
*A/58/546–S/2003/1053األمــم املتحـدة 

 

اجلمعية العامة 
جملس األمن 

Distr.: General
10 November 2003
Arabic
Original: English

111103    111103    03-55507 (A)
*0355507*

جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة الثامنة واخلمسون الدورة الثامنة واخلمسون 

 البند ١١٣ من جدول األعمال 
   تعزيز حقوق األطفال ومحايتها 

 األطفال والصراعات املسلحة 
تقرير األمني العام    

مقدمة   أوال -
يقدم هذا التقرير عمال بالفقرة ١٦ من قرار جملس األمن ١٤٦٠ (٢٠٠٣).  - ١

وقد استلزم إعداد التقرير مشاورات واسعة داخل األمم املتحدة سواء يف املقـر أو مـع  - ٢
األفرقة القطرية وبعثات حفظ السالم واألفرقة اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية. 

 
أوجه التقدم احملرز حنو محاية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة   ثانيا - 

ُأحرز على مدى السنوات القليلة املاضية تقدم كبري يف اجلهود املبذولـة لكفالـة توخـي  - ٣
مزيد من الفعالية يف محاية األطفال املعرضني للصراعات املسلحة. 

ومنـذ عـام ١٩٩٨، عندمـا أدرجـت مسـألة األطفـال املتـأثرين بـاحلروب علـى جــدول  - ٤
أعمـال جملـس األمـن رمسيـا، أخـذ الـس حيـرز مكاسـب كبـرية لألطفـال يف سـياق مشـــاركته 
املـتزايدة يف هـذا اـال. ومـن هـذه املكاسـب تكريـس أربعـة قـرارات هلـذه املسـألة (القـــرارات 
١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٢٩ (٢٠٠١) و ١٤٦٠ (٢٠٠٣)، وإجــــــــــراء 
مناقشة سنوية واستعراض سنوي يف هذا اال، وتقدمي تقرير سنوي من األمني العام عن هـذه 

 
 

أعيد إصدارها ألسباب فنية.  *
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ـــها بعثــات  املسـألة، وإدراج الشـواغل املتصلـة باألطفـال حتديـدا يف التقـارير املوجـزة الـيت تقدم
تقصي احلقائق التابعة لس األمن، ويشكل هذا مسامهة كبــرية يف عمليـة الرصـد واملسـاءلة إذ 
تشتمل هذه التقارير على قوائم بأطراف الصراعات الـيت تقـدم علـى انتـهاك حقـوق األطفـال، 
كمـا يشـترط أن تشـتمل التقـارير اخلاصـة بكـل بلـد علـى حـدة علـى فـروع تكـــرس لألطفــال 

بصفة منتظمة. 
وقد مت إدراج مسألة محايـة األطفـال يف واليـات بعثـات حفـظ السـالم والتقـارير الـيت  - ٥
تقدمها، ويف دورات تدريب املوظفني. ومن االبتكارات ذات الشأن يف هذا اال اسـتحداث 

دور مستشاري محاية األطفال ونشر هؤالء املستشارين يف بعثات حفظ السالم. 
ـــربوتوكول  وقـد مت تعزيـز الصكـوك الدوليـة املتصلـة ـذه املسـألة وتوسـيع نطاقـها. فال - ٦
االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل، املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الصراعـــات املســلحة، الــذي 
صدقت عليه ٦٣ دولة، حيدد سن التجنيد اإلجباري واملشاركة يف أعمال القتال بـ ١٨ عامـا، 
كما حيدد السن األدىن للتجنيد االختيــاري بــ ١٦ عامـا. أمـا نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة 
اجلنائية الدولية الذي سـتأخذ بـه هـذه احملكمـة الـيت مت انشـاؤها مؤخـرا، والـذي صدقـت عليـه 
٩٢ دولة، فإنه يدرج ضمن جرائم احلرب جتنيد األطفال حتت سن ١٥ سنة واسـتخدامهم يف 
أعمـال القتـال، واهلجمـات املتعمـدة علـى املستشـفيات واملـدارس، واغتصـاب األطفـــال وغــري 
ذلــك مــن أعمــال العنــف اجلنســي اخلطــرية. وتنــص اتفاقيــة منظمــــة العمـــل الدوليـــة رقـــم 
ـــى أن جتنيــد األطفــال هــو أحــد أســوأ  ١٨٢ (١٩٩٩)، الـيت صدقـت عليـها ١٤٣ دولـة، عل
أشكال عمالة األطفال، وحتظر التجنيد اإلجباري أو القسري لألطفال حتـت سـن ١٨ سـنة يف 
ـــي حلقــوق الطفــل ورفاهــه، الــذي صدقــت عليــه  الصراعـات املسـلحة. وميثِّـل امليثـاق األفريق
٣١ دولـة، أول معـاهدة إقليميـــة حتــدد ســن ١٨ عامــا كحــد أدىن جلميــع عمليــات التجنيــد 

العسكري اإلجباري واملشاركة يف األعمال القتالية. 
وتشـكِّل هـذه الصكـوك، باإلضافـــة إىل األحكــام ذات الصلــة مــن اتفاقيــات جنيــف  - ٧
املؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ واتفاقيـة حقـوق الطفـل والقـرارات األربعـة الصـادرة عـــن 
جملس األمن، جمموعة قوية وشاملة من املعايـري املتعلقـة ـذا اـال. وفضـال عـن ذلـك، فقـد مت 

احلصول من األطراف املعنية على عدد من االلتزامات امللموسة املتعلقة حبماية األطفال. 
ويتمثل التحدي الرئيسي اآلن يف كفالة تطبيق هذه املعايري على أرض الواقع.  - ٨

وقـد أدرجـت املسـائل املتعلقـــة باألطفــال يف مفاوضــات الســالم واتفاقــات الســالم،  - ٩
كما حدث يف حالة اتفاق اجلمعة احلزينة لعام ١٩٩٨ املتعلق بأيرلندا الشمالية؛ واتفـاق لومـي 
للسـالم لعـام ١٩٩٩ املتعلـق بسـرياليون؛ واتفاقـات أروشـا لعـــام ٢٠٠٠ املتعلقــة ببورونــدي؛ 
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واتفـاق أكـرا الـذي مت إبرامـه مؤخـرا بشـأن ليربيـــا. ويعكــف ممثلــي اخلــاص املعــين باألطفــال 
والصراعــات املســلحة يف الوقــت الراهــن علــى العمــل مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــــة 
(اليونيسيف) واملنظمات غري احلكومية لكفالة إدماج أحكام مماثلة يف عمليات السـالم اجلاريـة 

يف سري النكا والسودان. 
ـــي اخلــاص وكذلــك املنظمــات غــري  وعلـى مـدى عـدة سـنوات مضـت، اضطلـع ممثل - ١٠
احلكومية بأنشطة عامة موسعة للدعـوة والتوعيـة. وقـد انتشـر اليـوم الوعـي علـى نطـاق واسـع 

بني اجلمهور واملسؤولني بشأن حمنة األطفال املعرضني للصراعات املسلحة. 
وقـد أدت املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن مجاعـات اتمـع املـدين دورا ال غــىن  - ١١
عنه يف تطوير الربنامج املتعلـق باألطفـال املتـأثرين بـاحلروب. فقـد قـامت هـذه اهليئـات بوضـع 
برامج عاملية للدعوة وبرامج تنفيذية هامة أخرى يف امليـدان. وقـد أدت احلمـالت الدوليـة الـيت 
اضطلعـت ـا شـبكات املنظمـات غـري احلكوميـة بشـــأن مســائل مــن قبيــل اجلنــود األطفــال، 
واألسلحة الصغرية، واأللغام األرضية، واحملكمة اجلنائية الدولية، دورا رئيسيا يف تعزيـز املعايـري 

الدولية. 
وقد أرسى ممثلي اخلاص، من خالل عمله مع احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة،  - ١٢
حوارا هاما وتعاونا ذا شأن مع املنظمات اإلقليمية، مما أدى ـذه املنظمـات إىل إدمـاج مسـألة 
محاية األطفال يف أنشطتها املتعلقة بـالدعوة ويف سياسـاا وبراجمـها. وتتجلـى هـذه التجربـة يف 

األمثلة اليت يوفرها االحتاد األورويب واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
ويف سـياق مؤسسـات االحتـاد األورويب، أدى هـذا التعـاون إىل إجيـاد مبـادرات هامــة،  - ١٣
ــــادئ توجيهيـــة  مــن بينــها متويــل مشــروع لصــاحل األطفــال املتــأثرين بــاحلروب، ووضــع مب
لإلجـراءات املتعلقـة باألطفـال والصراعـات املسـلحة، وإدراج أحكـام خاصـة حلمايـة األطفـــال 
وتأهيلـهم بعـد انتـهاء الصراعـات يف اتفـاق كوتونـو للشـراكة لسـنة ٢٠٠٠ بـني جمموعــة دول 
أفريقيـا ومنطقـة البحـر الكـارييب واحمليـط اهلـادئ والـدول األعضـــاء يف االحتــاد األورويب. وقــد 
شارك الربملان األورويب بشكل نشط يف الدعوة إىل محاية األطفال، وال سـيما يف سـياق دعمـه 

للحملة املتعلقة بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل. 
وقد اضطلعت اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا تدرجييـا علـى مـدى السـنوات  - ١٤
القليلـة املاضيـة بـإدراج مسـألة محايـة األطفـال يف سياسـاا ومؤسســـاا، مبــا يف ذلــك اعتمــاد 
إعـالن وخطـة عمـل أكـرا بشـأن األطفـال املتـأثرين بـاحلروب يف عـام ٢٠٠٠، وإنشـاء وحــدة 
ـــد يف  محايـة الطفـل يف أمانـة اجلماعـة يف عـام ٢٠٠٢، وتصديـق مؤمتـر قمـة اجلماعـة الـذي عق
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ علــى برنـامج العمـل املتعلـق باألطفـال املتـأثرين بـاحلروب يف غـرب 
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أفريقيا الذي اقترحه ممثلي اخلاص. وتعكف املنظمة يف الوقت احلايل على وضـع إطـار لربنـامج 
اسـتعراضي يعتمـد علـى األقـران ويركِّـز علـى محايـة الطفـل، بالتعـاون مـع ممثلـي اخلـاص ومـــع 

اليونيسيف. 
ـــرار ذلــك، شــرعت جمموعــة الـــثمانية، وشــبكة األمــن البشــري، واالحتــاد  وعلـى غ - ١٥
ـــدول  األفريقــي، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ومنظمــة ال

األمريكية، يف تناول مسألة األطفال املتأثرين باحلروب من أجل اختاذ إجراءات بشأا. 
وقـد أعـدت مبـادرات حمليـة كثـرية للدعـوة واحلمايـة والتـأهيل. ويعمـل ممثلـي اخلــاص  - ١٦
علـى الدعـوة إىل إنشـاء جلـان وطنيـة لألطفـال املتـأثرين بـاحلروب، ال ســيما يف احلــاالت الــيت 
تعقـب الصراعـات، مـن أجـــل كفالــة إدمــاج الشــواغل املتعلقــة باألطفــال بشــكل كــامل يف 
السياقات ذات األولوية، ويف املخصصات من املوارد، ويف عمليات التخطيط للـربامج ووضـع 
السياسات. وقد أنشئت جلنة من هذا القبيـل يف سـرياليون، وعـني يف أيرلنـدا الشـمالية مفـوض 
لشؤون األطفال والشـباب ألداء دور ممـاثل. ويف عـام ٢٠٠٠، سـنت روانـدا تشـريعات تتيـح 
للفتيـات وراثـة املـزارع وغريهـا مـن أمـالك األسـرة، بـالنظر إىل أن الفتيــــات أصبحـــن يرأســن 
٠٠٠ ٤٠ أسرة معيشية بعد عمليـة اإلبـادة الـيت شـهدها هـذا البلـد. وأنشـئت منظمـة �املـرأة 
السودانية من أجل السالم�، وهي منظمة شعبية غري حزبية للدعـوة يف جمـال السـالم وشـؤون 
األطفال. وأنشئت يف عام ١٩٩٨ يف سري النكا شـبكة �األطفـال ككيـان للسـالم�، وهـي 

