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 الستونالدورة 
 * املؤقت من جدول األعمال٦٩البند 

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
 

 **األطفال والصراع املسلحتقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين ب  
 

 موجز 
حملــة عامــة عــن جــدول األعمــال املتعلــق باألطفــال املتضــررين مــن   يقــدم هــذا التقريــر   

 مـن أجـل إنفـاذ       �حقبة التطبيق �احلروب، وُيربز التقدم احملرز، وحيدد العناصر الرئيسية حلملة         
 .املعايري الدولية حلماية الطفولةالقواعد و ما هو قائم من

عـن حتقيـق خطـوات      املاضية  عديدة  السنوات  الد أسفرت جهود التعاون على مدى       وق  
ومع هـذا، فـرغم التقـدم       . جدول األعمال املتعلق باألطفال املتضررين من احلروب      بشأن  تقدم  

. امللموس الذي مت إحرازه، مازالت وضعية األطفال يف حـاالت الصـراع خطـرية وغـري مقبولـة                 
القواعـد  ىل توجيه نداء من أجـل إطـالق محلـة قويـة لكفالـة إنفـاذ                 وهذا ما دفع املمثل اخلاص إ     

وتشـمل العناصـر الرئيسـية      . املعايري الدوليـة حلمايـة حقـوق األطفـال املتضـررين مـن احلـروب              و
انتـهاكات خطـرية حلقـوق األطفـال          اسـتعراض اجلهـات الـيت ارتكبـت        �حقبة التطبيق �حلملة  

 إىل إعـداد وتنفيـذ      ار مع اجلهات املخالفة ُيفضـي     وووضع قوائم هبا؛ وفتح ح     وحتديدها باالسم 
ــداءات   ــالغ   إنشــاء؛ و اجلســيمةخطــط عمــل لوقــف االعت ــة رصــد وإب ــهاكات تعــىن ب آلي االنت

حلقــوق األطفــال؛ وضــمان املســاءلة عــن طريــق إجــراءات ملموســة تتخــذها اهليئــات  اجلســيمة 
 .امةاجلمعية العاليت من قبيل والكيانات الرئيسية اليت تضع السياسات، 

 

 * A/60/150. 
كتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال        مبيف املوظفني   الشديد  تأخر تقدمي هذا التقرير نتيجة النقص        ** 
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مــن االلتــزام وتعاونــا أكثــر فاعليــة مــن  مزيــدا وخيلــص التقريــر إىل أن األمــر سيســتلزم   
ويف هـذا الصـدد، سيسـتمر       . �حقبـة التطبيـق   � بلـوغ    جانب مجيع األطراف املعنية حىت ميكـن      

ــوعي يف أوســاط اجملتمــع الــدويل لضــمان      ــادة ال ــدعوة وزي اختــاذ اســتمرار املمثــل اخلــاص يف ال
 . الصراع املسلحلصاحل األطفال املتضررين منة متضافرإجراءات 
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 مقدمة - أوال 
ــة العامــة     - ١ /  كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥١/٧٧يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعي

ــه أنشــئت  الــذي ،١٩٩٦ديســمرب  ــة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   مبوجب األطفــال املعــين بوالي
وقـد مـددت اجلمعيـة منذئـذ الواليـة مـرتني،            . سـنوي لب إليه تقدمي تقرير     والصراع املسلح وطُ  

 .٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ١٨ املؤرخ ٥٧/١٩٠القرار وجب وكان التمديد األخري مب
تحمل الدول األعضاء املسؤولية األوىل عـن إنفـاذ املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان،         وت - ٢
ن مــن الصــراعات يال املتضــرراألطفــاألضــعف، وهــي فئــة  ةســيما فيمــا يتعلــق حبمايــة الفئــ وال

 إلنفـاذ   �حقبـة التطبيـق   � أهاب املمثل اخلاص بالدول األعضاء أن تؤيـد محلـة            ،وهلذا. املسلحة
الدولية حلماية حقوق األطفال املتضررين من احلروب، وجعل من هـذا األمـر             املعايري  القواعد و 

 النـداء يف مناسـبات      هـذا أيدت  وقد  . ضمن جدول أعمال مكتبه يف جمال الدعوة      حمددة  أولوية  
 .األمني العام واجلمعية العامة وجملس األمنكل من  ،عديدة حلد اآلن

 أصـدر األمـني     ، حـني  �حقبـة التطبيـق   � منعطفـا يف محلـة       ٢٠٠٥ فرباير/وشكل شباط  - ٣
 الـذي  ،)A/59/695-S/2005/72 (�األطفال والصراعات املسلحة  �املعنون  العام تقريره السنوي    
وُمفصـل مـن أجـل محايـة األطفـال املتضـررين مـن              مهيكـل   م امتثـال رمسـي      اقترح فيه وضع نظا   

لرصـد أخطـر انتـهاكات      حكمـة   ُمآلية  إنشاء  وتشمل جمموعة مقترحات األمني العام      . احلروب
 ١٦١٢ هواســـتجابة لـــذلك، طلـــب جملـــس األمـــن يف قـــرار. حقـــوق الطفـــل واإلبـــالغ عنـــها

الفوري لآللية، وقرر إنشاء فريقه العامـل       ، التنفيذ   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٦تخذ يف   امل،  )٢٠٠٥(
توصـية اجمللـس باختـاذ اإلجـراء        لاآلليـة و  تقارير  املعين باألطفال والصراعات املسلحة الستعراض      

 .املناسب
بداية مرحلـة جديـدة حامسـة       تدشن   �حقبة التطبيق �وهذه األحداث الكربى يف محلة       - ٤

مضــي قــدما باجتــاه إنفــاذ صــكوك احلمايــة يف الــدعوة الــيت يقــوم هبــا مكتــب املمثــل اخلــاص، لل 
ويف هذا الصدد، يقدم هذا التقرير حملة عامة عن جدول األعمـال اخلـاص باألطفـال            . ومعايريها

، �حقبـة التطبيـق  �د العناصر الرئيسية حلملة     وحيداملتضررين من احلروب، وُيربز التقدم املُحرز       
 .ل بشأن األطفال املتضررين من احلروبمبا يف ذلك املكونات األساسية لنظام الرصد واالمتثا

 
  املسلححملة عامة عن حالة األطفال املتضررين من الصراع - ثانيا 

 لوخـال . فيها انتهاك حقوق األطفال   جيري   حالة تثري القلق     ٣٠يوجد حاليا أكثر من      - ٥
ة قتـل مليونـا طفـل يف حـاالت الصـراع املسـلح، وأعيـق سـتة ماليـني طفـل إعاقـ              العقد املاضي، 

طفل يعانون من االسـتغالل كجنـود أطفـال،          ٢٥٠ ٠٠٠وال يزال أكثر من     .  أو أصيبوا  ائمةد
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. فيما تتعرض عشرات اآلالف من الفتيـات لالغتصـاب وألشـكال أخـرى مـن العنـف اجلنسـي        
ومنـذ  . واالنتشار على نطاق أوسع   املتزايدة  وغدت حاالت االختطاف ممارسة تتسم باملنهجية       

 مليـون طفـل قسـرا داخـل أوطـاهنم وخارجهـا، وقتـل سـنويا                 ١٤ر مـن    ، ُهّجر أكث  ٢٠٠٣سنة  
 .طفل أو بترت أعضاء من أجسادهم بفعل األلغام األرضية ١٠ ٠٠٠ و ٨ ٠٠٠بني  ما
ــام     - ٦ ــام لع ــر األمــني الع ــق تقري ــهاكات    ٢٠٠٥ووثّ ــال والصــراع املســلح انت  عــن األطف

 ومجهوريـة  ،ي وبورونـد ،غنـدا أوحـاالت   هـي  -  حالة تثري القلـق  ١١األطفال يف   حبق  جسيمة  
 ، وكــوت ديفــوار ، والفلــبني، والصــومال، والســودان، وســري النكــا ،الكونغــو الدميقراطيــة 

  تشـــمل احلكومـــات،كـــة جهـــة منتِه٥٤فهنـــاك يف اجملمـــوع .  ونيبـــال، وميامنـــار،وكولومبيـــا
ريـر  وركـز التق  . واملتمردين على حد سـواء، أورد التقريـر أمساءهـا بالتحديـد ووضـع قـوائم هبـا                 

مــن االنتــهاكات اجلســيمة الــيت ُتمــارس علــى حنــو منــهجي ضــد األطفــال يف صــور علــى ســت 
أو اســتخدام األطفــال جتنيــد وقتــل األطفــال أو بتــر أعضــائهم؛ ، هــي حــاالت الصــراع املســلح

االغتصاب أو ضروب أخرى مـن العنـف        ومهامجة املدارس أو املستشفيات؛     واجلنود األطفال؛   
ــع الوصــول ألســباب إنســانية إىل     وال، ضــد األطفــ اجلســيم اجلنســي  ــال؛ ومن اختطــاف األطف
 .األطفال

الذين يعيشون يف ظـل الصـراع       أشار األمني العام يف تقريره إىل أن حالة األطفال          كما   - ٧
، ٢٠٠٤منـذ االسـتعراض الـذي جـرى عـام           األمـاكن   يف العديـد مـن      كثريا  قد حتسنت   املسلح  

ــا،البلقــانوبلــدان ، ، وأنغــوالأفغانســتاناألمــاكن ومــن بــني تلــك   ــا، وإثيوبي ــا وليرب، وإريتري  ،ي
 ٢٠٠٤ ومقارنــة بــالقوائم الــواردة يف تقريــر األمــني العــام لعــام .شــيتيل - وتيمــور ،وســرياليون

)A/58/546-S/2003/1053 و Corr.1 ــة جهــات مــن  )، املرفقــان األول والثــاين2 و ، رفعــت مثاني
، ٢٠٠٥يف عــام كــة إىل القائمــة نتِهالقــوائم نتيجــة تغــري ســلوكها؛ وأضــيفت ســت جهــات م  

فر اأساسا بفضـل حتسـن مجـع املعلومـات؛ ورفعـت ثـالث جهـات مـن القـوائم نتيجـة لعـدم تـو                        
 .معلومات ميكن التحقق منها

ــوائم الرصــد يف    - ٨ ــد جمــددا علــى أن ق ــام   ومــن املهــم التأكي ــر الســنوي لألمــني الع  التقري
حتــدد جهــات منتهكــة بعينــها، ســواء كانــت  ُتســمي الــدول أو البلــدان يف حــد ذاهتــا، وإمنــا   ال

حقـوق  متـس    حمـددة    جسـيمة حكومات أو متمردين، تكون مسـؤولة عـن ارتكـاب انتـهاكات             
ــال ــدان إال للتعريــف    . األطف ــرد أمســاء البل ــاملوقع وال ت ــه ارتكــاب     ب ــذي جــرى في اجلغــرايف ال

ــهاكات، وال ينبغــي أن يفســر ذكــر    ــا أو مناقشــته  أي االنت ــة م ــها أو حال ــة بعين ــه  دول ا علــى أن
ــة مــن    ــانوين لوجــود حال املربمــة عــام  مبفهــوم اتفاقيــات جنيــف  �الصــراع املســلح�تكييــف ق

