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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٦البند 

  : تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
        الطفل ومحايتها تعزيز حقوق
  تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح    

    

  موجز  

 الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل          ٦٦/١٤١ يقدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامـة         
املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح أن تقــدم تقريــرا عــن األنــشطة   
املـضطلع هبــا يف إطــار أداء واليتــها تـشمل معلومــات عــن زياراهتــا امليدانيـة وعــن التقــدم احملــرز    

  .ة باألطفال والرتاع املسلحوالتحديات اليت ما زالت قائمة يف خطة العمل املتعلق
 / إىل آب٢٠١١أغــــــسطس /ويغطـــــي هــــــذا التقريــــــر الفتــــــرة املمتــــــدة مــــــن آب   
 ويقدم استعراضا عاما للتقدم احملرز يف خطة العمل املتعلقة باألطفـال والـرتاع              ٢٠١٢ أغسطس

التقــدم احملــرز عــن صــيل ا الفــرع الثــاين تفتــضمنوي. املــسلح، يليهــا عــرض للتطــورات اجلديــدة 
ــة إىل إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب وجتنيــد      خــالل  العــام املاضــي، مبــا يف ذلــك يف اجلهــود الرامي

  د ـــات اجلسيمة ضـ رصد االنتهاكاألطفال واستخدامهم؛ وحتديد املمارسات السليمة يف جمايل
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 عنها؛ واخلطوات املتخذة حنو التصديق العاملي على الربوتوكـول االختيـاري            اإلبالغاألطفال و 
محايـة  مراعـاة   ؛ وتعمـيم    ة املـسلح  اتعـ زناراك األطفـال يف امل    تشـ اة حقوق الطفـل بـشأن       تفاقيال

 .الطفل داخل منظومة األمم املتحدة؛ والتعاون مـع الـشركاء يف جمـال محايـة الطفـل؛ والتوعيـة                  
ــشواغل والفــرص الناشــئة يف جمــال كفالــة محايــة األطفــال املتــأثرين            ويــربز الفــرع الثالــث ال

 القـوات واجلماعـات     مـن قبـل   منـع جتنيـد األطفـال       : ركيز على ثالثة مواضيع   بالرتاعات، مع الت  
؛ وإقامــة املزيــد مــن التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة بــشأن خطــة   فيهــااملــسلحة واســتخدامهم

العمــل املتعلقــة باألطفــال والــرتاع املــسلح؛ والتحــدي املتمثــل يف األســلحة القابلــة لالنفجــار،    
ة ملواجهة ذلك التحـدي؛ وُيختـتم التقريـر مبجموعـة مـن التوصـيات               إضافة إىل املسارات املتاح   

  .القابلة للتنفيذ بشأن محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات لرفعها إىل اجلمعية العامة
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  مقدمة  -أوال   
 الـذي   ، بـشأن حقـوق الطفـل      ٦٦/١٤١قدم هذا التقرير عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة           ُي  - ١

 املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاع املـسلح أن تقـدم                    طلبت فيه اجلمعية إىل   
شمل معلومـات عـن زياراهتـا امليدانيـة     يـ تقريرا عن األنـشطة املـضطلع هبـا يف إطـار أداء واليتـها               

وعن التقدم احملرز والتحديات اليت مـا زالـت قائمـة يف خطـة العمـل املتعلقـة باألطفـال والـرتاع                      
ــذا التقريـــــر الفتـــــرة املمتـــــد ويغطـــــي . املـــــسلح  / إىل آب٢٠١١أغـــــسطس /ة مـــــن آبهـــ
 ويقدم استعراضا عاما للتقدم احملرز يف خطة العمل املتعلقة باألطفال والـرتاع             ٢٠١٢ أغسطس

املسلح، خالل العـام املاضـي، مبـا يف ذلـك يف جمـال حتقيـق املـساءلة عـن اجلـرائم اجلـسيمة ضـد                          
 القـوات واجلماعـات املـسلحة     من قبلجتنيد األطفالمنع : األطفال، ويركز على ثالثة مواضيع 

؛ وإقامة املزيد من التعاون مع املنظمات اإلقليمية بشأن خطة العمـل املتعلقـة               فيها واستخدامهم
باألطفال والرتاع املسلح؛ والتحدي املتمثل يف األسلحة القابلة لالنفجار، إضافة إىل املـسارات             

 محايــة األطفــال  هتــدف إىل تعزيــزتم التقريــر بتوصــياتاملتاحــة ملواجهــة ذلــك التحــدي؛ وُيختــ 
  .املتأثرين بالرتاعات

  
العمــــل املتعلقــــة باألطفــــال اســــتعراض عــــام للتقــــدم احملــــرز يف خطــــة    -ثانيا   

  املسلح والرتاع
  جهود مكافحة اإلفالت من العقاب  -ألف   

 -رخييـان  ، وّسـع حكمـان تا    )A/66/256(منذ صدور التقريـر الـسابق للممثلـة اخلاصـة             - ٢
ــن ا  ــادران عـ ــسرياليون    صـ ــة لـ ــة اخلاصـ ــة واحملكمـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــساءلة  -حملكمـ ــدود املـ  حـ

 اجتـهادا قـضائيا غـري مـسبوق     أاالنتهاكات املرتكبة ضد األطفال أثناء الرتاع املسلح، وأنش        عن
، ٢٠١٢مـارس  / آذار١٤ففـي   . بشأن جرميـة احلـرب املتمثلـة يف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم             

. احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حكمهـا يف قـضية املـدعي العـام ضـد تومـاس لوبانغـا دييلـو               أصدرت  
وأُدين تومـاس لوبانغـا، وهـو زعـيم حـرب كـان يعمـل يف منطقـة إيتـوري يف شـرقي مجهوريـة                         
الكونغو الدميقراطية، الرتكابه جرائم متثلت يف جتنيد األطفـال دون اخلامـسة عـشرة مـن العمـر                  

،  القـــوات الوطنيــة لتحريـــر الكونغـــو  جمموعتــه املـــسلحة املعروفـــة باســم  إلزاميــا أو طوعيـــا يف 
، ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٦ويف  .  بصورة فعالة يف األعمال العدائية     استخدامهم للمشاركة  ويف

  بتهمـة مـساعدة    اوجدت احملكمة اخلاصة لسرياليون أن رئيس ليربيا السابق تشارلز تايلور مذنب          
 على ارتكاب جرائم حرب خالل احلرب األهليـة الـيت نـشبت             هاحتريضتحدة الثورية و  ملاجلهة ا 

  .٢٠٠٢  و١٩٩١يف سرياليون بني عامي 
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ومها مبثابة رسـالة قويـة إىل مـرتكيب جـرائم احلـرب             . ويرسي احلكمان سابقتني هامتني     - ٣
وتـشري  . واجلرائم ضـد اإلنـسانية يف مجيـع أحنـاء العـامل مفادهـا أن أفعـاهلم لـن تظـل بـال عقـاب                        

فـأطراف  :  َعَرضـا  ة من أخصائيي محاية الطفـل يف امليـدان إىل أن القـضيتني مل متـرا               اقتسة امل األدل
رسـيت يف كلتـا     وأُ.  علـى مـا اقترفتـه أيـديها        القضيتني وعواقبـهما  ب  فيهما على دراية تامة    الرتاع

وإضــافة إىل ذلــك، ويف ســياق . القــضيتني اجتــهادات قــضائية دوليــة هامــة جيــري نقاشــها أدنــاه
اءات القانونيــة لتلــك احملكمــتني، مثــة ممارســة جديــدة آخــذة يف النــشوء تــصاحبها دروس اإلجــر

ــراءا   ــال يف اإلجـ ــشاركة األطفـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــستفادة فيمـ ــيهم  مـ ــواء كمجـــين علـ ــة سـ ت القانونيـ
ن إىل حتويل التيار ضـد اإلفـالت        ان السابقت ا هات  تؤدي أنيف  وتأمل املمثلة اخلاصة    . كشهود أو

ل احملاكم الدولية أو املختلطة فحـسب، وإمنـا أيـضا يف سـياق املالحقـة                من العقاب، ال من خال    
  .من ِقبل احملاكم الوطنيةالقضائية 

  
  إرساء سوابق للمسؤولية اجلنائية: احملكمة اخلاصة لسرياليون  -  ١  

 كهيئــة قــضائية خمتلطــة للتحقيــق    نــشئتكانــت احملكمــة اخلاصــة لــسرياليون، الــيت أُ      - ٤
حملـون املـسؤولية األكـرب عـن جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية                  األشخاص الـذين يت    مع

 ومالحقتهم وحماكمتهم، أول حمكمـة دوليـة تقـضي        ، يف سرياليون   الرتاع املسلح  املرتكبة خالل 
  مبوجـب   جرمية حرب  ناليشك واستخدامهم   بأن جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر       

 ،أدىل أيضا عدد صغري من األطفال بشهاداهتم أمـام احملكمـة          وبناء عليه،   . القانون الدويل العريف  
  .ألول مرة يف التاريخ

وبالنظر إىل العدد الكبري من األطفـال الـذين اشـتركوا يف احلـرب األهليـة، فـإن النظـام                      - ٥
 من ِقبل أي شـخص       اليت ُزعم ارتكاهبا    اجلرائم  للنظر يف  األساسي للمحكمة قد أعطاها الوالية    

يف وقــت ارتكــاب عــشرة مــن العمــر أو أكثــر يكــون مرتبطــا بفــاعلني مــسلحني  يبلــغ اخلامــسة 
ويف مرحلة مبكرة لتقلده ملنصبه، ذكر أول رئيس لالدعاء العام للمحكمة أنـه             . زعوماجلرائم امل 

ينــوي، كــسياسة متبعــة، إدانـــة أشــخاص علــى جــرائم ارتكبوهـــا حينمــا كــانوا أطفـــاال،          ال
  وكـان يقـصد بـذلك    املسؤولية األكـرب عـن تلـك اجلـرائم،      مالحقة أولئك الذين يتحملون    وإمنا

  .البالغني الذين يتولون التجنيد والقيادة
دان فيهـا رئـيس دولـة سـابق          اليت يُـ    املرة األوىل  وميثل حكم احملكمة ضد تشارلز تايلور       - ٦

بارتكــاب جــرائم حــرب ضــد أطفــال اقترفتــها مجاعــة مــسلحة تبــيَّن أهنــا مل تكــن حتــت قيادتــه   
ووجدت احملكمة أن ما قدَّمه تشارلز تـايلور مـن مـساعدة عمليـة وتـشجيع         .  املباشرين وحتكمه

ودعم معنوي ملتمردي اجلبهة املتحـدة الثوريـة يف سـرياليون اجملـاورة حينمـا كـان يتـوىل رئاسـة                     
ليربيا كان كافيا جلعله مسؤوال جنائيا عن جتنيد أطفال واستخدامهم، إضافة إىل أعمـال القتـل                
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ــشويه  ــهم أطفــال، الــيت اقترفهــا مقــاتلو اجلبهــة      والت واالغتــصاب واالســترقاق ملــدنيني، مــن بين
  .املتحدة الثورية

  
 يف جرميـة احلـرب املتمثلـة     للنظـر  احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة      املعروضـة علـى    ة األوىل قضيال  -  ٢  

  جتنيد األطفال واستخدامهم  يف
يف اإلدانـات   مكـان الـصدارة       اجلرائم املرتكبة ضد أطفـال خـالل نـزاع مـسلح           احتلت  - ٧

الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية يف قضايا يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريـة الكونغـو           
وبالرغم من قلة عـدد تلـك القـضايا قياسـا إىل عـدد املـرتكبني، فـإن هـذه                    . الدميقراطية وأوغندا 

ــات ــصادر يف حماكمــة تومــ  حينمــا تـُـ  اإلدان ــدا   اس لوبضاف إىل احلكــم ال ــا، متثــل رادعــا مفي انغ
  .جتنيد األطفال يف حاالت الرتاع املسلح ضد
ويعترف نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة بـأن أعمـال جتنيـد األطفـال                      - ٨

دون اخلامسة عـشرة مـن العمـر إلزاميـا أو طوعيـا يف القـوات املـسلحة الوطنيـة أو اسـتخدامهم                  
ل جـرائم حـرب يف الرتاعـات املـسلحة ذات الطـابع             يـة تـشك    فعليا يف األعمال العدائ    للمشاركة

ــد   ــري ال ــدويل أو غ ــرّ   . ويلال ــام األساســي ال يع ــد أن النظ ــدائرة    بي ــا لل ــال، تارك ــذه األعم ف ه
  .االبتدائية مهمة تقدمي التفسري القانوين

، وقــدمت ٢٠٠٨وكانــت املمثلــة اخلاصــة قــد شــهدت كخــبرية أمــام احملكمــة يف عــام   - ٩
ميــا جتنيــد األطفــال إلزا ” تــوفر توضــيحاً لعبــاريت   ة صــديق للمحكمــة  بــصفمــذكرة مــوجزة 

وذهبـت املمثلـة    . “ة بـشكل فعـال يف األعمـال العدائيـة         اسـتخدامهم للمـشارك    ” و “طوعيا أو
اخلاصـة يف مـذكرهتا الـوجيزة إىل أنـه ال يوجـد يف الواقــع متييـز بـني التجنيـد الطـوعي والتجنيــد          

 جيري دائما جتنيدهم عن طريق اخلطـف أو اسـتخدام القـوة     اإللزامي، مشرية إىل أن األطفال ال     
جيري التجنيد أيضا يف سياق يتسم، يف مجلة أمور، بالفقر والتنافس العرقي واحلـافز              إذ  . الغامشة

. ويف حاالت كثرية، يكون األطفال قـد فقـدوا أُسـرهم أو انفـصلوا عـن ذويهـم                 . األيديولوجي
ــة جمــتمعهم احمل  ُيهــم وإذ  ــضمام إىل    حرمــون مــن محاي ــار ســوى االن ــامهم خي ــي، ال يتبقــى أم ل

ويف مثــل هــذه الظــروف، ال جيــوز اعتبــار املوافقــة الــيت   . اجلماعــات املــسلحة مــن أجــل البقــاء 
  .مينحها الطفل طوعية حبق

املـشاركة  ” بـأن عبـارة      يف معـرض تعليقهـا      املمثلـة اخلاصـة     ذكرت وعالوة على ذلك،    - ١٠
 أفـراد    املهـام الـيت يقـوم هبـا        باشـر املرتبطـة بالقتـال، مثـل        تتضمن مهـام اإلسـناد امل      “بشكل فعال 

ــاقل  ــشافة أو نـ ــسعاة والكـ ــائل أو الـ ــؤ.  الرسـ ــام ويـ ــال مهـ ــوات   دي األطفـ ــدعم القـ ــدة تـ  عديـ
وإضـافة إىل ذلـك، كـثريا مـا تـضطلع الفتيـات             . ضهم خلطـر حمتمـل    املسلحة وتعرّ اجلماعات   أو
 ، اجلبهـــة وأداء مهـــام اإلســـناد للقتـــال علـــى خـــطنفيجـــري جتنيـــده: نـــدات بـــأدوار عـــدةاجمل
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ذلك استخدامهن لألغراض اجلنسية وإخضاعهن لالغتصاب والزواج القسري وأشـكال           يف مبا
  .أخرى من العنف اجلنسي

 “التجنيـد الطـوعي    ” و “التجنيـد اإللزامـي   ”ها، قبلت الدائرة االبتدائيـة أن       ويف حكم   - ١١
 أو فتــاة دون اخلامــسة عــشرة   فــىت ا شــكالن مــن أشــكال التجنيــد، إذ يــشريان إىل ضــم      مهــ
اسـتنتاجات املمثلـة اخلاصـة      احملكمة  وأقرت  . العمر يف مجاعة مسلحة، سواء قسرا أو طوعا        من

 بـسبب حمدوديـة   “رشـيدة ”ه ال ميكن لألطفال إعطـاء موافقـة    أنتكرذحيث يف هذا الصدد،  
م ال يـستوعبون    فهمهم للعواقب القصرية األجل والطويلة األجل الختيـاراهتم وأعمـاهلم، وألهنـ           

وإضافة إىل ذلـك، أشـارت الـدائرة االبتدائيـة          . أو يفهمون متاما اهلياكل والقوى اليت يواجهوهنا      
إىل أن اخلط الفاصل بني التجنيد الطوعي والقسري غري جمٍد قانونيا وسـطحي عمليـا يف سـياق              

ة بـشكل   ملـشارك ا”ة أيضا تطبيق تفسري واسع لعبـارة        وقررت الدائر . األطفال يف الرتاع املسلح   
  بـدءا  شمل نطاقا واسعا مـن األفـراد،      العبارة ت لك  ت، حيث رأت أن     “فعال يف األعمال العدائية   

ــى خــط اجلبهــة     ــشاركون مباشــرة (مــن املوجــودين عل ــذين ي ــهاء)ال ــات  ب  وانت ــان أو الفتي الفتي
وذكــرت أن مجيــع هــذه األنــشطة، والــيت تــشمل  . املنخــرطني يف أدوار متنوعــة تــدعم املقــاتلني

ملشاركة املباشرة أو غري املباشرة، جتمع بينها مسـة مـشتركة أال وهـي أن الطفـل املعـين يكـون،                     ا
 “املـشاركة املباشـرة   ”ئرة االبتدائية أيضا متييزا بني      وأجرت الدا . يف أقل األحوال، هدفا حمتمال    

ــانون     ( ــل يف ظــل الق ــد صــفة املقات ــديا لتحدي ــساين املــستخدمة تقلي ــدويلاإلن ــشاركة ”و) ال  امل
، مـشرية إىل أنـه ينبغـي تفـسري          )معيـار اسـتخدام األطفـال يف األعمـال العدائيـة           (“العـ بشكل ف 

  .العبارة األخرية بشكل واسع، دون إسباغ صفة املقاتل على أولئك األطفال
وكشفت خربة احملكمة مع شاهدها األول، وهو جندي طفـل سـابق سـحب شـهادته                   - ١٢

ة مـ دقمثـل يف االسـتناد إىل األدلـة امل   كمـة، التحـدي املت    األصلية بسبب وجود املتهم يف قاعـة احمل       
ج مبتكـرة   هُـ إطـالق نُ  وأدت هذه اخلربة، يف مجلة خربات، إىل        . من األطفال مع كفالة محايتهم    

ــة حقــوق األطفــال ومــصاحلهم    ــا يف ذلــك    الفــضلى حلماي ــاء ســري اإلجــراءات القــضائية، مب أثن
بري خاصـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام حـاجز بـني              وأنـشأت احملكمـة تـدا     . أشكال املشاركة البديلـة   

 وبعـده، واجللـسات املغلقـة، والتعتـيم علـى      إفـادة الشاهد واملتهم، وإسداء املشورة قبل اإلدالء ب  
 كبــديل أقــل تطفــال “صــفة اجملــين عليــه”وأدخلــت احملكمــة أيــضا مفهــوم . ورةالــصوت والــص

ل اجملـين علـيهم االختيـار مـا بـني        وتتيح هذه الـصفة لألطفـا     . لكفالة وصول األطفال إىل العدالة    
املشاركة يف اجللسات شخصيا أو عن طريق ممثليهم القانونيني، كما تتيح مـشاركة عـدد أكـرب       

  .من األطفال مع تقليل التوتر والقلق
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فعلى سبيل املثـال، مل يقبـل القـضاة األدلـة           . وميكن استخالص دروس أخرى من احلكم       - ١٣
ومتثـل شـاغل أساسـي يف اسـتخدام وسـطاء لتحديـد         . باب عـدة  املقدمة من األطفـال اجلنـود ألسـ       