شبكة حملية للدعوة واحلماية. 
ويف مسـاٍع لوضـع حـد إلفـالت املسـؤولني عـن جرائـم احلـرب املتصلـة باألطفـال مـن  - ١٧
العقـاب، مت وضـع إطـار حلمايـة األطفـال وإشــراكهم يف احملــاكم القضائيــة وعمليــات تقصــي 
احلقائق. وقد أدى هذا على سبيل املثـال إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة للمحكمـة اخلاصـة وجلنـة 
احلقيقـة واملصاحلـــة يف ســرياليون، وإدراج أحكــام يف هــذا الشــأن ضمــن القواعــد اإلجرائيــة 

وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية. 
أمـا اجلـهود الراميـة إىل احلـد مـن االسـتغالل غـري املشــروع للمــوارد الطبيعيــة، الــذي  - ١٨
يسلب األطفال حقـهم الطبيعـي، فقـد أخـذت تكتسـب زمخـا. وقـد اختـذ جملـس األمـن تدابـري 
ملموسـة فيمـا يتعلـــق بــأنغوال، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وســرياليون، وليربيــا. ومــن 
اخلطــوات اهلامــة الــيت اختــذت يف ســياق محلــة القضــــاء علـــى جتـــارة �املـــاس الـــذي ميـــول 

الصراعات�، وضع نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ. 
وقد أصبح األطفـال والشـباب أنفسـهم مـن املشـاركني يف هـذه احلركـة. فقـد شـارك  - ١٩
البعض من الشباب املتأثر باحلروب يف مداوالت جملس األمن وغريه من املنتديـات العامـة. ومت 
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برعاية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون إنشاء مشروع �صوت األطفـال�، وهـو مبـادرة تقـدم 
ـا ممثلـي اخلـاص، مـن أجـل توفـري الـــربامج اإلذاعيــة لألطفــال وتقــدمي برامــج إذاعيــة يعدهــا 
األطفـال. وقـد اقـترحت برامـج مماثلـة ملنـاطق أخـرى مـن منـاطق الصـراع. وقـام املراهقــون يف 
ـــالالجئني مــن النســاء  بعـض مـن البلـدان املتـأثرة بـاحلروب، حتـت إشـراف جلنـة املـرأة املعنيـة ب
واألطفال، بإجراء البحوث واالضطالع بأنشطة الدعـوة املتعلقـة بتأثـري الصـراع علـى الشـباب 
ــات  يف كوسـوفو وسـرياليون وأوغنـدا. وتشـمل مجاعـات األطفـال احملليـة الـيت تشـارك يف عملي
الدعـــوة النشــطة حركــة أطفــــال كولومبيــا مــن أجــل الســالم وشــبكة منتــدى األطفــال يف 

سرياليون. 
وجتري يف كثري من املؤسسات وضمن الكثري من اآلليات سواء داخـل األمـم املتحـدة  - ٢٠
أو خارجها، جهود ترمي إىل تعميم مسـألة محايــــة األطفــــــال املتـأثرين بـاحلروب وتأهيلـهم. 
وجيري اآلن إيالء األطفال يف حاالت ما بعد الصراع أولوية عليا، كما جيـري التركـيز عليـهم 

وختصيص املوارد هلم. 
وقـد خفـف كثـريا انتـهاء الصـراع مؤخـرا يف أنغـــوال وســرياليون وســري النكــا عــن  - ٢١
األطفال الذين عانوا معاناة رهيبة مـن هـذه احلـروب املطولـة، رغـم أن املـهام املتعلقـة بالتـأهيل 

والعالج ما زالت مهام شاقة. 
وعلـى الرغـم مـن هـذه التطـورات، فـإن احلالـة العامـة لألطفـــال يف امليــدان مــا زالــت  - ٢٢
خطرية وغري مقبولة. وما زالت أطراف الصراعات تنتـهك حقـوق األطفـال دون عقـاب. ويف 
أثناء عام ٢٠٠٣، أكدت هذا االجتـاه التجـارب املأسـاوية - مـن ترويـع وحرمـان وغـري ذلـك 
من أشكال االستضعاف - اليت مر ـا األطفـال يف شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ويف 

مقاطعة أتشه اإلندونيسية، والعراق، وليربيا، واألراضي الفلسطينية احملتلة، ومشال أوغندا. 
 

متابعة قرار جملس األمن ١٤٦٠ (٢٠٠٣)   ثالثا –
ـــرع معلومــات حمــددة طلــب تقدميــها جملــس األمــن يف قــراره ١٤٦٠  يقـدم هـذا الف - ٢٣
(٢٠٠٣)، وهي معلومات تتعلق بتقييم انتهاكات معينة حلقوق األطفال؛ وتقييم التقدم الـذي 
ـــق بــأفضل املمارســات يف جمــال إدمــاج  أحرزتـه األطـراف يف إـاء جتنيـد األطفـال؛ كمـا تتعل
االحتياجـات اخلاصـة حتديـدا باألطفـال يف برامـج نـزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، 
وتقييـم استشـاريي محايـــة األطفــال، وتقييــم املفاوضــات الراميــة إىل إــاء جتنيــد األطفــال أو 
استخدام اجلنود األطفال، ومقترحـات حمـددة بشـأن سـبل كفالـة املزيـد مـن الفعاليـة لعمليـات 

الرصد واإلبالغ. 
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ألف -تقييم االنتهاكات واالعتداءات الصارخة اليت تطـال األطفـال يف حـاالت 
 الصراعات املسلحة 

ال يزال األطفال يشكلون الضحايـا الرئيسـيني للنــزاعات. وتكتسـي معانـام أشـكاال  - ٢٤
عديدة تتراوح بني القتل واليـُتم والتشويه واالختطاف واحلرمان من التعليم والرعاية الصحيـة، 
مـع مـا يتركـه ذلـك مـن نـدوب عميقـة يف أنفسـهم. ويكـون األطفـــال الالجئــون واملشــردون 
داخليا الذين ُأكرهوا على الفرار من ديارهم أشد عرضة للعنف والتجنيد واالستغالل اجلنسـي 
واملرض وسوء التغذية واملوت. وجيند األطفال ويستخدمون كجنود على نطـاق واسـع جــدا. 
أما الفتيات منهم فيواجهن خمـاطر إضافيـة، ال سـيما العنـف اجلنسـي. وتقـع هـذه االنتـهاكات 
الفاضحة حلقوق األطفال يف بيئة يسودها اإلفـالت مـن العقـاب. ويـرد يف هـذا الفـرع وصـف 

لطبيعـة أفظع االنتهاكات ونطاقها. 
 

قتل األطفال وتشويهـهم  - ١  
يقتل األطفال يف مناطق احلروب أو يشوهون عمدا على يد أطـراف الصـراع، وغالبـا  - ٢٥
مـا يتـم ذلـك بطـرق مهجيـة. ففـي أثنـاء جرائـم اإلبـادة اجلماعيـة الـيت شـهدا روانـــدا يف عــام 
١٩٩٤، قتل آالف األطفال. ويف جمازر سريربينيتشا يف عـام ١٩٩٥، كـان الفتيـان املسـلمون 
أشد عرضة للقتل. وقامت اجلبهة املتحدة الثورية يف سـرياليون حبملـة منهجيــة لـزرع الرعـب، 
مشلت تقطيع أعضـاء الكبـار والصغـار. ويف مقاطعـة إيتـوري الواقعـة شـرق مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية، قتلت اموعات املسلحة العديد من األطفال أو شـوهتهم بطريقـة وحشـية؛ ففـي 
اية سنة ٢٠٠٢، على سبيل املثـال، أقـدم جنـود حركـة حتريـر الكونغـو والتجمـع الكونغـويل 
من أجل الدميقراطيــة/اجلنـاح الوطـين علـى إعـدام ٢٤ طفـال خـارج إطـار القـانون يف مامباسـا، 
فيما قتل جنود احتاد الوطنيني الكونغوليني تسعة أطفال يف نيـاكوندي. أمـا يف كولومبيـا، فقـد 
أصبـح عـدد متــزايد مـن أطفـال الشـوارع الذيـن تركـوا الريـف بسـبب احلـرب عرضـــة للقتــل 

التعسفي املعروف حمليا بــ �التطهري االجتماعي�. 
وخــالل احلربــني األهليتــــني يف غواتيمـــاال والســـلفادور، تعـــرض األطفـــال للتقتيـــل  - ٢٦
والتعذيب على نطاق واسع. وبعد انتهاء احلرب يف كال البلديـن، أدت سـهولة احلصـول علـى 
األسلحة الصغرية، املقدر عددهـا بـأزيد مـن ثالثـة ماليـني، إىل تفشـي العنـف وانعـدام األمـن، 
وكـان األطفـال والشـباب ضحايـاه الرئيسـيني. فقـد قتـل حـوايل ٣٧٠ طفـال وشـابا دون ســن 
الثالثة والعشرين يف مدينـة غواتيماال خالل النصـف األول مـن سـنة ٢٠٠٣، وكـان أكـثر مـن 
مائـة من أولئك الضحايا، ومعظمهم من أطفال الشوارع، دون سن الثامنة عشرة بـل مل يكـن 



03-555077

A/58/546
S/2003/1053

ـــره. وجلــأ جيــش �اللــورد� للمقاومــة يف أوغنــدا إىل  بعضـهم يتجـاوز الثانيـة عشـرة مـن عم
عمليـات القتـل والتشـويه لبـث الرعـب يف نفـوس املدنيـني. وأفـاد املقـــرر اخلــاص املعــين حبالــة 
حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة بـأن النــزاع اجلـاري أدى، منـذ أيلـول/سـبتمرب 
٢٠٠٠، إىل مقتل ما يزيد على ٤٠٠ طفل فلسطيين و ١٠٠ طفـل إسـرائيلي وإصابـة اآلالف 

جبروح خطرية. 
 

العنف اجلنسي واملرتكز على نوع اجلنس ضد األطفال  - ٢  
تـتعرض النساء والفتيات للعنف اجلنسـي إبـان الفـترات الـيت تستعـِــر فيـها الصراعـات  - ٢٧
املسلحة. ويشمل ذلك العنف االغتصاب واالختطاف بغرض االستغالل اجلنسي كمـا يشـمل 
اإلكـراه علـى الـزواج وممارسـة الدعـــارة. ويكــون الالجئــون واملشــردون داخليــا مــن النســاء 
واألطفـال أشـد عرضـة لالسـتغالل اجلنسـي وغـريه مـن صنـوف االسـتغالل علـــى يــد القــوات 
واجلماعـات املسـلحة، بـل ومـن جـــانب حفظــة الســالم والعــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة 

اإلنسانية يف بعض األحيان. 
وتـدل التقـارير الـواردة مـن العـراق وجنـوب شـرق أفغانســـتان علــى أن اخلــوف مــن  - ٢٨
العنف اجلنســي يقعـد الفتيـات عـن الذهـاب إىل املدرسـة. وقـد أفـادت نائبـة منسـق اإلغاثـة يف 
حاالت الطوارئ، أثنـاء زيارـا إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣، عـن 
ـــات جراحيــــة  وجـود أكـثر مـن ٢٥٠ امـرأة وفتـاة يف جنـوب كيفـو ممـن هـن حباجـة إىل عملي
لتقومي اآلثار الضارة اليت جنمـت عن االغتصاب. وعلى شاكلة ذلك، اغتصبت مئـات الفتيـات 
يف بوروندي إمــا علـى سـبيل التطـهري العرقـي وإمـا ألن املغتصبـني يعتقـدون بـأن األطفـال أقـل 

نقال لألمراض. 
ومثـة عالقـة وثيقـة بـني تفشـي فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة  - ٢٩
املكتسب (اإليدز) والعنف واالستغالل اجلنسيني ضد الفتيـات والنسـاء أثنـاء احلـروب. وتـدل 
تقديرات برنامج األمم املتحدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز علـى أن 
معدالت اإلصابة بالفريوس يف أوساط املقـاتلني أكـرب مـن نظيـراتــها لـدى السـكان احملليـني مبـا 
يتراوح بني ثالثة وأربعة أضعاف. وعندما يستعمل االغتصاب سالحا يف احلرب، فـإن عواقبـه 
على الفتيات والنسـاء كثـريا مـا تكـون مميتـة. علـى أن الصراعـات املسـلحة تـؤدي كذلـك إىل 
استفحال الظروف األخرى املساعدة علـى تفشـي الفـريوس واإليـدز، كـالفقر املدقـع والتشـرد 
واالنفصال. ولذلك، ينبغي مواصلة برامج التوعية بالفريوس واإليدز وتعزيزهـا وتوفـري الرعايـة 

والدعم يف عمليات حفظ السالم والربامج اإلنسانية على السواء. 
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وقد اقترحت فرقـة العمـل املعنيـة باحلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني التابعـة  - ٣٠
للجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت إدراج سـتة مبـادئ أساسـية ضمـن مدونـات الســـلوك 
جلميع العاملني يف جمال تقــدمي املسـاعدة اإلنسـانية. ومت دمـج تلـك املبـادئ يف مدونتــي سـلوك 
بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون. 

