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 موجز

        على أنه   .                                                                                 لقد أحرز تقدم هام يف اجلهود الرامية إىل ضمان محاية ورفاهية األطفال املعرضني للرتاع املسلح 
ّ                                                                                                  ال تـزال هناك هّوة مزعجة وواضحة بني املعايري القوية وخمتلف املبادرات املستحدثة حلماية األطفال من ناحية،                               

                             ولردم هذه اهلوة، جيب على اجملتمع   .                     األطفال من ناحية أخرى                                             والفظائع اليت ال تزال أطراف النـزاع ترتكبها حبق 
  .                                               لضمان االمتثال لصكوك وقواعد محاية األطفال يف امليدان  "             حقبة التطبيق "                الدويل أن يشرع يف 

                                                                                           إن إنشاء آلية للرصد واإلبالغ واالمتثال بغية توفري معلومات منهجية وموثوقة وموضوعية عن االنتهاكات  
       يشكل -                                                                     وضمان اختاذ إجراءات بشأن معايري محاية األطفال والرتاع املسلح واالمتثال هلا -   ال               اجلسيمة ضد األطف

                                                                 وهذا التقرير يتناول القضايا الرئيسية ويقدم مقترحات ملموسة           ".              حقبة التطبيق  "     ً       ً                   عنصراً رئيسياً من عناصر محلة      
  .               إلنشاء هذه اآللية

                                            اليت ينبغي رصدها خاصة، ألهنا تشكل جتاوزات فاضحة                                            وحيدد التقرير ستة أنواع من االنتهاكات اجلسيمة  
                                              قتل األطفال أو تشويههم؛ وجتنيد أو استخدام         :    وهي   ".           ميكن رصدها  "                                     بوجه خاص ضد األطفال وألهنا ممارسات       

                                                                                                 اجلـنود األطفـال؛ واهلجوم على املدارس أو املستشفيات؛ واالغتصاب وغريه من العنف اجلنسي الشديد يف حق         
   .                                               األطفال؛ ومنع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال               األطفال؛ واختطاف

                              مقاييس للحكم على سلوك أطراف -                                                   ً        ويعرض التقرير الصكوك واملعايري الدولية اليت تشكل أساساً للرصد  
                                                                                                   وهو حيدد الكيانات اليت ينبغي هلا القيام جبمع وتصنيف املعلومات على املستوى القطري، والكيانات                .          الـنـزاع 
   .                                                              ي هلا االضطالع بفحص وإدماج املعلومات وإعداد تقارير على مستوى املقر        اليت ينبغ

          جهات اختاذ  "                                                                                وهـناك نقطـة هامـة بوجـه خـاص هي أن التقرير حيدد اهليئات الرئيسية اليت تشكل         
     جهات  " و  .                                                                                       ، أي املسؤولة عن اختاذ تدابري ملموسة للرد على هذه االنتهاكات اجلسيمة حبق األطفال              "          اإلجـراءات 

                                                                                           الرئيسية هي جملس األمن، واجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان، واحملكمة اجلنائية الدولية،              "            ذ اإلجراءات      اختـا 
                                                                وهذه الكيانات، العاملة ضمن نطاق أدوارها ووالياهتا املختلفة،          .                                            واملـنظمات اإلقليمـية واحلكومـات الوطنية      

                                 ومن املهم التشديد على أن املعلومات   .             ضمان االمتثال              ً                                        ستتخذ، استناداً إىل تقارير الرصد، تدابري ملموسة وهادفة ل
   ".     ً       دافعاً للعمل "                                                     اجملمعة واحملالة يف تقارير الرصد ال فائدة منها إال إذا كانت 

                                                                                                       وتعـتمد آلـية الرصـد واإلبالغ املقترحة على املوارد القائمة، مع ضمان تنسيق وترشيد اجلهود على                  
ن    .                       املستويني الوطين والدويل     :                                         وتعمل اآللية على ثالثة مستويات رئيسية       .                           شأ كيان جديد هلذا الغرض               ُ     وعليه، فلن ُي

                                                                                                                   مجـع املعلومات، والتنسيق والعمل على املستوى القطري؛ واستعراض املعلومات وفحصها وإدماجها وإعداد تقارير على               
  .              ضمان االمتثال    بقصد  "                   جهات اختاذ اإلجراءات "                                                         مستوى املقر؛ واختاذ إجراءات ملموسة من جانب اهليئات اليت تشكل 
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                            ً     ً                                                                          وتعتمد اآللية املقترحة اعتماداً كبرياً على فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح على مستوى املقر                
                                              وبالعمل مع فرقيت العمل، سيؤدي مكتب املمثل         .                                                              وفـرقة العمـل املعنية بالرصد واإلبالغ على املستوى القطري         

                                                                منظمة األمم املتحدة للطفولة، وبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، وأفرقة                                  اخلاص املعين باألطفال والرتاع املسلح، و
  .                           ً                                          األمم املتحدة القطرية، أدواراً هامة بوجه خاص يف إنشاء هذه اآللية وتنفيذها

                                                                                                      وبالنسـبة إىل جلـنة حقـوق اإلنسان، ينبغي توجيه اهتمام خاص إىل اإلجراءات املوصى هبا يف الفرع                   
   ".                                       نظام حقوق اإلنسان لألمم املتحدة من التقرير "   ون       املعن ٦-      واو -   ً  أوالً 
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 احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق 

  ٥  ٩- ١ ..............................................................................     مقدمة

  ٨    ١٠٤-  ١٠ .........................................                            الرصد واإلبالغ يؤديان إىل العمل -   ً  أوالً 

   ١٠   ١٧-  ١٥ ...............                                       أجسم االنتهاكات اليت ينبغي رصدها بوجه خاص -    ألف  

   ١٠   ١٨ .................................                     ً       املعايري اليت تشكل أساساً للرصد -    باء  

   ١٢   ٢٢-  ١٩ ...............................                         راف اليت ينبغي رصد أنشطتها   األط -    جيم  

   ١٢   ٣٨-  ٢٣ ...........                                         مجع وفحص وتصنيف املعلومات على الصعيد القطري -    دال  

   ١٥   ٥٣-  ٣٩ ...                                                    استعراض وفحص وإدماج املعلومات، وإعداد التقارير يف املقر -    هاء  

                   واليت عليها مسؤولية   "                   جهات اختاذ اإلجراءات "                اهليئات اليت تشكل  -    واو  
   ١٨    ١٠٤-  ٥٤ ...............             ً                 لالزمة استناداً إىل تقارير الرصد               اختاذ اإلجراءات ا

   ٢٤    ١١٢-   ١٠٥ ...........................                                     املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين -     ً  ثانياً 

   ٢٦ .............................................                                          خارطة تنظيمية آللية الرصد واإلبالغ واالمتثال-      املرفق 
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 مقدمة

                     سية إلنشاء آلية للرصد                                                                         هذا التقرير املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان مكرس ملناقشة القضايا واملقترحات الرئي - ١
                                        وبالنسبة إىل جلنة حقوق اإلنسان، ينبغي        .                                                                   واإلبـالغ واالمتثال من أجل محاية األطفال املتضررين بالرتاع املسلح         

   ".                                 نظام حقوق اإلنسان لألمم املتحدة     "           املعنون    ٦-      واو -                                                 ً             توجـيه اهتمام خاص إىل اإلجراءات املوصى هبا يف الفرع أوالً            
                    وتقرير األمني العام     ) A/59/426 (                                                             رير املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح                                     وهـذا التقرير يستكمل تق    

  .                           ، وخاصة القائمتني املرفقتني به(A/59/695-S/2005/72)                                   إىل جملس األمن عن األطفال والرتاع املسلح 

                        ة متزايدة، أدوات هلذا                            وهم أهداف وكذلك، بصور     .                                                   إن األطفـال هم الضحايا الرئيسيون للرتاع املسلح        - ٢
ِ ّ    وتتجلى معاناهتم يف عدة وجوه، يف غمرة الرتاع املسلح وِغّبه  .        النـزاع                            ُ         فاألطفال يقتلون أو يشوهون، وُييتمون،   .                                                

           وهم جيندون    .                                                                                              وخيتطفون، وحيرمون من التعليم والرعاية الصحية، وخيلفون بآثار عاطفية وصدمات نفسية عميقة           
                                    ويغدو األطفال املشردون اجملتثو اجلذور من   .                           على التعبري عن كره الراشدين                              ويستخدمون كجنود أطفال، وجيربون  

                ومجيع هذه الفئات   .                      ً                                    وتواجه الفتيات أخطاراً إضافية، وخاصة العنف واالستغالل اجلنسي  .                   ديارهم عرضة لألخطار
  .                                                                             من األطفال هم ضحايا الرتاع املسلح؛ ومجيعهم يستحقون االهتمام واحلماية من اجملتمع الدويل

