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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة اخلامسة واخلمسون الدورة اخلامسة واخلمسون 

 البند ١١٢ من جدول األعمال املؤقت* 
   تعزيز حقوق الطفل ومحايتها 

 األطفال والصراع املسلح 
 تقرير األمني العام 

مقدمة  أوال -
هذا التقرير مقدم عمـال بـالفقرة ٢٠ مـن قـرار جملـس األمـن ١٢٦١ (١٩٩٩) الـذي  - ١
ميثل معلما حقيقيا بالنسـبة إىل قضيـة األطفـال املتضرريـن مـن الصـراع املسـلح. وباإلضافـة إىل 
القرار ١٢٦١ (١٩٩٩) فقد بات جملس األمن يسلم اآلن بوضوح، يف عدة قـرارات وبيانـات 
رئاسية صدرت عنه، بأن األثر الضار للصراع املسلح له عواقبـه بالنسـبة للسـلم واألمـن. كمـا 
أن القرار ١٢٦١ (١٩٩٩) يشكل عالمة حقيقية بالنسـبة لألطفـال باعتبـار أن صـدور القـرار 
ـــى محايــة األطفــال املعرضــني للصراعــات  املذكـور جـاء ليضفـي الشـرعية يف ايـة املطـاف عل
بوصفـها قضيـة تشـكل بصـورة مالئمـة جـزء مـن جـدول أعمـال الـس. وهنـاك أيضـــا قــرارا 
جملس األمن ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) وكالمها يتعلق حبماية املدنيني يف الصـراع 
املسلح ومها يؤكدان على حالة االستضعاف اليت يعانيها األطفال بشكل خاص وعلـى احلاجـة 

إىل اختاذ تدابري خاصة من أجل محايتهم. 
ويف غمار الصراعات الضارية اليت شهدا السنوات األخرية، ما برح األطفال يقعـون  - ٢
باطراد ضحية هلا سواء بوصفهم أهدافا للعنف أو مرتكبني له. وهكذا بات األطفال يشـكلون 
ما يكاد يكون نصف عدد الالجئـني يف العـامل البـالغ عددهـم ٢١ مليونـا فيمـا يقـدر أن هنـاك 
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١٣ مليون طفل آخرين تعرضوا للتشريد داخـل حـدود بلداـم ذاـا. كمـا أن عـدد األطفـال 
دون الثامنـة عشـرة مـن العمـر الذيـن تعرضـوا إمـا للـترهيب أو الـترغيب لكـي حيملـوا الســالح 
ليصبحوا من اجلنـود األطفـال، مـن املتصـور أن يكـون بعامـة يف حـدود ٠٠٠ ٣٠ طفـل. ويف 
كل عام، يقع ضحية لأللغام األرضية عدد يتراوح بني مثانية آالف وعشـرة آالف طفـل. وقـد 
سلَّم املنتدى التربوي العاملي املعقود يف نيسان/أبريل سنة ٢٠٠٠ بأن عدد ونطـاق الصراعـات 
اليت شهدها العقد األخري كانـا يشـكالن أكـرب العقبـات الـيت حـالت دون حتقيـق هـدف إتاحـة 
التعليم للجميع حبلول عام ٢٠٠٠. وتشري بيانات منظمة األمم املتحدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
ـــني عــامي ١٩٨٦ و ١٩٩٦، أدت الصراعــات املســلحة إىل مقتــل  أنـه خـالل العقـد الواقـع ب
مليوين طفل وجرح ستة ماليـني طفـل وإصابـة أكـثر مـن عشـرة ماليـني طفـل بالصدمـة بينمـا 

تعرض لليتم أكثر من مليون طفل. 
وفيما يتجاوز هذه األرقام الصمـاء، هنـاك الصـور الـيت ال تنمحـي ظالهلـا الكئيبـة مـن  - ٣
مكان إىل مكان عن املراهقني واملراهقات ممن راحوا ضحيـة االغتصـاب، الـذي أصبـح بـدوره 
مـن أسـلحة احلـــرب شأنـــه شــأن طلقــات الرصــاص وشـفرات الفـؤوس، وهنـاك أيضـا صـور 
األطفال اجلنود الذين ال تكاد قامام تطاول األسلحة األوتوماتيكية الـيت حيملوـا، واألطفـال 
الذين انفصلوا عن عائالم يف ظل ظروف من احلرمان الشديد. كمـا أن الصراعـات املسـلحة 
ما برحت باستمرار تعد مبثابة البيئات احلاملة لوباء فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز الـذي 
حيل مباشرة يف أعقاب اجلنود املسلحني ويف مسالك الصراع الناشب. مث إن هذه الصراعـات، 
اليت تغذيها جتارة رائجة وغري مشروعة يف األسلحة واملوارد الطبيعيــة بـاتت ـدد بتـآكل القيـم 

العامة واهلياكل القانونية واالجتماعية الالزمة لرعاية شبابنا ومحايته. 
وحتكي اإلحصاءات والصور نفس القصة: األطفال يتأثرون بصــورة غـري متكافئـة مـن  - ٤
جراء الصراع املسلح، فضال عن أن احتياجام تستحق اهتماما متناسقا مـن جانبنـا علـى حنـو 
ما أكده جملس األمن واجلمعية العامـة علـى السـواء. فاألطفـال، الذيـن جيـدون أنفسـهم وسـط 
مراحـل النمـو الشـخصي احلساسـة يتضـــررون مــن جــراء احلــرب بصــورة أعمــق بكثــري مــن 
البالغني. وهم يعتمدون، حىت أكثر من البالغني، على احلماية اليت توفرها هلـم األسـرة واتمـع 
والقانون يف وقت السلم. أما احلروب فيمكــن أن ـدد بإزالـة هـذه املسـتويات مـن احلمايـــــــة 
مبا ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة بالنسبة لنمو الطفـل ومـن مث بالنسـبة لسـالم أجيـال قادمـة 

واستقرارها. 
وانطالقـا مـن دراسـات أجرـا يف السـابق منظمـات غـري حكوميـة ودوائـــر أكادمييــة،  - ٥
ــــر الصــراع  قدمـت غراسـا ماشـيل منـذ أربـع سـنوات تقريـرا رائـدا إىل اجلمعيـة العامـة عـن أثــ
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املسلح على األطفال. وبعد سنة مـن ذلـك التـاريخ، وبنـاء علـى توصيـة اجلمعيـة العامـة عينـت 
أوالرا أ. أوتونو ممثال خاصا يل معنيا باألطفال والصراعات املسلحة. 

 
األساس املعياري  ثانيا -

ميكن إىل حد كبـري أن تكفـل محايـة األطفـال إذا مـا كُفـل االحـترام الشـامل والعميـق  - ٦
لتلك املصفوفة املرموقة مـن املعايـري اإلنسـانية ومعايـري حقـوق اإلنسـان الـيت تقصـد إىل إسـباغ 
احلماية على األطفال من غوائل الصراع املسلح. ولقد الحظت يف تقريــر سـبق وأن قدمتـه إىل 
S) أن الصكـوك الدوليـة هـي أدوات  الس عن محاية املدنيني يف الصراع املسـلح (1999/957/
ـــق  ال غـىن عنـها إلسـباغ احلمايـة القانونيـة علـى مجيـع املدنيـني يف الصـراع املسـلح وأن التصدي
عليـها، فضـال عـن تنفيذهـا وهـذا هـو األهـم ال بـد وأن يشـــكل أولويــة عليــا بالنســبة للــدول 

األعضاء. 
وحبلول أيلول/ســبتمرب ٢٠٠٠، سـيكون قـد انقضـى عقـد مـن الزمـن منـذ أن دخلـت  - ٧
حيز التنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويف إطار هذه االتفاقية تبذل جهود لكفالة محايـة الطفـل يف 
زمـن الصـراع املسـلح حيـث تتســم االتفاقيــة خبصــائص عديــدة وفريــدة تتصــل باألطفــال يف 
حاالت الصراع املسلح: فهي تؤكد كامال على حقوق الطفل السياسـية واملدنيـة واالقتصاديـة 
واالجتماعية والثقافية؛ كما تشدد على أمهية مشاركة الطفل وحتيل يف هذا الشأن إىل القـانون 
اإلنسـاين وهـي مـا زالـت سـارية بالكـامل يف حـاالت الصـراع املسـلح كمـا أـــا تلــزم الــدول 
األطراف بتعزيز املعافاة اجلسمانية والنفسانية وإعادة الدمج االجتماعي لألطفـال الذيـن وقعـوا 
ضحايـا الصـراع املسـلح كمـا تلـزم الـــدول األطــراف بتنفيــذ أحكامــها علــى مجيــع األطفــال 
الواقعني ضمن واليتها دون متييز. وعلى ذلك، ال بد من إسباغ احلماية الكاملة علــى األطفـال 
ومنهم مثال األطفال الذين يهربون من جراء احلـرب املندلعـة يف أوطـام ملتمسـني اللجـوء يف 
دولة أخرى طـرف يف االتفاقيـة. كمـا أن االتفاقيـة تقتضـي مـن الـدول األطـراف اختـاذ تدابـري 
فعالـة إللغـاء املمارسـات االجتماعيـة الـيت متـس صحـــة األطفــال ومــن شــأن ذلــك أن يشــمل 

بالضرورة املمارسات اليت تضع األطفال يف طريق اخلطر ضمن سياق الصراع املسلح. 
وحتوي اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والربوتوكوالن اإلضافيان هلا لعام ١٩٧٧ كثريا  - ٨
مـن األحكـام املتعلقـة بـالطفل علـى وجـه التحديـد. وباإلضافـــة إىل ذلــك، اســتجدت مؤخــرا 
تطـورات مكملـة لألسـاس القـانوين الوطيـد أصـال حلمايـة الطفـل. فنظـام رومـا األساسـي لعــام 
١٩٩٨ للمحكمة اجلنائية الدولية ينظر حبكـم التعريـف إىل جتنيـد وتنظيـم واسـتخدام األطفـال 
دون اخلامسـة عشـرة يف العمليـات العسـكرية بواسـطة القـوات املسـلحة الوطنيـة أو اجلماعــات 
املسلحة وكذلك اهلجمات املتعمدة اليت تشن علــى السـكان املدنيـني وعلـى موظفـي املسـاعدة 
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اإلنسـانية ومركباـا وعلـى املستشـفيات واملبـاين التعليميـة علـى أـا جرائـــم حــرب. ويعــرف 
ــة أو  النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة النقـل القسـري ألطفـال مجاعـة وطنيـة أو إثني
عرقية أو دينية مـهددة إىل مجاعـة أخـرى علـى أنـه إبـادة مجاعيـة فيمـا يعـد كذلـك االغتصـاب 
واالسترقاق اجلنسي حبكم التصنيف جرائـم حـرب أو جرائـم مرتكبـة ضـد اإلنسـانية. كذلـك 
فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام ١٩٩٩ (رقـم ١٨٢) بشـأن القضـاء علـى أسـوأ أشـكال 
عمالة األطفال حتظر التجنيد االجباري أو القسري لألطفــال دون الثامنـة عشـرة السـتخدامهم 
ـــذي حيظــر  يف الصـراع املسـلح، إضافـة إىل أن امليثـاق األفريقـي بشـأن حقـوق ورفـاه الطفـل ال
التجنيد أو املشاركة املباشرة يف العمليات العسكرية أو يف الصراعـات الداخليـة ألي فـرد دون 

الثامنة عشرة دخل بدوره حيز التنفيذ يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩. 
ويف كـانون الثـاين/ينـاير مـن هـذا العـام اسـتجد تطـور مـهم. فبعـد سـت سـنوات مــن  - ٩
املفاوضـات الصعبـة، توصـل الفريـق العـامل املعـــين بالــربوتوكول االختيــاري التفاقيــة حقــوق 
الطفـل إىل توافـق آراء حـول نـص يتعلـق مبشـاركة األطفـال يف الصـراع املسـلح. ويرجـع حـــل 
هذه القضية بدرجة كبـرية إىل التعـاون املثمـر فيمـا بـني الـدول األعضـاء وممثلـي اخلـاص املعـين 
باألطفـال والصـراع املسـلح ووكـاالت األمـم املتحـــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة وال ســيما 
ــار/مـايو اعتمـدت  ائتالف املنظمات غري احلكومية لوقف استخدام األطفال اجلنود. ويف ٢٥ أي
اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري  ويف ٥ حزيران/يونيه فُتح باب التوقيع والتصديـق علـى 
الربوتوكول من جانب مجيع الدول اليت تكون وقَّعت على اتفاقيـة حقـوق الطفـل أو صـادقت 

عليها. 
ويدعم الربوتوكول االختياري االتفاقية بعدد من السبل امللموسة:  - ١٠

إنه يضع احلد األدىن للتجنيد اإلجباري أو املشاركة املباشرة يف األعمـال القتاليـة عنـد  �
سن ١٨ سنة؛ 

ويهيب بالدول األعضـاء أن ترفـع سـن التجنيـد االختيـاري وأن تكفـل أوجـه احلمايـة  �
والضمانات اخلاصة ملن هم دون الثامنة عشرة؛ 

وحيظر متاما على اجلماعات املسلحة أن جتند أو تسـتخدم أي فـرد دون الثامنـة عشـرة  �
يف األعمال القتالية؛ 

كما يناشد الدول األطراف تقدمي التعاون التقـين واملعونـة املاليـة للمسـاعدة علـى منـع  �
جتنيد األطفال وتوزيعهم وعلى حتسني عمليات إعادة تأهيل اجلنود األطفال السـابقني 

وإعادة إدماجهم اجتماعيا. 
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وباإلضافة إىل املعايري القانونية الرمسية الدوليـة واحملليـة، فـإن معظـم اتمعـات سـلَّمت  - ١١
تارخييا بااللتزام األساسي حبماية األطفال من الضرر حىت يف أوقـات الصـراع. ولكـن يف كثـري 
مـن صراعـات اليـوم الـيت يرفـع يف غمارهـا شـعار �كـل شـيء مســـتباح للجميــع� فــإن هــذه 
التعـاليم احملليـــة تتعــرض للتجــاهل بــل والتدمــري. وعلينــا أن حنشــد مجيــع مواردنــا وشــبكاتنا 
االجتماعية لكي نعيد تـأكيد القيـم واملعايـري اتمعيـة الـيت طاملـا أسـبغت تارخييـا احلمايـة علـى 

األطفال يف أوقات الصراع املسلح. 
 

التوصيات 
إنين أهيب جبميع الدول األعضاء أن تصدق على الـربوتوكول االختيـاري  - ١
التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراع املســلح وأن تــودع 
إعالنات ملزمة لدى تصديقـها هـذا توضـح فيـها سـن الثامنـة عشـرة بوصفـه احلـد 
األدىن املســتصوب مــن العمــر للتجنيــد الطوعــي يف صفــــوف القـــوات املســـلحة 

الوطنية. 
كمـا أدعـــو الــدول األعضــاء إىل أن تصــدق علــى نظــام رومــا األساســي  - ٢
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ١٨٢ وكلتــــا 

الوثيقتني تشمالن أحكاما مهمة حلماية األطفال يف حاالت الصراع املسلح. 
والدول األعضاء، وال سيما تلك اليت تقوم باسـتعراض تشـريعاا الوطنيـة  - ٣
بغية تصديق نظام روما األساسي، مدعوة إىل القيام بتعريف اجلرائم ضمـن الواليـة 
القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية بوصفها جرائم وطنية كما ينبغي هلا أن تضمـن 
إمكانيـة ممارسـة احملـاكم الوطنيـــة �واليــة قضائيــة عامليــة� بالنســبة إىل االنتــهاكات 

اجلسيمة حلقوق األطفال يف سياق الصراعات املسلحة. 
وأقـترح علـى جملـس األمـن أن حيـــث اجلماعــات املســلحة علــى االلــتزام  - ٤
مبعايري محاية الطفل الـواردة يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوهلـا االختيـاري ويف 
القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلـق حبقـوق األطفـال ومحايتـهم يف أوقـات الصـراع 

املسلح؛ وبقبول وتيسري رصد االلتزام ذه املعايري والتعاون يف هذا اال. 
ـــة الدوليــة أن  كمـا ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكومي - ٥
تعمل بصورة وثيقة مع اتمعات ومجاعـات اتمـع املـدين وأن تقـدم هلـا الدعـم يف 
ـــا تكفــل  جـهودها لتعزيـز املعايـري احملليـة والشـبكات االجتماعيـة الـيت ظلـت تقليدي

محاية األطفال مبا يف ذلك محايتهم يف أوقات احلروب. 
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محاية األطفال يف غمار الصراع  ثالثا -  
رصد التعهدات وااللتزامات  ألف -

على مدار السنتني املاضيتني، تعني على ممثلي اخلاص املعين باألطفال والصراع املسـلح  - ١٢
أن يعمــل مــع األفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة وال ســيما املنســقني املقيمــني وممثلـــي 
اليونيسـيف يف إطـار جـهود منتظمـة اللتمـاس تعـهدات يلـتزم فيـها قـادة األطـراف الداخلـــة يف 
ـــا  الصـراع يف بلـدان عديـدة مبـا فيـها بورونـدي، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وسـري النك
والسودان وسرياليون وكولومبيا بعدم استهداف السكان املدنيني وأال تعاق سبل الوصـول إىل 
السكان الذين يعيشون حالة من املعانـاة ضمـن املنـاطق اخلاضعـة للسـيطرة وأال جيـري التدخـل 
ـــار إنســانيا ألغــراض  يف توزيـع اإلمـدادات الغوثيـة وبـأن يتـم التقيـد حبـاالت وقـف إطـالق الن
التطعيم أو اإلمداد باللوازم الغوثيـة، وبعـدم مهامجـة املـدارس أو املستشـفيات وعـدم اسـتخدام 
األلغام األرضية، وعدم جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم كجنـود. ويف قـراره ١٢٦١ (١٩٩٩) 
أوضح جملس األمن دعمه هلـذه املسـاعي عندمـا حـث مجيـع األطـراف يف الصراعـات املسـلحة 

على التقيد بااللتزامات احملددة املعقودة لكفالة محاية األطفال يف حاالت الصراع املسلح. 
على أن اخلطوات الالزمة للتنفيذ حتتاج إىل رصد فعال ومتواصـل باعتبـار أن أطـراف  - ١٣
الصراع مل تف يف غالب األحيان مبثل هذه االلتزامات. واألطراف الفاعلة علـى األرض مبـا يف 
ذلـك األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة قـادرة حبكـــم 
موقعها على أن تؤدي مثل هذه األدوار يف عمليات الرصد واإلبــالغ. كمـا أن منظومـة األمـم 
املتحدة حلقوق اإلنسان والعمليات امليدانية لألمم املتحدة واملكاتب القطرية أو امليدانية التابعـة 
لليونيسيف وملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوضية األمم املتحـدة السـامية 
حلقوق اإلنسان قادرة بصورة خاصة على أداء هـذه املهمـة. ومثـة دور هـام ميكـن أن تؤديـه يف 
جمال الدعوة جلنة الصليب األمحر الدولية فضال عن أن املنظمات غري احلكومية احمللية والدوليـة 
وكذلك أعضاء اتمع املدين اآلخرين العاملني يف امليدان ميثلون شركاء هلم أمهيتـهم وقدراـم 

املتنوعة على الرصد والدعوة يف هذا اخلصوص. 
 