وستعمم نشرتـي القادمة تطبيق املبادئ الستة لتشمل مجيع أفراد األمم املتحدة. 
ـــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة االغتصــاب وغــريه مــن  ويعــرف نظـام روم - ٣١
ضروب العنف اجلنسي اخلطـري بوصفـه جرميـة حـرب. وجيـب بـذل كـل اجلـهود مـن أجـل أن 

ميثـل املتورطون يف تلك اجلرمية أمام القضاء. 
 

اختطاف األطفال  - ٣  
ازدادت نسبة اختطاف الفتيان والفتيات ازديادا ملموسا يف السنوات األخرية. وتلجــأ  - ٣٢
أطراف الصراعات إىل هذه املمارسة يف محالت العنف املنهجية ضد السكان املدنيـني يف عـدد 
من البلدان كأنغوال وأوغندا والسودان وسرياليون ونيبال. وكان اختطاف األطفـال سـائدا يف 
الصراعــات الــيت دارت يف الثمانينــــات يف أمريكـــا الوســـطى، وغالبـــا مـــا كـــان يـــؤدي إىل 

�االختفاء� الدائم. 
وكثريا ما خيتطف األطفال من بيوم أو مدارسهم أو خميمـات الالجئيــن. ويسـتغلون  - ٣٣

يف السخرة والرق اجلنسي والتجنيد القسري، فضال عن االجتار م عرب احلدود. 
وخيضـع األطفـال املختطفـون للمعاملـة القاســـية وغريهــا مــن االنتــهاكات الشــخصية  - ٣٤
الصارخة. ففي مشــال أوغنـدا، اختطـف جيـش �اللـورد� للمقاومـة ألـوف األطفـال وأجـربهم 
على التحول إىل جنود وعلى ارتكاب جرائم بشعة. ولقد أدى حادث اختطـاف الفتيـات مـن 
مدرسة أبوكي الثانوية إىل توجيه انتباه اتمع الدويل إىل انتشار عمليات االختطـاف يف مشـال 
أوغندا. ويف كولومبيا، اختطف جيش التحريـر الوطـين والقـوات املسـلحة الثوريـة الكولومبيـة 
مئات األطفال سعيا للحصول على فديـة وكوسـيلة لبـث الرعـب يف نفـوس السـكان املدنيـني؛ 
ويف سنة ٢٠٠٢، اختطف ٢١٥ طفال، باإلضافة إىل ١١٢ طفـال آخـر خـالل النصـف األول 
مـن سـنة ٢٠٠٣. ويف أوائـل سـنة ٢٠٠٣، قـام احلـــزب الشــيوعي املــاوي يف نيبــال بسلســلة 
واسعة النطاق من االختطافات، سيما من بني أطفال املدارس. ورغـم أن العديـد مـن األطفـال 
قد أعيدوا يف غضون أيام، مـا زال اآلخـرون يف عـداد املفقوديـن، فيمـا أفـادت بعـض الفتيـات 

الالئي ُأخلـي سبيلهن باخلضوع لالعتداء اجلنسي. 
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ويف أنغـوال، اختطـف االحتـاد الوطـين لالسـتقالل التـــام ألنغــوال (يونيتــا) العديــد مــن  - ٣٥
األطفـال إبـان احلـــرب األهليــة الطويلــة. ويف ســرياليون، اختـُـــطف ٠٠٠ ٤ طفــل ونيــف يف 
كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٩، خـالل غـارة اجلبهـة املتحـــدة الثوريــة والــس الثــوري للقــوات 
املسـلحة علـى فريتـــاون؛ وكــان ٦٠ يف املائــة مــن املختـَـــطفني مــن الفتيــات الالئـــي تعــرض 
معظمهن لالعتداء اجلنسي. ولالختطافات تاريخ طويل يف السودان، ال سيما على يد ميليشـيا 
املرحلني واحلركة الشعبية لتحرير السودان/اجليش الشعيب لتحرير السودان واجلبهة الدميقراطيـة 

لشعب السودان السابقة. 
 

أثــــر االســــتغالل غــــري املشــــروع للمـــــوارد الطبيعيـــــة يف منـــــاطق الصراعـــــات  - ٤
على األطفال   

يؤثر االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية يف مناطق الصراعات، وبـاألخص منـها  - ٣٦
املاس والذهب ومعدن الكولتان واألخشاب، تأثـريا مباشـرا وملموسـا علـى األطفـال. ويـؤدي 
هـذا النـهب إىل حرمـان األطفـال مـن حقوقـهم الطبيعيـة يف التعليـم والرعايـة الصحيـة والنمــو، 
وإىل استغالهلم للعمل بأخبس األمثان يف ظروف تنعدم فيها السالمة وحيفها اخلطر. وقد أصبـح 
ذلـك االسـتغالل الوسـيلة الرئيسـية إلذكـاء هليـــب الصراعــات وإطالــة أمدهــا، ويشــكل فيــها 

األطفال أشد الفئات معاناة. 
ـــة، ســيما يف أنغــوال  وقـد ألقـى ممثلـي اخلـاص الضـوء بشـكل خـاص علـى تلـك العالق - ٣٧
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسرياليون، داعيا إىل اختاذ تدابري عاجلة لكبح تلك األنشطة. 

وقد أحدثت إجراءات جملس األمن اليت مشلت تطبيق العقوبـات يف أنغـوال وسـرياليون  - ٣٨
وليربيـا ورصدهـا، والتكليـف بـإجراء حتقيقـات يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وليربيـا، أثــرا 

ملحوظا. ولعل قيام جملس األمن بتنفيذ تدابري مركزة أخرى من شأنه أن يعزز ذلك األثر. 
ولقد وجدت أفرقة اخلرباء املسـتقلة الـيت أنشـأها جملـس األمـن للتحقيـق يف انتـهاكات  - ٣٩
تلك العقوبات أن املاس يضطلع بدور فريد األمهية يف متديد الصـراع يف أنغـوال، كمـا أمـاطت 
اللثـام يف ليربيـا عـن الصلـة بـني اسـتمرار االجتـار باملـاس املسـتمد مـن منـاطق الصـراع واالجتــار 

باألسلحة الصغرية من قبل احلكومة واجلماعات املتمردة. 
وتستمر تركة تلك املمارسات حىت بعـد انتـهاء الصراعـات. ويف الزيـارة الـيت قـام ـا  - ٤٠
ممثلي اخلاص إىل سرياليـون يف شباط/فرباير ٢٠٠٣، عايــن وأبــرز اسـتمرار اسـتغالل األطفـال 
الذين كان العديد منهـم جنودا من قبل، يف العمل كعمـال يف ظـل ظـروف مروعـة يف مناجــم 
تعدين املاس يف مقاطعيت كوادو وكونو. ودعا إىل تعزيز التوعية العامــة ووضـع بدائـل باقيـة يف 
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امليـدان االقتصـادي والتـأهيل املـهين لصـاحل هــؤالء األطفـال الذيـن مت أيضـا توثيـــق حالتــهم يف 
 .World Vision ا املنظمة الدوليةدراسة أجر

 
وميثل نظام عمليـة كيمربلــي إلصـدار شـهادات منشـأ املـاس اخلـام، الـذي دخـل حـيز  - ٤١
النفاذ يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، خطوة مهمة يف سبيل كبح جتـارة �املـاس الـذي ميــول 
الصراعات�. ومن املهم اآلن االتفـاق علـى آليـة فعالـة لرصـد تطبيـق ذلـك النظـام وإنشـاؤها. 
كما يستوجب التنفيذ الكامل لعملية كيمربلـي سن تشريعات وإجراء عمليات دورية ملراجعـة 

احلسابات ووضع نظام طوعي للضمانات من قبل موردي املاس اخلام. 
 

ــــة والذخــــائر غــــري املنفجــــرة  أثـــر االجتـــار باألســـلحة الصغـــرية واأللغـــام األرضي - ٥
على األطفال   

تـُـــخاض معظـــم الصراعــات احلاليـة باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـــة. ويرتبــط  - ٤٢
يـُـسر توافرها ارتباطا مباشرا بتفاقم العنف واســتفحال الصراعـات فضـال عـن ظـاهرة األطفـال 
اجلنـود. وهـذا جلـي يف الصراعات يف كوت ديفوار وليبـريا وسرياليون اليت متول فيها التجـارة 
غري املشروعة يف األسلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن عـائدات االسـتغالل غـري املشـروع 
للمـوارد الطبيعيـة. وقـد أدى االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألســـلحة اخلفيفــة يف 
بـُـعده عبـر اإلقليمي إىل احتدام الصراعات يف منطقـة البحـريات الكـربى. وتـدل البيانـات الـيت 
مجعتـها وكـاالت األمـم املتحـدة علـى الصلـة القائمـة بـني االجتـار باألسـلحة الصغـرية واالجتــار 
باألطفال والنساء يف جنـوب شـرق آسـيا، ال سـيما يف املنـاطق احلدوديـة لكمبوديـا ومجهوريـة 

الو الدميقراطية الشعبية وميامنار. 
وانتشــار األســلحة الصغــرية واألســلحة اخلفيفــة ال يعيــق توفــري املســاعدة اإلنســـانية  - ٤٣
واحلماية فحسب، بـل يقـوض أيضـا جـهود بنـاء السـالم والتعمـري الـيت ترمـي إىل تعزيـز األمـن 
وسيادة القانون يف حاالت الصراع وحـاالت مـا بعـد الصـراع، كمـا هـو احلـال يف أفغانسـتان 
والعراق وأمريكا الوسطى. وختفيض اآلثار املدمرة لألسلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة علـى 
األطفال إىل أدىن حد يتطلب تنسيقا على مجيع املستويات، حسبما ورد يف برنامج العمل ملنـع 
ـــرية واألســلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه ومكافحتــه  االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغ
والقضـاء عليـه. واألمثلـة علـى اجلـهود اإلقليميـة ملعاجلـة مسـألة األســـلحة الصغــرية واألســلحة 
اخلفيفـة وأثرهـا علـى األطفـال تشـمل بروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـــي بشــأن 
مراقبة األسلحة النارية والذخائر وغريها من املواد ذات الصلة، ودليـل منظمـة األمـن والتعـاون 
يف أوروبا ألفضل املمارسات فيما يتعلق باألسلحة الصغــرية واألسـلحة اخلفيفـة، وخطـة بلـدان 
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األنديـز ملنـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألســـلحة اخلفيفــة مــن مجيــع جوانبــه 
ومكافحته والقضاء عليه. 