 .وبروتوكوليها اإلضافيني ١٩٤٩
 

4 05-48301 
 



A/60/335  
 

 التقدم احملرز مند بدء الوالية - ثالثا 
أسفرت جهود التعاون على مدى السنوات الثماين األخرية بني مكتب املمثـل اخلـاص               - ٩
 وكيانات األمم املتحدة الرئيسـية األخـرى، فضـال    )اليونيسيف(فولة منظمة األمم املتحدة للط و

مجاعـات  عن الدول األعضاء باألمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية واملنظمـات غـري احلكوميـة و             
اجملتمــع املــدين األخــرى، عــن خطــوات تقــدم كــبرية أعطــت قــوة دفــع كــبرية جلــدول أعمــال     

 .تقدم ما يلي أوجه الومشلت. األطفال والصراع املسلح
 

 املعايري القواعد وتطوير وتعزيز  -ألف  
مــع الــدول األعضــاء يف تعــاون وثيــق ركــز مكتــب املمثــل اخلــاص، مــن خــالل عملــه   - ١٠

قواعـد  خصيصـا علـى وضـع       دعوتـه   وشركاء األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة، جهـود           
ات العديــدة املاضــية تطــوير وقــد شــهدت الســنو. هــا وتطويرهــاوتعزيزومعــايري محايــة األطفــال 

اعتمـاد الربوتوكـول االختيـاري      مشل  وهذا  . احلماية وصكوكها معايري  من  كبرية  وتعزيز طائفة   
ــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراعات املســلحة      ، ٥٤/٢٦٣القــرار (التفاقي

شـاركة   كحـد أدىن للتجنيـد اإلجبـاري وامل   ١٨الذي حيدد للدول األطـرف سـن    ) املرفق األول 
بالنسـبة للجهـات الفاعلـة       ١٨ كحد أدىن للتجنيد الطـوعي، وسـن         ١٥يف أعمال القتال وسن     

ويواصل املمثـل اخلـاص دعوتـه بـني الـدول األعضـاء مـن أجـل التصـديق علـى                     . من غري الدول  
 .الربوتوكول االختياري إلعطاء هذا الصك أوسع نطاق ممكن من الشرعية والقوة

 اقتـرح املمثـل اخلـاص ثالثـة         ،ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة    نظام روما ا  ومبوجب   - ١١
، وهــي جتنيــد حــربجــرائم باعتبارهــا ألطفــال تتعلــق بأفعــال صــنفت مجيعهـا  باأحكـام خاصــة  

؛ قتــالاألطفــال دون اخلامســة عشــرة مــن العمــر أو االســتعانة هبــم أو اســتخدامهم يف أعمــال ال
اجلسـيم  أعمـال العنـف اجلنسـي    ارتكـاب   وعلى املستشـفيات واملـدارس؛  عمدا جمات  اهلوشن  
إلهالك بــا القســري ألطفــال فئــة مســتهدفة تــهجريعــالوة علــى ذلــك، يشــكل ال. األطفــالحبــق 

 .عملية إبادة مجاعية مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 تصــنيفإىل  املمثــل اخلــاص دعــا ،١٨٢اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم يف إطــار و - ١٢
 التجنيــد  االتفاقيــة أيضــا وحتظــر.أحــد أســوأ أشــكال عمــل األطفــال  باعتبــاره نيــد األطفــال جت

ــة عشــرة مــن العمــر الســتخدامهم يف الصــراعات      ــاري لألطفــال دون الثامن القســري أو اإلجب
 .املسلحة

امليثـاق األفريقـي حلقـوق     التصـديق علـى  إىل املمثل اخلـاص احلكومـات األفريقيـة        ودعا   - ١٣
أول معاهـدة إقليميـة     وهـو   ،  ١٩٩٩وقد دخل هذا امليثـاق حيـز النفـاذ يف عـام             . هالطفل ورفاه 
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لتجنيـــد العســـكري اإلجبـــاري ميـــع أنـــواع االســـن األدىن جلالثامنـــة عشـــرة باعتبارهـــا حتـــدد 
 إطـارا   مكتـب املمثـل اخلـاص       أنشـأ   التصـديق علـى امليثـاق،       ومنـذ  .واملشاركة يف أعمال القتـال    
 . تنفيذ امليثاقرصداليت تئة ياهلللدعم والتعاون مع رئيس 

 الـيت   القواعـد الثقافيـة للشـعوب األصـلية        ركز مكتب املمثل اخلاص اهتمامه على     كما   - ١٤
 فحيثما تنهار البنيات الرمسية خـالل       .يف املاضي توفر احلماية لألطفال يف أوقات احلرب       كانت  

ومـن بـني األمثلـة      . األطفـال الصراع، تظل غالبا القواعد التقليديـة املتأصـلة درعـا هامـا حلمايـة               
على هذه العادات، هناك حفالت التطهري واملصاحلة التقليدية املنظمة يف موزامبيق وسـرياليون،             

. جمتمعـاهتم احملليـة  واليت مكنت العديد من األطفال املرتبطني بالقوات املتحاربـة مـن العـودة إىل         
ا رافــدا هامــا ُمكمــال للمعــايري وقــد عمــل املمثــل اخلــاص علــى تعزيــز القواعــد التقليديــة بصــفته

لقواعــد لدراســة إجــراء ضــمنت الــدعوة الــيت قــام هبــا املمثــل اخلــاص كــذلك، . الرمسيــةالدوليــة 
املؤسســات أحبــاث والقــيم واملمارســات التقليديــة بصــفتها نقطــة حموريــة حمــددة يف جــدول        

 .الصراع املسلحاحتاد البحوث املتعلقة باألطفال يف األكادميية والبحثية اليت يتألف منها 
 

  املتعلق بالسالم واألمن الدويلجدول األعمال: والصراع املسلح ألطفالا - باء 
ميثل االلتزام املنهجي جمللس األمن مبسألة األطفال والصـراع املسـلح عنصـرا رئيسـيا يف                 - ١٥

رات، وبفضل اختاذ جملس األمن لستة قـرا      . استراتيجية الدعوة اليت يتبناها مكتب املمثل اخلاص      
، مكرســة حتديــدا ملســألة األطفــال والصــراع املســلح، أصــبحت هــذه املســألة ١٩٩٩منــذ ســنة 

ومتثـل  . متأصلة يف جدول أعمال اجمللس ومعترفا هبا كتهديد مشروع للسالم واألمـن الـدوليني             
السـنوية  جملـس األمـن     وهتيـئ مناقشـة     . هذه القرارات سندا هاما هلياكـل تنظـيم محايـة األطفـال           

أمـام اجمللـس ليتلقـى إحاطـات عـن          منتظمـة   املكرسة لألطفال والصراع املسـلح فرصـة        املفتوحة  
حمنــة األطفــال املتضــررين مــن احلــروب، يقــدمها املمثــل اخلــاص، واملــدير التنفيــذي لليونيســيف 
والكيانات األخرى ذات الصلة باملوضوع، تشـمل، يف مناسـبات عـدة إحاطـات مـن األطفـال                  

سـهل مكتـب املمثـل اخلـاص احلـوار املباشـر بـني جملـس                كمـا   . املتضررين من احلروب أنفسهم   
محايـة األطفـال، مـن خـالل املبـادرة          العاملـة يف جمـال      األمن واملنظمات غري احلكوميـة الرئيسـية        

 الـيت أصـبحت بـدورها أيضـا مناسـبة           ، بشـأن األطفـال والصـراع املسـلح        �صيغة آريـا  �بوضع  
لــس قبــل املناقشــة  اجملغــري رمسيــة ألعضــاء  ســنوية للمنظمــات غــري احلكوميــة لتقــدمي إحاطــات   

 .املفتوحة
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 هواتفاقاتالسالم إدماج شواغل األطفال يف مفاوضات  -جيم  
اغل مكتب املمثل اخلاص التأكيد على األمهية احلامسة اليت يكتسيها إدماج شـو           يواصل   - ١٦

ل يزيــد ن اإلدمــاج املبكــر لتلــك الشــواغأل صــنع الســالم األطفــال يف خمتلــف مراحــل عمليــات
ويف .  بعـد الصـراع    التأهيـل من فرص إعطاء ما يكفي من عناية وموارد لربامج اإلنعاش و          كثريا  

غريهــا مــن وســطاء هــذا الصــدد، يقــوم املمثــل اخلــاص مبســاعي مباشــرة لــدى األمــم املتحــدة و 
وقــد مشلــت هــذه اجلهــود تقــدمي أحكــام حمــددة    . ، فضــال عــن أطــراف الصــراع ذاهتــا  الســالم

تلـك  وجرى يف أغلب األحيان تطوير عملية التوجيه املوضـوعي     . اقات السالم إلدماجها يف اتف  
تشــاور مــع اليونيســيف وإدارة الشــؤون السياســية وإدارة عمليــات حفــظ الســالم وشــركاء    الب

 .األمم املتحدة اآلخرين واملنظمات غري احلكومية
اج شواغل األطفـال  وألول مرة، أدت أعمال الدعوة اليت قام هبا املمثل اخلاص إىل إدر            - ١٧

ويف ســرياليون، أُدجمــت . يرلنــدا الشـمالية يف آ ١٩٩٨لعــام � اتفــاق اجلمعــة احلزينـة �يف صـراحة  
ــال يف  املمثــل اخلــاص مقترحــات  ــومي للســالم    بشــأن األطف ــام لاتفــاق ل ويف عــام  .١٩٩٩ع

مـن مجهوريـة ترتانيـا      (اقترح املمثل اخلاص، الذي كـان يعمـل مـع جوليـوس نيرييـري               ،  ٢٠٠٠
، ميسِّر عملية السالم يف بوروندي، عـدة أحكـام خاصـة حبمايـة األطفـال أُدرجـت يف                   )تحدةامل

 لألمـني  ، عمـل املمثـل اخلـاص مـع املمثـل اخلـاص      ٢٠٠٣ويف عـام   . اتفاقـات أروشـا   ما بعد يف    
العــام لغــرب أفريقيــا ومــع اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ومــع اليونيســيف لضــمان   

، عمـل   ٢٠٠٥ويف عام   . ألطفال وتأهيلهم يف اتفاق السالم اخلاص بليربيا      إدراج مسألة محاية ا   
 االسـتجابة لشـواغل األطفـال    ضـمان   املمثل اخلاص مع بعثة األمم املتحدة يف السـودان ل         مكتب  

 املمثــل اخلــاصكمــا قــدم مكتــب . بالقــدر الكــايف يف املفاوضــات اجلاريــة ويف اتفاقــات الســالم
ــادرة إدارة   ــذها مــن أجــل اســتحداث       مســامهة موضــوعية ملب ــية اجلــاري تنفي  الشــؤون السياس

ــات لمصــرف  ــم املتحــدة  ابيان ــذا  . ، سيتســم بالشــمولية صــنع الســالم يف جمــال ألم وســيقدم ه
املصرف اإلرشـاد لوسـطاء السـالم التـابعني لألمـم املتحـدة بشـأن طائفـة متنوعـة مـن الشـواغل                       

 .م واتفاقات السالمتشمل محاية األطفال وإدراج قضايا الطفل ضمن عمليات السال
 

 حلفظ السالم إيفاد مستشارين يف جمال محاية الطفل إىل عمليات األمم املتحدة -دال  
إقرارا بالدور احلاسم الذي تضطلع به بعثـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة يف                    - ١٨

