
A/64/254  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
6 August 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

020909    020909    09-44605 (A) 
*0944605* 

  والستون الرابعة الدورة
  *تـاملؤق الـاألعم دولــج نــم )أ( ٦٧ دــالبن

    ومحايتها الطفل حقوق تعزيز :ومحايتها الطفل حقوق تعزيز
  املسلح والنـزاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل تقرير    

  
  موجز  

 املـثرية  الناشـئة  والقـضايا  احلامسـة  اتاملوضـوع  مـن  عدد على الضوء التقرير هذا ُيسلّط  
 العنـف  وتفـشي  األطفـال،  علـى  اإلرهـاب  مبكافحـة  املتعلقـة  والتـدابري  اإلرهاب آثار مثل للقلق

 ألطفـال ا ضعفلـ  اخلاصـة  واألوجـه  املـسلح،  الـرتاع  حـاالت  يف والفتيـان  الفتيـات  ضد اجلنسي
ــشردين واألســر ــدول داخــل امل ــى ال ــوفري امللحــة احلاجــة وعل ــ لت ــال يمالتعل  حــاالت يف لألطف
 العمليـات  يف مغـزى  ذات مـسامهة  والـشباب  األطفـال  مسامهة سبل ضمان وضرورة الطوارئ
 اجلهـات  عـن  فـضال  األعضاء للدول كبريا حتديا املتنوعة الشواغل هلذه التصدي وميثل .الوطنية
  .املدين اجملتمع ومنظمات املتحدة لألمم التابعة الفاعلة

 األنـشطة  يف املـسلح  والـرتاع  األطفـال  مـسألة  إدمـاج  مـسألة  لـى ع أيضا التقرير ويركز  
 وذلـك  املتحـدة  األمـم  كيانـات  وداخـل  املتحـدة  األمـم  منظومـة  نطـاق  كامل على هبا املضطلع
 والقواعـد  للمعـايري  العملـي  التطبيـق  ضـمان  إىل الراميـة  اجلهـود  يف حموريـة  اسـتراتيجية  بوصفها
 املـسلح  والـرتاع  األطفـال  مـسألة  إدراج جمال يف كبري دمتق أُحرز وقد .األطفال حبماية املتعلقة

 املُحـرز  التقـدم  ظـل ي ذلـك  ومـع  .واألمن السالم قطاع يف سيما وال املتحدة، األمم منظومة يف
  .عليه املؤسسي الطابع وإضفاء هتوطيد زيادة يتطلب مما ا،هش

 للقلـق  املـثرية  الناشـئة  القـضايا  بعـض  ملعاجلـة  التوصـيات  مـن  عـددا  التقريـر  هـذا  ويقدم  
 والـرتاع  باألطفـال  املتعلقة للشواغل واملتسق األساسي اإلدماج زيادة وتعزيز لألطفال، بالنسبة
  .وبراجمها وسياسياهتا املتحدة األمم مؤسسات يف املسلح
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 مقدمـة  - أوال  
 إىل اجلمعيـة  فيـه  تطلـب  الـذي  ٦٢/١٤١ العامـة  اجلمعيـة  بقرار عمال التقرير هذا ُيقدَّم  - ١
 اجلمعيـة  إىل تقارير تقدمي يواصل أن املسلح والرتاع باألطفال ةاملعني العام لألمني ةاخلاص ةملمثلا

ــسان حقــوق وجملــس ــة والتحــديات احملــرز التقــدم عــن اإلن ــيت الباقي ــة اخلطــة تعتــرض ال  املتعلق
 واليـة  إنـشاء  منـذ  اجلمعيـة  إىل املُقـدَّم  عـشر  الثـاين  التقريـر  هـو  وهـذا  .املسلح والرتاع باألطفال
 .٥١/٧٧ اجلمعية قرار مبوجب اخلاص املمثل

 والـرتاع  باألطفـال  املتعلقـة  اخلطـة  يف كـبرية  تقـدم  أوجـه  املاضي العقد يف حرزتأُُ وقد  - ٢
 انتـهاكات  ترتكـب  سـواء  حبد الدول غري ومن الدول من أطراف زالت ما ذلك، ومع .املسلح
 أن إىل نظـرا  القلـق  من املزيد على ثيبع وهذا .املسلح الرتاع حاالت يف األطفال ضد جسيمة
 العامليـة  للمعـايري  العملي التطبيق ويظل .هلم احلماية لتوفري وضعت وصارمة شاملة معيارية أطرا

 والـسلطات  الـدويل  للمجتمـع  رئيـسي ال التحديميثل   هلم الرعاية وتوفري األطفال حبماية املتعلقة
 .ائهاوشرك املتحدة األمم وكيانات الوطنية

 والـشواغل  األولويـة  ذات املـسائل ) الفـرع األول  ( التقريـر  هذا من األول اجلزء وجزوي  - ٣
 إىل) الفــرع الثــاين( الثــاين اجلــزء ويتطــرق .املــسلح بــالرتاع املتــأثرين باألطفــال املتعلقــة الناشــئة
 ابوصــفه املتحــدة، األمــم منظومــة يف املــسلح والــرتاع األطفــال مــسألة إدمــاج يف احملــرز التقــدم
 وأخـريا  .لةشكاملـ  هـذه  بـشأن  للجهـود  وتـضافرا  مشوليـة  أكثـر  اسـتجابة  تـوفري  يف حامسـا  عنصرا
 الزيـارات  عـن  الناشـئة  الرئيـسية  االلتزامـات  بعض) الفرع الثالث (اجلزء الثالث من التقرير      ُيربز

  .بالتقرير املشمولة الفترة خالل اخلاص املمثل هبا قام اليت امليدانية
  

 للقلق املثرية الناشئة والقضايا ةاحلامس املواضيع  - ثانيا  
 الـسنة  خـالل  األطفـال  حبمايـة  املعنيـة  اجلهـات  لدى الشواغل تنامي التالية املسائل ُتربز  - ٤

  .رتاع املسلح يف شىت بقاع العاملال من خمتلفة حاالت يف األحداث عنه كشفت ما مع املاضية
  

 املسلح للرتاع املتغرية الطبيعة  - ألف  
 غراسـا  دراسـة  فيهـا  مبـا  املتحـدة،  األمـم  تقـارير  مـن  عـدد  قلقب أشار اضي،امل العقد يف  - ٥

 االستعراضـي  وتقريرهـا ) Add.1 و   A/51/306( األطفـال  علـى  املـسلح  الـرتاع  أثـر  بـشأن  ماشيل
 هـــذه ولّـــدت وقـــد .الـــتغري يف آخـــذة احلـــرب وتكتيكـــات طبيعـــة أن، إىل )A/62/228انظـــر (

 اجلديـدة،  احلـروب  هـذه  مـن  العديـد  ففـي  .لألطفـال  مـسبوقة  وغـري  جديدة هتديدات التغيريات
 الوصـول  يـصعب  الـيت  ةياحمليط املناطق يف حيدثو داخليا الرتاع يظل ،وأفريقيا آسيا يفسيما   ال
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 املـدنيني  الـسكان  من الضعيفة الشرائح من وغريهم األطفال يصبح التحديد، وجه وعلى .إليها
 للقتـل  يتعرضـون  الـذين  األطفـال  آالف إىل افةوباإلضـ  .للعنـف  مباشـرة  أهدافا متزايد حنو على

 سـوء  مـن  الـرتاع  حـاالت  يف األطفـال  مـن  أكرب عدد ميوت لالقتتال، مباشرة كنتيجة واإلصابة
ــة ــرتاع حــاالت يف األطفــال ُيحــرم كمــا .واملــرض التغذي  مثــل أخــرى أساســية حقــوق مــن ال
 .رفيهوالت التعليم

 مـن  احلـروب ” سبببـ  الناشـئة  لـشواغل ا على الضوء أيضا ماشيل دراسة سلّطت وقد  - ٦
 إطالـة  إىل وتـؤدي  الـرتاع  علـى  اجتاريـ  اًطابعـ  االقتـصادية  املـصاحل  ُتـضفي  حيث “األصول أجل
 نــدرة أو واملــاس والكولتــان األخــشاب مثــل الطبيعيــة املــوارد اســتخدام إســاءة أن كمــا .أمــده
 هـذه  تتحـول  مـا  وكـثريا  .لقلـق ل املـثرية  احلـاالت  مـن  كـثري  يف الـرتاع  ُتـؤّجج  امليـاه،  مثل املوارد

  .دها، وتزيد من استضعاف األطفالأم ويطولذاتية الدوام  نزاعات إىل الرتاعات
  

 اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب    

 مبكافحـة  املتعلقة والتدابري اإلرهاب سياق يف الرتاع فُيعرَّ العامل، من أخرى أجزاء يف  - ٧
 ضـد  إرهابيـة  هجمـات  ارتكاب يف األطفال استخدام يتزايد احلاالت، من عدد ففي .اإلرهاب
 ذلـك،  علـى  وُيـدّربون  انتحاريـة  تفجري لياتمع لتنفيذ األطفال وُيجّند .املدنية واملواقع املدنيني

 انتحاريـة  عمليات لتنفيذا  ُخدع أو بشرية دروعا وُيستخدمون الدويل، للقانون سافر نتهاكا يف
 املتعلقــة التــدابري تــؤثر لــذلك، ونتيجــة .مرجتلــة متفجــرة أجهــزة نقــل يف أو ملغومــة بــسيارات
 يف االشـتباه  مثـل  ألسـباب  واحتجـازهم  اعتقاهلم منها بأشكال األطفال على اإلرهاب مبكافحة

 يـتم  مـا  وكثريا .إرهابية جبماعات االرتباط من أخرى أشكال أو إرهابية أنشطة يف مشاركتهم
 .االحتجــاز ملراكــز واملــستقل تظماملنــ الرصــد مثــل والعمليــة القانونيــة الــضمانات عــن التغاضــي
 احملاكمـات،  ألصـول  مراعـاة  ودون ةدممـد  زمنية لفترات ُيحتجزون األطفال هؤالء من فالعديد

 هـؤالء  ُيحـبس  األحيـان،  بعـض  ويف .األحـداث  بقـضاء  املتعلقة الدولية للمعايري انتهاكا يعد مما
ــال ــاهبم األطفـ ــغرية خمالفـــات الرتكـ ــارة الرشـــق مثـــل نـــسبيا صـ ــاهر وأ باحلجـ  وخـــالل .التظـ
 اجلـوي  القـصف  أن كمـا  .والنفـسي  اجلـسدي  والتعذيب الضرب من أحيانا يعانون االحتجاز،
 األضــرار” عليــه يطلــق مــا إىل أيــضا تــؤدي العــسكرية العمليــات مــن أخــرى وأنــواع الــدقيق،
  .فيها الضحايا هم األطفال يكون ما وكثريا “التبعية

  
 تنوع اجلماعات املسلحة    

 الرتاعـات  يف املـشاركة  املـسلحة  الفاعلـة  العناصـر  لطبيعـة  تعريـف  وضـع  صـعوبة  تتزايد  - ٨
 والقـوات  احلكوميـة  القـوات  مثـل  الـرتاع  ألطـراف  ُتعطـى  الـيت  املـسميات  فمجموعـة  .املعاصرة
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 وميليــشيات التحريــر، حركــات أو املتمــردين ومجاعــات الــسياسية، املعارضــة لقــوى املــسلحة
ــدفاع ــذايت ال ــى ال ــستوى عل ــعاجملت م ــي، م ــوات احملل ــسكرية، شــبه والق ــوات الع ــة، والق  العميل

 ودوافعهــا املتنــوع طابعهــا تعكــسوالعــصابات اإلجراميــة  املــشروعة غــري املــسلحة واجلماعــات
 مــستقرة غــري بأهنــا املــسلحة الفاعلــة للعناصــر التنظيميــة واهلياكــل األهــداف وتتــصف .املختلفـة 
وافع الـد  فيهـا  تتـداخل  رماديـة  منطقـة  جـد تو األحيـان  مـن  كثري ويف .مضى وقت أي من أكثر