. هوية الشهود ودعمهم أثناء احملاكمة ألنـه اعُتقـد أن هـؤالء الوسـطاء قـد حرَّفـوا األدلـة املقدمـة                     
ويف بعض احلاالت، مل يكن بوسع األطفال اجلنود ببساطة تذكر ظروف جتنيـدهم واسـتخدامهم       

أن هذه اخلربات سـوف ترشـد عمليـة         فيه  ومن املأمول   . ومن ِقبل القوات الوطنية لتحرير الكونغ     
  .حتديد املمارسات السليمة من ِقبل احملكمة الستخدامها يف قضايا املستقبل

  
  التقدم احملرز صوب إهناء جتنيد األطفال   - باء  

مجـع املعلومـات بـشأن حمنـة األطفـال          تعزيـز   متاشيا مع والية املمثلة اخلاصـة الراميـة إىل            - ١٤
 ٦٥/١٩٧  و٦٤/١٤٦ضررين مــن الــرتاع املــسلح، باإلضــافة إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة  املتــ
، اليت دعت اجلمعية العامة فيها أطراف الرتاع ذات الصلة إىل اختـاذ تـدابري حمـددة                 ٦٦/١٤١ و

زمنيا وفعالة لوضع حد لالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، فقد أحرز تقدم كبري منـذ               
ــر الــسا  ــة اخلاصــة يف جمــال احلــصول علــى التزامــات مــن القــوات واجلماعــات     التقري بق للممثل

عـت مخـسة    وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وقَّ        . همواسـتخدام  املسلحة بإهناء جتنيد األطفـال    
اجلـيش الـشعيب إلعـادة    : أطراف خطط عمل مع األمم املتحـدة إليقـاف جتنيـد األطفـال، وهـي        

ة، وحتـالف الـوطنيني مـن أجـل العدالـة والـسالم، ومهـا مجاعتـان                 إرساء اجلمهوريـة والدميقراطيـ    
أكتـوبر  /مسلحتان تضطلعان بعملياهتما يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وذلـك يف تـشرين األول              

، علـى الترتيـب؛ واجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، يف جنـوب                ٢٠١١نـوفمرب   /وتشرين الثاين 
ــسودان، يف آذار ــا ٢٠١٢مــارس /ال ــة ميامن ــران؛ وحكوم ــه /ر، يف حزي ــة ٢٠١٢يوني ؛ واحلكوم

عــدد خطــط جممــوع وبــذلك يــصل . ٢٠١٢يوليــه /االحتاديــة االنتقاليــة يف الــصومال، يف متــوز 
ــة فيمــا بــني مكتــب املمثلــة     ١٩العمــل املوقعــة إىل   خطــة، وهــي مثــرة اجلهــود التعاونيــة املبذول

ــا    ــا اخلاصـــة وفـــرق العمـــل علـــى الـــصعيد القطـــري، مبـ حـــدة للطفولـــة منظمـــة األمـــم املتفيهـ
  .؛ وعند االقتضاء، بعثات حفظ السالم أو البعثات السياسية اخلاصة)اليونيسيف(

وترسي خطط العمل عملية شاملة يتوقف أطـراف الـرتاع مبقتـضاها بـشكل دائـم عـن                    - ١٥
وعلــى هــذا النحــو، فهــي تتــضمن بــشكل واســع أربعــة عناصــر  . جتنيــد األطفــال واســتخدامهم

 وحتديد األطفال اجملندين يف صفوف القـوات املـسلحة أو اجلماعـات           التحقق من األمر  : رئيسية
أو اجلماعـات املـسلحة؛ وإنـشاء آليـات وقائيـة           املـسلحة   املسلحة؛ وفصل األطفال عن القـوات       

تشمل تعزيـز اإلطـار القـانوين احمللـي مبـا حيظـر جتنيـد األطفـال، وإصـدار توجيهـات إىل األفـراد                     
ــدابري تأديبيــ    ــاء ت ــاميني وإرس ــاعي     حبــق اة النظ ــصادي االجتم ــاج االقت ــادة اإلدم ملخــالفني؛ وإع

ــة  ــاة املدني ــائق رئيــسية لرصــد    . والنفــسي لألطفــال يف احلي ــة وث وخطــط العمــل هــي أيــضا مبثاب
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واجلماعــات املــسلحة بإهنــاء االنتــهاكات اجلــسيمة   املــسلحة االلتزامــات الــيت قطعتــها القــوات  
  . األطفال ضد
ــل  - ١٦ ــانون   ة اخلاصــــة املمثلــــتوقــــد أرســ ــة إىل نيبــــال وســــريالنكا يف كــ بعثــــات تقنيــ

 على الترتيـب، مـن أجـل اسـتعراض امتثـال            ٢٠١٢يناير  / وكانون الثاين  ٢٠١١ديسمرب  /األول
وعنـد التحقـق مـن االمتثـال الكامـل،      . األطراف خلطط العمل اخلاصـة هبـا واإلبـالغ عـن ذلـك         

مــرتكيب  بأمســاء  لعــام األمــني ا حيــتفظ هبــا   مــن القــوائم الــيت   ٢٠١١يــشتمل إصــدار عــام    مل
 علــى ،)ن األول والثــاينا املرفقــ،A/66/782-S/2012/261(االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال  

 املاوي، الـذي وقـع خطـة العمـل يف عـام           -احلزب الشيوعي املوحد النيبايل     : طرفني ومها امسي  
ينمــا  ب٢٠٠٨، ومجاعــة إينيــا هبــارايت يف ســريالنكا، الــيت وقعــت خطــة العمــل يف عــام   ٢٠٠٩

  .كانت جزءا من مجاعة تاميل ماكال فيدوثاالي بوليكال
علــى ألمــم املتحــدة ل التعــاون مــع الــشركاء الرئيــسيني  ة اخلاصــةمكتــب املمثلــواصــل   - ١٧

علـى خطـة   بعـد  ع توقِّـ مل تشجيع األطراف الـيت مل تـدخل بعـد يف حـوار مـع األمـم املتحـدة أو            
 يف األمـم املتحـدة يف امليـدان وإىل أطـراف            وقـدم أيـضا للـزمالء العـاملني       . عمل أن تقوم بـذلك    

ويـشكل عـدد اجلهـات      . الرتاع املساعدة التقنية والتوجيه من أجل إعداد وتنفيذ خطـط العمـل           
فهنـاك  . املتمادية يف ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة ضـد األطفـال أمـرا باعثـا علـى القلـق املتزايـد                     

األمني العام ملدة مخس سـنوات       على قائمة  طرفا من أطراف الرتاعات ظلت مدرجة        ٣٢حاليا  
  . على األقل، ومن مث فهي تعترب جهات متمادية يف ارتكاب انتهاكات

  
   الرصد واإلبالغاملمارسات اجليدة يف جمايل  - جيم  

سعيا الستخالص املمارسات اجليدة وتيـسري تبـادل املعـارف بـني أفرقـة األمـم املتحـدة           - ١٨
بالغ بشأن االنتهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال،        اليت تعمل على تنفيذ آلية الرصد واإل      

، فقد عمـل مكتـب املمثلـة اخلاصـة مـع كـل       )٢٠٠٥ (١٦١٢املنشأة عمال بقرار جملس األمن   
إجـراء دراسـة    علـى   من اليونيسيف، وإدارة عمليات حفـظ الـسالم، وإدارة الـشؤون الـسياسية              

نـستان، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،     علـى اخلـربات املكتـسبة يف أفغا   ُتركّز عاملية مشتركة،  
. اخلـربات األخـرى املتعلقـة بتنفيـذ اآلليـة         عـن   معلومات  أيضا يف الوقت نفسه     مع  جتوأوغندا، و 

وميكن أن تكون املمارسات اجليدة املوثقة يف الدراسة قابلة للتكرار يف سياقات قطرية أخـرى،               
  .واإلبالغهبدف االستمرار عموما يف تعزيز وحتسني أنشطة الرصد 
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  :يف الدراسة ما يليالواردة وتشمل النتائج الرئيسية   - ١٩
أن مشاركة منظمات األمم املتحدة العاملة يف البلد على نطاق واسع وتوليهـا       )أ(  

   يف حتقيق احلد األقصى من إمكانيات اآللية؛ ان أساسيانأمرمها زمام األمور 
يؤديـان  كـز تنـسيق حكـومي       يؤدي حتديد نظري حكومي واضح وتعيني مر      أن    )ب(  

  إىل تعظيم أثر اآللية؛
يف احلاالت القطرية اليت توجد فيها مشاركة كبرية من جانـب اإلدارة العليـا،                )ج(  

ــب  وال ســيما  ــن جان ــيم   م ــسق املق ــة، واملن ــيس البعث ــسانية و  /رئ ــشؤون اإلن ــسق ال ــي /من أو ممثل
   مع أطراف الرتاع؛ حوار مثمرإجراء ر ا ييسِّمماليونيسيف، تزداد فعالية اآللية، 

يف وقــدرة خاصــة فريــدة تقنيــة األمــم املتحــدة خــربة كيــان مــن كيانــات لكــل   )د(  
أوسـع  نطـاق   وتكفل مـشاركة كيانـات األمـم املتحـدة علـى            .  الدعوة والرصد والربجمة   تجماال

  ضحايا االنتهاكات اجلسيمة؛ حتياجات حتسني الرصد واإلبالغ واالستجابة ال
الـسالم  غل املتعلقة حبماية الطفل يف اتفاقات الـسالم وهياكـل     إدماج الشوا إن    )ـه(  

  يساعد يف إشراك أطراف الصراع؛
تبــادل املعلومــات الــيت مت مجعهــا مــن خــالل اآلليــة باالشــتراك مــع اجلهــات إن   )و(  

  الفاعلة األوسع نطاقا املعنية حبقوق اإلنسان يساهم يف زيادة مساءلة أطراف الرتاع؛
االنتــهاكات اجلــسيمة تــساعد علــى حتديــد املتعلقــة باملعلومــات نظــم إدارة إن   )ز(  

  املواقع املعرضة للخطر، وبالتايل وضع اإلجراءات الوقائية؛ 
أنه من األمهية مبكان بالنسبة لبعثات السالم وكيانات األمم املتحـدة األعـضاء      )ح(  

ــة   ــة العمــل القطري ــة يف فرق ــوارد خمصــصة حلما  التابع ــا م ــوفر هل ــة أن تت ــة الطفــل  لآللي ــي شغل ول
  الوظائف وتقدمي الدعم لألطفال الضحايا، كي تفي بوالية محاية الطفل؛ 

. يف العديد من البلدان، يصعب رصد حاالت العنف اجلنـسي واإلبـالغ عنـها               )ط(  
العنـف اجلنـسي    عـن   وبناء على ذلك، فإنه ينبغي استكشاف مزيد من الفرص جلمع معلومـات             

 مجــع البيانــات علــى الــصعيد القطــري، مــع التمــسك مببــدأ عــن طريــق اســتخدام نظــم بديلــة يف
  . “عدم اإليذاء”
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آخر مستجدات التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل                - دال  
  املسلحة املنازعات بشأن اشتراك األطفال يف 

تعزيــز خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتمر مكتــب املمثلــة اخلاصــة يف الــدعوة إىل    - ٢٠
اإلطــار القــانوين واملعيــاري حلمايــة األطفــال، بــسبل مــن بينــها تنفيــذ احلملــة الراميــة للتــصديق    

املنازعـات  العاملي على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف            
تعـاون   بال“Zero Under 18صـفر دون الثمانيـة عـشر    ”يت مِّوقد أجريت احلملة الـيت سُـ  . املسلحة

بني كل من اليونيـسيف، ومكتـب املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال،                       
 وحيظــر الربوتوكــول االختيــاري، الــذي اعتمــد يف .ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان

واجلماعـات  املـسلحة   ، التجنيد القسري لألطفال دون سن الثامنة عـشرة بـالقوات            ٢٠٠٠ عام
  . ملشاركة املباشرة يف األعمال احلربيةاملسلحة وا

ــا يف شـــباط  يف املنتـــدى الـــذي نظّةاخلاصـــاملمثلـــة  توشـــارك  - ٢١  /متـــه حكومـــة بلجيكـ
 لالحتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لبــدء نفــاذ الربوتوكــولني االختيــاريني        ٢٠١٢ فربايــر

وفري املـشورة التقنيـة     ومشلت األنشطة األخرى للتوعية باحلملة وإجيـاد زخـم حوهلـا تـ            . لالتفاقية
ــدول األعــضاء بــشأن عمليــة التــصديق، وإطــالق محلــة قائمــة علــى وســائط التواصــل           إىل ال
االجتماعي يروج هلا املشاهري، وإصـدار العديـد مـن البيانـات العامـة الـيت جـرى التـشديد فيهـا                      

  . على احلاجة إىل مزيد من التصديقات
وقّعـت سـانت    ،  ٢٠١٢أغـسطس   /ب، وآ ٢٠١١أغسطس  /وخالل الفترة ما بني آب      - ٢٢

وباإلضــافة إىل ذلــك،  . عليــه ســان مــارينو  وصــّدقت  ،علــى الربوتوكــول االختيــاري  لوســيا 
إىل الربوتوكــول االختيــاري، ) كــوت ديفــوار وماليزيــا والنيجــروغرينــادا (انــضمت أربــع دول 

 دولـة علـى     ٢٣وحـىت اآلن وقعـت      .  دولـة  ١٤٧إىل  فيـه   ليصل جممـوع عـدد الـدول األطـراف          
تـصدق   وأ دولـة مل توقـع       ٢٤ربوتوكول االختياري ولكنها مل تصدق عليه، يف حـني أنـه مثـة              ال

  . عليه
  

  محاية الطفل داخل منظومة األمم املتحدة منظور تعميم   - هاء  
واصلت املمثلـة اخلاصـة إعطـاء األولويـة لتعمـيم خـربات محايـة الطفـل داخـل منظومـة                     - ٢٣

تعزيــز التعــاون الــدويل لكفالــة احتــرام حقــوق األطفــال يف  األمــم املتحــدة، متــشيا مــع واليتــها ب
وتضطلع مراكـز تنـسيق محايـة الطفـل يف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم                 . حاالت الرتاع املسلح  

حيث تقـدم الـدعم     تعميم مسألة محاية األطفال يف املقر       يف  وإدارة الشؤون السياسية بدور هام      
عـن كثـب مـع مكتـب املمثلـة          وتعمـل   ايـة الطفـل،     يف جمـال مح   العاملني يف امليدان    للمستشارين  

  . اخلاصة
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الذي وضعته إدارة عمليـات     املتعلق بسياسات محاية الطفل     التوجيه  وما زال ُيسترشد ب     - ٢٤
، واملـشار إليـه يف التقريـر الـسابق للممثلـة      ٢٠٠٩إدارة الدعم امليـداين يف عـام    - حفظ السالم 

. ري محايـة األطفـال يف أوضـاع حفـظ الـسالم           دور مستـشا  واخلاصة، يف أنـشطة محايـة الطفـل         
علـى  والوضـوح   وسـلّط الـضوء     أيضا إبراز الشواغل املتعلقة حبمايـة األطفـال         التوجيه  وقد عزز   

ويعمل كل من مكتب املمثلة اخلاصـة وإدارة        . أولويات محاية األطفال يف بعثات األمم املتحدة      
 علــى اســتكمال التوجيــه املتعلــق عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــشؤون الــسياسية معــا حاليــا 

ــق        ــه املتعل ــيت اعتمــدت التوجي ــسياسية، ال ــشؤون ال ــاج منظــور إدارة ال ــى إدم ــسياسات وعل بال
  .٢٠١٠بالسياسات يف عام 

 ضمان توفر القدرات الكافية حلماية الطفل يف عمليات حفـظ الـسالم والبعثـات               عدُّوُي  - ٢٥
ــش      ــيم ال ــة لتعم ــالغ األمهي ــرا ب ــسياسية اخلاصــة أم ــال يف صــفوف    ال ــة األطف ــة حبماي واغل املتعلق

مــع معلومــات دقيقــة وموضــوعية وموثوقــة وجلاملــوظفني وحفظــة الــسالم النظــاميني واملــدنيني، 
وينتـشر مستـشارو محايـة الطفـل حاليـا يف مثـاين بعثـات               . ميكن التحقق منها عـن حمنـة األطفـال        

  . حلفظ السالم وثالث بعثات سياسية خاصة
اجلمعية العامة، عن طريق جلنتيهـا الثالثـة واخلامـسة، يف           به  تضطلع  لذي  يّتسم الدور ا  و  - ٢٦

دعم القدرة على محاية األطفال يف البيئات اهلشة والصعبة الـيت تنتـشر فيهـا بعثـات األمـم                   جمال  
. مناسـب علـى الـشواغل املتعلقـة حبمايـة الطفـل           قيـام املنظمـة بـرّد       لـضمان   بأمهية بالغـة    املتحدة  

وظفو شؤون محاية الطفل بدور حاسم األمهية يف كفالة تعريف األفـراد            ويضطلع مستشارو وم  
العسكريني واملوظفني املدنيني باملعايري األخالقيـة الواجـب مراعاهتـا فيمـا يتعلـق حبمايـة الطفـل،           

يف التأكــد مــن أن تتــسم أنــشطة البعثــة الفنيــة باحلــساسية إزاء احتياجــات األطفــال ويف مجــع   و
  . ات املرتكبة ضد األطفال يف منطقة عمليات البعثةاملعلومات عن االنتهاك

  
  التعاون مع الشركاء يف جمال محاية الطفل   - واو  

يعد التعاون والتنسيق مع كيانات األمـم املتحـدة األخـرى والـدول األعـضاء واهليئـات              - ٢٧
تـدعم مبـادئ    و. غري احلكومية املعنية حبماية الطفل من األمور احملورية يف والية املمثلـة اخلاصـة             

، وقـد اتـسمت هبـا فتـرة واليتـها حـىت             ة اخلاصـ  ةالتكامل والشراكة اخلطـة االسـتراتيجية للممثلـ       
  .واسعة يف هذا الصددعمل ويستحق األمر إبراز التعاون يف ثالثة جماالت . اآلن
املـسلحة، عمـل   الرتاعـات  فبغية تعزيز مجع املعلومات عن حمنة األطفال املتـضررين مـن      - ٢٨

 عن كثب مع كل من اليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ الـسالم وإدارة             ة اخلاص ةمثلمكتب امل 
الشؤون السياسية والشركاء اآلخرين ذوي الوجود امليداين على وضع توجيهات تقنية للرصـد              

ومــن أجــل ضــمان أن تكــون اآلليــة القائمــة جلمــع  . واإلبــالغ عــن االنتــهاكات ضــد األطفــال 
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ملمارسـات  ادراسـة   أُجريـت   تـسم حبـسن االسـتجابة والتكيـف،         املعلومات والدعوة موجودة وت   
 من هذا التقرير بالشراكة مـع اجلهـات الفاعلـة           ١٩  و ١٨ يرد وصفها يف الفقرتني      ، اليت اجليدة

وال تــزال اجلهــود التعاونيــة يف اتــساع، مــع  . الرئيــسية املعنيــة حبمايــة الطفــل يف األمــم املتحــدة 
عها مع منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة      مواصلة إقامة شراكات جديدة جيري وض     

، ومـع  )٢٠١١ (١٩٩٨ومنظمـة الـصحة العامليـة بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن           ) اليونسكو(
  . منظمة العمل الدولية بشأن إعادة اإلدماج االقتصادي

