أطـراف يف الصراعـات مـن الـدول أو مـن غـــري 
الــدول باالمتثــال للمعايــري الدوليــة الــيت حتمــــي األطفـــال يف 
الصراعات املسلحة. وإنين أكرر مناشديت الـدول األعضـاء أن 
تستخدم نفوذها السياسي والقانوين والدبلوماسـي للمسـاعدة 
يف كفالــة احــترام أطــراف الصراعــات لواجباــــا والتزاماـــا 

املتعلقة حبماية األطفال. 
 

رصد االمتثال لاللتزامات والتعهدات   باء -
مثـة حاجـة ملحـة إىل مواصلـة توســـيع نطــاق وتعزيــز  - ١٥
ـــة  اإلبـالغ غـري املتحـيز واملوثـوق عـن االمتثـال للمعايـري الدولي

ـــي  والتعـهدات الـيت قطعتـها أطـراف الصراعـات املسـلحة ملمثل
اخلـاص املعـين باألطفـال والصراعـات املسـلحة وهليئـات معنيــة 
أخـرى. ومـن شـأن اإلبـــالغ ــذه الطريقــة أن يســاعد علــى 
ممارســة ضغــط سياســي علــى األطــراف املقصــرة يف احـــترام 

التزاماا وتعهداا املتعلقة حبماية األطفال. 
وقد نشط جملــس األمـن بشـكل مـتزايد يف دعوتـه إىل  - ١٦
حتسني الرصد واإلبالغ عن الشواغل املتصلة حبماية األطفـال. 
ـــال، أشــار الــس حتديــدا يف قــراره ١٣٥٥  وعلـى سـبيل املث
(٢٠٠١) عن احلالة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل أنـه 
ينبغي للمستشارين يف جمال محاية األطفال والعاملني مـع بعثـة 
األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة العمـــل علــى 
�ضمـان القيـام بـالرصد واإلبـالغ علـى حنـــو متســق ومنتظــم 
بشـأن سـلوك أطـراف الصـراع فيمـا يتعلـق بالتزامـام حبمايـــة 
األطفال يف إطار قوانـني حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين، 
وتعهدات هؤالء األطراف للممثل اخلاص لألمـني العـام املعـين 

باألطفال والصراع املسلح�. 
ـــة األمــم املتحــدة حلقــوق  كمـا عملـت أيضـا مفوضي - ١٧
اإلنســان مــع إدارة عمليــــات حفـــظ الســـالم إلدراج رصـــد 
حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم مبـا يف ذلـك إشـراك 
موظفـي حقـوق اإلنسـان يف بعثـة األمـم املتحـدة يف ســرياليون 
ــــة.  وبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطي
وباإلضافة إىل ذلك يويل العديد من املقررين اخلاصني التابعني 
للجنـة حقـوق اإلنسـان اهتمامـــا خاصــا لألطفــال املتضرريــن 
جراء الصراعات املسلحة خـالل بعثـام ويف تقـاريرهم؛ وقـد 

متكن بعضهم من تقدمي إحاطات إىل جملس األمن. 
ومـن بـــني الداعــني إىل حتســني الرصــد جمموعــة مــن  - ١٨
املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة الـــيت بــدأت تنشــئ �قائمــة 
باجلهات اليت يتعني مراقبتها� الغـرض منـها جتميـع املعلومـات 
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وتقييـم أداء القـوات واموعـات املسـلحة اسـتنادا إىل املعايــري 
املوحدة ومواصلة مجع املعلومات يف امليدان. 

وميكن أن تترتب على فعالية الرصـد واإلبـالغ بشـأن  - ١٩
انتهاكات حقوق األطفال أثناء احلروب تبعات تعرض أرواح 
ـــر. وقــد  املوظفـني امليدانيـني، الدوليـني منـهم والوطنيـني للخط
ــــراف يف  محــل هــذا األمــر جملــس األمــن علــى مناشــدة األط
الصراعـات املســـلحة مــرارا وتكــرارا كفالــة الوصــول بأمــان 
ــــود إىل املســـتضعفني مـــن الســـكان وأدان بشـــدة  وبــدون قي
االعتــداءات الــيت يتعــرض هلــا موظفــو املنظمــــات اإلنســـانية 

وطالب مبقاضاة مرتكبيها. 
وميكـن لوسـائل اإلعـــالم أيضــا أن تضطلــع بــدور يف  - ٢٠
لفـت االنتبـاه إىل حمنـة األطفـال يف الصراعـات املسـلحة. ففــي 
ـــين لالســتقالل التــام  أيـار/مـايو ٢٠٠١ اختطـف االحتـاد الوط
ألنغـوال (يونيتـا) ٦٠ طفـال أنغوليـا يف مقاطعـة كاسـيتو بنغــو. 
وقد أتاحت الوثائق املتوافرة بشأن األطفـال املختطفـني – الـيت 
تضمنــت أمســــاءهم وأعمـــارهم وصورهـــم – ملنظمـــة األمـــم 
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنسق األمم املتحـدة للشـؤون 
اإلنسانية يف أنغول،ا إطالق محلة إعالمية دولية أفضت بيونيتا 
إىل تسليم األطفال إلرسـالية كاثوليكيـة بعـد انقضـاء عشـرين 

يوما. 
وجيـب أال يشـــكل الرصــد بطبيعــة احلــال غايــة حبــد  - ٢١
ذاـا. فـإذا مـا كـان القصـــد مــن اجلــهود املبذولــة يف الرصــد 
ـــع مــرور  حتديـد االجتاهـات والتنبـؤ بـاملنحى الـذي سـتأخذه م
الزمــن، وإذا مــا أريــد تســخري املعلومــات املتوافــرة ملمارســـة 
اإلرادة السياسـية عـــن علــم ولبــذل اجلــهود مــن أجــل رســم 
السياسـات ووضـع الـربامج لصـاحل األطفـــال، القتضــى األمــر 
عندئذ كفالة القيام برصد دقيق وموثــوق وحيـادي ومنـهجي. 
ـــق إليــذاء األطفــال يف زمــن احلــرب  ومـن شـأن الرصـد الدقي
وتوثيقها أن ييسرا جهود ما بعد الصراع الراميـة إىل الكشـف 
ـــك. ويف  عـن مرتكـيب هـذه اجلرائـم ومقاضـام مـىت أمكـن ذل
هذا السياق، اقترح ممثلي اخلاص املعين باألطفال والصراعـات 

املسلحة إنشاء �مرصد� مستقل يعمل بالتعـاون مـع مؤسسـة 
أحبـاث مسـتقلة هدفـه رصـد ســـلوك األطــراف يف الصراعــات 

املسلحة ومدى امتثاهلا ملا قطعته من تعهدات. 
 

نقاط العمل 
مناشدة جملس األمـن والـدول األعضـاء أن تواصـل  - ٣
اختــاذ اخلطــوات الــــيت تكفـــل امتثـــال مجيـــع األطـــراف يف 
ــه  الصراعـات املسـلحة اللتزاماـا حبمايـة األطفـال وملـا قطعت
مـن تعـهدات ملمثلـي اخلـاص املعـين بـاألطراف والصراعــات 
املســلحة فضــال عــن اهليئــات ذات الصلــة التابعــــة لألمـــم 

املتحدة. 
رمبـا يـود جملـس األمـن أن يكفـــل تضمــني واليــات  - ٤
عمليــات الســالم صراحــة أحكامــا تتعلــق برصــد حقــــوق 

األطفال. 
ضــرورة تزويــد جملــس األمــن والــــدول األعضـــاء  - ٥
مبعلومات دقيقة وآنية عن محاية حقوق األطفال يف حـاالت 
الصراع من مصادر متنوعة من بينها عمليـات السـالم الـيت 
تضطلــع ــا األمــم املتحــدة واألفرقــة القطريــة واملقـــررون 

اخلاصون واملنظمات غري احلكومية. 
مناشـدة املنظمـات اإلقليميـة إنشـاء آليــات للرصــد  - ٦
واختاذ خطوات حتد مـن حركـة عبـور احلـدود أمـام األفـراد 
واجلماعـات الذيـن يثبـت ضلوعـهم يف اإلخـــالل بتعــهدام 

والتزامام حبماية األطفال. 
 

ـــة األطفــال يف جــدول أعمــال  رابعـا – إدراج محاي
األمم املتحدة للسالم واألمن   

قد شهد هذا العام حتركا متزايدا مـن جـانب اجلمعيـة  - ٢٢
ــــس األمـــن لصـــاحل األطفـــال املتضرريـــن جـــراء  العامــة وجمل
الصراعات املسلحة، مبا من شأنه أن جيعـل الـدورة االسـتثنائية 
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للجمعيـة العامـة املعنيـة باألطفـال ختـرج بنتيجـة فعالـــة يف هــذا 
املضمار. 

 
التحرك املتزايد لس األمن لصـاحل األطفـال يف  ألف -

الصراعات املسلحة 
ظل جملس األمن طوال العام املاضي يطلب معلومات  - ٢٣
تتعلـق بـــاألثر املــترتب علــى األطفــال مــن جــراء الصراعــات 
املسلحة، وكان حيصل على هذه املعلومات ويرد عليـها. وقـد 
اضطلعت بتضمني تقارير جملس األمن ذات الصلة تقييمـا عـن 
ـــات  الشــواغل امللحــة املتعلقــة حبمايــة األطفــال وعــن التوصي
املتخـذة بشـأا. ونتيجـــة لذلــك تلقــى الــس طــوال الفــترة 
املشمولة بالتقرير معلومــات و/أو توصيـات ذات صلـة وردت 
يف حنو ثالثني تقريرا. وقد أظهرت سبعة قرارات صـادرة عـن 
جملــس األمــن قلقــا إزاء محايــة األطفــال خــــالل الصراعـــات 
املسـلحة، وكذلـك احلـال بالنسـبة إىل مـا أصـدره الـــس مــن 
بيانـات رئاسـية وأجـراه مـن مناقشـــات عامــة. وعــالوة علــى 
ـــالترابط القــائم بــني الصراعــات  ذلـك، واعترافـا مـن الـس ب
املسـلحة وتدهـور األوضـاع اإلنسـانية الـــيت تؤثــر علــى نســبة 
وفيات األطفال تأثريا كبريا، بـدأ الـس يتلقـى إحاطـات مـن 
وكاالت إنسانية عـن حالـة األطفـال يف البلـدان واملنـاطق الـيت 
حتظــى باهتمــام الــس. وأنــا أحــث الــس علــى أن ينظـــر 
بانتظـــام يف هـــذه املعلومـــات وأن يتخـــذ، عنـــد االقتضـــــاء، 
اإلجراءات اليت تكفـل قيـام األطـراف يف الصراعـات املسـلحة 
بتيسـري وصـول املســـاعدات اإلنســانية بأمــان ودون قيــود إىل 

الفئات املستضعفة من السكان. 
ويـأيت تدخـل الـس يف احلالـــة الســائدة يف مجهوريــة  - ٢٤
ــــى قلقـــه املـــتزايد إزاء محايـــة  الكونغــو الدميقراطيــة مثــاال عل
األطفــال. وقــد أفضــت دعوتــه مجيــع األطــراف يف الصـــراع 
املسلح إىل الوقف الفوري لتجنيــد واسـتغالل اجلنـود األطفـال 
ـــى ١٦٥  (القــرار ١٣٣٢ (٢٠٠٠)، إىل تســليم مــا يزيــد عل

طفال من بونيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، إىل اليونيسيف 
ــذا  بعـد أن كـانوا يف معسـكر للتدريـب يف أوغنـدا. وإن دل ه
األمر على شيء فإمنا يدل على أن قرارات جملس األمن قـادرة 
علـى توفـري الدعـم الـذي حتتـاج إليـه الوكـــاالت علــى األرض 
ملواجهـة انتـهاكات حقـوق الطفـــل. واســتمع أعضــاء الــس 
ـــرر اخلــاص بشــأن حالــة حقــوق  أيضـا إىل إحاطـة قدمـها املق
اإلنســان يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــــة الســـيد روبرتـــو 
ــل  غـاريتون الـذي تكلـم أساسـا عـن قضيـة اجلنـود األطفـال قب
زيارة الس هلذا البلد وبعدها. ويف القـرار ١٣٤١ (٢٠٠١) 
طلـب جملـس األمـن أن يشـرف ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال 
والصراعات املسلحة علـى مـدى االمتثـال للمطالبـة باإلسـراع 
بتسريح هؤالء األطفال وإعادم إىل وطنـهم وإعـادة تأهيلـهم 
وحث على إيفاده لزيارة املنطقة دون إبطاء. ويف وقت الحق 
أدرج الـــس يف واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــــة 
الكونغـو الدميقراطيـة الـيت جـددت يف حزيـران/يونيــه ٢٠٠١، 
عددا من العناصر العملية املتعلقة حبمايـة األطفـال. ويف القـرار 
١٣٥٥ (٢٠٠١) ناشد الس حتديدا مجيـع األطـراف املعنيـة 
أن تكفل التصدي للشواغل امللحة املتعلقة حبمايـة األطفـال يف 
ـــة والثنائيــة واإلقليميــة، والعمــل علــى  مجيـع احلـوارات الوطني
تسـريح اجلنـود األطفـال بسـرعة. كمـا ناشـد الـدول األعضــاء 
ـــة إلعــادة إدماجــهم علــى املــدى  كفالـة توفـري املـوارد املطلوب
ـــل االنتشــار الكــايف  الطويـل. كمـا طلـب الـس مـين أن أكف
للمستشارين يف جمال محاية األطفال الذيـن سـبق للمجلـس أن 
أذن بإيفادهم ضمن بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وضمـن 
بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. 
وســيوفد قريبــا عــدد آخــر مــن املستشــارين يف جمــال محايـــة 
األطفـال للتخفيـف مـن العـبء الـذي يـرزح حتتـه حاليـا قســم 
محايـة األطفـــال يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة 
ــــنت  الكونغــو الدميقراطيــة الــذي يعمــل فــوق طاقتــه. وأنــا مم
ملواصلة جملس األمـن متسـكه بـالقرار ١٣١٤ (٢٠٠٠) الـذي 
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أكد فيه جمددا اسـتعداده املسـتمر إليفـاد املستشـارين يف جمـال 
محاية األطفال حسب االقتضاء. 