 .السياسية مع القصد اجلنائي

 الفاعلـة  العناصـر  ترتكـب  للقلـق،  املـثرية  احلـاالت  من العديد يف أن الواضح من أنه إال  - ٩
 منــها خطــرية انتـهاكات  ُممنــهج، حنــو وعلـى  افعهــا،ود أو صــفتها عـن  النظــر بــصرف املـسلحة، 

ــد ــهم واســتخدامهم األطفــال جتني ــشويههم وقتل  مــن أخــرى أشــكاال وترتكــب واغتــصاهبم وت
 هـــذه مـــن يعـــانون الـــذين لألطفـــال وبالنـــسبة .األطفـــال حـــق يف واخلطـــف اجلنـــسي العنـــف

ــة اذ مرتكبيهــا لطبيعــة دقيــق تعريــف وضــع ُيعــد ال االنتــهاكات، ــة مــن فــإن ولــذا .أمهي  األمهي
 .وتــصنيفها حةاملــسل للجماعــات تعريــف وضــع عنــد احلمايــة خطــة ُتــشلّ أن تــاليف القــصوى

 التــدابري اختـاذ  وعلـى  األطفـال  ضـد  املرتكبـة  االنتــهاكات علـى  مركـزة  اجلهـود  تظـل  أن وجيـب 
  .مرتكبيها ومساءلة احلامسة العالجية

  
 األطفال لتجنيد اجلذرية األسباب  - اءـب  

يف الرتاعـات    واسـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  مبكافحـة  املتعلقـة  الدولية املعايري كانت لئن  - ١٠
 األسـباب  دراسـة  حنو أيضا ُيوّجه االنتباه من املزيد فإن متزايد، حنو على للتنفيذ ختضعسلحة  امل

 . ذلكنع برامج فعالة ملووضع األطفال لتجنيد اجلذرية

 لكـن  املسلحة، باجلماعات االرتباط على بالقوة وُيكرهون األطفال ُيخطف ما وكثريا  - ١١
 “الطـوعي ” التجنيـد  دوافـع  ومـن  .إرادهتـم  حـض مب هبـا  يلتحقـون  األحيـان  بعـض  يف أهنـم  يبدو
 إىل األطفـال  يـضطر  كما .الرزق أسباب وفرص النظامي التعليم وانعدام والتمييز واألمية الفقر

ــضمام  الــشعور أو الثــأر يف أو البقــاء يف رغبــة أو للحمايــة طلبــا املــسلحة اجلماعــات إىل االن
 الـسبل  وجـود  عـدم  فـإن  بعـضهم،  إىل نسبةوبال .األسرة وأفراد املسكن فقدان بسبب باالنتماء
 العرقيـة، تـصبح     اهلويـة  أو القوميـة  األيديولوجيات أو واملشاركة، السياسية للمعارضة املشروعة

 .عوامل دافعة قوية

 يـسهل  فاألطفـال  .الكبـار  للمقـاتلني  فعاال بديال االقتصادية الناحية من األطفال وُيعترب  - ١٢
 أن كمـا  .والقـوة  للـذكورة  البطوليـة  باألفكـار  فـيهم  والتأثري هلمبعقو والتالعب العقائد تلقينهم
 مـن  داخليـا  املـشردين  األشـخاص  مـستوطنات  أو الالجـئني  خميمـات  وقـرب  الـرتاع،  مدة طول
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 جتنيـــدهم عــن  نياملـــسؤول وإفــالت  األطفــال،  إدمـــاج إعــادة  عمليــة  وإخفـــاق الــرتاع  منــاطق 
  .لكذ يف ُتساهم إضافية عوامل العقاب، من واستخدامهم

 يف هـو  ، عديـدة  وجـذب  دفـع  عوامـل  وجـود  إمكانية رغم األطفال، جتنيد قرار أن إال  - ١٣
 هـذه  تبعـات  املخـالفني  حتميـل  ضـمان  حيمـل  ولـذا  .اجلماعات هبذه القياديني فرادى بِيد األخري

 مـرتكيب  إفـالت  مكافحـة  علـى  املتـضافر  التركيزمواصلة   فيجب .حامسا رادعا أثرا االنتهاكات
 الـيت  لألطفـال  الذاتيـة  سـباب األ ختضع أن أيضا يتعني ذلك، إىل وباإلضافة .العقاب من اجلرائم
ــدفعهم ــل املــسلحة، الرتاعــات يف املــشاركة إىل ت ــار يف يأخــذ مــستفيض لتحلي ــسياقَني االعتب  ال

 واألمنيـة  الـسياسية  والبيئـة  ويقّيـداهنا،  حيـاهتم  مالمـح  ُيـشكّالن  ذينلـ ال واالقتصادي االجتماعي
  .استجاباهتم شروط دحتد اليت
  

 املسلح الرتاع خالل أفعال من يرتكبونه عما األطفال مساءلة  - جيم  
ــة املمارســة إىل اســتنادا  - ١٤ ــسرياليون اخلاصــة احملكمــة املخصــصتني، للمحكمــتني الراهن  ل

 ينبغـــي الدوليـــة احملـــاكم أن مـــؤداه ناشـــئ اآلراء يف توافـــق هنـــاك الدوليـــة، اجلنائيـــة واحملكمـــة
رتكبـة  امل واجلـرائم  احلـرب  جـرائم  بتهمـة  عاما ١٨ عن أعمارهم تقل الذين األطفال قتالح أال

 .ضد اإلنسانية

 حنـو  علـى  ضـعفهم  بسبب لألطفال اخلاصة احلماية توفري بضرورة ُيقر الدويل والقانون  - ١٥
 .مـــسلح نـــزاع خـــالل خمالفـــات ارتكبـــوا إذا األطفـــال جنـــض لعـــدم االعتبـــار ويـــويل خـــاص،

 يرتكبــها خمالفـات  أي علـى  اإلعــدام عقوبـة  فـرض  الـدويل  القــانون حيظـر  ذلـك،  إىل وباإلضـافة 
 وجيـب  ضـحايا  األول املقـام  يف اعتبـارهم  ينبغـي  فاألطفـال  .عاما ١٨ عن أعمارهم تقل أطفال

 يف األخـذ  مـع  العليـا،  مـصلحته  مببـدأ أو عـدم مقاضـاة طفـل         مبقاضـاة  قـرار  اختـاذ االسترشاد يف   
 الناحيــة مــن ُمــذنبا الطفــل كــون ومــدى للطفــل، والفكــري لعقلــيوا العــاطفي النــضج االعتبــار

 إدمــاج إعــادة علــى تركــز والتــسوية للمــساءلة بديلــة آليــات إىل اللجــوء وإمكانيــة األخالقيــة،
 تكــون أن ينبغــي جــرائم، الرتكابــه قــضائية واليــة أي يف ســُيحاكم الطفــل كــان وإذا .الطفــل
 يتـصل  فيماال سيما   و الطفل، حبقوق الصلة ذات اناإلنس حلقوق الدولية للمعايري وفقا معاملته
 أيـضا  جيـب  وباملثـل،  .واالحتجاز احلكم وإصدار عادلة حماكمة وإجراء اجلنائية املسؤولية بسن
 الدوليـة  للمعايري وفقا حقوقهم دولية، جرائم عن أطفال حماكمة عند الوطنية احملاكم تراعي أن
  .األحداث قضاء جمال يف
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 والفتيان الفتيات ضد نسياجل العنف  - دال  
 مسـات  مـن  كـسمة  واسـع  نطـاق  علـى  اجلنـسي  والعنـف  املنظم االغتصاب بروز يتزايد  - ١٦

 الـرتاع  بـسبب  القـانون  سـيادة  فيهـا  تنعـدم  بيئـة  يف االنتـهاكات  هـذه  ترتكب ما وكثريا .الرتاع
 حـاالت  ويف .اجلـرائم  هـذه  مثـل  علـى  العقـاب  مـن  اإلفالت ثقافة عليها ختيم ما وكثريا القائم،
 ونطاقـه،  اجلنـسي  العنـف  انتـشار  ومـدى  احلـوادث،  عن البيانات على االعتماد ميكن ال عديدة

ــد أو ــوفر ال ق ــسبب البيانــات هــذه تت ــة احملرمــات ب  اجلــرائم، هبــذه حتــيط الــيت املتجــذرة الثقافي
 العوامـــل مـــن جمموعـــة إىل باإلضــافة  االنتقاميـــة، األعمـــال مــن  وعـــائالهتم الـــضحايا وخــوف 

 مكافحـة  يف حامسـا  عـامال  تعـدّ  الـيت  الدقيقـة  املعلومات على احلصول يصعب كذلك .رىاألخ
 أن ويبــدو .املعلومــات تلــك مــن التحقــق أو برناجميــة، اســتجابة ولوضــع العقــاب مــن اإلفــالت
 املـشردين  الـسكان  ومـستوطنات  الالجـئني  معـسكرات  يف خاصة بصورة ينتشر اجلنسي العنف
  .طقمنا من هبا حييط وما داخليا
 أحيانـا،  الفتيـان  ضـد  جنـسي  عنـف  أعمـال  بارتكـاب  بالغـات  تلقـي  مـن  الرغم وعلى  - ١٧
 وتـشري  .توثيـق  دون االنتهاكات هذه معظم ويبقى بعينه، البعد هلذا عموما كاف انتباه يعار ال

 العـسكرية  العمليـات  أثنـاء  اجلنـسي  للعنف خاص بوجه معرضون الفتيان أن إىل األحباث بعض
 القــوات إىل لــضمهم االختطــاف عمليــات أو العــسكري التجنيــد خــالل أو دنيــةامل املنــاطق يف

 فيهــا يقــيم الــيت املواقــع يف أيــضا خاصــة بــصورة العنــف هلــذا معرضــون وهــم .العــسكرية شــبه
  .املعتقالت ويف داخليا، واملشردون الالجئون

 باالغتــصا جــرائم علــى العقــاب مــن اإلفــالت مكافحــة علــى التــشديد مــن بــد وال  - ١٨
 مرتكبيهــا ومقاضــاة اجلــرائم هــذه يف التحقيــق خــالل مــن اجلنــسي العنــف أعمــال مــن وغريهــا
 هـذه  علـى  الدوليـة  العدالة آليات تركيز وزيادة الوطين، املستوى على ومنتظمة صارمة بصورة
 العنــف ملــسألة للتــصدي شــاملة مببــادرات القيــام مــن بــد ال الــوطين، الــصعيد وعلــى .املــشكلة
 ومنظومـة  املاحنـة،  اجلهـات  وعلـى  .حامسـا  عـامال  الـربامج  هلـذه  الوطنيـة  امللكيـة  وتعترب اجلنسي،
ــة، غــري واملنظمــات املتحــدة، األمــم ــةاأل تعطــي أن احلكومي ــوفري ولوي ــدعم لت ــتقين ال ــايل ال  وامل

 للعنـف  التـصدي  إىل الراميـة  الوطنيـة  االسـتراتيجيات  إعـداد  هلـا  يتـسىن  كي الوطنية، للسلطات
 .وتنفيذها اجلنسي

  
 األطفال محاية بشأن الدول غري من اجلهات مع احلوار  - هاء 

ــهاكات وقــف يعتمــد  - ١٩ ــرتاع حــاالت يف األطفــال ضــد االنت ــوفري املــسلح ال ــربامج وت  ال
 الـدول  مـن  الـرتاع  أطـراف  مـع  األطفـال  محايـة  بـشأن  حـوار  إقامـة  على كبريا اعتمادا للضحايا

 هـذا  بتيـسري  الـضرورة،  تـدعو  حيثمـا  ،احلكومـات  تقـوم  أن الـضروري  ومـن  .الـدول  غري ومن
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 الـسياسي  بالوضـع  ذلـك  ميـس  أن دون املتحـدة،  واألمـم  الـدول  غـري  مـن  األطـراف  بـني  احلوار
 احلكومـات  بعـض  تبـديها  الـيت  احلـساسية  عـن  النظـر  وبـصرف  .اجملموعـات  هذه ملثل والقانوين
 هلــا يكــون نأ جيــب األطفــال محايــة حتميــة فــإن الــدول، غــري مــن األطــراف مــع احلــوار حيــال