وظلـــت اليونيـــسيف شـــريكا أساســـيا يف توقيـــع وتنفيـــذ خطـــط العمـــل لوضـــع حـــد     - ٢٩
متابعـة بـرامج إعـادة إدمـاج     وويكفل دورها تنفيذ .  اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال  لالنتهاكات

ــوات     ــصلوا عــن الق ــذين انف ــال ال ــسلحة األطف ــسلحة امل ــهج   . أو اجلماعــات امل ــذا الن ــرن ه ويق
التكميلــي دور املمثلــة اخلاصــة باعتبارهــا صــوتا أخالقيــا ومناصــرا لألطفــال املتــضررين مــن         

الربناجميـة والتقنيـة لـدى اليونيـسيف، مبـا يـؤدي إلجيـاد أثـر مـضاعف                  املسلحة باخلربة   الرتاعات  
  . ملسامهة الكيانني يف محاية الطفل

ــة         - ٣٠ ــدول األعــضاء واجلهــات الفاعل ــة اخلاصــة مــع ال ــدعوة، تعاونــت املمثل ويف جمــال ال
ــة الطفــل يف جمــاالت حمــددة ذات اهتمــام مــشترك    ــة حبماي ــال،  . الرئيــسية املعني فعلــى ســبيل املث

 /وســــرياليون يف تــــشرين األول كولومبيــــا ْيتتــــضافت حلقــــة نقــــاش مــــع ممثلــــي حكــــومَ اس
وباملثــل، .  هبــدف تقاســم اخلــربات يف منــع االنتــهاكات املرتكبــة ضــد األطفــال ٢٠١١ أكتــوبر

ــق         ــاري املتعل ــى الربوتوكــول االختي ــاملي عل ــصديق الع ــة إىل الت ــة الرامي ــشكل احلمل ــابت راك تش
 من هذا التقرير، مسعى مـشتركا مـع         ٢٠يف الفقرة   املنوه عنها   ة،  املسلحاملنازعات  األطفال يف   

كل من اليونيسيف ومكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفـال ومفوضـية               
  .حقوق اإلنسان

  
  جهود الدعوة  -زاي   

زاعات واصلت املمثلة اخلاصة القيام بدورها كداعية عاملية لألطفال املتضررين مـن النــ          - ٣١
وعـربت املمثلـة    . املسلحة، لتكون مبثابة صوت األخـالق مـن أجـل األطفـال يف منـاطق النــزاع                

اخلاصة من خالل الرحالت امليدانية، والتوعية وباسـتخدام وسـائل اإلعـالم التقليديـة ووسـائط                
التواصل االجتماعي، عن خماوف األطفال يف منـاطق النــزاع، وسـعت إىل زيـادة التـضامن مـع                   

ال املتــضررين مــن النـــزاعات املــسلحة، وواصــلت اإلشــعار بالــضرورة امللحــة لــذلك بــني األطفـ 
  .صانعي القرار الرئيسيني والفئات املعنية األخرى
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  الزيارات امليدانية   -  ١  
ال يزال تركيز املمثلة اخلاصة على البعثات امليدانية ميثل حموراً جلهود الدعوة اليت تقـوم                 - ٣٢
يارات امليدانية مـن إجـراء تقييمـات مباشـرة حلالـة األطفـال، ومـن املـشاركة مـع                 ومتكِّّن الز . هبا

تعهـدات  احلـصول علـى     حلمايـة األطفـال، ومـن       الـيت تبـذهلا     احلكومات من أجـل دعـم اجلهـود         
ــدعم لتنفيــذ أنــشطة الرصــد       ــة األطفــال ومــن تقــدمي ال ـــزاع بــشأن محاي حمــددة مــن أطــراف الن

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، وبنـاء علـى         .  ذات الصلة  واإلبالغ، ومن احلوار مع األطراف    
ــا        ــة أفريقي ــة إىل مجهوري ــارات ميداني ــة اخلاصــة بزي ــة، قامــت املمثل دعــوة مــن احلكومــات املعني

) ٢٠١٢مـارس  /آذار(، وجنـوب الـسودان     )٢٠١١ نـوفمرب /تشرين الثاين (الوسطى والصومال   
  ).٢٠١٢يونيه /حزيران(وميامنار 

ثلة اخلاصة أثناء وجودها يف مجهورية أفريقيا الوسطى توقيـع خطـة عمـل              وشهدت املم   - ٣٣
جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم، وذلك إلهناء جتنيـد األطفـال   تدعى  مع مجاعة مسلحة    

ــادة       . واســتخدامهم ــسرحيهم وإع ــال وت ــة األطف ــد هوي ــدم يف حتدي ــك احلــني حتقــق تق ــذ ذل ومن
تقت املمثلة اخلاصة أيضاً يف بانغي برئيس الوزراء وغـريه مـن    وال. إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً  

حيـث التقـت يف أوبـو،       . كبار املسؤولني احلكوميني، وقامت بزيارات ميدانية إىل نديلي وأوبو        
بضحايا جيش الرب للمقاومـة ومبمـثلني عـن الـسلطات احملليـة واجملتمـع املـدين وقـوات الـدفاع                     

لدعوة املباشـرة الـيت قامـت هبـا املمثلـة لـدى رئـيس اجلمعيـة                 ونتيجة جلهود ا  . الشعبية األوغندية 
ــا الوســطى علــى الربوتوكــول االختيــاري     ــة أفريقي راك تشــاملتعلــق باالوطنيــة، صــادقت مجهوري

  .٢٠١١ديسمرب /وليف كانون األاملنازعات املسلحة األطفال يف 
ولني آخـرين مـن   ويف الصومال، التقت املمثلة اخلاصة بالرئيس ورئـيس الـوزراء ومبـسؤ        - ٣٤

ــة  ــة االنتقالي ــة االحتادي ــشو، حيــث حتتجــز     . احلكوم ــارينو يف وســط مقدي ــضاً خمــيم م وزارت أي
ــال        ــك األطف ــا يف ذل ــشباب، مب ــسابقني يف حركــة ال ــاتلني ال ــة املق ــة االنتقالي ــة االحتادي . احلكوم

جتنيـد  وخالل زيارهتا، تعهـدت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة بتوقيـع وتنفيـذ خطـة عمـل إلهنـاء                     
والتقت املمثلـة اخلاصـة أيـضاً بقائـد قـوة بعثـة االحتـاد               . األطفال واستخدامهم من جانب قواهتا    

التـزام البعثـة حبمايـة املـدنيني، وال سـيما األطفـال             من جديـد    األفريقي يف الصومال، الذي أكد      
هويـة  وتعهد مبواصلة تقدمي أقصى دعم ممكن للجهود الراميـة إىل حتديـد       . خالل عمليات القوة  

األطفــال يف قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة وتــسرحيهم منــها، وذلــك بوســائل منــها تعــيني 
  .مستشار حلماية األطفال يف بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

ســافرت املمثلــة اخلاصــة إىل جنــوب الــسودان لتقيــيم حالــة األطفــال املتــضررين مــن   و  - ٣٥
ا كـري وكبـار املـسؤولني احلكـوميني وشـركاء آخـرين مـن               وهناك التقت بالرئيس سـلف    . النـزاع
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وسـافرت إىل ملكـال والرنـك، حيـث زارت خميمـات الالجـئني              . األمم املتحدة واجملتمع املـدين    
وحـضرت توقيـع خطـة عمـل مـستكملة         . والتقت بالسودانيني اجلنوبيني العائدين مـن الـسودان       

سلحة لدولـة جنـوب الـسودان، ويـستمر         إلهناء جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل القوات املـ        
، قبل االستقالل، وذلك بـدعم مـن   ٢٠٠٩هبا تنفيذ خطة العمل اليت مت توقيعها يف األصل عام         

 حلقوق أطفال جنوب السودان يف التعلـيم، حيـث          وقامت املمثلة أيضاً بالترويج   . األمم املتحدة 
وشـددت علـى أمهيـة    .  يف املائـة فقـط  ٤تبلغ نسبة الشباب املـسجلني يف التعلـيم الثـانوي حاليـاً        

  . إيالء األولوية للتعليم يف خمصصات امليزانية من احلكومة واجلهات املاحنة
ار للتوقيع على خطة عمـل      ، سافرت املمثلة اخلاصة إىل ميامن     ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   - ٣٦

). تامتـاداو (مع احلكومة من أجل إطالق سراح األطفال املرتبطني بـالقوات املـسلحة يف ميامنـار           
وتنص خطـة العمـل علـى إطـالق سـراح األطفـال املـرتبطني بـالقوات املـسلحة، حبيـث تتحقـق                       

إرهـاف  د؛ و األمم املتحدة من ذلك، ومنع أي عمليات جتنيد أخرى؛ وتقويـة إجـراءات التجنيـ              
ــة ضـــد    ــراءات التأديبيـ ــز اإلجـ ــة؛ وتعزيـ ــالفنيالتوعيـ ؛ والوصـــول إىل القواعـــد العـــسكرية  املخـ

من املـسائل   و. والسجون واألماكن األخرى اليت قد يوجد فيها األطفال؛ وعلى إعادة اإلدماج          
أمهيــة خاصــة موافقــة احلكومــة علــى إضــافة أحكــام حمــددة تــسمح بالوصــول إىل    الــيت تتــسم ب
غــري الــدول كانــت قــد وقعــت علــى اتفاقــات ســالم مــع احلكومــة أو هــي بــصدد  جهــات مــن 

التوقيع عليها، لكي تتمكن هذه اجلهات مـن إعـداد خطـط عمـل مماثلـة لوقـف جتنيـد األطفـال            
الــرئيس ووزراء ، مبــن فــيهم والتقــت املمثلــة اخلاصــة مــع مــسؤولني حكــوميني  . واســتخدامهم

ــة، والــ    ــشؤون االجتماعي ــدفاع، والعمــل وال ــس    ال ــسي جمل ــة، باإلضــافة إىل رئي شؤون اخلارجي
والتقت أيضاً مبمثلني عن كيانات األمم املتحدة، وأعـضاء يف الـسلك            . النواب وجملس الشيوخ  

  . الدبلوماسي واجملتمع املدين وبأطفال كانوا مرتبطني سابقاً مع القوات املسلحة
  

  الدعوة يف ما يتعلق جبيش الرب للمقاومة   -  ٢  
جــيش الــرب  مــسألة  اهتمــام مل يــسبق لــه مثيــل إىل    مت إيــالءام املاضــي، خــالل العــ   - ٣٧

، أصــدر األمــني العــام تقريــره األول عــن حالــة األطفــال ٢٠١٢يونيــه /حزيــرانويف . للمقاومــة
ومت االعتمــاد ). S/2012/365(والنـــزاع املــسلح املتــضررين مــن أعمــال جــيش الــرب للمقاومــة  

اجلماعة املسلحة على األطفال، حيث استضاف مكتـب        على هذا الزخم يف تعميق الوعي بأثر        
املمثلة اخلاصة مناسبة باالشتراك مع البعثة الدائمـة ألملانيـا لـدى األمـم املتحـدة واملعهـد الـدويل                    
للسالم، وشهدت مشاركة نائب املمثل الدائم ألوغنـدا لـدى األمـم املتحـدة والناشـطة غـريس                  

ومشلـت األنـشطة األخـرى      . لـرب للمقاومـة   إحدى الناجيـات مـن جـيش ا       ناشطة و أكالو وهي   
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التوعية مبـسألة جـيش الـرب مـؤمتراً صـحفياً عـن تقريـر األمـني العـام وبيانـات                     زيادة  الرامية إىل   
  . من قادة جيش الرب للمقاومةاملعتقلنيعامة عن التعامل مع 

    
  جماالت التطور: األطفال والنـزاع املسلح  -ثالثا   
  منع جتنيد األطفال  -ألف   

فهـم يف بعـض احلـاالت       . يرتبط األطفال بالقوات واجلماعات املسلحة ألسباب خمتلفة        - ٣٨
. جيندون قسراً أو خيتطفـون مـن قبـل عناصـر مـسلحة، أو ينـضمون إليهـا بـاإلكراه والتخويـف                     

ويتم جتنيد األطفال أيضاً يف سياقات الفقـر والتمييـز واالنتقـام والـوالء جلماعـة عرقيـة أو دينيـة                    
باألطفـال خاصـة أولئـك الـذين ينفـصلون عـن       التـشرد   كثرياً ما يدفع انعدام األمـن و      و. أو قبلية 
  .  لالنضمام إىل اجلماعات املسلحة حبثاً عن احلماية وطلباً للبقاء،أسرهم
ونظراً لوجود جمموعة معقدة مـن العوامـل الـيت تـؤثر علـى جتنيـد األطفـال، فـإن جنـاح                        - ٣٩

وميكـن بوجـه عـام حتديـد ثالثـة ُنُهـج ملنـع              . اع هنـج كلـي    استراتيجيات منع التجنيد يتطلب اتبـ     
وجود آليات قانونية فعالة للمنع على الصعيد الوطين، وتعزيز آليات احلماية اجملتمعيـة             : التجنيد

  . على الصعيد احمللي، وتوفري حلول بديلة لألطفال تغنيهم عن التعبئة
  

  وضع القوانني ونشرها وتطبيقها   -  ١  
جتنيــد القــصَّر وتــوطني القواعــد واملعــايري الدوليــة املناهــضة لتجنيــد األطفــال يعــد جتــرمي   - ٤٠

وأسـاس التنظـيم هـو وضـع املعـايري      .  األطفالجتنيدواستخدامهم أوىل اخلطوات احلامسة يف منع     
ــوات       ــة يف الق ــصورة قانوني ــدهم ب ــذين ميكــن جتني ــسلحة احملــددة لألشــخاص ال واجلماعــات امل

والتجـرمي الفّعـال قـد يعرقلـه العفـو       . املخـالفني لتلـك املعـايري     عاقبـة   إمكانيـة م  املسلحة، وضـمان    
واحلصانات املمنوحة حبكم الواقع ألفراد القوات املسلحة الذين يشتبه يف ارتكاهبم النتـهاكات             

أو للجماعـات املـسلحة الـيت ستـصبح جـزءاً مـن اجلـيش الـوطين يف                  /خطرية حلقـوق اإلنـسان و     
عـدم انطبـاق     األحكام القانونية، جيب توخي احلرص لضمان        ولدى وضع . إطار عملية السالم  

  . أحكام العفو على األفراد الذين كانوا جيندون األطفال أو ما زالوا يقومون بذلك
ولـذلك  . بيد أن القوانني لن تكون فّعالة ما مل يكن هناك تنفيذ هلا أو وعـي بوجودهـا                  - ٤١

وقد تشمل هـذه التـدابري   . يف املنعحامسة ات أمهية فالتدابري اليت تتخذ لتعزيز نشرها تعد أيضاً ذ   
إنشاء وحدات حلماية الطفـل تابعـة للجـيش، حيـث كـان هلـا دور هـام يف بلـدان مثـل جنـوب                         

واجلماعــات املــسلحة وبــرامج التــدريب التثقيفيــة الراميــة إلعــالم القــوات . الــسودان والــسودان
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لنــزاعات املـسلحة هلـا أمهيـة مماثلـة يف تعزيـز             املسلحة باحلماية القانونيـة املتاحـة لألطفـال أثنـاء ا          
  .الوعي باملعايري الدولية وزيادة االمتثال هلا

الفّعالـة أدوات   املالحقـات القـضائية     وعلى الصعيد الوطين، ميكن أن متثل التحقيقات و         - ٤٢
وكــثرياً مــا يكــون . قويــة للمنــع ولكــن يعوقهــا يف كــثري مــن األحيــان نقــص املــوارد والقــدرات

 عن التحقيـق يف االنتـهاكات اخلطـرية املرتكبـة ضـد األطفـال أو معاقبـة املـسؤولني عنـها                    العجز
، حـال عـدم وجـود نظـام منـهجي للمالحقـات القـضائية             ويف  . مرتبطاً بقضايا املساءلة األوسـع    

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . املمعـنني يف االنتـهاكات    مالحقـة   ينبغي تأسيس نظام للردع عـن طريـق         
ــد القــصّ   ميكــن أن تنفــذ احل  ــع جتني ــة ملن ــدابري عملي ــد   كومــات ت ر، مثــل التــسجيل اجملــاين للموالي

اســـتخدام آليـــات بديلـــة للتحقـــق مـــن العمـــر، باإلضـــافة إىل سياســـات التجنيـــد اإللزامـــي   أو
  . وإجراءات الفرز اإلجبارية لرصد جتنيد األطفال من قبل اجليوش الوطنية

  
  تعزيز آليات محاية األسرة واجملتمع   -  ٢  

. عندما تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، جيب أن يبدأ منـع التجنيـد مـن اجملتمـع احمللـي                   - ٤٣
ويعد وضع آليات احلماية اجملتمعية وتعزيزها، وتوعية األسـر واجملتمعـات والقـادة يف كـل منـها                  

ومــن املــستبعد أن تــنجح سياســات محايــة  . هبــذه املــسألة مــن العوامــل احلامســة األخــرى للمنــع 
جتنيــدهم يف الــسياقات الــيت يــشجع فيهــا اجملتمــع ارتبــاط األطفــال باجلماعــات   األطفــال ومنــع 

ويكون األطفال أيضاً أشد تعرضاً خلطر التجنيد عندما تضعف نظم احلمايـة األسـرية             . املسلحة
اجلماعـــات املـــسلحة ألن أســـرهم   ويف بعـــض الـــسياقات، ينـــضم األطفـــال إىل    . واجملتمعيـــة

ــشجعهم علــى القيــ   أو/و ــذلكجمتمعــاهتم ت ــيت تــسي   . ام ب ــات األســرية ال  ءوكــذلك ميكــن للبيئ
ــدفعهم      ــد، أو أن ت ــر عرضــة للتجني ــشوارع، حيــث يكونــون أكث ــدفع هبــم إىل ال لألطفــال أن ت

ثالً، تــبني أن اختــاذ األطفــال، ففــي كولومبيــا مــ. لالخنــراط مباشــرة يف صــفوف مجاعــة مــسلحة
حة يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً باالسـتغالل        سيما الفتيات، قراراً باهلرب واالنضمام إىل مجاعة مسل        ال

  . املنـزيل وباالعتداء اجلسدي واجلنسي
ــاط األطفــال الطــوعي أو القــسري     و  - ٤٤ ــع ارتب ــة أن متن ــميكــن للمجتمعــات احمللي القوات ب

حيــث ميكــن لــنظم محايــة الطفــل الــيت تعتمــد علــى  . واجلماعــات املــسلحة وذلــك بطــرق عــدة 
ــذر مبخــاطر ال    ــي أن تن ــع احملل ــد  اجملتم ــادة التجني ــد أو إع ــا    . تجني ــد فيه ــيت تعتم ويف احلــاالت ال

اجلماعات املسلحة على الدعم املعنوي أو املادي للمجتمع احمللي، قد تتمكن اهلياكـل اجملتمعيـة       
. من ممارسـة الـضغط علـى القـادة احمللـيني مـن أجـل تـسريح األطفـال وتقـدمي الـدعم حلمايتـهم                        

أو الزعمــاء الــدينيني ميكنــها /والزعمــاء التقليــديني ووالشخــصيات اجملتمعيــة مــن قبيــل الوجهــاء 
أيضاً الوصول إىل األطـراف مـن غـري الـدول للتـرويج لاللتزامـات املتعلقـة حبمايـة الطفـل ومنـع               
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ففي أفغانستان، على سبيل املثال، توصل الوجهاء يف بعض احلاالت إىل اتفاقـات مـع               . التجنيد
وميكن لنظم محايـة الطفـل   . قف اهلجمات على املدارسالقادة احملليني لتعطيل جتنيد األطفال وو   