 
ــــن عمليـــات األمـــم  إدراج محايــة األطفــال ضم باء -

املتحدة لصنع السالم وحفظ السالم   
عمليات صنع السالم  - ١

بـــالرغم مـــن األعمـــال الكثـــرية الـــيت متـــت للفـــــت  - ٢٥
االنتباه إىل حالة حقوق األطفال ومحايتهم إال أنـه مـن األمهيـة 
مبكــان حبــث الــدور الــذي ميكــن أن يضطلــع بــــه الوســـطاء 
ــــابعون لألمـــم املتحـــدة ورؤســـاء بعثاـــا يف  واملفــاوضون الت
معاجلـة هـذه القضايـا خـالل مفاوضـات السـالم ويف اتفاقـــات 

السالم. 
وما برحت إدارة عمليات حفـظ السـالم تـويل محايـة  - ٢٦
حقـوق األطفـــال أولويــة قصــوى. ويف عــرض قدمــه مؤخــرا 
وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم أمــــام اللجنـــة 
التحضريية للدورة االستثنائية املعنية بالطفل، اقترح االسـتفادة 
من التقدم احملـرز يف هـذا اـال عـن طريـق إنشـاء فريـق عمـل 
غري رمسي مشترك بني الوكاالت لتقييـم الـدروس املسـتخلصة 
حىت اليوم ومناقشة كيفية دعم جـهودنا يف املسـتقبل ال سـيما 
يف مرحلـة مفاوضـات السـالم وذلـك مـن خـالل إدراج محايــة 
األطفال ضمن عمليات صنع السالم وبناء السـالم. وسـرياعي 
فريق العمل املقترح إنشاؤه مراعاة كاملة اإلجراءات التنفيذيــة 
الـيت يقـوم حاليـا بإعدادهـا مكتـب تنسـيق الشـــؤون اإلنســانية 
بالتعاون والتشاور مــع إدارة عمليـات حفـظ السـالم وغريهـا، 
ـــد املســؤوليات وتيســري تنفيــذ التوصيــات األخــرية  بغيـة حتدي
املتعلقة باملوضوع الشامل املتمثل يف محاية املدنيني يف الصـراع 
ــــــان  املســـــلح (S/2001/614 و S/2001/712). وســـــتكفل هات
العمليتان معا إحاطة أعضاء جملس األمن علما بشـواغل محايـة 
األطفال املتصلة بكل بلد أو بأي قضيـة مدرجـة علـى جـدول 

أعمال الس. 
 

عمليات حفظ السالم  - ٢
مثة بعثتان حلفظ السالم حاليا: بعثة األمـم املتحـدة يف  - ٢٧
ـــة الكونغــو  سـرياليون وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوري
ــــن واليامـــا صراحـــة عنـــاصر حلمايـــة  الدميقراطيــة – تتضم
األطفال كما تضمان مستشارين يف جمال محايـة األطفـال بـني 
ـــيت حفــظ  أفرادهـا مبـا يكفـل إدراج هـذه القضايـا ضمـن عملي

السالم وبناء السالم. 
وقـد سـاعد مستشـار محايـة األطفـــال يف بعثــة األمــم  - ٢٨
املتحـدة يف سـرياليون علـى كفالـة أن تعمـل البعثـة بنشـاط مــع 
اليونيسـيف واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا لضمـان محايـــة 
حقـوق األطفـال املتضرريـن مـن الصراعـــات املســلحة، مبــا يف 
ذلك تسريح احملاربني األطفال من جـانب مركـز التمـرد ومـن 
مث نقلــهم إىل اليونيســيف ووكــاالت محايــة األطفــال. ومنـــذ 
أيار/مايو ٢٠٠١ جرى تسريح ما جمموعه ٢١٤ ١ طفال من 
اجلبهـة الثوريـــة املتحــدة و ٦٤٦ آخريــن مــن قــوات الدفــاع 
املــدين و ١٤ مــن الــس الثــوري للقــوات املســلحة/جيـــش 
سـرياليون. وقـد أحلـق هـؤالء األطفـال بـربامج محايـة األطفـــال 
ـــة الطارئــة  املدعومـة مـن اليونيسـيف، الـيت تقـدم الرعايـة املؤقت
وتتـوىل البحـث عـن األسـر ومل مشلـها، كمـا تسـاعد يف إعــادة 
اإلدمـاج داخـل اتمعـات احملليـة. ومحلـــت هــذه البعثــة لــواء 
املصاحلـة واسـتيعاب األطفـال جمـددا داخـل جمتمعـــام احملليــة. 
وعلــى غــرار ذلــك، شــارك ممثلــي اخلــاص املعــين باألطفــــال 
والصراعـــات املســـلحة بعثـــة األمـــم املتحـــــدة يف ســــرياليون 
ــــة  واليونيســـيف يف كفالـــة مراعـــاة الشـــواغل املتعلقـــة حبماي
األطفال يف أعمال جلنة احلقيقة واملصاحلة؛ وســيواصلون أيضـا 
ــــل تشـــمله  بــذل اجلــهود الراميــة إىل احــترام حقــوق أي طف

اإلجراءات القضائية أمام احملكمة اخلاصة بسرياليون. 
وتشـارك عمليـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـــو  - ٢٩
الدميقراطيـة بدورهـا يف بـذل جـهود وأنشـــطة مماثلــة يف ذلــك 
البلـد ـــدف إىل محايــة األطفــال املتضرريــن مــن الصراعــات 
املسلحة، مبا يف ذلك الرصد املتواصل لتجنيد األطفال وتيسـري 
ـــن  نـزع أسـلحتهم وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم. وقـد أفيـد ع
نزع أسلحة عدد كبـري منـهم حـىت اآلن. وباإلضافـة إىل ذلـك 
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ـــذه البعثــة يف دراســة جتــرى للتعــرف إىل اجلنــود  ستشـارك ه
األطفـال يف املخيمـات العسـكرية مبـا مـن شـأنه زيـادة معرفتنــا 
بأثر الصراعات املسلحة على األطفال ومبا يقتضيه النجـاح يف 
إعادة إدماجهم يف اتمع. وقد دأبـت هـذه البعثـة أيضـا علـى 
العمـل بشـكل وثيـق مـع اليونيســـيف وجلنــة الصليــب األمحــر 
الدولية واملنظمات غري احلكوميـة احملليـة فيمـا يتعلـق بلـم مشـل 

األسر. 
ومثـة عمليـات سـالم أخـــرى عديــدة تقــوم خبطــوات  - ٣٠
هامة أيضا بالتعاون مع اليونيسيف وغريها من اهليئــات خدمـة 
ملصاحل الطفل علـى أفضـل وجـه ممكـن ضمـن نطـاق والياـا. 
فبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا تقـدم املسـاعدة التقنيـة 
ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية داخل املنطقـة األمنيـة 
املؤقتة. كما أن العنصر اخلاص حبقوق اإلنسان يف البعثة حيقق 
ـــة األطفــال عــرب احلــدود مبــا يف ذلــك التميــيز  يف قضايـا محاي
والــترحيل القســري أو إعــادة األســــر إىل ديارهـــا مـــع كـــل 
مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن انفصــال لألطفــال عــن أوليــــاء 
أمورهم. ويقوم حاليا مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السـالم 
يف غينيـا – بيسـاو بـالتحقيق يف إدعـاءات عــن مواصلــة جتنيــد 
األطفال يف اجليش ويشجع احلكومة علـى إيـالء عنايـة خاصـة 
للتحديات اليت تواجه الطفل واملرأة يف غينيا – بيسـاو يف فـترة 
ما بعد الصراع. كما تشارك كـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف 
البوسـنة واهلرسـك وإدارة األمـم املتحـــدة االنتقاليــة يف تيمــور 
الشــرقية يف تدريــب املوظفــني احملليــــني يف مؤسســـات إقامـــة 

العدل. 
وهكـــذا نـــرى أن محايـــــة األطفــــال يف الصراعــــات  - ٣١
املســلحة أدرجــت يف جــدول أعمــال الســالم واألمــــن. وإذا 
مـا اسـتمر بـذل اجلـهود املشـتركة وتوفـري الدعـــم مــن جــانب 
الـدول األعضـــــاء سيكـــــون باإلمكـان تعزيـز اجلـهود الراميــة 
إلــــى تلبيــــــة احتياجـات األطفـال فـــــي حـــــاالت الصـــــراع 

وما بعده. 
 

كفالـة تدريـــب موظفــي حفــظ الســالم التــابعني  جيم -
ــــــة عليـــــهم يف جمـــــال  لألمــــم املتحــــدة والرقاب

محاية األطفال 
حققـت منظومـة األمـم املتحـدة تقدمـا ملحوظـــا حنــو  - ٣٢
حتقيق هدف كفالة التدريـب املناسـب ملوظفـي األمـم املتحـدة 
املشــاركني يف أنشــطة صنــع الســالم وحفــظ الســالم وبنــــاء 
السـالم يف جمـاالت القـانون اإلنسـاين الـدويل واملتعلـق حبقـــوق 
اإلنسـان وبـالالجئني، مبـا يف ذلـك األحكـام املتعلقـة باألطفـال 
والشــؤون اجلنســانية، حســبما حــث عليــه جملــس األمــــن يف 
ـــــــــــه ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦  قرارات
(٢٠٠٠). ويشــكل اآلن التدريــب يف جمــال حقــوق الطفــــل 
ومحايته جزءا مـن برنـامج مجيـع أنشـطة التدريـب علـى حفـظ 
ـــم التابعــة إلدارة  السـالم الـيت تقـوم ـا دائـرة التدريـب والتقيي

عمليات حفظ السالم. 
ويف أيــار/مــايو ٢٠٠١ عقــد مكتــب ممثلــي اخلـــاص  - ٣٣
املعين باألطفال يف الصراعات املسـلحة واليونيسـيف واملنظمـة 
 ،(Radda Barnen) غـــري احلكوميـــة الســـويدية رادا بـــارنن
بالتعـاون مـــع إدارة عمليــات حفــظ الســالم اجتماعــا لفريــق 
عامل غري رمسي معين بتدريب موظفي حفظ السـالم يف جمـال 
محاية األطفال، إلنتاج جمموعة مواد تدريب أساسـية متكاملـة 
ـــال ومحايتــهم، لكــي تســتخدمها مجيــع  خاصـة حبقـوق األطف
عمليات السالم املتعددة األبعاد التابعة لألمم املتحـدة. وسـيتم 
تكييف جمموعة املواد التدريبية مع الواليـات املتغـرية والسـياق 
احمللي لكل بعثة على حدة وستضم مواد ذات صلـة باموعـة 
ـــة (أي املراقبــني العســكريني وحفظــة  الكاملـة ألفـراد كـل بعث
السـالم والشـرطة املدنيـة وموظفـي الشـؤون املدنيـــة وموظفــي 
محايـة األطفـال وحقـوق اإلنسـان والشـؤون اإلنسـانية). ومــن 
ضمــن املشــاركني يف الفريــق العــامل ممثلــو اجلــهات الفاعلـــة 
ـــــة  الرئيســـية يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدولي
واإلقليمية والدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية وفـرادى 
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اخلرباء. وقد انتهت بعض عمليات حفظ السالم، ومنـها بعثـة 
األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريـا وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مـن وضـع مـواد تدريبيـة يف 
جمـال محايـة األطفـال مبسـاعدة اليونيسـيف. وقـد شـارك عـــدد 
من كيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة يف إنتـاج 
املـواد التدريبيـة املعنونـة العمـل يف جمـال حقـوق الطفـل؛ وكــل 
هـذه املـواد ستسـهم يف احلزمـة األساسـية الـــيت مجعــها الفريــق 

العامل. 
ــــي حفـــظ الســـالم وغـــريهم مـــن  ونظــرا ألن موظف - ٣٤
املوظفني ينبغي هلـم بـذل قصـاراهم للنـهوض مبصـاحل األطفـال 
واملدنيـني يف إطـار واليـة بعثـة معينــة، جيــب اســتخدام حزمــة 
املـواد التدريبيـة يف إطـار مـــن التوجيــه واإلشــراف املتواصلــني 
داخل كل عملية من عمليات حفـظ السـالم أو بنـاء السـالم. 
وسيؤدي مستشارو محاية األطفال دورا هاما ذا اخلصـوص. 
وفضال عن ذلك ستشكل مواد محايـة األطفـال جـزءا أساسـيا 
من تلك اليت تستخدمها دائرة التدريب والتقييم التابعة إلدارة 

عمليات حفظ السالم. 
ـــري  وال تنــال هــذه اخلطــوات العمليــة اهلادفــة إىل توف - ٣٥
التدريــب يف جمــال محايــة األطفــال ملوظفــــي حفـــظ الســـالم 
التــابعني لألمــم املتحــدة بــأي حــال مــن اســتمرار صالحيــــة 
التوصية الواردة يف تقريـري األخـري بشـأن األطفـال والصـراع 
ــري  املسـلح الـيت طلبـت فيـها إىل الـدول األعضـاء أن تكفـل توف
التدريـب املناسـب بنفـس القـدر جلميـــع العســكريني واألفــراد 
املدنيـني الذيـن يشـتركون يف عمليـــات الســالم التابعــة لألمــم 
 ،A/55/163-S/2000/712) املتحدة قبل نشرهم يف منطقة البعثة
التوصيـة ٣٦). وميكـن للمكـــاتب القطريــة واللجــان الوطنيــة 
لليونيسـيف وإدارة عمليـــات حفــظ الســالم واملنظمــات غــري 

احلكومية أن تقدم مساعدة ذا اخلصوص. 
 