ــا وينبغــي .الــسياسية االعتبــارات علــى األســبقية ــدأ نــسترشد أن كجماعــة لن  عنايــة إيــالء” مبب
 غــري محايــة تــستحق الــيت الــسكان مــن ضــعفا األكثــر الــشرحية باعتبــارهم “لألطفــال اســتثنائية
  .مشروطة

  
 داخليا املشردون األطفال  - واو 

 املــشردين األطفــال نــةحمل الفاعــل والعمــل الــدعوة ميــداين يف األولويــة عطــىت أن ينبغــي  - ٢٠
 مـن  جـسيم  خلطـر  ويتعرضـون  الـرتاع،  مـن  الفـرار  عنـد  حمـددة  ملخـاطر  يتعرضـون  فهـم  .داخليا
 عرضـة  أكثـر  وهـم  عـائالهتم،  عـن  االنفـصال  خلطـر  يتعرضـون  مـا  وكـثريا  .املـادي  أمنهم حيث

ــداء لالجتــار ــسي واالعت ــك وغــري اجلن ــن ذل ــواع م ــرونويفت اخلطــرية، اإلســاءة أن ــذاء إىل ق  الغ
 ملّحـة  مـسألة  املـسلحة  اجلماعـات  لـدى  األطفـال  جتنيـد  يـزال  وال .والتعليم الصحية واخلدمات
 خـالل  عـائالهتم  عـن  يفـصلون  الـذين  األطفـال  ويتعـرض  .احملليـة  واجملتمعـات  للعـائالت  بالنسبة
 رخلطـ  األطفـال  تعـرض  ويـزداد  .خاصـة  بـصورة  املسلحة اجلماعات يف جتنيدهم خلطر تشريدها
 ويف مطّولـة،  لفترات املعسكرات يف اإلقامة وعند التشريد، فيها يطول اليت احلاالت يف التجنيد
 إىل األحيــان بعــض يف مــسلحة عناصــر سربوتــ الــرتاع، منــاطق مــن املعــسكرات قــرب حــال

 لتـسجيل  نظـم  إنـشاء  األساسـية  العـالج  أولويـات  بعـض  وتـشمل  .فيهـا  مكوثهمو املستوطنات
 وملّ العـائالت  أثـر  تتبـع  بـرامج  علـى  والتركيـز  املرافقني، غري أو عائالهتم عن املنفصلني األطفال
ــها ــة خــاص اهتمــام إيــالء مــنال بــد و .مشل ــة يف هــم ممــن باألطفــال للعناي  حرجــة صــحية حال

 ممـن  لألطفـال  القانونيـة  احلمايـة  منح ينبغي ذلك، على وعالوة .ومحايتهم ،املعوقني األطفال أو
 وإعــادة التأهيــل إعــادة بــرامج يف االخنــراط مــن ومتكينــهم مــسلحة، جبماعــات ســابقا ارتبطــوا
 عـرض ي الـداخلي،  بالتـشرد  املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  مع ومتشيا .املناسب الوقت يف االندماج
 بوصــفها املرفقــة داخليــا املــشردين لألطفــال األساســية “والــضمانات احلقــوق” اخلــاص املمثــل
 وبلورهتـا  والربجمـة  الـدعوة  ألنـشطة  األولويـة  إعطـاء  مـن  بـد  وال .التقريـر  هـذا  مـن  األول املرفق
  .األساسية العناصر هلذه وفقا

  
 األرضية واأللغام العنقودية الذخائر وتأثري الصغرية األسلحة توافر  - زاي 

 أثـر  حـدة  مـن  يزيـد  اخلفيفـة  واألسـلحة  الـصغرية  األسـلحة  تـوافر  بـأن  االعتـراف  يتزايد  - ٢١
 إىل املقـدم  )S/2008/258( الـصغرية  األسـلحة  عـن  املواضـيعي  التقريـر  فيف .األطفال على الرتاع
 مباشـرة  الـرتاع  عـن  النامجـة  الوفيـات  مـن  العظمـى  الغالبيـة  أن العام األمني الحظ األمن، جملس
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 بــصورة  منــهم  واألطفــال - املــدنيني  الــسكان وأن الــصغرية،  األســلحة اســتخدام  إىل تعــزى
  .مضى وقت أي من أكثر املسلح الرتاع عواقب يتحملون - متزايدة

  
 وأن التقليديـة،  األسـلحة  استخدام على صرامة أكثر رقابة متارس أن احلكومات وعلى  - ٢٢
 للمـساءلة  وخاضـعة  وشفافة فعالة نظما مبوجبها تقيم األسلحة لتجارة معاهدة إبرام على تعمل
 األسـلحة  تنتقـل  أال كفالـة  علـى  ذلـك  وسيـساعد  .سـلحة لأل الدولية النقل عمليات مجيع حتكم

 العدائيـة،  األعمـال  يف يـستخدمون  أو جيندون فيها األطفال أن عنها يعرف بلدان إىل والذخائر
 ماتـــشل تقريـــر ويوّجـــه .فيهـــا اســـتخدامهم أو لتجنيـــدهم احتمـــاالت وجـــود عـــن يعـــرف أو

 ئروالـذخا  األرضـية  واأللغـام  اخلفيفـة  واألسـلحة  الـصغرية  لألسـلحة  مـا  إىل االنتباه االستعراضي
ــن املنفجــرة غــري ــر، م ــشدد أث ــى وي ــة واجــب عل ــال محاي ــى األطف ــى امللق ــاتق عل ــدول ع  يف ال
 صــرامة أكثــر تــشريعات يــشمل متانــة، أكثــر للحمايــة إطــار وضــع مــن بــد وال .امليــدان هــذا

 وتأثرياهتـا  اخلفيفة واألسلحة الصغرية األسلحة انتشار أسباب تعاجل برناجمية استجابة وإجراءات
 .األطفال على

 الـسالم،  بنـاء  جلنـة  تعمـد  بـأن  الـصغرية  األسـلحة  عـن  تقريـره  يف العـام  األمـني  ويوصي  - ٢٣
 بينـهما  التعـاون  مـستوى  رفـع  إىل املـسلح  والـرتاع  باألطفـال  ةاملعني العام لألمني ةاخلاص ةواملمثل

  .األطفال على اخلفيفة واألسلحة الصغرية األسلحة آثار من الكاملة لطائفةل معاجلتهما يف
  

 الطوارئ حاالت يف التعليم  - حاء 
 رأس علـى  والـرتاع  الطـوارئ  حـاالت  يف التعلـيم  وتـوفري  املدارس محاية تبقى أن ينبغي  - ٢٤

 التعلـــيم وبـــىن واملعلمـــني للطـــالب املتعمـــد االســـتهداف ويتزايـــد .الـــدويل اجملتمـــع أولويـــات
 املدرسـة  إىل الطريـق  علـى  هلجـوم  التعـرض  مـن  اخلـوف  يـؤدي  احلـاالت،  بعض ويف .األساسية

 .مـستقبلهن  رسـم  ويف التعلم يف األساسي حقهن من الفتيات حرمان إىل نفسها املدرسة يف أو
ــة ويف ــستخدم أخــرى، أمكن ــد، كمراكــز املــدارس ت ــد للتجني ــات ســجلت وق  اختطــاف عملي

  .أطفال كمحاربني الطالب استخدام هبدف بأكملها مدرسية لصفوف

ــرب  - ٢٥ ــانون ويعت ــساين الق ــدو اإلن ــى اهلجمــات يلال ــدارس عل ــهاك امل ــوق اجــسيم اانت  حلق
 يف األطفـال  حبـق  املرتكبة اخلطرية الستة االنتهاكات قائمة يف اهلجمات هذه وتندرج .اإلنسان
 هـذه  عـن  املـساءلة  آليـات  تعزيز ويعد .األمن جملس هبا ويبلغ للرصد ختضع واليت املسلح الرتاع
 أداة أيـضا  التعلـيم  ويعـد  .سـلم  ومنـاطق  آمنـا  ذامـال  املـدارس  بقـاء  يضمن أساسيا عامال اجلرائم
 يف التعلــيم لةأمــس تنــاول ويعتــرب .الــرتاع انتــهاء بعــد إلنعــاشلو الرتاعــات نــشوب ملنــع أساســية
  .االقتصادية والتنمية اجلنسني بني واملساواة األمن توطيد حنو أساسية خطوة السالم اتفاقات
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 األطفال مشاركة  - طاء 
 يف األطفـال  حـق  ضـمان  ضـرورة  علـى  االستعراضـي  اوتقريرهـ  تشلما دراسة شددت  - ٢٦
 .األول املقـام  يف منـها  يـستفيدون  الـيت  والـربامج  الـسياسات  حتديـد  لـدى  صوهتم إىل يستمع أن
 األطفـال  برملانات فيها مبا احلق، هذا إعمال تسهل اليت األساسية البىن يف االستثمار من بد وال

 والـشباب  األطفال منح على أيضا الطويل األجل يف السالم دوام ويتوقف .الشعبية والرابطات
 انتـهاء  بعـد  اإلنعاش ومراحل السالم، عمليات إطار يف وشواغلهم هتمطلعات عن للتعبري الفرصة
 آليـات  يف األطفـال  مشاركة ضمان ينبغي كذلك .اإلمنائية األولويات حتديد وعمليات الرتاع،
  .االنتقالية العدالة

  
 املؤسـسات  وبـرامج  سياسـات  يف املـسلح  والرتاع األطفال مسألة جإدما  - ثالثا  

 املتحدة األمم ملنظومة التابعة والكيانات
 مواصــفات صــوغ مــن اجلمــاعي االهتمــام حتويــل أولويــة علــى ةاخلاصــ ةاملمثلــ تأكّــد  - ٢٧

 الـذي  املتـضافر  اجلهـد  عنـها  متخـض  ومتينـة  شـاملة  ومواصـفات  معايري وهي - احلماية ومعايري
 أرض علـى  عمليـا  وتنفيـذها  تطبيقهـا  إىل - عـدة  سـنوات  خـالل  لـصوغها  الـدويل  اجملتمـع  هبذل

 العمـل  مـن  ملزيـد  اجملـال  إفـساح  يف قيـادي  دور األمـن  وجملس العامة للجمعية كان وقد .الواقع
ــضافر ــى املتـ ــاق علـ ــة نطـ ــم منظومـ ــدة األمـ ــها املتحـ ــا بأكملـ ــق فيمـ ــال يتعلـ ــأثرين باألطفـ  املتـ
  .املسلح بالرتاع

 عنـها  واإلبـالغ  اخلطـرية  االنتـهاكات  لرصـد  آليات إنشاء فإن عملية، نظر وجهة ومن  - ٢٨
 اسـتكماله  مـن  بـد  وال .اجملـال  هـذا  يف حامسـا  عنـصرا  يـشكل  وتوجيهـا  انتظامـا  أكثـر  حنـو  على

 أولويـات  يف واتـساقا  انتظامـا  أكثـر  حنـو  علـى  املـسلح  والـرتاع  باألطفال املتعلقة املسائل بإدماج
 .هاعدا وما املتحدة لألمم التابعة الرئيسية والعمليات اناتالكي وبرامج

 الـسياسات  صـعيد  علـى  املـسجلة  اهلامـة  املكتـسبات  بدأت املتحدة، األمم منظومة ويف  - ٢٩
ــشغيل ــت يف والت ــات املؤســسات ضــمن جــذورها تثبي ــسية والعملي ــية املؤس ــم يف األساس  األم
 تعزيزهـا  يـتم  مل إذا تتالشـى  أن وميكن لبنيانا ضعيفة زالت ما املكتسبات هذه أن بيد .املتحدة
  .القائمة البىن من يتجزأ ال جزءا وجعلها

 الـداخلي  اإلدمـاج  وكفالة لقياس أساسية جماالت أربعة استخدام املتحدة لألمم وميكن  - ٣٠
  :وهي املعنية، املؤسسات يف

ــزام  )أ(   ــا اإلدارة التـ ــة العليـ ــة الـــشواغل مبعاجلـ ــال املتعلقـ  املـــسلح اعوالـــرت باألطفـ
 ؛هبا والتعريف
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 العامـــة الـــسياسات يف املـــسلح والـــرتاع باألطفـــال املتعلقـــة الـــشواغل إدمـــاج  )ب(  
 والربامج؛ االستراتيجية واخلطط