اليت تعتمد على اجملتمع احمللي أن تساعد أيضا على ختفيف حالة الضعف الـيت يعيـشها األطفـال               
عموماً وعلى تقدمي محاية خاصة لألطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع ولليتـامى منـهم      

  .ص خلطر التجنيدواملنفصلني عن ذويهم الذين يتعرضون بشكل خا
وتتطلب إقامة الشراكة مع نظم محاية الطفل احمللية وبناء قدراهتا حتليالً حلالـة كـل بلـد                   - ٤٥

من أجل حتديد نواحي القوة والثغرات املوجودة يف نظم محايـة الطفـل علـى الـصعيدين الـوطين                
 هنجـاً متنوعـاً للغايـة    وتبني أن آليات محاية الطفل الـيت تعتمـد علـى اجملتمـع احمللـي متثـل        . واحمللي

ويف بعـض احلـاالت، ظهـرت آليـات محايـة           . وقابالً للتعديل حلماية األطفال يف سياقات خمتلفـة       
الطفل من اجلمعيات النسائية حيث تعمل على مجـع املعلومـات عـن انتـهاكات حقـوق الطفـل                   

ة وتنـشأ شـبكات احلمايـ     . وكذلك على محاية األطفال املعرضني بـشكل خـاص خلطـر التجنيـد            
األخرى اليت يقودها اجملتمع احمللي علـى حنـو تلقـائي أو تقـوم برعايتـها منظمـات غـري حكوميـة                      

  . تعمل مع اجملتمع احمللي
اآلثـار طويلـة   بتوعيـة اجملتمـع احمللـي حبقـوق الطفـل و          اليت هتدف إىل    مبادرات  وينبغي لل   - ٤٦

ع شجِّ لتغــيري املواقــف أو ُتــجروُِّتــواجلماعــات املــسلحة، باألمــد املترتبــة علــى ارتبــاط األطفــال  
أن تـتم بالتعـاون     هلـا   لوقـف جتنيـد األطفـال، ينبغـي         علـى التـدخل     الزعماء اجملتمعـيني والـدينيني      

ويعــد إجــراء . الوثيــق مــع اآلبــاء والزعمــاء اجملتمعــيني والــدينيني واملعلمــني واألطفــال أنفــسهم   
ية، وكذلك املشاورات اليت هتـدف إىل       احلوار لتعزيز ملكية اجملتمع احمللي للعملية أمراً بالغ األمه        
  .التعرف على املمارسات اإلجيابية القائمة واالستفادة منها

ومن التحديات الشائعة إقامة روابط بـني هياكـل احلمايـة احملليـة واجملتمعيـة مـن جهـة،                     - ٤٧
وبني عناصـر النظـام الرمسـي حلمايـة الطفـل واخلـدمات احلكوميـة املخصـصة لـذلك، مـن جهـة                       

 ففي كثري من األحيان، ال تصل اخلدمات الـيت تـديرها احلكومـة إىل اجملتمعـات احملليـة،                   .أخرى
ويف الـسياقات الـيت تتـسم هبـشاشة     . على الرغم من وجود أطر قويـة مـن القـوانني والـسياسات          

مفرطة، قد يكون ضعف الدولـة وعـدم سـيطرهتا علـى كافـة املنـاطق مـن العوامـل الـيت تـسبب                        
بينمـا يـدل ذلـك يف سـياقات     . مات احلكومية على مستوى اجملتمـع احمللـي     ثغرات يف تقدمي اخلد   

أخــرى علــى عــدم إيــالء األولويــة املالئمــة أو تــوفري املــوارد الكافيــة لاللتزامــات املتعهــد هبــا يف   
ويف غياب اآلليات الرمسية، كثرياً ما تتدخل اآلليات اليت يقودها اجملتمـع احمللـي              . اإلطار الوطين 

وميكن أن تشمل هـذه اآلليـات اجملموعـات املـشكلة خصيـصاً هلـذا الغـرض،                 . لدورللقيام هبذا ا  
ــساطة مــن اهلياكــل        ــألف بب ــد تت ــة، أو ق ــة اجملتمعي ــة الطفــل أو ائتالفــات الرعاي ــل جلــان محاي مث
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القائمة، مثل اجلماعات النسائية، أو املنظمات الدينية وغريها من اجلمعيـات اجملتمعيـة األخـرى               
ولكي تكون هـذه اآلليـات فعالـة فهـي حتتـاج إىل قـدر كـاف                 .  محاية الطفل  اليت تقوم بدور يف   

  .من التمويل والقدرات واملعارف للتعامل مع قضايا محاية الطفل
  

  متكني األطفال من خالل التعليم  واملهارات وفرص كسب الرزق   -  ٣  
حة اختيــارا يف العديــد مــن الــسياقات، ميثــل االنــضمام إىل القــوات أو اجلماعــات املــسل  - ٤٨

ومـن غـري   . متقصَّدا لألطفال الذين يفتقرون إىل الفرص األخرى وإىل الشعور مبعـىن لوجـودهم        
ي مجاعة مسلحة أو االمتناع عـن االنـضمام جمـددا إىل أي             أاملرجح أن يرغب األطفال يف ترك       

  .مل تعالَج األسباب اليت اضطرهتم إىل التطوع أصال مجاعة ما
طفال على التعليم يف حد ذاتـه وسـيلة قويـة للحـد مـن خمـاطر                 وميثل ضمان حصول األ     - ٤٩

ـــزاعات أو يف األوضــاع      ــأثرة بالن ــدان املت االنــضمام إىل القــوات أو اجلماعــات املــسلحة يف البل
وتشري األحباث إىل أنه، يف بعـض الـسياقات، كلمـا ارتفـع مـستوى التعلـيم الـذي تلقـاه                     . اهلشة

ويف حـال كـان األطفـال منـتظمني         . ات أو اجلماعـات   الطفل، قل احتمال تطوعه يف تلك القـو       
يف الدراســة، فــإن احتمــال انــضمامهم إىل القــوات أو اجلماعــات املــسلحة يقــل لوجــود بــدائل  

ويف املقابــل، فــإن عــدم احلــصول علــى التعلــيم يــؤدي بــالكثري مــن الــشباب إىل  . أخــرى لــديهم
ويف حـاالت   . ة أنفسهم وأسرهم  النظر إىل التدريب العسكري على أنه فرصتهم الوحيدة إلعال        

تـصبح   النـزاع املسلح، الوقت الذي متس فيه احلاجـة إىل وظيفـة املـدارس يف احلمايـة، غالبـا مـا                   
عسكرية كذلك إىل تقليـل     الألغراض  يف ا ويؤدي استخدام املدارس    . املدارس أهدافا للهجمات  

صلحة كفالـة محايـة     ولذلك جيب علـى مجيـع أصـحاب املـ         . احتمال انتظام األطفال يف الدراسة    
وتشمل التـدابري الـيت يـستخدمها املمارسـون امليـدانيون يف حـاالت النــزاع مـن أجـل                    . املدارس

منع تعرض املدارس للهجوم احلمايةَ املادية، وإشـراك اجملتمـع احمللـي يف محايـة املـدارس، وتـوفري                   
الم، وفـرض  طرق تعليمية بديلة، واملفاوضات مع أصحاب املـصلحة جلعـل املـدارس منـاطق سـ            
  .قيود على االستخدام العسكري والسياسي للمدارس، وطرح مبادرات للدعوة

ألطفال يف القوات أو اجلماعـات املـسلحة علـى أهنـا تـرتبط،      اومت توثيق عمليات جتنيد     - ٥٠
وتبيَّن أن الفقر، املقتـرن غالبـا       . يف كثري من األحيان، ارتباطا وثيقا بالفقر واحلرمان االجتماعي        

ــ ــديهم احلــوافز لالنــضمام إىل     باإلق ــسة لإلحبــاط وخيلــق ل ــشباب فري صاء االجتمــاعي، يوقــع ال
يكون لـدى الـشباب      ويف العديد من اجملتمعات اخلارجة من النـزاعات، ال       . اجلماعات املسلحة 

. من خيار سـوى إمـا البقـاء عـاطلني عـن العمـل أو القبـول بأعمـال اسـتغاللية وقـصرية األجـل                        
ــه، ينبغــي و  ــاء علي ــى      وبن ــد عل ــيم اجلي ــدائل مــن خــالل التعل ــشباب بب ــد األطفــال وال ضــع تزوي

الصعيدين الرمسي وغري الرمسي، والربامج الوطنية خللق فرص للـشغل وتوليـد الـدخل للـشباب،                
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ــة    ــة للوقاي ــات االســتراتيجيات الوطني ــنح    . يف صــدارة أولوي ــضا م وينبغــي للوكــاالت املاحنــة أي
ــة للعمــل يف هــذا اخلــصوص   ــدابري املتعلقــة بتحقيــق األمــن    وميكــن. األولوي ــضا أن تــسهم الت  أي

الغذائي وسبل كـسب الـرزق املـصممة خصيـصا للـسياق االقتـصادي احملـدد، مقرونـة بأنـشطة                    
  .االجتماعي والثقايف، يف منع جتنيد األطفال وإعادة جتنيدهم - الدعم النفسي

  
  ملسلحةالتعاون مع املنظمات اإلقليمية بشأن األطفال والنـزاعات ا  - باء  

ب املعاصرة توقع خسائر فادحة يف صفوف املدنيني مع زيـادة اسـتخدام             وال تزال احلر    - ٥١
اجلماعات املسلحة من غـري الـدول لألسـلحة املتفجـرة يف منـاطق مأهولـة بالـسكان واسـتخدام            
ــدنيني،         ــن امل ــقوط ضــحايا م ــذي أدى، يف بعــض احلــاالت، إىل س ــدة ال ــات اجلدي التكنولوجي

، ويف االسترقاق اجلنـسي،     )قنابل بشرية، مثال  (ال كمقاتلني وكأسلحة حربية     واستخدام األطف 
وبتنـامي مـشاركة املنظمـات اإلقليميـة يف عمليـات إنفـاذ الـسالم               . على سـبيل املثـال ال احلـصر       

ــسيني          ــرتكبني الرئي ــصدي للم ــن أجــل الت ــان م ــن األحي ــثري م ــسالم، يف ك ــظ ال ــات حف وعملي
 الوقت نفسه بروز الـشواغل املتعلقـة حبمايـة الطفـل خـالل      لالنتهاكات ضد األطفال، يزداد يف  

وهــذا يــسلط الــضوء علــى ضــرورة زيــادة إدمــاج االعتبــارات املتعلقــة حبمايــة  . هــذه العمليــات
االســـتراتيجي /األطفـــال يف عمـــل املنظمـــات اإلقليميـــة، ســـواء علـــى الـــصعيدين الـــسياسي       

 )النـاتو  (نظمـة حلـف مشـال األطلـسي      وُتصادف القوات املأذون هلا من م     . التعبوي/التنفيذي أو
واالحتــاد األفريقــي، علــى ســبيل املثــال، عمليــات جتنيــد لألطفــال واســتخدام قنابــل بــشرية مــن  
األطفال، وجيب أيضا أن تكفل تلك القوات متاشـي عملياهتـا مـع االلتزامـات املنـصوص عليهـا                   

ث صــلتها بالطفــل، يف القــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، مــن حيــ   
  . ذلك ما يتعلق منها باستخدام التكنولوجيا اجلديدة يف مبا
 يف تعزيــز التعــاون الــدويل،   ة اخلاصــةويتمثــل أحــد اجلوانــب الرئيــسية لواليــة املمثلــ       - ٥٢
ذلك التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يؤدي إىل احترام حقوق الطفـل               يف مبا

وهذا يتماشى مع االعتراف الوارد يف الفصل الـسابع         . حاالت النـزاع املسلح  ومحاية الطفل يف    
ــة يف        ــه املنظمــات اإلقليمي ــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تــضطلع ب ــاق األمــم املتحــدة، بال مــن ميث

منــذ أن أنــشأت ووعليــه، . اســتكمال جهــود جملــس األمــن يف صــون الــسلم واألمــن الــدوليني  
ملكتــب املمثلــة ســتراتيجيات احملوريــة اال، متثلــت إحــدى ةاصــ اخلةاجلمعيــة العامــة واليــة املمثلــ 

حفــظ الــسالم التابعــة هيئــات يف تعمــيم مــسألة محايــة الطفــل يف عمليــات وإجــراءات  اخلاصــة 
 بسلــسلة مــن ة اخلاصــة املمثلــتوعلــى هــذا النحــو، قامــ. لألمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة

عتبــــارات محايــــة الطفــــل املنبثقــــة عــــن املبــــادرات الراميــــة إىل ضــــمان اإلدمــــاج الكامــــل ال



A/67/256
 

20 12-45306 
 

اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان يف سياســات الــشركاء اإلقليمــيني   القــانون
  .وممارساهتم الرئيسيني

  
  االحتاد األورويب  -  ١  

ــام   - ٥٣ ــب املمثلــ    ٢٠٠٣يف ع ــع مكت ــود م ــضافر اجله ــاد  ة اخلاصــة، ونتيجــة لت ــام االحت ، ق
حقا حتديث، مبادئ توجيهية بـشأن األطفـال املتـأثرين بالنــزاع املـسلح،              األورويب باعتماد، وال  

التزم فيها االحتاد مبعاجلة أثر النـزاع املسلح على األطفـال يف منـاطق واقعـة خـارج حـدوده، يف                    
ــة         ــة واألمني ــسياسات اخلارجي ــسان، وال ــوق اإلن ــة حبق ــاد األورويب املتعلق ــار سياســات االحت إط

ــسياسات ا  ــسانية  املــشتركة، وال ــة اإلن ــادئ  تطــرحو. ملتعلقــة بالتعــاون اإلمنــائي واملعون  تلــك املب
التوجيهيــة عــددا مــن األدوات يف هــذا اخلــصوص، مبــا يف ذلــك أن يقــوم رؤســاء وفــود االحتــاد  
ــد      ــها وحتدي ــهاكات واإلبــالغ عن ــوه اخلاصــون برصــد االنت ــه العــسكريون وممثل األورويب وقادت

. يت يتخــذها االحتــاد مــن أجــل الــدعوة إىل محايــة الطفــلاإلجــراءات الــسياسية والدبلوماســية الــ
وتشمل أدوات املشاركة مع أطـراف ثالثـة املبـادرات الدبلوماسـية واحلـوار الـسياسي والتعـاون         

ــراف  ويف احلــاالت الــيت ينــشر فيهــا االحتــاد عمليــات إلدارة األزمــات تــشمل        . املتعــدد األط
ــدنيني و  ــوظفني م ــرادا عــسكريني /م ــد     ، فإ نظــامينيأو أف ــار، عن ــأن يأخــذ يف االعتب ــزم ب ــه يلت ن

وبنــاء علــى ذلــك، أعــد  . االقتــضاء، االحتياجــات اخلاصــة لألطفــال خــالل ختطــيط العمليــات  
االحتاد قائمة مرجعية إلدماج مسألة محاية األطفـال املتـأثرين بالنــزاعات املـسلحة يف العمليـات             

دفاع، الـيت هتـدف إىل ضـمان أن         املأذون هبا من خالل السياسة األوروبية املـشتركة لألمـن والـ           
  .ُتعاجل حقوق الطفل ومحايته معاجلة منهجية يف هذه العمليات

ــدد القطاعــات        - ٥٤ ــا متع ــتني، توجيه ــة، جمتمع ــة والقائمــة املرجعي ــادئ التوجيهي ــوفر املب وت
وواسع النطاق لبعثات االحتـاد األورويب العاملـة يف سـياق الـسياسة األوروبيـة املـشتركة لألمـن                   

وهـي تـوفر    . اع، فضال عن وفود االحتاد اليت تتخذ من البلدان املتأثرة بالنـزاعات مقرا هلا            والدف
وعلـى الـرغم مـن أن وضـع     . أيضا دليال للسياسات الثنائية للدول األعـضاء يف حـاالت النــزاع       

إطار السياسات هذا ميثل إجنازا يف حد ذاته، فال بد حاليا من بذل اجلهـود مـن جانـب االحتـاد                     
  .ه األعضاء من أجل االعتماد بشكل كامل على التوجيه الوارد فيهودول

  
  )الناتو(منظمة حلف مشال األطلسي   -  ٢  

، يعمــل مكتــب املمثــل اخلــاص مــع النــاتو يف مقــر كــل منــهما أو يف  ٢٠٠٩منــذ عــام   - ٥٥
 علـى  وبنـاء . امليدان على تعزيز التعاون وتوفري محايـة أفـضل لألطفـال املتـأثرين بالنــزاع املـسلح          

ذلـــك، أعلـــن رؤســـاء دول وحكومـــات احللـــف، يف إعـــالن قمـــة شـــيكاغو الـــيت عقـــدها يف   
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، التزامهم بتنفيذ قرارات جملس األمن املتعلقة باألطفال والنـزاع املـسلح،           ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٠
ومـن  . والحظوا بقلق توّسع نطاق التهديدات اليت يتعـرض هلـا األطفـال يف النــزاعات املـسلحة                

 أهنم أشاروا أيضا إىل أن العمليـات الـيت يقودهـا احللـف، مـن قبيـل القـوة الدوليـة                      اجلدير ذكره 
للمـساعدة األمنيـة يف أفغانـستان، تـؤدي دورا فعــاال يف منـع وقـوع االنتـهاكات ضـد األطفــال         
ــه إىل          ــة للتنبي ــشاء آلي ــشار، وإن ــسابق لالنت ــدريب ال ــها الت ــا، بطــرق من ــصدي هل ورصــدها والت

  . مع األمم املتحدةاالنتهاكات، بالتعاون 
، أمينـه العـام املـساعد للعمليـات         ٢٠١٢فرباير  /ن الناتو، يف شباط   ويف هذا السياق، عيَّ     - ٥٦

منسقا رفيع املـستوى معنيـا باألطفـال يف النــزاع املـسلح، مـسؤوال عـن إقامـة حـوار وثيـق مـع                         
دريبات احللـف   محاية الطفـل يف تـ     مراعاة  األمم املتحدة، واستكشاف املزيد من الفرص لتعميم        

وال بد أن ييسر هذا التطور املرحب به حتديد املمارسات اجليدة ونشرها، بناء علـى               . وعملياته
  . خربة القوة الدولية للمساعدة األمنية، لكي ُتدمج يف تدريبات احللف السابقة لالنتشار

  
  االحتاد األفريقي  -  ٣  

ة العمل املتعلقة باألطفال والنــزاع     لطاملا كانت الدول األفريقية شريكة رئيسية يف خط         - ٥٧
. املسلح، وجيري حاليا التعاون مع االحتاد األفريقي بـشأن محايـة الطفـل، وإنْ بطريقـة خمصـصة                 

وُيقدَّم الدعم يف شكل نشر مستشارين حلمايـة الطفـل يف بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال،                    
نـه يف ضـوء تنـامي دور االحتـاد املتعـدد       بيـد أ  . وتوفري التـدريب لبلـدان االحتـاد املـسامهة بقـوات          

اجلوانب يف جمال منع نشوب النـزاعات والوساطة فيهـا وحتقيـق االسـتقرار، ُيقتـرح وضـع هنـج                   
  . منتظم للمشاركة يف خطة العمل املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلح

ــة         - ٥٨ ــا خيــص خطــة العمــل املتعلق ــي فيم ــع االحتــاد األفريق ــشراكة م  وميكــن أن تكــون ال
باألطفال والنـزاع املسلح على هيئة دعم تقين لوضع مبادئ توجيهية، وحتديد األدوات املتاحـة              