اإلجــــراءات املراعيــــــة لظـــــروف األطفـــــال يف  دال -
التحقيـق بشـأن حـوادث سـوء التصـرف احملتملــة 

املعزوة إىل موظفي حفظ السالم   
وضعـت إدارة عمليـات حفـظ السـالم مدونـة قواعـــد  - ٣٦
سلوك ملوظفي حفظ السالم التـابعني لألمـم املتحـدة، تتضمـن 
تعليمـات واضحـة تتعلـق حبمايـــة حقــوق األطفــال، وسياســة 
لعدم التسامح على اإلطالق جتاه التجـاوزات. ويف حالـة قيـام 
ادعاءات ضد موظف ما، تجرى حتقيقـات داخليـة وميكـن أن 
تؤدي إىل إعادة املوظف إىل وطنـه أو رفـع حصانتـه إذا وجـد 
أنــه مذنــب. وتــدرك اإلدارة كذلــك احلاجــــة إىل إجـــراءات 
تشغيلية موحدة مراعية لظروف األطفال يف حالة إدعـاء سـوء 
تصرف أحد املوظفني جتاه طفـل. وينبغـي أن يكـون للسـكان 
احملليني يف منطقة البعثـة جهـة اتصـال يف داخـل البعثـة ميكنـهم 
إبالغـها حبـوادث سـوء التصـرف املشـتبه فيـها؛ وينبغـي إنشــاء 
هيكـل واضـح ملراحـل اإلبـالغ بـني أوسـاط املوظفـني لضمــان 
معاجلة حاالت سوء التصرف املشتبه فيها؛ كمـا ينبغـي وضـع 
مبـادئ توجيهيـة للتحقيقـات مراعيـة لألطفـال لتفـادي إحلـــاق 
مزيد من الضرر بأي طفل يدعى أنه تعرض لسوء تصـرف أو 
ســوء معاملــة. وتقــــوم اإلدارة حاليـــا باســـتعراض إجـــراءات 
التحقيـــق يف حـــاالت ســـوء التصـــرف املدعـــاة، وســــتعمل، 
بالتشـاور مـــع ممثلــي اخلــاص املعــين باألطفــال يف الصراعــات 
ـــات علــى تدابــري  املسـلحة، علـى ضمـان اشـتمال هـذه التحري

مناسبة للتحقيق يف حاالت إيذاء األطفال املدعاة. 
ويف العام املاضي أوصيت جملـس األمـن بـالنظر يف أن  - ٣٧
يطلـب مـــن الــدول املســامهة بقــوات أن تبلــغ األمانــة العامــة 
بالتدابـــري املتخـــذة للتحقيـــق مـــع أعضـــاء قواـــا املســــلحة، 
ممـــن يدعـــى انتهاكـــهم للقـــانون الـــدويل اإلنســـــاين مبــــا يف 
ذلك حقوق الطفل، من أجل تقدمي هؤالء األفراد إىل القضـاء 
(A/55/163-S/2000/712، التوصيــــــــــــة ٣٧). وال تخـــــــــــــل 

اإلجـراءات املتخـذة يف داخــل األمانــة العامــة لتعزيــز التدابــري 
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التشــغيلية القياســية يف حــاالت االنتــهاكات املدعــاة حلقـــوق 
األطفال اليت يرتكبها موظفو حفظ السالم، بطليب مـن الـدول 
األعضــاء أن تســــاهم بنفـــس الطريقـــة يف إضفـــاء املصداقيـــة 
والشرعية على عمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة 
عـن طريـق اختـاذ إجـراءات متابعـة شـفافة إزاء ادعـاءات ســـوء 
التصرف اليت متس مواطنيها العاملني حتت علم األمم املتحدة. 

 
سـد ثغـرة يف املعلومـات لتحسـني محايـة األطفـــال  هاء -

يف سياق حفظ السالم 
ميكن لكثري من الربامج والسياسات اهلادفـة إىل تعزيـز  - ٣٨
محايـة الطفـــل يف إطــار أنشــطة حفــظ الســالم التابعــة لألمــم 
املتحـدة، أن تسـتقي معلومـات أفضـل بواسـطة شـبكة أحبـــاث 
دولية حديثة اإلنشاء معنية باألطفـال يف الصراعـات املسـلحة. 
وكـان اقـتراح وتيسـري إنشـاء تلـك الشـبكة مبـادرة مـن ممثلـــي 
اخلـاص املعـين باألطفـال يف الصراعـات املسـلحة، وقــد بــدأت 
هــذه الشـــبكة العمـــل يف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١ يف فلورنســـا، 
بإيطاليــا، بالتعــاون مــع اليونيســــيف ومؤسســـات األحبـــاث، 
وجملـس البحـوث االجتماعيـــة وجامعــة الســلم التابعــة لألمــم 
املتحـدة ومعـهد األمـــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتماعيــة 
ــــة  ومنظمــات غــري حكوميــة، ال ســيما حتــالف إنقــاذ الطفول
الدويل واملنظمة الدوليـة للرؤيـة العامليـة. ومـن املتوقـع أن تبـدأ 
الشـبكة عمـا قريـب إشـراك اخلـرباء الدوليـني يف تقييـــم قضايــا 
محايــة األطفــال العاجلــة واالســتجابة هلــا. وســريكز أعضـــاء 
ـــات احلربيــة الــيت  الشـبكة بصـورة خاصـة علـى حتديـد االجتاه
تتيـح اسـتهداف األطفـال أثنـاء الصراعـــات املســلحة؛ وتوفــري 
ـــاة األطفــال املتــأثرين  بيانـات دقيقـة بشـأن خمتلـف أوجـه معان
بـاحلروب؛ وتقييـم آثـار أنشـطة الـــربامج املضطلــع ــا لصــاحل 
األطفـال املتـأثرين بـاحلروب. ويف الوقـت املناسـب، ســـتعكس 
تقارير جملس األمن وتوصياتـه املتعلقـة مبسـائل محايـة األطفـال 
مـدى جنـاح هـذه املبـادرة يف تعميـق معرفتنـا بآثـار الصراعــات 

املســلحة علــى األطفــال، وبــأجنع الســبل لتدخــــل األطـــراف 
الرئيسية أو استجابتها. 

 
نقاط العمل 

ينبغـي أن يـوىل عمـــل الفريــق العــامل غــري الرمســي  - ٧
املشترك بني الوكاالت املعين بإدراج شواغل محاية األطفـال 
يف مفاوضات واتفاقات السالم االهتمام واملتابعة املناسبني. 
ينبغي أن تشكل حزمة املواد التدريبية الــيت وضعـها  - ٨
ـــب موظفــي حفــظ  الفريـق العـامل غـري الرمسـي املعـين بتدري
السالم يف جمال محاية األطفال، عنصرا أساسيا من التدريــب 
الـذي يتـم توفـريه ملوظفـي حفـــظ الســالم. وتدعــى الــدول 

األعضاء إىل اختاذ خطوات مماثلة. 
قد يقرر جملـس األمـن أن يسـتمر يف إدراج عنـاصر  - ٩
محايــة األطفــال يف واليــات عمليــات حفــظ الســــالم ذات 
الصلة، وتوفري مستشـاري محايـة األطفـال وموظفـي حقـوق 

اإلنسان املهتمني باألطفال عند االقتضاء. 
ينبغـي اإلشـادة ببـدء عمـل شـبكة البحـوث الدوليــة  - ١٠

املعنية باألطفال يف الصراعات املسلحة ودعمها. 
 

أثــر االســتغالل غــري املشــروع للمـــوارد  خامسا –
الطبيعية على األطفال يف مناطق الصراع   
يؤثــر اســــتغالل األطـــراف يف الصراعـــات املســـلحة  - ٣٩
للمــوارد الطبيعيــة بصــورة غــري مشــروعة يف املنــاطق املتــأثرة 
ـــلبيا علــى األطفــال حيــث يتيــح لألطــراف  بـاحلرب تأثـريا س
احلصول على املواد الالزمـة ملواصلـة احلـرب، وحتويـل املـوارد 
ـــــي تكريســــها للبــــىن األساســــية التعليميــــة  الـــيت كـــان ينبغ
ـــري مــن  واالجتماعيـة. وتـدل التقـارير علـى أن األطفـال يف كث
مناطق الصراع الغنية باملوارد أرغموا على العمل، يف األغلـب 
حتت ظروف فظيعة، كما استخدموا كجنـود حلمايـة التعديـن 

وغريه من عمليات االستخراج. 
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وتعتمـد أطـراف الصـراع علـى قدرـا علـى اســتغالل  - ٤٠
املـوارد احملليـة وتسـويقها يف اخلـارج، أحيانـا مبسـاعدة البلــدان 
اـاورة أو القطـاع اخلـــاص. ففــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكربى غذى االجتار غري املشروع باملاس حروبا أهلية مدمـرة 
يف أنغــــوال وســــرياليون وليربيــــا. ويف كولومبيــــا مت حتويـــــل 
مسـاحات شاسـعة مـن األراضـي اخلصبـة مـن زراعـة احملــاصيل 
األخـرى إىل زراعـــة املخــدرات إلحيــاء جتــارة مرحبــة يعيــش 
عليها كثري مـن أطـراف الصـراع املسـلح يف البلـد. كمـا حيتـل 
االجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات مكانــة بــارزة يف احلـــرب 
األهليــة املســتمرة يف أفغانســتان، ويســتمر يف إشــعال جـــذوة 
الصـراع املـدين يف ميامنـار. ويف اإلقليـم الشـرقي مـن مجهوريـــة 
الكونغـو الدميقراطيـة، أوجـدت األطـراف يف الصـراع املســـلح 
ــــب واملـــاس واألخشـــاب  عمليــات متطــورة الســتغالل الذه
والكولتـان – ممـا يشـكل مـوردا هامـا لصناعـات التكنولوجيـــا 
املتقدمـة، ولتصديـر تلـك املـوارد بصـــورة غــري مشــروعة عــرب 
حـــدود البلـــد. وتصـــف التقـــارير الـــواردة مـــن كـــــل مــــن 
ــــة والدوليـــة  األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة احمللي
ـــوق  نطــاق هــذا النــهب ومــا ينتــج عنــه مــن انتــهاكات حلق

األطفال. 
ومنـذ تقريـري األول املقـدم إىل جملـــس األمــن بشــأن  - ٤١
األطفال يف الصراعات املسلحة، بدأ الس يف اختاذ عـدد مـن 
اخلطـوات اهلامـة لوضـع حـد ألثـر اسـتغالل أطـــراف الصــراع 
للموارد الطبيعية على األطفال يف مناطق الصراع. ففـي قـراره 
١٣١٤ (٢٠٠٠) يعــرب الــس عــــن بـــالغ قلقـــه للروابـــط 
القائمـــة بـــني التجـــارة غـــــري املشــــروعة بــــاملوارد الطبيعيــــة 
والصراعات املسلحة، وكذلك عن عزمه على اختـاذ خطـوات 
مالئمة. وقد درست أفرقـة اخلـرباء الـيت أنشـأها الـس فعاليـة 
فرض جزاءات حمددة اهلدف ترمي إىل وضع حد هلـذا االجتـار 
ــــر ذلـــك  غــري املشــروع يف أنغــوال (انظــر S/2000/203)، وأث
االجتار على الصـراع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة (انظـر 

S/2000/357). ويف ســرياليون عمــل الــس عــن طريـــق دول 

أعضاء على تشجيع جتار املاس على وضع نظام شامل لتعقــب 
املـــاس غـــري املشـــروع (القـــرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠))، وفـــرض 
جزاءات على بلد جماور لسرياليون مشـترك يف تلـك التجـارة. 
وفيمــا يتعلــق بــأنغوال اعتــربت آليــة األمــــم املتحـــدة لرصـــد 
اجلــزاءات املفروضــة علــى االحتــاد الوطــين لالســتقالل التــــام 
ألنغوال (يونيتا) اليت أنشـئت عمـال بـالقرار ١٢٩٥ (٢٠٠٠) 
فعالـة للغايـة يف احلـد مـن قـدرة يونيتـا علـى تغذيـة حربـه عـــن 
طريــــق بيــــع املــــاس ومت حتديــــد واليتــــها (القــــــرار ١٣٤٨ 

 .((٢٠٠١)
ويف العام املاضي طلبت من الدول األعضـاء أن تنظـر  - ٤٢
ــة  يف اختـاذ تدابـري تنفيذيـة وتشـريعية إلثنـاء املؤسسـات التجاري
الواقعة حتت واليتـها القانونيـة عـن ممارسـة األنشـطة التجاريـة 
مع أطراف الصراع املسلح اليت تتورط يف ارتكاب انتـهاكات 
منتظمة للمعايري الدوليــة حلمايـة األطفـال. وقـد اختـذت بعـض 
الـدول إجـراءات تسـتحق الثنـاء لتعزيـز املســـاءلة بــني أوســاط 
املؤسسات التجارية يف حاالت الصراع. وتتراوح اجلهود بني 
وضع عالمات على املنتجات الواردة مـن منـاطق الصـراع إىل 
التشـجيع علـى قواعـــد ســلوك طوعيــة مــن جــانب املشــاريع 
التجاريـة يف املنـــاطق الــيت تعــاين مــن الصراعــات. وميكــن أن 
تستلزم قواعد السلوك تلـك اإلعـالن عـن مجيـع االسـتثمارات 
أو املعامالت أو األرباح الناشئة عـن أطـراف مقيمـة يف بلـدان 
داخلـة يف صـــراع، أو تشــمل هــذه األطــراف أو تتعلــق ــا. 
وميكـن للـدول األعضـاء الـيت تقـع تلـك املؤسســـات التجاريــة 
حتــت واليتــها القانونيــة ســن تشــريعات تتطلــب مثــل هـــذه 

الشفافية. 
ـــات الصرحيــة الــواردة يف  وإذا مت التنفيـذ التـام للتوصي - ٤٣
تقريري األخري، فإا سوف تقطع شوطا بعيدا حنو وضع حـد 
ــــتغالل غـــري  النتــهاكات حقــوق األطفــال النامجــة عــن االس
املشـروع للمـوارد الطبيعيـة يف منـاطق الصـراع (التوصيـــات ٧ 
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ـــذ تلــك  و ٨ و ١٠ و ٣٨). وتدعـو احلاجـة إىل مواصلـة تنفي
التوصيات. 