التدابري الالزمة لتشجيع االمتثال لاللتزامات والتعهدات  باء -
مـن مسـؤولية اتمـع الـــدويل أن يكفــل للذيــن يعملــون عمــدا علــى إحلــاق الضــرر  - ١٤
ـــوا املســؤولية عــن تصرفــام وأال يــترحبوا مــن مثــل هــذه  باألطفـال أو اسـتهدافهم أن يتحمل
التصرفات اليت يقدمون عليـها. وميكـن اسـتخدام أشـكال متمـيزة مـن الضغـوط خـالل صـراع 
مسـلح مندلـع إلقنـاع األطـراف أن تعيـد النظـر يف التكتيكـــات الــيت تســتخدمها يف صراعــها. 
فالدول األعضاء اليت تقدم املساعدة العسكرية أو االقتصادية أو السياسـية ألطـراف صـراع مـا 
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ميكن أن تقدم هـذه املعونـة مشـروطة مثـال بـاحترام املبـادئ األساسـية حلقـوق الطفـل. وميكـن 
توجيه نداءات إىل السكان اخلارجيني ذوي النفوذ لكي يشترطوا يف الدعم الـذي يقدمونـه إىل 
طرف حمارب ضرورة االمتثال باملعايري املقبولة دوليا للسلوك جتاه األطفال. كمـا أن األطـراف 
الثالثـة الـيت تتمتـع بنفـوذ خـاص ميكـن أن تشـارك يف إبـالغ عوامـل القلـق الـيت تسـاور اتمـــع 
الدويل بالنسبة لألطفال إىل أطـراف صـراع معينـة مشـفوعة بإيضاحـات جليـة بشـأن العواقـب 
اليت ميكن توقعها يف حال استمرار مثل هذا السلوك. ومـن شـأن اخلطـوات اإلضافيـة األخـرى 
أن تشـمل سـبل الكشـف العـام عــن احلقــائق مبــا يــؤدي إىل النيــل مــن الشــرعية أو الوضعيــة 
السياسية جلماعة ما بني مؤيديـها األساسـيني. وأمـا يف احلـاالت الصارخـة فينبغـي العمـل علـى 

توجيه االامات والتقدمي للمحاكمة عن جرائم احلرب. 
وميكـن أيضـا للحكومـــات والقطــاع اخلــاص اختــاذ خطــوات مهمــة لتقليــل احلوافــز  - ١٥
االقتصادية وحتديد إمكانية حصول أطراف الصــراع علـى األدوات الالزمـة لشـن احلـرب، مـع 
العمـل مـع معاقبـة الذيـن يـترحبون مـن اسـتمرار الصـراع. إن كثـريا مـن الصراعـــات املتواصلــة 
يعتمد على التدفقات غـري املشـروعة عـرب احلـدود مـن األسـلحة واملـوارد الطبيعيـة الثمينـة مثـل 
أصنـاف املـاس والذهـب واألخشـاب والعمـالت الصعبـة. كمـا أن الصراعـات الناشـــبة داخــل 
الـدول، الـيت عـادة مـا تنطـوي علـى معانـاة شـديدة لألطفـال، يتـــم خوضــها عامــة باســتخدام 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت تتدفق بصورة غري مشروعة عرب احلـدود الدوليـة. ويف 
هذا السياق، تتجلى حبق األمهية الــيت يتسـم ـا يف األجـل الطويـل إصـدار جملـس األمـن القـرار 
١٣٠٦ (٢٠٠٠) بشـأن سـرياليون حيـث يركـز علـى العالقـة بـني التجـارة غـــري املشــروعة يف 
ــأجيج  أصنـاف املـاس وبـني التجـارة غـري املشـروعة يف األسـلحة ودورمهـا املشـترك يف متويـل وت

محى الصراع. 
ومن شأن آلية الرصد املؤلفة من اخلرباء الـيت طلـب مـين جملـس األمـن إنشـاءها نتيجـة  - ١٦
لتقرير جلنة اجلزاءات املعنية بأنغوال أن تساعد علـى حتديـد اإلجـراءات املالئمـة الـالزم اختاذهـا 
ضد الذين ينتهكون اجلزاءات اليت فرضـها الـس ضـد االحتـاد العـام لالسـتقالل التـام ألنغـوال 
(يونيتا). وباملثل، فإنين آمل أن يتوىل فريق اخلرباء الذي أنشـأه جملـس األمـن إلجـراء حتقيقـات 
ـــثروة يف مجهوريــة  أوليـة يف االسـتغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة وغريهـا مـن أشـكال ال
ـــح هــذا االجتــار بالنســبة  الكونغـو الدميقراطيـة، تبيـان األثـر النـاجم عـن اجلـهود الراميـة إىل كب
لألطفال وبالنسبة لدور األطفال يف استخراج هذه املـوارد واالجتـار ـا. وإنـين أهيـب مبجلـس 

األمن على أن يطبق هذه النتائج على حاالت مماثلة يف أماكن أخرى. 
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ويف إطار احللف العـاملي الـذي أطلقـت دعوتـه يف أوائـل عـام ١٩٩٩، بوصفـه عمليـة  - ١٧
مشـتركة تضـم منظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومفوضيـة األمـم املتحــدة 
السـامية حلقـوق اإلنسـان، سـعت األمـم املتحـدة جـاهدة علـى حـث الشــركات علــى اعتمــاد 
معايري العمل املنصفــة واحـترام حقـوق اإلنسـان ومحايـة البيئـة كـل يف جماهلـا مـن خـالل حتديـد 
وتعزيـز ممارسـات املمارسـات الطيبـة يف هـذه اـاالت. ويف هـذا الصـــدد ســيكون مــن املــهم 
إشراك القطاع اخلاص علـى املسـتويات احملليـة واإلقليميـة والعامليـة يف حـوار حـول السـبل الـيت 
ميكن أن تتعاون ا الشركات واحلكومـات واهليئـات احلكوميـة الدوليـة حـول جـدول أعمـال 
أوسـع يتعلـق بعمليـات الوقايـة واحلمايـة والعمـل يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع علـى إعـــادة بنــاء 

اهلياكل االقتصادية واالجتماعية لصاحل األطفال. 
 

التوصيات 
تدعـى الـدول األعضـاء إىل النظـر يف اختـاذ تدابـري جلعـل املســـاعدات الــيت  - ٦
تقدمـــها إىل األطـــراف مـــن الـــدول ومـــن غـــري الـــدول يف اـــاالت السياســـــية 
والدبلوماسية واملالية واملادية والعسكرية يف حاالت الصراع املسـلح متوقفـة علـى 

االمتثال باملعايري الدولية اليت حتمي األطفال يف حاالت الصراع املسلح. 
كمـا تدعـى الـدول األعضـاء إىل النظـر يف اختـاذ تدابـري تنفيذيـة وتشـــريعية  - ٧
تكفل صرف جهود األطراف الفاعلة يف الشركات اليت تعمـل ضمـن واليتـها عـن 
املشــاركة يف األنشــطة التجاريــة مــع أطــراف الصراعــــات املســـلحة الضالعـــة يف 
ارتكـاب انتـهاكات منتظمـة للمعايـري الدوليـة الـيت حتمـي األطفـال خـالل الصـــراع 

املذكور. 
ويوصـى بـأن يواصـل جملـــس األمــن تــدارس الصــالت بــني التجــارة غــري  - ٨
املشـروعة وإدارة سـري احلـروب وأن يفـرض جــزاءات علــى الــدول، وأن يشــجع 
ـــاصر الشــركات  الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة علـى اختـاذ تدابـري ضـد عن
واألفــراد والكيانــات الــيت تشــارك يف االجتــار غــري املشــــروع بـــاملوارد الطبيعيـــة 
واألسلحـــــة الصغرية مما قد يؤدي إىل تأجيج هليب الصراعـات الـيت يقـع ضحيتـها 

إىل حد كبري الطفل واملرأة. 
وعلى النحو املوصى به يف تقريري بشأن محاية املدنيني يف الصراع املسـلح  - ٩
(S/1999/957)، ينبغي لس األمـن أن يطلـب مـن األطـراف املشـاركة يف الصـراع 
املسلح عدم ارتكـاب جرائـم صارخـة ضـد األطفـال وإال واجـهت هـذه األطـراف 
إمكانيـة فـرض جـزاءات تسـتهدفها حتديـــدا يف حالــــــــة عــدم االمتثــال وميكــن أن 
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تشمل هذه اجلزاءات ما يلي: حظر السفر إىل اخلارج علـى أفـراد بعينـهم؛ وحظـر 
ـــاون العســكري مــع األطــراف املذنبــة وجتميــد األرصــدة  مبيعـات األسـلحة والتع
األجنبية كاحلسابات املصرفية واالستثمارية اليت ميكن أن تكون مودعـة يف اخلـارج 

وخاصة حلساب قيادات األطراف املذنبة. 
ومــن املقــترح أن يقــوم جملــس األمــــن والـــدول األعضـــاء حبـــث قطـــاع  - ١٠
الشركات الدولية على وضـع مدونـات قواعـد السـلوك الطوعيـة اخلاصـة بـه فيمـا 
ـــا يف ذلــك جتــارة األســلحة واملــوارد الطبيعيــة مــع  يتعلـق باألنشـطة االقتصاديـة مب
أطـراف الصـراع الـيت تكـون مســـؤولة عــن ارتكــاب انتــهاكات جســيمة حلقــوق 
الطفل، على أن تنص هذه املدونات أيضا على آليات تكفل اإلشراف على دوائـر 

صناعة األسلحة ورصد أنشطتها. 
 

كفالة احلصول على املساعدات اإلنسانية  جيم –
تترتب على إعاقة وصول املساعدات اإلنسانية يف حاالت الصراع آثـار مدمـرة بوجـه  - ١٨
خــاص بالنســبة لألطفــال. وهنــاك أعــداد غفــرية مــن األطفــال الذيــن حيرمــون مــــن الغـــذاء 
واملساعدات الطبية واملأوى والكساء وعليهم أن يظلوا يرقبون آباؤهم وأمهام وهم يفقـدون 
شيئا فشيئا من قدرم على محايتهم وإعالتهم. وقد أعـرب جملـس األمـن عـن اسـتعداده لدعـم 
تقـدمي املسـاعدات اإلنســـانية للســكان املدنيــني املنكوبــني، مراعيــا بوجــه خــاص احتياجــات 
األطفـال. وقـد نـص القـرار ١٢٧٩ (١٩٩٩) علـى إدراج محايـة األطفـال ضمـــن واليــة بعثــة 
ـــات إىل البعثــة بتســهيل  منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومشـل تعليم

تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل األطفال. 
ـــة (اليونيســيف) ومنظمــة الصحــة العامليــة  كمـا كـانت منظمـة األمـم املتحـدة للطفول - ١٩
ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـــني ووكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمــها، يف 
احلاالت اليت حيال فيها بينها وبني الوصول إىل احملتاجني، رائـدة يف استكشـاف إمكانيـة إقنـاع 
أطراف الصراع بتحديد أيام أو أسابيع معينة يسود فيها اهلدوء كي حتترم خالهلا منـاطق تقـدم 
فيها مساعدات إنســانية، أو منـاطق آمنـة، أو لفتـح ممـرات آمنـة مبـا يتيـح للعـاملني يف اـاالت 
اإلنسـانية سـبل الوصـول إىل اجليـوب الـيت حيـاصر فيـها األطفـال يف منـاطق احلـــرب مــن أجــل 

تزويدهم باللقاحات واألغذية واألدوية األساسية. 
ويف ضوء طابع الفوضى الذي اتسـمت بـه أحـداث العنـف الـيت جـرت داخـل الـدول  - ٢٠
ـــات املــتزايدة يف عددهــا ســواء علــى  علـى مـدى السـنوات املاضيـة، مل يكـن القـول إن اهلجم
األطفال أو على أفراد املساعدات اإلنسانية على مدى العقد املنصرم جاءت مبحــض املصادفـة. 
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وسيكون من املستحيل محاية حقوق األطفال املتضررين من جراء الصراعات املسلحة والوفـاء 
باحتياجام مامل يوضع حد هلذه االجتاهات الباعثة على القلق. 

 
التوصيات 

إنين أوصي جملس األمـن بـأن يصـر علـى أن تعمـل مجيـع أطـراف الصـراع  - ١١
ـــراد املســاعدات اإلنســانية دون قيــد أو شــرط إىل  املسـلح علـى إتاحـة وصـول أف

األطفال احملصورين يف الصراعات املسلحة، وفقا ملا ينص عليه القانون الدويل. 
كما أناشد الدول األعضاء اليت مل تصدق بعد على اتفاقيـة ١٩٩٤ بشـأن  - ١٢
موظفي األمم املتحدة واألفراد املنتسبني إليها، أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن 

كما أناشد الدول األطراف يف االتفاقية أن تكفل فعالية تنفيذها. 
وأهيـب الـدول األعضـــاء أن تقــدم املــوارد الكافيــة لدعــم جــهود األمــم  - ١٣

املتحدة من أجل حتسني أمن موظفيها. 
 

كبح التدفق غري املشروع لألسلحة الصغرية  دال –
ال شك يف أن مثة عالقة قوية بني سهولة توفر األسلحة الصغـرية واالرتفـاع الكبـري يف  - ٢١
عدد الضحايا من النساء واألطفال. فما أن تصبح األسلحة أخف محال وأصغر حجمـا وأيسـر 
تداوال، حىت يتعاظم عدد ضحايـا الصراعـات املسـلحة مـن األطفـال ويصبـح األطفـال بصـورة 
مـتزايدة هدفـا مغريـا لتشـغيلهم جنـودا ومـهريب أسـلحة. وقـد افتتحـــت آليــة تنســيق األعمــال 
املتعلقة باألسلحة الصغرية مؤخرا معرضا دوليا متنقال حتت عنـوان �التصويـب علـى األسـلحة 
الصغرية، دفاعا عن حقــوق الطفـل�، حتـت إشـراف كـل مـن اليونيسـيف وإدارة شـؤون نـزع 
السـالح. ويعمـل كـل مـن اليونيسـيف ومكتـب املمثـل اخلـاص املعـــين باألطفــال والصراعــات 
ـــة باألســلحة الصغــرية إلبقــاء مســألة  املسـلحة بنشـاط مـن خـالل آليـة تنسـيق األعمـال املتعلق

األطفال واجلنود األطفال على جدول األعمال السياسي الدويل. 
واملنظمـات والترتيبـات دون اإلقليميـة يف وضـع مالئـم ميكنـها مـن التصـدي كحركـــة  - ٢٢
انتقـال األسـلحة واملـوارد الطبيعيـة واألطفـال عـرب احلـدود بطريقـــة غــري مشــروعة. ففــي عــام 
١٩٩٨، أعلنـت الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا وقـــف اســترياد 
وتصديـر وتصنيـع األسـلحة يف غـرب أفريقيـا لفـترة ثـالث سـنوات. واعتمـد مؤمتـر البحـــريات 
الكــربى والقــرن األفريقــي املعــين بانتشــار األســلحة الصغـــرية يف آذار/مـــارس ٢٠٠٠ وقـــد 
شاركت فيه عشرة من بلدان املنطقة على مستوى الوزراء، إعـالن نـريويب الـذي اقـترح عـددا 
مـن التدابـري التعاونيـة علـى الصعيـد اإلقليمـي للحـــد مــن التدفقــات غــري املشــروعة لألســلحة 
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الصغرية. ويف نيسان/أبريل٢٠٠٠، أعلنــت دول اجلماعـــة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف 
أكـرا التزامـها بتعزيـز املبـادرات دون اإلقليميـة العـابرة للحـــدود والراميــة إىل احلــد مــن تدفــق 
األسـلحة الصغـرية واألســـلحة اخلفيفــة ومــن جتنيــد األطفــال واختطافــهم، وتشــريد الســكان 
وتشتيت األسر عالوة على االجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية. ويتمثـل التحـدي الراهـن يف 

بذل جهود متضافرة لترمجة هذه املبادرات إىل عمل ملموس. 
 

التوصيات 
يف سـياق مؤمتـــر األمــم املتحــدة املعــين باالجتــار غــري املشــروع باألســلحة  - ١٤
الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه، املقـرر عقـده عـام ٢٠٠١، تدعـــى 
الـدول األعضـاء إىل أن تلـتزم باختـــاذ تدابــري مــن شــأا أن حتــد مــن االجتــار غــري 
املشروع باألسلحة الصغرية فيما بينها مـع وضـع مدونـات عامليـة لقواعـد السـلوك 
تأخذ يف االعتبار الكامل محاية األطفال وتشمل وضع نظام موثوق لوسم األسلحة 

والذخرية وقت تصنيعها. 
 

القضاء على خطر األلغام األرضية  هاء -
يف املنـاطق املزروعـة باأللغـام، يتعـذر القيـام بـأي نشـاط جتـــاري أو زراعــي كــامل أو  - ٢٣
ـــدة مــن أعمــال الكشــف عــن األلغــام  التنقـل حبريـة تامـة إال بعـد مـرور شـهور أو سـنني عدي
وإزالتها. ويف تلك األثناء، تصبح مهمة إعادة املشردين والالجئني خطرية ومعقـدة. واألطفـال 
أكـثر تعرضـا ألخطـار األلغـام األرضيـة وأقـل يـؤا لالسـتفادة مـن جـهود التثقيـف الراميـــة إىل 
التوعيـة باأللغـام. ويف املنـاطق الـيت زرعـت فيـها األلغـام بطريقـــة عشــوائية، تــزداد احتمــاالت 
تعـرض األطفـال لإلصابـة واملـوت يف كـل مـرة خيرجـون فيـها للعـب أو للعمـــل يف احلقــول أو 
للمشي يف أحد املمرات جلمع احلطب أو جللب املـاء. وانفجـار لغـم أقـرب إىل أن حيـدث مـن 
األضـرار يف جسـد طفـل أشـد ممـا حيدثـه يف جسـد إنسـان بـــالغ، كمــا أن األطفــال املشــوهني 

الناجني حيتاجون إىل سنوات طويلة من العالج الطيب والدعم النفسي.  
وقـد اسـتحدث اتمـع الـدويل عـدة وسـائل ملواجهـة هـذه املشـــكلة بالنســبة للطفــل.  - ٢٤
ــــاد األطفـــال� يف كوســـوفو، مجهوريـــة يوغوســـالفيا  وبرنــامج �االســتعانة باألطفــال إلرش
االحتادية، الذي يديره مركز األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باأللغام، يستخدم األلعـاب 
واملسرح واألغنية اسـتخداما ناجحـا لتعزيـز الوعـي باأللغـام بـني صفـوف األطفـال يف الفئـات 
العمرية اليت تزيد فيها احتماالت اإلصابة باأللغام، وعليـه يتـم تدريـب هـؤالء ليعلمـوا رفاقـهم 
عن أخطار األلغام. وتكمل هذه األنشـطة بإنتـاج مـواد عديـدة للتوعيـة باأللغـام وبتوزيعـها يف 
ـــات وامللصقــات والقمصــان الرياضيــة والشــارات  أحنـاء العـامل، مثـل الكتـب الفكاهيـة والالفت
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واحلمــالت التلفزيونيــة واإلذاعيــة، حيــث تكــون الرســالة موجهــة إىل األطفــال علــى وجـــه 
التحديد. وتقدم دروس للتوعية باأللغام يف املـدارس واملناسـبات احملليـة. ويتـم بصـورة مـتزايدة 
تصميم أنشطة إلعادة التأهيل جسمانيا وإصالح التشريعات وتقدمي الدعم الربناجمي علـى حنـو 

يكفل متكني األطفال ضحايا األلغام األرضية من املشاركة التامة يف حياة األسرة واتمع.  
  

اإلطار ١ 
 

األعمال املتعلقة باأللغام يف كمبوديا 
يف كمبوديا، تتعاون األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة لتقـدمي مـا يلـي: تثقيـف 
األطفـال يف املـدارس ويف القـــرى خبطــر األلغــام (اســتطاعت اليونيســيف ومنظمــة حمليــة غــري 
حكوميـة الوصـول إىل ٥٣٩ ٥٠ طفـال يف ٢٣١ قريـة يف عـــام ١٩٩٩)، إضافــة إىل التثقيــف 
اتمعـي وبنـاء القـدرات احملليـة، ووسـم األلغـام وإزالتـها، وإعـادة التـأهيل اجلســـماين لضحايــا 
األلغـام األرضيـة والذخـائر املنفجـرة مـن األطفـال، فضـال عـن أنشـطة ترمــي إىل تعزيــز إعــادة 

إدماج املصابني بعاهات اجتماعيا واقتصاديا. 
وقد بدأت اليونيسيف يف عام ١٩٩٤ تقدمي الدعم ألنشـطة تثقيـف األطفـال يف جمـال 
خماطر األلغام، ووسم األلغـام علـى مسـتوى اتمـع احمللـي، وقـاعدة البيانـات اتمعيـة املتعلقـة 
حبالة األلغام، وعدة مشاريع دف إىل مساعدة ضحايا األلغام األرضية. ويديـر برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي صندوقا اسـتئمانيا لدعـم املركـز الكمبـودي املعـين باألعمـال املتعلقـة باأللغـام، 
وهو املؤسسة الوطنية املسؤولة عن األعمال املتعلقة باأللغام. وتشارك منظمـات غـري حكوميـة 
من اململكة املتحدة وأخرى بلجيكية ونروجيية ضمن منظمات عديدة أخرى، يف إزالـة األلغـام 
وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة الالزمـة للمؤسسـات الوطنيـة. وقـد أولـت املنظمـــات غــري احلكوميــة 
اهتمامـا خاصـا باملنـاطق الـــيت شــهدت صراعــات مســلحة يف الســابق وعــاد إليــها الالجئــون 
ـــة األساســية  واملشـردون داخليـا، واضطلعـت مبشـاريع مشـتركة إلصـالح اخلدمـات االجتماعي
ـــاء القــدرات احملليــة. وتعــاقدت مفوضيــة األمــم املتحــدة  ولبـدء أنشـطة يف جمـال األلغـام، ولبن
ـــة األلغــام لتقــوم  السـامية لشـؤون الالجئـني مـع ثـالث وكـاالت كمبوديـة تعمـل يف جمـال إزال

بعمليات اإلزالة يف مناطق إعادة توطني العائدين. 
 