                             ولكن األطفال هلم استحقاق رئيسي   .                                                        وحيـق جلميع األشخاص غري احملاربني التمتع باحلماية وقت احلرب      - ٣
                ً                    واألطفال أقل هتيؤاً للتكيف مع النـزاع   .                                          فاألطفال بريئون ومعرضون لألخطار بوجه خاص     .                  خاص بتلك احلماية  

             وميثل األطفال    .                                عاناة غري متناسبة من جتاوزاته                                                     وهم أقل املسؤولني عن الرتاع، إال أهنم يعانون م          .                   أو الـتفاعل معه   
  .                                          آمال ومستقبل كل جمتمع؛ فهالكهم يعين هالك اجملتمع

        األسس  Add.1)    و (A/51/306                                       عن أثر الرتاع املسلح على األطفال            ١٩٩٦                                     وأرسـى تقريـر غراسا ماشيل عام         - ٤
                          وخالل السنوات السابقة، قاد   .              مل يف هذا اجملال                       ، وكان ذلك أول نداء للع       املسلح      والرتاع      ألطفال                     دول األعمال املتعلق با جل

                           جهودا مجاعية اشتركت فيها       ")            املمثل اخلاص  "                               املشار إليه يف ما بعد باسم        (                                             املمـثل اخلاص املعين باألطفال والرتاع املسلح        
          وير جدول                                                                                                         اليونيسـيف وغريها من كيانات األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية، لتط             

                                   وأدى ذلك إىل نتائج هامة ملموسة        .                                                                                األعمـال املتعلق باألطفال والرتاع املسلح وحتويله إىل إجراءات ومبادرات ملموسة          
  :                  ومن بني تلك النتائج  .                                                           وولد زمخا قويا لصاحل جدول األعمال املتعلق باألطفال والرتاع املسلح

                                               لح، والوعي هبا على الصعيد العاملي، والدعوة                                                         زيادة بروز املسائل املتعلقة باألطفال والرتاع املس        �
          من أجلها؛

                                                                               أصبح حلماية األطفال املتضررين من الرتاع املسلح وجود ثابت يف جدول األعمال الدويل املتعلق   �
              بالسالم واألمن؛

                                                                     يوجد اآلن عدد كبري من املعايري الشاملة املتعلقة باألطفال والصراعات املسلحة؛  �
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                                                                       ال وسالمتهم جانبا متزايد األمهية يف واليات عمليات األمم املتحدة حلفظ                            أصبحت محاية األطف    �
                           السالم وتدريباهتا وتقاريرها؛

  ،                                 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا                                                               أدرجت املنظمات اإلقليمية الرئيسية، مثل االحتاد األورويب، و         �
                   قتصادية لدول غرب             اجلماعة اال                                                             ومـنظمة الدول األمريكية، واالحتاد اإلفريقي، والكومنولث، و       

                                                                                  ؛ وشبكة األمن البشري، وجمموعة الثمانية للبلدان الصناعية، الشواغل املتصلة باألطفال              أفريقـيا 
                                                                                والرتاع املسلح يف جداول أعماهلا، عن طريق إصدار إعالنات سياسية هامة، وعن طريق ما تقوم 

                           به من دعوة وأنشطة برناجمية؛

                                                     فال يف املفاوضات السلمية، واتفاقات السالم، وبرامج                                               يـتزايد إدراج الشـواغل املتصلة باألط        �
                                        التأهيل وإعادة البناء بعد انتهاء الرتاع؛

                    ً                                                                   مينح األطفال اآلن مزيداً من األولوية والتركيز وختصيص املوارد يف برامج التأهيل وإعادة البناء يف   �
                     فترة ما بعد النـزاع؛

                                  للدعوة والعمل الفعلي يف إطار جدول                                                     بـدأت يف صفوف املنظمات غري احلكومية حركة نشطة            �
  ؛       املسلح      والرتاع      ألطفال                 األعمال املتعلق با

                                                                                           بـدأ األطفال املتضررون باحلرب يف تويل زمام أمورهم من حيث الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم                 �
                                   واملشاركة بنشاط يف إعادة بناء السالم؛

                              أنشطة العديد من املؤسسات                تترسخ يف          املسلح       والرتاع       ألطفال                                بدأت املسائل املتصلة مبوضوع ا      �
                                  واآلليات داخل األمم املتحدة وخارجها؛

                                                                                     أصبحت العمليات واآلليات القضائية االنتقالية تراعي الشواغل املتصلة باألطفال يف الرتاع املسلح   �
                                              ملساءلة املسؤولني عن اجلرائم املقترفة يف حق األطفال؛

                                             حملية هامة بشأن املسائل املتصلة باألطفال                                                        اختـذت يف العديـد من البلدان واحلاالت مبادرات          �
                                                                                              والـرتاع املسـلح، مبا يف ذلك يف أفغانستان وأنغوال وكولومبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية              

                                                        وغواتيماال وآيرلندا الشمالية ورواندا وسرياليون وسري النكا؛

                                                     أنشئت جلان وطنية من أجل األطفال يف حاالت ما بعد النـزاع؛  �

                                                                                     شاء ووزع مستشاري محاية األطفال يف بعثات حفظ السالم مبادرة ابتكارية هامة ترمي                    ميثل إن   �
                                                                   ً      ً                         إىل كفالـة إدراج املسـائل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح إدراجا يؤثر تأثرياً فعلياً يف مجيع                

                    جوانب عمليات السالم؛
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                    األطراف املسؤولة عن                                                                           متـثل ممارسـة تضمني تقارير األمني العام السنوية إىل جملس األمن ذكر                �
                                     االنتهاكات تطورا هاما يف الرصد واإلبالغ؛

                                                                                       نشوء ممارسة احلصول بانتظام من األطراف يف الرتاع على التزامات ملموسة واالتفاق معها على معايري؛  �

                                                                                                  اختـذت اليونيسيف مبادرات إلنتاج وثائق بانتظام عن االعتداءات املقترفة يف حق األطفال يف حاالت                 �
                                                                         ، مثل قاعدة البيانات عن األطفال املختطفني يف أوغندا وجتنيد األطفال يف سري النكا؛     الرتاع

                                                                                             أنشـئت شـبكة األحباث الدولية بشأن األطفال والرتاع املسلح لتوفري ما متس إليه احلاجة من                  �
                                                                                      معلومات علمية، وبيانات، وحتليل، ومؤشرات، وعرب مستخلصة، بغية إعالم واضعي وممارسي           

  .                                                                وتعزيز ما يتخذونه من إجراءات من أجل احلماية والرصد وإعادة التأهيل         السياسات 

              ويواجه اجملتمع    .                                                                                         وبالـرغم مـن أوجه التقدم هذه، ال تزال حالة األطفال يف امليدان خطرة وغري مقبولة                - ٥
        طفال يف                                                                            فبالرغم من اختاذ مبادرات هامة واعتماد معايري واضحة وصارمة حلماية األ            .                           الدويل حاليا معضلة قاسية   

                                                                                                                 الـرتاع املسـلح، ال سيما على الصعيد الدويل، ال تزال اجلرائم النكراء يف حق األطفال تتواصل بدون هوادة يف                    
  .                                              امليدان وال يزال مقترفوها يفلتون عموما من العقاب

         وقد جعل     ".              حقبة التطبيق  "                                                                              والسـبيل إىل سد هذه الفجوة هو القيام حبملة منتظمة من أجل الدخول يف                - ٦
                                                     أساسا لنشاطه، وهو حيث اجملتمع الدويل على توجيه طاقاته من   "             حقبة التطبيق "                                  مـثل اخلاص من الدعوة إىل الدخول يف     امل

  .                                                                                           العمل املعياري املتمثل يف وضع املقاييس إىل التركيز على االمتثال وكفالة تطبيق تلك املقاييس يف امليدان

        فقد دعا   .                                       يق اإلدارة العليا واألمني العام وجملس األمن        أيدها فر  "             حقبة التطبيق "                       والدعـوة إىل الدخول يف    - ٧
  .                                   إىل التعجيل بإقامة آلية للرصد واإلبالغ  )     ٢٠٠٤ (    ١٥٣٩             اجمللس يف قراره 

  :                      أربعة عناصر أساسية، هي  "             حقبة التطبيق "                             وتشمل محلة الدعوة إىل الدخول يف  - ٨

                         سلح، وتعميم تلك املعايري؛                                                  الدعوة إىل اعتماد املعايري املتصلة باألطفال يف الرتاع امل  ) أ ( 

                                                                     وإقامة وتعزيز شبكات اجملتمع املدين احمللية من أجل احلماية والرصد والتأهيل؛   ) ب ( 

                                                                                           وإدراج املسـائل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح يف صلب برامج وآليات املؤسسات الرئيسية               ) ج ( 
                           داخل األمم املتحدة وخارجها؛ 