نقاط العمل 
قد يرغب جملس األمن يف مواصلـة النظـر يف فـرض  - ١١
تدابري حمددة اهلدف ضـد أطـراف الصراعـات املسـلحة، مبـا 
يف ذلك البلدان ااورة املشاركة، الـيت تسـهم تصرفاـا يف 
االستغالل غري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة، ومـا يتلـوه مـن 

إشعال جلذوة الصراعات العنيفة يف مناطق الصراع. 
ـــط  قــد يقــرر جملــس األمــن مواصلــة وضــع �خرائ - ١٢
اسـتراتيجية� لتدفـق املـوارد يف منـاطق الصـراع الـــيت تتمــيز 
ــــيز  بإحلــاق أضــرار فادحــة باألطفــال واملدنيــني، مــع الترك
بصورة خاصة على اجلـهات املسـتفيدة مـن تلـك التدفقـات 
وتسلسل عملية العرض اليت متـر ـا املـوارد غـري املشـروعة 
قبــل إدخاهلــا يف األســواق الدوليــــة املشـــروعة. واملناشـــدة 
موجهة إىل جملس األمـن بـأن ينظـر يف إدراج أحكـام حمـددة 
حيثمـا أمكـن يف واليـة عمليـات حفـظ السـالم لرصـد تلــك 
األنشطة. وإضافة إىل ذلك، قد يرغـب جملـس األمـن يف أن 
يعقــد مشــاورات غــري رمسيــة مــع األطــراف ذات الصلـــة، 
وال سـيما مـع قـادة دوائـر األعمـــال، بشــأن إنشــاء آليــات 

دف إىل وضع حد لعمليات تسلسل العرض تلك. 
وميكن ملصارف التنمية املتعـددة األطـراف ولقطـاع  - ١٣
املؤسسـات علـى الصعيـد الـدويل إجـــراء �تقييمــات لآلثــار 
الضـارة باألطفـال�، حيثمـا أمكـن، فيمـا يتعلـق باسـتثمارات 
ومشاريع معينة تقـوم هـذه املصـارف واملؤسسـات بتمويلـها 
وتقع يف مناطق الصراع أو قرـا. وهـذه التقييمـات سـوف 
تعوض كلفتها بنفسها إذ أا سـتؤدي إىل حتسـني العالقـات 
مـع اتمعـات احملليـة، وبالتــايل إىل زيــادة احتمــاالت جنــاح 

االستثمارات. 
 

 سادسا – اجلنود األطفال واألطفال املختطفون 
يســــتمر اختطــــاف آالف مــــن األطفـــــال بغـــــرض  - ٤٤
استخدامهم كجنود أو جواسـيس أو رسـل أو خـدم أو أرقـاء 
اجلنـس لـدى قـوات أو جمموعـــات مســلحة. وال يــزال الفقــر 
والدعاية األيديولوجية من دوافع إشراك األطفال يف كثــري مـن 

مناطق الصراع. 
ومن أشد هــذه احلـاالت إثـارة للجـزع تلـك السـائدة  - ٤٥
يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، حيـــث جتنـــد األطفــــال 
بواســطة مجيــع األطــراف يف الصــراع، وال ســيما يف املنطقـــة 
الشـرقية لدرجـة قلمـا وجـد هلـا نظـري يف التـــاريخ. ويف تيمــور 
ال تزال مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تتتبـع 
أطفــاال نقلــوا إىل جــزر أخــرى يف إندونيســيا مــــن خميمـــات 
الالجئني يف تيمور الغربيـة يف أعقـاب أحـداث العنـف يف عـام 
١٩٩٩. وقـد أعـاقت األطـــراف يف امليــدان حــىت اآلن عــودة 

٢٠٠ طفل على األقل من جاوة. 
ويف غــرب أفريقيــا، يتعــــرض اآلالف مـــن األطفـــال  - ٤٦
املشـردين والالجئـني الذيـن يعيشـون يف منـاطق حدوديــة غــري 
آمنـة إىل التجنيـد القسـري، وذلـك حسـبما تبـني مؤخـــرا مــن 
تدهــور األوضــاع يف منطقــة ــر مــانو. ففــي ليربيـــا حيـــث 
تدهـورت احلالـة اإلنسـانية يف منطقـة لوفـا، ُذكـر أن األطفـــال 
الذيـن عـادوا مؤخـرا مـــن غينيــا جيــري انتزاعــهم بــالقوة مــن 
آبائــهم املذعوريــن مث يســــتخدمون كجنـــود يؤخـــذون مـــن 
معسكرات املشردين يف املناطق احلدودية. بل قد وجـد أهـايل 
سـرياليون الذيـن يـهربون مـن احلـرب يف بالدهـــم أنفســهم يف 
أحـوال أقـل أمنـا يف غينيـا. ويتعـرض األطفـــال يف معســكرات 
ــــا خلطـــر التجنيـــد – إذ أفـــادت األنبـــاء أن  الالجئــني يف غيني
اموعـات املسـلحة تدخـل إىل هـذه املعسـكرات بكـل حريــة 

وتنتزع األوالد الذين تقل أعمارهم عن سن ١٨ سنة. 
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ومل تثمـر اجلـــهود الراميــة إىل اإلفــراج عــن األطفــال  - ٤٧
املختطفني يف مشال أوغندا الذين يؤخـذون عـادة إىل السـودان 
أو مل تفض اجلهود املبذولـة سـوى إىل نتـائج بسـيطة. ومـن مث 
ـــد احملفــوف مبخــاطر مجــة بالنســبة  فـالفرار هـو املـهرب الوحي
ألولئـك األطفـال حيـث مل ينجـح يف ذلـك إال أقـل مــن ٢٠٠ 
ـــا ميــوت اهلــاربون أثنــاء  طفـل خـالل العـام املـاضي. وعـادة م
فرارهـم أو يعتقلـون مـرة أخـرى ويتعرضـون ألشـكال أخـــرى 
مـن األذى علـى أيـدي آســـريهم. ويف الواقــع ال يــزال مصــري 
آالف األطفـال املعتقلـني جمـهوال. ففـي شـهر آذار/مـارس مـــن 
هذه السنة، أوفدت مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
بعثة تقييم إىل أوغندا والسودان، شاركت فيـها منظمـة األمـم 
املتحـدة للطفولـة ومكتـب ممثلـــي اخلــاص املعــين باألطفــال يف 

الصراعات املسلحة. 
 

الوقايــــة: معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة ومنــــــع  ألف -
االختطاف – االجتار غـري املشـروع عـرب احلـدود 

ومنعهما 
ــــع اســـتخدام  جيــب أن تركــز اجلــهود الراميــة إىل من - ٤٨
ـــود علــى األســباب اجلذريــة لتجنيــد األطفــال  األطفـال كجن
وعلى سلوك القـائمني علـى التجنيـد. وقـد يلـزم إجـراء رصـد 
ـــرية إذا كنــا  عـرب احلـدود وعلـى نطـاق املنـاطق يف حـاالت كث
نعتزم حتديد معامل هذه الظاهرة وتتبعها بشـكل واف. وجيـب 
توجيــه رســالة سياســية قويــــة إىل املســـؤولني عـــن عمليـــات 

االختطاف وعن الظروف اليت يتاح فيها القيام ا. 
ويتعني على اتمع الدويل أن يواصل تشـجيع إنعـاش  - ٤٩
وتعزيـز القواعـــد والقيــم احملليــة الــيت حتمــي األطفــال، وقيــام 
األجـهزة القضائيـة احملليـة والوطنيـة والدوليـة مبقاضـاة القــائمني 
على جتنيد األطفال، وحتسني الفرص التعليمية واملهنيـة املتاحـة 
ـــة اجلــهود لتخفيــف حــدة الفقــر وإشــراك  للشـباب، ومواصل
الشــباب يف إعــادة بنــاء جمتمعــام احملليــة وتنميتــها. وينبغـــي 

إشـــراك اتمعـــــات احملليــــة، املتواجــــدة يف منــــاطق متــــأثرة 
بالصراعـات، يف تلـك اجلـهود إشـراكا مباشـــرا، إذ أن املــوارد 
واملعـارف احملليـة تقـوم عـادة بـدور حاسـم بالنســـبة الســتدامة 

أنشطة الربامج اخلاصة باألطفال املتأثرين باحلروب. 
 

تسريح اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم  باء -
اتفقـت اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن يف مناســبات  - ٥٠
عديـدة علـى وجـوب إدراج مسـألة تســـريح اجلنــود األطفــال 
وإعــادة إدماجــهم وتأهيلــهم يف أي مفاوضــــات ســـالم وأي 
اتفاقـات سـالم تسـفر عنـها، فضـال عـن معاجلـة املســـألة أثنــاء 
الصــراع ذاتــه. فتجنيــد األطفــــال انتـــهاك حلقوقـــهم وجيـــب 
أال ترجــأ معاجلتــه إىل حــني إجــراء حمادثــات الســـالم. وقـــد 
ـــع  يســاعد تســريح اجلنــود األطفــال وإعــادة إدماجــهم يف من
استمرار تعاقب أعمال العنف. وال تزال عملية تسريح اجلنود 
األطفـال وإعـادة إدماجـــهم أثنــاء الصراعــات وبعدهــا عمليــة 
معقدة وعسرية، وتواصل هيئات املساعدة اإلنسانية مسـاعيها 
إلدمـاج الـدروس املسـتخلصة مـن عمليـات التســـريح وإعــادة 
اإلدماج يف رواندا والسـلفادور وكمبوديـا وليربيـا وموزامبيـق 
وغريها من مناطق الصراعات. ولقـد كـان جملـس األمـن حمقـا 
يف مناشــدة أطــراف الصراعــات املســــلحة ضمـــان التعجيـــل 
بالتسريح وإعادة اإلدماج، ويف مناشدة الدول األعضاء كفالة 
املوارد الكافية واملستمرة إلعادة اإلدماج طويلة األجـل. ومـع 
ذلك جند من بني التحديات الرئيسية اليت تواجهها الوكـاالت 
واجلـهات املاحنـة الـيت حتـاول وضـع برنـامج مناســـب لتســريح 
اجلنـــود األطفـــال وإعـــادة إدماجـــهم االفتقـــــار الشــــديد إىل 
املعلومات األساسية عن السمات الرئيسـية لألطفـال الواجـب 
تسـرحيهم وأفضـل السـبل لضمـان إعـادة إدماجـهم. وجنـد مــن 
بني الدروس األولية املسـتخلصة مـن برنـامج التسـريح وإعـادة 
ـــوارد يف اتفــاق لومــي للســالم يف ســرياليون لعــام  اإلدمـاج ال
١٩٩٩، أن تلك اجلهود ينبغي أن تتسم بطابع عملية مستقلة 
لتسـريح األطفـــال أو إعــادة إدماجــهم ضمــن إطــار الربنــامج 
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األوسع نطاقا املخصص جلميع املقاتلني، والتركيز علـى إعـادة 
إدماج األطفال يف جمتمعام احملليـة األصليـني، ودعـم اآلليـات 
ــــة للمشـــاكل  والقيــم الثقافيــة الســائدة مثــل املــداواة التقليدي

والوساطة واملصاحلة يف إطار اتمعات احمللية. 
وال تـزال احلـاالت اخلاصـة بالفتيـات تتطلـب منــاصرة  - ٥١
ومنـاهج جديـدة. وبينمـا جيـــري تنفيــذ برامــج نــزع الســالح 
والتسـريح، يتعـــذر حتديــد النســاء والفتيــات الــاليت اختطفــن 
وأخذن بوصفهن �زوجات� أو تابعات للمقاتلني واالتصـال 
ـن. وتنتقـل هاتـه النسـاء والفتيـات وأطفـاهلن، والـاليت يشــار 
إليهن عادة باسم �تابعـات للمعسـكر�، مـن مكـان إىل آخـر 
مع خمتطفيهن، مما يؤدي إىل استدامة تبعيتهن. ويف سـرياليون، 
ُوضـع برنـــامج توجيــه خــاص للنســاء املصاحبــات للمقــاتلني 
لـــتزويدهن باملعلومـــات بشـــأن الصحـــة اإلجنابيــــة والعنــــف 
اجلنســي، وتتبــع أفــراد األســــرة والتدريـــب علـــى اكتســـاب 
املـهارات وموضوعـات أخـــرى. ويؤمــل أن يــؤدي ذلــك إىل 
تشجيع املختطفات إىل اإلعالن عن أنفسـهن. وتوجـد برامـج 
دعــم للفتيــات دون الثامنــة عشــرة وأطفــاهلن ممــن مت حتديـــد 
أمـاكن تواجدهـن عـن طريـــق هــذه اجلــهود، ولكــن ال يــزال 
هنـاك نقـص يف مـؤازرة الضحايـا فـوق ســـن ١٨ نظــرا لعــدم 

وجود برامج موجهة توجيها مالئما. 
 

التسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف خضـم الصراعـات  جيم -
يف جتنب خماطرة إعادة التجنيد 

جــرت مؤخــرا جــهود لتســريح اجلنــود األطفـــال يف  - ٥٢
خضـم الصراعـات يف مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة وســري 
النكا والسودان وسرياليون وكولومبيا، وهـي جـهود حامسـة: 
إذ أن تسريح األطفال من سلك اجلنديـة ضـرورة ال ميكـن أن 
ــــن هـــذه  تكــون مرهونــة بــالتطورات السياســية. ويف كــل م
احلاالت، كان منع إعـادة التجنيـد أو إعـادة التطـوع للجنديـة 
شـاغال طاغيـا. غـــري أن ذلــك املنــع ال ميكــن أن حيــدث دون 

وضـع برامـج وهيـــاكل تتوفــر هلــا املــوارد املناســبة مــن أجــل 
ــــان إعـــادة  اســتقبال املســرحني مــن األطفــال املقــاتلني وضم

تأهيلهم املستدامة. 
وميكن أن يكون إنعاش اهليكل االقتصـادي األساسـي  - ٥٣
وتوفــري الفــرص للشــباب أمريــن حــامسني للنجــــاح الفـــوري 
لربنامج التسريح وإعادة اإلدماج. وتوفـر الصراعـات املسـلحة 
فرصا اقتصادية قد تغري األطفال بالتطوع للجندية، ممـا يولّـد 
ـــة  حلقــة ال ميكــن كســرها إال بواســطة بدائــل اقتصاديــة قابل
لالستمرار. فاجلنود األطفال الذين جرى تسـرحيهم يف ليربيـا، 
الذيــن يفتقــرون إىل املــهارات املنتجــة أو الذيــــن وجـــدوا أن 
مهارام غري قابلة للتسويق يف ظل اقتصاد منهار مت اسـتيعام 
بسرعة يف القوات املقاتلـة يف املنطقـة ويف غريهـا مـن املنـاطق، 
أو وظفوا يف االستغالل غري املشروع للمعادن واملوارد، أو يف 
االجتار غري املشروع ـا. ويتعـرض اجلنـود األطفـال السـابقني 
ملخـاطر إعـادة التجنيـد أكـثر ممــا يتعــرض األطفــال اآلخــرون 
حيث أم سبق تدريبهم يف هذا اال. واملطلوب هو منظـور 
طويـل األجـل ومـوارد كافيـة ملنـع إعـادة التجنيـد، وذلـــك إىل 

جانب إدراك املفاهيم احمللية للمقاتلني السابقني. 
ويتعـرض األطفـال الذيـن فصلـوا عـن أسـرهم تعرضـــا  - ٥٤
شــديدا للتجنيــد أو إعــادة التجنيــد يف اموعــات والقــــوات 
ــــدة لشـــؤون  املســلحة. ولقــد شــرعت مفوضيــة األمــم املتح
الالجئـني واليونيسـيف وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليـــة وعــدد 
ــــري احلكوميـــة يف بـــذل جـــهود يف منـــاطق  مــن املنظمــات غ
الصراعات ملنع فصل األطفال عـن ذويـهم والتعجيـل بتحديـد 
األطفال املفصولني، ومل مشلـهم بأسـرهم يف الوقـت املناسـب. 
غــري أن أعمــال العنــف املتواصلــة تلــك تعرقــل تنفيــــذ هـــذه 
الربامج، مثلما حدث بالنسبة ملقتل ســتة مـن العـاملني التـابعني 
للجنة الصليب األمحر الدولية يف نيسان/أبريل املاضي. ويشـري 
املدى الذي بلغـه التجنيـد املتواصـل لألطفـال إىل أـم يظلـون 
عرضة إلعادة التجنيد حىت بعد اجلهود الرامية إىل إعـادم إىل 
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ـــاك تقــارير عديــدة عــن جتنيــد  أسـرهم وإعـادة تأهيلـهم. وهن
أطفــــال واختطافــــهم يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيـــــة، 
وإرسـاهلم إىل بلـــدان جمــاورة لتدريبــهم مث إعــادم للقتــال يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية. وُذكر أن البعـض اختطـف مـن 

شوارع البلدان ااورة. 
ومن املسلم به أن التسريح وإعادة اإلدماج الناجحني  - ٥٥
ــل  مـن العوامـل الرئيسـية لتحقيـق االسـتقرار يف املسـتقبل. وحتت
مســألة تســريح اجلنــــود األطفـــال وإعـــادة إدماجـــهم مرتبـــة 
الصدارة من شواغل صـانعي السياسـة ومنفـذي الـربامج. غـري 
ـــات أن تكــف عــن جتنيدهــم  أنـه يتعـني علـى أطـراف الصراع
وضمان االتصال باجلنود األطفال احلـاليني، ومتتنـع عـن إعـادة 
جتنيد املسرحني منهم. وعندئذ فقـط يتسـىن للمجتمـع الـدويل 
أن ميضـي قدمـا فيمـا يتعلـق بـربامج التسـريح وإعـادة اإلدمــاج 
باملستوى الالزم لضمان مل مشل ناجح لألسر وإعادة اإلدمـاج 
يف احلياة املدنية بالنسبة لآلالف املؤلفة من األطفال الذين مـن 

املعتقد أم يقاتلون اليوم. 
 

نقاط العمل 
نظــرا لألمهيــة الكــربى لــربامج التســـريح وإعـــادة  - ١٤
اإلدماج بالنسبة لكسر حلقة العنف فيمـا يتعلـق باألطفـال، 
فإن توفري املوارد الكافية هلذه الـربامج مـن األمـور احلامسـة. 
وحيـث جملـس األمـن والـدول األعضـاء علـى توفـــري املــوارد 
الوافيـة املســـتمرة جلميــع اجلــهات ذات الصلــة، وال ســيما 
عمليـــات الســـالم، والكيانـــات التابعـــة لألمـــم املتحـــــدة، 
واملنظمات غري احلكومية، املشتركة يف تنفيذ برامج تسـريح 

األطفال وإعادة إدماجهم. 
وجيري تشــجيع املنظمـات اإلقليميـة واهليئـات ذات  - ١٥
الصلة على التحديد املفصل الوثيق واملتسـق لألنشـطة الـيت 
تتم عرب احلدود لتجنيد األطفال واختطافــهم، وعلـى إعطـاء 

األولوية يف براجمها ملكافحة هذه األنشطة. 
 

ـــدز،  فــريوس نقــص املناعـــة البشـــرية/اإلي سابعا –
األطفال والصراعات   

تيسر الصراعات املسلحة انتشار فريوس نقص املناعـة  - ٥٦
البشرية/اإليدز وتفاقم آثاره. والكثري مـن البلـدان الـيت أصاـا 
أكثر من غريها فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز تدور فيـها 
حاليـا صراعـات، أو تسـتضيف أعـدادا غفـرية مـــن الالجئــني، 
وتشـمل السـبل الـيت ينتشــر بواســطتها فــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية يف حـــاالت الصــراع العنــف اجلنســي الــذي ترتكبــه 
القـوات احلكوميـــة أو قــوات املتمرديــن، واحلالــة االقتصاديــة 
اخلطـرية الـيت جتـرب النسـاء واألطفـال علـى ممارسـة اجلنـس مـــن 
أجــل البقــاء، والتشــريد اجلمــاعي يف معســــكرات الالجئـــني 
واملشردين داخليا حيث يؤدي االزدحام ومرافـق املعسـكرات 
غري اآلمنة والعنـف واملسـتويات املرتفعـة للنشـاط اجلنسـي إىل 
تفاقم انتشار الفـريوس. ولقـد شـهدت االجتاهـات األخـرية يف 
احلروب استخدام االغتصاب كسالح استراتيجي. وباإلضافة 
إىل ذلـك يـــزداد االســتغالل اجلنســي للفتيــات والنســاء أثنــاء 
الصراعات. ووفقا ملا أفادت به بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف 
ــــة واحـــدة يف  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، توجــد يف قري
كيفـو، جبمهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة، ٠٠٠ ٢ إمــرأة مــن 
ضحايا االغتصاب مـن بـني ٠٠٠ ٣٠ نسـمة مـن األشـخاص 
املشردين. ويف نفس الوقت، حتـول الصراعـات دون التصـدي 
لفريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز إذ تـؤدي إىل ايـار نظـم 
االتصال والصحة والتعليم اليت تدعم الوقاية من فريوس نقـص 
املناعـة البشـرية ومعاجلـــة مرضــاه والعنايــة ــم، كمــا تعرقــل 

إعمال حقوق اإلنسان بالنسبة لبعض الفئات واألفراد. 
ويف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠، نـاقش جملـس األمــن  - ٥٧
متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب/اإليـدز يف أفريقيـــا باعتبارهــا 
ديدا للسلم واألمن الدوليني مركزا على تأثري اإليدز املدمـر، 
حيـث أصبحـــت جمتمعــات حمليــة بأســرها بــدون معلمــني أو 
فالحني أو عاملني يف جمال الصحة، وحتـول األطفـال إىل أيتـام 
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يعولـون أنفسـهم. وســـلّم الــس يف قــراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) 
تسليما صرحيا بأن وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 
قد استفحل نتيجة الصراعات املسلحة. وحـث الـس الـدول 
األعضــاء علــى النظــر يف إجــراء الفحوصــــات واالختبـــارات 
الطوعية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز وتقـدمي 
املشورة ذا الشأن للقوات اليت سـيجري نشـرها يف عمليـات 
ـــري املدمــر احملتمــل  حفـظ السـالم، وأعـرب عـن قلقـه إزاء التأث
لفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز علــــى صحـــة أفـــراد 
وعمليـات حفـــظ الســالم الدوليــة. ويف إطــار اســتجابة إدارة 
عمليات حفظ السالم هلـذا القـرار، فقـد تعـاونت مـع برنـامج 
ـــين  األمــم املتحــدة املشــترك الــذي ترعــاه عــدة جــهات واملع
بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب 
(اإليدز) لتزويد حفظة السالم ببطاقـات توعيـة بشـأن فـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز. وسـيتضمن التدريـب األساســي 
علـى محايـة األطفـال (انظـر الفقـــرة ٣٣) التثقيــف والتدريــب 
بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعــة البشـرية/اإليـدز بالنسـبة 
جلميع العاملني يف جمال حفظ السالم. وقـد طُلـب مـن الـدول 
ـــل نشــر القــوات إن  األعضـاء بـالفعل إجـراء هـذا التدريـب قب
أمكــن وتشــجيع التدريــب العســكري بشــأن فــريوس نقـــص 

املناعة البشرية/اإليدز قبل نشر القوات. 
ـــة إىل وضــع إطــار  وباإلضافـة إىل تلـك اجلـهود الرامي - ٥٨
عمل دويل يف هذا الشأن، فقد مت إعداد شبكات للتعاون بـني 
الوزارات واتمع املدين وكيانات األمم املتحدة. ولقد جرى 
تنقيح املبادئ التوجيهية لعـام ١٩٩٦ بشـأن األنشـطة املتعلقـة 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية الــيت يضطلــع ــا يف حــاالت 
الطوارئ. ووضعت مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
وصندوق األمم املتحدة للسكان والتحـالف العسـكري املـدين 
ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز عــدة مبــادئ 
توجيهيــة عمليــة أخــرى. وبذلــت كيانــــات األمـــم املتحـــدة 
واملنظمـات غـــري احلكوميــة جــهودا كبــرية يف بعــض املنــاطق 

للتقليل من حاالت العنف اجلنسي ومـن الضعـف االقتصـادي 
للســكان املشــردين، مــع توفــري التثقيــف يف املــدارس بشــــأن 
اإليـدز، وفحـص الـدم، وتعزيـز دعـم اتمعـات احملليـة لأليتــام 
وتوزيـع الرفـاالت الذكريـة الواقيـة وتوفـري االختبـار واملشــورة 

والفحوصات بصورة طوعية وسرية. 
ومـع ذلـك ال تـزال بعـــض املشــاكل قائمــة. فمعظــم  - ٥٩
ـــة  احلكومــات ال توســع نطــاق خططــها االســتراتيجية الوطني
بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لكـي تغطـي منـاطق 
الصراعــات. ومعظــــم املنظمـــات غـــري احلكوميـــة اإلنســـانية 
ال متلك القدرات أو التدريب للعمل يف جمـال العنايـة والوقايـة 
من فريوس نقص املناعـة البشـرية، وال تشـارك املنظمـات غـري 
احلكومية املعنية باإليدز مشاركة كافية يف مناطق الصراعات، 
واألنشـطة الـيت مـن املعـروف أـا فعالـة يف األحـوال الســلمية، 
مثـل التثقيـف اجلنسـي للصغـار والوقايـــة مــن انتقــال اإلصابــة 
بالفـريوس مـن األمـهات إىل أطفـاهلن، غـري موجــودة عــادة يف 
ــل  منـاطق الصراعـات. وبـاملثل، تنـدر الـربامج الراميـة إىل التقلي
من مستويات وصمة العار والتمييز اليت يتعـرض هلـا املصـابون 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أو الذين تيتموا بسـببه أو 
الذين تدهورت أحواهلم من جراءه، ممـا حيـول دون الرغبـة يف 

التماس املشورة واالختبار بصورة طوعية ويف سرية. 
وقـد جـرى التثقيـــف يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة  - ٦٠
البشرية املكتسب، يف سياق عملية تسريح القـوات، يف بعـض 
مناطق دون غريها. وجاء يف تقارير منظمة الالجئـني الدوليـة، 
أن التثقيف يف جمال فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز يكـاد 
ينعــدم يف برامــج تســريح القــوات ونــزع أســـلحتها وإعـــادة 
تأهيلها وإعادة دجمها يف سرياليون. ويف اثيوبيا، جرى تسـريح 
٠٠٠ ٥٥ جندي خالل العام املـاضي، لكنـهم تلقـوا سـاعتني 
فقط من التثقيـف يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البشـرية، مبـا 
ال يكفــي إلحــداث أي تغيــري يف ســــلوكهم. ويـــئ عمليـــة 
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تسريح القوات فرصة للقيام مبداخالت منظمة قبـل أن يتفـرق 
املقاتلون ويعودوا إىل أسرهم. 