التوصيات 
إنين أدعو مجيع الدول األعضـاء إىل اختـاذ خطـوات عاجلـة لوضـع ورصـد  - ١٥
ضوابط إلنتاج وتصدير األلغـام األرضيـة املضـادة لألفـراد مـن أقاليمـها، مـع حـث 
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الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية اوتاوا على أن تفعـل ذلـك دون إبطـاء، وأن 
تتخذ التدابري الالزمة لسن تشريعات وافية لتيسري هذه اجلهود. 

ويوصـى بـأن يكفـل جملـس األمـــن واجلمعيــة العامــة، أن تتضمــن واليــات  - ١٦
عمليـات حفـظ السـالم وميزانياـا ترتيبـات كافيـة لتقـدمي مسـاعدات تقنيـة وماليـة 

للربامج اليت تعمل لصاحل الطفل يف جمال إزالة األلغام والتوعية ا. 
وتدعى الدول األعضاء،واجلهات املاحنة املتعددة األطراف ودوائر القطـاع  - ١٧
اخلـــاص إىل أن تتعـــاون وختصـــص املـــوارد الضروريـــة للمبـــادرة إىل اســــتحداث 

تكنولوجيا جديدة وأكثر فعالية الكتشاف األلغام وإزالتها. 
وينبغي عند االقتضاء أن تشمل برامـج تقـدمي املسـاعدة يف فـترات مـا بعـد  - ١٨

الصراعات برامج تركز على الطفل للتوعية باأللغام ومساعدة ضحاياها. 
 

محاية األطفال من أثر اجلزاءات  واو -
يعاين مئات اآلالف من األطفال من آثار غري مقصودة نامجة بشـكل غـري متعمـد عـن  - ٢٥
اجلزاءات اليت فرضت على حكومات أو مجاعات معارضـة مسـلحة. وينبغـي أن توضـع املغـامن 
اليت حيتمل حتقيقها من اجلزاءات يف مقابل املغارم اليت يتحملـها األطفـال مباشـرة وعلـى املـدى 
ـــاض الفــرص االقتصاديــة  الطويـل، ومـن ذلـك ايـار هيـاكل الصحـة والتعليـم األساسـية واخنف
املتاحة، وزيادة تشغيل األطفال يف القطاع غري املنظم، وزيادة نسـبة اعتـالل الرضـع ووفيـام. 
ومعاناة أطفال العراق، كما تذكر اليونيسيف، وأطفال البلقان مثاالن على ذلك يثـريان القلـق 
العميق. وقد قـام ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال والصراعـات املسـلحة وأطـراف أخـرى حبملـة 
نشطة من أجل تعليق اجلزاءات اإلقليمية املفروضة على بورونـدي، ملـا يـترتب عليـها مـن آثـار 

سلبية ظاملة بالنسبة لألطفال واألسر. 
وكما أملــح جملـــس األمـــن مرارا إىل استعداده ألن ينظـر بطريقـة منتظمـة ومتسـقة يف  - ٢٦
مـا يـترتب علـى اجلـزاءات مـن الناحيـة اإلنسـانية مـن أثـر علـى الفئـــات املســتضعفة مبــن فيــها 
األطفال. وأجرت منظومة األمم املتحدة واحلكومات ومراكـز البحـوث اخلاصـة مؤخـرا عـددا 

من الدراسات دف إىل تصميم جزاءات �أذكى� وحددت أهدافها على حنو أدق. 
ولكن هذه الدراسات، على أمهيتـها، مل تركِّـز بصـورة مباشـرة علـى مـا ختِّلفـه أنظمـة  - ٢٧
اجلزاءات من أثر على األطفال. وقد عقد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مؤخـرا اجتماعـات 
للجنـة الدائمـة للفريـق املرجعـي املشـترك بـني الوكـاالت واملعـين باآلثـار اإلنسـانية للجـــزاءات. 
وسـوف يقـوم هـذا الفريـق بتنفيـذ و/أو تنســـيق عمليــات تقييــم ميدانيــة لرصــد وتقييــم آثــار 
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اجلزاءات من الناحية اإلنسـانية وتوفـري معلومـات مناسـبة زمنيـا وشـاملة عـن أثـر هـذه التدابـري 
القسرية. وسوف أحث علـى أن تشـارك اليونيسـيف ومكتـب املمثـل اخلـاص املعـين باألطفـال 
والصراعـات املسـلحة يف عمليـات التقييـم هـذه. ومـن شـأن هـذا أن ميكّـن األمانـة العامـــة مــن 
تزويد جملس األمن مبعلومات أوىف عن اجلوانـب ذات الصلـة بـالطفل يف اجلـزاءات وبتوصيـات 

قائمة على مزيد من الدراسة بشأن احلاالت املستثناة ألسباب إنسانية. 
 

التوصيات 
لـدى فـرض تدابـري مبقتضـى املـادة ٤١ مـن ميثـاق األمـــم املتحــدة، يحــث  - ١٩
جملس األمن على أن يطور جا متناسقا ومتكامال يرمي إىل التقليل إىل أقصى حـد 
من اآلثار النامجة وغري املقصودة بالنسبة للسكان املدنيني وال سيما األطفال. ويتـم 
ذلك أساسا عن طريق إقرار استثناءات إنسانية فعالة وهلذه الغايـة ميكـن للمجلـس 
ــا  أن ينظـر يف اإلذن بإيفـاد بعثـات تقييـم إىل الـدول املسـتهدفة والبلـدان اـاورة هل
قبل فرض اجلزاءات دف تقييم ما يرجح وقوعـه مـن آثـار غـري مقصـودة بسـبب 
اجلزاءات مع اقتراح التدابري املالئمة اليت ميكن للمجلـس وملنظومـة األمـم املتحـدة 

اختاذها ختفيفا لوطأة هذه اآلثار إضافة إىل تدابري رصد فعالة. 
وحيث جملس األمن، لدى اعتماد تدابري مبوجب املادة ٤١ من امليثاق على  - ٢٠
ــة  أن يؤكـد مـن جديـد مسـؤولية الـدول واجلماعـات املسـلحة املسـتهدفة عـن كفال
ـــة اإلنســانية جلميــع أولئــك الذيــن يقعــون حتــت ســيطرا، ال ســيما  توفـري احلماي

األطفال. 
 

األطفال املنتزعون من ديارهم واألطفال املشردون  زاي -
ـــارهم وأســرهم نتيجــة لألعمــال  يف زمـن احلـرب، كثـريا مـا ينفصـل األطفـال عـن دي - ٢٨
احلربيـة أو التخويـف أو جتنيـد بعـض أعضـاء أفـراد األسـر يف مجاعـــات مســلحة يف حــني يفــر 
آخـرون إىل منـاطق آمنـة. ويف دراسـة أجريـت مؤخـرا، تقـــدر منظمــة �انقــاذ األطفــال�، يف 
اململكة املتحدة أن ١٣ مليون طفـل تعرضـوا للتشـريد داخـل حـدود بلداـم يف ظـروف بالغـة 
العنـف، وتشـري تقديـرات مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية إىل أن األطفـال يشــكلون ٧٥ يف 
املائة من الذين شردوا يف أنغوال منذ استئناف األعمال القتالية بـني قـوات احلكومـة ومتمـردي 
االحتـاد الوطـين لالسـتقالل التـام ألنغـوال (يونيتـــا) يف كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، ويقــدر 
عددهم بنحو ٢,٥ مليـون شـخص. ويف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠، أشـارت التقديـرات إىل 
أن األطفال والنساء كانوا يشكلون ٦٨ يف املائة من األشخاص املشردين داخليا يف بورونـدي 

الذين بلغ عددهم ٠٠٠ ٨٠٠ نسمة. 
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ـــذاء واملــاء والدخــل والرعايــة  ويفتقـر املشـردون مـن السـكان إىل مصـادر موثوقـة للغ - ٢٩
الصحيـة واملـأوى فضـال عـن دعـم اجلـريان. وكثـريا مـا تظـل آثـار هـذه احلالـة بالنسـبة للرضـــع 
واملراهقني غري معروفة، إذ ينصب التركيز احملدود يف هذا الصدد على صغـار األطفـال. وتشـري 
جتربــة منظمــة الصحــة العامليــة إىل أن األمــهات املشــردات ميلــــن إىل التقليـــل مـــن عمليـــات 
ــراض  اإلرضـاع، يف حـني تتعـاظم احتمـاالت تعـرض املراهقـني الذيـن اجتثـوا مـن ديـارهم لألم
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسـي، وحلـاالت احلمـل غـري املرغوبـة ومشـاكل الصحـة العقليـة 
والعنـف وتعـاطي املخـــدرات. ويف بعــض احلــاالت، كثــريا مــا يتعــرض املشــردون لوصمــهم 
اجتماعيـا. واملشـردون مـن الشـباب معرضـــون بوجــه خــاص للتجنيــد يف قــوات أو مجاعــات 

مسلحة. 
وحىت األطفال الذين يتمكنون مـن عبـور حـدود دوليـة حبثـا عـن ملجـأ يف بلـد جمـاور  - ٣٠
ليسوا يف أمان بالضرورة. وكثريا مـا يصـاب البـالغون اهلـاربون مـن الصـراع بصدمـات نفسـية 
ويصبحون عاجزين على تقدمي الدعم العاطفي واملادي الذي حيتاج إليـه األطفـال. والالجئـون 
واملشردون داخليا من األطفـال، وخاصـة أولئـك الذيـن فصلـوا عـن أسـرهم، معرضـون بوجـه 
ـــا يف ذلــك االســتغالل واالعتــداء اجلنســي والتجنيــد يف مجاعــات أو قــوات  خـاص لـألذي مب
ـــريا مــا يالحقــون ويعــاقبون أو  مسـلحة. واألطفـال الذيـن يـهربون مـن التجنيـد اإلجبـاري كث
يقتلون. وتتخذ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئـني خطـوات لتحسـني األوضـاع 
األمنية يف خميمات الالجئني. وجيري حاليا استخدام جمموعات من املواد التدريبيـة الـيت أجنـزت 
مؤخرا واملسماة �العمل من أجل حقـوق الطفـل�، وهـي جمموعـة وضعتـها منظمـة التحـالف 
الـدويل إلنقـاذ األطفـال ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني لتدريـب موظفـــي 
األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة واملســـؤولني احلكوميــني علــى ســبل محايــة حقــوق 

الالجئني من األطفال وغريهم من األطفال املشردين. 
وقد قدم العديـد مـن كيانـات األمـم املتحـدة، ومنـها مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية  - ٣١
لشـؤون الالجئـــني وبرنــامج األغذيــة العــاملي وبرنــامج األمــم املتحــدة االمنــائي واليونيســيف 
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية فضـال عـن 
جلنة الصليب األمحر الدولية والعديد من املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة واحملليـة، مسـاعدات 
حيوية لألشخاص املشردين. ومازالت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت تنشـط يف وضـع 
سياسات ومبادئ توجيهية للوفاء على حنو أكثر فعالية باحتياجات املشردين داخليا. وسـريكز 
اجلزء اإلنساين هلذه السنة للمجلس االقتصادي واالجتماعي على حالة املشـردين داخليـا لـدى 
مناقشـته التدابـري الراميـة إىل تعزيـز تنسـيق االسـتجابة اإلنسـانية يف حـــاالت التشــرد. ويكــرس 
ممثلي املعين باملشردين داخليا اهتماما خاصا الحتياجات املشردين داخليا من األطفال والنسـاء 
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يف مجيع زياراته امليدانية ويف احللقات الدراسية واإلقليمية اليت ينظمــها، وهـو يعمـل مـع املمثـل 
اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراعات املسلحة وحتالف انقـذوا األطفـال علـى وضـع 
ـج مشـتركة. وعلـى وجـه التحديـد، يوجـه منشـور حتـالف انقـذوا األطفـال/اململكـة املتحــدة 
الذي صدر مؤخرا املعنون �احلرب جاءت بنا إىل هنا� انتباه اتمع الدويل إىل احملنـة الـيت ميـر 
ا األطفال املشردون. وقد بدأت دراسات اليونيسيف املركـزة علـى حالـة األطفـال املشـردين 
يف سري النكــا وكولومبيـا يف سـد الفجـوة القائمـة فيمـا نعرفـه عـن أعـداد األطفـال املشـردين 

واحتياجام بدقة وكيفية االستجابة على أفضل حنو يف هذا الصدد. 
وجيري بصورة متزايدة استخدام تكنولوجيـا االتصـاالت ملواجهـة املشـاكل الـيت تطـرأ  - ٣٢
يف امليـدان. ففـي كوسـوفو، مجهوريـة يوغوســالفيا االحتاديــة، صممــت جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة 
مشروع (Child Connect)�التواصل من أجل األطفــال� ملسـاعدة مجيـع الوكـاالت العاملـة يف 
امليدان على إعادة األطفال املفقودين إىل ذويهم. وأنشئت يف بريستينا شبكة انـترنت مشـتركة 
عن طريق األقمار االصطناعية/األنظمة الالســلكية لتمكـني مجيـع الوكـاالت العاملـة يف املنطقـة 
يف جمال تعقب األطفال املفقودين من تقدمي بياناا عرب االنترنت. وعـرب االنـترنت ترتبـط ـذه 
الشبكة كل وكالة من وكاالت األمم املتحدة، ومع منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، وعـدة 
بعثـات وطنيـة، ومعظـم املنظمـات غـري احلكوميـة  علـى مـدى ٢٤ سـاعة يوميـا. وميكـن هلـــذه 
ـــني بعــائل هلــم أو املنفصلــني عــن  الوكـاالت أن تقـدم بيانـات وصـورا لألطفـال غـري املصحوب

أسرهم باإلضافة إىل طلبات من اآلباء للبحث عن أطفاهلم. 
ويف كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، وبنـاء علـى توصيـة مـــن ممثلــي املعــين باملشــردين  - ٣٣
داخليـا بـدأ العمـل بقـاعدة بيانـات عامليـة ـذا الشـأن. وتعـىن هـذه القـــاعدة جبمــع املعلومــات 
وتلقيـها ونشـرها، مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى املشـردين مـن األطفـال. وهـي مبثابـة مركــز 
معلومات عن ظاهرة التشرد الداخلي خيدم أغراضا عدة من بينها مساعدة املنظمات اإلنسـانية 

يف العمليات امليدانية. 
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 اإلطار ٢  
األطفال املشردون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  

دفع األطفال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والبلدان  احمليطة ا مثنا باهظـا للحالـة 
السـائدة يف هـذه البلـدان. وقـد أبلغـت جملـس األمـن يف تقريـري الـذي أحلتـه إليـه يف كــانون 
ــة  الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠ (S/2000/30): عـن �تعـرض األطفـال يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي
لألذى جراء تشردهم وانفصاهلم عن أسرهم وتيتمهم وإصابام البدنية وعيشهم يف بيئة مـن 
العنـف املسـتمر، وإحلاقـهم عنـوة بصفـوف املقـاتلني. وتشــري التقديــرات إىل أن أطفــاال دون 
اخلامسة عشرة يتراوح عددهم بني ١٠ آالف و ٢٠ ألفا يستخدمون كمقـاتلني يف صفـوف 

خمتلف القوات املتقاتلة�. 
كما أبلغت جلنة اإلنقاذ الدولية مؤخرا ارتفاع نسبة الوفيات يف املناطق الشرقية مـن 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ارتفاعا بالغا يعـزى إىل حـد كبـري إىل التشـرد واملـرض. وتقـدر 
األمـم املتحـدة عـدد املشـردين يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بنحـــو ١,٣ مليــون نســمة. 
ويعاين ما يزيد على ٠٠٠ ٢١٠ طفـل مشـرد داخليـا مـن أوبئـة ونقـص متكـرر يف األغذيـة. 
ـــد أو منفصــل عــن أســرته مشــردين يف مطلــع الســنة داخــل  وظـل حنـو ٥٠٠ ١ طفـل وحي
معسكر يف كيسانغاين. وسقط ضحية مرضى الكولريا والدوسنتاريا ٢٦٠ طفال يف املعسـكر 
ـــى نقــل البــاقني إىل مواقــع أخــرى. وزعــم املســؤولون  قبـل موافقـة السـلطات احلكوميـة عل

احلكوميون أن هؤالء األطفال كانوا مقاتلني من املاي ماي. 
وقـدر تعـداد دعمتـه منظمـــة اليونيســيف للقــاصرين يف خمتلــف املــدن عــدد أطفــال 
الشـوارع مبـا يـتراوح بـــني ١٢ و ٠٠٠ ١٥ يف كينشاســا وحدهــا. ووفقــا ملعلومــات فــرع 
منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحـدة، حيتـاج زهـاء ٠٠٠ ١٠ طفـل إىل محايـة يف املنـاطق 

  احلضرية من أقاليم كيفو. 
التوصيات 

يوصى بأن يطلب جملس األمن من أطراف الصراع املسلح التقيد باملبــادئ  - ٢١
التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي اليت حتدد حقوق وضمانات محايـة األشـخاص، 
وال سيما األطفال، من التشريد القسري، ومحايتهم ومساعدم خالل التشريد. 

ويوصى جملس األمن بـأن حيـث األطـراف يف الصـراع علـى توفـري احلمايـة  - ٢٢
والدعم العملي للمشردين داخليا، وغالبيتهم العظمى من األطفال والنساء. 
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ويدعــى جملــس األمــــن واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة والـــدول  - ٢٣
األعضاء للنظر يف اختاذ تدابري وخطوات فعالة، مبا يف ذلـك توفـري األمـن ملخيمـات 
املشردين من تسلل العناصر املسلحة، وضمان السالمة البدنيـة لألطفـال الالجئـني 

واملشردين داخليا سواء يف املخيمات أو املستوطنات األخرى. 
وميكن لس األمـن أن ينظـر يف حـث الـدول األطـراف يف الصـراع علـى  - ٢٤
السماح لوكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة برصـد حالـة األطفـال 

املشردين داخليا بصورة أكثر فعالية. 
 