  .                                               كفل االمتثال للمعايري املتصلة باألطفال والرتاع املسلح                       وإنشاء آلية رصد وإبالغ ت  ) د ( 

                                                                                            وهـذا الـتقرير مكرس ملناقشة إنشاء آلية للرصد واإلبالغ مبا يؤدي إىل اختاذ إجراءات لضمان االمتثال     - ٩
  .                     وإهناء اإلفالت من العقاب
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 * الرصد واإلبالغ يؤديان إىل العمل-   ً أوال  

                                                                هو إتاحة التجميع املنتظم ملعلومات موضوعية وحمددة وموثوق هبا                                             اهلدف من وضع آلية للرصد واإلبالغ        -  ١٠
                        ُ                                                                                            عن االنتهاكات اجلسيمة اليت ُتقترف يف حق األطفال يف حاالت الرتاع املسلح، مما يؤدي إىل رد فعل يستند إىل معلومات                    

  .                 يف النـزاع املسلح                                                                                مؤكدة ويتسم بالتضافر والفعالية ويكفل االمتثال للمعايري الدولية واحمللية حلماية األطفال

                                                                                       ً     ً   وأثناء السنوات القليلة املاضية، شكل إنشاء آلية متضافرة وفعالة للرصد واإلبالغ واالمتثال شاغالً خاصاً  -  ١١
  :                                              واشتمل ذلك على عدد من األنشطة التحضريية، مبا فيها  .                                   وأولوية بالنسبة إىل مكتب املمثل اخلاص

    ً     ً   شاغالً خاصاً    )                                 واإلبالغ مها أهم عنصرين منها          الرصد   " (             حقبة التطبيق  "                      شـكلت الدعـوة إىل        ) أ ( 
  ،  )    ٢٠٠٢ (                 ، واألمني العام     )    ١٩٩٩ (  ّ                                        وأّيد هذه الدعوة فريق اإلدارة العليا         .                                       للدعـوة الـيت يقوم هبا املمثل اخلاص       

  ؛ )    ٢٠٠٣ (          وجملس األمن 

                                                              االقتراح الداعي إىل رصد وإدراج أطراف النـزاع اليت جتند              ٢٠٠١ ّ                         أّيـد جملس األمن يف عام         ) ب ( 
                                         ً     ً             ومنذ ذلك الوقت، يكرس مكتب املمثل اخلاص قسطاً كبرياً من            .                                       ستخدم األطفال يف حاالت النـزاع املسلح       وت

                                                                    الرصد السنوية ألطراف النـزاع املنتهكة اليت جتند األطفال وتستخدمهم يف حاالت   "      قوائم "                اجلهد لوضع وحتديث 
                                              اف املنتهكة يف تقارير األمني العام السنوية إىل جملس                       وقد تطور إدراج األطر     .                                          الـنـزاع املسلح، وتقدميها إىل جملس األمن      

                        ففي املرحلة األوىل، طلب      .                                    ً      ً      ً      ً               ً                             األمن، مما يضفي على هذا التقرير طابعاً بارزاً وأثراً فريداً من نوعه، تطوراً على ثالث مراحل               
  يف     ...        األطفال                                                  قائمة باألطراف يف الصراعات املسلحة اليت تلجأ إىل جتنيد    ) "    ٢٠٠١ (    ١٣٧٩                          جملـس األمـن يف القـرار      

                           ويف املرحلة الثانية، أضاف      .               ً                          ووفر ذلك أساساً ملمارسة إعداد القوائم        ".                                           احلـاالت املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن       
                                       مع مراعاة األطراف األخرى يف الصراعات       "     ً      ً                           ، نصاً جديداً يف سياق القوائم، أي         )    ٢٠٠٣   (    ١٤٦٠                      اجمللـس، يف القـرار      

              ً           ووفر ذلك أساساً للقائمة       ]".            األمني العام  [                                                 أو إشراكهم يف القتال واليت ذكرت يف تقرير                                           املسلحة اليت تقوم بتجنيد األطفال    
  ،  )    ٢٠٠٤ (    ١٥٣٩                                            ويف املرحلة الثالثة، أضاف اجمللس، يف القرار        .     ٢٠٠٣                                                           الثانية الواردة يف املرفق الثاين من التقارير منذ عام          

                                                نتهاكات وأشكال اإلساءات األخرى اليت ترتكب ضد                                    مع أخذه يف االعتبار مجيع اال      "   ً                                  نصـاً آخـر يف سياق القوائم، أي         
               ً                                       ووفر ذلك أساساً لتسجيل اإلساءات اجلسيمة األخرى يف القوائم؛   ".                                   األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة

    ّ                      ً         ً      ً                                   ، كلّف مكتب املمثل اخلاص خبرياً استشارياً مستقالً بإعداد دراسة ملدة سنتني                ٢٠٠١         ويف عام     ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٣      أبريل  /                     شر تقرير اخلبري يف نيسان  ون  .                عن الرصد واإلبالغ

                                                                      ، ما فتئ مكتب املمثل اخلاص يعقد فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح،     ٢٠٠١         ومنذ عام   ) د ( 
                                                                                                                بغـية اجلمع بني كافة اجلهات املعنية يف األمم املتحدة للعمل بشأن قضايا الرصد واإلبالغ وإعداد تقارير األمني                  

                                لس األمن عن األطفال والرتاع املسلح؛                  العام السنوية إىل جم

                                                      

  .                                                    ترد يف املرفق خارطة تنظيمية آللية الرصد واإلبالغ واالمتثال *
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                                                                       وقد عزز مكتب املمثل اخلاص استحداث مبادرات حملية للرصد واإلبالغ يف عدة بلدان؛    ) ه ( 

                                                     ، قدمت مقترحات بشأن سياسات الرصد واإلبالغ إىل جملس األمن؛    ٢٠٠٣       أكتوبر  /             ويف تشرين األول  ) و ( 

                                          اص مشاورات مستفيضة حول الرصد واإلبالغ،                              ، أجرى مكتب املمثل اخل        ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣            ويف الفترة     ) ز ( 
                                                                                                       يف نيويورك وعلى الصعيد الدويل، مع الوفود، وفعاليات األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية؛ 

                           إىل إنشاء آلية للرصد واإلبالغ   )     ٢٠٠٤ (    ١٥٣٩                    ، دعا قرار جملس األمن     ٢٠٠٤      أبريل  /        ويف نيسان  ) ح ( 
   .                 على وجه االستعجال

                                                                                                       واهلـدف مـن هذا التقرير هو تناول عدة قضايا ذات صلة وتقدمي مقترحات بشأن إنشاء آلية للرصد                   -  ١٢
  :                    واإلبالغ، وخاصة ما يلي

                                         أجسم االنتهاكات اليت ينبغي رصدها بوجه خاص؛  �

                      ً        املعايري اليت تشكل أساساً للرصد؛  �

                              األطراف اليت ينبغي رصد أنشطتها؛  �

                 ى املستوى القطري؛                     مجع وتصنيف املعلومات عل  �

                                                            استعراض وفحص وإدماج املعلومات، وإعداد تقارير على مستوى املقر؛  �

                                       ً          املسؤولة عن اختاذ اإلجراءات الالزمة استناداً إىل         "                     جهات اختاذ اإلجراءات   "                   اهليئات اليت تشكل      �
  .            تقارير الرصد

                               واإلبالغ، مؤلفة من خمتلف اهليئات                                                                            ومتـثل املقـترحات الـواردة مناقشتها أدناه خطة عمل إلنشاء آلية للرصد            -  ١٣
                                                                                                                        والفعالـيات حبيـث يساهم كل منها بالدور والقيمة املضافة جملاالهتا املختلفة املتمثلة يف االختصاص، والوالية، والكفاءة                 

   .  "            حقبة التطبيق "                                                                              وترمي اإلجراءات املقترحة يف جمموعها إىل إجياد كتلة حرجة لالستجابة بقصد ضمان االمتثال و  .      واخلربة

                                                                                                      وتسـتند آلـية الرصد واإلبالغ واالمتثال املقترحة إىل املوارد املوجودة على كل من الصعيدين الوطين                 -  ١٤
              مجع املعلومات،    :                                 وتعمل اآللية على مستويات ثالثة      .                                                        ولذلـك لن يقام أي كيان أو هيكل جديد هلذا الغرض            .         والـدويل 

                                                            وفحصها وإدماجها، وإعداد التقارير يف املقر؛ واإلجراءات                                                                  والتنسيق والعمل على الصعيد القطري؛ واستعراض املعلومات      
                                              وسيقوم مكتب املمثل اخلاص واليونيسيف وعمليات        ".                     جهات اختاذ اإلجراءات   "                                            العملـية لكفالـة االمتثال، اليت تتخذها        

  .                                                             ً                           حفظ السالم لألمم املتحدة وأفرقة األمم املتحدة القطرية بدور هام جداً يف إنشاء هذه اآللية وتنفيذها