ــوفر  )ج(   ــة ت ــدريب واخلــربة املعرف  يف هبــا لالســتنارة املؤســسة داخــل املناســب والت
 ؛اليومية العمليات وتنفيذ واالستراتيجيات السياسات صوغ

 .آنفا ورد ما لكفالة املالئمة املوارد ختصيص  )د(  

ــد إىل وللتوصــل  - ٣١ ــضل حتدي ــة أف ــز لكيفي ــات تركي ــوارد الطاق ــيت واجملــاالت وامل  جيــب ال
 بتقيـيم  املتحـدة  األمم كيانات مجيع تقوم أن من بد ال ،فعال تعاون قيام وكفالة فيها، تركيزها
  .أعاله ذكره ورد ما بينها من ،مرجعية نقاط باستخدام وذلك تقدم، من حيرز ملا دوري

  
  أولوية رئيسية للجمعية العامة وجملس األمنكاألطفال والرتاع املسلح إدماج   - ألف  

 منـذ صـدور      املـسلح  والـرتاع  األطفـال    مـسألة علـى   علـى التأكيـد     اجلمعية العامة   دأبت    - ٣٢
. لـى األطفـال    أثـر الـرتاع املـسلح ع       بـشأن  ١٩٩٦ غراسـا ماشـيل يف عـام         الدراسة الـيت أجراهـا    

يف  اجلمعيـة العامـة   كلفـت ، هـذه الدراسـة  لتوصيات الرئيـسية الـواردة يف    ل ةمباشرويف استجابة   
  املسلح على األطفـال الرتاع ممثل خاص معين بأثر ، تعينيبشأن حقوق الطفل ٥١/٧٧ا قراره

ابة  اسـتج  وكفالـة ، لتعزيـز التعـاون الـدويل        املـسألة  هـذه    بـشأن نظومـة األمـم املتحـدة       مل كمنسق
 واليـة   علـى جتديـد    اجلمعية العامة    ودأبت. األطفال والرتاع املسلح  ملسألة  أكثر تضافرا وتنسيقا    

أعمال متـضافر    جلدول ة الرئيسي وأصبح بذلك اجلهة التمكينية   ،  ١٩٩٧املمثل اخلاص منذ عام     
امع جلمعيـة العامـة الـسنوي اجلـ       اقـرار   ويـضم   . األمم املتحـدة  يف  األطفال والرتاع املسلح    ملسألة  

  .١٩٩٧ املسلحة منذ عام والرتاعات األطفال عنبشأن حقوق الطفل قسما خاصا 
ــالرت مــسألة جملــس األمــن  ووضــع   - ٣٣ ــأثرين ب ــى جــدول   األطفــال املت ــا عل اع املــسلح رمسي

إىل أن االنتــــهاكات الــــيت ترتكــــب  مــــشريا، )١٩٩٩ (١٢٦١مــــن خــــالل القــــرار  أعمالــــه
للــــسلم هتديــــدا يف نظــــر القــــانون  ل شكتــــاألطفــــال يف حــــاالت الــــرتاع املــــسلح     ضــــد

 قــــرارات أخــــرى بــــشأن ٦ ، اختــــذ جملــــس األمــــن١٩٩٩منــــذ عــــام و .ولينيالــــد واألمــــن
 ١٥٣٩  و)٢٠٠٣ (١٤٦٠  و)٢٠٠١ (١٣٧٩  و)٢٠٠٠ (١٣١٤ :وهــــي املــــسألة هــــذه

  ).٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢  و)٢٠٠٤(
األطفـال يف حـاالت      بـشأن مشاركته  األمن من    جملس   زاد ،من خالل هذه القرارات   و  - ٣٤

 الـذين   الـرتاع أطراف  بـ  قائمـة     بوضـع  الرتاع املسلح، مبا يف ذلك عن طريق تكليف األمني العام         
ــل هــذه         ــالغ عــن مث ــة للرصــد واإلب ــشاء آلي ــال، وإن ــهاكات جــسيمة ضــد األطف ــون انت يرتكب

 مجيـع أعـضاء   يضماملسلحة الرتاعات األطفال و مكرس ملسألة    فريق عامل    وإنشاءاالنتهاكات،  
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جملس األمن ملراجعة املعلومات املنبثقة عن آليـة الرصـد والتوصـية باختـاذ تـدابري عالجيـة جمللـس                    
قتـــل وتـــشويه األطفــــال   أن اجمللـــس  اعتــــرب ، )٢٠٠٩ (١٨٨٢يف قـــراره األخـــري،   و. األمـــن 

جرائم تستحق االهتمـام علـى سـبيل األولويـة،          االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي،       و
القـرار  ويدعو  .  وتنفيذها ع إىل إعداد خطط عمل للتصدي هلذه االنتهاكات        أطراف الرتا  ودعا

 وتبادل املعلومات بـني اجمللـس والفريـق العامـل املعـين باألطفـال       تعزيز التواصلاجلديد أيضا إىل    
خطـوة حنـو اختـاذ تـدابري     كجمللـس األمـن    التابعـة    وجلـان اجلـزاءات       التابع له،   املسلحة والرتاعات
  .باستمراراالنتهاكات  مرتكيب تستهدف

 يـدمج  اجمللـس    ال يـزال   املـسلح،    والـرتاع عية بـشأن األطفـال      يضاوامل هقراراتإضافة إىل   و  - ٣٥
 فـصل جملس األمن علـى إدراج      كما نص   . قراراته اليت ختص بلدانا بعينها    محاية الطفل يف    مهام  

منـذ  و. إىل اجمللـس  قدمـة   امل ،اليت ختص بلدانا بعينـها    حمدد بشأن محاية األطفال يف مجيع التقارير        
موضــوعية تــضم مراجــع تقــارير األمــني العــام الــيت عــدد بــشكل ملحــوظ ، ارتفــع ٢٠٠٣عــام 

  .حلماية األطفال
  

  آليـــات التنسيق التنفيذية لألمم املتحدة  - باء  
ــة لألمــم املتحــدة  إن   - ٣٦ ـــات التنــسيق التنفيذي  يف اجلهــود الــيت تــدعو إىل  حمافــل هامــة آليــ

 ويواصــل املمثــل اخلــاص . األطفــال والــرتاع املــسلح يف منظومــة األمــم املتحــدة  ة مــسألإدمــاج 
جدول أعمال األطفال والرتاع املـسلح يف فريـق   املدرجة يف   ذات الصلةاملسائلإثارة باستمرار  

 واللجنـة التنفيذيـة     ،جلنة الـسياسات، واللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالـسالم واألمـن            واإلدارة العليا،   
  .لشؤون اإلنسانيةلتنسيق ا

ــان أن   و  - ٣٧ ــة مبك ــن األمهي ــة    م ــددة املتعلق ــشواغل احمل ــرد بعــض ال ــال ت ــات باألطف  والرتاع
إدارات خمتلـف   لجنـة الـسياسات الـيت أعـدهتا         ل ورقـات اإلحاطـة    يف   وخاصـة  باستمراراملسلحة  

  .املستندة إىل هذه الوثائق جلنة السياسات اليت اختذهتا القرارات ويفاألمم املتحدة، 
  

 املــسلحة يف بالرتاعــات محايــة حقــوق األطفــال املتــأثرين إدمــاجالتقــدم احملــرز يف   - جيم  
  عمليات السالم واتفاقات السالم

 أعــاله، مجيــع ة املــسلح املــذكوروالــرتاعقــرارات جملــس األمــن بــشأن األطفــال  تــدعو   - ٣٨
 هم، ورفـاه  هموحقـوق  املـسلحة    بالرتاعـات  محايـة األطفـال املتـأثرين         إىل كفالـة   األطراف املعنيـة  

 يف ذلـك، حـسب االقتـضاء،       يف مجيع عمليات السالم واتفاقـات الـسالم، مبـا            دجمها وبالتحديد
 إطالق ســراح األطفــال املــرتبطني بــالقوات املــسلحة أو اجلماعــات املــسلحةبــاألحكــام املتعلقــة 

 يف حبمايتـهم حقـوق الطفـل واألحكـام املتعلقـة         أدجمـت   ،  ٢٠٠٠منـذ عـام     و. هموإعادة إدمـاج  
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بعــض املواضــيع الرئيــسية الــيت وتتــضمن .  مــن االتفاقيــات واالتفاقــات واإلعالنــاتعــدد كــبري
وضــع حــد لتجنيــد واســتخدام األطفــال مــن قبــل القــوات بوردت يف هــذه االتفاقــات أحكامــا 

مكافحــة و، إدمــاجهم عنــهم فــورا وإعــادة اإلفــراجاملــسلحة أو اجلماعــات املــسلحة، وضــمان  
ألطفـال املـشردين   با األطفـال واألحكـام اخلاصـة       إىل مـسألة احتجـاز     والتطـرق العنف اجلنسي،   

 الـيت تـضمنت   ٢٠٠٠ امللحق هبذا التقرير اتفاقات السالم منذ عام      الثايناملرفق  ويدرج  . داخليا
  .باألطفال املتأثرين بالرتاع املسلحتتعلق صراحة شواغل 

ــم  و  - ٣٩ ــن امله ــدور حبــثم ــذي  ال ــستقبلي ال ــه  ميكــن امل ــم املتحــدة وســأن يؤدي  ،طاء األم
ــاء مفاوضــات     وواملفاوضــ ــة األطفــال أثن ــة حبماي ن ورؤســاء البعثــات يف معاجلــة املــسائل املتعلق

أولويـة يف توطيـد   ك البالغـة األمهيـة   املـسألة  متابعة هذه لكفالةالسالم واتفاقات السالم كوسيلة    
  . ومراحل بناء السالمالرتاعالسالم بعد انتهاء 

  
  ألطفال والرتاع املسلح يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالمامسألة إدماج   -  دال  

ــاج     شــهدت   - ٤٠ ــسالم توســعا كــبريا يف إدم ــات حفــظ ال ــسائلإدارة عملي ــال يف م  األطف
 يف تـدريب قـوات حفـظ الـسالم     م ومحايتهاألطفالعمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك حقوق     

ا  مستـشار ٦٠وجـد حاليـا أكثـر مـن     يو.  يف بعثـات حفـظ الـسالم   األطفالحلماية خرباء  ونشر  
 مجيـع   كفالـة أن تعتمـد     هـم دورمشـل    يف سـبع بعثـات حلفـظ الـسالم،           األطفـال  حلمايـة    وموظفا

ــة األطفــال  هنــجعناصــر عمليــات حفــظ الــسالم    ــها، توعي ــشواغل هــذه ومعاجلــة يف عمل  يف ال
رصــد حالــة بأيــضا يف اإلدارة  األطفــالمستــشارو محايــة ويقــوم . االســتراتيجية الــشاملة للبعثــة

األطفال يف الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ عن االنتـهاكات اجلـسيمة مبوجـب                
، والـدخول يف حـوار مـع أطـراف          )٢٠٠٩( ١٨٨٢و  ) ٢٠٠٥( ١٦١٢  جملـس األمـن    قراري

 مــن قبــل القــوات  هم جتنيــد األطفــال واســتخدام لوقــفالــرتاع مــن أجــل وضــع خطــط عمــل   
 والتوعيــة باملــسائل، األطفــالحة وغريهــا مــن انتــهاكات حقــوق  املــسلحة أو اجلماعــات املــسل

ذلك بـ  القيـام  بوسـعهم كـون   يساسة سياسيا، وبالتايل دعم الشركاء التنفيذيني الـذين قـد ال            احل
  . للخطر على أرض الواقعم براجمهكي ال يعرضوا

وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للطفولـــة إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم كـــل مـــن وتـــرأس   - ٤١
بلـدا   ١٥بـني    مـن    ة بلـدان   املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ يف سـبع          القطريـة  فرق العمـل  ) فيونيسالي(

 احملافــل الرئيــسية إلعــداد التقــارير القطريــة لألمــني العــام تعــد الــيت ،تنفــذ آليــة الرصــد واإلبــالغ
  .جملس األمنالصادرة عن  املسلحة، ومتابعة االستنتاجات والرتاعاتبشأن األطفال 
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إدارة عمليــــات حفــــظ  الــــذي اعتمدتــــه ،تعلــــق بــــسياسات محايــــة الطفــــلالتوجيــــه امل    
  إدارة الدعم امليداين/السالم
 باالشــتراك مــع، اعتمــدت إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  ٢٠٠٩ يونيــه/ حزيــران١يف   - ٤٢