 
وحسبما أوردته دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، فإن النصف تقريبــا مـن  - ٤٤
ضحايا األلغام األرضيـة والذخـائر غـري املنفجـرة الذيـن يـتراوح عددهـم سـنويا بـني ٠٠٠ ١٥ 
و ٠٠٠ ٢٠  شـخص يف ٩٠ بلـدا هـم مـن األطفـال. ويف كولومبيـا، شـكل األطفـــال ٤٠ يف 
املائة تقريبا من ضحايـا األلغـام يف الفـترة مـن ١٩٩٠ إىل ٢٠٠٣. ويف عـام ٢٠٠٣، يف مشـال 
العـراق، ازداد معـدل اإلصابـات نتيجـة لأللغـام أو الذخـائر غـري املنفجـرة بصـورة هائلـة بنســبة 
٩٠ يف املائـة. ووقـع األطفـال يف العـراق أيضـا ضحايـا للذخـائر غـري املنفجـــرة والذخــائر الــيت 
تركتها القوات العراقية يف املدارس واملناطق السكنية. إضافة إىل ذلك، تضـر القنـابل العنقوديـة 
عشوائيا باملدنيني، ال سيما األطفال، وتتسـبب يف إعاقتـهم. وتعيـق األلغـام األرضيـة والذخـائر 
غـري املنفجـرة جـهود التنميـة والتعمـري بعـد انتـهاء الصراعـات، حيـث حتـول دون الوصـــول إىل 
األراضـي وغريهـا مـن املـوارد ومتثـل أخطـارا علـى أطفـال العـائدين واملشـردين داخليـا. ويظــل 
التثقيـف بأخطـار األلغـام وتـأمني الذخـائر املخزنـة أفضـل احللـول علـى املـدى القصـري لضمـــان 

سالمة األطفال. 
 

تقييم التقدم الذي أحرزتـه األطـراف يف إـاء جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم يف  باء -
 الصراعات املسلحة 

جرى تقييم التقدم الذي أحرزته األطراف اليت ترد قائمة بأمسائـها يف املرفـق واملسـماة  - ٤٥
يف منت تقريري السابق (S/2002/1299) فيما يتعلق مبدى شروعها يف إقامة حوار مع ممـثلي يف 
امليدان، وإعالا التزامات بوقف جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم، وقيامـها بإـاء جتنيـد اجلنـود 
األطفال أو استخدام اجلنـود األطفـال، وقيامـها بوضـع خطـط عمـل مـن أجـل تسـريح اجلنـود 
األطفال، وبدئها يف تسريح اجلنود األطفال. ومشل تقييمي أيضا اجلهود اليت بذلت قبـل الفـترة 
ـــالتقرير. ويف ايــة تقريــري هــذا، قمــت بإرفــاق قــائمتني، تتضمــن األوىل قائمــة  املشـمولة ب
مسـتكملة بـاألطراف املرفقـة بتقريـــري الســابق، وتتضمــن الثانيــة األطــراف املســماة يف مــنت 
تقريري للسنة املاضية. وتشمل القائمتان أطرافا جديدة اكتشف أا تقوم بتجنيـد األطفـال أو 

استخدامهم يف الصراعات املسلحة. 
 

معلومات عن التقدم الــذي أحرزتــه األطــراف الــيت تــرد قائمــة بأمسائــها يف مرفــق  - ١
التقرير السابق، مبا يف ذلك احلاالت اجلديدة   
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يف أفغانسـتان، تواصـــل مجاعــات الفصــائل املتحاربــة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم.  - ٤٦
وأصدر جملس األمن الوطـين مرسـوما يف أوائـل عـام ٢٠٠٣ يـأمر العسـكريني بعـدم جتنيـد أي 
شخص تقل سـنه عـن ٢٢ سـنة. وخـالل السـنة املاضيـة، ركـزت جـهود فريـق األمـم املتحـدة 
ـــن برنــامج البدايــات اجلديــدة  القطـري علـى دعـم عنصـر يتعلـق خصيصـا باألطفـال كجـزء م
ألفغانسـتان. ولـدى إعـداد برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـــادة اإلدمــاج، شــرع الفريــق 

القطري يف حوار مع القادة احملليني والوحدات العسكرية يف مجيع أرجاء البلد. 
ــــني اليونيســـيف  ويف بورونــدي، يف أعقــاب اتفــاق تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١ ب - ٤٧
واحلكومـة لتسـريح اجلنـود األطفـال، أنشـئ هيكـل وطـــين لنـــزع الســالح والتســريح وإعــادة 
اإلدمــاج يتعلــق خصيصــا باألطفــال ولــه نظــام متثيــل ال مركــزي يف احملافظــات والوحـــدات 
ـــو - قــوات التحريــر  العسـكرية. ويشـارك يف هـذا اهليكـل كـل مـن حـزب حتريـر شـعب اهلوت
الوطنية، الفصيل التابع آلالن موغابارابونا، والـس الوطـين للدفـاع عـن الدميقراطيـة - قـوات 
الدفاع عن الدميقراطية، الفصيل التابع جلان بوسكو نداييكنغوروكييه. عالوة على ذلـك، فـإن 
كـال مـن اتفاقـات سـالم أروشـا لعـــام ٢٠٠٠ واتفــاق وقــف إطــالق النــار املــربم يف كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٢ يشمل أحكاما حتظر استخدام اجلنود األطفال. ورغـم هـذه اخلطـوات، 
فإن مجيع أطراف الصراع املذكورة يف مرفق تقريري األخري ال تـزال تواصـل اسـتخدام اجلنـود 
األطفال أو جتنيدهم. إضافة إىل ذلك، قامت جمموعات املعارضة املسلحة بتجنيد األطفـال مـن 

خميمات الالجئني يف اجلزء الغريب من مجهورية ترتانيا املتحدة. 
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، عقب االلتزام املكون من مخس نقاط لعـام ٢٠٠١  - ٤٨
بإاء جتنيد األطفال الذي أعلن ملمثلي اخلاص املعين باألطفال والصراعـات املسـلحة، قـام كـل 
من احلكومة والتجمع الكونغويل مـن أجـل الدميقراطيـة بوضـع خطـط عمـل مـن أجـل تسـريح 
اجلنود األطفال. ومنذ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، سرح جنـود أطفـال يربـو عددهـم علـى 
٦٥٠ طفـال عـن طريـــق املكتــب الوطــين للتســريح وإعــادة اإلدمــاج واللجنــة املشــتركة بــني 
اإلدارات لتسريح اجلنود األطفال التابعة حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف بداية عـام 
٢٠٠٣، مسح التجمع الكونغويل من أجــل الدميقراطيـة - حركـة التحريـر بـالوصول إىل بعـض 
املعسكرات وأطلق سراح أعداد كبرية من األطفال وسـلمهم إىل منظمـة غـري حكوميـة حمليـة، 
امسها �فلنقم حبماية األطفال�، من أجل إعادة إدماجهم يف اتمع. وحدثت حـاالت عديـدة 
من عمليات التسريح املخصصة غري الرمسية قام ا قادة أفراد نتيجة جلهود الدعوة الـيت بذلتـها 
ـــاذ  بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، واليونيسـيف، وصنـدوق إنق

الطفولة (اململكة املتحدة)، وشركاء حمليني. 
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ورغـم هـذه التطـورات، واصلـت مجيـع األطـراف املذكـورة يف تقريـري السـابق جتنيـد  - ٤٩
األطفال أو استخدامهم. ومع اشتداد الصراع يف منطقة إيتوري يف اجلزء الشمايل الشرقي مـن 
مجهورية الكونغو الدميقراطية (يف أيار/مايو ٢٠٠٣)، حدثت زيادة ملحوظة يف حاالت جتنيـد 

األطفال واستخدامهم من قبل مجيع األطراف يف الصراع. 
ويف ليربيا، إبان تصاعد الصراع يف حزيران/يونيه ومتوز/يوليه ٢٠٠٣، حدثـت زيـادة  - ٥٠
ملحوظة يف جتنيد األطفال من قبل مجيع األطراف. وقامت القـوات املسـلحة يف ليربيـا بتجنيـد 
األطفال من خميمات املشردين. وقامت حركة إحيـاء الدميقراطيـة يف ليربيـا بتجنيـد أطفـال مـن 
ـــة الليــربيني املتحديــن مــن أجــل املصاحلــة  خميمـات الالجئـني يف كـوت ديفـوار، وقـامت جبه

والدميقراطية بتجنيد أطفال من خميمات املشردين يف ليربيا ومن خميمات الالجئني يف غينيا. 
ـــى محايــة األطفــال  وينـص اتفـاق سـالم أكـرا املـربم يف ١٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ عل - ٥١
املتضرريـن مـن احلـرب وإعـادة تأهيلـهم، ويدعـو ممثلـي اخلـاص واليونيســـيف إىل املســاعدة يف 

تعبئة املوارد من أجل نزع سالح اجلنود األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم. 
ويف الصومال، واصلت مجيع أطراف الصراع جتنيد األطفـال ضمـن قواـا. ووفقـا ملـا  - ٥٢
أوردته دراسة أجريت مؤخرا، فإن عددا كبـريا مـن األطفـال إمـا محلـوا السـالح يف وقـت مـن 
األوقات أو شاركوا يف أنشطة املليشيات. وبــادرت منظمـة غـري حكوميـة حمليـة - هـي مركـز 
ــــذ مشــروع منوذجــي أعــاد تــأهيل حنــو ١٢٠ مــن اجلنــود األطفــال  إيلمـان للسـالم - بتنفيــ
الســابقني يف مقديشــو وأعــاد إدماجــهم؛ وســيمد نطــاق هــذا املشــــروع ليشـــمل مقديشـــو 

وكيسمايو ومركا. 
وجتنيـد األطفـال يف كـوت ديفـوار ميثـل تطـورا حديثـا جـــرى منــذ تقريــري الســابق.  - ٥٣
ومجيـع األطـراف يف الصـراع تقـوم بتجنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم يف الصراعـــات املســلحة. 
وأوردت مفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئـني أنبـاء عـن جتنيـد أطفـال الالجئـني، ال سـيما 
من خميم نيكال يف غرب كوت ديفـوار، وأشـارت إىل أن هـؤالء انديـن يصبحـون جـزءا مـن 
�القوة التكميلية� املسماة بقوات ليما اليت تعمل إىل جانب القوات املسلحة لكـوت ديفـوار. 
وتقوم اموعات املسماة حبركة العدالة والسالم، واحلركة الشعبية اإليفواريـة للغـرب الكبـري، 
واحلركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار كلـها بتجنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم. ويف بواكيـه، جيـــري 
التعرف على اجلنود األطفال، يف حني أن اليونيسيف أنشأت جلانا يف مـان وكورهوغـو لنــزع 

سالح اجلنود األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم. 



1403-55507

A/58/546
S/2003/1053

 
معلومات عن التقدم الذي أحرزته األطراف املذكورة يف منت التقرير السابق  - ٢

يف كولومبيـا، يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، أعلنـت مليشـيا احلركـــة الكولومبيــة  - ٥٤
املوحدة للدفاع عن النفس وقفا إلطالق النار من جانب واحد وصرحت بأا سـتطلق سـراح 
مجيـع األطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة مـن صفوفـها. واعتبـارا مـن حزيـران/يونيــه 
٢٠٠٣، سـرح ٨١ طفـال مـن بينـهم ٦ بنـات، مـن صفـوف احلركـة، بوســـاطة مــن الكنيســة 
الكاثوليكية. ومنذ عام ١٩٩٩، سرح أكثر من ٠٠٠ ١ طفل مـن مجاعـات مسـلحة يف إطـار 

برنامج للمعهد الكولوميب لرعاية األسرة. 
ورغــم هــذه التطــورات، يظــل حنــو ٠٠٠ ٧ طفــل جمنديــن يف صفــوف اجلماعـــات  - ٥٥
املسلحة ويشارك أطفال آخـرون يبلـغ عددهـم ٠٠٠ ٧ طفـل يف مليشـيات املنـاطق احلضريـة، 
ـــات. وواصلــت القــوات املســلحة الثوريــة  حيـث يعمـل العديـد منـهم يف ارتبـاط ـذه اجلماع
ــد  لكولومبيـا، وجيـش التحريـر الوطـين، واحلركـة الكولومبيـة املوحـدة للدفـاع عـن النفـس جتني
األطفال أو استخدامهم. واخلوف من التجنيد دفع بالعديد من األسر إىل الفرار مـن بيوـم يف 