حقوق الفتيات واحتياجان اخلاصة  حاء –
ما زالت درجة الوعي حمدودة مبا تكابده الفتيات مـن معانـاة ال حـدود هلـا مـن جـراء  - ٣٤
ـــوال  الصراعـات املسـلحة أو مـا يقسـرن غالبـا علـى أدائـه مـن أدوار أثنـاء هـذه الصراعـات وط
الفترة الالحقة هلا. فغالبا ما تعمد اجلماعات والقوى املسـلحة إىل اختطـاف الفتيـات ألغـراض 
اجلنس وغريها. وهن يواجهن طائفـة مـن املخـاطر، مبـا يف ذلـك االغتصـاب والبغـاء القسـري. 
وقد وجه عمل املقرر اخلاص املعين مبمارسات االغتصاب املنتظم واالسـترقاق اجلنسـي وسـواه 
من املمارسات الشبيهة بالرق خالل الصراعات املسلحة، وعمل املقـرر اخلـاص املعـين بـالعنف 
املمارس ضد املرأة، االنتباه إىل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت متارس ضد النسـاء والفتيـات يف 
زمن الصراعات املسلحة، ومنها االسترقاق اجلنسي. كما قام صندوق األمم املتحـدة للسـكان 
مؤخرا بتوثيق ظاهرة مماثلـة يف التقـارير املتكـررة عـن االجتـار بالنسـاء والفتيـات خـالل األزمـة 
اليت شهدا كوسوفو. ويف سرياليون، تعرضت النساء والفتيـات ملمارسـات منتظمـة تتمثـل يف 
ــة  االغتصـاب واإليـذاء اجلنسـي. وغالبـا مـا تسـفر هـذه احلـاالت عـن جـروح نفسـية واجتماعي
بالغة، وعن حاالت محل غري مرغوب فيها، وأمراض منقولة عن طريـق االتصـال اجلنسـي، مبـا 

يف ذلك فريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز. 
وتـؤدي الوصمـة الـيت تلحـق بالفتيـــات مــن جــراء هــذه التجــارب الــيت يكابدــا إىل  - ٣٥
إحجامهن عن التماس املساعدة الطبية أو الدعم املعنوي. ونادرا مـا توفـر هلـن الرعايـة يف فـترة 
ما بعد احلرب على صعيدي التعليم والتدريـب املـهين. وقلمـا تلقـى احتياجـان أي اهتمـام يف 
برامـج التسـريح وإعـادة االندمـاج. وتواجـه الفتيـات الوحيـدات أو اليتيمـات احتمـاالت أكــرب 
خلطر الوقوع ضحية لإليذاء اجلنسي. فنتيجة لعمليات اإلبادة اجلماعية الـيت حدثـت يف روانـدا 
يف عـام ١٩٩٤، وجـدت أسـر يقـدر عددهـا بــ ٠٠٠ ٤٥ نفسـها بغـري أب وال أم، ممـا جعـــل 
األطفال، و ٩٠ يف املائة منهم من الفتيات، يضطرون إىل رعايــة هذه األسـر. بيـد أن القـانون 
الرواندي ال يعطي الفتيات احلـق يف وراثـة األرض. وقـد دخـل ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال 
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والصراعات املسلحة، عقـب زيارتـه لروانـدا يف شـباط/فـرباير ١٩٩٩، يف حـوار مـع احلكومـة 
استند فيه إىل ما سبق أن قامت به عدة منظمات غري حكومية ووكاالت تابعة لألمـم املتحـدة 
من عمل، وحث احلكومة على سن تشريعات تسمح للفتيات بوراثـة املـزارع وغـري ذلـك مـن 

العقارات. ويف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩، سنت احلكومة بالفعل تشريعا ذا املعىن. 
وتعاجل منظومة األمم املتحدة احتياجات الفتيات املتضـررات مـن الصراعـات املسـلحة  - ٣٦
بعدة طرق. إذ تتعاون إدارة شؤون نزع السـالح وصنـدوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للمـرأة 
ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومفوضيـة األمـــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان وشــعبة 
النهوض باملرأة بشأن القضايا اليت تربط املنظور اجلنساين برتع السالح، وسوف تركز بشـكل 
خاص على حمنة الفتيات اندات. ومن شأن نتائج الدراسة الـيت جيريـها حاليـا مكتـب شـؤون 
األمــم املتحــدة التــابع ملنظمــة الكويكــرز بشــأن التجــارب الــيت تعانيــــها الفتيـــات انـــدات 
واالحتياجـات اخلاصـة ـن أن تفيـد مـن حيـث توفـري املعلومـات الـــيت حيتــاج إليــها التخطيــط 
الربنـاجمي. وتتضمـن التدريبـات الـيت سـوف يـأ ملوظفـي بعثـات حفـظ السـالم التابعـــة لألمــم 
املتحـدة منظـورات جنسـانية حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين. عـالوة علـى ذلـك، ســـوف 
ينتظر من مجيع أفراد األمم املتحدة العاملني يف امليدان، سواء من يـؤدي منـهم دورا إنسـانيا أو 
إمنائيـا أو ذات صلـة حبفـظ السـالم، يف زمـن السـلم أو يف زمـــن احلــرب، أن يتقيــدوا بقواعــد 
صارمة للسلوك تتطلب منهم مع مجيع عناصر اتمـع املـدين يف إطـار مـن االحـترام والكرامـة. 
وسوف تبادر على وجه السرعة إىل التحقيق يف أي ادعاءات تعزى إىل موظفي األمم املتحـدة 

باالستغالل أو اإليذاء اجلنسي. 
على أن ما يتسم بأمهية أساسية أكرب هو ايار واجهة اإلفالت من العقـاب الـيت كـان  - ٣٧
حيتمـي وراءهـا يف زمـن احلـرب مقـترفو جرائـم العنـف اجلنسـي ضـد األطفـال. فقـــد توصلــت 
احملكمتان الدوليتان ليوغوسالفيا السابقة ورواندا إىل إصدار عدة أحكـام حبـق مرتكـيب جرميـيت 
ـــا الــيت نظــرت فيــها احملكمــة اجلنائيــة  العنـف اجلنسـي واالغتصـاب. وأسـفرت إحـدى القضاي
الدولية لرواندا عن إصدار حكـم يف جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية 
وحتديدا يف اغتصاب طفلة صغـرية السـن. وكمـا نوهـت أعـاله، متثـل أشـكال العنـف اجلنسـي 
اليت تتسم خبطورة خاصة، ومن بينها االغتصاب واالسترقاق اجلنسي والبغاء القسـري، جرائـم 
حرب تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليـة. وجيـري معاجلـة القضايـا املتعلقـة بنـوع 
اجلنس من خالل كافة اإلجراءات اليت سوف تنظم عمل احملكمة اجلنائية الدوليـة، والفضـل يف 
ذلك يعود بدرجة كبرية إىل جهود منظمات غـري حكوميـة مـن قبيـل املنتـدى النسـائي للعدالـة 

اجلنسية الذي يدعمه صندوق األمم املتحدة االستئماين للمرأة. 
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 اإلطار ٣ 
التصدي للعنف املمارس ضد املرأة 

الوقاية هي احلل – أصـدرت مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني 
مبادئ توجيهية هامة للوقاية من ممارسات العنف اجلنسي والتصدي هلا دف كفالـة أمـن 
معسكرات الالجئني وحتسني محاية املشـردين. فمـا يسـتتبع الرتاعـات مـن مشـاعر الضيـاع 
والنفور واليأس من شأنه أن يفاقم ممارسات العنف املرتيل املمارس ضد األطفال والنساء. 
التصدي ملمارسات األذى اجلنسي واالغتصـاب – تتسـم ممارسـات االغتصـاب 
والعنــف اجلنســي الواســع املتبعــة بشــــكل مـــتزايد كـــأداة مـــن أدوات احلـــرب احلديثـــة 
بانعكاسات واسعة على فترة ما بعد احلرب. ويف مجهورية الكونغو، يستند برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي إىل اخلــربة يف معاجلـة قضايـا إعـادة اإلدمـاج األسـري واتمعـي، والتوعيـة 
العامـة مـن خـالل احلمـالت اإلعالميـة، وتوفـري الرعايـة الطبيـة، والعنايـة بأسـاليب العـــالج 

النفسي واالجتماعي. 
بغـاء األطفـــال وتشــغيلهم وممارســة العنــف املــرتيل ضدهــم واالجتــار بالنســاء 
ـــا التشــريد والدمــار اللتــان تتســبب  واألطفـال يف فـترة مـا بعـد الصـراع – تـؤدي ظاهرت
ـــد الصــراع  احلـرب مـا إىل إجيـاد تربـة مواتيـة السـتغالل األطفـال والنسـاء يف فـترة مـا بع
بإجبارهم على السخرة والبغاء والعمـل يف السـوق السـوداء. ويتسـم توفـري فـرص تعليميـة 
ـــال. وقــد  مرنـة وإعـادة البنـاء االقتصـادي بأمهيـة أساسـية يف توفـري بدائـل عـن عمـل األطف
ساعدت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو، يف مجلة مهامها العاديـة لبنـاء السـالم، علـى بنـاء 
مؤسسات حملية ذات مهمة وتدريب قوة الشرطة احمللية وموظفي اخلدمة االجتماعيـة علـى 

تقصي ممارسات العنف املوجه ضد األطفال ومنعها. 
إعادة اإلدماج - مـن شـأن الظـالل املسـتمرة الـيت يوصـم ـا ضحايـا ممارسـات 
العنــف اجلنســي أن حتــول دون إعــادة اندماجــهم يف أســرهم وجمتمعــــام. ومـــن شـــأن 
احلمـالت الـيت ـدف إىل توعيـة اآلخريـن مبعانـاة األطفـال والنسـاء خـــالل الصراعــات أن 
تعود بفائدة عظيمــة. ففـي كوسـوفو، تنفـذ جلنـة اإلنقـاذ الدوليـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة 
السامية لشؤون الالجئني واملنظمات غري احلكومية احملليـة برامـج تثقيـف ودعـم ـدف إىل 
معاجلـة االحتياجـات اخلاصـة بإعـادة إدمـاج الفتيـات والنسـاء اللـوايت عـانني مـن ممارســات 

العنف اجلنسي. 
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التوصيات 
يوصى جملس األمن بأن حيث مجيع أطـراف الصـراع وسـواها مـن اجلـهات  - ٢٥
املعنية االهتمام بشـكل منتظـم باالحتياجـات اخلاصـة بالفتيـات واحتمـال تعرضـهن 

أكثر من غريهن لشىت املمارسات. 
وينبغي أن يكفل االهتمام الكايف، خالل مفاوضات السالم ويف الترتيبـات  - ٢٦
ـــات والنســاء ومحايتــهن واالحتياجــات  املتخـذة بعـد انتـهاء الصـراع، حلقـوق الفتي
اخلاصـة ـن. كمـــا ينبغــي اختــاذ خطــوات لضمــان حصــول الفتيــات والنســاء يف 
حاالت ما بعـد الصـراع بوجـه خـاص علـى التعليـم ووراثـة املمتلكـات والتدريـب 
ـــالء اهتمــام خــاص بتوفــري الفــرص واملــوارد  املـهين وفـرص العمـل. كمـا ينبغـي إي
لألطفـال الذيـن خيتطفـون ألغـراض اجلنـس حبيـث يتمكنـون، مـن مواصلـــة حيــام 

مستقلني عن خمتطفيهم. 
ويوصى جملس األمن بأن حيث مجيع أطراف الصراع علـى تعزيـز مشـاركة  - ٢٧

املرأة يف عمليات السالم. 
 

األطفال اجلنود  طاء –
مـن السـهل إخضـاع األطفـال وحتويلـهم إىل جنـود غـري ذوي كلفـة رخيصـــة قــادرين  - ٣٨
على بث الرعب يف نفوس املدنيني والقوات املعادية على السواء. فمن يرغم على القتـال غالبـا 
مـا ينحـدر مـن منـاطق ريفيـة فقـرية وتسـودها األميـة. وعـــادة مــا يكــون الدافــع الــذي حيفــز 
املتطوعـني منـهم هـو الرغبـة يف جتنـب الفقـر، أو انسـياقهم بسـهولة وراء الشـــعارات العقائديــة 
ـــم يف   اإلثنيـة أو الدينيـة أو السياسـية. واملراهقـون الذيـن ميـرون مبخـاض حتديـد هويـة خاصـة
اتمع الذين يعيشون فيه معرضون بشكل خاص إلغـراءات محـل السـالح. ومـن يبقـى منـهم 
على قيد احلياة غالبا ما يرزح حتت وطأة إصابات جسدية ونفسية، بعد أن يكون قــد ضـاعت 
عليه سنوات من فرص التعليم والتفاعل االجتماعي. وعندمـا يشـارف صـراع مـا علـى ايتـه، 
ينتـهي األمـر ببعضـهم إىل العزلـة االجتماعيـة، فيمـا يتوقـع مـن اآلخريـن أن يسـتأنفوا أدوارهــم 

كطالب أو أخوة أو آباء أو أعضاء يف اتمع أو كعمال. 
وينبغي أن تنصب الوقاية الفعالة على األسباب اجلذريـة لتجنيـد األطفـال واشـتراكهم  - ٣٩
يف الصراعات، وال سيما فئات األطفال املعرضة خلطر التجنيد، بل واندين أنفسهم. وتعمـل 
األمم املتحدة ومعها اتمعات الدولية واحمللية وعدد ال حيصى من املنظمات غـري احلكوميـة يف 
خمتلف أحناء العامل على ختفيف حدة الفقر وحتسني الفرص التعليميـة واملهنيـة، وإجيـاد القنـوات 
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اليت تكفل إشـراك الشـباب يف تنميـة جمتمعـام وبلداـم. وتتسـم هـذه اجلـهود بأمهيـة أساسـية 
بالنسبة ملستقبل السالم واألمن يف املناطق املعرضة للخطر. 

ـــه يف اآلراء بشــأن الــربوتوكول االختيــاري  واسـتنادا إىل التوافـق الـذي مت التوصـل إلي - ٤٠
التفاقية حقوق الطفل حول إشراك األطفال يف الصراعـات املسـلحة، ينبغـي للمجتمـع الـدويل 
اآلن أن ينادي بصوت واحد بتحديد الثامنة عشرة سنا ال جيوز دوا االشـتراك يف أي صـراع 
كان سواء ضمن قوات أو جمموعـات مسـلحة، وأن ميـارس ضغطـا دوليـا متضـافرا علـى مجيـع 
أطـراف الصـراع الـيت تسـتغل األطفـال كمقـاتلني، وأن يبـين القـدرة ويعبـئ املـــوارد مــن أجــل 
االستجابة لالحتياجات اخلاصة بتأهيل األطفال الذي أرغموا يف وقت من األوقات على محـل 
السالح. ومن شأن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة الفاعلـة علـى األرض أن 
تـؤدي دورا وقائيـا حامسـا عـن طريـق رصـد الفئـات املعرضـة بوجـه خـاص للخطـر، مـن قبيـــل 
املراهقني واألطفال املنفصلني عن أسرهم واألطفال العمال وأطفال الشوارع، مع اإلبالغ عـن 
هذه الفئات، والسعي إىل توفري بدائل هلم. وفيما يتعلـق بـالقوات املشـاركة يف عمليـات األمـم 
املتحدة امليدانية فقد أعلنت يف ٢٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ أنـه ينبغـي للبلـدان املشـاركة 
يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـــظ الســالم أال ترســل أفــرادا مــن الشــرطة املدنيــة أو مراقبــني 
عسكريني دون اخلامسة والعشرين، كمـا أن سـن األفـراد العسـكريني ينبغـي أن تزيـد منوذجيـا 

على ٢١ سنة وأال تقل قط عن ١٨ سنة. 
وإذا ما أريد لألطفال اجلنود السابقني أن يصبحوا أفرادا منتجني يف جمتمعــات مـا بعـد  - ٤١
الصراع، وجب إجياد بدائل هلم من ذلـك ووضـع برامـج فعالـة إلعـادة إدماجـهم منـذ املراحـل 
األوىل للصراع هي حىت اية العملية النظامية لرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. وقـد 
أشرت لس األمن يف تقريري عن دور عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف عمليـة نـزع 
السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، أنـه ينبغـي إدراج هـذه العمليـة ضمـن أي اتفـاق للســـالم 
كما ينبغي التركيز أكثر علـى احتياجـات األطفـال اجلنـود. وقـد أيـد الـس هـذا االقـتراح يف 
بيانــه الرئاســي (S/PRST/2000/10) وتوســع فيــه. وقــد كــان اتفــاق لومــي للســالم املتعلــــق 
بسـرياليون املـربم يف متـوز/يوليـه ١٩٩٩ أول مـا نـص علـى إيـالء اهتمـام خـــاص لالحتياجــات 
اخلاصـة ـؤالء األطفـال اجلنـود يف العمليـات الراهنـة، ولكـن املؤســـف أن احلقيقــة القائمــة يف 
أرض الواقع قلما تطابق األفكار اليت نتوخاها. فلم يتضمن اتفاق السالم يف السـلفادور وال يف 
ليربيا أو غواتيماال أو كمبوديـا أو موزامبيـق أو أي مكـان آخـر مـا ينـص علـى ذلـك وال أويل 

ذلك االهتمام اخلاص يف عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. 



00-5294423

A/55/163
S/2000/712

أمــا يف ليربيــا، فرغــم اجلــهود املضنيــة الــيت بذلتــها منظمــة األمــم املتحــدة للطفولـــة  - ٤٢
(اليونيسيف) واملنظمات غري احلكومية، مل ينل األطفال الذين أرغموا على محل السالح حظـا 
يذكر من عمليـة التسـريح النـهائي الـيت جـرت علـى عجـل بـني تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٦ 
وشـباط/فـرباير ١٩٩٧ وسـرح خالهلـا زهـاء ٠٠٠ ٢١ مقـاتال بينـهم ٣٠٠ ٤ طفـــل. وتشــري 
التقديرات إىل أن مثة آالفـا أخـرى مـن األطفـال اجلنـود الليـربيني مل يشـملهم التسـريح الرمسـي 
بعـد علـى اإلطـالق. وقـد بقـوا هـم، ومعـهم العديــدون ممــن مت تســرحيهم، يف األدغــال حتــت 
سيطرة األمر الواقع لقـادم العسـكريني. ويعتقـد أن العديديـن واصلـوا القتـال عـرب احلـدود يف 

سرياليون. 
ـــا طلبــه الــس (S/PRST/2000/10)، تعكــف منظومــة األمــم املتحــدة  وعلـى حنـو م - ٤٣
وشركاؤها منذ مدة على توثيق الـدروس املسـتفادة. فخـالل السـنة املاضيـة، شـاركت منظمـة 
اليونيسيف ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال والصراعـات املسـلحة يف عـدة 
جهود تصدرا إدارة عمليات حفظ السالم واللجنة التنفيذية للشــؤون اإلنسـانية إلنتـاج مـواد 
تدريبية ومبادئ توجيهيـة بشـأن عمليـات نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج مـن أجـل 
ـــود. وقــد ســعت هــذه اجلــهود إىل حتديــد القضايــا  تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة باألطفـال اجلن
ـــك إشــراك األطفــال يف عمليــة  واألولويـات األساسـية يف تنفيـذ األنشـطة املذكـورة، مبـا يف ذل
ختطيط برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وتنفيذها، وتوفـري مرافـق آمنـة ومسـتقلة 
للشـبان يف معسـكرات التسـريح، وتوفـري الفـرص لألطفـال اجلنـود مـن أجـل تسـرحيهم وإعــادة 
اندماجهم بأمان يف احلياة املدنية حىت قبل إجناز عملية نـزع السـالح وإعـادة االندمـاج بشـكل 
رمسـي، وضمـان تدريـب املوظفـني يف مواقـع نـزع السـالح والتســـريح وإعــادة اإلدمــاج علــى 
تقصي االحتياجات اخلاصة بـاألطفال الذين سبق أن أرغموا على محل السـالح ومعاجلـة هـذه 

االحتياجات، وإيالء عناية خاصة بالفتيات اندات والعاملني على خدمة املخيمات. 
 

التوصيات 
ـــال  مــن الضــرورة مبكــان معاجلــة األســباب اجلذريــة لعمليــة جتنيــد األطف - ٢٨
ـــــل االجتماعيــــة واالقتصاديــــة  وإشـــراكهم يف الصراعـــات، مبـــا يف ذلـــك العوام

والعقائدية. 
وينبغــي تشــجيع الــدول األعضــاء واجلــهات املاحنــة املتعــددة اجلنســــيات  - ٢٩
واملنظمات غري احلكوميـة الدوليـة علـى تقـدمي املـوارد الالزمـة لضمـان االسـتيعاب 

الكايف لألطفال اجلنود وإعادة إدماجهم وتأهيلهم على املدى الطويل. 
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ويقترح أن حيث جملس األمن مجيع األطراف املعنيـة علـى أن تكفـل، لـدى  - ٣٠
التعـامل مـع األطفـال اجلنـود، تعديـل الشـروط واألحكـام الـــيت تطبــق عــادة علــى 
تسريح البالغني، من قبيل إبراز األسلحة النارية املسـتعملة كدليـل علـى اسـتحقاق 

املساعدة. 
 