  أجسم االنتهاكات اليت ينبغي رصدها بوجه خاص-ألف 
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                                                                                       ينبغي االهتمام على سبيل األولوية ببعض املمارسات، ألهنا متثل انتهاكات جسيمة يف حق األطفال، وألهنا  -  ١٥
   ".         ميكن رصدها "         اعتداءات 

  :                               ً                                     وينبغي جلهود الرصد أن تركز حتديداً، على االنتهاكات اجلسيمة الستة التالية -  ١٦

                      تل األطفال أو تشويههم؛ ق  � 

                              جتنيد أو استخدام اجلنود األطفال؛  � 

                               اهلجوم على املدارس أو املستشفيات؛  � 

                                                االغتصاب وغريه من العنف اجلنسي الشديد يف حق األطفال؛  � 

               اختطاف األطفال؛  � 

  .                                   منع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال  � 

                                                             ه قد تقترف يف غري حاالت النـزاع، فإن نظام الرصد واإلبالغ                                                 بالرغم من أن االعتداءات املذكورة أعال      -  ١٧
  .                                         ويف هذا اإلطار، ختتلف األولويات باختالف الظروف  .                                  املقترح هنا خاص حباالت النـزاع املسلح

                       ً       املعايري اليت تشكل أساسا  للرصد-باء 

           ً         وتوجد حالياً جمموعة     .                                                                             ينبغي ألي نظام رصد وإبالغ ذي مصداقية أن يقوم على معايري حمددة وواضحة             -  ١٨
                                             واملعايري املذكورة أدناه حمددة، ومتثل مقاييس        .                                                             كبرية من الصكوك واملعايري حلماية األطفال املتضررين من احلرب        

  .                                                                 واضحة لرصد االنتهاكات يف حق األطفال يف حاالت النـزاع املسلح واإلبالغ عنها

                                الرئيسي الذي يشمل مجيع جوانب                               هي الصك القانوين الدويل       )     ١٩٨٩ (                        اتفاقـية حقوق الطفل       ) أ ( 
                                                         منها بالتحديد محاية وحقوق األطفال املتضررين بالرتاع املسلح؛  ٣٨   و  ٣٧                            حقوق الطفل؛ وتتناول املادتان 

                                                                                           الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة األطفال يف النـزاع املسلح              ) ب ( 
                                      سنة، واحلد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف   ١٨              ك يف القتال ب                                       حيـدد سـن التجنيد اإلجباري واالشترا       )     ٢٠٠٠ (

       ، جتنيد  "             يف ظل أية ظروف "                                                   سنة؛ كما حيظر على اجملموعات املسلحة املتمردة،           ١٦                                  القـوات املسـلحة الوطنية ب         
                              سنة أو استخدامهم يف القتال؛   ١٨                 أشخاص دون سن ال  

                              يصنف كجرائم حرب جتنيد واستخدام   )    ٩٩٨ ١ (                                               نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         ) ج ( 
                                                                                    سنة يف القتال، واهلجمات املتعمدة على املستشفيات واملدارس، واالختطاف وغريها من              ١٥                       األطفال دون سن ال       

                                                              وباإلضافة إىل ذلك، يشكل نقل األطفال عنوة من مجاعة يستهدف            .                                        أعمال العنف اجلنسي اجلسيمة ضد األطفال     
                  جب النظام األساسي؛                     إهالكها إبادة مجاعية مبو
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                                        تعترب استخدام األطفال كجنود من أسوأ أشكال   )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ) د ( 
                       سنة يف النـزاع املسلح؛  ١٨                                                             عمل األطفال وحتظر التجنيد اإلجباري أو اإللزامي لألطفال دون سن ال  

                    سنة بوصفها احلد      ١٨                يقرر سن ال        )     ١٩٩٩ (                                                 امليـثاق األفريقي حلقوق الطفل األفريقي ورفاهه            ) ه ( 
                                                        األدىن لسن كل التجنيد العسكري اإللزامي واملشاركة يف القتال؛ 

                                   والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا     ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                              اتفاقـيات جنـيف املؤرخـة         ) و ( 
  ؛    ١٩٧٧     لعام 

    ، )  ٠٣  ٢٠ (    ١٤٦٠    ، و  )    ٢٠٠١ (    ١٣٧٩    ، و  )    ٢٠٠١ (    ١٣١٤    ، و  )    ١٩٩٩ (    ١٢٦١                     قـرارات جملس األمن       ) ز ( 
  ؛ )    ٢٠٠٤ (    ١٥٣٩ و

                                                                                              اتفاقات السالم اليت تتضمن التزامات بشأن األطفال والرتاع املسلح، مثل اتفاق اجلمعة احلزينة               ) ح ( 
                                         بشأن سرياليون؛ واتفاقات أروشا لعام          ١٩٩٩                                                        بشأن آيرلندا الشمالية؛ واتفاق لومي للسالم لعام             ١٩٩٨        لعـام   
               بشأن ليربيا؛  ٣   ٢٠٠                                       بشأن بوروندي؛ واتفاق أكرا للسالم لعام     ٢٠٠٠

                                                            التشريعات الوطنية اليت تنص على محاية األطفال وحقوقهم ورفاههم؛   ) ط ( 

                                                                                            االلتزامات احملددة بشأن األطفال والرتاع املسلح اليت عقدها أطراف النـزاع؛ وهذه االلتزامات              ) ي ( 
                    احلصول على املساعدة                                                                           تتعلق عادة بتجنيد األطفال واستخدامهم، وباهلجمات على املدارس واملستشفيات، وضمان

                                                                                                          اإلنسـانية، واحـترام وقـف إطـالق الـنار ألسباب إنسانية، وإطالق سراح األطفال املختطفني، واستخدام                 
                   األلغام الربية، اخل؛ 

                                                                         باإلضافة إىل الصكوك واملعايري الدولية، بإمكان جمتمعات شىت االستفادة من            .                   القواعد التقليدية   ) ك ( 
                                                              فقد اعترفت اجملتمعات منذ فجر التاريخ بالتزامها بأن توفر           .                   م السلوك يف احلرب                                  قواعدهـا التقلـيدية اليت حتك     

                     ً                                 وال يزال التمييز قائماً بني املقبول وغري املقبول من           .                                                     لألطفـال محايـة خاصـة من األذى حىت يف وقت احلرب           
ّ                                                                        املمارسـات، وال تـزال احملّرمات واألوامر الزجرية اليت رسخت بفعل الزمن حتظر استهداف امل                            ً    دنيني عشوائياً،                      

  "                ركن احلماية األول "             يعزز ويستكمل   "     ً      ً          ركناً ثانياً للحماية "                            وتوفر هذه القواعد التقليدية   .                      ال سيما األطفال والنساء
  .                         الذي توفره الصكوك الدولية
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  األطراف اليت ينبغي رصد أنشطتها-جيم 

                            احلكومات، واملتمردين، ويسعى                                                                        ينبغي ألي نظام رصد وإبالغ فعال أن يرصد سلوك أطراف النـزاع، و            -  ١٩
  .             ً                                                                 ومن املهم أيضاً يف هذا السياق رصد سلوك أفراد حفظ السالم واملساعدة اإلنسانية الدوليني  .               إىل التأثري عليه

                                                                                                    والصـكوك واملعـايري الدولـية املذكورة أعاله، واليت متثل مقاييس لرصد االنتهاكات، تتناول مسألة                -  ٢٠
                                                                 ومن املهم للغاية الشروع يف حوار مع مجيع الكيانات اليت تؤثر             .            اف النـزاع                                  االلـتزامات وتواجه هبا مجيع أطر     

                        ً     ً                                                                                أنشطتها على األطفال تأثرياً هاماً بشأن محايتهم، بدون أن تترتب على ذلك آثار خبصوص مركزها السياسي أو                 
             صول منها على                                                                                    وهلذا وضع املمثل اخلاص ممارسة للتحاور بصورة منتظمة مع مجيع أطراف النـزاع واحل              .        القانوين

   .                                                                       وقد دعا جملس األمن مجيع أطراف النـزاع إىل احترام ما تعقده من التزامات حمددة  .              التزامات حمددة

                                                                                   املقدمة إىل جملس األمن واليت حتدد األطراف املعتدية، تلك األطراف مجيعها، مع احلفاظ               "        القوائم "      وتضم   -  ٢١
                                              ة يف جدول أعمال اجمللس واألطراف يف احلاالت غري املدرجة                                          على التمييز بوضوح بني األطراف يف احلاالت املدرج
  .                                        فيه، وغري ذلك من احلاالت اليت تبعث على القلق

                                                                                                       وتوجد على الصعيدين السياسي والعملي مراكز تأثري قادرة إىل حد بعيد على التأثري على مجيع أطراف                 -  ٢٢
                         فنجاح جهودها السياسية أو   .             عزل عن العامل                                                   ويف عامل اليوم، ال ميكن ألطراف النـزاع أن تتصرف مب         .          الـنـزاع 