ــن، يف     ــس األم ــد جمل ــال، أي ــة األطف ــه  جمــال محاي ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ٢٠٠٢ (١٣٧٩قرارات
ــيم   )٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ و ، اقتـــراح املمثـــل اخلـــاص الـــداعي إىل إجـــراء تقيـ

عددهم ودورهم اسـتعدادا لكـل      ل و يف جمال محاية الطفل   يعملون  مستشارين  منتظم للحاجة إىل    
بعثة حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة، وإيفادهم لعمليات حفظ السالم علـى أسـاس كـل حالـة             
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األطفــال أولويــة خاصــة يف السياســات واألنشــطة والــربامج   وذلــك لضــمان مــنح   علــى حــدة،
وذلــك يشــمل تــوفري التــدريب جلميــع . خــالل خمتلــف مراحــل حفــظ الســالم وتوطيــد دعائمــه

مــوظفي البعثــة يف جمــال حقــوق الطفــل ومحايتــه، كمــا طلــب جملــس األمــن ذلــك صــراحة، إىل 
 املقدَّمـة إىل اجمللـس بشـأن    جانب تقدمي تقارير منتظمـة عـن شـواغل األطفـال يف مجيـع التقـارير          

 بصـفته جهـة اتصـال وحمـاورا يعـىن            يف جمـال محايـة الطفـل       املستشـار كمـا يعمـل     . بلدان حمـددة  
عمليــات حفــظ الســالم واألفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم   بالقضــايا املتصــلة بالطفــل يف مــا بــني  

ة الوطنيــة وفئــات  واحلكومــجمــال محايــة الطفــل املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف  
 .اجملتمع املدين اليت تدعم وتكمِّل بشكل خاص عمل اليونيسيف على أرض الواقع

 ينطوي علـى تعـاون وثيـق بـني         يف جمال محاية الطفل   العامل   املستشارواستحداث دور    - ١٩
ــد       ــد أفضــي إىل حتدي ــات حفــظ الســالم واليونيســيف، وق ــل اخلــاص وإدارة عملي مكتــب املمث

، وكـذا اسـتعراض وتوظيـف       م للمستشارين العاملني يف جمال محاية األطفـال       االختصاصات العا 
 واالحتفـاظ بقائمـة تضـم أمسـاء املـوظفني املـؤهلني            املستشـارين املرشحني لشغل وظائف هؤالء     

تسـتهدف اسـتخالص   وطلـب جملـس األمـن إجـراء اسـتعراض ملبـادرة            . املراد إيفـادهم مسـتقبال    
مارســات يف هــذا الصــدد، ومــن املنتظــر أن يــتم ذلــك يف الــدروس املســتفادة وتطــوير أفضــل امل

 .٢٠٠٦أوائل عام 
ــاد أول مستشــار   - ٢٠ ــذ إيف ــل  ومن ــل  عام ــة الطف ــظ الســالم يف   يف جمــال محاي ــة حف  إىل بعث

األمــم املتحــدة حلفــظ ، أصــبح هــؤالء املستشــارون جــزءا مــن عمليــات  ٢٠٠١ســرياليون عــام 
ــة، وأنغــ  الســالم ــة الكونغــو الدميقراطي ــوار،    يف مجهوري ــدي، وكــوت ديف ــا، وبورون وال، وليربي

 .والسودان، وهاييت
 

ــامل مبوضـــوع   -هاء   ــد وعـــي العـ ــالتزايـ ــررين مـــن املاألطفـ ــراع التضـ ــلحةصـ  ات املسـ
 ومناصرته هلم

التوعية باستخدام وسـائط اإلعـالم   وما زال التواصل الواسع النطاق مع عامة اجلمهور          - ٢١
ومتخضـت  . املمثـل اخلـاص   ية الدعوة اليت يتبعها مكتـب       ميثالن أحد األوجه املركزية الستراتيج    

عن أنشـطة التواصـل هـذه زيـادة هامـة يف التغطيـة اإلمجاليـة، وكـذا طريقـة أكثـر تطـورا ومتيُّـزا                  
 .ملعاجلة مسألة األطفال املتضررين من احلروب، ال سيما من جانب وسائط اإلعالم

ــة واملطبوعــة  وانصــب اهتمــام املمثــل اخلــاص علــى وســائط اإلعــالم     - ٢٢ املســموعة واملرئي
وخدمات اإلنترنـت، مـع التركيـز علـى املصـادر الدوليـة ووسـائط اإلعـالم احملليـة املوجـودة يف                      

 إنتــاج عــدة أفــالم طويلــة املمثــل اخلــاصكمــا يســر مكتــب . البلــدان املتضــررة مــن الصــراعات
م الوثائقيـة املعنونـة     وبرامج إذاعية، وتعاون على إنتاجها؛ وهي أفالم وبرامج مثل سلسلة األفال          
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ــرب � ــال يف احلـ ــود � و �األطفـ ــال اجلنـ ــاة  �األطفـ ــها قنـ ــيت بثتـ ــائقي  ، HBO الـ ــيلم الوثـ والفـ
 املمثـل اخلـاص  كمـا حشـد مكتـب      . ، الـذي وزِّع يف مجيـع أرجـاء العـامل          �مسلحون وأبريـاء  �

دعما فعاال من جانب شخصيات ذات شهرة عاملية مثل بـريس بروزنـان، وروبـرت دي نـريو،                  
ل دوغـالس، واشـترك يف تنظـيم مـؤمترات دوليـة عديـدة للتوعيـة هبـذا اجملـال واسـتنهاض                 ومايك

 .اهلمم للعمل فيه، وشارك فيها
 )www.un.org/children/conflict(املمثـل اخلـاص علـى اإلنترنـت         وأُنشئ موقع مكتب     - ٢٣

وعية عامة الناس وتنظيم احلمالت اإلعالميـة، والغـرض منـه أن يكـون     كوسيلة هامة من أجل ت 
وُصــمِّم هــذا املوقــع ليكــون موقعــا . منــهال لعامــة اجلمهــور وللعــاملني يف هــذا اجملــال ولألطفــال

 .تفاعليا يشتمل على خرائط وأفالم فيديو وصور فوتوغرافية وكميات هائلة من احملفوظات
 

  املديناجملتمعإشراك  -واو  
 يف تنفيـذ الربنـامج اخلـاص باألطفـال     قـدما ، أثنـاء مضـيه   املمثـل اخلـاص   ما فتئ مكتـب      - ٢٤

املتضررين من احلروب، يركز بشكل خاص على عدد من دوائر اجملتمع املدين األساسـية، مثـل               
املنظمـــات غـــري احلكوميـــة واجلماعـــات الدينيـــة واألوســـاط األكادمييـــة واجلماعـــات النســـائية  

 .واألطفال والشباب
ــى        - ٢٥ ــامج والعمــل عل ــذا الربن ــة دورا حامســا يف وضــع ه وأدت املنظمــات غــري احلكومي

وكان من ضمنها املنظمات اليت تركز على عملييت الرصد والدعوة يف هذا اجملـال، مـن           . تنفيذه
، واملنظمــات  املنخرطــة أيضــا يف وضــع منظمــة العفــو الدوليــة، ومرصــد حقــوق اإلنســانقبيــل 

منظمــة ، وجلنــة اإلنقــاذ الدوليــةاألطفــال وتنفيــذها يف امليــدان مــن قبيــل بــرامج للتــدخل لصــاحل 
 محـالت قادهتـا     املمثـل اخلـاص   ودعـم مكتـب     . التحالف الدويل إلنقاذ األطفال   ، و الرؤية العاملية 

شــبكة ، واألطفــالاســتخدام اجلنــود التحــالف مــن أجــل وقــف منظمــات غــري حكوميــة، وهــي 
التحالف مـن   ، و احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية    ، و غريةالعمل الدولية املعنية باألسلحة الص    

 كما شارك مكتب املمثل اخلاص بشـكل منـتظم يف أعمـال عـدد               .أجل احملكمة اجلنائية الدولية   
واعتـاد املمثـل   .  واليابـان ،من اللجان الوطنية التابعة لليونيسـيف، وال سـيما يف إسـبانيا، وأملانيـا     

ــات غـــري احل    ــاص إطـــالع املنظمـ ــاور معهـــا والتمـــاس      اخلـ ــى املســـتجدات والتشـ كوميـــة علـ
أثناء إعـداد التقريـر السـنوي الـذي يقدمـه األمـني العـام بشـأن األطفـال والصـراعات                   مسامهاهتا
 .املسلحة

الدينيـة،   واجلماعـات وأقام املمثل اخلاص لألمني العام ارتباطات باملؤسسـات والفئـات            - ٢٦
ها املعنويـة وشـبكات املؤسسـات اإلنسـانية الـيت           باعتبار ذلك إحدى األولويات، بسـبب سـلطت       

. متلكها يف العامل أمجع، وحضورها الدؤوب يف حاالت الصراع ويف اجملتمعات الـيت تعـاين منـه                
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وغالبــا مــا تظــل هــذه املؤسســات والفئــات واجلماعــات، حيــث يقــوض الصــراع املتطــاول          
.  منــها للــتالحم االجتمــاعياملؤسســات أو اهلياكــل الرمسيــة أو يعطلــها أو يــدمرها، قــوة ال بــد 

كان األمر كذلك، فإن اجلماعات الدينية تؤدي دورا شديد األمهية باعتبارهـا خطـا أماميـا         وملا
كمـا يـؤدي الزعمـاء    . التأهيـل بعـد الصـراع   إعـادة  حلماية األطفال يف أوقات احلروب وخـالل     

ففـي  .  املفاوضـات  الروحيون والسلطات الدينية دورا هاما يف جلب أطراف الصراع إىل طاولة          
الســودان علــى ســبيل املثــال، وّجــه املمثــل اخلــاص دعــوة إىل القيــادة ويّســر مشــاركة الزعمــاء    

كمـا عقـد املمثـل اخلـاص، خـالل      . الروحيني يف مراحل خمتلفة مـن عمليـة السـالم يف السـودان           
ــة كافــة، اجتماعــات مــع الزعمــاء الــروحيني واجلماعــات الدينيــة حلــثهم علــ     ى البعثــات امليداني

وعلى الصـعيد الـدويل،   . الدفاع عما يهم األطفال يف عمليات السالم ويف فترة ما بعد الصراع        
منظمـة املـؤمتر     و الكرسـي الرسـويل    و جملـس الكنـائس العـاملي     جيري حشد تأييد منظمات، مثـل       

وهكـذا، فـإن أنشـطة الـدعوة        . ، لتنفيذ برنامج محاية األطفال املتضررين من احلروب       اإلسالمي
 أمـرا  ٢٠٠١ هبا املمثل اخلاص أدت، علـى سـبيل املثـال، إىل إصـدار الفاتيكـان يف عـام           اليت قام 

كمــا شــارك املمثــل اخلــاص يف عــدد مــن املــؤمترات   . بابويــا يتعلــق باســتخدام اجلنــود األطفــال 
 .الدولية املشتركة بني األديان