املناطق الريفية. 
ـــوم بتجنيــد  ويف ميامنـار، ال تـزال القـوات املسـلحة احلكوميـة واجلماعـات املسـلحة تق - ٥٦
ـــال مــن  األطفـال قسـرا. ولـدى األمـم املتحـدة معلومـات موثقـة عـن حـاالت فـرار جنـود أطف
ميامنار إىل تايلند. وخطط ممثلي اخلاص املعين باألطفال والصراعات املسلحة لزيـارة ميامنـار يف 
ـــارة نتيجــة لتطــورات حصلــت يف البلــد.  أوائـل عـام ٢٠٠٣؛ بيـد أنـه تعـني تـأجيل تلـك الزي
وال تزال احلالة بدون تغيري منذ تقريري السـابق الـذي ذكـرت فيـه النتـائج الـيت توصلـت إليـها 

منظمة رصد حقوق اإلنسان (S/2003/1299، الفقرة ٤٢). 
ويف نيبـــال، فـــإن احلـــزب الشـــيوعي املـــــاوي يف نيبــــال يواصــــل جتنيــــد األطفــــال  - ٥٧
ـــاين/ينــاير  أو اسـتخدامهم يف الصـراع. وعقـب توقيـع اتفـاق وقـف إطـالق النـار يف كـانون الث
ـــدون أن يســتفيدوا مــن برنــامج نـــزع الســالح  ٢٠٠٣، أطلـق سـراح العديـد مـن األطفـال ب

والتسريح وإعادة اإلدماج. 
ويف أيرلنـدا الشـمالية، منـذ الزيـــارات الــيت قــام ــا ممثلــي اخلــاص يف عــامي ٢٠٠٠  - ٥٨
و ٢٠٠١، بذلت حماوالت للحصول على التزامات من اجلماعات املسلحة بالكف عـن جتنيـد 
األطفال أو استخدامهم يف الصراع. وأعيقـت تلـك اجلـهود بتعليـق مجعيـة أيرلنـدا الشـمالية يف 
تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢. ووردت أنبـاء عـن تنـافس مجيـع اجلماعـات شـبه العســكرية يف 

جتنيد الشباب يف سياق الصراعات املختلفة وبروز مجاعات منشقة. 
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ويف سري النكا، فإن االلتزامات اليت أعلنتها حركة منور تاميل إيـالم للتحريـر ملمثلـي  - ٥٩
اخلـاص بـالتوقف عـن جتنيـد األطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٧ سـنة واسـتخدام األطفــال 
الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة يف أعمال القتال، كرر إعالا يف مفاوضات السـالم اجلاريـة 
رئيـس وفـد احلركـة يف املفاوضـات. وبدعـم مـن حكومـة سـري النكـا واليونيسـيف، وافقـــت 
احلركة اآلن على وضع خطة عمل لألطفال املتضررين من احلرب تشمل إشـارة حمـددة لذلـك 
االلتزام. ورغم أن حركة منور تـاميل إيـالم للتحريـر قـد وجـهت مجيـع مسـؤوليها بوضـع حـد 
لتجنيد األطفال، ورغم أنه قد حدث اخنفاض يف التجنيد بوجـه عـام، تلقـت اليونيسـيف أنبـاء 

عن حدوث عمليات جتنيد جديدة. 
ويف الفلبني، تشري األنبـاء إىل اسـتمرار كـل مـن جبهـة مـورو للتحريـر الوطـين وجبهـة  - ٦٠
مورو اإلسالمية للتحرير وجيش الشعب اجلديد يف جتنيد األطفال وتدريبهم، فيما ميثـل خمالفـة 
لسياسة جيش الشعب اجلديد املعلنة بعدم جتنيد مـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سـنة. وعلـى حنـو 

مماثل، تفيد أنباء أن مجاعة أبو سياف تواصل جتنيد األطفال واستخدامهم. 
وبعد زيارة ممثلي اخلاص إىل مجهوريـة الشيشـان يف االحتـاد الروسـي يف عـام ٢٠٠٢،  - ٦١
أفـاد ممثلـــي بــأن اجلماعــات املتمــردة تواصــل جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف زرع األلغــام 

واملتفجرات. وال تزال هذه احلالة بدون تغيري. 
ويف السودان، رغم أن العديد من األطفال قد سـرحوا يف اجلنـوب منـذ عـام ٢٠٠١،  - ٦٢
ال يزال اآلالف من األطفال ضمن صفـوف احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/اجليـش الشـعيب 
لتحريـر السـودان، حيـث أعيـد جتنيـد العديـد منـهم. وهنـاك عـدة آالف مـن األطفـال يعملــون 
أيضا مع حركة وحـدة جنـوب السـودان. والـتزمت احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/اجليـش 
الشـعيب لتحريـر السـودان بـإطالق ســـراح ٠٠٠ ٢ طفــل آخريــن حبلــول ايــة عــام ٢٠٠٣، 

وأنشأت حكومة السودان فرقة عمل معنية بتسريح اجلنود األطفال. 
ويف أوغنـدا، خـالل السـنة املاضيـة، قـام جيـش الـرب للمقاومـة باختطـاف أكـــثر مــن  - ٦٣
٠٠٠ ٨ طفـل. وميثـل ذلـك أكـرب معـدل لالختطـاف خـالل سـبعة عشـر عامــا مــن الصــراع. 
وتقـوم قـوة الدفـاع الشـــعبية األوغنديــة وحليفتــها وحــدات الدفــاع احمللــي بتجنيــد األطفــال 
واستخدامهم يف الصراع. وقامت قوة الدفاع الشـعبية األوغنديـة كذلـك بإعـادة جتنيـد أطفـال 
فـروا مـن جيـش الـرب للمقاومـة أو أنقـذوا مـن أسـره. ويف الفـرز الـذي نفـــذ باالشــتراك بــني 
ـــب  اليونيســيف ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ُأفيــد بــأن ١٢٠ جمنــدا يف خميــم التدري
ـــال الذيــن تقــل  العسـكري يف لوغـوري التـابع لقـوة الدفـاع الشـعبية األوغنديـة هـم مـن األطف

أعمارهم عن ١٨ سنة، حيث سرح البعض منهم. 
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تقييم أفضل املمارسات والدروس املستفادة   جيم -
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  - ١ 

األطفـال معرضـون بصفـة خاصـة للتجنيـد العسـكري واالسـتمالة الرتكـــاب العنــف،  - ٦٤
ذلـك أـم سـذَّج وسـريعو االنقيـاد. وهـم يلتحقـون باجلماعـات العســـكرية كرهــا أو طمعــا. 
وبغض النظر عن الطريقة اليت يتم ا جتنيد األطفال فإن اجلنـود األطفـال هـم ضحايـا ويـترتب 
على اشتراكهم يف الصراعات آثار خطرية على سالمتهم البدنية والعقلية. وغالبا ما يتعرضـون 
لإليذاء ويشهد معظمهم املوت والقتل والعنف اجلنسي. ويشارك كثري منـهم يف أعمـال القتـل 

ويعاين معظمهم من عواقب نفسية وخيمة طويلة األجل. 
وعلى الرغم من أن برامج نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج تعتـرب اآلن جـزءا  - ٦٥
ال يتجزأ من عمليـات حفـظ السـالم فـإن االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال اجلنـود مل تعـاجل بعـد 
كمـا جيـب يف اإلطـار اإلمجـايل لتخطيـط تلـك الـربامج وتنفيذهـا. ويف حـــني ال يوجــد منــوذج 
واحـد بعينـه لـرتع سـالح األطفـال وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم يف اتمـع هنـالك مـــع ذلــك 
دروس هامة ميكن استخالصها من التجـارب املكتسـبة لغايـة اآلن. ولعـل االعتبـارات الشـاملة 
التالية تنشط الـربامج الـيت توضـع يف املسـتقبل ـدف نـزع سـالح األطفـال اجلنـود وتسـرحيهم 

وإعادة إدماجهم يف اتمع. 
ــــود خـــالل  ينبغــي الســعي دومــا ويف كــل األوقــات لتســريح األطفــال اجلن (أ)

الصراعات وينبغي اختاذ تدابري خاصة ملنع إعادة جتنيدهم أو االنتقام منهم؛ 
ينبغي عدم اعتبار األطفال الذيـن يفـرون مـن أي قـوات أو مجاعـات مسـلحة  (ب)
أو يسرحون منها أو يقبض عليهم حبكم عملهم فيها، كمقاتلني أعداء أو معاملتهم علـى هـذا 

النحو؛ 
ينبغــي إدراج مســألة محايــة األطفــال وإعــادة تأهيلــهم، مبــا يف ذلــك نـــــزع  (ج)
سالحهم وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، يف مجيع مفاوضات السالم ومجيع اتفاقات السالم الـيت 

تتمخض عنها؛ 
ينبغي تنظيم برامج مستقلة خاصة باألطفال يف سـائر عمليـات نــزع السـالح  (د)
والتسريح وإعادة اإلدماج لصاحل األطفال املسرحني؛ وينبغي أال يشترط علـى األطفـال تسـليم 

أسلحتهم كيما يستفيدوا من برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وفوائده؛ 
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ينبغي إدراج مجيع األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسـلحة  (هـ)
يف برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وينبغي أن يكون هناك، منذ بدايــة العمليـة، 
ـــامج نــزع الســالح  تعريـف واضـح للطفـل، وحتديـد معايـري أهليـة األطفـال لالسـتفادة مـن برن
والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. وينبغـي أن تكـون معايـــري األهليــة واســعة النطــاق حبيــث تكفــل 
إمكانية االنتفاع من الربنامج جلميع األطفال املرتبطـني بـالقوات املقاتلـة مبـا يف ذلـك املقـاتلون 

والطباخون واحلمالون والسعاة �واحملظيات� وخدم املعسكرات؛ 
ينبغـي لـربامج إعـادة اإلدمـاج، مـن أجـــل بنــاء جمتمــع ســليم، أن تتبــع جــا  (و)
جمتمعيا متكامال، بالنظر إىل أن األنشطة اليت تعامل األطفال اجلنود السابقني معاملة متييزيـة قـد 
تفضي إىل زيادة وصمهم بالعار. ويف بعض احلاالت، مثل احلالة يف موزامبيق، ثبتـت بوضـوح 

فعالية احتفاالت �التطهري� التقليدية لتيسري إعادة إدماج األطفال اجلنود يف اتمع؛ 
مـن املـهم رصـد ومتابعـة األطفـال املسـرحني لكفالـــة جنــاح إعــادة إدماجــهم  (ز)

وحصوهلم على منافع التسريح؛ 
تقـوم جمموعـات اتمـع املـدين احملليـة، مـن قبيـل الوجـــهاء والقــادة الدينيــني،  (ح)
بدور حيوي يف املفاوضـات الراميـة إىل إفـراج اجلماعـات املقاتلـة عـن األطفـال اجلنـود، فضـال 
عن قيامهم بدور حيوي يف عمليات نـزع الســالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج؛ وجيـب تزويـد 

هؤالء مبزيد من الدعم واملوارد؛ 
محايـة األطفـال وإعـادة تأهيلـهم مهـا عمليـــة تتخطــى حدودهــا نطــاق نـــزع  (ط)
السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. إذ يلـزم توفـري دعـم مـن املـاحنني والـتزام جمتمعـــي طويــل 
األجل إلعادة إدماجهم بغية تاليف جتنيدهـم أو إعـادة جتنيدهـم. وإحسـاس األطفـال املسـرحني 

بالتغيري اإلجيايب جيب أن ميثل هلم بديال جيدا عن احلياة العسكرية؛ 
جيـب إيـالء اهتمـام خـاص لالحتياجـات اخلاصـة للفتيـات واحتمـال وصمــهن  (ي)
بالعـار، مبـا فيـهن ربـات األسـر املعيشـية، واملسـتغالَّت جنسـيا واملقـاتالت واملعيـالت ألطفـال. 

كما جيب إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني. 
 