                                                                                                             العسـكرية يـتوقف على شبكات التعاون واملساعي اليت تربطها بالعامل اخلارجي، وباملناطق اجملاورة هلا وكذلك                
                                  قوة الرأي العام الدويل والوطين؛       :                                                             وتوجد بالتايل وسائل قوية للتأثري على مجيع أطراف النـزاع          .                     باجملـتمع الدويل ككل   

                                                                                                                   األطراف يف حتقيق املقبولية واملشروعية على الصعيدين الوطين والدويل؛ واملساءلة الدولية اليت تقوم بإنفاذها احملكمة                      ورغبة  
                                             ُ                                                                           اجلنائية الدولية، واحملاكم املتخصصة؛ والقيود اليت ُتفرض على توريد األسلحة من اخلارج، وعلى التدفقات املالية واالجتار                

  .                                     ً       ً                        ة؛ وتنامي قوة ويقظة اجملتمع املدين، وطنياً ودولياً، والتغطية يف وسائط اإلعالم                         غري املشروع باملوارد الطبيعي

  مجع وفحص وتصنيف املعلومات على الصعيد القطري-دال 

         القائمون   "              حقبة التطبيق  "                                                                             يوجـد يف مقدمة جهود الدعوة والرصد وكفالة االمتثال من أجل الدخول يف               -  ٢٣
  .                                                                   ومنهم من بدأ بالفعل أنشطة الرصد واإلبالغ على عدة مستويات                                                   عـلى الصـعيد القطـري حبماية األطفال،       

                                                                                                           وعملـيات األمـم املتحدة حلفظ السالم، وأفرقة األمم املتحدة القطرية اليت تعمل حتت إشراف املمثلني اخلاصني                 
         ميثل وجود  و  .                                                                                   ً لألمني العام واملمثلني املقيمني، على التوايل، موجودة وتعمل بنشاط يف مجيع حاالت النـزاع عملياً
           وكما أعاد    .                                                ً                                                هذه العمليات واألفرقة وخربهتا ونشاطها املتواصل فرصاً فريدة من نوعها للدعوة والرصد واإلبالغ            

                                                                             تأكيده، تقع املسؤولية الرئيسية يف متابعة املسائل املتصلة باألطراف والرتاع            )     ٢٠٠٤   (    ١٥٣٩                   قـرار جملس األمن     
                                                         على عاتق أفرقة األمم املتحدة امليدانية، أي عمليات حفظ السالم                                          املسلح وتنسيقها ورصدها على الصعيد القطري، 
  .                                        وأفرقة األمم املتحدة القطرية، كل حسب واليته
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                                                                                                      وتوجـد اآلن يف العديـد من احلاالت ومن البلدان املتضررة باحلرب، مبا يف ذلك يف أفغانستان وأنغوال                   -  ٢٤
         النكا،                                                       ندا الشمالية ومشال أوغندا وسرياليون والصومال وسري                                                                وبورونـدي وكولومبيا وإريتريا وغواتيماال وليبرييا وآيرل      

                                                                                                           شبكات حلماية األطفال جتمع، يف شبكات غري رمسية ويف منتديات حوار وتعاون، بني مجيع من يعنيهم أمر محاية                  
                                                                                       وينبغي هلذه الشبكات غري الرمسية أن توفر األساس لبناء شبكة منظمة ومتضافرة للرصد               .                     األطفـال وتأهيـلهم   

                                      وتتألف شبكات محاية األطفال عادة من        .                                                                  إلبـالغ يف املـيدان بشأن املسائل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح            وا
                                                                                                   أطـراف تابعـة لألمم املتحدة، ومن الوزارات أو املؤسسات احلكومية املعنية، واملنظمات غري احلكومية الدولية،    

                                                       اليت تقوم مبجموعة كبرية من أنشطة الدعوة واألنشطة                                                             واملنظمات غري احلكومية احمللية، ومنظمات اجملتمع املدين،      
                                                                                            ويف احلاالت اليت مل تنشأ فيها بعد هذه الشبكات، ينبغي لليونيسيف ولعمليات األمم املتحدة                .                            العملـية لفـائدة األطفال    

  .  رب                                              أن تعمل على تيسري إنشائها يف البلدان املتضررة باحل  )                            املستشارون يف جمال محاية األطفال (          حلفظ السالم 

 ُ                                                                                                      وُتنشـأ يف كل بلد هتمه مسألة األطفال والرتاع املسلح فرقة عمل معنية بالرصد واإلبالغ تضم األعضاء                  -  ٢٥
                                                                      وينبغي أن تكون فرقة العمل حمور أنشطة الرصد واإلبالغ على الصعيد             .                                      الرئيسـيني يف شـبكة محايـة األطفال       

                                                  ها، وتقدمي تقاريرها إىل املمثل اخلاص القطري أو                                                                     القطري، مبا يف ذلك مجع البيانات امليدانية، وفحصها، وتصنيف        
  .                                                                    املنسق املقيم الذي حييلها بدوره إىل املمثل اخلاص املعين باألطفال والرتاع املسلح

  .                                                                                                     ومـن املهـم للغاية دعم وتعزيز املؤسسات الوطنية حلماية وتأهيل األطفال يف حاالت النـزاع وبعده                -  ٢٦
                                                                           تعزيز شبكات اجملتمع املدين املعنية بالدعوة واحلماية والرصد والتأهيل على                                               وينبغي إعطاء أولوية خاصة إلنشاء و     

                                                                      وميثل ذلك السبيل الوحيد لنقل ملكية زمام األمور إىل اجملتمعات احمللية ومتكينها   .                            الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي
                      دة، مبا يف ذلك توفري ما                                                                   وسيتطلب ذلك تعزيز ما يقدمه الشركاء الدوليون من دعم ومساع           .                     مـن العمل املستدام   

                                         وينبغي تشجيع ودعم مبادرات من قبيل اللجنة   .                                                      متـس إلـيه احلاجة من تدريب، وقدرات على االتصال، ومتويل   
  .                                                                                      الوطنية املعنية باألطفال املتضررين باحلرب يف سرياليون وجلنة األطفال والشباب يف آيرلندا الشمالية

                      دة امليدانية القيام هبا                                   األنشطة اليت يتعني على أفرقة األمم املتح

                                                                                                            ويف الواقع، فإن مسؤولية كفالة املتابعة، والتعميم، والتنسيق، والرصد على نطاق املنظومة، والتحاور مع               -  ٢٧
                                                                                               أطراف النـزاع بشأن مسائل األطفال والرتاع املسلح تقع يف هناية املطاف على عاتق املمثلني اخلاصني لألمني العام 

                                 وهلم أن يفوضوا مسؤولية األعمال       .                                                      ين يقومون بدور مراكز التنسيق على الصعيد القطري                            واملنسقني املقيمني، الذ  
                                                           وللدور القيادي املباشر الذي يقوم به املمثلون اخلاصون واملنسقون   .                                          اليومية إىل فرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ

                                    وار وخطط العمل واملساعي السياسية                                                                            املقـيمون، والشتراكهم الشخصي أمهية بالغة يف املسائل األساسية مثل احل          
  .                                                                 احملددة على الصعيد القطري مع السلطات احلكومية وغريها من األطراف املعنية

ِ                                                                                              وينـبغي لِفرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ أن تشكل وأن تستفيد، قدر اإلمكان، من شبكات محاية                 -  ٢٨         
                                                       من جمموعة خمتارة ومتناسقة من هيئات األمم املتحدة                                       وينبغي أن تتألف فرقة العمل      .                           األطفال املوجودة يف امليدان   

                                                                                                     عملـيات حفظ السالم، واليونيسيف، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية شؤون الالجئني، ومفوضية              (
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                                                            ومن املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين احمللية اليت           )                                             حقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
                                                           وينبغي لفرقة العمل أن تكون يف الوقت نفسه موضع وحمور            .                                            ربة واألكثر عناية من غريها بالرصد واإلبالغ           هلا خ 

                                                                                                                 العمـل، وأن توفر منتدى لتناول قضايا الرصد واإلبالغ، مثل التعاون، وتقسيم العمل، ومجع املعلومات ومراقبة                
                                              ئمني جبمع املعلومات، واملسائل املتصلة بالقيود                                                                         نوعيـتها وإدماجهـا وتقدمي املنهجية والتدريب والتوجيه إىل القا         

                                            وتعمل فرقة العمل يف حالة وجود بعثة حلفظ السالم   .                                                      العملية والسياسية، وتقدمي تغذية عكسية إىل اجملتمعات احمللية
                                                                                                               بتنسـيق وبرئاسـة مشتركني مع ممثل اليونيسيف ومع نائب املمثل اخلاص لألمني العام الذي يقوم بإبالغ املمثل                  