قائمــة حيــال ، اقتــرح املمثــل اخلــاص، إدراكــا منــه للثغــرات املعرفيــة ال٢٠٠٠ويف عــام  - ٢٧
مسألة األطفال املتضررين من احلروب ولألثر السليب الذي ختلفه مثل هذه الثغرات على تنفيـذ               
برامج للتدخل بفعالية لصاحل األطفال، إنشاء احتاد جيمـع بـني املؤسسـات األكادمييـة واملـدارس                 

 يف عـام    ونتيجة لذلك، أنشئ  . الفكرية إلجراء أحباث عن مسألة األطفال والصراعات املسلحة       
جملـس حبـوث    ، وذلـك حتـت رعايـة        الصـراع املسـلح   واحتاد البحوث املتعلقـة باألطفـال        ٢٠٠٢

 مؤسسـة  ١٩واحتـاد البحـوث هـذا يضـم     .  الذي يتخذ من نيويورك مقـرا لـه       العلوم االجتماعية 
أكادميية وحبثية، وهو منخرط يف عدد من املشاريع احملددة، من قبيل مجع بيانـات عـن األطفـال            

 املتغرية اليت تسـلكها احلـروب وتـؤثر سـلبا     االجتاهاتات املسلحة، وإجراء أحباث عن    والصراع
يف األطفال، والقواعد والقيم واملمارسات التقليدية اليت حتمي األطفـال يف أوقـات احلـرب ويف                

 .مرحلة تعايف البلد بعد الصراع
للمسـامهة يف تنفيـذ     وُتبذل جهود كبرية لتشجيع إتاحة الفرص أمام األطفـال والشـبان             - ٢٨

ومشــل ذلــك تــوفري منــابر توضــع حتــت تصــرف األطفــال لكــي يتحــدثوا عــن جتــارهبم . الربنـامج 
ويعربــوا عــن آرائهــم مباشــرة لصــناع القــرارات علــى الصــعيد الــدويل، مــن قبيــل جملــس األمــن  
والربملــان األورويب، وليشــاركوا علـــى حنــو أكثــر مباشـــرة يف مفاوضــات الســالم ويف وضـــع       

صـوت  �كمـا اقتـرح املمثـل اخلـاص مشـروع           .  املتعلقة بإعادة اإلعمار بعد الصراع     السياسات
، وهو برنامج إذاعي من إنتاج األطفال وموجه هلم، يتناولون فيه مسـائل تـثري قلقهـم؛                 �الطفل
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 وينفــذ حتــت رعايــة بعثــة األمــم  ٢٠٠٢وقــد تكللــت جتريبــه بالنجــاح يف ســرياليون منــذ عــام   
والعمـل جـار حاليـا لوضـع        . م تقين من مكتب اليونيسـيف القطـري       املتحدة يف سرياليون وبدع   

ويـدعو مكتـب املمثـل اخلـاص إىل تنفيـذ           . مسؤولية هذا املشروع يف عهدة جهات معنيـة حمليـة         
 يف هـاييت، وليربيـا، وبورونـدي، وكـوت ديفـوار،            �صـوت الطفـل   �مبادرات لتطبيق مشروع    

ا املمثل اخلـاص أيضـا إىل مشـاركة األطفـال         ويف سرياليون، دع  . ومجهورية الكونغو الدميقراطية  
 بالتعـاون مـع مركـز       ،كمـا وضـع املمثـل اخلـاص       . بفعالية يف جلنـة اسـتجالء احلقـائق واملصـاحلة         

ــادرة   ــي، مب ــة �حممــد عل ــة،   �مــدارس الســالم العاملي ــة والثانوي ، الــيت ربطــت املــدارس االبتدائي
 بأطفـــال املـــدارس يف منـــاطق   املوجـــودة يف املقـــام األول يف أمريكـــا الشـــمالية واملكســـيك،    

ومن ضمن العناصر املركزية اليت مشلتها هذه املبادرة وضع خطط تعليمية ومنـاهج             . الصراعات
دراســية، قائمــة علــى روايــات إنســانية، يرعاهــا جزئيــا مكتــب املمثــل اخلــاص، وتتنــاول طائفــة 

 .كبرية من جتارب األطفال الذين شهدوا أهوال احلروب
 

 يدانيةالبعثات امل -زاي  
ويتمثل أحد األركان األساسية ألنشطة الدعوة اليت يتوالها املمثل اخلـاص يف البعثـات               - ٢٩

امليدانية اليت توفد إىل مناطق الصـراعات لتقيـيم حالـة األطفـال واإلبـالغ عنـها بشـكل مباشـر،                     
وتوعيــة العامــة والــرمسيني مبحنتــهم، واحلصــول علــى تعهــدات ملموســة مــن أطــراف الصــراع،  

يع املبادرات وبناء القدرات على الصعيد احمللي، ودعم العمـل الـذي تضـطلع بـه ميـدانيا                  وتشج
 .األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية

ومــا زالــت مجيــع البعثــات امليدانيــة الــيت يضــطلع هبــا املثــل اخلــاص تقــوم علــى أســاس      - ٣٠
ة واملنظمات غري احلكومية، يف امليـدان ويف املقـر، ومـع            التعاون الوثيق مع كيانات األمم املتحد     

ذلــك أن هــذه املشــاورات هــي الــيت حتــدد جــدول أعمــال وبرنــامج كــل  . احلكومــات الوطنيــة
يف جمال محايـة الطفـل مـن أجـل الـدفع قـدما       كيانات العاملة   هتدف إىل مساعدة ال   ، وهـي   زيارة

م مكتــب املمثــل اخلــاص بإعــداد دليــل  وقــد قــا. بــاخلطط املتعلقــة باألطفــال علــى أرض الواقــع 
 .البعثات امليدانيةلالضطالع ب

ــة بعقــد جلســيت مناقشــة وإحاطــة       - ٣١ ــات امليداني ــدئ البعث ــا لإلجــراءات املقــررة، تبت وتبع
لألمـم املتحـدة أو بعثـة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، وتنتـهي                 التـابع   ينظمهما الفريق القطـري     

وعقـب  . لألمـم املتحـدة   التـابع   تائجهـا مـع الفريـق امليـداين         بإجراء اسـتعراض شـامل للزيـارة ولن       
لألمــم املتحــدة إىل التــابع االســتعراض اجلمــاعي يف هنايــة الزيــارة، يعهــد رئــيس الفريــق امليــداين  

ب هــذه ـعقـ تـو. لألمـم املتحـدة مبســؤولية القيـام بأنشـطة حمـددة للمتابعـة      تابعـة  وكـاالت معينـة   
ءات خمتلفـة، فضـال عـن بعثـات متابعـة يضـطلع هبـا موظفـو                 الزيارات امليدانيـة اتصـاالت وإجـرا      
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ارجيــة الشــؤون اخلفعلــى ســبيل املثــال، اقتــرح املمثــل اخلــاص ووزيــر   . مكتــب املمثــل اخلــاص 
 اللجنـة الوطنيـة املعنيـة     ، إنشـاء  ١٩٩٩ يف أعقـاب زيارهتمـا املشـتركة إىل سـرياليون يف             يكندال

مج العمل املتعلق باألطفال املتأثرين بـاحلرب يف        برنا، وذلك يف إطار     باألطفال املتأثرين باحلرب  
ويف زيــارات املتابعــة الالحقــة، عمــل مكتــب املمثــل اخلــاص مــع حكومــة ســرياليون . ســرياليون

املمثـل  عمــل    كمـا    .واليونيسيف ومنظمات غري حكوميـة مـن أجـل حتديـد صـالحيات اللجنـة              
، ٢٠٠١رمسيـا يف عـام      اللجنـة   شـئت   وقـد أن  . هـلى الوفـاء بالتزاماتـ    عـجمتمع املاحنني   مـع  اخلاص  

 وحكومـة كنـدا، مـن       مبادرة البنك الدويل للبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون          بتمويل مشترك بني    
 .الربامج لصاحل األطفال املتأثرين باحلربإنشـاء أجل االضطالع بأعمال الدعوة و

يدانيــة املســائل وتشــمل بــرامج العمــل الــيت أعــدها املمثــل اخلــاص يف ســياق زياراتــه امل   - ٣٢
حــاالت األزمــة، كمــا أهنــا تشــكل األســاس الــذي  حالــة معينـــة مــن احلامســة حلمايــة الطفــل يف 

ترتكــز عليــه جهــود الــدعوة املتواصــلة املتضــافرة الــيت يبــذهلا مكتــب املمثــل اخلــاص يف أعقــاب  
 وتشمل تلك الربامج توصيات حمددة قطريا موجهة إىل السلطات الوطنية وكيانـات           . اتالزيار

فعلـى سـبيل    . األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة وجمتمـع املـاحنني واألوسـاط الدبلوماسـية             
ــال، حيــدد   ــامج الرباملث ــال يف أفغانســتان املخصــص ن ــب   لألطف ــذي اشــترك يف إعــداده املكت ، ال

، جمـاالت العمـل والتركيـز ذات        ٢٠٠٢املمثل اخلاص يف عام     القطري لليونيسيف عقب زيارة     
ــة،  ــاألولوي ــيم، واالحتياجــات اخلاصــة للفئــات   يت ال ــا،  الســكانية مــن قبيــل التعل املشــردة داخلي

 بالنســبة للجنــود األطفــال، واأللغــام  نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  وطفـــالت، وال
الســالم حـُـفـــاظ والــذخائر غــري املنفجــرة، وتعزيــز القــدرات يف جمــال محايــة الطفــل، وتــدريب  

 والقيم احمللية حلماية الطفل، وبناء قدرات اجملتمع املـدين، واإلصـالح           يتعلق حبقوق الطفل،   فيما
 .العدالةالتمـاس القضائي واإلداري، وإشراك األطفال يف عمليات استجالء احلقيقة و

. ويشكل احلصول على االلتزامات عنصرا من عناصر برنامج أوسع للزيارات القطريـة            - ٣٣
ام على املستوى القطري أو املنسـقون املقيمـون، بوصـفهم           ويتوىل املمثلون اخلاصون لألمني الع    

، مســؤولية متابعــة االلتزامــات وبــاقي جوانــب برنــامج ـيألمــم املتحــدة امليدانــلوجـــود ارؤســاء 
ويف نفس الوقـت، جيـدر التأكيـد علـى أن مكتـب املمثـل اخلـاص             . العمل على الصعيد القطري   

رصـد االلتزامـات واملعـايري علـى أرض       لرد  صـفة أو وجـود ميـداين أو مـوا         ميلك ما يلـزم مـن        ال
وتتمثـل القيمـة املضـافة    . الواقع، كما أن هذه األنشطة ال تدخل يف نطاق والية املمثـل اخلـاص            

ثـل اخلــاص يف القيــام بأعمـال الدبلوماســية السياســية واإلنســانية مـن أجــل إبــراز القواعــد،    مللم
 �وجهـات العمـل   �ملعلومـات إىل    واحلصول على التزامات، وصـياغة بـرامج العمـل، وتوجيـه ا           

 .املناسبة من خالل إعداد تقارير تقدم إىل اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس األمن
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مبـا يف ذلـك      (االحتاد الروسي  : زيارة ميدانية إىل   ٢٦وحىت اآلن، أجرى املمثل اخلاص       - ٣٤
  ومجهوريـة الكونغـو    ، وبورونـدي  ، وأنغوال ، وألبانيا ، وأفغانستان ، وإريتريا ،إثيوبيا، و )الشيشان