التعليم واملراهقون: مشكلتان مهملتان  ياء -
حيتاج األطفال إىل منو ذهـين، وإىل محايـة جسـدية ومسـاعدة إنسـانية. ويف ضـوء حـق  - ٤٤
الطفل فإن التعليم يف ظل حاالت الطوارئ، الـذي يتـم يف خضـم األزمـة يشـكل أولويـة هامـة 
غالبا ما يتم جتاهلها. ومن شأن التعود على الدراسة، مهما اتسـم ذلـك بطـابع غـري منظـم، أن 
يشكل مصدرا عالجيا لالسـتمرارية واالسـتقرار بالنسـبة لألطفـال الذيـن يواجـهون صدمـات. 
ومن شأن األنشطة املنظمة للرسم والقراءة ومطالعة القصـص وممارسـة املوسـيقى والرياضـة أن 
تشـكل منـافذ مهمـة لألطفـال الذيـن يعـانون ضغوطـات نفسـية مـن جـراء الرتاعـات املســلحة. 
ـــد  فـالفرص التعليميـة املطـردة ال تقتصـر منفعتـها علـى النتـائج اإلجيابيـة الفوريـة، إذ أن هلـا فوائ
طويلـة األجـل بالنسـبة للتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة للبلـدان، ممـا قـد يشـكل خطـوة باجتــاه 

الوقاية من الصراعات يف املستقبل. 
ويرجـح أن يكـون املراهقـون هـم األكـثر تعرضـــا لالخنــراط يف الصراعــات املســلحة،  - ٤٥
واألقـل التحاقـا بـاملدارس أو مشـــاركة يف الــربامج الشــبابية. ويف العديــد مــن املواقــع، تنتــهي 
الدراسـة النظاميـة بعـد املدرسـة االبتدائيـة ويقـل عـدد الـربامج اتمعيـة املخصصـة للمراهقـــني. 
وتستنتج الدراسة اليت أجرا اللجنة النسـائية للنسـاء واألطفـال الالجئـني بعنـوان �اإلمكانـات 
ـــيزة يف  املُــهدرة للمراهقــني املتضرريــن مــن الصراعــات املســلحة�، أن للمراهقــني جتــارب مم
الصراعات املسلحة وهلـم أيضـا احتياجـات ممـيزة وكذلـك قـدرات علـى العـالج. فاحتمـاالت 
جتنيـد املراهقـــني يف اخلدمــة العســكرية أكــرب مــن احتمــاالت جتنيــد األطفــال، وهنــاك أيضــا 
احتمـاالت انقطاعـهم عـن الدراسـة نتيجـة لغيـاب الفـرص أو املسـؤوليات األســـرية، وكذلــك 
احتماالت استغالهلم اقتصاديا، ويف حال الفتيـات بـالذات، هنـاك احتمـال اسـتغالهلم جنسـيا. 
ويف الوقت نفسه، غالبا ما يؤدون أدوارا أسرية وأدوارا قيادية، إذ يصبحون أربـاب أسـر كمـا 
يصبحون مبثابة قدوة ألقرام أو معلمني هلم. من هنا تتسم مبادرات التعليــم مـن أجـل السـالم 
اليت تستهدف الشـباب وتشـركهم يف عمليـة التخطيـط لبنـاء السـالم يف فـترة مـا بعـد الصـراع 
بأمهية مزدوجة. وينبغي إيالء أمهية خاصة لالحتياجات اخلاصـة بـاملراهقني، وال سـيما يف فـترة 

ما بعد الصراعات، مبا يف ذلك توفري املشورة والتدريب املهين والفرص االقتصادية البديلة. 
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 اإلطار ٤ 
توفري الفرص التعليمية يف كوسوفو وتيمور الشرقية 

ظـهر منـذ مطلـع أزمـة الالجئـني يف كوسـوفو أن مثـة حاجـة ملحـة لتجنيـد وتدريـــب 
معلمني يف صفوف الالجئني أنفسهم، وتوفري اللوازم التعليمية، وتنظيم فصـول غـري نظاميـة 
يف معسكرات الالجئني ومع األسر املضيفة. وقد أعدت منظمة اليونيسيف وشـركاءها مـن 
املنظمــات غـــري احلكوميــــة، مبا يف ذلـــك منظمتـــــا �تقـدمي املسـاعدة املباشـرة لألطفـال� 
و �إنقاذ األطفال�، مئات اآلالف من احلقائب املدرسية وأنشـأت فصـوال تقويضيـة. وقـد 
تعرضت املدارس اليت حولتها األطراف املتحاربة إىل ثكنات عسكرية لدمار هـائل. وعليـه، 
غدت إعادة بناء املدارس حمورا رئيسيا لعمـل اليونيسـيف ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية 
لشـؤون الالجئـني ومكتـب الشـؤون اإلنسـانية التـابع للجماعـــة األوروبيــة ووكالــة التنميــة 
الدولية التابعة للواليات املتحــدة والعديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة. والسـتيعاب تدفـق 
الالجئني، طُلب إىل اجلهات املاحنة توفري الوسائل الالزمة مـن أجـل زيـادة قـدرات املـدارس 
احمللية يف اتمعات املضيفة. وتقود بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو قوة عمل معنيــة بـالتعليم 
اخلاص للمساعدة على كفالة إتاحة الفرص لاللتحاق باملدارس املعاد بناؤهــا لألطفـال ذوي 

االحتياجات اخلاصة. 
وفـور أن احنسـرت موجـة العنـف يف تيمـور الشـرقية، اســـتهلت اليونيســيف برنــامج 
طوارئ إلعادة الدراسة إىل املؤسسـات التعليميـة. وتوفـر اليونيسـيف الدعـم لشـراء اللـوازم 
املدرسية وتوزيعها على نطاق واسـع، مـع توفـري احلوافـز للمدرسـني للبقـاء داخـل الفصـول 
ـــري املرتبــات  إىل حـني اسـتطاعة إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية البـدء بتوف
وإصالح املدارس. وقد هيأت اليونيسيف وشركاؤها مـن املنظمـات غـري احلكوميـة أنشـطة 
لتدريـب املدرسـني، فيمـا ســـاعد برنــامج األغذيــة العــاملي اليونيســيف علــى توفــري الغــذاء 

  للطالب. 
ويف إطـار السـعي إىل ضمـان عـدم حرمـان األطفـال املتضرريـن مـن جـراء الصراعــات  - ٤٦
املسلحة من حقهم يف التعليـم، ينبغـي أخـذ اعتبـارات عـدة يف احلسـبان. فـأوال، يتسـم حمتـوى 
املـواد الـيت جيـري تدريسـها يف املـدارس باألمهيـة يف زمـن الصـراع وخـالل الفـترات اهلشـة الـيت 
تعقبه. ويف كوسوفو، مضى زمن طويل على متـيز املنـهج الـذي يدرسـه األطفـال الصـرب عـن 
منهج األطفال األلبان وبـات اآلن مـن الضـروري توحيـده، مـع إفسـاح اـال للتعبـري الثقـايف. 
وتفيد التقارير بـأن أطفـال البوسـنة يف فـترة مـا بعـد الصـراع يتلقـون دروسـا منفصلـة يف مـادة 
التاريخ حبسب انتمائهم اإلثين، وهي ظاهرة ســتحول بالتـأكيد دون املصاحلـة الطويلـة األجـل. 
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وثانيا، كانت املدارس تستخدم أحيانا كمراكز جتنيد للمجموعـات أو القـوى املسـلحة، كمـا 
أن بعض املدرسني كانوا يستخدمون نفوذهم جتــــاه األطفـــــــــــال لوضعـهم يف حـاالت تعـود 
عليهم باألذى. وثالثا، غالبـا مـا يتطلـب األمـر مثـابرة وجلـدا لكفالـة املسـاواة يف الوصـول إىل 
الفرص التعليمية بالنسبة للفتيات. وختاما، جيـب بـذل جـهد واع لكفالـة إتاحـة فـرص التعليـم 
أمام األطفال املشردين داخليا، أو يف املناطق الريفيـة الـيت تفتقـر إىل خدمـات. وتسـعى مبـادرة 
اختذـا مؤخـرا مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني وتتمثـل يف إنشـــاء صنــدوق 
تعليمـي لالجئـني، إىل تـــأمني متويــل مســتقل خلدمــات التعليــم يف مرحلــة مــا بعــد االبتدائــي 

لالجئني. 
ويف املنتـدى العـاملي للتعليـم، املعقـود يف دكـــا يف نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، الســتعراض  - ٤٧
التقـدم علـى الصعيـد العـاملي لتوفـري التعليـم األساسـي للجميـع، مت تشـكيل فريـق مشـــترك بــني 
الوكاالت، برئاسة مفوضية األمم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني، ومنظمـة األمـم املتحـدة 
ـــة (اليونســكو)، لتعزيــز  للطفولـة (اليونيسـيف)، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقاف
وتوفري التعليم يف حاالت الطـوارئ. ورغـم التسـليم بـأن التعليـم أداة حامسـة مـن أجـل الوقايـة 

واحلماية واملصاحلة، ال تزال اجلهود املبذولة يف هذا املضمار فقرية املوارد للغاية. 
 

التوصيات 
يتعني أن تتضافر الدول األعضاء ومنظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري  - ٣١
احلكومية لضمان توفـري املـواد والفـرص التعليميـة لألطفـال، يف كـل مـن املرحلتـني 
االبتدائية والثانوية، على سـبيل األولويـة طـوال فـترات الصـراع املسـلح وبعدهـا. 
ويتعـني إيـــالء اهتمــام خــاص إىل توفــري التعليــم لألطفــال املشــردين، واملراهقــني، 
والفتيات، واألطفال املعاقني، واجلنود األطفال السابقني، وضحايا العنف اجلنسي. 
ـــن واملنظمــات غــري  كمـا يتعـني تشـجيع الـدول األعضـاء واملـاحنني املتعددي - ٣٢
احلكومية الدولية على توفري املوارد التقنية واملالية الالزمة لتوفري التعليـم املتواصـل 

جلميع األطفال سواء أثناء الصراع أو بعده. 
وينبغي أن تشمل مفاوضات السـالم وترتيبـات مـا بعـد الصـراع، أحكامـا  - ٣٣
صرحيـة إلعـــادة بنــاء اهليــاكل التعليميــة األساســية، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة 
وغريها من املناطق األشد تضررا مـن الصـراع، مـع ضمـان االسـتفادة علـى نطـاق 
واسـع مـن التعليـم االبتدائـي والثـانوي؛ ومراجعـة املنـاهج الدراسـية الوطنيـــة عنــد 

االقتضاء. 
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وينبغـي للحكومـــات واملربــني واتمــع املــدين العمــل علــى تشــجيع قيــم  - ٣٤
التسامح والتنوع واملصاحلة والتكافل االجتماعي بـني اتمعـات احملليـة، واملسـاواة 

بني األطفال من أجل توطيد أساس السالم املستدام على املدى الطويل. 
 

إدماج محاية الطفل يف صنع السالم وحفظ السالم   رابعا –
إدماج محاية الطفل يف مفاوضات السالم  ألف -

كثـريا مـا أمهـل شـأن األطفـال يف عمليـات صنـع السـالم، ومـا بـرح مثـن هـذا اإلمهــال  - ٤٨
فادحا بصورة جلية. فبدون أن ترد إشارات حمـددة إىل األطفـال أثنـاء مفاوضـات السـالم، لـن 

ختصص برامج وموارد كافية يف مرحلة ما بعد الصراع، لتلبية احتياجات األطفال. 
ـــار حــق  وقـد حـث جملـس األمـن مجيـع األطـراف يف الصـراع علـى أن تضـع يف االعتب - ٤٩
الطفـل يف احلمايـة خـالل مفاوضـات السـالم. وقـد حصـل ممثلـــي اخلــاص املعــين باألطفــال يف 
الصراعات املسلحة على التزامات خالل العام املاضي من احلكومـات واجلماعـات املتمـردة يف 
بورونـدي والسـودان وسـرياليون وكولومبيـا بـأن تضـع حقـوق األطفـال ومحايتـهم يف جــداول 
أعمال عمليات السالم اجلارية يف تلك البلدان. واىل اآلن مل حيظ األطفال بإشارة جليـة إال يف 
اتفاق يوم اجلمعة املربم عـام ١٩٩٨ بشـأن أيرلنـدا الشـمالية، ويف اتفـاق لومـي للسـالم بشـأن 
سرياليون الذي مت التوصل إليه يف متــوز/يوليـه ١٩٩٩. وقـد شـارك ممثلـي اخلـاص يف غواتيمـاال 
يف اجلهود اليت تبذهلا اليونيسيف لرصد حاالت التقدم املتعلقة باألطفال نتيجة لعمليـة السـالم، 
بالرغم من أن خمتلــف االتفاقــــات الـيت تـــم التوصــــل إليـها بـني عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٦، مل 

تتناول حقوق األطفال ومحايتهم بصورة جلية. 
 

إبالغ جملس األمن عن مصري األطفال املتضررين من جراء الصراع املسلح  باء -
على حنو ما طلبه جملس األمـن يف قـراره ١٢٦١ (١٩٩٩)، عنيـت بـإدراج معلومـات  - ٥٠
يف تقاريري بصورة منتظمة تتيح للمجلـس إيـالء اهتمـام خـاص حلـق الطفـل يف احلمايـة، عنـد 
اختـاذ إجـراءات بشـأن مسـائل السـالم واألمـــن. وطــوال العــام املــاضي، أشــرت إىل األطفــال 
بـالتحديد يف التقـارير أو البيانـات الـيت قدمتـها إىل الـس بشـــأن محايــة املدنيــني ودور األمــم 
املتحـدة يف نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، واجلـزاءات. وعـالوة علـى ذلـك مشلــت 
تقاريري بانتظام بشأن احلاالت السائدة يف أفغانستان وأنغوال ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
ـــة  والعـراق وكوسـوفو وتيمـور الشـرقية وسـرياليون، إشـارات واضحـة للشـواغل املتعلقـة حبماي
األطفال. ونتيجة هلـذا االهتمـام املـتزايد أصبحـت واليـات عمليـات حفـظ السـالم ومالكـات 

املوظفني أكثر وعيا مبصاحل األطفال. 
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إدماج محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة  جيم -
تستطيع بعثات حفظ السالم أن تؤدي، بـل أـا أدت أدوارا حامسـة يف توفـري احلمايـة  - ٥١
لألطفـال. وإدراكـا هلـذا الـدور أيـد جملـس األمـن اقتراحـا بـأن يتـم التعبـري عـن محايـة األطفـــال 
وحقوقهم ورعايتهم كواحد من الشواغل ذات األولويـة يف واليـات عمليـات حفـظ السـالم. 
وأدمـج هـدف محايـة الطفـل يف واليـة البعثـة يف ســـرياليون بقــراره ١٢٦٠ (١٩٩٩)، وواليــة 

البعثة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بقراره ١٢٧٩ (١٩٩٩). 
ولضمان تنفيذ البعد املتعلق حبماية الطفل يف واليات عمليـات حفـظ السـالم وإسـداء  - ٥٢
املشـورة لرئيـس بعثـة حفـظ السـالم يف بلـد مـن البلـدان. اعتمـد جملـس األمـــن اقتراحــا بإيفــاد 
موظفـني أقـدم حلمايـة الطفـل يف عمليـات حفـظ السـالم. وقـد فرغـــت إدارة عمليــات حفــظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة، ومكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع 
املسـلح، وبالتضـافر مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، مـن وضـع صالحيــات مستشــاري 

محاية الطفل يف صورا النهائية. 
  

 اإلطار ٥ 
صالحيات مستشاري محاية الطفل 

يقدم مستشارو محاية الطفل املساعدة إىل مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال 
يف الصراعات املسلحة أو لرئيس البعثة يف االضطالع باملهام التالية: 

ضمان إعطاء األولوية حلقوق الطفل ومحايته طـوال عمليـة حفـظ السـالم، وتوطيـد �
السالم، وإعادة بناء البلد املتأثر من جراء احلرب؛ 

ـــن أجــل إدراج الشــواغل الدعـوة، باالشـتراك مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري، م �
املتعلقـة حبقـوق الطفـل ومحايتـه، يف جـداول أعمـال آليـات التنســـيق التابعــة لألمــم

املتحدة، واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية واتمع الدويل للماحنني؛ 
ضمان إدراج حقوق الطفل ومحايته يف جداول أعمال جلان وهيئـات صنـع السـالم �

ذات الصلة؛ 
ضمـان اتبـاع مجيـع العنـاصر الفاعلـة واآلليـات الرئيسـية يف إطـار البعثـــة ويف ســياق �

عملية السالم، جا معنيا مبصاحل الطفل يف والية كل منها؛ 
حتديد املوارد والدعوة إىل توجيهـها لسـد فجـوات التمويـل أو لتقـدمي الدعـم التقـين �

إىل الربامج اليت تعىن مبصاحل الطفل؛ 
الدعوة إلنشاء آلية أو عملية وطنية مالئمة لضمـان محايـة الطفـل (مـن قبيـل اللجنـة �

الوطنية للطفل)؛ 
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ـــد تيسـري تقاسـم املعلومـات فيمـا بـني مجيـع العنـاصر الفاعلـة الرئيسـية يف داخـل البل �
وخارجه على السواء؛ 

العمل كنقطة اتصال بني خمتلف قطاعات عملية السـالم، وفيمـا بـني عمليـة السـالم �
ومجيـع الوكـاالت والكيانـــات ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك منظومــة األمــم املتحــدة

واحلكومات واتمع الدويل واتمع املدين واملنظمات غري احلكومية؛ 
املساعدة على ضمان توفري التدريـب املناسـب بشـأن محايـة الطفـل وحقوقـه جلميـع �

األفراد املشتركني يف أنشطة صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم. 
  

ويوجـد يف اثنتـني مـن عمليـات حفـظ السـالم يف الوقـت الراهـن مستشـارون أقــدم يف  - ٥٣
جمال محاية الطفل يف امليدان. وقد أعري اثنان منهم من اليونيسيف، بينمـا كـان مستشـار ثـالث 
يعمـل مـن قبـل يف عمليـة للسـالم تابعـة لألمـم املتحـدة. وقـد أذن قـــرار جملــس األمــن ١٢٦٠ 
(١٩٩٩) بتعيـني مستشـار أقـدم حلمايـة الطفـل، للعمـل يف بعثـة األمـم املتحـــدة يف ســرياليون، 
باإلضافة إىل اثنني من موظفي حقـوق الطفـل، للعمـل ضمـن عنصـر حقـوق اإلنسـان يف تلـك 
البعثة. كما أذن قرار الس ١٢٧٩ (١٩٩٩) بتعيني موظفني حلماية الطفل ضمـن قـوام بعثـة 
مراقيب األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة. ويعمـل مستشـاران حلمايـة الطفـل مـع 

ممثلي اخلاص يف كينشاسا بينما جيري تعيني آخرين أصبح انتدام وشيكا. 
وتسـتطيع عمليـات حفـــظ الســالم أن تســاعد يف محايــة األطفــال وبنقــل املعلومــات  - ٥٤
والرسائل اإلجيابية عن املصاحلة إىل األطفال وأسرهم. وقد أكد جملس األمن يف قـراره ١٢٩٦ 
ـــد االقتضــاء،  (٢٠٠٠)، أن علـى عمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة أن تشـمل عن
عنصرا إعالميا مجاهرييا، ميكنه نشر املعلومات املتعلقة حبماية األطفال. والواقـع أنـه مـن حيـث 
االستخدام اإلجيايب لإلعالم، تقــوم األمـم املتحـدة يف الوقـت الراهـن بـدور فعـال. ومـا برحـت 
البعثات امليدانية يف البوسنة واهلرسك وكمبوديا وكوسوفو وليربيا مثال، تعمـل باالشـتراك مـع 
حمطـات اإلذاعـة احملليـة مبـا يكفـل اتبـاع ممارسـة وبـث برامـج إذاعيـة تتســـم بــروح املســؤولية. 
وكثريا ما تشترك كيانات مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمـم املتحـدة السـامية 
لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـع املذيعـني احملليـني والدوليـني إلنتـاج مـواد 
إذاعيـة تتنـاول مواضيـع رئيسـية مثـل حقـــوق الطفــل ومحايتــه، واملســائل املتعلقــة بــالالجئني، 

وباملشردين داخليا، فضال عن التعليم والصحة. 
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اإلطار ٦ 
مشروع صوت الطفل 

ـــي جلميــع  ميكـن أن تصبـح املعلومـات مصـدرا للحمايـة ووسـيلة للمصاحلـة. وينبغ
العمليات امليدانية التابعة لألمم املتحدة املشتركة يف أنشطة حفـظ السـالم وبنـاء السـالم أن 
تعمـل مـع املذيعـني احملليـني إلقامـة إذاعـة تـم بـالطفل، مـع توفـري سـبل الوصـول لألطفـــال 
للتعبري عن آرائهم عن طريق وسائط اإلعالم. وقد اقترح املمثل اخلاص لألمني العـام املعـين 
ـــات املســلحة إعــداد برامــج إذاعيــة لصــاحل األطفــال املتــأثرين  بشـؤون األطفـال والصراع
بـاحلرب. واسـتنادا إىل شـراكة بـني احملطـات احملليـة وشـبكات اإلذاعـــة الدوليــة، ينبغــي أن 
تسعى هذه الربامج للتعبري عن شواغل الطفل، إضافة إىل توفـري التعليـم والتدريـب والترفيـه 
مـع التشـديد علـى موضوعـات التسـامح واملصاحلـة وحقـوق اإلنسـان. وجيـــري يف الوقــت 

الراهن استكشاف ذلك يف عدة بلدان مزقتها احلرب. 
   