يتعلـق   لالحتاد من أجل إدمـاج مـسألة محايـة الطفـل يف خمتلـف جوانـب عملـه، مبـا يف ذلـك مـا              
وميكـن االسـتفادة يف هـذا الـصدد مـن آليـات االحتـاد               . منها بالوسـاطة وعمليـات دعـم الـسالم        

لحماية، مثل اخللية املعنية حبصر اخلسائر يف صفوف املـدنيني وحتليلـها واالسـتجابة هلـا                القائمة ل 
وميكن وضع جمموعة أنشطة تدريبية بـشأن األطفـال   . التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال  

. يـة  إضافة إىل املبـادئ التوجيه  النظاميني والنـزاع املسلح للموظفني املدنيني واألفراد العسكريني     
  .وكخطوة أوىل، ينبغي النظر يف تعيني منسق معين باألطفال والنـزاع املسلح



A/67/256
 

22 12-45306 
 

  األسلحة املتفجرة  -جيم   
ُتعــرَّف األســلحة املتفجــرة بأهنــا أســلحة تــسبب اإلصــابة أو الوفــاة أو الــضرر حبــدوث    - ٥٩

ة، انفجار ملواد متفجرة، ويف كثري من األحيان يـنجم عنـه تـشظي، نتيجـة تفجـري عبـوة متفجـر                 
ويكون هلا تأثري مدمر على املدنيني، مبن فيهم األطفال، وخصوصا عنـدما تـستخدم يف املنـاطق                 

وال ميكن ملن يستخدم هـذه األسـلحة، الـيت تـشمل القنابـل الـيت                . ذات الكثافة السكانية العالية   
ائف ُتلقى من اجلو والقنابل اليدويـة واأللغـام األرضـية واألجهـزة املتفجـرة اليدويـة الـصنع وقـذ                   

ــل خطــرا كــبريا         ــذلك فهــي متث ــة فيهــا، ول ــتحكم بدق ــيت حتــدثها أو ال ــار ال ــؤ باآلث اهلــاون، التنب
  . من عشوائية يف تأثريهاتنطوي عليه مبا
ويف كثري من األحيان، يؤدي استخدام القوات واجلماعـات املـسلحة أسـلحة متفجـرة                 - ٦٠

ل وتـشويههم وقتلـهم، وجتنيـد       إىل ارتكاب انتهاكات ضد األطفال، مبا يف ذلك إصـابة األطفـا           
أو إحلاق الضرر باملنـشآت     /، وتدمري و  قنابل بشرية انتحاريني و ستخدموا كمفّجرين   األطفال ليُ 

املدنية مثل املدارس واملستشفيات، واحلرمان من وصـول املـساعدات اإلنـسانية، بـزرع األلغـام                
ال وذلـك باإلضـرار     وهي تتسبب أيضا يف إحداث ضـرر يـدوم طـوي          . األرضية على سبيل املثال   

  .باالستقرار العاطفي لألطفال وبتعليمهم وفرصهم املستقبلية
ومتثل األسلحة املتفجرة ذات التأثري على منطقة واسعة، مثل الصواريخ اليت ُتطلـق مـن              - ٦١

ــة شــديدة االنفجــار، وقــذائف اهلــاون، والــسيارات املفخخــة، وغريهــا مــن      رامجــات، واملدفعي
، تــسببت ٢٠١١ويف عــام . ويــة الــصنع، مــدعاة للقلــق بــصورة خاصــة األجهــزة املتفجــرة اليد

قذائف اهلاون وقذائف املدفعية، وهي أسلحة عشوائية تـستخدم عـادة ضـد حـشود املـشاة، يف                  
ويف أفغانـستان   . قتل وجرح األطفال يف ليبيا والصومال واجلمهورية العربيـة الـسورية، وغريهـا            

لـيت قامـت هبـا مجاعـات مـسلحة، ومشلـت مزجيـا مـن                والعراق، تزايد عدد اهلجمـات املتطـورة ا       
وأسـفرت هـذه اهلجمـات الـيت        . هجمتني أو أكثر على هدف واحد باستخدام أسلحة متفجرة        

ــة، عــن وقــوع إصــابات كــبرية بــني األطفــال       وأدت . ترتكــب عــادة ضــد مؤســسات حكومي
ن أيـضا  عمليات القصف اجلوي وهجمات الطائرات بدون طيار يف بلدان مثل باكستان والـيم    

  .إىل قتل وجرح أطفال
 حالـة والـواردة يف تقريـر األمـني العـام            ٢٣ويف معظم احلاالت القطريـة البـالغ عـددها            - ٦٢

 /ينـاير إىل كـانون األول     /زاع املـسلح الـذي يـشمل الفتـرة مـن كـانون الثـاين              ـعن األطفـال والنـ    
ات املاديــة ، اســتخدمت أســلحة متفجــرة يف اهلجمــ )A/66/782-S/2012/261 (٢٠١١ديــسمرب 

وشـكلت  . املباشرة على املدارس واملستشفيات، األمر الذي يعد انتهاكا خطريا حلقـوق الطفـل            
الطيب والتعليمـي، حيـث أدت إىل اإلغـالق    للعاملني يف اجملالني هذه اهلجمات هتديدا لألطفال و 
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ــة، ُحــرم   . القــسري لتلــك املؤســسات أو تعــريض أعماهلــا للخطــر    ويف بعــض احلــاالت القطري
فـات احلـرب مـن املتفجـرات        طفال من وصول املساعدات اإلنسانية إليهم بسبب وجـود خملّ         األ

  .زاعات السابقةـاملتبقية من الن
ــغ عــن  ٢٠١١ويف عــام   - ٦٣ ــل مجاعــات     ٢٢، أُبل ــال مــن قب ــا مشلــت اســتخدام أطف  حادث

مها تنفيذ هجمـات انتحاريـة يف أفغانـستان وباكـستان، مبـن فـيهم فتاتـان تبلـغ إحـدا                 يف  مسلحة  
كقنابــل بعــض هــؤالء األطفــال اســتخدم وقــد .  أعــوام٩ أعــوام وتبلــغ األخــرى ٨مــن العمــر 

  . متفجرة دون أن يعلموا بذلكاً، حيث كانوا حيملون طرودبشرية
ــشاكل املرتبطــة باألســلحة املتفجــرة، إال أن       - ٦٤ ــا إدراك خــصوصية امل ــت، من ومبــرور الوق

سات واختـاذ إجـراءات فوريـة يف مـا يتعلـق بتـوفري            هناك حاجة إليالء مزيد من االهتمام بالـسيا       
وتوجد أيضا حاجة ملزيد من االعتـراف بـأن اسـتخدام           . محاية فعالة لألطفال من هذه األسلحة     

هذه األسلحة، وخاصة تلك اليت هلا تأثري على منطقة واسـعة، وتلـك الـيت تـستخدم يف املنـاطق                  
ومجـع البيانـات   . األطفال وباجملتمعات احملليـة   ذات الكثافة السكانية العالية، تلحق ضررا كبريا ب       

 أمــرا بــالغ نوحتليلــها بــصورة منهجيــة يف مــا خيــص الكُلفــة البــشرية هلــذه األســلحة إمنــا ُيــشكال
األمهية من أجل وضـع املعلومـات املتعلقـة خبـط األسـاس، ممـا سـيؤدي بـدوره إىل زيـادة تعزيـز                        

ويف إطـار آليـة الرصـد       . اية أفـضل لألطفـال    األساس التجرييب لبذل اجلهود للدعوة إىل توفري مح       
باالشـتراك  واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال، سيـسعى مكتـب املمثلـة اخلاصـة،             

مع شـركاء األمـم املتحـدة، إىل مجـع معلومـات مـصنفة وأكثـر تفـصيال عـن إصـابات األطفـال                        
 إدراج نـصوص حمـددة      وسيقوم املكتب أيـضا بالـدعوة إىل      . النامجة عن استخدام هذه األسلحة    

زاع والـيت هتـدف إىل      ـهـا أطـراف النـ     وقّعتضد استخدام األسلحة املتفجرة يف خطط العمل اليت         
  .وقف قتل األطفال وتشويههم

  
  توصيات للمضي قدما  -خامسا  

 تـشريعات وطنيـة مالئمـة لتجـرمي          الـدول األعـضاء علـى سـنّ        ة اخلاصـ  ةحتث املمثل   - ٦٥
فـال، مبـا يف ذلـك جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف القـوات               االنتهاكات اجلسيمة ضد األط   

 مـا ميـثالن   يف نظـام رومـا األساسـي بأهن    مـا  مت تعريفه  انلـذ لاملسلحة واجلماعـات املـسلحة، ا     
ــاكم         ــة يف احمل ــدهم إىل العدال ــن جتني ــسؤولني ع ــالغني امل ــدمي الب ــة حــرب، وكــذلك تق جرمي

ــة ــي للمجتمــع الــدويل أن     . الوطني ــدعم الــدول األعــضاء، عنــد    ويف هــذا الــصدد، ينبغ ي
  .تطوير القدرات الوطنية يف جمال إقامة العدل وتعزيز تلك القدراتيف االقتضاء، 
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ع احملاكم الدولية والوطنية على استخدام الفقـه القـانوين الناشـئ عـن احلكـم                شّجُت  - ٦٦
التـدابري  ن احملكمة اجلنائية الدوليـة يف قـضية لوبانغـا والبنـاء عليـه، واالسترشـاد ب                عالصادر  

  .اليت أرستها احملكمة يف ما يتعلق حبماية الطفل ومشاركة الطفل يف اإلجراءات القضائية
اجلهـــود املـــستمرة الـــيت تبـــذهلا املنظمـــات إزاء تـــشجيع الاملمثلـــة اخلاصـــة بشعر تــ   - ٦٧

وضع تدابري لكفالة تعميم الـشواغل املتعلقـة حبمايـة الطفـل يف األنـشطة             من أجل   اإلقليمية  
هـذه  وهـي لـذلك تـدعو        مبنع نشوب الرتاعات والوساطة وعمليات دعم الـسالم،          املتصلة

  . تنفيذا كامالاملنظمات اإلقليمية إىل تنفيذ املبادئ التوجيهية املوضوعة
علـى زيـادة   إضافة إىل ذلك، تـشجع املمثلـة اخلاصـة املنظمـات اإلقليميـة األخـرى                  - ٦٨

طـة العمـل    زاع املـسلح هبـدف التوعيـة خب       ـنـ ل وال اطفـ أل با ةاملتعلقـ خطة العمل   مشاركتها يف   
، باإلضــافة إىل املبـــادئ التوجيهيــة املناســـبة املتعلقــة بالـــسياسات    اوااللتــزام الــسياسي هبـــ  

  .والتشغيل، حسب االقتضاء
 ةيف مــا يتعلــق باســتخدام األســلحة املتفجــرة يف املنــاطق املأهولــة بالــسكان، حتــث املمثلــ  - ٦٩

ذ خطــوات للحــد مــن تــأثري هــذه األســلحة علــى األطفــال،   الــدول األعــضاء علــى اختــاةاخلاصــ
  :ذلك يف مبا

االمتناع عن استخدام األسلحة املتفجرة ذات التـأثري علـى منطقـة واسـعة                )أ(  
يف املناطق املأهولة بالسكان، مبا يف ذلك عن طريق تنقيح وتعزيز الـسياسات واإلجـراءات               

لقـانون اإلنـساين    للعمليات العسكرية   العسكرية، حسب االقتضاء، مبا يكفل امتثال مجيع ا       
  الدويل واستنادها إىل مبادئ التمييز والتناسب واحلذر؛

دعم مجع البيانات عن األثر الذي تتركه األسلحة املتفجرة على األطفال،             )ب(  
  يف ذلك عن طريق مجع هذه املعلومات وتبادهلا مع األمم املتحدة؛ مبا

 متفجرة مبـا خيـالف القـانون الـدويل          كفالة إخضاع من يستخدمون أسلحة      )ج(  
  .للمساءلة

 مجيع األطراف الفاعلة املسلحة على إعادة النظر، ة اخلاصةمرة أخرى، حتث املمثل  - ٧٠
على سبيل األولويـة، يف اسـتخدام اهلجمـات اجلويـة، مبـا يف ذلـك الطـائرات بـدون طيـار،                      

دنيني أو إحلاق اإلصابة هبم     يف أرواح امل  عرضية  والغارات الليلية وذلك ملنع وقوع خسائر       
  .املدنيةملمتلكات اإلضرار با أو
ــدول          - ٧١ ــة اخلاصــة ال ــدعو املمثل ــال واســتخدامهم، ت ــد األطف ــع جتني ــق مبن ــا يتعل يف م

  :األعضاء ذات الصلة إىل
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كفالــة إنفــاذ التــشريعات الــيت حتظــر جتنيــد األطفــال وتعزيــز آليــات محايــة     )أ(  
   ملنع جتنيد األطفال؛ني حامسين إجراءالي باعتبارمهاملستندة إىل اجملتمع احملألطفال ا

وضع استراتيجيات وقائية، مبا يف ذلك عن طريـق تـوفري خـدمات التعلـيم                 )ب(  
أو غري الرمسي لألطفال والشباب، باإلضافة إىل إنشاء برامج إلجياد فرص العمل /الرمسي و

  وإدرار الدخل؛
  .كومات يف تنفيذ استراتيجيات وقائيةتوفري املساعدة اإلمنائية الرمسية للح  )ج(  

ع علــى الربوتوكــول االختيــاري  تكــرر املمثلــة اخلاصــة دعوهتــا إىل الــدول أن توقّــ    - ٧٢
ــه  نازعــات التفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف امل   املــسلحة والتــصديق علي

وعي يف   عاما حـدا أدىن لـسن التجنيـد الطـ          ١٨االنضمام إليه، وأن حتدد بذلك، سن        أو/و
عنـــد التـــصديق علـــى ) ٣مبوجـــب املـــادة (قواهتـــا املـــسلحة لـــدى إيـــداع إعالهنـــا امللـــزم  

  .الربوتوكول االختياري
محايـة  مراعـاة   وتشجع املمثلة اخلاصة الدول األعضاء على أن تواصل دعم تعمـيم              - ٧٣

يـسري  األطفال يف أنشطة األمم املتحدة، يف البعثات امليدانيـة ويف املقـر علـى حـد سـواء، وت                  
ــاإلذن ب ــظ الــسالم       ن ــات حف ــت املناســب يف عملي ــال يف الوق ــة األطف ــشاري محاي شر مست

  .والبعثات السياسية اخلاصة، حسب االقتضاء
  


	الدورة السابعة والستون
	*  A/67/150.
	البند 66 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها: تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
	تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح
	موجز
	يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/141 الذي طلبت فيه الجمعية إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح أن تقدم تقريرا عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح.
	ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2011 إلى آب/ أغسطس 2012 ويقدم استعراضا عاما للتقدم المحرز في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، يليها عرض للتطورات الجديدة. ويتضمن الفرع الثاني تفاصيل عن التقدم المحرز خلال العام الماضي، بما في ذلك في الجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتجنيد الأطفال واستخدامهم؛ وتحديد الممارسات السليمة في مجالي رصد الانتهاكـات الجسيمة ضـــد 
	الأطفال والإبلاغ عنها؛ والخطوات المتخذة نحو التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛ وتعميم مراعاة حماية الطفل داخل منظومة الأمم المتحدة؛ والتعاون مع الشركاء في مجال حماية الطفل؛ والتوعية. ويبرز الفرع الثالث الشواغل والفرص الناشئة في مجال كفالة حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات، مع التركيز على ثلاثة مواضيع: منع تجنيد الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة واستخدامهم فيها؛ وإقامة المزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية بشأن خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح؛ والتحدي المتمثل في الأسلحة القابلة للانفجار، إضافة إلى المسارات المتاحة لمواجهة ذلك التحدي؛ ويُختتم التقرير بمجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ بشأن حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات لرفعها إلى الجمعية العامة.
	أولا - مقدمة
	1 - يُقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/141 بشأن حقوق الطفل، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح أن تقدم تقريرا عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها يشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح. ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2011 إلى آب/ أغسطس 2012 ويقدم استعراضا عاما للتقدم المحرز في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، خلال العام الماضي، بما في ذلك في مجال تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة ضد الأطفال، ويركز على ثلاثة مواضيع: منع تجنيد الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة واستخدامهم فيها؛ وإقامة المزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية بشأن خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح؛ والتحدي المتمثل في الأسلحة القابلة للانفجار، إضافة إلى المسارات المتاحة لمواجهة ذلك التحدي؛ ويُختتم التقرير بتوصيات تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات.
	ثانيا - استعراض عام للتقدم المحرز في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح
	ألف - جهود مكافحة الإفلات من العقاب
	2 - منذ صدور التقرير السابق للممثلة الخاصة (A/66/256)، وسّع حكمان تاريخيان - صادران عن المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لسيراليون - حدود المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال أثناء النزاع المسلح، وأنشأ اجتهادا قضائيا غير مسبوق بشأن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال واستخدامهم. ففي 14 آذار/مارس 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو. وأُدين توماس لوبانغا، وهو زعيم حرب كان يعمل في منطقة إيتوري في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لارتكابه جرائم تمثلت في تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في مجموعته المسلحة المعروفة باسم القوات الوطنية لتحرير الكونغو، وفي استخدامهم للمشاركة بصورة فعالة في الأعمال العدائية. وفي 26 نيسان/أبريل 2012، وجدت المحكمة الخاصة لسيراليون أن رئيس ليبريا السابق تشارلز تايلور مذنبا بتهمة مساعدة الجهة المتحدة الثورية وتحريضها على ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي نشبت في سيراليون بين عامي 1991 و 2002.
	3 - ويرسي الحكمان سابقتين هامتين. وهما بمثابة رسالة قوية إلى مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم مفادها أن أفعالهم لن تظل بلا عقاب. وتشير الأدلة المستقاة من أخصائيي حماية الطفل في الميدان إلى أن القضيتين لم تمرا عَرَضا: فأطراف النزاع فيهما على دراية تامة بالقضيتين وعواقبهما على ما اقترفته أيديها. وأُرسيت في كلتا القضيتين اجتهادات قضائية دولية هامة يجري نقاشها أدناه. وإضافة إلى ذلك، وفي سياق الإجراءات القانونية لتلك المحكمتين، ثمة ممارسة جديدة آخذة في النشوء تصاحبها دروس مستفادة فيما يتعلق بمشاركة الأطفال في الإجراءات القانونية سواء كمجني عليهم أو كشهود. وتأمل الممثلة الخاصة في أن تؤدي هاتان السابقتان إلى تحويل التيار ضد الإفلات من العقاب، لا من خلال المحاكم الدولية أو المختلطة فحسب، وإنما أيضا في سياق الملاحقة القضائية من قِبل المحاكم الوطنية.
	1 - المحكمة الخاصة لسيراليون: إرساء سوابق للمسؤولية الجنائية