،  والسـودان  ، وسـري النكـا    ، وروانـدا  ، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة        ،الدميقراطية
 ،يرلنـدا الشـمالية   أ و ، وليربيـا  ، وكينيـا  ،كولومبيـا  و ،كوسـوفو  و ، وغينيا ، وغواتيماال ،وسرياليون
ض متابعة مبادرات اختـذت     وقد حظي عدد من املواقع بأكثر من زيارة واحدة بغر         . وموزامبيق

وقــد ظــل . كمــا اضــطلع موظفــو الــربامج بعــدد مماثــل مــن البعثــات امليدانيــة. يف بعثــات ســابقة
 منــها ،مكتــب املمثــل اخلــاص يعمــل بنشــاط يف مواقــع عديــدة أخــرى مل تــنظم إليهــا زيــارات   

 .أوغندا  مشال و،)آتشي (إندونيسيا و، والعراق، ونيبال، واألرض الفلسطينية احملتلة،ميامنار
 

ــرامج       -حاء   ــاحلرب يف جــداول أعمــال وب ــة األطفــال املتضــررين ب إدمــاج مســألة محاي
 يمية وغريها من املنظمات الدوليةاملنظمات اإلقل

اص اهتمامــا خاصــا جلهــود الــدعوة لــدى الــدول األعضــاء واملنظمــات أوىل املمثــل اخلــ - ٣٥
ــأثرين      ــال املتـ ــة باألطفـ ــواغل املتعلقـ ــى إدراج الشـ ــا علـ ــجعا إياهـ ــة، مشـ ــات اإلقليميـ واجملموعـ

سـيما يف    بالصراعات املسلحة بصورة أكثر انتظاما يف جداول أعماهلـا وسياسـاهتا وبراجمهـا، ال             
ــتعمري واإلصــالح بعــد الصــراع   ــة    .جمــال ال  وقــد ُوفــق يف ذلــك عــدد مــن املؤسســات احلكومي

االحتاد األورويب واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب        هيئـات   من قبيل االحتاد األفريقي و     ،الدولية
 .أفريقيا وشبكة األمن اإلنساين

مبادرات بالتعاون مع أربـع هيئـات       وضـع  وركزت الشراكة مع االحتاد األورويب على        - ٣٦
 الـوزراء، واملفوضـية األوروبيـة، والربملـان األورويب، وإطـار التعـاون بـني                جملـس : يـ هـ  ،رئيسية

وقــد أمثــرت هــذه  .  واالحتــاد األورويبئجمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــاد  
املبادئ التوجيهيـة لالحتـاد األورويب بشـأن األطفـال     �  منها اعتماد،الشراكة عن نتائج ملموسة 

 مـن جانـب جملـس الشـؤون         ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كـانون يف   �ت املسـلحة  املتأثرين بالصراعا 
 األوروبيــة حاليــا بتمويــل  املفوضــيةتقــوم عــالوة علــى ذلــك،  . العامــة التــابع لالحتــاد األورويب 

قدم مكتب املعونة اإلنسـانية التـابع هلـا     لصاحل األطفال املتأثرين باحلرب، كما  خمصصة  مشاريع  
 .الصراعات املسلحةوتعلقة باألطفال احتاد البحوث املفائدة منحة ل
فيمـا يتعلـق باألطفـال    � جـوار مبـادرة  � بشـأن لى أثـر اقتـراح قدمـه املمثـل اخلـاص         وع - ٣٧

 جانــب املمثــليف غــرب أفريقيــا، دعــا وزيــرا خارجيــة كنــدا وغانــا، إىل  والصــراعات املســلحة 
 عقـد مـؤمتر لـوزراء    إىل ،واألمـني التنفيـذي للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        اخلـاص 

هـذا  وشهــد   . ٢٠٠٠ل  أبريـ /يف أكـرا يف نيسـان     ،   اجلماعـة  البلدان األعضـاء يف   خارجية ودفاع   
 بشـأن األطفـال املتـأثرين     أكـرا  خطـة عمـل   وإعـالن أكـرا      :اـ مهـ  ،املؤمتر اعتماد وثيقـتني هـامتني     
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ت كمــا أســفر. يتضــمنان تعهــدات قويــة لصــاحل األطفــال ، اللذيـــن بــاحلرب يف غــرب أفريقيــا 
جهود املمثل اخلاص عن إنشـاء وحـدة حلمايـة الطفـل داخـل أمانـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول                      

بإنشـاء آليـة السـتعراض النظـراء فيمـا يتعلـق             غرب أفريقيا، وقامت الدول األعضاء يف اجلماعة      
 .باألطفال والصراعات املسلحة من أجل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل

، ٢٠٠١الوزاري لبلدان شبكة األمن اإلنساين، املعقود يف األردن عـام           ويف االجتماع    - ٣٨
. ألطفـال والصـراعات املسـلحة     ااقترح املمثـل اخلـاص أن تـويل الشـبكة اهتمامـا خاصـا ملسـألة                 

اليت آلت فيها الرئاسة إىل النمسا، اعُتمدت مسألة األطفال املتـأثرين بـاحلرب   تاليـة ويف الفترة ال  
اشــتراك وزارة منــها حمـــددة،  مبــادرات  عــدة ممــا أدى إىل اختــاذ،ولويــةمســألة ذات أبوصــفها 

 جمموعة قواعد ومعايري حلماية األطفـال        وتعميم  نشر خارجية النمسا ومكتب املمثل اخلاص يف     
 .املتأثرين بالصراعات املسلحة

 
 داخــلاملســائل املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة   تعمــيم  -رابعا  

 *منظومة األمم املتحدة
 األمـم املتحـدة ويف      يشكل تعميم الشـواغل املتعلقـة باألطفـال داخـل كيانـات منظومـة              - ٣٩

القواعــد واملعــايري الدوليــة حلمايــة  �حقبــــة تطبيــــق�مجيــع أنشــطتها عنصــرا أساســيا يف افتتــاح 
ويف الســنوات القليلــة املاضــية، حققــت منظومــة األمــم املتحــدة  . األطفــال يف حــاالت الصــراع

إدماج مسـائل   يشمل  هذا التقدم   و. تقدما هائال يف تعميم مسألة األطفال والصراعات املسلحة       
ويف . األطفال يف األنشـطة املواضـيعية ذات الصـلة يف مجيـع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة                   

 والفـرق  العمـل  أفرقـة مـن    عـدد  بشـأن إنشـاء  حمـددة  قدم املمثل اخلاص اقتراحـات    هذا الصدد،   
. دعوهتـــا لالنعقـــادقـــام بتشـــكيلها والعاملـــة املعنيـــة بقضـــايا األطفـــال والصـــراعات املســـلحة و

النطـاق  درجة التعاون اهلام الواسـع      تبني  إنشاء أفرقة العمل والفرق العاملة املذكورة       بادرات  وم
القيـادة الـيت يضـطلع هبـا     أمهيــة   بني كيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، كما تـربز           

 .دوره التنظيمي يف هذا الصـدداملمثل اخلاص و
ل والصراعات املسلحة بدعوة مـن املمثـل اخلـاص          تشكلت فرقة العمل املعنية باألطفا    و - ٤٠

 حبيــث تضــم كيانــات األمــم املتحــدة املختصــة للعمــل بشــأن مســائل تتعلــق    ٢٠٠١منــذ عــام 
ــأثرين بالصــراعات املســلحة، وهــي متثــل وســيلة هامــة لتعزيــز التعمــيم اجلــوهري      باألطفــال املت

وتتألف فرقـة العمـل     . م املتحدة للشواغل املتعلقة باألطفال املتأثرين باحلرب داخل منظومة األم       

 

، الـذي يتنـاول   (A/59/426)انظر أيضـا تقرير املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصـراع املسـلح                 * 
 .حصريا تعميم قضيـة األطفال املتأثرين بالصراع املسلح يف منظومة األمم املتحدة
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إدارة املعنية باألطفال والصراعات املسـلحة مـن اليونيسـيف، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم، و                
، مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان الشــؤون القانونيــة، و، ومكتــب الشــؤون السياســية

 وإدارة شــؤون ،صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
املستشـارة اخلاصـة لألمـني      ، ومكتـب    مكتـب املستشـار اخلـاص املعـين بأفريقيـا         نزع السـالح، و   

، مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني         ، و لقضايا اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة     املعنيـة با العام  
يف البدايـة  مشلـت فرقـة العمـل       كمـا   . وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة العمـل الدوليـة            

 ٢٠٠٤إال أنـــه ابتـداء مـن عـام     . منظمات غري حكومية رئيسية تعمل يف جمـال محايـة األطفـال      
 سويلــتمكـــال علــى حـــدة مــع منظمــات غــري حكوميــة  اخلــاص يتشــاور مكتــب املمثــل أخــذ 
فرقــة العمــل بــني مشــاورات مشــتركة ، كمــا يدعـــو، حســب االقتضـــاء، إلـــى دخالت منــهااملــ

 .يةومنظمات غري حكوم
لها ـَّــ اليت اقترح املمثل اخلاص إنشـاءها وشك        األخرى  العاملة والفرق العمل   ومن أفرقة  - ٤١

 :ودعاها إىل االنعقـاد
ــة بالطفــل والعدالــ   �  ــة املعني ــة التوجيهي ــة  اللجن ــة الدولي ؛ وقـــد ة مــن أجــل احملكمــة اجلنائي

التحضـريية   جنـة دعوة لـدى املشـتركني يف الل   من أجل االضطالع بأعمـال الـ  شـُـكـِّـلت
ونتيجـة هلـذه املبـادرة، تشـمل        . قضـايا األطفـال    فيما بتعلـق ب    للمحكمة اجلنائية الدولية  

اضــر عــدة أحكــام هامــة ت احلقواعــد اإلثبــات والقواعــد اإلجرائيــة للمحكمــة يف الوقــ
 .مت حلماية األطفالـمـُـص

  أنشـئ  ؛ وقــد  فـال الفريق العامل املعين بتدريب أفراد حفظ السالم يف جمـال محايـة األط             � 
 يتألف مـن مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام،      و (٢٠٠١يف عام هذا الفريق العامل 

ـــةواليونيســيف، وإدارة عمليــات حفــظ الســالم وصــندوق إنقــاذ ال   وقــد أجنــز ). طفول
 .أصبحت اآلن جاهزة إلصدارها وتعميمها يف املنظومة ،ة تدريبيمشروع مواد

 مســألة محايــة الطفــل يف عمليــات األمــم املتحــدة لصــنع  الفريــق العامــل املعــين بإدمــاج  � 
 وهــو ٢٠٠١أنشــئ هــذا الفريــق يف عــام وقـــد  ؛الســالم وحفــظ الســالم وبنــاء الســالم

ــات حفــظ        ــام، وإدارة عملي ــل اخلــاص لألمــني الع ــب املمث ــن مكت مؤلــف باألســاس م
مـن  وقد قام بإعداد ثالث جمموعات      . ، وإدارة الشؤون السياسية   السالم، واليونيسيف 