مستشارو محاية األطفال  - ٢  
واصل ممثلي اخلاص دعوته لنشر مستشاري محاية األطفال وتعزيـز دورهـم يف بعثـات  - ٦٦
حفظ السالم من أجل إدماج حقوق األطفال ومحايتهم ورعايتهم على حنـو فعـال يف عمليـات 
ــــه ١٣١٤ (٢٠٠٠)  حفـــظ الســـالم وبنـــاء الســـالم. وقـــد أعـــرب جملـــس األمـــن يف قرارات
و ١٣٧٩ (٢٠٠١) و ١٤٦٠ (٢٠٠٣) عـــن دعمـــه لـــــدور مستشــــاري محايــــة األطفــــال 
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ونشرهم. ويتمثل دور مستشاري محاية األطفال بكفالة معاجلة وضع مجيـع األطفـال املتـأثرين 
بالصراع معاجلة كافية يف بعثات السـالم وذلـك بتعزيـز الدعـوة والتعميـم والتعـاون والتدريـب 
والرصـد واإلبـالغ. ولـدى قيامـهم ـذا الـدور، يعمـل املستشـارون بشـكل وثيـق مـــع الفريــق 
القطري التابع لألمم املتحدة، وبوجه خــاص مـع اليونيسـيف. ويوجـد حاليـا مستشـاران إثنـان 
يف بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون و ١٠ مستشــارين يف بعثــة منظمــة األمــــم املتحـــدة يف 
ـــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار.  مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومستشـار واحـد يف بعث
وأوفـد مستشـار حلمايـة األطفـال للعمـل يف بعثـة األمـــم املتحــدة يف أنغــوال وظــل فيــها لغايــة 

انتهائها يف مطلع عام ٢٠٠٣. 
وثبتـت فعاليـة مسـاعي مستشـاري محايـة األطفـال يف تعميـم منظـور حقـوق األطفــال  - ٦٧
ومحايتهم يف أعمال بعثات حفظ السالم. ففي بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو 
الدميقراطية، قام مستشارو محاية األطفال بدور أساسي يف اعتماد مدونة قواعد سـلوك خاصـة 
بأفراد حفظ السالم وقدموا توجيهات بشأن مشاريع األثر السريع وشاركوا يف عمليات نـزع 
السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة املقـاتلني الروانديـني السـابقني إىل بلدهـــم وإعــادة 
توطينهم. ويسهم املستشاران العامالن يف بعثة األمــم املتحـدة يف سـرياليون بصـورة مباشـرة يف 
عملية حتديد أولويات البعثة وصياغة السياسة العامة فيـها؛ ويقدمـون املشـورة للممثـل اخلـاص 
ـــة األطفــال الــيت ســتثار يف أثنــاء املفاوضــات مــع  لألمـني العـام بشـأن الشـواغل املتعلقـة حبماي
احلكومـة والقـوات املقاتلـة واللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألطفـال املتـــأثرين بــالصراع وغريهــا مــن 

اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى. 
وميثـل تدريـب أفـراد حفـظ السـالم املدنيـني والعسـكريني علـى السـواء يف جمـال محايــة  - ٦٨
األطفال وحقوق األطفال أولوية عليا يف املهام املنوطة مبستشـاري محايـة األطفـال. وقـد عمـل 
ـــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون علــى إدمــاج محايــة  مستشـارا محايـة األطفـال العـامالن يف بعث
ـــامج  األطفـال يف برنـامج التدريـب التوجيـهي جلميـع الوحـدات املسـتقدمة للقـوة، وشـرعا بربن
تدريـيب شـــامل لربنــامج املدرِّبــني واضطلعــا بأنشــطة تدريبيــة مشــتركة مــع موظفــي حقــوق 
اإلنسان. وشارك مستشارو محاية األطفال العاملون يف بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـة يف تدريـــب املراقبــني العســكريني وأفــراد الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم 

املتحدة وأفراد الشرطة الوطنية. 
كما أثبت مستشارو محاية األطفال فعالية فائقة يف تعزيز االتصال الشبكي والتعـاون.  - ٦٩
وعمل املستشارون بصورة وثيقة مع موظفني من أقسام الشؤون العسكرية، وحقوق اإلنسـان 
وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية، وقضايــا اجلنســني، التابعــة لعمليــات حفــظ الســالم. وشــــارك 
ــات  مستشـارو محايـة األطفـال العـاملون يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو يف التحقيق
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اليت اضطلع ا وقادها قسم حقوق اإلنسـان. وعمـل مستشـار محايـة األطفـال العـامل يف بعثـة 
األمم املتحدة يف أنغوال على إدماج قضايا األطفال يف خطط احلماية اليت أعدا شـعبة حقـوق 
اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املشتركة بني الوكاالت التابعـة لألمـم املتحـدة. وعمـل 
مستشارا محاية األطفال العامالن يف بعثة األمم املتحدة يف سرياليون بشكل وثيق مـع زمالئـهم 
من قسم الشؤون املدنية، وال سيما يف إطار الصندوق االستئماين التـابع للبعثـة واللجنـة املعنيـة 

بسلوك املوظفني التابعة للبعثة. 
وأقـام مستشـارو محايـة األطفـال كذلـك عالقـات عمـــل وثيقــة مــع وكــاالت األمــم  - ٧٠
املتحدة ومع املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية املعنية حبماية األطفال. وتعاون مستشـارو 
ـــري  محايـة األطفـال العـاملون يف بعثـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو بشـكل وثيـق مـع املنظمـات غ
احلكوميـة احملليـة ومـع شـبكات الكنـائس مـن أجـل احلصـول علـى املعلومـات املتعلقـــة بتجنيــد 
األطفـال. واتفـق مستشـارا محايـة األطفـال العـامالن يف بعثـة األمـم املتحـــدة يف ســرياليون مــع 
اليونيسيف على تقسيم فعال للعمل بينهما استنادا إىل املزايا والقدرات واخلـربات النسـبية الـيت 
تتمتع ا كل منهما بشأن مواضيع هامة من قبيل إصالح قضـاء األحـداث، وإشـراك األطفـال 
يف آليات إقامة العدل االنتقالية. ومتكن مستشار محاية األطفـال العـامل يف بعثـة األمـم املتحـدة 
يف أنغـوال مـن إدراج مســـألة الفتيــات املختطفــات وحالــة الفتيــات املقيمــات يف معســكرات 
العبور، واحلاجة إىل إدخال مسـألة توفـري عـالج بـدين ونفسـي لألطفـال يف صلـب اسـتراتيجية 

محاية األطفال اليت تطبقها األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف ذلك البلد. 
وأسهم مستشارو محاية األطفال يف إضفاء األولويـة علـى الشـواغل املتعلقـة باألطفـال  - ٧١
وذلك من خـالل الدعـوة وحتسـني الرصـد واإلبـالغ وعـن طريـق تقـدمي خدمـات للمحـاورين 
ـــابع لألمــم املتحــدة  وتسـهيل تدفـق املعلومـات بـني خمتلـف عنـاصر البعثـة والفريـق القطـري الت
واملنظمـــات غري احلكوميـة املعنيـة حبمايـة األطفـال. وأفضـى العمـل الـذي يقـوم بـه مستشـارو 
محايـة األطفـال إىل زيـادة تغطيـة وإدراج شـواغل محايـــة األطفــال بصــورة منتظمــة يف تقــارير 

البعثات. 
وقام مستشارو محاية األطفال بـدور هـام يف كفالـة إدراج شـواغل محايـة األطفـال يف  - ٧٢
سياسـات وأنشـطة بعثـات حفـظ السـالم. وبغيـة ترسـيخ هـــذه املكاســب امللموســة ومواصلــة 
إدراج محايـة األطفـال يف مجيـع جوانـب عمليـات حفـظ السـالم، ينبغـي النظـر جديـــا يف نشــر 
مستشـاري محايـة األطفـال يف مجيـع عمليـات السـالم التابعـة لألمـم املتحـــدة. كمــا ينبغــي أن 
يشارك مستشارو محاية األطفال، حيثما أمكن، يف جوانب ختطيط البعثـة والتقييمـات السـابقة 

لنشر البعثة والتدريب قبل نشر البعثة.  
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الدخول يف املفاوضات مع أطراف الصراع  - ٣  
دأبت وكاالت األمم املتحدة، على مر السنني، وال سيما اليونيسيف ومفوضية األمـم  - ٧٣
املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية، علـى إجـراء مفاوضـات خمصصـة، 
مـن خـالل موظفيـها امليدانيـني عـادة، مـع أطـراف الصـراع تـارة ومـع القـــادة احملليــني بصــورة 
مباشـرة تـارة أخـرى، مـن أجـل أهـداف إنسـانية حمـددة. وطـورت اليونيســيف مفــهوم �أيــام 
اهلـدوء� حـىت أضحـى يف شـكل ترتيبـات عملياتيـة تتجلـى يف عمليـــات وقــف إلطــالق النــار 
لصاحل الشؤون اإلنسانية وتتيح إمكانية االضطالع بأنشطة مـن قبيـل حتصـني وتغذيـة األطفـال 
املوجوديـن يف منـاطق الصـراع. وبــاملثل، أجــرت مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية مفاوضات غايتها تأمني وصول ومحاية الفئات الضعيفـة مـن 

السكان واملشردين. 
ـــي اخلــاص ممارســة منهجيــة غايتــها التمــاس التزامــات  ومنـذ إقـرار واليتـه، طـور ممثل - ٧٤
ملموسـة مـن أطـــراف الصــراع واحلكومــات وجمموعــات املتمرديــن أو احلصــول علــى تلــك 
االلتزامات. وحصل على زهاء ستني التزاما من مخسة عشر طرفا مـن أطـراف الصـراع تغطـي 
اهتمامـات مـن قبيـل جتنيـد األطفـال واأللغـام األرضيـة وعمليـات وقـــف إطــالق النــار لصــاحل 

الشؤون اإلنسانية وإتاحة إمكانية وصول املعونات اإلنسانية وحاالت االختطاف. 
ـــة مــن جــانب  ولقـد أصبحـت هـذه االلتزامـات معايـري هامـة للدعـوة والرصـد واملتابع - ٧٥
األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة. وشـكَّلت تلـك االلتزامـات يف 
العديــد مــن احلــاالت مــن قبيــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وســري النكـــا وســـرياليون 
وكولومبيا وليربيا إطار عمل املفاوضات املتعلقة خبطط العمل التنفيذية لألفرقة القطريـة التابعـة 
لألمم املتحدة، وخباصة اليونيسـيف وبعثـات حفـظ السـالم. وعلـى الرغـم مـن دعـوات جملـس 

األمن املتكررة والضغوط احمللية مل يوفَّ بعد بكثري من تلك االلتزامات. 
ـــى وجــه التحديــد  وهنـاك خـربة عميقـة يف جمـايل املفاوضـات وااللتزامـات املتعلقـة عل - ٧٦
بإاء جتنيد األطفال واسـتخدام األطفـال اجلنـود. ففـي حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ وافقـت منظمـة 
منور تاميل إيالم للتحرير، يف سري النكا، على عدم استخدام األطفال ممن هم دون ١٨ سـنة 
من العمر يف املعارك وعدم جتنيد من يقل عمـره عـن ١٧ عامـا. ويف كولومبيـا، أعلـن الرئيـس 
ـــات  يف عـام ١٩٩٩، خـالل زيـارة ممثلـي اخلـاص لذلـك البلـد، عـن وقـف فـوري جلميـع عملي
التجنيد وتسريح اجلنود الذين يقل عمرهم عن ١٨ سنة، وقد حتقق ذلك بالفعل يف اية تلـك 
السنة. ومتكن ممثلي اخلاص يف سـرياليون يف عـام ١٩٩٩ مـن احلصـول علـى الـتزام مـن اجلبهـة 
املتحـدة الثوريـة يتيـح إمكانيـة وصـول املعونـات اإلنسـانية وتطلـق سـراح األطفــال املختطَفــني 



03-5550721

A/58/546
S/2003/1053

واألطفـال اجلنـود يف الوقـت الـذي الـــتزمت فيــه قــوات الدفــاع املــدين بعــدم جتنيــد األطفــال 
وبتسريح األطفال اجلنود؛ وقد ُرصدت تلك االلتزامات بنجاح فيما بعـد مـن قبـل بعثـة األمـم 
ـــي اخلــاص واملديــر التنفيــذي لليونيســيف يف  املتحـدة يف سـرياليون واليونيسـيف. وحصـل ممثل
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف عـام ٢٠٠١ علـى الـتزام مـن مجيـع األطـــراف بوقــف جتنيــد 
األطفال؛ وما زالت بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة واليونيسـيف 