التوصيات 
يوصى جملس األمن بأن يكفل تضمني واليات مجيع عمليات حفظ السالم  - ٣٥

ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة رصد محاية الطفل واإلبالغ عنها. 
 

تدريب وتوجيه موظفي حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة  دال -
تعمل األمانة العامة على كفالة تزويد أفراد األمم املتحـدة املشـتركني يف أنشـطة صنـع  - ٥٥
السـالم وحفـظ السـالم وبنـاء السـالم، بـالتدريب املناسـب يف جمـال القـانون اإلنسـاين الــدويل، 
وحقوق اإلنسان، وقانون الالجئني، مبا يف ذلك األحكام ذات الصلة بنوع اجلنـس، علـى حنـو 
ـــــن ١٢٦١ (١٩٩٩)، ١٢٦٥ (١٩٩٩)، و ١٢٩٦  مـــا حثـــت عليـــه قـــرارات جملـــس األم

 .(٢٠٠٠)
ومبناسـبة الذكـرى السـنوية اخلمسـني التفاقيـات جنيـف، أصـــدرُت يف آب/أغســطس  - ٥٦
املاضي نشرة (ST/SGP/1999/13) عن تقيـد قـوات األمـم املتحـدة بالقـانون اإلنسـاين الـدويل. 
ومبوجـب املبـادئ والقواعـد املوضحـة فيـها حيظـــر اإلقــدام علــى تصرفــات مــن قبيــل املعاملــة 
القاسية، أو االغتصاب، أو البغاء، فضال عن اإلعـالن بـأن األطفـال سـيكونون موضـع احـترام 
خاص وسوف حيظون باحلماية من أي شكل من أشكال االعتداء املهني. وفيما يتعلـق مبعاملـة 
األشخاص احملتجزين أشـري إىل أن األطفـال دون السادسـة عشـرة مـن العمـر الذيـن يشـاركون 
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مباشرة يف األعمال القتاليـة وجيـري اعتقـاهلم أو احتجـازهم أو سـجنهم بواسـطة قـوات األمـم 
املتحدة سيظلون مشمولني حبماية خاصة. 

ويف ظل بيئة حفظ السالم وما بعد الصراع، سيكون مـن املفيـد توفـري التوجيـه بشـأن  - ٥٧
طـرق االسـتجابة املناسـبة عنـد مواجهـة جنـود أطفـــال يف امليــدان، وأشــكال احلمايــة الواجبــة 
بالنسبة للمقاتلني األطفـال احملتجزيـن واملدنيـني األطفـال، وأوصـي بـإجراءات لالسـتجابة فيمـا 
يتعلـق بـاإليذاء اجلنسـي. وهلـذه الغايـة، تشـترك إدارة عمليـات حفـظ السـالم ومكتـــب املمثــل 
اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والصـراع املسـلح واليونيسـيف، ومفوضيـة األمـم املتحـدة 
السامية حلقوق اإلنسان، ومفوضية األمم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني، واملنظمـات غـري 
احلكومية الشريكة الستكشاف أفضل السـبل لتحسـني قـدرة األمـم املتحـدة والعنـاصر الفاعلـة 
األخـــرى مبا يكفل تزويد موظفي األمم املتحـدة يف امليـدان بـالتدريب علـى القواعـد واملبـادئ 
املناسـبة فضـال عـن التوجيـه املسـتمر أثنـاء قيامـهم مبهامـهم، حـال نشـوء األزمـات. ومــن بــني 
ـــة  املبـادرات املتضـافرة اجلاريـة، أو الـيت هـي يف مرحلـة التخطيـط: إجنـاز جمموعـة برامـج تدريبي
شـاملة تسـمى العمـل مـن أجـل حقـوق الطفـل؛ وإعـداد بطاقـات جيـب تربـط بشـكل واضــح 
املعايري األساسية حلمايـة الطفـل بأذهـان املوظفـني امليدانيـني، ومدونـة موجـزة لقواعـد السـلوك 
تتناول التفاعل بني موظفي حفظ السالم التـابعني لألمـم املتحـدة والسـكان املدنيـني وال سـيما 

األطفال والنساء. 
ويف سـرياليون تعمـل مستشـارة محايـة الطفـل املعينـة يف بعثـة مراقـيب األمـم املتحــدة يف  - ٥٨
سرياليون مع زمالئها يف العنصر العسكري وعنصر حقـوق اإلنسـان بالبعثـة، ومـع اليونيسـيف 
مبا يكفل تضمـني الـدورات التدريبيـة الـيت تعقـد لقـوات حفـظ السـالم القادمـة اجلوانـب ذات 
الصلة من قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، واالحتياجات اخلاصة لألطفـال اجلنـود يف 
إطار عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واملسائل العمليـة ذات الصلـة فيمـا يتعلـق 
بتقدمي املساعدة واحلماية لألطفال اجلنود الذين تتـم مواجهتـهم أثنـاء القيـام بعمليـات ميدانيـة. 
وقد حصلت مستشارة محاية الطفل على مواد تدريبية من مؤسسة إنقـاذ الطفولـة، يف السـويد 
وتقوم بإعداد جمموعة كاملة من املواد التدريبية فيما حتاول أيضا توفري املواد الرئيسية باللغـات 

األوىل لبعض القوات الدولية. 
وتسـتطيع األمـم املتحـدة أن تـدرب أفـراد حفـظ الســـالم وأن ترصــد ســلوكهم عنــد  - ٥٩
نشرهم يف امليدان. ومع ذلك، فإن القيـود الزمنيـة واملـوارد احملـدودة وتزاحـم األولويـات وهـي 
أمـور ال ختلـو منـها عـادة بيئـات حفـظ السـالم تشـري إىل أنـه ال غـــىن عــن أن تضطلــع الــدول 
األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة بتدريـب متـهيدي للقـوات يف هـذه اـاالت بصـــورة مســتمرة. 
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واألمم املتحدة مسـتعدة للمسـاعدة يف تلـك اجلـهود التدريبيـة يف حـدود املـوارد املتاحـة. كمـا 
تشجع اجلهود املبذولة على صعيد ثنائي لتوفري املساعدة التقنية وتدريـب القـوات الوطنيـة قبـل 
إيفادها إىل عمليات حفظ السالم، وتعمل منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا علـى ضمـان أن 
تكون حقوق الطفل ومحايتــه عنصـرا بـارزا يف دورات تدريـب الشـرطة الـيت تقـوم ـا بالنسـبة 
للقوات احمللية يف كوسوفو وألعضاء بعثة الشرطة التابعة هلا يف كرواتيـا. كمـا بـدأت مؤسسـة 
إنقاذ األطفال يف السويد واجلماعة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا مشـروعا لتقـدمي التدريـب 
ـــا  علـى حقـوق الطفـل ومحايتـه للمدربـني العسـكريني للجيـوش الوطنيـة يف بلـدان غـرب أفريقي

وعقدت الدورة التدريبية األوىل يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
ـــه إىل جملــس األمــن عــن محايــة املدنيــني يف الصــراع املســلح  ويف التقريـر الـذي قدمت - ٦٠
(S/1999/957)، اقـترحت أن تشـمل مجيـع عمليـات حفـظ السـالم أمـني مظـامل عامـــا، ملعاجلــة 
الشكاوى الواردة من اجلمهور بشأن سلوك أفـراد حفـظ السـالم التـابعني لألمـم املتحـدة. ويف 
هـذا الصـدد، ال بـد مـن التـأكيد علـى أن الـدول املسـامهة بقـوات، عليـها الـــتزام بــالتحقيق يف 
انتهاكات القانون اإلنساين الـدويل الـيت يرتكبـها أفرادهـا، وتقدميـهم للمحاكمـة. كمـا طلبـت 
من الدول املسامهة بقوات أن تبلغ األمانة العام لألمم املتحدة بالتدابري املتخذة ملقاضـاة أعضـاء 
قواا املسلحة الذين انتهكوا القانون اإلنساين الدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان أثنـاء وجودهـم 

يف خدمة األمم املتحدة. 
 

التوصيات 
ـــب والتعليــم املناســبني  يطلـب إىل الـدول األعضـاء أن تكفـل توفـري التدري - ٣٦
جلميع املدنيني والعسكريني وأفراد الشـرطة واألفـراد املدنيـني الذيـن يشـتركون يف 
عمليـــات السالم التابعة لألمـم املتحـدة يف جمـال القـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون 
حقـوق اإلنسـان وقانــــون الالجئـني، وخاصـة فيمـــا يتعلــق حبقــوق الطفــل واملــرأة 
ومحايتهما. على أن يتـم توفـري ذلـك التدريـب قبـل نشـر قـوات يف عمليـات األمـم 

املتحدة. 
وقد يرغب جملس األمن يف أن يطلب من الدول املســامهة بقـوات أن تبلـغ  - ٣٧
األمانة العامة لألمم املتحدة بالتدابري املتخذة للتحقيق مـع أعضـاء قواـا املسـلحة، 
ممن يدعى بانتهاكهم القانون الدويل اإلنساين مبـا يف ذلـك حقـوق الطفـل مـن أجـل 

تقدمي هؤالء األفراد إىل ساحة القضاء. 
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التصدي لإلفالت من العقاب  هاء -
يتشابك السلم والعدالة، وكالمهـا مـهم لألطفـال، بطـرق شـىت مـع عمليـات السـالم.  - ٦١
وقد جتتذب عـروض العفـو العـام األطـراف املتقاعسـة إىل طاولـة املفاوضـات وهـي متُنـح أيضـا 
أحيانا للفصائل املقاتلة أمـال يف حتويلـها إىل مشـاركني سياسـيني مسـاملني. ويف بعـض األحيـان 
يبدي املواطنون الذين تكون قد أجهدم احلـروب تفضيلـهم للسـالم أيـا كـانت تكلفتـه علـى 
حنو ما كان عليه احلال يف سرياليون. ويف احلاالت األخــرى مثــــل روانـــدا قـد يسـاق مرتكبـو 
االنتهاكات إىل احملاكمة، بيد أن تدمري النظام القضائي احمللي وندرة األشـخاص املدربـني علـى 

إقامة العدل قد حيوالن دون إمكانية إجراء حماكمات جنائية عادلة. 
ولكفالـة عـدم التضحيـة باحلقيقـة والعدالـة يف إطـار اجلـــهود املبذولــة إلقامــة الســالم،  - ٦٢
يشـدد جملـس األمـن يف القـرار ١٢٦١ (١٩٩٩) علـى مسـؤولية مجيـع الـدول فــي وضـع ايـة 
لإلفــالت مــن العقــاب، وعلــى التزامــها مبحاكمــة املســــؤولني عـــــن االنتـــهاكات اجلســـيمة 
التفاقيـــــات جنيــف املؤرخـــــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩. وكخطــوة أوىل تســعى البعثـــات 
امليدانية لألمم املتحدة إىل أن تتناول عمليات تقصي احلقائق اجلرائم املرتكبـة ضـد األطفـال يف 
زمن احلرب. ففي تيمور الشرقية، علـى سـبيل املثـال، نظمـت اليونيسـيف دورة خاصـة، أثنـاء 
الزيارة اليت قامت ا جلنة التحقيق الدولية يف تيمور، وذلك بغية لفت االنتباه إىل االنتـهاكات 
ــــة.  املرتكبــة ضــد األطفــال وتعميــق الوعــي بــني الســكان احملليــني واملنظمــات غــري احلكومي
والحظـت اللجنـة الغواتيماليـة لبيـان املـاضي مـدى تأثـري احلـــرب األهليــة الدائــرة هنــاك علــى 
األطفال ودرجة التفكك االجتماعي العالية النامجة عن التشـهري بالضحايـا واإلشـراك القسـري 
على نطاق واسع للشبان الصغار يف الدوريات املدنية حال بلوغهم سن اخلامسـة عشـرة. وقـد 
طلب من األمم املتحدة املساعدة يف تنفيذ توصياا، ومن بينها عدة توصيات ختـص األطفـال. 
وتعكف بعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السـامية 
حلقوق اإلنسان على تذليل العقبات اليت حتـول دون إنشـاء جلنـة خاصـة للعثـور علـى األطفـال 

الذين اختفوا أثناء الصراع املسلح. 
ومـن املـهم أيضـا أن التطـورات الـيت اســـتجدت يف اآلونــة األخــرية يف جمــال القــانون  - ٦٣
الـدويل بـاتت تتيـح للـدول، بـل وتطلـب منـها يف بعـض األحيـان، أن متـارس الواليـة القضائيـــة 
داخل إقليمها على اِألشخاص املتهمني بارتكــاب جرائـــم جسـيمة يف نظـر القانـــون الدولـــي، 
أيا كان املوقع الذي تكون قد ارتكبت فيه تلك اجلرائم وأيا كـانت جنسـية املتـهمني أو اـين 
عليـهم. وتشـمل اجلرائـم الـيت ميكـن االسـتناد فيـها إىل هــذه �الواليــة الشــاملة� االنتــهاكات 
اجلسيمة التفاقيات جنيف وانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
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ومع أن املسؤولية األوىل عن تقدمي االنتهاكات إىل القضاء تقع علـى عـاتق السـلطات  - ٦٤
الوطنية للدولة اليت ارتكبت فيها االنتهاكات، فقلما يوجـد مكـان يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع 
تتيـح فيـه البيئـة االجتماعيـة والسياسـية إجـراء احملاكمـات ويكـون فيـه النظـام القضـائي الوطــين 
مالئما هلــذه املهمـة. ففــي غواتيمـاال، علـــى سبيــل املثـــال، الحظـت اليونيسـيف واملنظمـات 
غري احلكومية الشريكة أن ١٣ يف املائة فقط من القضايـا املقدمـة إىل العدالـة بشـأن انتـهاكات 
ارتكبت ضد أطفال الشوارع يف احلواضر مت البت فيــها حبلـول عـام ١٩٩٩. وكمـا أشـري إليـه 
أعاله، مل يدع اتفاق السالم يف غواتيماال صراحة إىل تعزيز مؤسسـات محايـة األطفـال ونظـام 

العدالة املتعلق باألحداث اجلاحنني. 
ـــة األطفــال  وتثـري حالـة نظـام العدالـة الوطـين قلقـا خاصـا حينمـا يتعلـق األمـر مبحاكم - ٦٥
الرتكام جرائم خطرية يف زمن احلرب. ورواندا خري شاهد على ذلك. فمنـذ حزيـران/يونيـه 
ـــن ٧٠٠ ١ طفــل متــهمني بارتكــاب اإلبــادة اجلماعيــة يف ظــروف  ١٩٩٦، يحتجـز أكـثر م
رهيبة. وقدمت اليونيسيف، بالتعـاون مـع وزارة العـدل، املسـاعدة القانونيـة لــ ١٩١ ١ طفـال 
تسـمح أعمـــارهم باامــهم باملســؤولية اجلنائيــة عــن اإلبــادة اجلماعيــة. ومل توضــع بعــد أيــة 
إجراءات خاصة للبت يف أمر هـؤالء الشـبان رغـم مضـي عـدة أعـوام. ومل يتلـق مـن هـم دون 
السن اليت تسـمح بتوجيـه التـهم إليـهم وحماكمتـهم املسـتندات الالزمـة بعـد ومل يجمـع مشلـهم 
بعائالم. وينبغي أن تطبـق علـى األطفـال الذيـن مل يبلغـوا سـن املسـؤولية اجلنائيـة اإلجـراءات 

املالئمة الكفيلة مبعافام بدنيا ونفسيا وبتحقيق إعادة إدماجهم يف اتمع. 
 

التوصيات 
يوصـى جملـس األمـن بـأن حيـث الـدول األعضـاء علـى أن تتخـــذ خطــوات  - ٣٨
ملموسـة للتحقيـــق مــع األفــراد واملؤسســات الــيت متــارس االجتــار غــري املشــروع 
بــالعمالت واألســلحة واملــوارد الطبيعيــة، أو غريهــا مــــن املـــوارد، الـــيت تؤجـــج 
الصراعـات املســـلحة حيثمــا يتعــرض األطفــال العتــداءات جســيمة أو للمعاملــة 
الوحشـية مـع تقـــدمي هــؤالء األفــراد واملؤسســات إىل القضــاء وتوقيــع العقوبــات 

عليهم. 
وينبغي أن تستبعد اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبـة ضـد  - ٣٩
اإلنسانية وغريها من اجلرائم الفظيعة املرتكبة ضد األطفال مـن أحكـام العفـو الـيت 

تبحث أثناء مفاوضات السالم. 



00-5294435

A/55/163
S/2000/712

ـــي أن توضــع قواعــد اإلجــراءات واإلثبــات للمحــاكم الدوليــة  كمـا ينبغ - ٤٠
واحملكمة اجلنائية الدولية على حنو يكفل محاية األطفال من اـين عليـهم والشـهود 

الذين تشملهم إجراءات احملاكمة يف كل مرحلة. 
وقد يرغب جملس األمن يف أن يدعو إىل مزيد من التعاون فيما بني الـدول  - ٤١
األعضــــاء فــــي تتبــــع حركـة وأنشـطة األفـراد املتـهمني بارتكـاب جرائـم حـرب، 

وال سيما اجلرائم املرتكبة ضد األطفال. 
ويوصــى جملــس األمــن بــأن حيــث الــدول األعضــاء وأطــــراف الصـــراع  - ٤٢
واجلـهات الفاعلـة املعنيـة األخـرى علـى أن تـربز عمليـات كشـــف احلقــائق املزمــع 
اجراؤها يف أعقاب الصراعات االنتهاكات املرتكبة ضـد األطفـال والظـروف الـيت 

أتاحت حدوث تلك االنتهاكات. 
 