املواد اإلرشادية، إحداها عن صنع السالم والثانية عن بنـاء السـالم والثالثـة عـن حفـظ         
 أصـحاب املصـلحة   ستعملهايــ وقد أصبحت هذه املواد جاهزة لإلصـدار كـي     . السالم
 .يف ذلـك
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العــاملني يف جمــال محايــة الطفــل إىل املستشــارين إيفـــاد الفريــق العامــل املعــين باختيــار و � 
يشــترك مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وإدارة عمليــات حفــظ ؛ ومبعثــات الســال
سيف معا يف االحتفاظ بقائمة باملرشحني احملتملني للعمـل كمستشـارين           يالسالم واليون 

 ويقدم مكتب املمثل اخلاص لألمني العام واليونيسيف تقييمـات          .يف جمال محاية الطفل   
شــحني املــدرجني يف قــوائم التصــفية تقنيــة إىل إدارة عمليــات حفــظ الســالم بشــأن املر

 .بعثات السالمإيفادهـم إلـى املتعني 
 وهـــو(، االنتقاليــة يف ســرياليونيف املرحلــة املعــين بالعدالــة غــري الرمســـي الفريــق العامــل  � 

الشـؤون القانونيـة واليونيسـيف      مكتـب  يتألف من مكتب املمثل اخلاص لألمني العام و       
ــوق    ــم املتحــدة حلق ــم     ومفوضــية األم ــة األم ــة وبعث اإلنســان واملنظمــات غــري احلكومي

قام هذا الفريق العامل غري الرمسي بإعداد مبادئ توجيهيـة          وقـد  . )املتحدة يف سرياليون  
ــة اســتجالء      ــة األطفــال ومشــاركتهم يف احملكمــة اخلاصــة لســرياليون وحلن تتعلــق حبماي

 .احلقيقة واملصاحلة
ــري الرمســي املعــين با     �  ــق االستشــاري غ ــال والصــراعات املســلحة  الفري -١٩٩٨ (ألطف

ــق   . )٢٠٠١ ــذا الفريـ ــل هـ ـــد عمـ ــال    وقـ ــة باألطفـ ــائل املتعلقـ ــيق املسـ ــل تنسـ ــن أجـ مـ
وبناء على اقتراح من املمثل اخلاص لألمـني العـام،          . والصراعات املسلحة بصورة عامة   

االســتجابة يف فتــرة مــا بعــد الصــراع؛   : شــكل هــذا الفريــق عــدة أفرقــة العمــل بشــأن  
ــادرات اجلــ  ــر اجلــ     ومب ــدعوة؛ وأث ــة يف جمــال ال ــدرات احمللي ــاء الق ـــى وار؛ وبن ـزاءات عل

األطفال؛ وإدمـاج املعـايري يف عمليـات األمـم املتحـدة؛ واملتابعـة بشـأن قـرارات جملـس                    
 .األمن

كمــا يشــارك املمثــل اخلــاص بانتظــام، بوصــفه عضــوا، يف اهليئــات الرئيســية لصــنع           - ٤٢
فريق اإلدارة العليا؛ واللجنة التنفيذية املعنية بالسـالم        قبيل  من  التـي  السياسات يف األمم املتحدة     

عتبـارات  المباشرة مع كبار املديرين ا، حيـث أثـار التنفيذية للشؤون اإلنسانية واألمن، واللجنة
 .باألطفال والصراعات املسلحةاملتعلقـة سياسية ال

عيـــت لالنعقـاد فــي    ُدشارك مكتب املمثل اخلـاص يف فـرق عاملـة وأفرقـة عمـل               كمـا   - ٤٣
فريق التنفيذ املعين حبمايـة املـدنيني يف الصـراعات املسـلحة التـابع              منظومة األمم املتحدة، ومنها     

والفريق العامـل املعـين مبسـائل الفتـرة االنتقاليـة املشـترك بـني        ؛ ةللشؤون اإلنساني للجنة التنفيذية
 املعنية بالوقايـة    فرقة العمل و؛  ون اإلنسانية اللجنة التنفيذية للشؤ   و جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   

 الفريـق العامـل   واملشـتركة بـني الوكـاالت    اجلنسيني التابعة للجنـة الدائمـة  عتـداء من العنف واال
 املعـين بالعدالـة وسـيادة القـانون التـابع           والفريق العامل ؛  التابع للجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية    
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دعتــه لالنعقـاد    الـذي  فريـق اخلـرباء املعنــي مبنـع الصـراعات     و ؛واألمـن  مللجنـة التنفيذيـة للسـال  
دعتهــا لالنعقـاد   الـيت   آلية تنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغريةو ؛إدارة الشـؤون السياسية

 .إدارة شؤون نزع السالح
خصصـة  كما يشارك مكتب املمثل اخلاص بصورة منتظمة يف عدد من أفرقة العمـل امل              - ٤٤

دعتـها  )  وهـاييت  ، وبورونـدي  ، والسـودان  ،رياـ وليبـ  ، وكوت ديفـوار   ،أفغانستان(ادى  لبلدان فر 
إدارة الشـؤون السياسـية وإدارة عمليـات حفـظ السـالم مـن أجـل التخطـيط للبعثـات                    لالنعقاد  

ا مكتـب   ـدعـ يف هذه احملافـل،     و. السياسية وبعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وتنفيذها       
ــل اخلــاص   ـــزع     إىل إاملمث ــرامج ن ــذ ب ــات صــنع الســالم، وتنفي دراج شواغـــل األطفــال يف عملي

إحلــاق خــرباء يف جمــال محايــة الطفــل ببعثــات  الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج لألطفــال، و 
ــيم ــيني ،التقي ــال  يف جمــال مستشــارين  وتع ــة األطف ــم املتحــدة حلفــظ   ضــمن محاي ــات األم عملي
 .السالم
ومفوضـية  اليونيسـيف،   سـيما    ة يف األمـم املتحـدة، ال      هماملكيانات  ال واضطلعت بعض  - ٤٥

مكتـب تنسـيق    ، و الجـئني، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان           شـؤون ال  األمم املتحـدة ل   
ألطفــال ا ابــادرات عديــدة لــدمج قضــاي مبالشــؤون اإلنســانية، وإدارة عمليــات حفــظ الســالم،  

مكاســب رات، الــيت حقـقـــت أيضــا وهـــذه املبــاد. والصــراعات املســلحة يف سياســاهتا وبراجمهــا
ــدأت تؤتــ  ،ملحوظــة ــى ـب ــا عل ـــذي  ت و السياســاى مســتوي مثاره ــذه  املســتوى التنفي داخــل ه
ومـن  . وما ينبغي فعله اآلن هو تعزيز هـذه املكاسـب ووضـعها يف قالـب مؤسسـي                . املؤسسات

األطفـال  يف جمـال قضـايا   يف نطاق كيانـات األمـم املتحـدة الرئيسـية     الواضح أن اجلهود املبذولة    
املتعلقـة    الشـواغل  هناك حاجة إىل إدماج، وأنزال جهودا غري متسقةال ت والصراعات املسلحة

مـن هـذه   ختصاص كـل  يف جماالت ا ومنهجيةوضوحـا  أكثر إدماجا املتأثرين باحلربباألطفال 
 .املؤسسات

لعمـل   يـتعني ا   الـيت ثغـرات   ال مـن بعـض   ألمـم املتحـدة     منظومـة ا  استجابة  كذلـك تعانـي    - ٤٦
املتـأثرين بـاحلرب إدماجـا      األطفـال    شواغلدمج  وتشمل هذه الثغرات احلاجة إىل      . على سدها 

عمليـة  مـن قبيـل     ، الـيت    ألمـم املتحـدة   ا ا يف العمليات املؤسسية الرئيسية اليت تقودهـ      أكثر انتظاما   
طـار  إ/كالتقييــم القطـري املشـتر     عمليــة    اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، و         ـاتالنداء املوحد، وورق  

 .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
ـــر ه ــــوعلــى حنــو مــا أوصــى ب  - ٤٧ تقيــيم شــامل الســتجابة   عـــن إجـــراء األمــني العــامتقريـ

ــة  ــممنظوم ــأثرين بالصــراع  ملســألة  املتحــدة األم ــال املت ــاج )A/59/331(ة  املســلحاتاألطف ، حتت
 أنشــطة الـدعوة الــيت تقــوم هبــا  مواصلة وتعزيــزبـــمنظومـة األمــم املتحــدة إىل حتســني اسـتجابتها   
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ــال       ــأثرين بالصــراعات املســلحة، وإنشــاء نظــام فع ــال املت ـــة لصــاحل األطف للرصــد ذي مصداقيـ
 ١٦١٢علـى النحـو املعتمـد يف قـرار جملـس األمـن              (واإلبالغ عـن انتـهاكات حقـوق األطفـال          

ة مؤسسـات   ، وتعزيز تعميم املسائل املتعلقة باألطفال والصـراعات املسـلحة يف كافـ            ))٢٠٠٥(
 .املسألةبصـدد هـذه  وحتسني التنسيق بينها ،منظومة األمم املتحدة

 
ـــح -خامسا   ـــة �ة ـمل ــة النتقــال مــن  ا: �التطبيــقحقب ــة  إىل اتااللتزامــمرحل مرحل

  على أرض الواقعالفعل
، عـــن ٢٠٠٥فربايــر / قدمـــه، يف شــباطتقريــر ســنويأحـــدث اقتــرح األمــني العــام يف  - ٤٨

إنشاء نظام امتثال من أجـل كفالـة بـدء        ) A/59/695-S/2005/72 (عات املسلحة األطفال والصرا 
وهنـاك أربعـة    . قواعد ومعايري دولية حلماية حقوق األطفال املتأثرين باحلرب        � تطبيــق حقبــة�

 :يـ ه،لنظام االمتثالعناصر رئيسية 
مسـاء  بأمنهجيــة  ينتج عنه وضع قائمة   مـمـا  استعراض سلوك أطراف الصراع،      )أ( 

 األطراف املخالفة املسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل؛
بدء حوار مع أطراف الصـراع يفضـي إىل وضـع وتنفيـذ خطـط عمـل لوقـف                    )ب( 

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل؛
إنشــاء آليــة للرصــد واإلبــالغ مــن أجــل تقــدمي معلومــات منتظمــة موثــوق هبــا   )ج( 

 ال، كأساس الختاذ اإلجراءات؛بشأن االنتهاكات واالمتث
ــة  )د(  ــن خــالل   املكفال ــة بصــنع     ســاءلة م ــات الرئيســية املعني ــدابري تتخــذها اهليئ ت

 .السياسات واختاذ القرار
 

ــا يف قــوائم        -ألف   ــن االنتــهاكات وإدراجه ــام يف تســمية األطــراف املســؤولة ع االنتظ
 واستعراض مدى االمتثال

القتــراح الرامـي لرصـد أطــراف الصـراعات الــيت    ، أجـاز جملــس األمـن ا  ٢٠٠١يف عـام   - ٤٩
ومنـذ ذلـك احلـني،      . األطفال وتستخدمهم يف حاالت الصراع املسلح وإدراجها يف قوائم        جتند  

تضمن التقرير السنوي لألمني العـام عـن األطفـال والصـراعات املسـلحة معلومـات حمـددة عـن                    
ــالتقر       ــة ب ــوائم الرصــد املرفق ــال وق ــوق األطف ــهاكات جســيمة حلق ــيت تســمى بوضــوح   انت ير ال