بشأن تعميم مراعاة محايـة وحقـوق       التوجيه املتعلق بسياسات محاية الطفل      إدارة الدعم امليداين    
.  املتحـدة   التابعة لألمم   املسلحة داخل عمليات حفظ السالم     بالرتاعاتل املتأثرين   ورفاه األطفا 

 الطابع املؤسسي على دور ومـسؤولية إدارة عمليـات حفـظ الـسالم              مزيدا من التوجيه  يضفي  و
كمـا حيـدد الـشراكات والتنـسيق مـع اجلهـات       . قـرارات جملـس األمـن   ب عمالمحاية األطفال   يف  

األولويــات إن . مايــة األطفــال علــى أرض الواقــع املعنيــة حبم املتحــدة ألمــيف االفاعلــة األخــرى 
 مــن األحكــام احملــددة يف قــرارات جملــس األمــن  مــستمدة اتالرئيــسية احملــددة يف هــذه الــسياس

الرصـد واإلبـالغ عـن االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق            ) أ: (وهي املسلح،   والرتاعبشأن األطفال   
 التزامــات الــرتاع للحــصول علــى مــع أطــراف طفــالاأل محايــة إقامــة حــوار عــن) ب (؛الطفــل

 إدمـاج  )د(و   توفري التدريب جلميع أفـراد حفـظ الـسالم؛           )ج(نتهاكات؛  لال للتصديواضحة  
اجليش والشرطة والعناصر املدنيـة يف      العناصر املتعلقة ب  شواغل األطفال والرتاع املسلح يف عمل       

  .عمليات حفظ السالم
  

علـى األمـور    ألمم املتحـدة    التابعني ل  حفظ السالم    ألفراد التدريب   التقدم احملرز يف توفري       
   القانون الدويلاملتعلقة باألطفال يف

ــرار   - ٤٣ ــا لقـــ ــن  اتوفقـــ  ١٣٧٩ و) ٢٠٠٠ (١٣١٤ و) ١٩٩٩ (١٢٦١ جملـــــس األمـــ
 تـــــــدريب جيـــــــري، )٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ و) ٢٠٠٣ (١٤٦٠ و) ٢٠٠١(

ــراد جلميــع منــهجي ــابعني لعمليــات وظفني املــدنيني  والــشرطة واملــاجلــيش أف حفــظ الــسالم الت
ويركز التدريب على أثر الرتاع املـسلح علـى    . تدريب على حقوق الطفل ومحايتها    الووحدات  

ــايري مــن أجــل محايتــهم      ــق واملع ــة التطبي ــة الواجب ــة الدولي يركــز و. األطفــال، والقواعــد القانوني
سيمة للتأكـد مـن أن منظومـة األمـم        التدريب أيضا على الرصد واإلبـالغ عـن االنتـهاكات اجلـ           

حفـظ الـسالم   ألفـراد عمليـات   واسـع  الوجود الالستفادة من ا قادرة بشكل أفضل على  املتحدة  
  . والشرطة واملوظفني املدنيني ألغراض الرصداجليشمن 
 التنـاوب حفـظ الـسالم واسـتمرار    العـاملني يف عمليـات      فراد  لأل  الكبرية ألعدادلنظرا  و  - ٤٤
 أحـد   يـشكل  تـوفري التـدريب املنـهجي     فـإن   الشرطة،  و اصة يف عناصر اجليش   وخ أشهر،   ٦كل  

حفـظ  يف عمليـات    وحـدات محايـة الطفـل       الـيت تـستخدم أكثـر املـوارد كثافـة يف            نـشطة   األهم  أ
محايــة الطفــل إىل إقامــة شــراكات يــسعى املستــشارون يف جمــال  ،يف بعــض احلــاالتو. الــسالم

الـيت  الكفـاءة و  ب ، الـيت تتمتـع    ة إنقـاذ األطفـال    لتدريب مـع منظمـات غـري حكوميـة مثـل منظمـ            ل
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تنطـوي  و. ألفـراد العـسكريني   ل محايـة حقـوق الطفـل        يف توفري التدريب على   سجل ثابت   لديها  
اجمللـس فيمـا يتعلـق      طلب   لتلبيةهذه الشراكات على إمكانات كبرية لتحقيق املزيد من الفعالية          

  .مؤقتة يف معظمهاحىت اآلن ال تزال  هذه املبادرات إال أنبالتدريب، 
 حلمايــة الطفــل اتسياسلــإدارة عمليــات حفــظ الــسالم يــوفر اعتمــاد ومــن املتوقــع أن   - ٤٥

 أكثـر اتـساقا   ممارسات حفظ السالم وتطوير أفراد يف تدريب احلالية اتأساسا للبناء على اخلرب 
ل  محايـة الطفـ    اتدعم تنفيـذ سياسـ    بـ  عدد من احلكومات عن التزامهـا        وأعرب. يف هذا الصدد  

  .أولويات التدريبب املتعلقة ، وخاصةإدارة عمليات حفظ السالميف 
  

 كيانات رئيسية تابعة لألمم املتحدةداخل التعميم   - هاء  
دعت الدول األعضاء مجيع كيانات األمم املتحدة ذات الـصلة إىل اختـاذ تـدابري حمـددة               - ٤٦

 ا وإداراهتـ  ها ومكاتبـ  ا مؤسـساهت  لضمان التعميم املنـتظم ملـسائل األطفـال والـرتاع املـسلح داخـل             
ا بينـها، يف إطـار واليـة كـل منـها، عنـد              يمـ وعلى الصعيد امليـداين، وتعزيـز التعـاون والتنـسيق ف          

وخـالل الـسنوات القليلـة املاضـية، ُعـزز          . محاية األطفال يف املنازعـات املـسلحة      موضوع  تناول  
أكثـر تنـسيقا وتعاونـا بـني        جدول األعمال املتعلق باألطفال والرتاع املـسلح مـن خـالل جهـود              

 .كيانات األمم املتحدة وشركائها

يف منظومـة األمـم      يف السنوات األخرية، باعتبارهـا الوكالـة الرائـدة           اليونيسيفوقامت    - ٤٧
 باستثمارات كبرية يف املقر وعلـى الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري     ،فيما يتعلق باألطفال  املتحدة  

ــتظم ملـــسائل األطفـــال  ــيم منـ ــراءات  لـــضمان تعمـ ــتراتيجيات واإلجـ  والـــرتاع املـــسلح يف االسـ
الربناجميــة، وبنــاء القــدرات مــع احلكومــات والــشركاء املعنــيني حبمايــة األطفــال، والــدفاع عــن   

وقــد عمقــت اليونيــسيف قــدراهتا يف املقــر للتركيــز علــى وضــع الــسياسات    . لاطفــحقــوق األ
اإلفـراج   و ؛ جماالت منـع التجنيـد     والنظم حلماية األطفال يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك دعم         

ــن ــاجهم     ع ــادة إدم ــسلحة وإع ــات امل ــالقوات واجلماع ــرتبطني ب ــال امل ــري  ؛ األطف  والقاصــرين غ
 واأللغـــام األرضـــية ؛ والعنـــف اجلنـــسي واجلنـــساين؛املنفـــصلني عنـــهم وأاملـــصحوبني بـــذويهم 

شترك بـني   والنظـام املـ  ؛ والدعم النفسي واالجتمـاعي يف حـاالت الطـوارئ     ؛واألسلحة الصغرية 
ــة األطفــال   ــة األطفــال  ؛الوكــاالت إلدارة املعلومــات عــن محاي الــذي ( والتنــسيق العــاملي حلماي

الـذي تـشترك يف ريادتـه مـع صـندوق األمـم املتحـدة             ( والعنف اجلنـساين     ؛)تضطلع فيه بالريادة  
 ومــا يتــصل بـذلك مــن تــدريب الــشركاء وبنــاء قــدراهتم،  ؛يف إطــار جمموعــة احلمايــة) للـسكان 

 .ة الرصد واإلبالغوآلي

 يف رئاســة جلنــة التوجيــه املعنيــة بآليــة ة اخلاصــةمكتــب املمثلــمــع رك اليونيــسيف توتــش  - ٤٨
م الدعم والتوجيه التقنيني للبلدان الـيت تنفـذ تلـك اآلليـة وسـائر البلـدان                 قّد وتُ ،الرصد واإلبالغ 
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 فــرق العمــل ، تــشارك اليونيــسيف يف رئاســةالقطــريوعلــى الــصعيد . املتــضررة مــن الرتاعــات
ذ آليــة الرصــد واإلبــالغ،  فــناخلمــسة عــشر الــيت تُ البلــدان القطريــة للرصــد واإلبــالغ يف مجيــع  

وتعمـــل مـــع شـــركاء علـــى رصـــد االنتـــهاكات اجلـــسيمة يف حـــق األطفـــال واإلبـــالغ عنـــها   
ومواجهتها، بوسائل منها املشاركة مع احلكومات واجلهات من غري الدول الـيت تكـون أطرافـا       

 وضع خطط العمل وسائر املبادرات وتنفيذها ومتابعتـها مـن أجـل تعزيـز املـساءلة                 يف الرتاع يف  
ويف معظـم البلـدان املتـضررة مـن الـرتاع املـسلح، خصـصت               . ومنع االنتـهاكات والتـصدي هلـا      

ــة          ــسلح ولتنمي ــرتاع امل ــال وال ــسألة األطف ــة مل ــة ومادي ــشرية ومالي ــوارد ب ــدرجييا م ــسيف ت اليوني
 .ةالقدرات احلكومية الوطني

 وأنـشطتها املتعلقـة بنـشر       ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان     امليداين  الوجود  ثل  ميو  - ٤٩
بعثــات حفــظ الــسالم إســهاما هامــا يف رصــد االنتــهاكات يف حــق يف مــراقيب حقــوق اإلنــسان 

وقد اضطلعت املفوضية بـدور حاسـم يف رصـد االنتـهاكات اجلـسيمة            . األطفال واإلبالغ عنها  
. ســبيل املثــال، واإلبــالغ عنــهال يف عملياهتــا الــيت تــشمل أوغنــدا ونيبــال، علــى يف حــق األطفــا

تواصل املفوضية تشجيع إدراج مـسائل حقـوق الطفـل يف عمـل آليـات حقـوق اإلنـسان،               كما
مبا يف ذلك االستعراض الدوري الشامل األخري الذي أجراه جملـس حقـوق اإلنـسان، واهليئـات                 

ويف الــسنوات . ق الطفــل، فــضال عــن اإلجــراءات اخلاصــة  املنــشأة مبعاهــدات مثــل جلنــة حقــو  
األخرية، أولت عدة هيئات منشأة مبعاهدات وعـدةُ إجـراءات خاصـة اهتمامـا حمـددا لألطفـال                   

وتعمل املفوضية حاليا على وضع أداة يف جمال الـسياسات تتعلـق            . املتضررين من الرتاع املسلح   
يمة واخلطـرية حلقـوق اإلنـسان، الـيت تـشمل      بإنشاء جلان وطنيـة للتحقيـق يف االنتـهاكات اجلـس     

ومنــذ بــدء ســـريان   . حقــوق األطفــال خــالل الــرتاع وفتــرة مــا بعــد الــرتاع ووقــت الــسلم          
 ،الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات املـسلحة               

 .بلدا ١٢٨ صل إىل عدد الدول األعضاء املصدقة عليه لي، ارتفع٢٠٠٢يف عام 

 بـدور كـبري يف لفـت االنتبـاه     مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني       وقد اضطلعت     - ٥٠
مـؤخرا،  و. إىل احتياجات األطفال الالجئني واملشردين داخليا ومواطن الضعف الشديد لديهم         

وضـــعت املفوضـــية وبـــدأت تنفيـــذ اســـتراتيجيتها اخلاصـــة بتعمـــيم مراعـــاة منظـــورات الـــسن    
إدراج محايـة األطفـال وحقـوقهم يف براجمهـا     أحكامـا تتعلـق بـ   ع، الـيت تـشمل     واجلنسانية والتنـو  