تواصالن متابعة هذا االلتزام. 
وميكـن اسـتخالص عـدة مالحظـات مـن احلـوارات السـابقة الـيت أجريـت مـع أطـراف  - ٧٧

الصراعات ومن التعهدات اليت أخذت منها فيما يتعلق بإاء جتنيد األطفال: 
ينبغي أن تكون التعهدات بإاء جتنيد أو استخدام اجلنود األطفـال جـزءا مـن  (أ)

الشواغل املتعلقة حبماية الطفل اليت تشملها مفاوضات واتفاقات السالم؛ 
ينبغي أن جيري احلوار املتعلق باجلنود األطفال، كلما أمكن، يف مجيع مراحـل  (ب)

الصراع ومع مجيع األطراف املعنية؛ 
تلزم زيادة فعالية الرصـد وتقـدمي التقـارير لتوفـري معلومـات موثوقـة مـن أجـل  (ج)

اختاذ اإلجراءات؛ 
هناك حاجة إىل القيام على حنـو أكـثر انتظامـا برصـد ومتابعـة قـرارات جملـس  (د)
األمن وااللتزامات املتعهد ا؛ وأفضل من يقوم بذلك األفرقةُ القطريـة وبعثـات السـالم التابعـة 

لألمم املتحدة اليت ينبغي أن تضع ُأطرا فعالة من أجل هذا الغرض؛ 
عندما يواصل األطراف انتهاك حقوق الطفل، إخالال منـهم مبـا أخـذوه علـى  (هـ)
عاتقهم من واجبات والتزامات، فال بد من فرض ضغـط متـدرج وهـادف. وأفضـل مـن يقـوم 
ـذا العمـل املؤسسـات واألطـــراف الفاعلــة الــيت تتمتــع بــالنفوذ الــالزم، مثــل جملــس األمــن 

واملنظمات اإلقليمية واحلكومات املعنية؛ 
إقامة حوار مع أطراف الصراعات املسلحة هي عملية طويلة األجل وتتطلـب  (و)

كسب ثقتها؛ 
يتسم دور األطراف الفاعلة من اتمع املدين، مثل القـادة الدينيـني والوجـهاء  (ز)
واملدرسني، بأمهية حامسة إلدامـة الضغـط اتمعـي علـى األطـراف لكـي تفـي بالتزاماـا ومتنـع 

التجنيد؛ 
تشـكل التزامـات األطـراف معايـــري مفيــدة ونقاطــا مرجعيــة نافعــة ألغــراض  (ح)

الدعوة والرصد؛ 
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ينبغي استحداث نهج ومبادرات دون إقليمية ملكافحة جتنيد األطفال؛  (ط)
ينبغي احملافظة على الفصل بني املدنيني والعناصر املسلحة وعلى الطابع املـدين  (ي)

ملخيمات املشردين باعتبار ذلك من التدابري اهلامة يف جمال احلماية. 
 

مقترحات لتوخي النظامية يف الرصد وتقدمي التقارير واختاذ اإلجراءات  دال -
أكـدُت يف تقريـري السـابق إىل جملـس األمـن علـى أمهيـة الدخـول يف مرحلـة التطبيــق،  - ٧٨
S، الفقرات ٣-٦). وقـد  اليت تشمل عناصر رئيسية هي الدعوة والنشر والرصد (2003/1299/
أيـد الـس يف القـرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣) الدعـوة إىل بـــدء مرحلــة التطبيــق وطلــب مقترحــات 

حمددة بشأن الرصد وتقدمي التقارير. 
وأوىل ممثلي اخلاص عناية خاصة هلذه املسائل، وقدم املقترحـات التاليـة لضمـان زيـادة  - ٧٩

فعالية الرصد وتقدمي التقارير داخل منظومة األمم املتحدة. 
 

املعايري اليت تشكل أساسا للرصد وتقدمي التقارير  - ١
لكي يكون نظام الرصد وتقدمي التقارير موثوقا منـه فـال بـد مـن أن يسـتند إىل معايـري  - ٨٠
حمددة وواضحة. وفيما يتعلـق حبمايـة األطفـال املتضرريـن بـاحلرب وحقوقـهم ورفاهـهم، فقـد 
عرضت املعايري املقترح تطبيقها عرضا تفصيليا يف الفرع الثـاين مـن هـذا التقريـر. وهـي معايـري 
ذات طـابع حمـدد وتتضمـن نقـاط قيـاس حمـددة جيـدا للرصـــد وتقــدمي التقــارير بشــأن ســلوك 

أطراف الصراع. 
 

أفظع االنتهاكات املقرر رصدها  - ٢
ينبغـي إيـالء اهتمـام علـى سـبيل األولويـة يف عمليـات الرصـد لعــدد مــن االنتــهاكات  - ٨١
الصارخـة املرتكبـة حبـق األطفـــال. وتشــمل هــذه االنتــهاكات علــى وجــه اخلصــوص: جتنيــد 
األطفال واستخدامهم؛ وقتل وتشـويه األطفـال؛ واالغتصـاب وغـريه مـن االعتـداءات اجلنسـية 
اجلسـيمة علـى األطفـال؛ واالســـتغالل غــري املشــروع للمــوارد الطبيعيــة؛ وخطــف األطفــال؛ 

وحرمان األطفال من املساعدة اإلنسانية. 
كيانات األمم املتحدة اليت تتوىل الرصد وتقدمي التقارير واختاذ اإلجراءات  - ٣

تستهدف املقترحات املقدمة من ممثلي اخلاص تيسري إنشـاء شـبكة للرصـد تتـألف مـن  - ٨٢
هيئات وأطراف فاعلة خمتلفة، كل منها له ما يضيفه مـن إسـهامات جمـال اختصاصـه وكفاءتـه 
وخربتـه، كمـا تســـتهدف تعزيــز أنشــطة الرصــد اجلاريــة حاليــا. وفيمــا يلــي مناقشــة ألدوار 

األطراف الفاعلة التابعة لألمم املتحدة كل منها على حدة. 
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جملس األمن   
ينبغي أن يكون االستعراض واملناقشة اللذان جيريهما جملس األمن سـنويا هلـذه املسـألة  - ٨٣
مكرسني بشكل رئيسي إلجراء استعراض شامل حلالة االمتثال علـى أرض الواقـع. وينبغـي أن 
يشمل هذا االستعراض مجيع حاالت الصراع وأفظع االنتـهاكات املرتكبـة حبـق األطفـال علـى 
ــس  النحـو املبـني أعـاله. وينبغـي يف هـذا الصـدد أن يكـون تقريـر األمـني العـام السـنوي إىل جمل

األمن مبثابة قناة مهمة لنقل املعلومات اليت يتم مجعها يف إطار الرصد. 
ينبغـي أن جيـري اسـتعراض ممـاثل لالمتثـال كلمـا كـانت حـــاالت قُطريــة حمــددة قيــد  - ٨٤
ـــرره الــس مــن احتــواء  النظـر. وينبغـي يف هـذا السـياق أن جيـري بصـورة كاملـة تنفيـذ مـا ق
التقـارير القطريـة علـى فـروع خاصـة حبمايـة األطفـال. كمـا يلـزم أن يتلقـى الـس، بانتظـــام، 

معلومات خاصة بكل بلد مستمدة من إطار الرصد. 
ـــون املعلومــات الــيت يتلقاهــا الــس دافعــا إىل اختــاذ  وينبغـي فـوق كـل شـيء أن تك - ٨٥
إجراءات. وقد تتراوح هـذه اإلجـراءات بـني إصـدار دعـوات لالمتثـال وتطبيـق تدابـري هادفـة، 
مـرورا بإدانـة االنتـهاكات. وإلـاء اإلفـالت مـن العقـاب، فـال بـد مــن أن يــؤدي اإلمعــان يف 

االنتهاكات إىل تدابري ملموسة من جانب الس. 
ينبغي أن تشمل مذكرات بعثات تقصــي احلقـائق الـيت يوفدهـا الـس قائمـة بشـواغل  - ٨٦

حمددة متعلقة باالمتثال. 
 

الوجود امليداين لألمم املتحدة   
لبعثات السالم واألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة وجـود ونشـاط يف قرابـة كـل  - ٨٧
البلدان واألماكن املتأثرة بالصراعات. ويتيح وجودها وخربا وأنشطتها اجلاريـة فرصـا فريـدة 

للقيام بالدعوة والرصد وتقدمي التقارير. 
ينبغي أن تكون الدعوة والرصـد وتقـدمي التقـارير بشـأن محايـة األطفـال مـهام رئيسـية  - ٨٨
ليــس ملستشــاري محايــة األطفــال فحســب، بــل أيضــا ملوظفــي حقــوق اإلنســان واملراقبـــني 
العسكريني يف بعثات السالم. وداخل الفريق القطري التابع لألمـم املتحـدة، يتوقـف أداء هـذه 
املـهام بوجـه خـاص علـى اليونيسـيف ومفوضيـة شـؤون الالجئـني ومفوضيـة حقـــوق اإلنســان 
ومكتـب منسـق الشـؤون اإلنسـانية، حيـث تشـــكل اليونيســيف الوكالــة الرائــدة فيمــا يتعلــق 
باألطفـال ويقـع عليـها يف ذلـك دور ومسـؤولية خاصـان. ويلـزم تعزيـز قـدرات هـذه املكــاتب 

امليدانية لكي تؤدي هذه املهام. 
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ينبغي يف البلدان اليت توجد فيها بعثات سالم وضع إطار حمدد للتعاون - القـائم علـى  - ٨٩
التكامل - بني موظفي بعثات السالم والفريـق القطـري لألمـم املتحـدة، وخباصـة اليونيسـيف، 

أثناء قيام كل من هؤالء األطراف بدوره. 
تيسـريا هلـذه املـهام، ينبغـي أن تكـون محايـة األطفـال جـزءا مـن واليـات مجيـع بعثــات  - ٩٠

السالم. 
ينبغي أن يعمل املوظفـون امليدانيـون لألمـم املتحـدة علـى تعزيـز الشـبكات والقـدرات  - ٩١

احمللية املتعلقة حبماية األطفال. 
ينبغـي لرؤسـاء البعثـات امليدانيـة اختـاذ خطـوات ملموسـة لضمـان أن تتضمـن التقــارير  - ٩٢
القطريـة فروعـا حمـــددة بشــأن محايــة األطفــال، وفقــا ملــا نــص عليــه جملــس األمــن يف قــراره 

 .(٢٠٠٣) ١٤٦٠
يلـزم أن يتخـذ موظفـو األمـم املتحـدة امليدانيـون مبـادرات وخطـوات حمـــددة لضمــان  - ٩٣
املتابعة الفعالة للقرارات احملددة لس األمن وااللتزامات امللموسة الـيت أخذـا األطـراف علـى 

عاتقها. 
ينبغي أن تتضمن األدلة امليدانية فروعا خمصصة حلماية الطفل والرصد.  - ٩٤

 
نظام حقوق اإلنسان باألمم املتحدة 

يتيح نظام حقوق اإلنسان باألمم املتحدة إطارا هاما للرصـد واإلبـالغ ينبغـي التركـيز  - ٩٥
فيه بدرجة أكرب وعلى حنو منهجي أكثر على قضايا محاية األطفال. 