 
نقاط العمل 

رمبا تقرر بعثات جملس األمن امليدانية املقبلة تضمني  - ١٦
ــــع  تقييــم حلالــة فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، م

التركيز بصفة خاصة على تأثريها على األطفال. 
ــــــس األمـــــن، والـــــدول األعضـــــاء،  وأناشــــد جمل - ١٧
واملنظمات اإلنسانية، واألطراف املاحنة على إدراج التوعيـة 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والوقايـة منـه، ورعايـة 
املصــابني وتقــدمي الدعــم هلــم، ضمــن األنشــــطة الرئيســـية 
للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطـوارئ، وبرامـج تسـريح 
القوات ونزع أسلحتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دجمهم، مبـا 
ـــها باملقــاتلني األطفــال مــن اجلنســني.  يف ذلـك مـا يتعلـق من
وســيجري تشــجيع إدارة عمليــــات حفـــظ الســـالم علـــى 
مواصلـة تقـدمي التوجيـه والدعـم الكـافيني إىل عنـاصر حفـظ 
السالم، مع حث الوكاالت اإلنسانية على أن تفعل الشيء 

نفسه بالنسبة ملوظفيها. 
وأحث على مواصلة تقـدمي مرتكـيب أعمـال العنـف  - ١٨
اجلنسي ضد املـرأة والطفـل إىل احملاكمـة أمـام احملـافل احملليـة 
والدولية على اعتبار أـا تشـكل جرائـم حـرب. فـال سـبيل 
إىل التسـامح مـع انتشـار ممارسـة مـن هـذا القبيـل، حتـط مـــن 
قدر املرأة والطفل، وتزيد من انتشـار فـريوس نقـص املناعـة 
ــــتقرار يف هـــذه  البشــرية، وتــؤدي بذلــك إىل زعزعــة االس

املناطق بالنسبة لألجيال املقبلة. 
 

التصدي لإلفالت مـن العقـاب وإنصـاف مـن  ثامنا -
تساء معاملتهم: إشراك األطفال ومحايتـهم يف 

عمليات استجالء احلقائق وحتقيق العدالة   
طلـــب جملـــس األمـــن، يف الســـنوات األخـــرية مـــــن  - ٦١
األطـراف يف الصراعـات املسـلحة أن حتـترم القـانون اإلنســـاين 

الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان املعمـول مـا، وشـــدد علــى 
ـــن جرائــم اإلبــادة  مسـؤولية الـدول إزاء حماكمـة املسـؤولني ع
اجلماعيـة واجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنســـانية وجرائــم احلــرب، 
وشجب بقوة ترسيخ اإلفالت من العقاب عـن طريـق إصـدار 
ـــريعات (القــرار ١٣١٤  أحكـام العفـو ومـا يتصـل ـا مـن تش
(٢٠٠٠)). وآل جملس األمن على نفسـه اختـاذ إجـراءات ردا 
على االنتهاكات الصارخة ألحكـام القـانون اإلنسـاين الـدويل 
الــيت تنطبــق علــى األطفــال، وكفالــة املســاءلة عــــن اجلرائـــم 
اخلطــرية، يف منــاطق الصراعــات بصفــة خاصــــة. ويف عـــامي 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠ أعاد الس تأكيد استعداده للنظـر يف الـرد 
ــاين أو  بصـورة مالئمـة كلمـا تعـرض السـكان املدنيـون، أو املب
املواقـع الـيت توجـد فيـها عـادة أعـداد كبـرية مـن األطفــال، إىل 
االسـتهداف يف حـاالت الصراعـات املسـلحة، بصـورة تشــكل 
خرقـــا للقـــانون الـــدويل (القـــرار ١٢٦١ (١٩٩٩) والقــــرار 
١٣١٤ (٢٠٠٠)). ويف اآلونـة األخـرية، شــدد الــس علــى 
أنه ستجري مساءلة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسـان 
والقــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك املذابــح والفظــــائع 
ــــة (القـــرار ١٣٥٥  املرتكبــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

 .((٢٠٠١)
وهنــالك اتفــاق صريــح اآلن بــني الــدول األعضـــاء،  - ٦٢
ومنظومة األمم املتحدة، والعديد من املنظمات غـري احلكوميـة 
الدولية، على أن املسـاعدة يف بنـاء قـاعدة للسـالم واالسـتقرار 
ــــا الذيـــن  عقــب الصراعــات، والشــروع يف إنصــاف الضحاي
تعرضـوا للمعانـاة، يسـتوجب تسـليط الضـوء علـى املســـؤولني 
عن جرائم احلرب واالنتهاكات اخلطـرية األخـرى، وحتميلـهم 
املسؤولية كأفراد، ومعاقبتهم علـى أفعـاهلم مـا أمكـن ذلـك أو 
كـان مناسـبا. وعـالوة علـى ذلـك، يتعـني أن تسـاهم اآلليــات 
املعنية بالكشف عن احلقـائق وحتقيـق العدالـة يف حتديـد برامـج 
ـــة، مبــا  التعويضـات للضحايـا، ويف إجـراء اإلصالحـات اهليكلي
يكفل عدم تكرر هذه األحداث. ويتعني علـى اتمـع الـدويل 
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والـدول املعنيـة النظـر يف العمليـات واآلليـات لتحديـد أكثرهــا 
مالءمة لتحقيــق هـذه النواتـج. وعندمـا يتعلـق األمـر باألطفـال 
كضحايـــا هلـــذه اجلرائـــم الفظيعـــة؛ أو كشـــهود عليـــــها، أو 
مرتكبـني هلـا، يتعـني إيـالء عنايـــة خاصــة للطريقــة الــيت توثــق 
وتعرض ا هذه التجـارب؛ وملـا إذا كـان مـن املمكـن إشـراك 
األطفال أنفسهم يف عمليات تقصي احلقـائق وحتقيـق العدالـة، 
ولتحديد التعويضات اليت سـتمنحها هـذه العمليـات لألطفـال 

املتضررين وألسرهم وجمتمعام. 
ويف حالة سرياليون جتلى التزام جملس األمـن مبكافحـة  - ٦٣
اإلفالت من العقوبة على االنتهاكات الفظيعـة حلقـوق الطفـل 
يف سـياق الصراعـــات املســلحة، يف أوضــح صــورة، يف العــام 
املـاضي، فبنـاء علـى طلـــب مــن جملــس األمــن، جيــري إنشــاء 
ــــرياليون، كـــي تســـعى إىل حماكمـــة مـــن  حمكمــة خاصــة بس
يتحملــون املســــؤولية الكـــربى عـــن اجلرائـــم املرتكبـــة ضـــد 
اإلنســانية، وجرائــم احلــرب، مبــا يف ذلــك مــــا يتعلـــق منـــها 
باألطفــال، وذلــك باالتفــاق بــني األمــم املتحــــدة وحكومـــة 
سـرياليون (القـــرار ١٣١٥ (٢٠٠٠)). وجيــري اآلن تشــكيل 
جلنة استجالء احلقائق واملصاحلة، الـيت دعـا إليـها اتفـاق لومـي 
للســالم لعــام ١٩٩٩، وستســعى اللجنــــة إىل وضـــع ســـجل 
تارخيي لالنتهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنسـان املرتكبـة خـالل 
الصراعات، ورمبا تويل اهتمامـا خاصـا للتجـارب الـيت مـر ـا 
األطفــال. ومل يســبق للجــان اســتجالء احلقــائق الســـابقة، أو 
حماكم جرائم احلرب، معاجلة هذه التجارب بصورة مباشرة. 
ــــع حكومـــة  حينمــا بــدأ إعــداد مشــروع االتفــاق م - ٦٤
ســرياليون بشــأن إنشــاء احملكمــــة اخلاصـــة يف آب/أغســـطس 
٢٠٠٠، اتضـح أن الطريقـة الـيت سـيعاجل ـا النظـام األساســي 
للمحكمــة االنتــهاكات اخلطــرية املرتكبــة ضــــد األطفـــال أو 
ـــارا للقلــق علــى  بواسـطتهم، سـيصبح موضوعـا للخـالف ومث
املستوى الدويل. وأيد جملس األمن بقـوة اقـتراح منـح احملكمـة 
سلطة احملاكمة على جرمية جتنيد األطفـال، دون سـن اخلامسـة 
عشـــرة، أو اســـتخدامهم بواســـــطة القــــوات أو اجلماعــــات 

املسلحة. ولذا ستساعد احملكمة اخلاصة يف تدعيم التوصـل إىل 
توافــق يف اآلراء حــول تعريــف التجنيــد كجرميــــة حـــرب يف 
القانون اجلنائي الدويل. وعالوة على ذلـك، يفـترض أن تلقـي 
ـــى  حماكمـة األشـخاص الضـالعني يف جتنيـد األطفـال الضـوء عل
مالبسات الظروف احمليطـة باسـتخدام األطفـال كجنـود، وأن 
تكون، على حنو أمثل، رادعا ضد مثل هذا السلوك اإلجرامي 

يف املستقبل. 
غـري أن اخلـالف وقـع بـني املنظمـات الدوليـة، ودعــاة  - ٦٥
حقوق الطفل، واملنظمات غري احلكومية، حول ما إذا كـانت 
معاجلـة مسـألة األطفـــال الذيــن شــاركوا يف ارتكــاب جرائــم 
احلرب أثناء خدمتهم مع اجلماعات املسلحة، جيب أن تتـم يف 
إطـار اإلجـراءات القضائيـة. وسـلط احتمـال حماكمـة األطفـال 
وصغــار الســن مــن الراشــدين، الذيــن كــانوا أطفــاال وقــــت 
ارتكـــاب اجلرميـــة، الضـــوء علـــى مســـائل اإلدانـــة والعدالــــة 
واإلفـالت مـن العقوبـة، ومـداواة جـراح األفـراد واتمعـــات، 
ـــى مســتوى اتمعــات الوطنيــة  وأسـفرت عـن نقـاش هـام عل

واتمع الدويل. 
ووافــق جملــس األمــن، بعــد مــداوالت ومشــــاورات  - ٦٦
ــتراوح  كثـرية، علـى أنـه يتعـني، يف حالـة مثـول أي شـخص، ت
سـنه بـني ١٥ و ١٨ سـنة وقـت ارتكـاب اجلرميـة املدعـــى ــا 
عليه، أن يعامل ذلك الشخص، ذكـرا كـان أو أنثـى، بصـورة 
حتافظ على كرامته وإحساسه جبدارتـه، ومبـا يتفـق مـع املعايـري 
الدوليـة حلقـــوق اإلنســان، وأال تكــون عقوبــة الســجن أحــد 
اخليارات املتاحة عند النظر يف قضية ذلك الشـخص، علـى أن 
تتوىل احملكمة حتديـد البديـل األكـثر مالءمـة، سـواء جـاء علـى 
شـكل برامـج أو خدمـات. وبذلـك أمكـن احملافظـة علـى أطـــر 
عمل حماكم األحداث. وأشار أعضاء الس أيضا إىل أنه مـن 
املسـتبعد للغايـة أن ميثـل مرتكبـو اجلرائـم مـن األحـــداث أمــام 
احملـاكم، وشـجعوا املؤسسـات األخـرى، مثـل جلنـــة اســتجالء 
احلقائق واملصاحلة، على إعداد أحكام خاصـة متعلقـة مبرتكـيب 
 S/2001/95 وضحايــــا اجلرائــــم مـــــــــن األحـــــداث (انظــــــر
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و S/2000/1234). وبينما جرى االتفاق صراحة على أن جلنـة 
استجالء احلقائق واملصاحلة ستقوم بدور هام يف قضية جنـوح 
األحداث يف سرياليون، ال توجـد سـابقة ميكـن الرجـوع إليـها 
للتأكد من أن هؤالء األطفال سيتمكنون مـن احلصـول علـى، 
أو االسـتفادة مـن، اإلجـراءات الطوعيـة للجنـة. ولكـــي تعــاجل 
ـــــأت منظمــــة األمــــم املتحــــدة للطفولــــة  هـــذه املســـألة، هي
(اليونيسـيف)، وبعثـة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، واملنتــدى 
الوطين حلقوق اإلنسـان اجتماعـا فنيـا متعلقـا باألطفـال وجلنـة 
ــه ٢٠٠١،  اسـتجالء احلقـائق واملصاحلـة (٤ – ٦ حزيـران/يوني
فريتــاون)، لوضــع املبــادئ األساســــية واإلجـــراءات اخلاصـــة 
ـــــهم.  املتعلقـــة مبشـــاركة األطفـــال يف عمـــل اللجنـــة، ومحايت
ـــيتاح  وسـيقدم التقريـر كـي ينظـر فيـه أعضـاء اللجنـة، كمـا س
احلصـول عليـه ألعضـاء الـس. وسـتحتاج كـل مـــن احملكمــة 
اخلاصة وجلنة استجالء احلقائق واملصاحلة إىل ختصيـص مـوارد 
كافية لكفالة مشاركة األطفال على حنو سليم ومفيد يف هـذه 
ــــربة  اإلجـــراءات، وكفالـــة تدريـــب موظفـــني يتمتعـــون باخل
ــــة اســـتجالء احلقـــائق  الكافيــة، وتدريــب مجيــع موظفــي جلن
واملصاحلة، العاملني مع األطفال وأسـرهم، واإلشـراف عليـهم 