وقــد تطــورت ممارســة إدراج األطــراف يف قــوائم تطــورا . األطــراف املســؤولة عــن االنتــهاكات
، حىت بلغت جمموعة شاملة يف تقريـر األمـني العـام هـذه السـنة، الـذي                ٢٠٠١تدرجييا منذ عام    

مـم  يدرج األطراف املسؤولة يف مجيع احلاالت الباعثة على القلق حيـث اسـتطاعت منظومـة األ               
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املتحــدة أن حتصــل علــى معلومــات عــن جتنيــد اجلنــود األطفــال واســتخدامهم والتحقــق منــها،   
ــها األطــراف       ــهاكات اجلســيمة األخــرى حلقــوق األطفــال الــيت ارتكبت ــان االنت باإلضــافة إىل بي

 .املدرجة يف القوائم
تلـك  ويف املقام األول، كان الغرض من وضع قوائم األطراف املخالفة ضمان مسـاءلة               - ٥٠

وتقــدم قــوائم الرصــد األســاس الشــرعي الــالزم للجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة  . األطــراف
كما متثـل قـوائم الرصـد األسـاس الـالزم لتلـك             . الختاذ إجراءات ضد األطراف املخالفة احملددة     

وهـي ميكـن أن متثـل       . األطراف للدخول يف حوار ووضع خطط عمل لوضع حد لالنتـهاكات          
ف إىل التهديد املعقول باختاذ إجراءات من جانب الكيانات اليت متلك القـدرة             رادعا قويا، يضا  

 .والوسيلة ملواصلة تلك اإلجراءات حىت النهاية
 

ــيمة      -باء   ــهاكات اجلســ ــد لالنتــ ــع حــ ــل لوضــ ــع خطــــط عمــ ــوار ووضــ ــراء حــ إجــ
 األطفال حلقوق

اف، سـواء   من املهـم للغايـة الـدخول يف حـوار بشـأن محايـة األطفـال مـع مجيـع األطـر                      - ٥١
كانت حكومات أو مجاعات متمردة، اليت يكون لتصرفاهتا تأثري ملحوظ علـى األطفـال، دون               

ولـذلك، فـإن الـدخول يف    . أن تترتب علـى ذلـك أي آثـار علـى وضـعها السياسـي أو القـانوين             
ــى تلـــك       ــانوين معـــني علـ ــع قـ ــرعية أو أي وضـ ــفي شـ ــردة ال يضـ ــة متمـ ــع أي مجاعـ ــوار مـ حـ

ــد   .اجلماعــة ــالغرض الوحي ــة لألطفــال      ف مــن إجــراء حــوار مــن هــذا النــوع هــو ضــمان احلماي
وجيـب إجـراء هـذا احلـوار بشـفافية تامـة وبعلـم احلكومـات الوطنيـة          . والوصول إليهـم  الضعفاء
 .وتعاوهنا

ــدة املاضــي   - ٥٢ ، رســخ املمثــل اخلــاص واليونيســيف ممارســة   ةوعلــى مــدى الســنوات العدي
وظـل اهلـدف مـن إجـراء هـذا احلـوار انتـزاع              . الفـة منتظمة تتمثل يف التحاور مع األطراف املخ      

ادة من هـذه األطـراف، مثـل االمتنـاع عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم كجنـود،                    جالتزامات  
ــار ألغــراض إنســانية      واإلفــراج عــن األطفــال املخــتطفني، ومراعــاة عمليــات وقــف إطــالق الن

نســـانية ومحايـــة الســـكان ني، وإتاحـــة إمكانيـــة الوصـــول لإلغاثـــة اإلصـــالتغذيـــة والتح لتيســـري
 . املشردين

وينبغي أن يفضي احلوار إىل وضع أطراف الصـراع خلطـط عمـل عمليـة حمـددة الـزمن                    - ٥٣
وتتحمـل أفرقـة األمـم املتحـدة امليدانيـة املسـؤولية       . وتنفيذها إليقاف االعتداءات على األطفـال   

علـى األطـراف لوضـع      الرئيسية عن الدخول يف حوار يتعلق حبماية األطفال، وممارسـة ضـغوط             
خطط عمل وتنفيذها، واستعراض مدى امتثال األطراف هلا استعراضا دوريا، ورفـع تقريـر إىل       

 .األمني العام
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ومــن ناحيــة عمليــة، اتضــح أن حتقيــق احلــوار وخطــط العمــل يشــكل حتــديا وســيكون   - ٥٤
حملـددة  متفاوتا بـني مكـان وآخـر لعـدة أسـباب، مـن بينـها الغمـوض الـذي يكتنـف املتطلبـات ا                       

إلجــراء احلــوار ووضــع خطــط العمــل، وعــدم وجــود آليــة رصــد وإبــالغ فعالــة علــى املســتوى  
ومــن املتوقــع . القطــري، واملشــاكل األمنيــة، وعــدم إمكانيــة الوصــول لألطــراف وعــدم تعاوهنــا
ــام          ــني الع ــا حــددها األم ــالغ كم ــة الرصــد واإلب ــاد آلي ــد إجي ــة عن ــك،  . تيســري العملي ــع ذل وم

لية بالضرورة بعض القيـود السياسـية واألمنيـة الـيت سيسـتمر التصـدي هلـا           ينهي وجود اآل   ال قد
 .من خالل املساعي والقنوات السياسية املناسبة

 
 إنشاء آلية رصد وإبالغ -جيم  

التنفيـذ التـدرجيي، دون إبطـاء وبالتشـاور         ) ٢٠٠٥ (١٦١٢يطلب قرار جملـس األمـن        - ٥٥
 العام للرصد واإلبالغ، بصورهتا املفصلة يف أحـدث         نيالوثيق مع احلكومات الوطنية، آللية األم     

ــال والصــراعات املســلحة     ــن األطف ــر ع ــة   ). A/59/695-S/2005/72(تقري ــل الالزم ــة العم وخط
إلنشـــاء اآلليـــة وتنفيـــذها هـــي نتـــاج مشـــاورات مستفيضـــة داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة،  

ــة، واملنظمــات اإلقلي    ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ــة، واجملتمــع املــدين يف  واحلكومــات الوطني مي
 . ٢٠٠١البلدان املتأثرة بالصراعات، منذ عام 

واهلدف مـن خطـة العمـل هـو إخضـاع ممارسـة الرصـد واإلبـالغ القائمـة، الـيت ظلـت                     - ٥٦
أساسا جلمع املعلومات للتقرير السـنوي لألمـني العـام لعـدة سـنوات، ملنهجيـة معينـة وتنظيمهـا                    

أن ييسـر تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ عمليـة تقـدمي التقـارير                 ومـن املتوقـع     . بصورة أكثر فعالية  
وينهض بأعباء التجميع املنـتظم ملعلومـات موضـوعية حمـددة حسـنة التوقيـت وموثـوق هبـا عـن                      

ومن املهـم التأكيـد علـى أنـه     . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفال يف حاالت الصراع املسلح       
غ، إذ أن اآللية مصممة حبيث تعتمد علـى املـوارد    للرصد واإلبال  دلن يتم إنشاء أي كيان جدي     

 .املوجودة وتقوم بتنسيقها وتنظيمها على الصعيدين الوطين والدويل
مجـع املعلومـات والتنسـيق واختـاذ        : وستعمل اآللية على ثالثـة مسـتويات رئيسـية، هـي           - ٥٧

ودجمهـا وإعـداد    إجراءات وإعداد التقارير على املستوى القطري؛ وتنسيق املعلومات وتـدقيقها           
 التقارير على مسـتوى املقـر؛ وإجـراءات ملموسـة لضـمان االمتثـال، تتخـذها علـى حنـو خـاص                     

ــل   ــيت متثــ ــات الــ ــل �اهليئــ ــات العمــ ــات   � جهــ ــة، واملنظمــ ــات الوطنيــ ــها احلكومــ ــن بينــ ومــ
والدولية، وجملس األمن، واجلمعية العامـة، وجلنـة حقـوق اإلنسـان، واحملكمـة اجلنائيـة                 اإلقليمية
  .الدولية
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 � حقبة التطبيق�دور الدول األعضاء واجلمعية العامة يف تأمني  -دال  
منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، ظلت اجلمعيـة العامـة تـؤدي دورا رئيسـيا يف حتديـد                   - ٥٨

ــأثرين بــاحلرب   ــة حقــوق األطفــال املت ويف عــام . ودفعــه قــدما إىل األمــام . جــدول أعمــال محاي
وصــي بــأن يعــني األمــني العــام خــبريا مســتقال لدراســة تــأثري    ، اختــذت اجلمعيــة قــرارا ي ١٩٩٣

ويف عـام   . الصراعات املسـلحة علـى األطفـال، وذلـك إثـر توصـية قدمتـها جلنـة حقـوق الطفـل                    
، أوصــت اجلمعيــة، اســتجابة لتقريــر غراســا ماشــيل عــن أثــر الصــراعات املســلحة علــى ١٩٩٦

طفـال والصـراعات املسـلحة لفتـرة ثـالث          األطفال، بأن يعني األمني العام ممثال خاصا معنيا باأل        
، ملسألة األطفـال    ١٩٩٣وباإلضافة إىل ذلك، ظلت اجلمعية العامة تتصدى، منذ عام          . سنوات

ــدول       ــأثرين بــاحلرب كجانــب مــن القــرار اجلــامع بشــأن حقــوق الطفــل، وذلــك بــدعوة ال املت
صــراعات األعضــاء وخالفهــا مــن الكيانــات إىل وضــع حــد النتــهاكات حقــوق األطفــال يف ال  

املســلحة، والتصــديق علــى الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق          
كما حثت اجلمعية الـدول علـى اختـاذ تـدابري خاصـة             . باشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة    

 .من أجل محاية البنات املتضررات من احلرب، يف قرار ُخصص للطفلة
اجلمعيــة العامــة تواصــل حتمــل مســؤولية كــبرية يف تــأمني   وال تــزال الــدول األعضــاء و - ٥٩
. الصكوك والقواعد الدولية حلماية حقوق األطفال من خالل تـدابري ملموسـة           � حقبة تطبيق �
تتيح الدورة السـنوية العاديـة للجمعيـة العامـة فرصـة هامـة هلـذه اهليئـة لكـي تسـتعرض تقـارير                 و

ويف هـذا الصـدد، ينبغـي مالحظـة     . ار واليتـها الرصد واالمتثال وتتخذ اإلجراء املناسـب يف إطـ      
ــام الســنوي عــن األطفــال والصــراعات املســلحة يقــدم إىل جملــس األمــن        ــر األمــني الع أن تقري

 .واجلمعية العامة يف وقت واحد
وتتحمل الدول األعضاء مسؤولية سياسية وقانونية رئيسية ومباشرة عن توفري احلمايـة             - ٦٠

ويف هذا الصدد، تشكل الدول األعضـاء أول مقصـد          .  أقاليمها الفعالة والغوث لألطفال داخل   
ايري املعـ � تطبيـق حقبـة  �للعمل وأول خط استجابة، بأدائها يف النهاية للدور الرئيسي يف تأمني    