                                                                                ويف البلدان اليت ال توجد فيها بعثات حلفظ السالم، يرأس ممثل اليونيسيف فرقة العمل ويعمل   .              اص لألمني العام  اخل
   .                     حتت إشراف املنسق املقيم

                                                                                           وتتخذ اليونيسيف ومفوضية شؤون الالجئني وعمليات حفظ السالم ومفوضية حقوق اإلنسان ومكتب             -  ٢٩
                                                                   ت األمم املتحدة املكلفة بواليات محاية هامة للطفل، تدابري ملموسة                                                     تنسـيق الشؤون اإلنسانية وغريها من كيانا      

                                                                      ً                                                  لتعزيز قدرات وجودها امليداين من حيث األفراد والتدريب والتمويل، وذلك حتقيقاً للفعالية يف الوفاء مبهام احلماية والرصد             
  .                       تعزز قدراهتا هلذا الغرض                                                           وباملثل، ينبغي للمنظمات غري احلكومية املشتركة يف الرصد واإلبالغ أن  .       واإلبالغ

                                                                                                      ويف بعـثات حفظ السالم، ينبغي للدعوة والرصد واإلبالغ بشأن محاية األطفال أن متثل املهمة الرئيسية                 -  ٣٠
                              ً                                                                          ملستشـاري محايـة األطفال، ولكن أيضاً ألفراد األمم املتحدة اآلخرين، مثل موظفي حقوق اإلنسان، وموظفي                

                                     ً     ً                      وميكن أن يكون املراقبون العسكريون مصدراً هاماً بوجه خاص من            .  ني                                      الشـؤون اإلنسانية، واملراقبني العسكري    
            وتتوقف هذه    .                                                 ً       ً                                     مصـادر املعلومات، عند االقتضاء، إذ إن هلم عادة حضوراً متغلغالً يف مجيع القطاعات واجملاالت              

              مع مفوضية                                                ً                                                        األنشطة، داخل أفرقة األمم املتحدة القطرية، أساساً على قيام اليونيسيف بدور قيادي، بتعاون وثيق             
                                 وينبغي هلذه الوكاالت، يف القيام       .                              مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية                                           شؤون الالجئني، ومفوضية حقوق اإلنسان، و     

  .                                                                              بأدوارها، أن تتقاسم العمل بشكل تعاوين يكفل التنسيق فيما بينها على الصعيد القطري

                                      سرية، ينبغي لكل فرقة عمل أن تضع                                                                           ولكفالـة موثوقية املعلومات ووضع نظام ملراقبة اجلودة واحترام ال          -  ٣١
                ورغم أن ممارسة     .      ً                                                                                           نظاماً يتأكد بصرامة من دقة املعلومات الواردة، ومحاية املصادر، وكفالة أمن البيانات األولية            

                  ً                                                                                  الرصد واإلبالغ عموماً قد تكون متماثلة يف احلاالت القطرية املختلفة، فإن اخلصوصيات القطرية تتطلب من فرقة      
                                                                      ومن املهم للغاية، يف هناية األمر، أن تكون املعلومات اليت توجه إىل              .                          تتوافق مع تلك احلاالت                      العمـل اتباع هنج   
      ً                              وعموماً، ينبغي لتلك املعلومات أن       .                           موضوعية ودقيقة وصحيحة           املسلح                      املعين باألطفال والرتاع                 املمـثل اخلاص    

  .                         ألطراف املسؤولة عن اقترافها          ً      ً                                               تتضمن وصفاً موجزاً حيدد االنتهاكات اليت حدثت، وموقعها وتوقيتها، وا

                                                                                                           وينبغي لفرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ أن تعد تقارير قطرية سنوية، وتقارير شهرية عن التطورات                -  ٣٢
  .                                        اهلامة، وتقارير السترعاء االنتباه عند احلاجة

                 نات على الصعيد                                                                                           وينبغي لفرقة العمل تلك أن تنشئ، بالتنسيق مع اليونيسيف وحتت إشرافها، قاعدة بيا             -  ٣٣
  .                                                                                 القطري تتضمن معلومات الرصد واإلبالغ، وتغذي قاعدة بيانات الرصد واإلبالغ املركزية يف املقر



E/CN.4/2005/77 
Page 15 

                                                                                                        وبغـية ضمان فعالية التعميم، والتنسيق، والرصد بشأن قضايا األطفال والرتاع املسلح يف عمليات األمم                -  ٣٤
  .                                           محاية األطفال بصورة منتظمة بالنسبة إىل كل بعثة                                                 املتحدة حلفظ السالم، ينبغي النظر يف دور ونشر مستشاري 

                                      ً                                                    وينبغي تضمني الدليل امليداين القائم فروعاً مكرسة للحماية والرصد واإلبالغ بشأن األطفال، مبا يف ذلك  -  ٣٥
                                                                                                               مـبادئ توجيهية وإجراءات حمددة جلمع املعلومات، كما ينبغي التشديد يف الدليل على مراعاة احلساسية الالزمة                

   .                    قابلة األطفال أنفسهم     عند م

                                                                 يف تناول الشواغل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح عرب احلدود ويف            "                  مـبادرات األحياء   "           ولتشـجيع    -  ٣٦
                                                                  ً                                         املـناطق دون اإلقليمـية، وحتقـيق فعالـية تلـك املـبادرات، من الضروري أحياناً إنشاء شبكة مشاورات               

        مستشارو  (                                             ليونيسيف وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم                             جتمع بانتظام بني ا    -  "                   شبكة مراقبة حملية     "-      حملية  
                                                                                                وغريها من الساهرين على محاية األطفال يف البلدان اجملاورة، للتصدي للتحديات املشتركة، وتعزيز               )                 محايـة األطفـال   

  .                                                                                          التعاون، وتبادل املعلومات، واستكشاف إمكانيات اختاذ مبادرات مشتركة والتعاون مع احلكومات املعنية

                                                                                           وينبغي لفرق العمل أن تقوم بتقييمات دورية ألفضل املمارسات وللدروس املستخلصة يف سياق الرصد        -  ٣٧
                                                               وينبغي تقاسم الدروس املستخلصة على املستوى القطري مع املقر           .                                          واإلبـالغ املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح     

                                        ة باألطفال والرتاع املسلح، واليونيسيف،                                                                        املمـثل اخلـاص املعين باألطفال والرتاع املسلح، وفرقة العمل املعني           (
    ".              املراقبة احمللية " و  )                        وإدارة عمليات حفظ السالم

                                                                                                  وينـبغي للممثلني اخلاصني لألمني العام أن يتخذوا خطوات ملموسة لكفالة تضمني تقاريرهم القطرية               -  ٣٨
   ). ٤   ٢٠٠ (    ١٥٣٩ و  )     ٢٠٠٣ (    ١٤٦٠                                                 فروعا خمصصة حلماية األطفال، مثلما طلب اجمللس يف قراريه 

  استعراض وفحص وإدماج املعلومات، وإعداد التقارير يف املقر-هاء 

              املعين باألطفال                     مكتب املمثل اخلاص                                                                     حيـيل املمـثلون اخلاصون لألمني العام أو املنسقون املقيمون إىل             -  ٣٩
         تقارير                                                                           املعلومات اليت جتمع على الصعيد القطري، الستعراضها وفحصها وتوحيدها وإدراجها يف     املسلح       والرتاع 

                                   ، الذي يقوم بدور مركز التنسيق                       مكتب املمثل اخلاص                                          ويقود هذه العملية اليت جتري يف املقر          .                الرصد واالمتثال 
     ُ                 وقد أُنشئت فرقة العمل   .                                                                            إلعداد تقرير األمني العام وعقد اجتماعات فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح

                                            ، واليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ السالم،                 املمثل اخلاص       مكتب                     ، وهي تتألف من         ٢٠٠٠      مايو   /            هذه يف أيار  
                    مكتب تنسيق الشؤون                                                                                      وإدارة الشـؤون السياسـية، ومكتب الشؤون القانونية، ومفوضية حقوق اإلنسان، و           

                    مكتب املستشار اخلاص                                                                             ، وصـندوق األمـم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وإدارة شؤون نزع السالح، و                      اإلنسـانية 
                                            والنهوض باملرأة، ومفوضية شؤون الالجئني،                                        املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية         مكتب      ، و                   لشـؤون أفريقـيا   

  .                                                وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة العمل الدولية

      ً      ً                                                            تعاوناً وثيقاً مع فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح، وسيتوىل                             مكتب املمثل اخلاص              وسيتعاون   -  ٤٠
  .                                                                           د التقارير القطرية وجتميع املعلومات يف تقرير سنوي عن الرصد واالمتثال                                       مسؤولية استعراض وفحص وتوحي   
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                                       تنسيق توحيد املعلومات وإعداد تقارير       :                                               ، عند إعداد هذه التقارير، باملهام التالية                       مكتب املمثل اخلاص          وسيقوم  
                يدانية؛ وصياغة                                                                                               الرصد؛ وفحص املعلومات الواردة وطلب ما قد يلزم من توضيحات من أفرقة األمم املتحدة امل              