	4 - كانت المحكمة الخاصة لسيراليون، التي أُنشئت كهيئة قضائية مختلطة للتحقيق مع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاع المسلح في سيراليون، وملاحقتهم ومحاكمتهم، أول محكمة دولية تقضي بأن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر واستخدامهم يشكلان جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي. وبناء عليه، أدلى أيضا عدد صغير من الأطفال بشهاداتهم أمام المحكمة، لأول مرة في التاريخ.
	5 - وبالنظر إلى العدد الكبير من الأطفال الذين اشتركوا في الحرب الأهلية، فإن النظام الأساسي للمحكمة قد أعطاها الولاية للنظر في الجرائم التي زُعم ارتكابها من قِبل أي شخص يبلغ الخامسة عشرة من العمر أو أكثر يكون مرتبطا بفاعلين مسلحين في وقت ارتكاب الجرائم المزعوم. وفي مرحلة مبكرة لتقلده لمنصبه، ذكر أول رئيس للادعاء العام للمحكمة أنه لا ينوي، كسياسة متبعة، إدانة أشخاص على جرائم ارتكبوها حينما كانوا أطفالا، وإنما ملاحقة أولئك الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن تلك الجرائم، وكان يقصد بذلك البالغين الذين يتولون التجنيد والقيادة.
	6 - ويمثل حكم المحكمة ضد تشارلز تايلور المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس دولة سابق بارتكاب جرائم حرب ضد أطفال اقترفتها جماعة مسلحة تبيَّن أنها لم تكن تحت قيادته وتحكمه المباشرين. ووجدت المحكمة أن ما قدَّمه تشارلز تايلور من مساعدة عملية وتشجيع ودعم معنوي لمتمردي الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون المجاورة حينما كان يتولى رئاسة ليبريا كان كافيا لجعله مسؤولا جنائيا عن تجنيد أطفال واستخدامهم، إضافة إلى أعمال القتل والتشويه والاغتصاب والاسترقاق لمدنيين، من بينهم أطفال، التي اقترفها مقاتلو الجبهة المتحدة الثورية.
	2 - القضية الأولى المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال واستخدامهم

	7 - احتلت الجرائم المرتكبة ضد أطفال خلال نزاع مسلح مكان الصدارة في الإدانات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في قضايا في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وبالرغم من قلة عدد تلك القضايا قياسا إلى عدد المرتكبين، فإن هذه الإدانات حينما تُضاف إلى الحكم الصادر في محاكمة توماس لوبانغا، تمثل رادعا مفيدا ضد تجنيد الأطفال في حالات النزاع المسلح.
	8 - ويعترف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن أعمال تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال العدائية تشكل جرائم حرب في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي أو غير الدولي. بيد أن النظام الأساسي لا يعرّف هذه الأعمال، تاركا للدائرة الابتدائية مهمة تقديم التفسير القانوني.
	9 - وكانت الممثلة الخاصة قد شهدت كخبيرة أمام المحكمة في عام 2008، وقدمت مذكرة موجزة بصفة صديق للمحكمة توفر توضيحاً لعبارتي ”تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا“ و ”استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في الأعمال العدائية“. وذهبت الممثلة الخاصة في مذكرتها الوجيزة إلى أنه لا يوجد في الواقع تمييز بين التجنيد الطوعي والتجنيد الإلزامي، مشيرة إلى أن الأطفال لا يجري دائما تجنيدهم عن طريق الخطف أو استخدام القوة الغاشمة. إذ يجري التجنيد أيضا في سياق يتسم، في جملة أمور، بالفقر والتنافس العرقي والحافز الأيديولوجي. وفي حالات كثيرة، يكون الأطفال قد فقدوا أُسرهم أو انفصلوا عن ذويهم. وإذ هم يُحرمون من حماية مجتمعهم المحلي، لا يتبقى أمامهم خيار سوى الانضمام إلى الجماعات المسلحة من أجل البقاء. وفي مثل هذه الظروف، لا يجوز اعتبار الموافقة التي يمنحها الطفل طوعية بحق.
	10 - وعلاوة على ذلك، ذكرت الممثلة الخاصة في معرض تعليقها بأن عبارة ”المشاركة بشكل فعال“ تتضمن مهام الإسناد المباشر المرتبطة بالقتال، مثل المهام التي يقوم بها أفراد الكشافة أو ناقلو الرسائل أو السعاة. ويؤدي الأطفال مهام عديدة تدعم القوات أو الجماعات المسلحة وتعرّضهم لخطر محتمل. وإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تضطلع الفتيات المجندات بأدوار عدة: فيجري تجنيدهن للقتال على خط الجبهة وأداء مهام الإسناد، بما في ذلك استخدامهن للأغراض الجنسية وإخضاعهن للاغتصاب والزواج القسري وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
	11 - وفي حكمها، قبلت الدائرة الابتدائية أن ”التجنيد الإلزامي“ و ”التجنيد الطوعي“ هما شكلان من أشكال التجنيد، إذ يشيران إلى ضم فتى أو فتاة دون الخامسة عشرة من العمر في جماعة مسلحة، سواء قسرا أو طوعا. وأقرت المحكمة استنتاجات الممثلة الخاصة في هذا الصدد، حيث ذكرت أنه لا يمكن للأطفال إعطاء موافقة ”رشيدة“ بسبب محدودية فهمهم للعواقب القصيرة الأجل والطويلة الأجل لاختياراتهم وأعمالهم، ولأنهم لا يستوعبون أو يفهمون تماما الهياكل والقوى التي يواجهونها. وإضافة إلى ذلك، أشارت الدائرة الابتدائية إلى أن الخط الفاصل بين التجنيد الطوعي والقسري غير مجدٍ قانونيا وسطحي عمليا في سياق الأطفال في النزاع المسلح. وقررت الدائرة أيضا تطبيق تفسير واسع لعبارة ”المشاركة بشكل فعال في الأعمال العدائية“، حيث رأت أن تلك العبارة تشمل نطاقا واسعا من الأفراد، بدءا من الموجودين على خط الجبهة (الذين يشاركون مباشرة) وانتهاء بالفتيان أو الفتيات المنخرطين في أدوار متنوعة تدعم المقاتلين. وذكرت أن جميع هذه الأنشطة، والتي تشمل المشاركة المباشرة أو غير المباشرة، تجمع بينها سمة مشتركة ألا وهي أن الطفل المعني يكون، في أقل الأحوال، هدفا محتملا. وأجرت الدائرة الابتدائية أيضا تمييزا بين ”المشاركة المباشرة“ (المستخدمة تقليديا لتحديد صفة المقاتل في ظل القانون الإنساني الدولي) و ”المشاركة بشكل فعال“ (معيار استخدام الأطفال في الأعمال العدائية)، مشيرة إلى أنه ينبغي تفسير العبارة الأخيرة بشكل واسع، دون إسباغ صفة المقاتل على أولئك الأطفال.12 - وكشفت خبرة المحكمة مع شاهدها الأول، وهو جندي طفل سابق سحب شهادته الأصلية بسبب وجود المتهم في قاعة المحكمة، التحدي المتمثل في الاستناد إلى الأدلة المقدمة من الأطفال مع كفالة حمايتهم. وأدت هذه الخبرة، في جملة خبرات، إلى إطلاق نُهُج مبتكرة لحماية حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى أثناء سير الإجراءات القضائية، بما في ذلك أشكال المشاركة البديلة. وأنشأت المحكمة تدابير خاصة، بما في ذلك استخدام حاجز بين الشاهد والمتهم، وإسداء المشورة قبل الإدلاء بإفادة وبعده، والجلسات المغلقة، والتعتيم على الصوت والصورة. وأدخلت المحكمة أيضا مفهوم ”صفة المجني عليه“ كبديل أقل تطفلا لكفالة وصول الأطفال إلى العدالة. وتتيح هذه الصفة للأطفال المجني عليهم الاختيار ما بين المشاركة في الجلسات شخصيا أو عن طريق ممثليهم القانونيين، كما تتيح مشاركة عدد أكبر من الأطفال مع تقليل التوتر والقلق.
	13 - ويمكن استخلاص دروس أخرى من الحكم. فعلى سبيل المثال، لم يقبل القضاة الأدلة المقدمة من الأطفال الجنود لأسباب عدة. وتمثل شاغل أساسي في استخدام وسطاء لتحديد هوية الشهود ودعمهم أثناء المحاكمة لأنه اعتُقد أن هؤلاء الوسطاء قد حرَّفوا الأدلة المقدمة. وفي بعض الحالات، لم يكن بوسع الأطفال الجنود ببساطة تذكر ظروف تجنيدهم واستخدامهم من قِبل القوات الوطنية لتحرير الكونغو. ومن المأمول فيه أن هذه الخبرات سوف ترشد عملية تحديد الممارسات السليمة من قِبل المحكمة لاستخدامها في قضايا المستقبل.
	باء - التقدم المحرز صوب إنهاء تجنيد الأطفال 
	14 - تماشيا مع ولاية الممثلة الخاصة الرامية إلى تعزيز جمع المعلومات بشأن محنة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة 64/146 و 65/197 و 66/141، التي دعت الجمعية العامة فيها أطراف النزاع ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير محددة زمنيا وفعالة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، فقد أحرز تقدم كبير منذ التقرير السابق للممثلة الخاصة في مجال الحصول على التزامات من القوات والجماعات المسلحة بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقَّعت خمسة أطراف خطط عمل مع الأمم المتحدة لإيقاف تجنيد الأطفال، وهي: الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية، وتحالف الوطنيين من أجل العدالة والسلام، وهما جماعتان مسلحتان تضطلعان بعملياتهما في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2011، على الترتيب؛ والجيش الشعبي لتحرير السودان، في جنوب السودان، في آذار/مارس 2012؛ وحكومة ميانمار، في حزيران/يونيه 2012؛ والحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال، في تموز/يوليه 2012. وبذلك يصل مجموع عدد خطط العمل الموقعة إلى 19 خطة، وهي ثمرة الجهود التعاونية المبذولة فيما بين مكتب الممثلة الخاصة وفرق العمل على الصعيد القطري، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ وعند الاقتضاء، بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية الخاصة.
	15 - وترسي خطط العمل عملية شاملة يتوقف أطراف النزاع بمقتضاها بشكل دائم عن تجنيد الأطفال واستخدامهم. وعلى هذا النحو، فهي تتضمن بشكل واسع أربعة عناصر رئيسية: التحقق من الأمر وتحديد الأطفال المجندين في صفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛ وفصل الأطفال عن القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛ وإنشاء آليات وقائية تشمل تعزيز الإطار القانوني المحلي بما يحظر تجنيد الأطفال، وإصدار توجيهات إلى الأفراد النظاميين وإرساء تدابير تأديبية بحق المخالفين؛ وإعادة الإدماج الاقتصادي الاجتماعي والنفسي للأطفال في الحياة المدنية. وخطط العمل هي أيضا بمثابة وثائق رئيسية لرصد الالتزامات التي قطعتها القوات المسلحة والجماعات المسلحة بإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. 
	16 - وقد أرسلت الممثلة الخاصة بعثات تقنية إلى نيبال وسريلانكا في كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012 على الترتيب، من أجل استعراض امتثال الأطراف لخطط العمل الخاصة بها والإبلاغ عن ذلك. وعند التحقق من الامتثال الكامل، لم يشتمل إصدار عام 2011 من القوائم التي يحتفظ بها الأمين العام بأسماء مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال (A/66/782-S/2012/261، المرفقان الأول والثاني)، على اسمي طرفين وهما: الحزب الشيوعي الموحد النيبالي - الماوي، الذي وقع خطة العمل في عام 2009، وجماعة إينيا بهاراتي في سريلانكا، التي وقعت خطة العمل في عام 2008 بينما كانت جزءا من جماعة تاميل ماكال فيدوثالاي بوليكال.
	17 - واصل مكتب الممثلة الخاصة التعاون مع الشركاء الرئيسيين للأمم المتحدة على تشجيع الأطراف التي لم تدخل بعد في حوار مع الأمم المتحدة أو لم توقِّع بعد على خطة عمل أن تقوم بذلك. وقدم أيضا للزملاء العاملين في الأمم المتحدة في الميدان وإلى أطراف النزاع المساعدة التقنية والتوجيه من أجل إعداد وتنفيذ خطط العمل. ويشكل عدد الجهات المتمادية في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال أمرا باعثا على القلق المتزايد. فهناك حاليا 32 طرفا من أطراف النزاعات ظلت مدرجة على قائمة الأمين العام لمدة خمس سنوات على الأقل، ومن ثم فهي تعتبر جهات متمادية في ارتكاب انتهاكات. 
	جيم - الممارسات الجيدة في مجالي الرصد والإبلاغ
	18 - سعيا لاستخلاص الممارسات الجيدة وتيسير تبادل المعارف بين أفرقة الأمم المتحدة التي تعمل على تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، فقد عمل مكتب الممثلة الخاصة مع كل من اليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية على إجراء دراسة عالمية مشتركة، تُركّز على الخبرات المكتسبة في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتجمع أيضا في الوقت نفسه معلومات عن الخبرات الأخرى المتعلقة بتنفيذ الآلية. ويمكن أن تكون الممارسات الجيدة الموثقة في الدراسة قابلة للتكرار في سياقات قطرية أخرى، بهدف الاستمرار عموما في تعزيز وتحسين أنشطة الرصد والإبلاغ.
	19 - وتشمل النتائج الرئيسية الواردة في الدراسة ما يلي:
	(أ) أن مشاركة منظمات الأمم المتحدة العاملة في البلد على نطاق واسع وتوليها زمام الأمور هما أمران أساسيان في تحقيق الحد الأقصى من إمكانيات الآلية؛ 
	(ب) أن يؤدي تحديد نظير حكومي واضح وتعيين مركز تنسيق حكومي يؤديان إلى تعظيم أثر الآلية؛
	(ج) في الحالات القطرية التي توجد فيها مشاركة كبيرة من جانب الإدارة العليا، ولا سيما من جانب رئيس البعثة، والمنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية و/أو ممثلي اليونيسيف، تزداد فعالية الآلية، مما ييسِّر إجراء حوار مثمر مع أطراف النزاع؛ 
	(د) لكل كيان من كيانات الأمم المتحدة خبرة تقنية فريدة وقدرة خاصة في مجالات الدعوة والرصد والبرمجة. وتكفل مشاركة كيانات الأمم المتحدة على نطاق أوسع تحسين الرصد والإبلاغ والاستجابة لاحتياجات ضحايا الانتهاكات الجسيمة؛ 
	(هـ) إن إدماج الشواغل المتعلقة بحماية الطفل في اتفاقات السلام وهياكل السلام يساعد في إشراك أطراف الصراع؛
	(و) إن تبادل المعلومات التي تم جمعها من خلال الآلية بالاشتراك مع الجهات الفاعلة الأوسع نطاقا المعنية بحقوق الإنسان يساهم في زيادة مساءلة أطراف النزاع؛
	(ز) إن نظم إدارة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة تساعد على تحديد المواقع المعرضة للخطر، وبالتالي وضع الإجراءات الوقائية؛ 
	(ح) أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لبعثات السلام وكيانات الأمم المتحدة الأعضاء في فرقة العمل القطرية التابعة للآلية أن تتوفر لها موارد مخصصة لحماية الطفل ولشغل الوظائف وتقديم الدعم للأطفال الضحايا، كي تفي بولاية حماية الطفل؛ 
	(ط) في العديد من البلدان، يصعب رصد حالات العنف الجنسي والإبلاغ عنها. وبناء على ذلك، فإنه ينبغي استكشاف مزيد من الفرص لجمع معلومات عن العنف الجنسي عن طريق استخدام نظم بديلة في جمع البيانات على الصعيد القطري، مع التمسك بمبدأ ”عدم الإيذاء“. 
	دال - آخر مستجدات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 
	20 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر مكتب الممثلة الخاصة في الدعوة إلى تعزيز الإطار القانوني والمعياري لحماية الأطفال، بسبل من بينها تنفيذ الحملة الرامية للتصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وقد أجريت الحملة التي سُمِّيت ”صفر دون الثمانية عشر Zero Under 18“ بالتعاون بين كل من اليونيسيف، ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويحظر البروتوكول الاختياري، الذي اعتمد في عام 2000، التجنيد القسري للأطفال دون سن الثامنة عشرة بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة والمشاركة المباشرة في الأعمال الحربية. 
	21 - وشاركت الممثلة الخاصة في المنتدى الذي نظّمته حكومة بلجيكا في شباط/ فبراير 2012 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية. وشملت الأنشطة الأخرى للتوعية بالحملة وإيجاد زخم حولها توفير المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء بشأن عملية التصديق، وإطلاق حملة قائمة على وسائط التواصل الاجتماعي يروج لها المشاهير، وإصدار العديد من البيانات العامة التي جرى التشديد فيها على الحاجة إلى مزيد من التصديقات. 
	22 - وخلال الفترة ما بين آب/أغسطس 2011، وآب/أغسطس 2012، وقّعت سانت لوسيا على البروتوكول الاختياري، وصدّقت عليه سان مارينو. وبالإضافة إلى ذلك، انضمت أربع دول (غرينادا وكوت ديفوار وماليزيا والنيجر) إلى البروتوكول الاختياري، ليصل مجموع عدد الدول الأطراف فيه إلى 147 دولة. وحتى الآن وقعت 23 دولة على البروتوكول الاختياري ولكنها لم تصدق عليه، في حين أنه ثمة 24 دولة لم توقع أو تصدق عليه. 
	هاء - تعميم منظور حماية الطفل داخل منظومة الأمم المتحدة 
	23 - واصلت الممثلة الخاصة إعطاء الأولوية لتعميم خبرات حماية الطفل داخل منظومة الأمم المتحدة، تمشيا مع ولايتها بتعزيز التعاون الدولي لكفالة احترام حقوق الأطفال في حالات النزاع المسلح. وتضطلع مراكز تنسيق حماية الطفل في إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية بدور هام في تعميم مسألة حماية الأطفال في المقر حيث تقدم الدعم للمستشارين العاملين في الميدان في مجال حماية الطفل، وتعمل عن كثب مع مكتب الممثلة الخاصة. 
	24 - وما زال يُسترشد بالتوجيه المتعلق بسياسات حماية الطفل الذي وضعته إدارة عمليات حفظ السلام - إدارة الدعم الميداني في عام 2009، والمشار إليه في التقرير السابق للممثلة الخاصة، في أنشطة حماية الطفل ودور مستشاري حماية الأطفال في أوضاع حفظ السلام. وقد عزز التوجيه أيضا إبراز الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال وسلّط الضوء والوضوح على أولويات حماية الأطفال في بعثات الأمم المتحدة. ويعمل كل من مكتب الممثلة الخاصة وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية معا حاليا على استكمال التوجيه المتعلق بالسياسات وعلى إدماج منظور إدارة الشؤون السياسية، التي اعتمدت التوجيه المتعلق بالسياسات في عام 2010.
	25 - ويُعدُّ ضمان توفر القدرات الكافية لحماية الطفل في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة أمرا بالغ الأهمية لتعميم الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال في صفوف الموظفين وحفظة السلام النظاميين والمدنيين، ولجمع معلومات دقيقة وموضوعية وموثوقة يمكن التحقق منها عن محنة الأطفال. وينتشر مستشارو حماية الطفل حاليا في ثماني بعثات لحفظ السلام وثلاث بعثات سياسية خاصة. 
	26 - ويتّسم الدور الذي تضطلع به الجمعية العامة، عن طريق لجنتيها الثالثة والخامسة، في مجال دعم القدرة على حماية الأطفال في البيئات الهشة والصعبة التي تنتشر فيها بعثات الأمم المتحدة بأهمية بالغة لضمان قيام المنظمة بردّ مناسب على الشواغل المتعلقة بحماية الطفل. ويضطلع مستشارو وموظفو شؤون حماية الطفل بدور حاسم الأهمية في كفالة تعريف الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين بالمعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها فيما يتعلق بحماية الطفل، وفي التأكد من أن تتسم أنشطة البعثة الفنية بالحساسية إزاء احتياجات الأطفال وفي جمع المعلومات عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في منطقة عمليات البعثة. 
	واو - التعاون مع الشركاء في مجال حماية الطفل 
	27 - يعد التعاون والتنسيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والدول الأعضاء والهيئات غير الحكومية المعنية بحماية الطفل من الأمور المحورية في ولاية الممثلة الخاصة. وتدعم مبادئ التكامل والشراكة الخطة الاستراتيجية للممثلة الخاصة، وقد اتسمت بها فترة ولايتها حتى الآن. ويستحق الأمر إبراز التعاون في ثلاثة مجالات عمل واسعة في هذا الصدد.
	28 - فبغية تعزيز جمع المعلومات عن محنة الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، عمل مكتب الممثلة الخاصة عن كثب مع كل من اليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية والشركاء الآخرين ذوي الوجود الميداني على وضع توجيهات تقنية للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات ضد الأطفال. ومن أجل ضمان أن تكون الآلية القائمة لجمع المعلومات والدعوة موجودة وتتسم بحسن الاستجابة والتكيف، أُجريت دراسة الممارسات الجيدة، التي يرد وصفها في الفقرتين 18 و 19 من هذا التقرير بالشراكة مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بحماية الطفل في الأمم المتحدة. ولا تزال الجهود التعاونية في اتساع، مع مواصلة إقامة شراكات جديدة يجري وضعها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1998 (2011)، ومع منظمة العمل الدولية بشأن إعادة الإدماج الاقتصادي. 
	29 - وظلت اليونيسيف شريكا أساسيا في توقيع وتنفيذ خطط العمل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال. ويكفل دورها تنفيذ ومتابعة برامج إعادة إدماج الأطفال الذين انفصلوا عن القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. ويقرن هذا النهج التكميلي دور الممثلة الخاصة باعتبارها صوتا أخلاقيا ومناصرا للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة بالخبرة البرنامجية والتقنية لدى اليونيسيف، بما يؤدي لإيجاد أثر مضاعف لمساهمة الكيانين في حماية الطفل. 
	30 - وفي مجال الدعوة، تعاونت الممثلة الخاصة مع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بحماية الطفل في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك. فعلى سبيل المثال، استضافت حلقة نقاش مع ممثلي حكومَتيْ كولومبيا وسيراليون في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بهدف تقاسم الخبرات في منع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال. وبالمثل، تشكل الحملة الرامية إلى التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المنوه عنها في الفقرة 20 من هذا التقرير، مسعى مشتركا مع كل من اليونيسيف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومفوضية حقوق الإنسان.
	زاي - جهود الدعوة
	31 - واصلت الممثلة الخاصة القيام بدورها كداعية عالمية للأطفال المتضررين من النـزاعات المسلحة، لتكون بمثابة صوت الأخلاق من أجل الأطفال في مناطق النـزاع. وعبرت الممثلة الخاصة من خلال الرحلات الميدانية، والتوعية وباستخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائط التواصل الاجتماعي، عن مخاوف الأطفال في مناطق النـزاع، وسعت إلى زيادة التضامن مع الأطفال المتضررين من النـزاعات المسلحة، وواصلت الإشعار بالضرورة الملحة لذلك بين صانعي القرار الرئيسيين والفئات المعنية الأخرى.
	1 - الزيارات الميدانية 