بالطريقة املالئمة. 
ولكل من جلنة استجالء احلقـائق واملصاحلـة واحملكمـة  - ٦٧
اخلاصـة مهامـها احملـددة، لكنـها مــهام تعضــد بعضــها بعضــا، 
ويتوقع أن تساعد بشقيها يف حتقيـق اخلضـوع للمسـاءلة، وأن 
تلقي الضوء على السـياق الـذي ارتكبـت فيـه أخطـر اجلرائـم، 
ضـد األطفـال أو بواسـطتهم، يف سـرياليون. بيـد أن األحــداث 
األخرية كشفت عن أنه ليس هناك الكثري من األمور املعروفـة 
على املستوى الدويل بشأن الطرائــق الـيت ميكـن أن تسـاعد ـا 
ـــراءات اســتجالء احلقــائق يف مــداواة  حمـاكم األحـداث أو إج
جــراح األطفــال، الذيــن يتعرضــون للصراعــات املســــلحة أو 
يشـاركون فيـها. وهنـاك عمليـة لتوحيـد اجلـهود املبذولـــة مــن 
جـانب مكتـــب ممثلــي اخلــاص املعــين باألطفــال والصراعــات 
املسـلحة، واليونيسـيف، واملنظمـات غـري احلكوميـــة، واخلــرباء 
ـــارزة الــيت حتتــاج إىل  املسـتقلني، مـن أجـل معاجلـة القضايـا الب

عنايـة عاجلـة، إذا أريـد لإلمكانيـات اإلجيابيـة الـــيت تتمتــع ــا 
ـــم احلــرب، أن تسخـــر  جلـان اسـتجالء احلقـائق وحمـاكم جرائ
لصــاحل األطفــــال املتـــأثرين بـــاحلرب يف ســـرياليون واملنـــاطق 

األخرى. 
ويف تيمـــور الشـــــرقية، شكِّـــــلت جلنــــة لالســــتقبال  - ٦٨
واستجالء احلقائق واملصاحلة، يتوقع أن تبـدأ العمـل يف أواخـر 
عام ٢٠٠١. ويتوقع أن تيسـر اللجنة إبـرام اتفاقـات املصاحلـة 
بــني اتمعـــات احملليـــة بالنســـبة ملرتكـــيب املخالفـــات األقـــل 
خطــورة، بينمــا تظــل اجلرائــم اخلطــرية، مبــا يف ذلــك القتـــل 
واالغتصاب والعنف املنظم، من اختصاص األجـهزة القضائيـة 
الرمسية. وستنظر اللجنة، بالتأكيد، يف املخالفات املرتكبة ضــد 
األطفـــال، ورمبـــا تقدمـــت بتوصيـــــات حمــــددة بشــــأم إىل 
ــــة حتقيـــق  احلكومــة. وينتظــر أن ينتفــع األطفــال أيضــا بعملي

املصاحلة بني اتمعات احمللية. 
 

نقاط العمل 
يوجـه االنتبـاه إىل التوصيـات الـيت صـدرت مؤخـــرا  - ١٩
ــــن بشـــأن محايـــة املدنيـــني يف الصراعـــات  عــن جملــس األم
املسـلحة، وجـرى حـث جملـس األمـن واجلمعيـة العامــة معــا 
علــى توفــري التمويــل الكــايف واملســتمر للجــــهود الدوليـــة 
الستجالء احلقائق وحتقيق العدالـة، وعلـى تضمـني األحكـام 
اخلاصة مبثل هذه اجلهود يف واليات بعثات حفظ السالم. 

يــــــطلب إىل الـــــدول األعضـــــاء، واألطــــــراف يف  - ٢٠
الصراعات املسلحة، واألطراف الفاعلة املعنية األخرى، أن 
ـــات اســتجالء احلقــائق وحتقيــق العدالــة، الــيت  تكفـل لعملي
توضع التصورات هلا يف أعقاب الصراعات، إيالء اهتمامها 
بصــورة منتظمــة لكــامل نطــاق جتــارب األطفــــال يف زمـــن 
احلـــرب، وللظـــروف الـــيت مسحـــت بوقـــــوع مثــــل هــــذه 
االنتــهاكات، ولألنشــطة الطويلــة األجــل الالزمــة لكفالــــة 

إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج. 
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ـــاء  ـــال أثن تاســعا - بنــاء الســالم مــن أجــــل األطف
الصراعات وبعدها   

ينبغي إيالء أمهية قصوى ملواجهة التحـدي املتمثـل يف  - ٦٩
كفالـة حصـول األطفـــال والشــبان يف حــاالت الصــراع ومــا 
بعده، باستمرار على الرعايـة الصحيـة، والدراسـة، والتدريـب 
املهين، وفرص العمـل يف املسـتقبل، وختصيـص املـوارد الالزمـة 
لذلك. إذ أن عدم التصدي هلذه الشواغل بأسرع وقت ممكـن 
أثناء الصراع املسـلح، وخـالل عمليـة إحـالل السـالم الحقـا، 
واالفتقار إىل املوارد الالزمة لتنفيـذ أي أحكـام حلمايـة الطفـل 
ـــة العنــف  يف اتفاقـات السـالم، قـد يـؤدي إىل العـودة إىل دوام

وعدم االستقرار يف املستقبل. 
ومن العناصر اهلامة يف األنشطة اليت ينبغي االضطالع  - ٧٠
ا يف مرحلة مـا بعـد الصراعـات تعزيـز القـدرات احملليـة علـى 
التصـدي للشـواغل املتعلقـــة حبمايــة الطفــل يف هــذه املرحلــة. 
ـــة  وتشـمل اـاالت الـيت تعتـرب فيـها القـدرات احملليـة ذات أمهي
حامسة يف كفالة محاية الطفل بصفة مستدامة ما يلـي: إصـالح 
القوانـني والسياسـات املتعلقـة حبقــوق الطفــل، وتعزيــز قضــاء 
األحـداث ونظـم رعايـــة الطفــل، وتغلــب األطفــال املعرضــني 
ـــة الــيت  للصراعـات املسـلحة علـى اآلثـار النفسـية - االجتماعي
تلحق م. وميكن تنظيم مثل هذه اجلـهود بنجـاح مـن خـالل 
القيـام، بتيسـري دويل، بإنشـاء هيئــات أو جلــان حمليــة ووطنيــة 
مبقدورها توضيح املسائل ذات الصلة وقتما كان ذلك مناسـبا 
والنهوض ا. وتقوم بعثة األمم املتحدة يف البوسـنة واهلرسـك 
مبتابعة ضباط الشرطة احمللية وتدريبـهم علـى التصـدي لالجتـار 
ــــدم  باألطفــال الســتخدامهم يف البغــاء القســري، وملعاجلــة ع
اسـتجابة الشـرطة علـى النحـو الالئـق بعـــد ورود تقــارير عــن 
حـاالت العنـف املـرتيل الـيت يقـع ضحيتـها األطفـال، واحلمايـــة 
غــري الكافيــة لألطفـــال احملتجزيـــن لـــدى الشـــرطة، ومرافـــق 
ـــــة  االحتجـــــــاز والسجـــــــون. وبعـــد انتـــهاء احلـــرب األهلي
١٩٩٨-١٩٩٩ يف غينيــا - بيســاو، شــجع مكتــــب األمـــم 

املتحدة لدعم بناء السـالم يف هـذا البلـد احلكومـة علـى إنشـاء 
ـــد يف  معـهد مـن أجـل الطفـل واملـرأة. ويقـوم املعـهد بـدور رائ
توجيه االنتباه إىل الشـواغل املتعلقـة بـاملرأة والطفـل يف مرحلـة 
مـا بعـد الصـراع، مبـا يف ذلـك البغـاء، وفـريوس نقـــص املناعــة 
ـــة يتــامى احلــرب وافتقــار الشــبان إىل  البشـرية/اإليـدز، ورعاي

فرص التعليم والتدريب املهين. 
وميكن أن تترتب على الطريقة اليت تنهى ا احلـروب  - ٧١
آثـار دائمـة علـى السـالم واالسـتقرار، وعلـى رفـــاه األطفــال. 
ــــائق،  فـــإصدار أحكـــام العفـــو، وإنشـــاء جلـــان تقصـــي احلق
واإلنتصاف القانوين جلرب االعتـداءات الـيت تقـع أثنـاء احلـرب، 
اليت عادة ما تكون موضوع تفاوض خالل عمليـات السـالم، 
كل ذلك يؤثر على الصحـة العقليـة لألطفـال والقـائمني علـى 
رعايتهم، كما قد تترتب على ذلك آثار حتمل بـذور الصـراع 
لعدة أجيال مقبلة. ويف هذا السياق، ميكـن بـالفعل أن يـترتب 
على عدم االمتثال لدعوة جملس األمـن إىل إـاء اإلفـالت مـن 
العقاب على جرائم احلرب الفظيعة آثار طويلة األجل بالنسبة 
للمصاحلة واالستقرار االجتماعيني. فقد حال أمر العفو الـذي 
اختذتـه أطـراف عمليـة السـالم علـى نطـاق واسـع يف مجهوريــة 
ــــة جلرائـــم  الكونغــو يف عــام ١٩٩٩ دون أي مالحقــة قضائي
ـــا فيــها اجلرائــم املرتكبــة ضــد النســاء واألطفــال.  احلـرب، مب
والحـظ الفريـق القطـــري التــابع لألمــم املتحــدة يف مجهوريــة 
الكونغــو شــعورا عميقـــا بالصدمـــة النفســـية والعجـــز لـــدى 
الضحايـا الذيـن يعيشـون بـــني ظــهراين املعتديــن عليــهم أثنــاء 
احلـرب. وال ينبغـي االسـتهانة بقابليـــة االنفجــار يف أي حلظــة 
ملشاعر عدم الثقة اليت حيس ا الضحايا إزاء النظــام القضـائي، 
واخلـوف مـن املعتديـن، واالفتقـار إىل حمفـل ينفسـون فيـه عمــا 

حلق م من أشكال احليف. 
وأعــرب جملــس األمــن عــــن انشـــغاله إزاء اســـتمرار  - ٧٢
األطفـال يف احلصـــول علــى اخلدمــات االجتماعيــة األساســية 
أثنــاء الصراعــات ويف مرحلــة مــا بعــد الصراعــات، (القــــرار 
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ـــــاطق  ١٣١٤ (٢٠٠٠)). وميكـــن للـــربامج التعليميـــة، يف من
الصراعات املسلحة، أن يئ لألطفال وجمتمعام احمللية إطـارا 
هيكليــا، وإحساســا باالســتقرار واالســــتمرارية. وإضافـــة إىل 
ذلـك، ميكـن للفـــرص التعليميــة أن تقلــل مــن خطــر التجنيــد 
القسـري لألطفـال دون ســـن الثامنــة عشــرة، وأن تســاعد يف 
تيسري انتقال اجلنود األطفال السابقني إىل احلياة املدنيـة. ومـن 
الواضح أنه علـى هـذه الـربامج أن تسـعى إىل إدراج الشـواغل 
ــــات ومعاجلتـــها. وميكـــن أن تســـاعد الـــربامج  املتعلقــة بالفتي
التعليميـــة يف التوعيـــة بالوقايـــة مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــــة 
ـــة حقــوق الطفــل ونصرــا، ومعاجلــة  البشـرية/اإليـدز، ومحاي
مشـكلة األلغـام األرضيـة. ففـي سـرياليون، علـى سـبيل املثــال، 
وضعــت اليونيســيف �برناجمــا جمتمعيــا لالســــتثمار يف جمـــال 
التعليـم� لتقـدمي املسـاعدة يف إعـادة إدمـاج احملـاربني الســابقني 
من األطفــال بطريقـة يسـتفيد منـها اتمـع احمللـي وليـس فقـط 
فــرادى األطفــال أو األســر. وتقــدم جمموعــــات مـــن لـــوازم 
الدراسة والتعلم والترفيه للمدارس عن كل طفل مـن احملـاربني 
السـابقني مسـجل فيـها. ويسـتخدم هـذه اللـوازم مجيـع الطلبــة 
واملدرسني يف املدرسة، مما خيفف من حدة السـخط الـذي قـد 
ينشــأ عندمــا ختصــص معاملــة تفضيليــة للقلــة القليلــة فقـــط، 
ويساعد بالتايل علـى يئـة منـاخ مـوات للمحـاربني السـابقني 

من األطفال. 
ونظرا ألمهية هذه املساعدة، اقـترح فريـق اإلبراهيمـي  - ٧٣
املعـين بعمليـات حفـظ السـالم تزويـد املشـرفني علـى عمليــات 
األمـم املتحـدة للسـالم باملرونـة لتمويـل مشـاريع سـريعة األثـــر 
حتسن بالفعل حياة الناس يف املنـاطق الـيت توجـد ـا البعثـات. 
وبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، وإن كانت ال تشـكل 
إال جزءا من جممـل اسـتثمارات الفريـق القطـري التـابع لألمـم 
املتحـدة، هـي أول عمليـــة للســالم تدمــج يف ميزانيتــها متويــل 
املشـاريع السـريعة األثـر، وقــد وافقــت بــالفعل علــى مخســني 

مشروعا إلعادة بنـاء اهليـاكل األساسـية، تركـز إىل حـد كبـري 
على الرعاية الصحية وإصالح املباين املدرسية. 