بناء السالم من أجل األطفال يف مرحلة ما بعد الصراع  خامسا – 
من أهم التحديات اليت تواجه البلدان يف مرحلة ما بعد احلرب �أزمـة النـشء� – أي  - ٦٦
أحوال األطفال الصغار وأحوال املراهقني اليت تدعو مجيعها إىل اليأس. ويف كثري مـن األمـاكن 
ستكون احتماالت االنتعاش رهينة إىل حد كبري بإتاحة الفرص للقيـام بـدور يف عمليـة للنشـئ 
إعادة البناء وبإعادة تأهيل املتأثرين بـالصراع وباسـتعادة إحساسـهم بتجـدد األمـل. وقـد أفـرد 
ممثلي اخلاص املعين باألطفال يف الصراعات املسـلحة جانبـا مـهما يف أعمـال الدعـوة الـيت يقـوم 
ا لدعوة العناصر الفاعلة الرئيسية املسؤولــة عن إعــداد برامج بنــاء السالم يف مرحلة مـا بعـد 
الصـراع، و ال سـيما احلكومـات والبنـك الـدويل واالحتـاد األورويب ووكـاالت األمـم املتحـــدة 
ووكاالت املساعدة الثنائيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة، إىل أن جتعـل حقـوق األطفـال 
ومحايتهم ورعايتهم حمط اهتمامها منذ اللحظة اليت تشــرع فيـها يف التخطيـط والربجمـة وتوزيـع 

املوارد. 
ـــة مــن  عندمـا ختـف حـدة الصـراع تـربز احلاجـة إىل االسـتجابة املنسـقة والفعالـة لطائف – ٦٧
املسـائل ذات الصلـة باألطفـال مـن ضمنـها نـزع الســـالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج ومجــع 
الشمل وإعادة توطني األسر واألطفال املشردين وبرامج التوعية باأللغام وإعادة تأهيل ضحايـا 
األلغام األرضية من األطفال وبرامج إعادة التأهيل البدين والنفسي للمصـابني واملشـوهني ومـن 
تعرضـوا لالعتـداء اجلنسـي واملصـابني بـاختالالت نفسـية وتوفـري وحتسـني اخلدمـات األساســـية 
الطبية والتعليمية. وينبغي أن يبذل جهد مواز لتطوير القدرات احمللية لتويل املهام اليت تقـوم ـا 
املنظمات غري احلكومية ووكاالت اإلغاثـة الدوليـة أثنـاء احلـرب وبنـاء السـالم. ويف كثـري مـن 
حاالت الصراع تصبح أمهر وأقدر الكفاءات من الكبار هدفـا أو يغـادر أصحاـا املنطقـة؛ ممـا 
خيلق فراغا فيما يتعلق باملوظفني احملليني املـهرة القـادرين علـى تـويل مهمـة إعـادة البنـاء وتقـدمي 

القدوة أمام الناشئة. 
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اإلطار ٧ 

االستجابة املتعلقة باألطفال يف مرحلة ما بعد الصراع 
مـن األمثلـة املطروحـة مؤخـرا علـى االسـتجابة املنسـقة يف حـــاالت مــا بعــد الصــراع 

ما يلي: 
العالج النفسي – االجتماعي – ينبغي أن تكون اجلهود املبذولة ملعاجلة االضطرابـات 
النفسـية – االجتماعيـــة قائمــة علــى أســاس اتمــع وأن تراعــي املمارســات احملليــة. ويف 
سرياليون، أعدت خطط العمل السـريعة األثـر لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمسـاعدة 
يف معاجلة االضطرابات وتقدمي املشورة إىل أكثر ضحايا احلرب اســتضعافا، وسـاعدت يف 
تدريـب كـــادر مــن معــاجلي االضطرابــات للعمــل يف أوســاط النســاء واألطفــال بصفــة 
أساسية. ويف كوسوفو شـرع األطفـال الصـرب واأللبـان يف مواجهـة جتـارب االضطـراب 
اليت تعرضوا هلا وذلك مبساعدة أطباء بال حـدود ومـهرجون بـال حـدود ومفوضيـة األمـم 

املتحدة السامية لشؤون الالجئني. 
تعزيز اإلطار املعياري املؤسسي حلماية حقوق األطفال – يف كثري من مواقع ما بعـد 
الصـراع، ومـن بينـها تيمـور الشـرقية وغواتيمـاال وكمبوديـا وكوسـوفو، تشـارك منظومــة 
األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة التقنية إىل السلطات احملليـة يف صياغـة وتنقيـح تشـريعات 
حقوق الطفل وإصالح وتعزيز مؤسسات إقامة العدل وإسـباغ احلمايـة. وتكفـل القـاعدة 
األوىل الـيت أصدرـا إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية أن اتفاقيـــة حقــوق 

الطفل ستكون ضمن صكوك حقوق اإلنسان األساسية اليت ستنفّذ يف تيمور الشرقية. 
األطفـال املنفصلـون عـن ذويـهم – ينبغـي أن تظـل األسـر متماسـكة قـــدر اإلمكــان. 
وينبغي أن حيظى األطفال بالرعاية املناسبة عندما يستحيل مجع مشلـهم بذويـهم. وتتعـاون 
اللجنة الدولية جلمعية الصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية ووكـاالت األمـم املتحـدة 
بطرق شىت يف تتبع أثر األطفال ومجع مشلـهم بأسـرهم. ويشـدد القـانون اإلنسـاين الـدويل 
واتفاقية حقوق الطفل ضرورة احلفاظ على وحـدة األسـرة واسـتعادة الروابـط مـن خـالل 

الرسائل األسرية وتتبع األثر ومجع الشمل. 
ـــاون اليونيســيف وإدارة األمــم املتحــدة  األمـاكن املـهيأة لنمـاء الطفـل ومحايتـه – تتع
االنتقالية يف تيمور الشـرقية ومنظمـات غـري حكوميـة خمتلفـة يف تيمـور الشـرقية يف إعـداد 
�أمـاكن مـهيأة السـتقبال األطفـال� تقـدم فيـها لألطفـــال طائفــة مــن اخلدمــات تشــمل 
الصحة والدعم النفسي واألنشطة التربوية والترفيهية والتوعية حبقوق الطفـل. ويعيـد هـذا 
الربنـامج تطبيـق مشـــروع نــاجح مشــابه شــرعت اليونيســيف يف تنفيــذه خلدمــة الجئــي 

كوسوفو األلبان يف ألبانيا. 
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وجتد بلدان كثرية نفسـها حبيسـة املنطقـة الرماديـة الـيت يتعـذر التنبـؤ ـا وختتلـط فيـها  - ٦٨
حدود احلرب والسالم؛ فقد يندلع الصراع املسلح بصـورة متفرقـة يف منـاطق بعينـها مـن البلـد 
وقد يستفحل الصراع أو ختف حدته مبرور الزمن. ويف حاالت أخرى، متضي سنوات عديـدة 
قبل أن يتم إرساء دعائم السالم وتوطيدها بالقدر الـذي يبعـث الثقـة يف اتمـع الـدويل. ومـع 
أن هناك فرصا لتلبية احتياجات األطفال الذيـن يقعـون ضحايـا هـذه الصراعـات املمتـدة، مثـل 
توفـري الرعايـة الصحيـة والتعليـم هلـم، فـإن املـاحنني ال مييلـون يف كثـري مـــن األحيــان إىل تقــدمي 
املساعدة الالزمة يف األجل الطويل. وعلى نفـس املنـوال، تسـتدعي إعـادة البنـاء واإلصـالح يف 
مرحلة ما بعد الصراع اهتماما طويل األجل. ومن دواعي األسف أن متويـل جمـاالت االهتمـام 
هذه كثريا ما يكون دون املستوى املطلوب خالل مراحل الطوارئ وقد يكون نصيبـه اإلمهـال 
إىل أن يقرر اتمع الدويل أن البيئة آمنة للربجمة اإلمنائية واالستثمار. وقد أعد الفريـق املرجعـي 
التـابع للجنـة التوجيـه املشـتركة بـني الوكـاالت، حتـت قيـادة برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي، 
تقريرا مفصال حدد مخسة جماالت رئيسـية مترابطـة أو �فجـوات� تؤثـر علـى عمليـات إعـادة 
اإلدماج وإعادة التـأهيل يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع. وتتعلـق هـذه اـاالت بقصـور القـدرات 
الوطنيـة وباألولويـات السياسـية للمـاحنني الثنـائيني وبعـدم تنسـيق التمويـل يف املرحلـة االنتقاليــة 
وختطيط وبرجمة األنشطة االنتقالية من جانب الوكاالت وقصور اجلـهود الكفيلـة بـالتوصل إىل 
اتفاقـات علـى أسـاس األهــداف االســتراتيجية املشــتركة. وتعــد إتاحــة فــرص التعليــم بصفــة 

مستمرة من أكثر ضحايا هذه الفجوة املؤسفة الفاصلة بني اإلغاثة والتنمية. 
وأعتقـد أنـه ينبغـي القيـام أيضـا مبـا يفـوق ذلـك كثـريا بغيـة بنـاء القـدرات احملليـة علــى  - ٦٩
الصعيد امليداين لكفالة فعالية الدعوة واالستجابة يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع ملصلحـة األطفـال 

املتضررين من احلروب. 
 

اإلطار ٨ 
 

اللجنة الوطنية املعنية باألطفال املتضررين من احلرب يف سرياليون 
اقترح ممثلي اخلاص املعين باألطفـال يف الصراعـات املسـلحة بعـد زيارتـه لسـرياليون يف 
أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩ وإجـراء مفاوضـات موسـعة مـع احلكومـة واتمـع املـدين، إنشـاء جلنـــة 
وطنيـة معنيـة باألطفـال املتضرريــن مــن احلــرب لكفالــة املراعــاة التامــة الهتمامــات األطفــال 
والشباب ورعايتهم عند وضع األولويات وتوزيع املوارد وختطيـط الـربامج وإعـداد السياسـات 
ـــل  الوطنيــة، وال ســيما خــالل عمليــات توطيــد الســلم واملصاحلــة الوطنيــة. ويف نيســان/أبري
٢٠٠٠، أعلن رئيس سرياليون إنشاء اللجنة الوطنيـة املعنيـة باألطفـال املتضرريـن مـن احلـرب. 

وتقدم حكومة كندا دعما أوليا ألعمال هذه اللجنة. 
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التوصيات 
يف البلـدان الـيت تسـتعيد عافيتـها بعـد الصـراع، ينبغـي بـذل كافـة اجلـــهود  - ٤٣
لكفالـة املراعـاة التامـة واملنتظمـة حلقـوق األطفـال ومحايتـهم ورعايتـهم عنـد وضـــع 
األولويات وتوزيع املوارد وختطيط الربامج وإعداد السياسـات الوطنيـة، وال سـيما 

أثناء توطيد السلم وإعادة البناء. 
وينبغي حث البلدان املتضـررة مـن جـراء الصـراع علـى إنشـاء مؤسسـات  - ٤٤
وآليات وطنية فعالة ومـن ذلـك مثـال جلنـة وطنيـة معنيـة باألطفـال مبـا يكفـل إيـالء 

األسبقية العليا يف جداول األعمال الوطنية للشواغل املتعلقة بالطفل. 
ـــة  وعلـى منظومـة األمـم املتحـدة واجلـهات املاحنـة واملنظمـات غـري احلكومي - ٤٥
الدولية تقدمي مزيد من الدعم لتعزيز قـدرات املؤسسـات الوطنيـة واملنظمـات غـري 

احلكومية احمللية ومنظمات اتمع املدين مبا يضمن عنصر االستدامة. 
ـــــن  ـــــن م ـــــال املتضرري ــــة املتخـــــذة لصـــــاحل األطف ــــادرات اإلقليمي املب سادسا -

الصراع املسلح 
من األولويات اليت وضعها ممثلي اخلاص املعين باألطفال يف الصراعات املسـلحة دعـوة  - ٧٠
املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة إىل أن جتعـل مـن محايـة األطفـال املتضرريـن مـــن الصــراع 
املسلح بندا أساسيا على جـدول أعماهلـا وتشـجيعها علـى أن تفعـل ذلـك. ويشـجعين إىل حـد 

كبري اخلطوات اليت اختذا هذه املنظمات لتضمني هذه االهتمامات يف جداول أعماهلا. 
وقـد جعلـت اللجنـة األوروبيـة محايـة حقـوق الطفـل وتعزيزهـا، مبـــا يف ذلــك حقــوق  - ٧١
ـــن مخســة أولويــات موضوعيــة لعــام ١٩٩٩ تنــدرج يف إطــار املبــادرة  األطفـال اجلنـود، ضم
األوروبية من أجـل الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان. وعقـد الربملـان األورويب جلسـات اسـتماع 
بشأن محاية األطفال املتضررين من الصـراع املسـلح واعتمـد يف وقـت الحـق قـرارا يؤيـد رفـع 
احلــد العمــري األدىن للتجنيــد واملشــاركة يف أعمــال القتــال إىل ١٨ ســنة. ويف آذار/مــــارس 
٢٠٠٠، اعتمـدت اجلمعيـة املشـتركة لـدول أفريقيـا والبحـر الكـارييب واحمليـط اهلـادئ واالحتــاد 

األورويب قرارا شامال يتعلق باألطفال اجلنود. 
ـــا والبحــر الكــارييب واحمليــط  وأيـد مؤمتـر التفـاوض الـوزاري املشـترك بـني دول أفريقي - ٧٢
اهلادئ واالحتاد األورويب، املعقود يف عام ١٩٩٩، العناصر الرئيسية اليت اقترحها ممثلي اخلـاص 
املعـين باألطفـال يف الصراعـات املسـلحة وضمنـت هـذه العنـاصر يف اتفـاق الشـــراكة بــني دول 
أفريقيا والبحر الكارييب واحمليـط اهلـادئ واالحتـاد األوروبــــي الــــذي تـــم التوقيـــع عليـــه فـــي 
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٢٣ حزيران/يونيه يف بنن. وتعرب هذه العنـاصر عـن اعـتزام األطـراف معاجلـة مشـكلة األطفـال 
ـــهم، وحتقيــق إعــادة إدمــاج  اجلنـود ومحايـة األطفـال وكفالـة حقوقـهم، وال سـيما الفتيـات من
وتـأهيل األطفـال يف حـــاالت مــا بعــد الصــراع وتســريح األطفــال اجلنــود الســابقني وإعــادة 

إدماجهم. 
ويف نيســان/أبريــــل ٢٠٠٠، أجـــرت اجلمعيـــة الربملانيـــة للمجلـــس األورويب ثـــالث  - ٧٣
مناقشات أبرزت تنامي ضرورة كفالة حقوق األطفال ومحايتـهم يف القـارة بأسـرها. ووافقـت 
اجلمعية على أن األطفال اجلنود وضحايا صـراع كوسـوفو مـن النـشء حباجـة إىل دعـم خـاص 

وأيدت اخلطط الرامية إىل إنشاء أمني مظامل أورويب معين باألطفال. 
ويف مؤمتر االستعراض الذي عقدته منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، يف اسـطنبول،  - ٧٤
يف تشـرين الثـــاين/نوفمــرب ١٩٩٩، اقــترح ممثلــي اخلــاص املعــين باألطفــال والصــراع املســلح 
�جدول أعمال للحوار مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا� يتكـون مـن عشـر نقـاط، متـت 
االستفادة فيه مـن اجلـهود الـيت بذلتـها املنظمـات غـري احلكوميـة يف وقـت سـابق. ومـن مث فقـد 
ــــن قمـــة اســـطنبول ويف �ميثـــاق األمـــن  الــتزمت الــدول املشــاركة، يف اإلعــالن الصــادر ع
األورويب�، بإعداد وتنفيذ تدابري ترمي إىل تعزيز حقوق األطفـال ومصاحلـهم علـى حنـو فعـال 
ـــة والنفســية يف حــاالت الصــراع ومــا بعــده.  مـع إيـالء اهتمـام خـاص لصحـة األطفـال البدني
وقررت تلك الدول أيضا أن ختصص احللقة الدراسية لعام ٢٠٠٠ املعنية بالبعد اإلنساين، الـيت 
تعقدها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ملوضوع األطفال والصراع املسلح. وأصدرت هـذه 
احللقـة الدراسـية املتخصصـة، الـيت عقـدت يف وارسـو مـن ٢٣ إىل ٢٦ أيـار/مـــايو، عــددا مــن 
التوصيات بشأن السبل اليت ينبغي أن تتبعها منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا لتضمـني محايـة 
حقوق األطفال املتضررين من الصراع املسلح يف أعماهلا، مبا يف ذلـك معاجلـة هـذه املسـألة يف 
مجيع هيئات املنظمة ووضع سياسات لرعاية األطفال املتضررين من الصراع املسلح ومحايتـهم 
وحتديد مراكز تنسيق معنية باألطفال يف العمليات امليدانية ذات الصلة وتوفري التدريـب املالئـم 
للموظفني. ويقوم املسؤول القائم حاليا بأعمال الرئيس بكفالة املتابعة املالئمة هلذه التوصيـات 
ـــا مبــا يف ذلــك املتابعــة خــالل  يف مجيـع هيئـات ومؤسسـات منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروب
اجتماع الس الوزاري املقبل. وقد شجعت على مواصلة التعاون بني منظمة األمن والتعـاون 

يف أوروبا وممثلي اخلاص يف إعداد جدول األعمال املذكور. 
وكان من شأن إعالن اجلزائر الصـادر عـن اجتمـاع رؤسـاء دول وحكومـات منظمـة  - ٧٥
ـــل بغــري  الوحـدة األفريقيـة يف متـوز/يوليـه ١٩٩٩، أن أكـد مـن جديـد عـزم املنظمـة علـى العم
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هوادة على تعزيز حقـوق ورفـاه الطفـل، وعلـى مناهضـة مجيـع أشـكال اسـتغالل األطفـال مـع 
العمل خباصة على إاء ظاهرة األطفال اجلنود. 

ويف أعقـاب نـداء وجهـه ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال يف الصراعـات املســلحة، أدان  - ٧٦
رؤساء حكومات الكمنولث بشدة، يف اجتماعهم املعقود يف دربان، يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب 
١٩٩٩، استهداف األطفال يف الصراع املسلح واالعتــداء عليـهم وجتنيدهـم وتوزيعـهم ودعـوا 

مجيع األطراف املعنية لوضع حد هلذه املمارسات. 
واعتمـد اجتمـاع عقـده وزراء اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا، املعقــود يف  - ٧٧
نيسان/أبريل ٢٠٠٠، الـذي رعتـه كـل مـن غانـا وكنـدا، مبشـاركة ودعـم فعـالني مـن جـانب 
األمني التنفيذي للجماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا وممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال يف 
الصراعات املسلحة، إعالنا عميق األثر وخطة عمل ملساعدة األطفـال املتضرريـن مـن الصـراع 
املسلح يف غرب أفريقيـا. ويتضمـن إعـالن وخطـة عمـل أكـرا عنـاصر مهمـة عديـدة مـن بينـها 
رصد تنفيذ املعايري والقواعد الدوليـة حلمايـة األطفـال وحتديـد أسـبوع للهدنـة لصـاحل األطفـال 
املتضررين من احلرب وتدريب العسـكريني وموظفـي حفـظ السـالم يف جمـال حقـوق األطفـال 
ـــدول غــرب أفريقيــا خيصــص حلمايــة  ومحايتـهم وإنشـاء مكتـب يف أمانـة اللجنـة االقتصاديـة ل
ضحايا احلرب من األطفال ومراقبة األنشطة غري املشروعة عرب احلدود مـن خـالل آليـات مثـل 

قرار اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بوقف استرياد وتصدير األسلحة الصغرية. 
وتعـتزم حكومـة كنـدا، انطالقـا مـن الزخـم الـذي تولَّـد عـن اجتمـاع أكـرا، اســتضافة  - ٧٨
مؤمتـر دويل عـن األطفـال املتضرريـن مـن احلـرب يعقـد يف وينيبيـغ يف أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٠. 
وستجتمع يف هــذا املؤمتـر وكـاالت األمـم املتحـدة واحلكومـات واتمـع املـدين والشـباب مـن 

مجيع مناطق العامل. 
ويف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة قـــرارا  - ٧٩
بشـأن األطفـال يف الصـراع املسـلح يدعـو مجيـع األطـراف يف الصراعـات املســـلحة إىل احــترام 
القانون اإلنساين الدويل فيما يتعلق باألطفال وحيث الدول األعضاء على دعم اجلـهود املبذولـة 

لتسريح األطفال املتضررين من الصراعات وإلعادة دجمهم وتأهيلهم. 
ويف متوز/يوليه أصدر وزراء خارجية جمموعة الثمانيــة للبلـدان الصناعيـة يف اجتماعـهم  - ٨٠
يف أوكينـاوا، اليابـان، تقريـرا حـددوا فيـه حمنـة األطفـال املتضرريـن مـن جـراء الصـراع املســـلح 
بوصفها إحدى أكثر قضايا األمن البشري مدعاة للقلق مما يواجه العـامل اليـوم وتعـهدوا بكبـح 
الصراعـات املسـلحة مـن خـالل إزالـة األسـلحة واألمـوال غـري املشـروعة الـيت تغذيـها يف طــول 



00-5294441

A/55/163
S/2000/712

العامل وعرضه. كما وعد الـوزراء بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة للضغـط علـى اجلنـاة الذيـن إمـا 
استهدفوا األطفال أو جندوهم يف صراعام املسلحة. 

وتعمل األمم املتحدة أيضا على إقامة شـراكات مـع الـس األورويب وجامعـة الـدول  - ٨١
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وجلنة حقوق اإلنسان املشتركة للبلدان األمريكية. 

 
التوصيات 

أوصـى جملـــس األمــن بــأن يشــجع مواصلــة التعــاون بــني األمــم املتحــدة  - ٤٦
واملنظمات اإلقليمية حلماية األطفال املتضررين من الصراع املسلح. 