د حاليـا مؤشـرات حمـددة عـن األطفـال، مـن       رِوتَـ . وفيما تضطلع به مـن تـدابري املنـع والتـصدي         
ــدهم، يف أدوات املفوضــية لإل     ــرات املتعلقــة بتجني ــل املؤش ــايري واملؤشــرات   قبي ــن املع . بــالغ ع

لــى محايــة األطفــال مــن خــالل نــشر مــوظفني معنــيني حبمايــة  عــززت املفوضــية قــدراهتا ع كمــا
وتعكـف املفوضـية حاليـا علـى وضـع الـصيغة النهائيـة        .  بعـض عملياهتـا امليدانيـة   ضـمن األطفال  
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وآليـة الرصـد واإلبـالغ، مـع تركيـز          ) ٢٠٠٥( ١٦١٢لوثيقة توجيهية بشأن قرار جملس األمن       
 .القطري ويف املقراآللية على الصعيد يف تلك خاص على دور املفوضية 

، وال ســيما مــن خــالل برناجمهــا الــدويل للقــضاء علــى  منظمــة العمــل الدوليــةوتــسهر   - ٥١
 اجتماعيـا واقتـصاديا،     ،تشغيل األطفال، على تيسري إعادة إدماج األطفال من اجلنـود الـسابقني           

ويف الــسنوات األخــرية، قامــت املنظمــة وأصــحاب املــصلحة   . فــضال عــن منــع جتنيــد األطفــال 
، بتنفيـذ مـشروع أقـاليمي       يةلرئيسيون، من حكومات ومنظمات أرباب عمل ومنظمات عمال       ا

 ، وكولومبيـا  ،ملنع جتنيد األطفال ودعم إعادة إدماج األطفال من اجلنود السابقني يف بورونـدي            
وتـشارك املنظمـة حاليـا يف       .  وسـري النكـا    ، والفلبني ، ورواندا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية  

 األمــم املتحــدة الفرعــي املعــين بإعــادة اإلدمــاج الــذي يتــوىل مــسؤولية النظــر يف      رئاســة فريــق 
االحتياجــات املتعلقــة بإعــادة إدمــاج األطفــال الــذين كــانوا مــرتبطني ســابقا بقــوات ومجاعــات  

ــة إضــافية لوضــع أســاليب    ٢٠٠٨وخصــصت املنظمــة يف عــام  . مــسلحة ــشرية ومالي  مــوارد ب
ــهاك املرتكــب حت   ــصدي لالنت ــال املنخــرطني يف أســوأ أشــكال     وأدوات للت ــدا يف حــق األطف دي
 .العمالة يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع

 توجيهــات حمــددة ة اخلاصــة مــع مكتــب املمثلــإدارة الــشؤون الــسياسيةوقــد وضــعت   - ٥٢
األمـم املتحـدة عـن       يف قاعـدة بيانـات       هادرجتـ وأُ. لوسطاء األمم املتحدة بـشأن محايـة األطفـال        

ــسالم ” ــزع       . “صــناع ال ــشأن ن ــة ب ــة التنفيذي ــذكرهتا التوجيهي ــؤخرا م ــا نقحــت اإلدارة م كم
مــسألة النظــر يف قــضايا األطفــال والــرتاع وأدرجــت فيهــا الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 

يف توجيهاهتـا بـشأن إجـراءات       ل عمليات السالم أو تعوقها، وحددت كذلك        سّهاملسلح اليت تُ  
 ويـسعى أيـضا     .باره عـامال يعـزز الثقـة بـني أطـراف الـرتاع            اإلفراج عن األطفال باعت   بناء الثقة،   

الــذي أنــشئ حــديثا إىل ضــمان ونظــام األمــم املتحــدة ملنــسقي شــؤون الوســاطة التــابع لــإلدارة 
مراعـــاة مـــسائل األطفـــال والـــرتاع املـــسلح يف وقـــت مبكـــر مـــن مرحلـــة الـــتفكري والتخطـــيط 

 .االستراتيجيني من عملية السالم

بعـض اجلهـود      الـشؤون القانونيـة    ت الـسياسية اخلاصـة التابعـة إلدارة       البعثـا  كما بذلت   - ٥٣
. هامهــا ووالياهتــايف مجيــع جوانــب ممحايــة األطفــال والــرتاع املــسلح إدراج مــن أجــل الكــبرية 

وأنشأت بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق فريقـا مـشتركا بـني الوكـاالت معنيـا                   
احلكومة العراقية بوضـع مبـادرات تـستهدف بنـاء القـدرات علـى               قام مع    ،بنتائج قطاع احلماية  

 وتعزيـز احلمايـة والعدالـة       ،محاية األطفال يف اجملتمعات احملليـة، وإصـالح التـشريعات، والـدعوة           
أنـشأ مكتـب منـسق األمـم         ٢٠٠٨ديـسمرب   /يف كـانون األول   و. لألطفال احملتجـزين يف العـراق     
سيق يهـدف إىل وضـع اسـتراتيجية شـاملة بـشأن محايـة       فريقا للتن، املتحدة اخلاص لشؤون لبنان  



A/64/254  
 

09-44605 17 
 

أفضل الـسبل لالسـتفادة مـن       ولتحديد  وحقوق األطفال املتضررين من الرتاع املسلح يف لبنان،         
 هبــا املنــسق اخلــاص لــشؤون لبنــان مــن أجــل النــهوض   يــضطلعأنــشطة الــدعوة الــسياسية الــيت  

ب األمـم املتحـدة الـسياسي للـصومال     ويعكف مكتـ . باملسائل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح  
حاليا على تطوير عمله يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وهـو ملتـزم بـضمان إدمـاج مـسائل حقـوق                      

حلق مستشارون يف جمال محايـة حقـوق األطفـال ببعثـة األمـم        وأُ. أنشطة البعثة عموما  الطفل يف   
ــال، وهــم يــشاركون اآلن يف رصــد االنتــهاكات اجلــسيمة واإل    ــها ويف املتحــدة يف نيب بــالغ عن

إلفـراج عنـهم وإعـادة      ا و ،أنشطة الدعوة املتعلقة حبقوق األطفال واحتياجاهتم يف عملية الـسالم         
غــري أن هنــاك عــددا مــن دواعــي القلــق الــشديد بــشأن األطفــال يف احلــاالت الــيت     . إدمــاجهم

وق مستـشارين يف جمـال محايـة حقـ        إىل حـد اآلن     فيها بعثـات األمـم املتحـدة الـسياسية          تضم   ال
 .األطفال، مبا يف ذلك البعثة يف الصومال

ــة األطفــال        - ٥٤ ــؤدي دورا هامــا يف محاي وتــشمل كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى الــيت ت
تنــسيق ل  األمــم املتحــدةبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــباملتــضررين مــن الــرتاع املــسلح 

وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان     الشؤون اإلنسانية وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة            
 وينبغي أيضا أن تواصل هـذه الكيانـات تعزيـز    .ومكتب شؤون نزع السالح وجلنة بناء السالم    

  .األطفال والرتاع املسلح يف سياساهتا وأولوياهتا وبراجمهاب الشواغل املتعلقةجهودها لتعميم 
  

ســسية الرئيــسية الــيت  األطفــال والــرتاع املــسلح يف العمليــات املؤ مــسألة إدراج   - واو  
 تقودها األمم املتحدة

مبا أن األطفال يعانون على حنو غري متناسب يف حاالت الرتاع، فهم يـستحقون عنايـة                 - ٥٥
 والنـداءات   ،خاصة يف برامج التأهيل واستراتيجيات ختفيف وطأة الفقـر واإلدمـاج االجتمـاعي            

الء االهتمام علـى سـبيل األولويـة        وينبغي على وجه اخلصوص إي    . اإلنسانية وسائر أطر التمويل   
لضمان جتسيد الـشواغل املتعلقـة باألطفـال والـرتاع املـسلح جتـسيدا متماسـكا وملموسـا بقـدر                    

ــع الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة     ــداء ) أ: (أكــرب يف هــذه العمليــات املؤســسية األرب ــة الن  اتعملي
 إطـار   - القطـري املوحـد      التقيـيم ) ج(عملية ورقة استراتيجية احلـد مـن الفقـر؛          ) ب(؛  ةاملوحد

 .صندوق بناء السالم) د(عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ 

وأوصى املمثل اخلاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح ببـدء مـشاورات                     - ٥٦
توصـيات  وضـع   بني الوكاالت، مبا يف ذلك مع املمثلني امليدانيني، للوصول إىل توافـق لـآلراء و              

ل األطفــال والــرتاع املــسلح يف    ملــسائتظمجــراءات الــيت ينبغــي اختاذهــا لتعمــيم منــ     بــشأن اإل
  .األطر هذه
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  تقوم هبا املمثلة اخلاصةالزيارات امليدانية اليت   - رابعا  
 الــدعوةاســتراتيجية رئيــسيا يف  املمثلــة اخلاصــة عنــصرا  قــوم هبــات الزيــارات الــيت تظــل  - ٥٧
تقيـيم مباشـر حلالـة األطفـال؛     بعمـل   ة اخلاصـ ةاملمثلـ قوم تمن خالل هذه الزيارات،  و. ملكتببا
ــة و   وت ــسلطات الوطني ــع ال ــى     نخــرط يف حــوار م ــدول للحــصول عل ــع األطــراف مــن غــري ال م

 مزيــد مــن سريكمــا تقــوم بتيــ ملعاجلــة االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل؛  التزامــات حمــددة 
، ةمم املتحــدألابــ الفاعلــة  مجيــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك اجلهــات بــنيالتعــاون الفعــال 

ــة  ــسلطات الوطني ــة ،وال ــات املاحن ــسلك الدبلوماســي ، واجله ــة  ، وال ــري احلكومي  ، واملنظمــات غ
الزيــارات التوصــيات الــواردة يف  تلــك غالبــا مــا حتكــم و. لمجتمــع املــديناملمــثلني اآلخــرين لو

لفريـق   للرمسيـة  املـسلح، واالسـتنتاجات والتوصـيات ا   رتاعتقارير األمني العـام عـن األطفـال والـ       
ــسلح      ــرتاع امل ــال وال ــن املعــين باألطف ــابع جمللــس األم ــل الت ــيت اعُت، والعام ــى أســاس   ال مــدت عل

  . التقارير هذه
 ضررين مـن  حمنة األطفال املتـ    علىرفيعة املستوى   الضوء بدرجة    هذه الزيارات    سلطتو  - ٥٨
مـن  ل واألطـراف    الـدو األطـراف مـن      التزامات حمددة من قبل      نتجت عنها  املسلح، وقد    رتاعال

 ،حيثما كان ذلـك مناسـبا      أيضا،   الزيارات وُتتخذ هذه    .نتهاكاتالاتلك   للتصدي ل  غري الدول 
 ال مـستق ا أخالقيـ اصـوت  باعتبارهـا و. املبذولـة حلمايـة الطفـل    الوطنيـة    اجلهـود    إلبرازمبثابة فرصة   
كـلٍٍ   حـوار مـع   دخل يفأن ت  ة اخلاص ةألطفال، فإن من األمهية مبكان بالنسبة للممثل      يدافع عن ا  

 الـسياسي   هم، دون املـساس بوضـع     دول غـري الـ     مـن   األطـراف  مـع اجلهات الفاعلة الوطنية و   من  
  .القانوين أو
 تنفيذ آلية الرصـد واإلبـالغ؛      )أ( :وتشمل بعض النتائج الرئيسية هلذه الزيارات ما يلي         - ٥٩

 ذات الــصلة تعــيني جهــات تنــسيق داخــل اهلياكــل األساســية احلكوميــة لتنــسيق القــضايا    )ب(
 إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج األطفــال املــرتبطني باجلماعــات   مثــل ،الــرتاع املــسلحوباألطفــال 