وقــد تصدعــــت بعـــض النظـــم الصحيـــة والتعليميـــة  - ٧٤
الوطنية، كما هو احلال يف ليربيا، من جراء الصـراع واإلمهـال 
طوال سنني عديدة، غري أن نظما أخرى تعاين من آثار التوتـر 
املتواصل، والضغائن املستحكمة، وانعدام الثقة وااللتزام لـدى 
ــا  اجلـهات املاحنـة بعـد وقـت طويـل مـن توقـف القتـال. وأحيان
ما تؤدي الـدروس الـيت تلقـى يف املـدارس بدعـوى التعليـم إىل 
اإلبقاء على نريان التعصب والعداوة. وتعد بعثة األمم املتحدة 
يف إثيوبيا وإريتريا حاليا تقريرا عـن املمارسـات التمييزيـة الـيت 
حترم األطفال مـن احلصـول علـى الرعايـة الصحيـة وااللتحـاق 

باملدرسة يف كل من إثيوبيا وإريتريا. 
وإضافـة إىل ذلـك، ميكـن لتدفقـات األسـلحة الصغـرية  - ٧٥
أن تعرض جهود بناء السالم خلطر كبري. ففـي األشـهر اإلثـين 
عشر املاضية، اختذ عدد من املبادرات الدوليـة ملعاجلـة التكلفـة 
البشـرية لتجـــارة األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة غــري 
اخلاضعـة ألي ضوابـط. وبذلـت الوكـــاالت اإلنســانية التابعــة 
لألمـم املتحـدة وعـدة منظمـات دوليـة غـــري حكوميــة جــهودا 
مشــــتركة ترمــــي إىل إثبــــات أن وجــــود هــــــذه األســـــلحة 
ــــل أكــثر فئــات املدنيــني ضعفــا،  واستخدامهـــــا أدى إىل قتـــ
وال سيما النساء واألطفال، أو إصابتهم بعاهـات، وإىل تيسـري 
ــــذه  جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، كمــا ترمــي إىل تــاليف ه
ــــين باالجتـــار غـــري  النتــائج. وعقــد مؤمتــر األمــم املتحــدة املع
املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألســـلحة اخلفيفــة، مــن مجيــع 
جوانبـه يف الفـترة مـن ٩ إىل ٢٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠١، وحقـــق 
عـددا مـن األغـراض اهلامـة، يتصـل اثنـان منـها اتصـاال مباشــرا 
ـــاح الفرصــة  باألطفـال املتـأثرين بالصراعـات املسـلحة. فقـد أت
لتوعية شرحية واسـعة مـن اجلـهات الفاعلـة بشـأن العالقـة بـني 
األسـلحة الصغـرية واآلثـار السـلبية املترتبـة علـى األطفـــال مــن 
جـراء الصراعـات املسـلحة؛ كمـا شـــكل خطــوة أوىل ملعاجلــة 
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املسألة على الصعيـد العـاملي. وأود أن أحـث الـدول األعضـاء 
على مواصلة بذل اجلهود بشأن املسـائل ذات األمهيـة اخلاصـة 

بالنسبة حلماية األطفال يف سياق انتشار األسلحة الصغرية. 
وينبغـي أن يبـدأ بنـــاء الســالم مــن أجــل األطفــال يف  - ٧٦
أقـرب مرحلـة ممكنـة مـن حالـة الصـراع املسـلح. ويتعـني علــى 
أطـراف عمليـة السـالم أن تكفـل التطـرق، خـالل مفاوضـــات 
السالم، للجهود الرامية إىل تعزيز املؤسسات على حنــو يراعـي 
ـــال، وجيــب علــى اتمــع الــدويل املســاعدة يف  مصـاحل األطف

ضمان ختصيص موارد كافية ومتواصلة. 
 

نقاط العمل 
حث جملس األمن والدول األعضـاء علـى النظـر يف  - ٢١
إجياد وسائل حمددة إلشراك اتمعات احمللية باملناطق املتأثرة 
باحلرب فــي وضــــع وتنفيذ أنشطة مرحلة ما بعد الصراع، 
ال سيما اجلوانب املتعلقة بتأهيل األطفال املتأثرين بـالصراع 

املسلح. 
تناشـد الـــدول األعضــاء بوضــع مدونــات لقواعــد  - ٢٢
السـلوك بغيـة حتسـني فعاليـة القيـود املفروضـــة علــــــى نقــل 
األسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـــة، ال ســيما يف منــاطق 
الصراعـات حيـــث تنتــهك حقــوق األطفــال ويســتخدمون 
كجنود. ويف هذا السياق، قد يود جملس األمن تعزيز ثقافـة 
للسـالم، بطـرق مـن ضمنـها دعـم برامـج التثقيـف يف جمـــال 
الســـالم وغريهـــا مـــن األســـاليب غـــــري العنيفــــة لتســــوية 

الصراعات، يف أنشطته الرامية إىل بناء السالم. 
 

االسـتجابات اإلقليميـة للشـواغل املتعلقــة  عاشرا –
حبماية األطفال   

رغـم أن أغلـب الصراعـات الـيت تـدور رحاهـــا اليــوم  - ٧٧
تعرف بأا صراعات داخليـة، فجميعـها أو تكـاد ينجـم عنـها 
آثار إقليمية بالنظر للدور الذي تقوم به البلدان اـاورة فيـها. 

ـــى الصعيديــن اإلقليمــي ودون  ومـن مث يتعـني إجيـاد حلـول عل
اإلقليمي للرد على االعتداءات اليت تتوافر فيها عنـاصر جتعلـها 
عـابرة للحـدود مثـل جتنيـد واختطـاف األطفـال الســـتخدامهم 

كمقاتلني، وألغراض البغاء والرق. 
ويف نيســـــان/أبريـــــــل ٢٠٠١، أبرمــــــت اجلماعــــــة  - ٧٨
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا اتفاقـا إلنشـاء وحـدة حلمايـــة 
األطفــال تابعــة للجماعــة بدعــــم أويل مـــن حكومـــة كنـــدا. 
وســتكفل الوحــدة إدمــاج آليــات محايــة األطفــــال يف مجيـــع 
مؤسســات اجلماعــة االقتصاديــة ذات الصلــة وســتقوم أيضـــا 
بتشـجيع وتيسـري التنفيـذ الكـامل إلعـالن وخطــة عمــل أكــرا 
بشــأن األطفــال املتــأثرين بــاحلرب بعــد أن اتفقــــت عليـــهما 
ــــة والدوليـــة  اجلماعــة االقتصاديــة، وســائر الصكــوك اإلقليمي

املتعلقة حبقوق الطفل. 
ـــود يف  واعتمـد املنتـدى األفريقـي املعـين بـالطفل، املعق - ٧٩
أيار/مايو ٢٠٠١ برعاية منظمة الوحدة األفريقية يف القـاهرة، 
إعالنا وخطة عمل الستشراف تدابري خاصـة مـن أجـل محايـة 
األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة. كمـا تضـاعف منظمـة 
ــــق االنضمـــام اىل امليثـــاق  الوحــدة األفريقيــة جــهودها لتحقي

األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه وتنفيذ ذلك امليثاق. 
ـــي حلمايــة الطفــل يف  واعترافـا باحلاجـة اىل ـج إقليم - ٨٠
منطقـة البحـريات الكـربى يف أفريقيـــا، دعــا جملــس األمــن اىل 
ــــال  إدراج املســائل املتعلقــة حبمايــة الطفــل يف جــداول األعم
اخلاصة بعمليات احلوار القائم على الصعـد الثنـائي واإلقليمـي 
والــدويل (القــرار ١٣٥٥ (٢٠٠١)). ويعمــل ممثلــي اخلـــاص 
بشـكل وثيـق مـع مبعوثـي اخلـاص ملنطقـــة البحــريات الكــربى 
لكفالة إعطاء األولوية لقضايا محاية الطفـل يف جـدول أعمـال 
املؤمتر املقترح عقده خبصوص منطقة البحـريات الكـربى. غـري 
أن االفتقــار اىل مؤسســة دون إقليميــة يف هــذه املنطقــة ميثــــل 
عائقا أمام اجلهود الرامية اىل إعطاء دفعة هلذه العملية. ويتعـني 
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ـــة اســتمرار املنــاخ السياســي  علـى األمـم املتحـدة يئـة وكفال
الـالزم مـن أجـل اختـاذ مبـــادرة حلمايــة الطفــل خاصــة بتلــك 
املنطقة. ومن املمكن تنفيذها بصـورة منتظمـة يف املنطقـة دون 
اإلقليميـة. ويف هـذا السـياق وضعــت مكــاتب اليونيســيف يف 
املنطقــة ومستشــارو محايــة األطفــال يف بعثــة منظمــــة األمـــم 
املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة اسـتراتيجية إقليميـــة 
ملنـع عمليـات جتنيـد األطفـال عـــرب احلــدود والتعــاون بصــورة 
وثيقــة يف جــهود التســريح وإعــادة اإلدمــاج. وبفضــل تلـــك 
اجلهود املتضافرة مت تسريح عدد كبري مـن اجلنـود األطفـال يف 

منطقة البحريات الكربى يف عام ٢٠٠٠. 
خالل االجتماع الرابع الرفيع املستوى الذي عقـد يف  - ٨١
شباط/فرباير ٢٠٠١ بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، 
ســعيت اىل تعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــــدة واملنظمـــات 
اإلقليمية لتشجيع األخذ بنهج شـامل لبنـاء السـالم، حبيـث أن 

يتضمن بالضرورة جا إقليميا حلماية الطفل. 
ـــس األمــن يف قــراره ١٣١٤ (٢٠٠٠)  كمـا دعـا جمل - ٨٢
ـــة األطفــال  املنظمـات اإلقليميـة الختـاذ إجـراءات حمـددة حلماي
املتأثرين بالصراعات املسلحة يف خمتلف املناطق اليت تعمل ا. 
غـري أن القـدرات البشـرية واملاليـة للعديـد مـن هـذه املنظمــات 
فيما يتعلق بتنفيذ هذه املبادرات وضمان استمراريتها حمـدودة 
للغايـة. ومـن املـهم أن تكفـل األمـم املتحـدة واجلـهات املاحنـــة 
مســتويات كافيــة مــن املســاعدة التقنيــة واملاليــة للمنظمــــات 
اإلقليمية اليت تربهن عن إرادة سياسية ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة 
حبماية الطفل أثناء الصراعات املسلحة وبعدها، ولكنها تفتقـر 

اىل املوارد الالزمة للقيام بذلك. 
نقاط العمل 

ــــين  يــهاب بــالدول األعضــاء أن تقــدم الدعــم التق - ٢٣
واملوارد الالزمة للمنظمات اإلقليمية لكي تقـوم بدورهـا يف 

محاية األطفال يف حاالت الصراع املسلح. 
 

 حادي عشر - مالحظات ختامية 
لقــد قطعــت القواعــد التنظيميــة القائمــة، مبــــا فيـــها  - ٨٣
قرارات جملس األمن السـابقة، شـوطا طويـال يف حتديـد معايـري 
السـلوك املقبـول مـن أطـراف الصراعـات املسـلحة فيمـا يتعلــق 
باألطفـال وغـريهم مـن املدنيـني. والـدول األعضـــاء ومنظومــة 
ــــة حتمـــت عليـــها  األمــم املتحــدة ومجيــع املنظمــات اإلقليمي
الضرورة أو طُلب إليـها اختـاذ تدابـري ملموسـة لتحسـني محايـة 
ـــر اىل  األطفـال املتـأثرين بـاحلرب. ولقـد سـعيت يف هـذا التقري
وصـف التقـدم احملـرز يف تنفيـذ قـرارات جملـس األمـن الســـابقة 
وحتديـد اـاالت الـيت تتطلـب بـــذل املزيــد مــن اجلــهود. ويف 
الوقت الذي جتتمـع فيـه الوفـود يف إطـار دورة اجلمعيـة العامـة 
االسـتثنائية بشـأن الطفـل، حيـدوين األمـل يف أن يتخـــذ الــدول 
األعضاء، ومنظومة األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكوميـة، 
واتمـع املـدين واجلـهات األخـــرى إجــراءات حامســة حلمايــة 
األطفال وأن تسعى بنشاط لردع منتهكي حقوقهم وكشفهم 
ومعاقبتهم. وهذه مسألة يتطلب معاجلتها تعاونـا دوليـا وإرادة 
ـــدول  سياسـية. وحيـدوين األمـل يف أن يعتمـد جملـس األمـن وال
األعضــاء التزامــات ملموســة حبيــث ال متلــك مجيــع أطـــراف 
ـــيت يؤجــج ســلوكها  الصراعـات املسـلحة واجلـهات الفاعلـة ال
الصراع بصفة غري مباشرة، إال أن تدرك أن اتمع الدويل لن 
يقبـل سـوى االمتثـال الكـامل للواجبـات وااللتزامـات املتعلقــة 

حبماية األطفال أثناء احلرب وبعدها. 
 