	32 - لا يزال تركيز الممثلة الخاصة على البعثات الميدانية يمثل محوراً لجهود الدعوة التي تقوم بها. وتمكِّّن الزيارات الميدانية من إجراء تقييمات مباشرة لحالة الأطفال، ومن المشاركة مع الحكومات من أجل دعم الجهود التي تبذلها لحماية الأطفال، ومن الحصول على تعهدات محددة من أطراف النـزاع بشأن حماية الأطفال ومن تقديم الدعم لتنفيذ أنشطة الرصد والإبلاغ، ومن الحوار مع الأطراف ذات الصلة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبناء على دعوة من الحكومات المعنية، قامت الممثلة الخاصة بزيارات ميدانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال (تشرين الثاني/نوفمبر 2011)، وجنوب السودان (آذار/مارس 2012) وميانمار (حزيران/يونيه 2012).
	33 - وشهدت الممثلة الخاصة أثناء وجودها في جمهورية أفريقيا الوسطى توقيع خطة عمل مع جماعة مسلحة تدعى تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام، وذلك لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم. ومنذ ذلك الحين تحقق تقدم في تحديد هوية الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً. والتقت الممثلة الخاصة أيضاً في بانغي برئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، وقامت بزيارات ميدانية إلى نديلي وأوبو. حيث التقت في أوبو، بضحايا جيش الرب للمقاومة وبممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية. ونتيجة لجهود الدعوة المباشرة التي قامت بها الممثلة لدى رئيس الجمعية الوطنية، صادقت جمهورية أفريقيا الوسطى على البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	34 - وفي الصومال، التقت الممثلة الخاصة بالرئيس ورئيس الوزراء وبمسؤولين آخرين من الحكومة الاتحادية الانتقالية. وزارت أيضاً مخيم مارينو في وسط مقديشو، حيث تحتجز الحكومة الاتحادية الانتقالية المقاتلين السابقين في حركة الشباب، بما في ذلك الأطفال. وخلال زيارتها، تعهدت الحكومة الاتحادية الانتقالية بتوقيع وتنفيذ خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب قواتها. والتقت الممثلة الخاصة أيضاً بقائد قوة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، الذي أكد من جديد التزام البعثة بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال خلال عمليات القوة. وتعهد بمواصلة تقديم أقصى دعم ممكن للجهود الرامية إلى تحديد هوية الأطفال في قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية وتسريحهم منها، وذلك بوسائل منها تعيين مستشار لحماية الأطفال في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
	35 - وسافرت الممثلة الخاصة إلى جنوب السودان لتقييم حالة الأطفال المتضررين من النـزاع. وهناك التقت بالرئيس سلفا كير وكبار المسؤولين الحكوميين وشركاء آخرين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. وسافرت إلى ملكال والرنك، حيث زارت مخيمات اللاجئين والتقت بالسودانيين الجنوبيين العائدين من السودان. وحضرت توقيع خطة عمل مستكملة لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة لدولة جنوب السودان، ويستمر بها تنفيذ خطة العمل التي تم توقيعها في الأصل عام 2009، قبل الاستقلال، وذلك بدعم من الأمم المتحدة. وقامت الممثلة أيضاً بالترويج لحقوق أطفال جنوب السودان في التعليم، حيث تبلغ نسبة الشباب المسجلين في التعليم الثانوي حالياً 4 في المائة فقط. وشددت على أهمية إيلاء الأولوية للتعليم في مخصصات الميزانية من الحكومة والجهات المانحة. 
	36 - وفي حزيران/يونيه 2012، سافرت الممثلة الخاصة إلى ميانمار للتوقيع على خطة عمل مع الحكومة من أجل إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة في ميانمار (تاتماداو). وتنص خطة العمل على إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة، بحيث تتحقق الأمم المتحدة من ذلك، ومنع أي عمليات تجنيد أخرى؛ وتقوية إجراءات التجنيد؛ وإرهاف التوعية؛ وتعزيز الإجراءات التأديبية ضد المخالفين؛ والوصول إلى القواعد العسكرية والسجون والأماكن الأخرى التي قد يوجد فيها الأطفال؛ وعلى إعادة الإدماج. ومن المسائل التي تتسم بأهمية خاصة موافقة الحكومة على إضافة أحكام محددة تسمح بالوصول إلى جهات من غير الدول كانت قد وقعت على اتفاقات سلام مع الحكومة أو هي بصدد التوقيع عليها، لكي تتمكن هذه الجهات من إعداد خطط عمل مماثلة لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم. والتقت الممثلة الخاصة مع مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس ووزراء الدفاع، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. والتقت أيضاً بممثلين عن كيانات الأمم المتحدة، وأعضاء في السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني وبأطفال كانوا مرتبطين سابقاً مع القوات المسلحة. 
	2 - الدعوة في ما يتعلق بجيش الرب للمقاومة 

	37 - خلال العام الماضي، تم إيلاء اهتمام لم يسبق له مثيل إلى مسألة جيش الرب للمقاومة. وفي حزيران/يونيه 2012، أصدر الأمين العام تقريره الأول عن حالة الأطفال والنـزاع المسلح المتضررين من أعمال جيش الرب للمقاومة (S/2012/365). وتم الاعتماد على هذا الزخم في تعميق الوعي بأثر الجماعة المسلحة على الأطفال، حيث استضاف مكتب الممثلة الخاصة مناسبة بالاشتراك مع البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة والمعهد الدولي للسلام، وشهدت مشاركة نائب الممثل الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة والناشطة غريس أكالو وهي ناشطة وإحدى الناجيات من جيش الرب للمقاومة. وشملت الأنشطة الأخرى الرامية إلى زيادة التوعية بمسألة جيش الرب مؤتمراً صحفياً عن تقرير الأمين العام وبيانات عامة عن التعامل مع المعتقلين من قادة جيش الرب للمقاومة.
	ثالثا - الأطفال والنـزاع المسلح: مجالات التطور
	ألف - منع تجنيد الأطفال
	38 - يرتبط الأطفال بالقوات والجماعات المسلحة لأسباب مختلفة. فهم في بعض الحالات يجندون قسراً أو يختطفون من قبل عناصر مسلحة، أو ينضمون إليها بالإكراه والتخويف. ويتم تجنيد الأطفال أيضاً في سياقات الفقر والتمييز والانتقام والولاء لجماعة عرقية أو دينية أو قبلية. وكثيراً ما يدفع انعدام الأمن والتشرد بالأطفال خاصة أولئك الذين ينفصلون عن أسرهم، للانضمام إلى الجماعات المسلحة بحثاً عن الحماية وطلباً للبقاء. 
	39 - ونظراً لوجود مجموعة معقدة من العوامل التي تؤثر على تجنيد الأطفال، فإن نجاح استراتيجيات منع التجنيد يتطلب اتباع نهج كلي. ويمكن بوجه عام تحديد ثلاثة نُهُج لمنع التجنيد: وجود آليات قانونية فعالة للمنع على الصعيد الوطني، وتعزيز آليات الحماية المجتمعية على الصعيد المحلي، وتوفير حلول بديلة للأطفال تغنيهم عن التعبئة. 
	1 - وضع القوانين ونشرها وتطبيقها 

	40 - يعد تجريم تجنيد القصَّر وتوطين القواعد والمعايير الدولية المناهضة لتجنيد الأطفال واستخدامهم أولى الخطوات الحاسمة في منع تجنيد الأطفال. وأساس التنظيم هو وضع المعايير المحددة للأشخاص الذين يمكن تجنيدهم بصورة قانونية في القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وضمان إمكانية معاقبة المخالفين لتلك المعايير. والتجريم الفعّال قد يعرقله العفو والحصانات الممنوحة بحكم الواقع لأفراد القوات المسلحة الذين يشتبه في ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و/أو للجماعات المسلحة التي ستصبح جزءاً من الجيش الوطني في إطار عملية السلام. ولدى وضع الأحكام القانونية، يجب توخي الحرص لضمان عدم انطباق أحكام العفو على الأفراد الذين كانوا يجندون الأطفال أو ما زالوا يقومون بذلك. 
	41 - بيد أن القوانين لن تكون فعّالة ما لم يكن هناك تنفيذ لها أو وعي بوجودها. ولذلك فالتدابير التي تتخذ لتعزيز نشرها تعد أيضاً ذات أهمية حاسمة في المنع. وقد تشمل هذه التدابير إنشاء وحدات لحماية الطفل تابعة للجيش، حيث كان لها دور هام في بلدان مثل جنوب السودان والسودان. وبرامج التدريب التثقيفية الرامية لإعلام القوات المسلحة والجماعات المسلحة بالحماية القانونية المتاحة للأطفال أثناء النـزاعات المسلحة لها أهمية مماثلة في تعزيز الوعي بالمعايير الدولية وزيادة الامتثال لها.
	42 - وعلى الصعيد الوطني، يمكن أن تمثل التحقيقات والملاحقات القضائية الفعّالة أدوات قوية للمنع ولكن يعوقها في كثير من الأحيان نقص الموارد والقدرات. وكثيراً ما يكون العجز عن التحقيق في الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال أو معاقبة المسؤولين عنها مرتبطاً بقضايا المساءلة الأوسع. وفي حال عدم وجود نظام منهجي للملاحقات القضائية، ينبغي تأسيس نظام للردع عن طريق ملاحقة الممعنين في الانتهاكات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنفذ الحكومات تدابير عملية لمنع تجنيد القصّر، مثل التسجيل المجاني للمواليد أو استخدام آليات بديلة للتحقق من العمر، بالإضافة إلى سياسات التجنيد الإلزامي وإجراءات الفرز الإجبارية لرصد تجنيد الأطفال من قبل الجيوش الوطنية. 
	2 - تعزيز آليات حماية الأسرة والمجتمع 

	43 - عندما تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، يجب أن يبدأ منع التجنيد من المجتمع المحلي. ويعد وضع آليات الحماية المجتمعية وتعزيزها، وتوعية الأسر والمجتمعات والقادة في كل منها بهذه المسألة من العوامل الحاسمة الأخرى للمنع. ومن المستبعد أن تنجح سياسات حماية الأطفال ومنع تجنيدهم في السياقات التي يشجع فيها المجتمع ارتباط الأطفال بالجماعات المسلحة. ويكون الأطفال أيضاً أشد تعرضاً لخطر التجنيد عندما تضعف نظم الحماية الأسرية والمجتمعية. وفي بعض السياقات، ينضم الأطفال إلى الجماعات المسلحة لأن أسرهم و/أو مجتمعاتهم تشجعهم على القيام بذلك. وكذلك يمكن للبيئات الأسرية التي تسيء للأطفال أن تدفع بهم إلى الشوارع، حيث يكونون أكثر عرضة للتجنيد، أو أن تدفعهم للانخراط مباشرة في صفوف جماعة مسلحة. ففي كولومبيا مثلاً، تبين أن اتخاذ الأطفال، لا سيما الفتيات، قراراً بالهرب والانضمام إلى جماعة مسلحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستغلال المنـزلي وبالاعتداء الجسدي والجنسي. 
	44 - ويمكن للمجتمعات المحلية أن تمنع ارتباط الأطفال الطوعي أو القسري بالقوات والجماعات المسلحة وذلك بطرق عدة. حيث يمكن لنظم حماية الطفل التي تعتمد على المجتمع المحلي أن تنذر بمخاطر التجنيد أو إعادة التجنيد. وفي الحالات التي تعتمد فيها الجماعات المسلحة على الدعم المعنوي أو المادي للمجتمع المحلي، قد تتمكن الهياكل المجتمعية من ممارسة الضغط على القادة المحليين من أجل تسريح الأطفال وتقديم الدعم لحمايتهم. والشخصيات المجتمعية من قبيل الوجهاء والزعماء التقليديين و/أو الزعماء الدينيين يمكنها أيضاً الوصول إلى الأطراف من غير الدول للترويج للالتزامات المتعلقة بحماية الطفل ومنع التجنيد. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، توصل الوجهاء في بعض الحالات إلى اتفاقات مع القادة المحليين لتعطيل تجنيد الأطفال ووقف الهجمات على المدارس. ويمكن لنظم حماية الطفل التي تعتمد على المجتمع المحلي أن تساعد أيضا على تخفيف حالة الضعف التي يعيشها الأطفال عموماً وعلى تقديم حماية خاصة للأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع ولليتامى منهم والمنفصلين عن ذويهم الذين يتعرضون بشكل خاص لخطر التجنيد.
	45 - وتتطلب إقامة الشراكة مع نظم حماية الطفل المحلية وبناء قدراتها تحليلاً لحالة كل بلد من أجل تحديد نواحي القوة والثغرات الموجودة في نظم حماية الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. وتبين أن آليات حماية الطفل التي تعتمد على المجتمع المحلي تمثل نهجاً متنوعاً للغاية وقابلاً للتعديل لحماية الأطفال في سياقات مختلفة. وفي بعض الحالات، ظهرت آليات حماية الطفل من الجمعيات النسائية حيث تعمل على جمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الطفل وكذلك على حماية الأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر التجنيد. وتنشأ شبكات الحماية الأخرى التي يقودها المجتمع المحلي على نحو تلقائي أو تقوم برعايتها منظمات غير حكومية تعمل مع المجتمع المحلي. 
	46 - وينبغي للمبادرات التي تهدف إلى توعية المجتمع المحلي بحقوق الطفل وبالآثار طويلة الأمد المترتبة على ارتباط الأطفال بالجماعات المسلحة، وتُروِّج لتغيير المواقف أو تُشجِّع الزعماء المجتمعيين والدينيين على التدخل لوقف تجنيد الأطفال، ينبغي لها أن تتم بالتعاون الوثيق مع الآباء والزعماء المجتمعيين والدينيين والمعلمين والأطفال أنفسهم. ويعد إجراء الحوار لتعزيز ملكية المجتمع المحلي للعملية أمراً بالغ الأهمية، وكذلك المشاورات التي تهدف إلى التعرف على الممارسات الإيجابية القائمة والاستفادة منها.
	47 - ومن التحديات الشائعة إقامة روابط بين هياكل الحماية المحلية والمجتمعية من جهة، وبين عناصر النظام الرسمي لحماية الطفل والخدمات الحكومية المخصصة لذلك، من جهة أخرى. ففي كثير من الأحيان، لا تصل الخدمات التي تديرها الحكومة إلى المجتمعات المحلية، على الرغم من وجود أطر قوية من القوانين والسياسات. وفي السياقات التي تتسم بهشاشة مفرطة، قد يكون ضعف الدولة وعدم سيطرتها على كافة المناطق من العوامل التي تسبب ثغرات في تقديم الخدمات الحكومية على مستوى المجتمع المحلي. بينما يدل ذلك في سياقات أخرى على عدم إيلاء الأولوية الملائمة أو توفير الموارد الكافية للالتزامات المتعهد بها في الإطار الوطني. وفي غياب الآليات الرسمية، كثيراً ما تتدخل الآليات التي يقودها المجتمع المحلي للقيام بهذا الدور. ويمكن أن تشمل هذه الآليات المجموعات المشكلة خصيصاً لهذا الغرض، مثل لجان حماية الطفل أو ائتلافات الرعاية المجتمعية، أو قد تتألف ببساطة من الهياكل القائمة، مثل الجماعات النسائية، أو المنظمات الدينية وغيرها من الجمعيات المجتمعية الأخرى التي تقوم بدور في حماية الطفل. ولكي تكون هذه الآليات فعالة فهي تحتاج إلى قدر كاف من التمويل والقدرات والمعارف للتعامل مع قضايا حماية الطفل.
	3 - تمكين الأطفال من خلال التعليم  والمهارات وفرص كسب الرزق 