ِ                                                  تقارير الرصد واالمتثال؛ ووضع قوائم باألطراف املنتِهكة، مع مواصلة الفصل الواضح بني األطراف يف احلاالت                                                   
                                                                                                        املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن وبني األطراف يف حاالت غري مدرجة فيه؛ وتعميم مشاريع التقارير على                 

                                                        ملسلح، لينظروا فيه، ويقدموا مدخالهتم وتعليقاهتم؛ وعقد                                                             أعضـاء فـرقة العمـل املعنـية باألطفال والرتاع ا          
                                                                                                       اجـتماعات فـرقة العمل إلجراء استعراضات واستشارات بشأن شكل مشاريع التقارير، ومضموهنا، وقوائم              
                                                                                                             الرصد فيها، ودراستها؛ والتشاور مع الوفود واملنظمات اإلقليمية، وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات غري             

   .                        ، وطلب مدخالهتا وتعليقاهتا       احلكومية

                                                                                                وينـبغي للـتقرير السـنوي أن يكون شامال يف هنجه، ويتضمن الفئات الست لالنتهاكات اجلسيمة                 -  ٤١
       وينبغي   .                                                                                               املذكـورة أعـاله، اليت حتدث يف حاالت النـزاع املسلح وغريها من احلاالت اليت تبعث على القلق                

ّ                         وينبغي للتقرير أن يسّجل أيضا، عند االقتضاء،     .         النتهاكات                                                   للتقرير أن يتضمن معلومات موضوعية ودقيقة عن ا                            
  .                                                        أمثلة ملموسة عما تتخذه أطراف الرتاع من تدابري محاية وامتثال

 ُ                                                                                                        وُتعقد جلنة توجيهية لفرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح للقيام باستعراض دوري للتقدم احملرز               -  ٤٢
                                            وتتألف اللجنة التنفيذية اليت ستجتمع على        .                           على تشغيل اآللية وأدائها        ً                                  عموماً يف الرصد واإلبالغ، مع التشديد       

     مكتب   :                                                                                                     مستوى الرؤساء مرتني يف السنة، وعلى مستوى اخلرباء شهريا، من أعضاء فرقة العمل التالية أمساؤهم              
   مم           مفوضية األ                                                                                ، واليونيسيف، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإدارة عمليات حفظ السالم، و                     املمثل اخلاص 

  .                              مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   ، و                   املتحدة لشؤون الالجئني

  "             للرتاع املسلح  "                                                                                        وينـبغي التشـديد، يف سياق إعداد تقارير وقوائم الرصد، على أنه ال يوجد تعريف                 -  ٤٣
           وقد اعتمد    .                                                              ً                           ينطـبق يف مجيع األحوال، وبشكل خاص، ال تتضمن والية املمثل اخلاص تعريفاً لذلك املصطلح              

ـ                            ً      ً        ً                                                                     ثل اخلـاص يف وفائه بواليته هنجاً عملياً تعاونياً يف هذا اجملال، وشدد على كفالة احلماية الفعلية الواسعة                       املم
    ".             الرتاع املسلح  "                                                   ً                                       الـنطاق لألطفـال املعرضني للحاالت اليت تبعث على القلق، بدالً من التركيز على تعريف                

                                    ً      ً          د بأنه استنتاج قانوين باعتبارها نزاعاً مسلحاً يف                                                                           ومـا ينبغي تأويل ذكر أو مناقشة حالة بعينها يف تقارير الرص           
  .                                       سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني

           ً                                                                                             وينبغي أيضاً إيضاح أن املقصود بقوائم الرصد ليس ذكر أمساء البلدان يف حد ذاهتا؛ فالغرض هو حتديد                  -  ٤٤
                                هذا الصدد، فإن ذكر أمساء البلدان    ويف   .                                                          أطراف النـزاع املسؤولة عن انتهاكات جسيمة معينة يف حق األطفال

  .                                                                         هو فقط إشارة إىل موقع احلاالت اليت تقوم فيها األطراف باقتراف االنتهاكات املذكورة

                                                                                  اإلجراءات اليت يتعني على فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح اختاذها على صعيد املقر

                                                 مل املعنية باألطفال والرتاع املسلح إعداد تقرير                               يف تعاونه مع فرقة الع                       مكتب املمثل اخلاص              سيواصـل    -  ٤٥
                                                                            وسيقدم ذلك التقرير إىل جملس األمن، واجلمعية العامة، واملنظمات اإلقليمية،            .                              سـنوي عـن الرصد واالمتثال     
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                                                                                                          واحلكومـات الوطنـية، واحملكمة اجلنائية الدولية، وجلنة حقوق اإلنسان لتستعرضه وتتخذ إجراءات بشأنه يف               
  .            تصاص كل منها             سياق والية واخ

                ً                                                وفرقة العمل أيضاً بتجميع تقارير خمصصة حسب االقتضاء حتال إىل                               مكتـب املمثل اخلاص               وسـيقوم    -  ٤٦
                                                                            ، منها باخلصوص جلنة حقوق الطفل، والفريق العامل املقترح للجنة الفرعية            "                           جهـات أخرى الختاذ إجراءات     "

  .                        لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

                                                           وفرقة العمل رصد التقدم احملرز بشأن إدراج مسائل األطفال والرتاع                    مكتب املمثل اخلاص               وسيواصـل    -  ٤٧
                                                                                                           املسلح يف األنشطة الرئيسية املتعلقة بالسالم واألمن، ال سيما فيما يتصل بواليات عمليات السالم، والتخطيط               

             ن معينة أو                                                                                                      لبعثات سالم جديدة، والتقارير الواردة من بعثات حفظ السالم، وقرارات جملس األمن املتعلقة ببلدا             
  .              مواضيع ذات صلة

                                                                       وفرقة العمل بانتظام التطورات اهلامة اليت حتدث بشأن األطفال والرتاع                             مكتب املمثل اخلاص           وسريصد   -  ٤٨
نة، بغية اقتراح إجراءات بشأهنا واسترعاء االنتباه إليها يف الوقت املناسب   .               ّ                                                                     املسلح يف حاالت معّي

                                                          بإنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزية عن معلومات الرصد                    واليونيسيف                     مكتب املمثل اخلاص              وسـيقوم    -  ٤٩
ّ         ً   واإلبالغ نيابة عن فرقة العمل، استناداً إىل قواعد البيانات اجملّمعة قطرياً                      ً                                   .  

                                                                                                     ويقـوم كـل كيان من كيانات األمم املتحدة األعضاء يف فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح                 -  ٥٠
                                                                        يا أو املتوسطة يتوىل تنسيق املسائل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح يف                                                بتعيني موظف على مستوى اإلدارة العل     

  .                                                                  وينبغي جلهات التنسيق هذه أن تشترك بتفان وبانتظام يف أنشطة فرقة العمل  .       إدارته

                 كتب املمثل اخلاص                ُ                                                                  ولكـي ميكن وضع ُنهج ومبادئ توجيهية مشتركة آللية الرصد واإلبالغ، ينبغي مل             -  ٥١
                                                                                           مبادئ توجيهية عن الرصد واإلبالغ تقوم على اخلربة املكتسبة إىل حد اليوم، بالتعاون مع                               واليونيسـيف جتميع  

                                                                                                             فـرقة العمـل املعنـية باألطفال والرتاع املسلح، وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وأفرقة األمم املتحدة                 
   .                             القطرية، واملنظمات غري احلكومية

                                            لألمني العام، واليونيسيف، ومفوضية حقوق                       مكتب املمثل اخلاص                                             وسيواصـل أعضـاء فرقة العمل، ال سيما          -  ٥٢
  .                                                                                            اإلنسان، ومفوضية شؤون الالجئني، القيام بنشاط بالدعوة واالستفادة من املعلومات املقدمة عن طريق اآللية

                                                                                                    وبعد بداية تطبيق اآللية، سيتطلب عملها بسالسة وبشكل كامل تفاعال كثيفا يتضمن زيارات ميدانية               -  ٥٣
                  ً       ً                                           واليونيسيف، واتصاالً منتظماً بني فرقة العمل يف املقر وأفرقة األمم                             مكتب املمثل اخلاص                   مة مـن طرف           منـتظ 

     وجيري   .                                                                                                   املتحدة امليدانية، لكفالة استمرار االستعراض والتغذية العكسية وتدفق املعلومات بسالسة يف االجتاهني           
  .                                           تقييم رمسي لعمل اآللية بعد سنة من بداية عملها
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            واليت عليها    "                     جهات اختاذ اإلجراءات   "               ات اليت تشكل             اهليـئ  -     واو  
                                     ً                مسؤولية اختاذ اإلجراءات الالزمة استناداً إىل تقارير الرصد