ينبغي للمقررين اخلاصني كلما انكبوا على إعداد تقـارير عـن بلـدان متـأثرة بـاحلروب  - ٩٦
أن يدرجوا فيها فروعا عن االنتهاكات الفظيعة حلقـوق الطفـل. ومـن املـهم أيضـا أن يسـتندوا 

إىل املعايري والقوانني القائمة للقيام بدورهم االستباقي يف الدعوة إىل محاية حقوق الطفل. 
ـــة  ينبغـي للجنـة حقـوق الطفـل أن تغتنـم فـرص تقـدمي التقـارير واالسـتعراضات القطري - ٩٧

لتشجيع الرصد واملساءلة. 
وينبغي للجنة حقوق اإلنسان أن تستخدم خمتلف آليـات تقصـي احلقـائق، فضـال عـن  - ٩٨

مداوالا السنوية وقراراا، من أجل تعزيز الدعوة واملطالبة باملساءلة. 
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احملكمة اجلنائية الدولية 
إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أمهية من ناحييت الردع واحتمال احملاكمـة الفعليـة علـى  - ٩٩
السواء. وينبغي العمل علـى تعزيـز دور احملكمـة الردعـي مـن خـالل الدعـوة النشـطة واإلعـالم 

النشط. 
١٠٠ - ينبغـي اختـاذ خطـوات ملموسـة لكفالـة حماكمـــة األشــخاص املســؤولني عــن جرائــم 

حرب مرتكبة ضد األطفال يف أقرب وقت ممكن. 
مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراعات املسلحة   

١٠١ - يضطلـع مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـــال والصراعــات املســلحة 
بدور رئيسي يف تيسري عملية إنشاء آلية للرصد واإلبالغ وتنسيقها: 

إجراء مشاورات مع مجيع أصحاب املصاحل بغية إنشاء آلية مناسبة؛  (أ)
كفالة إدراج قدر كبري من معلومات الرصـد يف التقـارير السـنوية الـيت تصـدر  (ب)
عن األطفال والصراعات املسلحة واليت تقدم إىل جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق 

اإلنسان؛ 
رصد ومتابعة قرارات جملس األمن احملددة وااللتزامات امللموسة، ال سـيما يف  (ج)

سياق الزيارات امليدانية؛ 
اإلعالم من أجل نشر املعايري على نطاق واسع؛  (د)

تعزيز األنشطة اليت دف إىل كفالة مراعاة محاية األطفال املتأثرين بـاحلروب  (هـ)
وتأهيلهم يف املؤسسات واآلليات الرئيسية ضمانا لالستدامة على املدى الطويل. 

١٠٢ -ووفقا لطلب حمدد من جملـس األمـن، قصـرت األدوار املعروضـة أعـاله علـى الفـاعلني 
داخل األمم املتحدة. لكن ال بد لكفالة فعالية نظام الرصد وتنسيقه من إشـراك فـاعلني هـامني 
مـن خـارج منظومـة األمـم املتحـدة. ويف هـذا الصـدد، تكتسـي أدوار وإسـهامات احلكومـــات 
الوطنيـة واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وخمتلـف اجلـهات الفاعلـــة يف اتمــع 

املدين أمهية حامسة لضمان جناح هذا املشروع. 
١٠٣ -وينـدرج إنشـاء آليـة فعالـة للرصـد، يلـزم أن تفضـي إىل اختـاذ اإلجـراءات الالزمــة، يف 
صميم محلة �حقبــة التطبيـق�. وقـد قدمـت املقترحـات الـواردة أعـاله لتكـون أساسـا إلجـراء 
مشـاورات واسـعة بـني أصحـاب املصـاحل. ومـن الضـروري بوجـه خـاص وضـــع إطــار منســق 

يكفل على حنو فعال تدفق املعلومات وتكاملها واإلبالغ عنها. 
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١٠٤ -وسيويل ممثلي اخلــاص، الـذي يكـرس مهامـه املتصلـة بـالدعوة واإلبـالغ لتيسـري ترمجـة 
هــذه األفكــار إىل آليــة منهجيــة ومتكاملــة للرصــد واإلبــالغ، أولويــة خاصــة لبلــــورة هـــذه 

املقترحات وسيجعلها موضع تركيزه. 
 

التوصيات   هاء -
١٠٥ -من الضروري، لتعميق التقـدم احملـرز حـىت اآلن واحلفـاظ عليـه وتعزيـز أسـس �حقبـة 

التطبيق�، اختاذ عدة تدابري تشمل ما يلي: 
ضرورة إدراج قضايا الطفـل بصـورة منهجيـة يف مجيـع مفاوضـات واتفاقـات  (أ)

السالم وجعلها عنصرا حموريا يف برامج ما بعد انتهاء الصراعات؛ 
ضــرورة إدراج محايــة الطفــل بصــورة منهجيــة يف واليــات مجيــع عمليـــات  (ب)

السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة؛ 
ضرورة وضع آلية منهجية ومنسقة للرصـد واإلبـالغ مـن أجـل تقـدمي تقـارير  (ج)

موضوعية ومنتظمة ودقيقة عن االنتهاكات اليت ترتكبها أطراف الصراعات ضد األطفال؛ 
االهتمام جبدية مبسـألة نشـر مستشـارين معنيـني حبمايـة الطفـل يف كـل عمليـة  (د)

من عمليات السالم بغية إدراج محاية الطفل ودجمها يف مجيع جوانب عمليات السالم؛ 
ـــال  ضـرورة تشـجيع املنظمـات اإلقليميـة علـى زيـادة أنشـطتها املتعلقـة باألطف (هـ)
املتـأثرين بـاحلروب، ال سـيما أنشـطة الدعـوة واملبـادرات العـابرة للحـدود وعمليـــات الرصــد، 

واستعراضات األقران؛ 
ضرورة اختاذ تدابري ذات هدف حمـدد ضـد األطـراف املسـؤولة عـن اسـتغالل  (و)
املـوارد الطبيعيـة علـى حنـو غـري مشـروع أو غريهـا مـن اجلـهات الفاعلـة املشـتركة معـها؛ ومــن 
اهلام، يف هــذا السـياق، إنشـاء آليـة فعالـة لرصـد تطبيـق نظـام إصـدار شـهادات املنشـأ يف إطـار 

�عملية كيمربيل�؛ 
ضرورة إقدام جملس األمـن علـى اختـاذ خطـوات ملموسـة يف الصراعـات الـيت  (ز)
ــه ١٣٧٩  ال حتـرز فيـها األطـراف تقدمـا كافيـا أو ال حتـرز فيـها أي تقـدم، وذلـك وفقـا لقراري
ـــن هــذه التدابــري فــرض القيــود علــى ســفر  (٢٠٠١) و ١٤٦٠ (٢٠٠٣). وينبغـي أن تتضم
الزعمـاء واسـتثناءهم مـن أي هيـاكل للحكـم أو أحكـام بـالعفو، وفـرض احلظـر علـــى تصديــر 
األسلحة الصغرية أو توريدها؛ وفرض احلظـر علـى املسـاعدة العسـكرية، وتقييـد تدفـق املـوارد 

املالية إىل األطراف املعنية؛ 
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ضـرورة اسـتكمال قائمـــة األطــراف الــيت جتنــد األطفــال أو تســتعني ــم يف  (ح)
الصراعـات املسـلحة سـنويا وكفالـة اشـتماهلا علـى مجيـع احلـاالت الـيت تسـتمر فيـها مثـل هــذه 

املمارسات؛ 
ضــرورة العمــل اآلن علــى اختــاذ خطــوات حمــددة حــىت يكــون األشـــخاص  (ط)
ـــني أوائــل مــن ســيحاكمون يف احملكمــة  املسـؤولون عـن اجلرائـم املرتكبـة ضـد األطفـال مـن ب

اجلنائية الدولية؛ 
ضرورة تعزيز اجلهود وزيادة تضافرها من أجل إاء الصراعـات اجلاريـة الـيت  (ي)
تدمر حياة ماليني األطفال وضرورة معاجلة العوامل الرئيسـية الـيت تسـهل حـدوث الصراعـات 

وتواترها. 
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 املرفق األول 
قائمـة مسـتكملة بـــأطراف الصراعــات املســلحة الــيت جتنــد األطفــال أو 
تستعني م يف حاالت الصراع املسلح املدرجة يف جدول أعمـال جملـس 

  األمن 
احلالة يف أفغانستان 

الفصائل املتحاربة  - ١
احلالة يف بوروندي 

القوات املسلحة البوروندية  - ١
الس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - قوات الدفاع عن الدميقراطية  - ٢

جناح بيرينكورونزيزا(أ)  (أ)
جناح جان بوسكو نداييكينغوروكييه(أ)  (ب)
حزب حترير شعب اهلوتو/قوات التحرير الوطنية  - ٣

جناح أغاتون رواسا(أ)  (أ)
جناح أالن موغابارابونا(أ)  (ب)

 
احلالة يف كوت ديفوار 

القوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار(أ)  - ١
حركة العدل والسالم(أ)  - ٢

حركة كوت ديفوار الشعبية للغرب الكبري(أ)  - ٣
احلركة الوطنية لكوت ديفوار(أ)  - ٤

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
القوات املسلحة الكونغولية  - ١

التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية – غوما  - ٢
قــوات الدفــاع احملليــة ذات الصلــة بــالتجمع الكونغــويل مــن أجــــل  (أ)

الدميقراطية - غوما(أ) 
 
 

أطراف جديدة.  (أ)
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احلركة الوطنية لتحرير الكونغو  - ٣
التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية - كيسنغاين/حركة التحرير  - ٤

التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية - الوطين  - ٥
ميليشيا اهليما  - ٦

احتاد الوطنيني الكونغوليني  (أ)
حزب وحدة وسالمة أراضي الكونغو(أ)  (ب)

ميليشيا الليندو/النغييت  - ٧
جبهة القوميني ودعاة االندماج (الليندو) (أ)  (أ)

اجلبهة الشعبية للمصاحلة يف إيتوري (النغييت) (أ)  (ب)
القوات املسلحة الشعبية الكونغولية(أ)  - ٨

قوات املاي ماي  - ٩
قوات مودوندو -٤٠(أ)  - ١٠

قوات ماسونزو  - ١١
القوات املسلحة الرواندية السابقة واالنتراهاموي  - ١٢

 
احلالة يف ليربيا 

القوات املسلحة الليربية  - ١
جبهة الليربيني املتحدة للمصاحلة والدميقراطية  - ٢

حركة إحياء الدميقراطية يف ليربيا(أ)  - ٣
 

احلالة يف الصومال 
احلكومة الوطنية االنتقالية  - ١

حتالف وادي جوبا  - ٢
الس الصومايل للمصاحلة والتجديد  - ٣

جيش رحانوين للمقاومة  - ٤
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املرفق الثاين 
أطـراف يف الصراعـات املسـلحة األخـرى الـيت جتنـد األطفـال أو تســتعني 

 م يف الصراعات املسلحة 
مجهورية الشيشان باالحتاد الروسي 

مجاعات املتمردين الشيشان  - ١
 

كولومبيا 
  (AUC) االحتاد الوطين للدفاع عن كولومبيا - ١

االحتاد الوطين للدفاع عن منطقة جنوب كاساناري  (أ)
االحتاد الريفي للدفاع عن قرطبة وعرابة  (ب)

جبهة الدفاع عن ماغدالينا الوسطى  (ج)
جبهة الدفاع عن امليتا(أ)  (د)

القوات املسلحة الثورية لكولومبيا  - ٢
جيش التحرير الوطين  - ٣

 
ميامنار 

تامتاداو كيي (اجليش احلكومي)  - ١
احتاد كرين الوطين  - ٢

جيش التحرير الوطين الكرييين  - ٣
 

نيبال 
احلزب الشيوعي املاوي يف نيبال  - ١

 
أيرلندا الشمالية 

اجلماعات شبه العسكرية  - ١

 
 

أطراف جديدة.  (أ)
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الفلبني 
اجليش الشعيب اجلديد  - ١

جبهة مورو اإلسالمية للتحرير   - ٢
جبهة مورو للتحرير الوطين  - ٣

مجاعة أبو سياف  - ٤
 

سري النكا 
منور تاميل إيالم للتحرير  - ١

 
السودان 

امليليشيات املتحالفة مع احلكومة، حركة وحدة جنوب السودان(أ)  - ١
احلركة الشعبية لتحرير السودان/اجليش الشعيب لتحرير السودان  - ٢

 
أوغندا 

قوات الدفاع الشعيب األوغندية(أ)  - ١
وحـــدات الدفـــاع احملليـــة املتحالفـــة مـــع قـــوات الدفـــاع الشـــــعيب  (أ)

األوغندية(أ) 
جيش الرب للمقاومة  - ٢

 