	48 - في العديد من السياقات، يمثل الانضمام إلى القوات أو الجماعات المسلحة اختيارا متقصَّدا للأطفال الذين يفتقرون إلى الفرص الأخرى وإلى الشعور بمعنى لوجودهم. ومن غير المرجح أن يرغب الأطفال في ترك أي جماعة مسلحة أو الامتناع عن الانضمام مجددا إلى أي جماعة ما لم تعالَج الأسباب التي اضطرتهم إلى التطوع أصلا.
	49 - ويمثل ضمان حصول الأطفال على التعليم في حد ذاته وسيلة قوية للحد من مخاطر الانضمام إلى القوات أو الجماعات المسلحة في البلدان المتأثرة بالنـزاعات أو في الأوضاع الهشة. وتشير الأبحاث إلى أنه، في بعض السياقات، كلما ارتفع مستوى التعليم الذي تلقاه الطفل، قل احتمال تطوعه في تلك القوات أو الجماعات. وفي حال كان الأطفال منتظمين في الدراسة، فإن احتمال انضمامهم إلى القوات أو الجماعات المسلحة يقل لوجود بدائل أخرى لديهم. وفي المقابل، فإن عدم الحصول على التعليم يؤدي بالكثير من الشباب إلى النظر إلى التدريب العسكري على أنه فرصتهم الوحيدة لإعالة أنفسهم وأسرهم. وفي حالات النـزاع المسلح، الوقت الذي تمس فيه الحاجة إلى وظيفة المدارس في الحماية، غالبا ما تصبح المدارس أهدافا للهجمات. ويؤدي استخدام المدارس في الأغراض العسكرية كذلك إلى تقليل احتمال انتظام الأطفال في الدراسة. ولذلك يجب على جميع أصحاب المصلحة كفالة حماية المدارس. وتشمل التدابير التي يستخدمها الممارسون الميدانيون في حالات النـزاع من أجل منع تعرض المدارس للهجوم الحمايةَ المادية، وإشراك المجتمع المحلي في حماية المدارس، وتوفير طرق تعليمية بديلة، والمفاوضات مع أصحاب المصلحة لجعل المدارس مناطق سلام، وفرض قيود على الاستخدام العسكري والسياسي للمدارس، وطرح مبادرات للدعوة.
	50 - وتم توثيق عمليات تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة على أنها ترتبط، في كثير من الأحيان، ارتباطا وثيقا بالفقر والحرمان الاجتماعي. وتبيَّن أن الفقر، المقترن غالبا بالإقصاء الاجتماعي، يوقع الشباب فريسة للإحباط ويخلق لديهم الحوافز للانضمام إلى الجماعات المسلحة. وفي العديد من المجتمعات الخارجة من النـزاعات، لا يكون لدى الشباب من خيار سوى إما البقاء عاطلين عن العمل أو القبول بأعمال استغلالية وقصيرة الأجل. وبناء عليه، ينبغي وضع تزويد الأطفال والشباب ببدائل من خلال التعليم الجيد على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، والبرامج الوطنية لخلق فرص للشغل وتوليد الدخل للشباب، في صدارة أولويات الاستراتيجيات الوطنية للوقاية. وينبغي للوكالات المانحة أيضا منح الأولوية للعمل في هذا الخصوص. ويمكن أيضا أن تسهم التدابير المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق المصممة خصيصا للسياق الاقتصادي المحدد، مقرونة بأنشطة الدعم النفسي - الاجتماعي والثقافي، في منع تجنيد الأطفال وإعادة تجنيدهم.
	باء - التعاون مع المنظمات الإقليمية بشأن الأطفال والنـزاعات المسلحة
	51 - لا تزال الحروب المعاصرة توقع خسائر فادحة في صفوف المدنيين مع زيادة استخدام الجماعات المسلحة من غير الدول للأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان واستخدام التكنولوجيات الجديدة الذي أدى، في بعض الحالات، إلى سقوط ضحايا من المدنيين، واستخدام الأطفال كمقاتلين وكأسلحة حربية (قنابل بشرية، مثلا)، وفي الاسترقاق الجنسي، على سبيل المثال لا الحصر. وبتنامي مشاركة المنظمات الإقليمية في عمليات إنفاذ السلام وعمليات حفظ السلام، في كثير من الأحيان من أجل التصدي للمرتكبين الرئيسيين للانتهاكات ضد الأطفال، يزداد في الوقت نفسه بروز الشواغل المتعلقة بحماية الطفل خلال هذه العمليات. وهذا يسلط الضوء على ضرورة زيادة إدماج الاعتبارات المتعلقة بحماية الأطفال في عمل المنظمات الإقليمية، سواء على الصعيدين السياسي/الاستراتيجي أو التنفيذي/التعبوي. وتُصادف القوات المأذون لها من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأفريقي، على سبيل المثال، عمليات تجنيد للأطفال واستخدام قنابل بشرية من الأطفال، ويجب أيضا أن تكفل تلك القوات تماشي عملياتها مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من حيث صلتها بالطفل، بما في ذلك ما يتعلق منها باستخدام التكنولوجيا الجديدة. 
	52 - ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لولاية الممثلة الخاصة في تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما يؤدي إلى احترام حقوق الطفل وحماية الطفل في حالات النـزاع المسلح. وهذا يتماشى مع الاعتراف الوارد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات الإقليمية في استكمال جهود مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين. وعليه، ومنذ أن أنشأت الجمعية العامة ولاية الممثلة الخاصة، تمثلت إحدى الاستراتيجيات المحورية لمكتب الممثلة الخاصة في تعميم مسألة حماية الطفل في عمليات وإجراءات هيئات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وعلى هذا النحو، قامت الممثلة الخاصة بسلسلة من المبادرات الرامية إلى ضمان الإدماج الكامل لاعتبارات حماية الطفل المنبثقة عن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياسات الشركاء الإقليميين الرئيسيين وممارساتهم.
	1 - الاتحاد الأوروبي

	53 - في عام 2003، ونتيجة لتضافر الجهود مع مكتب الممثلة الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي باعتماد، ولاحقا تحديث، مبادئ توجيهية بشأن الأطفال المتأثرين بالنـزاع المسلح، التزم فيها الاتحاد بمعالجة أثر النـزاع المسلح على الأطفال في مناطق واقعة خارج حدوده، في إطار سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، والسياسات الخارجية والأمنية المشتركة، والسياسات المتعلقة بالتعاون الإنمائي والمعونة الإنسانية. وتطرح تلك المبادئ التوجيهية عددا من الأدوات في هذا الخصوص، بما في ذلك أن يقوم رؤساء وفود الاتحاد الأوروبي وقادته العسكريون وممثلوه الخاصون برصد الانتهاكات والإبلاغ عنها وتحديد الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي يتخذها الاتحاد من أجل الدعوة إلى حماية الطفل. وتشمل أدوات المشاركة مع أطراف ثالثة المبادرات الدبلوماسية والحوار السياسي والتعاون المتعدد الأطراف. وفي الحالات التي ينشر فيها الاتحاد عمليات لإدارة الأزمات تشمل موظفين مدنيين و/أو أفرادا عسكريين نظاميين، فإنه يلتزم بأن يأخذ في الاعتبار، عند الاقتضاء، الاحتياجات الخاصة للأطفال خلال تخطيط العمليات. وبناء على ذلك، أعد الاتحاد قائمة مرجعية لإدماج مسألة حماية الأطفال المتأثرين بالنـزاعات المسلحة في العمليات المأذون بها من خلال السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع، التي تهدف إلى ضمان أن تُعالج حقوق الطفل وحمايته معالجة منهجية في هذه العمليات.
	54 - وتوفر المبادئ التوجيهية والقائمة المرجعية، مجتمعتين، توجيها متعدد القطاعات وواسع النطاق لبعثات الاتحاد الأوروبي العاملة في سياق السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع، فضلا عن وفود الاتحاد التي تتخذ من البلدان المتأثرة بالنـزاعات مقرا لها. وهي توفر أيضا دليلا للسياسات الثنائية للدول الأعضاء في حالات النـزاع. وعلى الرغم من أن وضع إطار السياسات هذا يمثل إنجازا في حد ذاته، فلا بد حاليا من بذل الجهود من جانب الاتحاد ودوله الأعضاء من أجل الاعتماد بشكل كامل على التوجيه الوارد فيه.
	2 - منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)

	55 - منذ عام 2009، يعمل مكتب الممثل الخاص مع الناتو في مقر كل منهما أو في الميدان على تعزيز التعاون وتوفير حماية أفضل للأطفال المتأثرين بالنـزاع المسلح. وبناء على ذلك، أعلن رؤساء دول وحكومات الحلف، في إعلان قمة شيكاغو التي عقدها في 20 أيار/مايو 2012، التزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح، ولاحظوا بقلق توسّع نطاق التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في النـزاعات المسلحة. ومن الجدير ذكره أنهم أشاروا أيضا إلى أن العمليات التي يقودها الحلف، من قبيل القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، تؤدي دورا فعالا في منع وقوع الانتهاكات ضد الأطفال ورصدها والتصدي لها، بطرق منها التدريب السابق للانتشار، وإنشاء آلية للتنبيه إلى الانتهاكات، بالتعاون مع الأمم المتحدة. 
	56 - وفي هذا السياق، عيَّن الناتو، في شباط/فبراير 2012، أمينه العام المساعد للعمليات منسقا رفيع المستوى معنيا بالأطفال في النـزاع المسلح، مسؤولا عن إقامة حوار وثيق مع الأمم المتحدة، واستكشاف المزيد من الفرص لتعميم مراعاة حماية الطفل في تدريبات الحلف وعملياته. ولا بد أن ييسر هذا التطور المرحب به تحديد الممارسات الجيدة ونشرها، بناء على خبرة القوة الدولية للمساعدة الأمنية، لكي تُدمج في تدريبات الحلف السابقة للانتشار. 
	3 - الاتحاد الأفريقي

	57 - لطالما كانت الدول الأفريقية شريكة رئيسية في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح، ويجري حاليا التعاون مع الاتحاد الأفريقي بشأن حماية الطفل، وإنْ بطريقة مخصصة. ويُقدَّم الدعم في شكل نشر مستشارين لحماية الطفل في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وتوفير التدريب لبلدان الاتحاد المساهمة بقوات. بيد أنه في ضوء تنامي دور الاتحاد المتعدد الجوانب في مجال منع نشوب النـزاعات والوساطة فيها وتحقيق الاستقرار، يُقترح وضع نهج منتظم للمشاركة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح. 
	58 - ويمكن أن تكون الشراكة مع الاتحاد الأفريقي فيما يخص خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح على هيئة دعم تقني لوضع مبادئ توجيهية، وتحديد الأدوات المتاحة للاتحاد من أجل إدماج مسألة حماية الطفل في مختلف جوانب عمله، بما في ذلك ما يتعلق منها بالوساطة وعمليات دعم السلام. ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من آليات الاتحاد القائمة للحماية، مثل الخلية المعنية بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ويمكن وضع مجموعة أنشطة تدريبية بشأن الأطفال والنـزاع المسلح للموظفين المدنيين والأفراد العسكريين النظاميين إضافة إلى المبادئ التوجيهية. وكخطوة أولى، ينبغي النظر في تعيين منسق معني بالأطفال والنـزاع المسلح.
	جيم - الأسلحة المتفجرة
	59 - تُعرَّف الأسلحة المتفجرة بأنها أسلحة تسبب الإصابة أو الوفاة أو الضرر بحدوث انفجار لمواد متفجرة، وفي كثير من الأحيان ينجم عنه تشظي، نتيجة تفجير عبوة متفجرة، ويكون لها تأثير مدمر على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وخصوصا عندما تستخدم في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ولا يمكن لمن يستخدم هذه الأسلحة، التي تشمل القنابل التي تُلقى من الجو والقنابل اليدوية والألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وقذائف الهاون، التنبؤ بالآثار التي تحدثها أو التحكم بدقة فيها، ولذلك فهي تمثل خطرا كبيرا بما تنطوي عليه من عشوائية في تأثيرها.
	60 - وفي كثير من الأحيان، يؤدي استخدام القوات والجماعات المسلحة أسلحة متفجرة إلى ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك إصابة الأطفال وتشويههم وقتلهم، وتجنيد الأطفال ليُستخدموا كمفجّرين انتحاريين وقنابل بشرية، وتدمير و/أو إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية مثل المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، بزرع الألغام الأرضية على سبيل المثال. وهي تتسبب أيضا في إحداث ضرر يدوم طويلا وذلك بالإضرار بالاستقرار العاطفي للأطفال وبتعليمهم وفرصهم المستقبلية.
	61 - وتمثل الأسلحة المتفجرة ذات التأثير على منطقة واسعة، مثل الصواريخ التي تُطلق من راجمات، والمدفعية شديدة الانفجار، وقذائف الهاون، والسيارات المفخخة، وغيرها من الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، مدعاة للقلق بصورة خاصة. وفي عام 2011، تسببت قذائف الهاون وقذائف المدفعية، وهي أسلحة عشوائية تستخدم عادة ضد حشود المشاة، في قتل وجرح الأطفال في ليبيا والصومال والجمهورية العربية السورية، وغيرها. وفي أفغانستان والعراق، تزايد عدد الهجمات المتطورة التي قامت بها جماعات مسلحة، وشملت مزيجا من هجمتين أو أكثر على هدف واحد باستخدام أسلحة متفجرة. وأسفرت هذه الهجمات التي ترتكب عادة ضد مؤسسات حكومية، عن وقوع إصابات كبيرة بين الأطفال. وأدت عمليات القصف الجوي وهجمات الطائرات بدون طيار في بلدان مثل باكستان واليمن أيضا إلى قتل وجرح أطفال.
	62 - وفي معظم الحالات القطرية البالغ عددها 23 حالة والواردة في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح الذي يشمل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 2011 (A/66/782-S/2012/261)، استخدمت أسلحة متفجرة في الهجمات المادية المباشرة على المدارس والمستشفيات، الأمر الذي يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل. وشكلت هذه الهجمات تهديدا للأطفال وللعاملين في المجالين الطبي والتعليمي، حيث أدت إلى الإغلاق القسري لتلك المؤسسات أو تعريض أعمالها للخطر. وفي بعض الحالات القطرية، حُرم الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية إليهم بسبب وجود مخلّفات الحرب من المتفجرات المتبقية من النـزاعات السابقة.
	63 - وفي عام 2011، أُبلغ عن 22 حادثا شملت استخدام أطفال من قبل جماعات مسلحة في تنفيذ هجمات انتحارية في أفغانستان وباكستان، بمن فيهم فتاتان تبلغ إحداهما من العمر 8 أعوام وتبلغ الأخرى 9 أعوام. وقد استخدم بعض هؤلاء الأطفال كقنابل بشرية، حيث كانوا يحملون طروداً متفجرة دون أن يعلموا بذلك.
	64 - وبمرور الوقت، نما إدراك خصوصية المشاكل المرتبطة بالأسلحة المتفجرة، إلا أن هناك حاجة لإيلاء مزيد من الاهتمام بالسياسات واتخاذ إجراءات فورية في ما يتعلق بتوفير حماية فعالة للأطفال من هذه الأسلحة. وتوجد أيضا حاجة لمزيد من الاعتراف بأن استخدام هذه الأسلحة، وخاصة تلك التي لها تأثير على منطقة واسعة، وتلك التي تستخدم في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تلحق ضررا كبيرا بالأطفال وبالمجتمعات المحلية. وجمع البيانات وتحليلها بصورة منهجية في ما يخص الكُلفة البشرية لهذه الأسلحة إنما يُشكلان أمرا بالغ الأهمية من أجل وضع المعلومات المتعلقة بخط الأساس، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تعزيز الأساس التجريبي لبذل الجهود للدعوة إلى توفير حماية أفضل للأطفال. وفي إطار آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، سيسعى مكتب الممثلة الخاصة، بالاشتراك مع شركاء الأمم المتحدة، إلى جمع معلومات مصنفة وأكثر تفصيلا عن إصابات الأطفال الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة. وسيقوم المكتب أيضا بالدعوة إلى إدراج نصوص محددة ضد استخدام الأسلحة المتفجرة في خطط العمل التي توقعّها أطراف النـزاع والتي تهدف إلى وقف قتل الأطفال وتشويههم.
	خامسا - توصيات للمضي قدما
	65 - تحث الممثلة الخاصة الدول الأعضاء على سنّ تشريعات وطنية ملائمة لتجريم الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة والجماعات المسلحة، اللذان تم تعريفهما في نظام روما الأساسي بأنهما يمثلان جريمة حرب، وكذلك تقديم البالغين المسؤولين عن تجنيدهم إلى العدالة في المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الدول الأعضاء، عند الاقتضاء، في تطوير القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل وتعزيز تلك القدرات.
	66 - تُشجّع المحاكم الدولية والوطنية على استخدام الفقه القانوني الناشئ عن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في قضية لوبانغا والبناء عليه، والاسترشاد بالتدابير التي أرستها المحكمة في ما يتعلق بحماية الطفل ومشاركة الطفل في الإجراءات القضائية.
	67 - تشعر الممثلة الخاصة بالتشجيع إزاء الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الإقليمية من أجل وضع تدابير لكفالة تعميم الشواغل المتعلقة بحماية الطفل في الأنشطة المتصلة بمنع نشوب النزاعات والوساطة وعمليات دعم السلام، وهي لذلك تدعو هذه المنظمات الإقليمية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية الموضوعة تنفيذا كاملا.
	68 - إضافة إلى ذلك، تشجع الممثلة الخاصة المنظمات الإقليمية الأخرى على زيادة مشاركتها في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح بهدف التوعية بخطة العمل والالتزام السياسي بها، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المناسبة المتعلقة بالسياسات والتشغيل، حسب الاقتضاء.
	69 - في ما يتعلق باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، تحث الممثلة الخاصة الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات للحد من تأثير هذه الأسلحة على الأطفال، بما في ذلك:
	(أ) الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير على منطقة واسعة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عن طريق تنقيح وتعزيز السياسات والإجراءات العسكرية، حسب الاقتضاء، بما يكفل امتثال جميع العمليات العسكرية للقانون الإنساني الدولي واستنادها إلى مبادئ التمييز والتناسب والحذر؛
	(ب) دعم جمع البيانات عن الأثر الذي تتركه الأسلحة المتفجرة على الأطفال، بما في ذلك عن طريق جمع هذه المعلومات وتبادلها مع الأمم المتحدة؛
	(ج) كفالة إخضاع من يستخدمون أسلحة متفجرة بما يخالف القانون الدولي للمساءلة.
	70 - مرة أخرى، تحث الممثلة الخاصة جميع الأطراف الفاعلة المسلحة على إعادة النظر، على سبيل الأولوية، في استخدام الهجمات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والغارات الليلية وذلك لمنع وقوع خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالممتلكات المدنية.
	71 - في ما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، تدعو الممثلة الخاصة الدول الأعضاء ذات الصلة إلى:
	(أ) كفالة إنفاذ التشريعات التي تحظر تجنيد الأطفال وتعزيز آليات حماية الأطفال المستندة إلى المجتمع المحلي باعتبارهما إجراءين حاسمين لمنع تجنيد الأطفال؛
	(ب) وضع استراتيجيات وقائية، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات التعليم الرسمي و/أو غير الرسمي للأطفال والشباب، بالإضافة إلى إنشاء برامج لإيجاد فرص العمل وإدرار الدخل؛
	(ج) توفير المساعدة الإنمائية الرسمية للحكومات في تنفيذ استراتيجيات وقائية.
	72 - تكرر الممثلة الخاصة دعوتها إلى الدول أن توقّع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه و/أو الانضمام إليه، وأن تحدد بذلك، سن 18 عاما حدا أدنى لسن التجنيد الطوعي في قواتها المسلحة لدى إيداع إعلانها الملزم (بموجب المادة 3) عند التصديق على البروتوكول الاختياري.
	73 - وتشجع الممثلة الخاصة الدول الأعضاء على أن تواصل دعم تعميم مراعاة حماية الأطفال في أنشطة الأمم المتحدة، في البعثات الميدانية وفي المقر على حد سواء، وتيسير الإذن بنشر مستشاري حماية الأطفال في الوقت المناسب في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، حسب الاقتضاء.