 محايـة الطفـل      جمـال  طرائـق وصـول اجلهـات الفاعلـة يف        بـشأن   االتفاق  ) ج(والقوات املسلحة؛   
، ومرافـق التـدريب ومراكـز االعتقـال وذلـك لرصـد االمتثـال والتحقـق                 املعسكرات احلربية إىل  
 بــإطالق سـراح األطفــال املــرتبطني بـالقوات واجلماعــات املــسلحة، وإطــالق    االلتــزام)د (؛همنـ 

إدراج أحكـام تتعلـق      )هــ (اجلماعـات املـسلحة؛     الرتبـاطهم املزعـوم ب    سراح األطفال احملتجزين    
تعزيــز التنــسيق والتعــاون بــني شــركاء األمــم املتحــدة    )و(حبمايــة الطفــل يف اتفاقــات الــسالم؛  

القـــضايا ذات الـــصلة باألطفـــال علـــى أرض الواقـــع بـــشأن أصـــحاب املـــصلحة وغريهـــم مـــن 
  . املسلح الرتاعو
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تــشاد إىل بعثــات ميدانيــة ب الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، خــالل ة، اخلاصــة املمثلــتقامــو  - ٦٠
كــــانون (والفلــــبني  نيبــــالمجهوريــــة ، و)٢٠٠٨ مــــايو/أيــــار(الوســــطى أفريقيــــا ومجهوريـــة  

 ،)٢٠٠٩فربايـــر /شـــباط(راضـــي الفلـــسطينية احملتلـــة وإســـرائيل ، واأل)٢٠٠٨ ديـــسمرب/األول
ــة   ــة الكونغــو الدميقراطي ــسان(ومجهوري ــل /ني ــ). ٢٠٠٩أبري ــاه  سلَّوُي ــضوء أدن بعــض علــى ط ال

 من احلكومات واألطراف األخرى يف الـرتاع خـالل        يت مت احلصول عليها   الرئيسية ال االلتزامات  
ا، والـيت  التعهـد هبـ  اللتزامـات الـيت مت   ل  اآلينفيـذ تنالوالتحدي الكـبري هـو ضـمان      .  البعثات تلك

  .وجود على أرض الواقعو والية تنفيذية الذين هلمهي من مسؤولية شركاء األمم املتحدة 
  

  الوسطى أفريقيا تشاد ومجهورية   - ألف  
يف مناقـشات مـع     ،  الوسـطى أفريقيـا   مجهوريـة   إىل   ، أثناء بعثتها  شاركت املمثلة اخلاصة    - ٦١

التزامــه بــإطالق ســراح مجيــع األطفــال لتــأمني عيب إلعــادة اجلمهوريــة والدميقراطيــة اجلــيش الــش
طلـق سـراح مجيـع      أالتزامـه و  ب اجلـيش الـشعيب      أوىف،  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز ٧يف   و .املرتبطني بقواته 

وســلمهم ، ســنة ١٧و ســنوات  ١٠، تتــراوح أعمــارهم بــني طفــال ١٨٢ ، وعــددهماألطفــال
ــسيفا(ة ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــ   ــع هــؤالء األطفــال ت  و. )ليوني ــد مت مل مشــل مجي ــا ق قريب

  . أسرهم مع
مراكـز  احلالـة يف     األمـم املتحـدة بـالتحقق مـن          ةفرقألالسماح  بحكومة تشاد   والتزمت    - ٦٢

 ، عـن  ولويـة علـى سـبيل األ     ،وبـاإلفراج ومعسكرات التدريب واملنـشآت العـسكرية؛        االحتجاز
 فرقــة عمــل إنــشاء ب و؛رهــن االحتجــاز واملوضــوعني األطفــال املــرتبطني جبماعــات مــسلحة    

  . ألطفالالفعالة لدمج العادة إمشتركة بني الوزارات لتويل مهمة تنسيق وضمان 
  

  نيبال  - باء  
بعثـة  ب ة اخلاصـ  ة املمثل ضطلعتاتقدمت هبا حكومة نيبال،      يف متابعة اللتزامات سابقة   و  - ٦٣

د يــحدبتألمــم املتحــدة التابعــة للتحقــق ا ةفرقــقامــت أ اإلفــراج عــن األطفــال الــذين للتأكــد مــن
  حينـذاك،  رئـيس وزراء نيبـال    لتـزم   ا،  خـالل زيارهتـا   و. هوياهتم من بني قوات املتمردين املاويني     

اجلديـد  املاوي  الشعيب   من معسكرات اجليش     الطف ٢ ٩٧٣عن  باإلفراج  بوشبا كمال داهال،    
  . ٢٠٠٩فرباير / هناية شباطحبلول
يف متابعـة هـذه     وتعاونت معهـا     حكومة نيبال    حثتاألمم املتحدة   على الرغم من أن     و  - ٦٤

األطفـال  إطـالق سـراح     إال أن   حكومة نيبـال،    اليت تقدمت هبا    السابقة  االلتزامات  وااللتزامات  
  .  مل حيدث بعداملتفق عليه
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  الفلبني  - جيم  
ة للتحريـر  مـورو اإلسـالمي   قيـادة جبهـة     بني املمثلة اخلاصة و   االتصاالت اليت جرت     بعد  - ٦٥

 وضـع خطـة عمـل       علـى مع األمـم املتحـدة      بالتفاوض  بهة  التزمت اجل ،  خالل زيارهتا إىل الفلبني   
وقـد  . إىل احليـاة املدنيـة    هتم  داعـ إوضمان فـصلهم مـن اجلبهـة        لوقف جتنيد واستخدام األطفال و    

يف فريق األمم املتحدة القطـري يف الفلـبني وقيـادة اجلبهـة              ووقعها كل من  عمل  الخطة  أُكملت  
  . ورحبت حكومة الفلبني خبطة العمل. ٢٠٠٩ يوليه/ متوز٣١
مـع حكومـة الفلـبني بـشأن مـسألة      اتـصاالت   أيضا ة األمم املتحدة اخلاص  ة ممثل وأجرت  - ٦٦

 مـسؤولني عـن انتـهاكات       مأهنـ الـذين ُزِعـم      يـة  قـوات األمـن الفلبين     عـضاء أجـراءات ضـد     إاختاذ  
 اتـصال علـى مـستوى    ملراكـز ترشـيح احلكومـة     ب  املمثلة اخلاصـة   جسيمة ضد األطفال، ورحبت   

  .  القضاياتلك داخل القوات املسلحة الفلبينية ملعاجلة عالٍ
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  - دال  
ــة والتزمــت ا  - ٦٧ ــا ل احلكوم ــادة العلي ــسلحة  لقي ــوات امل ــو  جبلق ــة الكونغ ــة مهوري الدميقراطي

ملنـع جتنيـد    اآلجـال    ةخطـة عمـل حمـدد     بالدخول يف حـوار مـع األمـم املتحـدة مـن أجـل إعـداد                 
 لقـــوات املـــسلحةللويـــة املتكاملـــة األ فعـــال يف ينوجـــودامل وحتديـــد هويـــة األطفـــال ،األطفـــال

 بضمان بـذل مزيـد مـن اجلهـود ملكافحـة اإلفـالت              والتزما كما. مهورية الكونغو الدميقراطية  جب
  الــصارمالتحقيــقمــن العقــاب علــى االنتــهاكات اجلــسيمة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مزيــد مــن  

  .  اجلناة من العدالةعدم إفالت، وضمان اكمةواحمل
علـى تـسهيل   الدميقراطيـة  مهوريـة الكونغـو   جبلقـوات املـسلحة    لقيـادة العليـا ل    وافقت ا و  - ٦٨

 الـسريع جلماعـات املتمـردين واجلـيش         إلدمـاج ألمم املتحـدة لعمليـة ا     بـا  الفاعلة   هاتوصول اجل 
  .هم واإلفراج عن اجملندين حتديد هوية األطفال لضمانالبلدجنوب والوطين يف شرق 

رائم جلـ  صدي وحدات متخصـصة للـشرطة الوطنيـة للتـ         بإنشاءاحلكومة أيضا   التزمت  و  - ٦٩
ملكية البلـد لزمـام األمـور وقيامـه بـدور قيـادي             العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال، وضمان       

  . العنف اجلنسيب ُتعىنشاملة وطنية استراتيجية تنفيذ يف 
  

  التوصيات  - خامسا 
تخذ تدابري أن ت ذات الصلة ا ووكاالهتاوإداراهتاألمم املتحدة ميع مكاتب جل ينبغي  - ٧٠

ــرتاع املــسلح     ــسياسات  امل ضــمنحمــددة لــضمان إدمــاج قــضايا األطفــال وال ؤســسات وال
إجـراء تقييمـات دوريـة للتقـدم احملـرز يف هـذا              عليهـا ينبغي  و،   اخلاصة بكل منها   واألنشطة
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ختـصيص املـوارد    وأن تكفـل     اتـصال علـى مـستوى رفيـع،          مراكز وعليها أن تعّين   .الصدد
  .يف امليداناألطفال والرتاع املسلح يف املقر واملتعلقة بألولويات لاملالية والبشرية الكافية 

أحكـام حمـددة حلمايـة األطفـال        مواصـلة إدراج    لدول األعضاء أن تضمن     لينبغي  و  - ٧١
 وبعثات ،مم املتحدة، والبعثات السياسيةألظ السالم التابعة ليع عمليات حف  يف واليات مج  

دارات األمم املتحدة ذات الصلة أن تكفل نشر أفراد محاية الطفـل            إلينبغي  و. بناء السالم 
بـصفة  محاية الطفل ُتدرج خربات تأسيس مثل هذه البعثات، وأن   فيها  يتم  يف األماكن اليت    

  .للبعثة  الفينالتقييموتخطيط  ضمن عمليات الروتينية
خطوة حامسة التوجيه املتعلق بالسياسات الذي اعُتمد مؤخرا حلماية الطفل،        ميثل  و  - ٧٢
ألمـم  التابعـة ل  عمليـات حفـظ الـسالم    ات إضفاء الطابع املؤسسي علـى دور ومـسؤولي     حنو

ع الـدول األعـضاء علـى إعطـاء األولويـة           يتـشج  وينبغـي . ماية الطفـل  فيما يتعلق حب  املتحدة  
  . تاسياس التلكتنفيذ يف  دارةاإللدعم 
ــدول األعــضاء   ينبغــيو  - ٧٣ ــشواغل املتعلقــة باألطفــال  ضــمان علــى حــث ال إدراج ال

 نقـل هـذه   مـن أجـل  علـى الـدوام يف عمليـات الـسالم واتفاقـات الـسالم،           والرتاع املـسلح  
 بغيوين.  بعد الرتاع  بناء السالم و توطيد السالم    يت مرحل إىل ، أولوية بوصفها  قدما، املسألة
 ورؤســاء نيالوســطاء واملفاوضــتلقــي  إدارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة أن تكفــل  علــى

  . التوجيه الكايف يف هذا الصدد البعثات
حث الـدول   جيري   العمل اإلرهايب،    يتسم هبا وعلى الرغم من اجلرائم البشعة اليت         - ٧٤

لتزامـات الـدول    ا مـع أي تـدابري تتخـذ ملكافحـة اإلرهـاب          تتوافق  أن  األعضاء على ضمان    
  . مبوجب القانون الدويل

ــار تــضمن لــدول األعــضاء أن  لوينبغــي   - ٧٥ ــذين يواجهــون اعتب  مبوجــب ،األطفــال ال
زعم أهنـا ارتكبـت بينمـا كـانوا مـرتبطني بـالقوات              هتما بارتكـاب جـرائم يُـ       ،القانون الدويل 

لقـانون  ل وفقـا  تـهم عاملم  تـتم   وأن ،يف املقـام األول   ضحايا   ،املسلحة أو اجلماعات املسلحة   
 إطـار مـن العدالـة    ضـمن ، وجـال قـضاء األحـداث   مبلمعايري األخرى ذات الصلة   لالدويل و 
عقوبـة اإلعـدام أو الـسجن مـدى      ينبغي فرض الو. وإعادة التأهيل االجتماعي اإلصالحية

وينبغـي  .  عامـا  ١٨فـراج علـى جـرائم ارتكبـها أشـخاص دون سـن              إلمكانية ا إاحلياة دون   
  . ممكنةكمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ألطفال احتجاز ااستخدام