وينبغــي دائمــا ألي إجــراء تتخــذه كيانــات األمــم املتحــدة   . والقواعــد الدوليــة حلمايــة أطفاهلــا 
ســـتوى القطـــري أن يهـــدف لـــدعم وتكميـــل أدوار  والشـــركاء الـــدوليون اآلخـــرون علـــى امل 

ويف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا         . السلطات الوطنية واجلهات الفاعلـة املتعلقـة باحلمايـة والتأهيـل          
 مؤسسات احلماية الوطنيـة، مثـل وزارات أو هيئـات محايـة الطفـل واهليئـة القضـائية والشـرطة،                   

 ينبغـي أن جيعـل الشـركاء الـدوليون مـن            أضعفتها جتربة الصراعات املسلحة الطويلـة األمـد،        قد
 .أولوياهتم دعم إعادة بناء املؤسسات والقدرات احمللية املخصصة للحماية والتأهيل
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 استمرار دور مكتب املمثل اخلاص يف جمال الدعوة وأولوياته -سادسا  
ينبغــي النظــر إىل أعمــال املمثــل اخلــاص وفهمهــا يف إطــار تقســيم العمــل بــني اجلهــات   - ٦١
لفاعلة يف جمال الدعوة واجلهات الفاعلة التنفيذيـة، وبـني مكتـب املمثـل اخلـاص واليونيسـيف،                  ا

وينبغــي التأكيــد علــى أن املمثــل  . وبــني مكتــب املمثــل اخلــاص وأفرقــة األمــم املتحــدة امليدانيــة 
اخلاص ال يقوم بأنشـطة تنفيذيـة وال ينفـذ بـرامج علـى أرض الواقـع، وأن هـذه املسـؤولية تقـع                        

تق كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة، مثــل اليونيســيف ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون  علــى عــا
الالجــئني وإدارة عمليــات حفــظ الســالم واملنظمــات غــري احلكوميــة التنفيذيــة، متكنــها والياهتــا 

أما املمثل اخلاص، فإنـه يوضـح       . ووجودها امليداين وخرباهتا وقدراهتا من االضطالع هبذا الدور       
ودور املمثـل اخلـاص     . رح املبادرات اليت تنفذها اجلهات الفاعلـة التنفيذيـة املناسـبة          األفكار ويقت 

وهكــذا، فــإن هــدف املمثــل . هــو دور املنــهل الــذي تنــهل منــه هــذه اجلهــات الفاعلــة التنفيذيــة
اخلاص هو بناء حتالف على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين لـدعم العمـل التنفيـذي                  

وحـىت يتقـدم    . ة يف دفع جـدول األعمـال املعـين باألطفـال املتـأثرين بـاحلرب              للوكاالت الشريك 
جدول األعمال هذا، فإن من املهم للغاية كفالة إجياد تقسيم عمـل فعـال بـني اجلهـات الفاعلـة                 
الرئيسية يف األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات الوطنيـة وكفالـة تكامـل أدوار            

 . تلك الكيانات
القواعـد واملعـايري الدوليـة    � حقبة تطبيـق �وما فتئت الدعوة املتسقة املوجهة الدائمة لـ        - ٦٢

حلمايـة حقــوق األطفــال املتــأثرين بــاحلرب متثــل احملــور الرئيســي جلــدول أعمــال مكتــب املمثــل  
ويف هذا الصدد، سيواصل املمثل اخلـاص زيـادة الـوعي باالحتياجـات             . اخلاص يف جمال الدعوة   

فال املتـأثرين بـاحلرب واقتـراح أفكـار وهنـوج لتعزيـز محايتـهم ورفـاههم؛ والعمـل                   اخلاصة لألط 
كــداع، جيمــع اجلهــات الفاعلــة الرئيســية مــع بضــعها الــبعض داخــل األمــم املتحــدة وخارجهــا   
لتعزيز تلقي استجابات متسقة فعالة؛ واالضطالع مببادرات إنسـانية ودبلوماسـية للتغلـب علـى               

 وتقيـيم التقـدم احملـرز والصـعوبات املواجهـة يف إطـار تعزيـز محايـة                  األوضاع السياسية الصـعبة؛   
 .األطفال املتأثرين باحلرب

وحسب التوصية الواردة يف تقرير األمني العام عن التقيـيم الشـامل السـتجابة منظومـة                 - ٦٣
هنـاك حاجـة مسـتمرة      ) A/59/331(األمم املتحدة ملسألة األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة        

وسيضــع . ور املمثــل اخلــاص بوصــفه داعيــة مســتقال يرفــع تقــاريره إىل األمــني العــام مباشــرةلــد
 .املمثل اخلاص اختصاصات واضحة، مع مراعاة التوصيات الواردة يف التقرير
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 اخلامتة -سابعا  
خلقــت اجلهــود املتضــافرة الــيت بــذلت علــى مــدى الســنوات العديــدة املاضــية الــزخم      - ٦٤

للمعــايري � حقبـة تطبيــق �وسيقتضـي تــأمني  . ايـة األطفــال املتـأثرين بــاحلرب  القـوي احلــايل حلم 
والقواعــد الدوليــة حلمايــة حقــوق األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح مســتويات أعلــى مــن    

وهنــاك حاجــة . االلتــزام واجلهــود مــن جانــب كيانــات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الكيانــات   
دة توجيـه طاقـات اجملتمـع الـدويل، حبيـث ينصـرف             شديدة اللتزام من هذا النوع مـن أجـل إعـا          

 .عن وضع القواعد إىل فرض تطبيقها على أرض الواقع
وستحتاج إعادة توجيه الطاقات إىل دعـوة مسـتدمية ومتسـقة وممارسـة ضـغوط لصـاحل           - ٦٥

إذ أن الفعالية االستثنائية للـدعوة اجلماهرييـة واالتصـال          . األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة   
عرب وسائط اإلعالم ستكون عامال حامسا هامـا ينبغـي أن يكمـل بتعـاون قـوي وموجـه وفعـال                     
داخل منظومة األمـم املتحـدة وفيمـا بـني املنظمـات اإلقليميـة واحلكومـات الوطنيـة واملنظمـات                    

 .غري احلكومية الدولية واحمللية واجملتمع املدين يف البلدان املتأثرة بالصراعات
سـتمرار التـزام مجيــع الكيانـات واجلهـات الفاعلـة ذات الصـلة أمــر الزم       وأخـريا، فـإن ا   - ٦٦

لكي تربز قضية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة كمسألة متسقة وشـاملة لعـدة قطاعـات               
وتعمــيم قضــية األطفــال املتــأثرين بــاحلرب ســيكفل تــبين   . علــى مســتوى السياســات والــربامج 
وترمجة هـذه األهـداف إىل      . حلاالت اليت تبعث على القلق    شواغلهم وإدماجها تلقائيا يف مجيع ا     

واقـع وممارسـة تتطلـب التـزام قـادة الكيانــات الرئيسـية، باإلضـافة إىل حشـد وختصـيص املــوارد          
 .املالية والبشرية الالزمة كمسألة ذات أولوية

وعلى الصعيد الدويل، ينبغـي أن تشـرع اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن ونظـام حقـوق                     - ٦٧
نسان يف األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية واملنظمـات اإلقليميـة واحلكومـات الوطنيـة،               اإل

بالعمــل يف إطــار األدوار والواليــات واالختصاصــات اخلاصــة بكــل منــها، يف اختــاذ إجــراءات    
الرئيسـية هـذه هـي الـيت ستنشـئ          � جهـات العمـل   �فاالسـتجابة املتسـقة مـن جانـب         . ملموسة

 أن تكفــل وجـود نظـام امتثـال فعــال يـؤدي إىل محايـة األطفـال علــى أرض       كتلـة حرجـة ميكـن   
فاليوم، أكثر من أي وقت مضى على اإلطالق، لـدينا القواعـد واملؤسسـات والوسـائل                . الواقع

 .بالنسبة لألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة� حقبة التطبيق�الالزمة لبلوغ 
 

 توصيات  
 :ة أعاله، يوصي املمثل اخلاص لألمني العام مبا يليعلى ضوء املعلومات الوارد - ٦٨

أن تنظر اجلمعية العامة يف تقدمي قرار منفصل بشأن األطفال والصـراعات             )أ( 
، ضـمانا   �تعزيـز حقـوق األطفـال ومحايتـها       �املسلحة يف إطار بند جـدول األعمـال املعنـون           

 للتركيز الدائم على هذه القضية؛
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ــأثرين  أن تكفــــل مجيــــع الــــدول األ )ب(  عضــــاء إدراج حقــــوق األطفــــال املتــ
بالصراعات املسلحة ومحايتهم ورفاههم إدراجا خاصا يف مجيع عمليات السـالم واتفاقـات             
السالم وعمليات التخطيط والربامج اخلاصة باإلنعاش وإعادة البناء بعـد انتـهاء الصـراع،              

ا يف واليات مجيـع     وتضمني الشواغل املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة تضمينا منتظم       
عمليــات حفــظ الســالم يف كــل احلــاالت الــيت تضــرر فيهــا األطفــال علــى حنــو خطــري مــن   

 الصراع املسلح؛ 
أن تكفــل الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة الــيت تقــود عمليــات    )ج( 

مؤسســية رئيســية، ال ســيما عمليــة النــداء املوحــد وورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر     
إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، إدراج الشواغل املتعلقة        /قطري املشترك والتقييم ال 

 باألطفال والصراع املسلح إدراجا منتظما واضحا يف هذه اإلطارات؛
أن تكفل كيانات األمم املتحدة والدول األعضاء وأعضـاء جمتمـع املـاحنني              )د( 

درات املؤسسات الوطنية واإلقليميـة   الدويل اآلخرون تقدمي الدعم الكايف لتطوير وزيادة ق       
وشبكات اجملتمع املدين احمللية لضمان استمرارية املبادرات احمللية للدعوة يف جمال األطفـال     

 املتأثرين بالصراعات املسلحة ومحايتهم وتأهيلهم؛
أن تتأكــد الــدول األعضــاء الــيت تعمــل مــن خــالل املنظمــات والترتيبــات    )هـ( 

ية، وكذلك املؤسسات املالية الدولية ذات الصلة، مـن أن شـواغل            اإلقليمية ودون اإلقليم  
نفذه من أنشطة الدعوة والسياسـات  تاألطفال املتضررين من احلرب حتظى باألولوية يف ما     

 والربامج، ال سيما يف إطار اإلنعاش والتنمية بعد انتهاء الصراع؛
نشــطة دون أن تنشــئ مجيــع الــدول األعضــاء، ال ســيما عنــد النظــر يف األ   )و( 

اإلقليمية والعابرة للحدود، آليـات وأدوات للتصـدي الختطـاف األطفـال وجتنيـدهم عـرب                
احلدود، باإلضافة إىل األنشطة األخرى العابرة للحدود اليت هلا تأثري سـيئ علـى األطفـال،             

 مثل االجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛
خــذ مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة تــدابري حمــددة لكفالــة أن تت )ز( 

التعميم املنتظم لقضايا األطفـال والصـراع املسـلح داخـل املؤسسـات اخلاصـة بكـل منـها،                   
 .وكذلك إجراء تقييمات دورية للتقدم احملرز يف جهود التعميم هذه

 
 