وينبغي حث املنظمات اإلقليمية على يئـة اآلليـات املالئمـة لتيسـري وضـع  - ٤٧
وتنفيذ السياسات واألنشطة لصاحل األطفال املتضررين من الصراع املسلح داخـل 

مناطقها. 
ـــب يف جمــال محايــة  وينبغـي تشـجيع املنظمـات اإلقليميـة علـى توفـري التدري – ٤٨
األطفـال والنسـاء وحقوقـهم لألفـراد الذيـن يشـاركون يف عمليـات حفـظ الســـالم 
وصنع السالم وبناء السالم على الصعيد اإلقليمي وأن تضم موظفـي محايـة الطفـل 

إىل صفوف هؤالء األفراد. 
وينبغـي تشـجيع املنظمـات اإلقليميـة علـــى اختــاذ مبــادرات تتعلــق مبنــاطق  - ٤٩
اجلوار، من قبيل إنشاء آليات تعاونية لرصد التدفقات غري املشـروعة عـرب احلـدود 
من األسلحة واملوارد الطبيعيـة والعمـالت الـيت تؤجـج الصراعـات يف املنـاطق الـيت 

يكون فيها األطفال والنساء أول الضحايا مع كبح هذه التدفقات. 
ولـدى فـرض اجلـزاءات اإلقليميـة، جيـب حــث املنظمــات اإلقليميــة علــى   ٥٠
تطوير ج متناسق ومتكامل من شـأنه ختفيـف اآلثـار غـري املقصـودة علـى السـكان 
املدنيني وال سيما األطفـال. وهلـذه الغايـة، ينبغـي للمنظمـات اإلقليميـة أن تنظـر يف 
إيفاد بعثات تقييم إىل الدول املستهدفة والبلدان ااورة قبل فرض اجلزاءات بغيـة 
تقييم اآلثار غري املقصودة املرجح أن تترتب علـى اجلـزاءات، واقـتراح اسـتثناءات 

إنسانية، وغريها من التدابري املالئمة اليت ميكن اختاذها لتخفيف هذه اآلثار. 
وينبغـي تشـجيع املنظمـات اإلقليميـة، حيثمـا وجـــدت الصكــوك القانونيــة  - ٥١
اإلقليمية حلماية حقوق الطفـل، علـى أن تسـتحدث اآلليـات والقـدرات املؤسسـية 

املناسبة لرصد تنفيذ تلك الصكوك. 
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كما ينبغي تشجيع املنظمات اإلقليميـة علـى التعـاون علـى رصـد حتركـات  - ٥٢
وأنشطة األفراد الذين يشـتبه يف ارتكـام انتـهاكات جسـيمة حلقـوق الطفـل أثنـاء 

الصراعات املسلحة مع تقدميهم إىل العدالة. 
 

دور املنظمات غري احلكومية واتمع املدين  سابعا -
للمنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اتمـع املـدين األخـرى دور أساســـي تؤديــه يف  - ٨٢
وضع برنامج عمل خاص باألطفال الذين تضرروا مـن جـراء الصراعـات املسـلحة. وميكـن أن 
تكتسي مسامهتها طابعا حامسا بصــورة خاصـة يف ثالثـة جمـاالت: إقامـة شـبكات الدعـوة علـى 
الصعيدين الوطين والدويل؛ ووضـع الـربامج التنفيذيـة يف امليـدان لالسـتجابة مبزيـد مـن الفاعليـة 
إىل احتياجات األطفال اين عليهم؛ والعمـل كمصـدر هـام مـن مصـادر املعلومـات واألفكـار 

واالقتراحات اجلديدة بشأن حاالت وقضايا حمددة. 
وعلى مستوى امليدان، تتخـذ الشـراكة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة  - ٨٣
أكـثر أشـكاهلا امللموسـة والديناميـة واملثمـرة، وهـو شـكل يتجسـد يف العديـد مـن املشـــروعات 
ـــدول األعضــاء واملنظمــات غــري احلكوميــة  والـربامج املشـتركة. وعلـى مـر السـنني، قطعـت ال
الدولية أشواطا مرموقة عندما كانت تعمل بصورة مشـتركة، علـى حنـو مـا تبينـه بشـكل جيـد 

األمثلة اليت سيقت يف سياق هذا التقرير. 
ومـن اـاالت اهلامـة األخـرى الـيت قطــع فيــها التعــاون بــني منظومــة األمــم املتحــدة  - ٨٤
واملنظمات غري احلكومية أشواطا مرموقة، جمال القيـام بأنشـطة الدعـوة لصـاحل األطفـال الذيـن 
تضرروا من الصراعات املسلحة. وتقدم أمثلـة حديثـة عديـدة مـا يشـري إىل احتمـال قيـام مزيـد 
من التعاون املثمر يف املستقبل. وقد كانت محلة الدعوة اليت قام ـا �إئتـالف وقـف اسـتخدام 
اجلنـود األطفـال� مفيـدة يف توليـد قـوة دفـع علـى الصعيـد العـــاملي للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن 
الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل فيمـا يتعلـق مبشـاركة األطفـال يف الصراعـــات 
املسلحة. وقامت منظمة �وورلد فيشـن� World Vision وجلنـة اليونيسـيف للمنظمـات غـري 
احلكومية بوضع ونشر مقترحات من أجل تنفيذ القـرار ١٢٦١ (١٩٩٩). وقـد سـاعد تقريـر 
هيئة إنقاذ الطفولة املعنون �أتـت بنـا احلـرب إىل هنـا� علـى التحـول بدائـرة االهتمـام العـاملي 

كيما تسلط الضوء على حمنة األطفال املشردين داخليا وعلى التدابري املتخذة ملساعدم. 
ويعمل أيضا ممثلـي اخلـاص املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح مـع املؤسسـات البحثيـة  - ٨٥
واألكادميية إلنشاء شبكات دولية للباحثني تساعد على سد بعض الثغرات األكثر وضوحـا يف 
معرفتنا عن أفضل الطرق حلماية األطفال يف زمن احلرب وفيما بعدها. وهـو حيـث علـى إجيـاد 
جمموعـة متيسـرة مـن الـدروس املسـتفادة يف جمـال محايـة األطفـال الذيـن تضـــرروا مــن احلــرب 



00-5294443

A/55/163
S/2000/712

وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدماجـهم؛ ومـع إجـراء تقييمـات ألثـر عمليـات التدخـل الـــيت جــرت 
لصـاحل األطفـال املتضرريـن، إضافـة إىل دراسـة اسـتقصائية لنظـم القيـم احملليـة ودعمـــها، وهــي 
النظم اليت حتمي وتؤازر األطفال احملدق م يف حاالت الصراع وفيما بعدها؛ وتطويـر بيانـات 
أكثر موثوقية بشأن الضرر الذي يلحق باألطفال أثناء الصراعات املسـلحة؛ وفضـال عـن مزيـد 
من التحليل لالجتاهات القائمة يف إدارة دفـة احلـرب ميثـل جنايـة غـري متناسـبة تلحـق باألطفـال 

خاصة واملدنيني عامة. 
  

اإلطار ٩ 
مبادرة األطفال الليربية 

تبني مبادرة األطفال الليربية الكيفية اليت ميكن ا لوكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات 
غـري احلكوميـة الدوليـة واحملليـة وغريهـا مـن اموعـات املتواجـدة علـى أرض امليـدان أن تعمــل 
ـــامت اليونيســيف ومفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون  سـويا لصـاحل األطفـال. فقـد أق
الالجئـني شـراكة اسـتراتيجية للتصـدي الحتياجـات العـائدين واملشـردين داخليـا مـن األطفـــال 
واملراهقـني. ووسـعت �الوكالـة السـبتية للتنميـة واإلغاثـة� وجلنـة اإلنقـاذ الدوليـة مـن النطــاق 
التعليمي ملبادرة األطفال املذكورة من خالل يئة سبل تدريب املعلمني وإقامـة مشـاريع مـدرة 
للدخـل. وُأنتجـت برامـج إذاعيـة ومت بثـها عـن طريـق جمموعـــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة 
الدوليـة واحملليـة، مبـا فيـها برنـامج التمـاس األرضيـة املشـتركة وحـــوار الطبــول، وقــد قصــدت 
الوصــول إىل قطــاع واســع وشــامل مــن العــائدين الشــباب واملشــردين داخليــا الذيــن أعيـــد 
توطينهم، مبن فيهم من يقيمون يف املدارس ودور األيتـام وخميمـات الالجئـني ومراكـز العبـور. 
وتوىل صندوق إنقاذ األطفال أمر عناصر هذا املشروع املتعلقة بتعقب أثـر األسـر ومجـع مشلـها 

وإدماجها. 
   

وكثريا ما يأيت الدعم األوَّيل املقـدم لألطفـال الذيـن تضـرروا مـن الصراعـات املسـلحة  - ٨٦
من أسرهم وجمتمعام. وبالفعل فقد أكدت اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقـانون اإلنسـاين الـدويل 
بصـورة خاصـة علـى احلفـاظ علـى وحـدة األسـر. وكثـريا مـا جتسـد األمـهات بصـورة خاصـــة 
عنصر الدعم األسري الوحيـد املتـاح أثنـاء الصراعـات املسـلحة ومـا بعدهـا. وميكـن أن يكـون 
ـــاصرين املتحمســني حلقــوق  الوالـدان وكبـار السـن املوقريـن وزعمـاء اتمعـات احملليـة مـن املن
الطفل، فضال عن كوم مصادر ممتازة للمعلومات عـن احلالـة الـيت يـؤول إليـها األطفـال أثنـاء 

الصراعات املسلحة وفيما بعدها. 
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ويتعني على الطوائف الدينية ، أن تقوم بدور حاسـم يف محايـة األطفـال عـن مـا تقـوم  - ٨٧
به من جهد وعمـل يف جمـال الدعـوة علـى األرض. وينبغـي لزعمائـها ومؤسسـاا الروحيـة أن 
تستخدم ما هلا من نفـوذ أديب ومركـز قيـادي وحضـور معنـوي داخـل جمتمعاـا لتعزيـز محايـة 
األطفال والنساء. ويقيم ممثلي اخلاص حوارا فعاال مـع اجلماعـات الدينيـة واضعـا نصـب أعينـه 

حتقيق هذه األهداف. 
ويف هذا السياق، أنشئ إطار تعاوين واعد للغايـة مـع جملـس الكنـائس العـاملي بوصفـه  - ٨٨
رابطـة جتمـع مـا يزيـد عـن ٣٠٠ كنيسـة نشـطة يف أكـثر مـــن ١٢٠ بلــدا. ويف آب/أغســطس 
١٩٩٩، خاطب ممثلي اخلاص اللجنة املركزية اليت أعربت بعد ذلك عن تأييدها العميـق لقـرار 
جملس األمن ١٢٦١ (١٩٩٩) وقررت إدماج موضوع األطفال والصراعـات املسـلحة كجـزء 
هام من الربنامج واألنشطة من أجل العقد املسكوين الذي اعتمده الس للقضاء علـى العنـف 

 .(٢٠٠١-٢٠١٠)
كمـا أرحـب مـن جـانيب بـالدعم القـوي الـذي أعـرب عنـه الفاتيكـان لربنـــامج العمــل  - ٨٩
املتعلق باألطفال املتضررين من الصراعـات املسـلحة، وبتعـهد الكنيسـة الكاثوليكيـة بـالعمل يف 
اتمعات املتأثرة من جراء الصراعات. كما أجرى ممثلي اخلـاص مشـاورات مـع األمـني العـام 
ملنظمـة املؤمتـر اإلسـالمي. وإنـين أشـجع ممثلـي اخلـاص علـى تعميـق هـــذه املشــاركة ومواصلــة 

استكشاف سبل التعاون مع مجيع الطوائف الدينية الكربى. 
 

التوصيات 
إنين أوصــي جملــس األمــن بــأن يســعى بصــورة منتظمــة للحصــول علـــى  - ٥٣
املعلومـات مـن دوائـر املنظمـات غـري احلكوميـة عـن مـدى امتثـــال أطــراف الــرتاع 

اللتزاماا وتعهداا فيما يتعلق حبماية الطفل وأن يأخذها يف االعتبار. 
وينبغي تشجيع املنظمات غري احلكومية احملليـة والدوليـة علـى التعـاون مـع  - ٥٤
احلكومات ووكاالت األمم املتحـدة فيمـا تبذلـه مـن جـهود مـن أجـل تعبئـة الـرأي 
العـام وممارسـة الضغـوط السياسـية يف سـبيل محايـة األطفـال املوجوديـن يف حـــاالت 

خاصة من الصراع املسلح. 
وينبغي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية  - ٥٥
واإلمنائيــة يف امليــدان أن تعمــل علــى ضمــان أن تشــكل حقــوق الطفــــل ومحايتـــه 
وسـالمته يف غمـار الصراعـات وفيمـا بعدهـا اهتمامـــا حموريــا أثنــاء وضــع براجمــها 

وحتديد أولوياا وختصيص مواردها. 
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مالحظات ختامية  ثامنا -
مـا برحـت األمـم املتحـدة تسـعى منـذ األيـام األوىل إلنشـائها اللتمـاس أجنـع الوســائل  - ٩٠
للتأثري على سياسات وسلوكيات أطراف الصراعات. وكثـريا مـا كـان األطفـال هـم الضحايـا 
األبرياء للثغرة الـيت ال تـزال فاصلـة بـني القـانون واملمارسـة، وبـني االلـتزام والتنفيـذ. ويف ايـة 
األمر، يتعين إقناع من يقترف هـذه االنتـهاكات حلقـوق اإلنسـان وللمعايـري اإلنسـانية الدوليـة 
بـأن املغـارم النامجـة عـن سـلوكهم هـذا تتجـاوز أي مغـامن ميكـــن تصورهــا. وبتســليط أضــواء 
الرصد اجلماهريي على هـذه املمارسـات، بـدأت احلكومـات واألمـم املتحـدة واملنظمـات غـري 
احلكومية والعلماء ووسائط اإلعالم تزيد من وطأة التكاليف السياسية واملادية الـيت ال بـد وأن 
يتحملها أولئك الذيـن ينتـهكون حقـوق الطفـل يف حـاالت الصراعـات املسـلحة، وهـم الذيـن 
ـــة �حتذيــر حصيــف مبــا ينتظرهــم يف  ينبغـي أن يدركـوا أن القـرار ١٢٦١ (١٩٩٩) هـو مبثاب

مستقبل األيام�. 
وقد حدد هذا التقرير خطوات عديدة يتم اختاذها، وخطوات عديدة أخرى ميكـن أن  - ٩١
تنتفـع باختاذهـا جمموعـة واسـعة مـن الفعاليـات الوطنيـة واإلقليميـــة والدوليــة للوفــاء بالتزاماتنــا 
املشتركة جتاه األطفال. ويسـتوجب األمـر إحـراز التقـدم يف وقـت واحـد علـى جبـهات شـىت. 
فقبل كل شيء، يتعني علــى اتمـع الـدويل أن يعمـل الكثـري للتحـول مـن األقـوال إىل األفعـال 
ومـن وضـع املعايـري إىل مرحلـة التطبيـق. وسـوف يقتضـي األمـر تســـخري املزيــد مــن املواهــب 
البحثية والتحليلية والفكرية يف العامل ملهمة تطوير أفكار جديدة حلماية األطفال ولـردع الذيـن 
يستغلوم يف زمن الصراعات. وال بد من دراسة أكثر منهجية تتوىل فحص األثـر النـاجم عـن 
جـهودنا بالنسـبة حليـاة األطفـال الذيـن نـأمل يف محايتـهم، يف إطـار تقييـم مسـتمر للكيفيـة الــيت 
ميكـن ـا حتسـني أدائنـا. مبـا يف ذلـك اختـاذ مزيـد مـن اخلطـوات الراميـــة إىل املزيــد مــن تعزيــز 
التنسـيق والتكـامل بـني مـا يبـذل مـن جـهود علـى صعيـد اتمـع الـدويل بأسـره يف مثـــل هــذه 

القضايا الشاملة والصعبة املراس. 
وأخريا، فإن أفضل الطرق للحد من األذى الذي يصيب األطفال هو، بطبيعـة احلـال،  - ٩٢
منع وقوع الصراعـات املسـلحة يف املقـام األول، وبنـاء �ثقافـة منـع نشـوب الصراعـات� الـيت 
دعا إليها جملس األمن (S/PRST/1999/34) بتاريخ ٣٠ تشرين الثاين/نوفمــرب ١٩٩٩. وسـوف 
ينطوي هذا األمر على احلـد مـن أوجـه الظلـم اهليكليـة، والتصـدي للفقـر املدقـع، وملمارسـات 
التهميش واستغالل أوضاع وهو ما ميثل التنوع اليـوم جـذور العديـد مـن الصراعـات. وينبغـي 
لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة أن ـدف إىل احلـد مـن أوجـــه االختــالل املنتظمــة يف توزيــع املــوارد 
داخل البلدان وفيمـا بينـها. ومـن خـالل املمارسـة الدميقراطيـة وسـيادة القـانون، ينبغـي تسـوية 

املطالب املتنافسة داخل اتمعات بصورة سلمية ودورية بدال من اللجوء إىل العنف. 
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وعلى النحو املشار إليه يف تقريري املقـدم إىل جملـس األمـن عـن محايـة املدنيـني خـالل  - ٩٣
الصراعات املسلحة، تدعو احلاجة إىل أنظمة لإلنذار املبكر، تعمل يف الوقـت املناسـب بصـورة 
أدق، وألنشطة متواصلة للرصد واإلبالغ على حنو أفضل منعا لوقـوع أبشـع االنتـهاكات، مـع 

ضرورة تقييم حالة استضعاف األطفال ومعاجلتها منذ أوىل مراحلها. 
وأثنــاء إعــداد التقــارير الدوريــة عــن الرتاعــات الــيت ميكــن أن ــدد الســلم واألمـــن  - ٩٤
ـــه مبوجــب املــادة التاســعة  الدوليـني، علـى حنـو مـا طـالب بـه جملـس األمـن، ومـا هـو مـأذون ب
والتسعني من امليثاق، فإنين أعتزم مواصلة إيالء اهتمام خاص بالقضايا املتعلقة حبمايـة األطفـال 
الذيـن تضـرروا مـن جـــراء الصراعــات املســلحة. وميكــن لوكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمــها 
التنفيذية أن تقدم معلومات ال تقدر بثمن ويف الوقت املناسب عـن اإلسـاءات الـيت توشـك أن 

تقع، شأا يف ذلك شأن الوكاالت الطوعية اخلاصة العاملة يف امليدان. 
ولكن لو قُدر للخطوات الوقائية أن تفشل، فستدعو احلاجة إىل بذل جـهود متضـافرة  - ٩٥
على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي حلماية األطفال مـن أشـد آثـار احلـرب 
دمـارا. وسـوف يسـتتبع التصـدي هلـذا التحـدي املـزدوج دمـج الشـواغل واملنظـــورات املتعلقــة 
ـــع نشــوب  باألطفـال يف عمليـة وضـع االسـتراتيجيات علـى صعيـد املنظومـة بأكملـها سـواء ملن

الصراعات أو حلماية املدنيني من الصراعات املسلحة. 
وسـوف تواصـل األمـم املتحـدة السـعي إىل توثيـق التعـــاون وإجــراء مشــاورات أكــثر  - ٩٦
انتظامـا مـــع املنظمــات واملؤسســات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة فيمــا يتعلــق حبمايــة األطفــال 
املتضرريـن مـن جـراء الصراعـــات املســلحة. وملــا كــان دورهــا احملتمــل يف وضــع السياســات 
واآلليات وممارسة ضغوط مماثلة من أجل محاية األطفال يكتسي أمهيـة كبـرية، ينبغـي أن يلقـى 

تشجيعا كامال. 
ويف اخلتام، فإن مسـألة األطفـال الصراعـات املسـلحة جـزء ال يتجـزأ مـن املسـؤوليات  - ٩٧
األساسية لألمم املتحدة من أجل حفظ السـلم واألمـن الدوليـني، وللنـهوض حبقـوق اإلنسـان، 
ولصـاحل التنميـة البشـرية املسـتدامة. وكمـا شـهدت حـاالت عديـدة مؤخـرا، ال يكفـي إدمـــاج 
أحكــام تطلعيــة لصــاحل األطفــال يف اتفاقــــات الســـالم أو يف واليـــات حفـــظ الســـالم أو يف 
التشريعات الوطنية فيما يسمح بتدهور احلالة الشاملة للسلم واألمن. لقـد بـات األمـر يقتضـي 
تطوير أدوات أجنع للتأثري على سلوكيات أطراف الصـراع، فضـال عـن اسـتجماع اإلرادة مـن 

أجل استخدام هذه األدوات على حنو متناسق ويف الوقت املناسب. 
 