 بغــرض دولغــري الــمــن  االتــصال بــني األمــم املتحــدة واألطــراف تــشجيعوينبغــي   - ٧٦
 يف سـياق املـصلحة      همماية األطفـال واإلفـراج عنـ      حب تنفيذ التزامات حمددة     من أجل احلوار  

  . املعين للطفلعلياال
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ــات األمــم ا  لوينبغــي   - ٧٧ ــصلة  لــدول األعــضاء وكيان ــة إعطــاء ملتحــدة ذات ال األولوي
  .جزء ال يتجزأ من التخطيط حلاالت الطوارئ واملساعدة اإلنسانيةبوصفه للتعليم 

ــي  - ٧٨ ــشج وينبغ ــذ    يت ــى تنفي ــضاء عل ــدول األع ــوق واحل”ع ال ــق ــال ال ضمانات لألطف
  . األول، على النحو املبني يف املرفق “املشردين داخليا

الـسلطات الوطنيـة علـى وضـع         تبعث على القلق حث      ينبغي يف احلاالت اليت   كما    - ٧٩
 وميكــن أن. وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة للتــصدي للعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال 

ــة    ــسقة للتوعي ــشمل هــذه االســتراتيجيات محــالت من ــاء القــدرات علــى   ؛ت ــدريب وبن  والت
 وآيندقيـق  ق إجـراء حتقيـ   ؛ و  ومـساعدهتم  الصعيدين الوطين واجملتمعي لتعزيز محاية الضحايا     

  .حماكمة مرتكبيهاجرائم العنف اجلنسي ويف 
تعزيز فـرص مـشاركة األطفـال والـشباب يف       على  ع الدول األعضاء    يتشجوينبغي    - ٨٠

 وينبغـي التركيـز علـى تقـدمي       . احلقيقـة واملـصاحلة   والعدالـة   يف عمليـات     و ،عمليات الـسالم  
لتعلـيم الثـانوي    لنـشطة، و  لمراكـز والـشبكات واأل    ل، و الدعم ملنظمات الطفولـة والـشباب     

  . العيش وفرص القيادة كسب سبلملشاريع، ووالعايل
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  املرفق األول
  *احلقوق والضمانات لألطفال املشردين يف الداخل    

وعـدم  . التمتع باحلقوق واحلريات ذاهتا اليت يتمتع هبا غري املـشردين يف بلـدهم          )أ(  
  تعرض األطفال للتمييز نتيجة تشريدهم سواء أكانوا يعيشون يف خميمات أم ال؛

تــصدر الــسلطات املختــصة لألطفــال املــشردين . احلــق يف الوثــائق ذات الــصلة  )ب(  
  أجل التمتع الكامل حبقوقهم القانونية وممارستها؛يف الداخل مجيع الوثائق الضرورية من 

وجيــب بــذل كــل جهــد إلعــادة األطفــال . احلــق يف العــودة إىل كنــف األســرة  )ج(  
املنفصلني إىل كنف عائالهتم املباشرة أو أقارهبم املباشرين، ويف حال تعذر ذلك جيـوز وضـعهم    

نـب تقــدمي الرعايــة عــن  كمـا ينبغــي إبقــاء األخـوة واألخــوات ســوية وجت  . مـع عــائالت حاضــنة 
  طريق املؤسسات؛

  احلق يف احلياة، ويف الكرامة، ويف السالمة اجلسدية والعقلية واخللقية؛  )د(  
  ضمان األمن املادي وتوفري أماكن آمنة؛  )هـ(  
ضــمان عــدم جتنيــد الطفــل أو اســتخدامه يف األعمــال العدائيــة أو الــسماح لــه    )و(  

  باالشتراك فيها؛
اية من العنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى أسـاس جنـساين عـن                احلق يف احلم    )ز(  

طريق وضع تدابري محاية كافية للحيلولة دون حـدوث هـذه االنتـهاكات سـواء أكـان األطفـال                   
كمـا ينبغـي إنـشاء آليـات لـضمان وجـود إجـراءات مـساءلة مبجـرد          . يعيشون يف خميمات أم ال   

  ين عليهم؛حدوث االنتهاكات، ووجود برامج فعالة لرعاية اجمل
علـى الـسلطات املختـصة أن تـزود األطفـال           . احلق يف العيش مبستوى مناسب      )ح(  

ــة األساســية واخلــدمات الــصحية وتــضمن حــصوهلم عليهــا       ــا باخلــدمات الطبي املــشردين داخلي
ــة الــضرورية، ومــاء الــشرب،       ــزودهم باملــأوى األساســي، واملــؤن الغذائي بــشكل آمــن، كمــا ت

  الل الرتاع املسلح وبعده؛واملالبس املناسبة، وذلك خ
احلق يف التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين وتـوفري التعلـيم الثـانوي كلمـا أمكـن                  )ط(  

وينبغـي بـذل أقـصى اجلهـود        . ذلك، نظرا ألن التعليم يوفر قدرا من العيش العادي واالسـتقرار          
 
  

وضعتها املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح، كوسيلة الدعوة تتفق مـع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة        *  
 .بالتشريد الداخلي
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وينبغـي تـوفري    . لضمان مشاركة الفتيان والفتيـات بـشكل متـساو وكامـل يف الـربامج التعليميـة               
ــده   ــرتاع وبع ــاء ال ــيم أثن ــا مــن االســتجابة حلــاالت      . التعل ــيم جــزءا هام وينبغــي أن يكــون التعل

  الطوارئ؛
ضمان الربامج الطويلة األجل لإلنعاش النفسي االجتماعي واجلـسدي وإعـادة         )ي(  

طفيـة  اإلدماج على مستوى اجملتمعات احمللية مـن أجـل تلبيـة احتياجـات األطفـال الفكريـة والعا           
  وحسن حاهلم بوجه عام، وذلك خالل الرتاع املسلح وبعده؛

ضمان وضع تدابري وقائية حلماية األطفـال مـن خطـر االجتـار بالبـشر، وعمـل                   )ك(  
الــسخرة، والبغــاء القــسري، واالســتغالل اجلنــسي، والــزواج املبكــر القــسري، والتــبين غــري          

  الشرعي؛
يف العــودة، أو يف االنــدماج يف مكــان احلــق يف احللــول الدائمــة مبــا فيهــا احلــق   )ل(  

كمــا جيــب أن تكــون هــذه احللــول  . التــشرد، أو يف إعــادة التــوطني يف مكــان آخــر مــن البلــد  
  الدائمة طوعية، ومأمونة وحتفظ الكرامة؛

  حرية احلركة مع عائالهتم، مبا يف ذلك من املخيمات وإليها ويف داخلها؛  )م(  
قــد مــع األســرة ويف االشــتراك حبريــة يف حيــاة  احلــق يف إظهــار الديانــة أو املعت  )ن(  

  اجملتمع الثقافية؛
  

  :وينبغي أيضا    
ــاش         )س(   ــن أجــل اإلنع ــة م ــال يف وضــع اســتراتيجيات حملي ــشاركة األطف ــز م تعزي

  وإعادة اإلدماج؛
ــدأ    )ع(   ــع مبـ ــا  ”وضـ ــل العليـ ــصلحة الطفـ ــع   “ مـ ــارات يف مجيـ ــدارة االعتبـ يف صـ

  .اإلجراءات املتصلة باألطفال
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  لثايناملرفق ا
عمليــات ســالم واتفاقــات ســالم تتنــاول اجلوانــب املــثرية للقلــق بــشأن األطفــال      

  والرتاع املسلح
اتفاق نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج املعقـود بـني حكومـة أوغنـدا                )أ(  
  ؛٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩حركة الرب للمقاومة املؤرخ /وجيش

عقـودة بـني عـدة مجاعـات مـسلحة يف           وثيقة االلتـزام بـشأن كيفـو الـشمالية امل           )ب(  
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣كيفو الشمالية بتاريخ 

وثيقــة االلتــزام لكيفــو اجلنوبيــة املعقــودة بــني عــدة مجاعــات مــسلحة يف كيفــو   )ج(  
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣اجلنوبية يف 

عقــود بــني ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى امل   )د(  
  ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥أحد عشر بلدا يف منطقة البحريات الكربى يف 

ــؤرخ       )هـ(   ــال امل ــوش يف نيب ــاق املعــين برصــد إدارة األســلحة واجلي  كــانون ٨االتف
  ؛٢٠٠٦ديسمرب /األول

اتفاق الـسالم الـشامل املعقـود بـني حكومـة نيبـال وحـزب املـاويني الـشيوعي                     )و(  
  ؛)٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف املعقود) نيبال(

اتفاق وقف إطالق النار الشامل املعقود بني حكومة بوروندي وحزب حتريـر              )ز(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧ قوات التحرير الوطين املؤرخ -شعب اهلوتو 

اجلـيش  /اتفاق دارفور للسالم املعقود بني حكومة السودان، واحلركـة الـشعبية            )ح(  
  ؛٢٠٠٦مايو / أيار٥سودان وحركة العدل واملساواة، املؤرخ الشعيب لتحرير ال

إعالن املبادئ حلل الرتاع السوداين يف دارفور الـصادر عـن حكومـة الـسودان                 )ط(  
ــة الـــشعبية  ــؤرخ     /واحلركـ ــساواة، املـ ــة واملـ ــة العدالـ ــسودان وحركـ ــر الـ ــشعيب لتحريـ ــيش الـ اجلـ

  ؛٢٠٠٥يوليه /متوز ٥
وطرائق تنفيـذ الترتيبـات األمنيـة خـالل الفتـرة      اتفاق وقف إطالق النار الدائم     )ي(  

اجلـيش  /ما قبـل االنتقاليـة والفتـرة االنتقاليـة، املعقـودة بـني حكومـة الـسودان واحلركـة الـشعبية                    
  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١الشعيب لتحرير السودان، املؤرخ 
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ــة يف من    )ك(   ــة والتنميـ ــة إعـــالن الـــسالم املتعلـــق بالـــسالم واألمـــن والدميقراطيـ طقـ
 تـشرين  ٢٠البحريات الكربى الصادر عن مجيع البلدان يف منطقـة الـبحريات الكـربى واملـؤرخ       

  ؛٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
الربوتوكـول املتعلـق بتقاســم الـسلطة املعقــود بـني حكومــة الـسودان واحلركــة        )ل(  
  ؛٢٠٠٤مايو / أيار٢٦اجليش الشعيب لتحرير السودان، املؤرخ /الشعبية

  ؛٢٠٠٤فرباير /حتادي املؤقت جلمهورية الصومال املؤرخ شباطامليثاق اال  )م(  
اتفاق السالم املعقود بني حكومة ليربيا، وجبهـة الليـربيني املتحـدين مـن أجـل                 )ن(  

املــــصاحلة والدميقراطيــــة، وحركــــة الدميقراطيــــة يف ليربيــــان واألحــــزاب الــــسياسية، املــــؤرخ  
  ؛٢٠٠٣أغسطس /آب ١٨

شامل بني القوات املسلحة الوطنيـة لكـوت ديفـوار          اتفاق وقف إطالق النار ال      )س(  
  ؛٢٠٠٣مايو / أيار٣والقوات اجلديدة، املؤرخ 

ــة      )ع(   املــــؤرخ ) اتفــــاق صــــن ســــيت  (املفاوضــــات بــــني األطــــراف الكونغوليــ
  ؛٢٠٠٣أبريل /نيسان ٢

اتفــاق وقــف إطــالق النــار بــني حكومــة بورونــدي االنتقاليــة واجمللــس الــوطين   )ف(  
ــن الدميقراط  ــدفاع ع ــؤرخ      -يــة لل ــن الدميقراطيــة، امل ــدفاع ع ــن أجــل ال ــوات م ــانون ٢ الق  ك

  ؛٢٠٠٢ديسمرب /األول
اتفاق جبال النوبة لوقف إطالق النار املعقود بني حكومـة الـسودان واحلركـة                )ص(  

  ؛٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٩نوبة، املؤرخ /الشعبية لتحرير السودان
/  آب٢٨دي، املـــــؤرخ اتفـــــاق آروشـــــا للـــــسالم واملـــــصاحلة يف بورونـــــ      )ق(  
  .٢٠٠٠ أغسطس

  