ّ          ينبغي أن تكون التقارير اجملّمعة       -  ٥٤                                                         من جانب اهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية املختصة،         "      ً       دافعاً للعمل  "                         
     وميكن   .                                              طفال املتضررين بالرتاع املسلح وحقهم ورفاههم                                                           كـل وفق ما لـه من وسائل وتأثري لكفالة محاية األ          

           جهات اختاذ   " و  .                                                                                                لذلـك العمـل أن ميتد من الدعوة لالمتثال إىل إدانة االنتهاكات، وتطبيق التدابري املستهدفة              
                                                                                                الرئيسية هي احلكومات الوطنية، وجملس األمن، واجلمعية العامة، واحملكمة اجلنائية الدولية، وجلنة              "         اإلجراءات

   .                              قوق اإلنسان، واملنظمات اإلقليمية ح

  احلكومات الوطنية-١

                                             ً         ً        ً                                      تقـع عـلى عـاتق احلكومات أكرب مسؤولية مباشرة، رمسياً وقانونياً وسياسياً، حلماية مجيع األطفال                 -  ٥٥
                                                                         ومن املهم التشديد على كل من مركزية وتأثري دور السلطات الوطنية يف              .                                  املعرضـني للرتاع املسلح يف بلداهنا     

                                      ومتثل احلكومات الوطنية، من هذه الزاوية،   .                                                   حلماية والغوث الفعليني جلميع األطفال الذين يتهددهم خطر      توفري ا
                                                  وينبغي ألي إجراءات تتخذها كيانات األمم املتحدة         .                  ، وأول خط دفاع    "                          جهـات اختـاذ اإلجـراءات      "     أول  

                          دعم وتكملة دور السلطات                                                                     ً               واملـنظمات غري احلكومية الدولية على الصعيد القطري أن تكون مصممة دائماً ل            
                           ويف احلاالت اليت تكون فيها       .                                                                                    الوطنية يف جمايل احلماية والتأهيل، وليس أبدا احللول حملها يف القيام بذلك الدور            

                                                                                                        مؤسسات احلماية الوطنية شديدة الضعف بسبب طول النـزاع املسلح، ينبغي للشركاء الدوليني أن يدعموا،              
  .                           سسات وقدرات احلماية والتأهيل                               على سبيل األولوية، إعادة بناء مؤ

ّ                                                               وينبغي للحكومات الوطنية سّن وتطبيق تشريعات وطنية ذات صلة تكفل محاية األطفال وحقوقهم ورفاههم -  ٥٦                           .   

  .                                                                                           وينبغي للحكومات الوطنية كفالة محاية وتأهيل األطفال املتضررين بالرتاع املسلح داخل والياهتا القضائية -  ٥٧

                                                                                ، تشجيع اللجان الربملانية ذات الصلة، مثل اللجان املعنية حبقوق اإلنسان، أو                                   وينـبغي، حسب االقتضاء    -  ٥٨
                                                                                                                       التنمـية، أو املسـاعدة اإلنسانية، أو الشؤون اخلارجية، على تلقي التقارير الدورية الوطنية والدولية عن الرصد                 

  .                                                                 واالمتثال يف جمال األطفال والرتاع املسلح، الستعراضها واختاذ إجراءات بشأهنا

                                                                                                      وينـبغي لـلحكومات، أن تقوم، يف سياق مسؤوليتها الدولية، بتعزيز جدول األعمال املتعلق باألطفال                -  ٥٩
   .                                                            والرتاع املسلح، داخل املنظمات املتعددة األطراف ويف تعاوهنا الثنائي

  جملس األمن-٢

               يف كفالة محاية                                                                                        جمللـس األمن، بسبب مسؤوليته الرئيسية يف جمال السلم واألمن، مسؤولية خاصة تتمثل               -  ٦٠
   "                     جهات اختاذ اإلجراءات   "                                       ويعترب جملس األمن، إىل حد بعيد، أهم          .                                        األطفـال املعرضني للرتاع املسلح وسالمتهم     

  .                                                           فيما يتعلق بكفالة االمتثال ملعايري محاية األطفال يف النـزاع املسلح
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                                       اإلجراءات اليت يتعني على جملس األمن اختاذها 

                                                                       سنوية اليت جيريها جملس األمن عن األطفال املتضررين بالرتاع املسلح إلجراء                                      ينـبغي تكـريس املناقشة ال      -  ٦١
                                                      ويف هذا السياق ميثل تقرير األمني العام السنوي إىل جملس األمن   .                                           استعراض منتظم حلالة الرصد واالمتثال يف امليدان

  .                                                                  األداة الرئيسية إلحالة املعلومات عن الرصد واالمتثال اجملمعة من خالل اآللية

                                                                                                     وينـبغي للمجلس استعراض الرصد واالمتثال كلما استعرض احلالة السائدة يف بلد حمدد لكفالة إدراج                -  ٦٢
                                       ويف هذا الصدد، ينبغي للممثلني اخلاصني        .                                                                     الشـواغل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح يف القرارات اليت يتخذها         

  )     ٢٠٠٤ (    ١٥٣٩ و  )     ٢٠٠٣ (    ١٤٦٠                    ينص عليه قرارا اجمللس                                                   لألمني العام واملنسقني املقيمني كفالة التنفيذ الكامل ملا 
  .                                       ً                    من وجوب تضمني مجيع التقارير القطرية فروعاً تتعلق حبماية األطفال

                                                                                                       كلما أنشأ جملس األمن بعثات ميدانية لتقصي احلقائق، ينبغي لـه إدراج قائمة مرجعية بشواغل الرصد                -  ٦٣
   .                      يف إحاطاته ومناقشاته                                           واالمتثال احملددة املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح

                                                                                                  وينـبغي للمجلس، يف سعيه إىل تعزيز محاية األطفال يف النـزاع املسلح، ورصدها وإدراجها يف صلب                 -  ٦٤
   .                                                    أعماله، أن يكفل إدراجها يف واليات مجيع بعثات حفظ السالم

   ".      ً       دافعاً للعمل  "                                                                                        وينـبغي لـتقارير الرصد واالمتثال اليت يتلقاها جملس األمن أن متثل، قبل كل شيء،                 -  ٦٥
                                                                                                        ويتطلب وضع حد لإلفالت من العقاب أن تؤدي االنتهاكات اجلسيمة واملتكررة إىل اختاذ اجمللس تدابري هادفة                

                                                                                        وينبغي للمجلس أن يتخذ إجراءات هادفة وملموسة يف احلاالت اليت ال تسجل فيها األطراف                .               وملموسة بشأهنا 
                                                     وينبغي لتلك التدابري أن تتضمن فرض حظر على سفر           .     ٍ   كافٍ                             ً         ً            املذكـورة يف تقارير الرصد تقدماً أو تقدماً غري        

                                                                                                          القـادة، واسـتبعادهم مـن مجيع هياكل احلكم وأحكام العفو، وفرض حظر على تصدير أو توريد األسلحة                  
                                                                                                            الصـغرية، وحظر املساعدة العسكرية، وفرض قيود على تدفق املوارد املالية إىل األطراف املعتدية، وحظر على                

  .                     شروع باملوارد الطبيعية           االجتار غري امل

  اجلمعية العامة-٣

  "             حقبة التطبيق "                                                  ً                                  متثل الدورة العادية اليت تعقدها اجلمعية العامة سنوياً فرصة هامة ملسامهة تلك اهليئة يف     -  ٦٦
   .                                                        باستعراض تقارير الرصد واالمتثال واختاذ ما يلزم من إجراءات

                                                يقدمه األمني العام إىل جملس األمن بشأن األطفال                                                            ومـن اجلديـر باملالحظة أن التقرير السنوي الذي           -  ٦٧
ّ                  والـرتاع املسلح، والذي يسّجل فعالً االعتداءات اجلسيمة ويذكر األطراف املسؤولة عن االنتهاكات، يقّدم يف                                                                   ً      ّ                       

  .                                     الوقت نفسه إىل جملس األمن واجلمعية العامة
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                                           اإلجراءات اليت يتعني على اجلمعية العامة اختاذها

                   تعزيز حقوق الطفل    "                                                             العامـة أن ختصص يف إطار البند من جدول أعماهلا املعنون                                ينـبغي للجمعـية      -  ٦٨
                                        وميكن لذلك القرار أن يتضمن نداء إىل         .      ً                                                  قـراراً للرصد واالمتثال يف جمال األطفال والرتاع املسلح          "          ومحايـتها 

ِ            االمتثال، وإدانة لالنتهاكات اجلسيمة، وتوصيات حمددة باختاذ األطراف املنتِهكة تدابري ت   .      صحيحية                                                                

                                                                                                     ميكن، عند النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف بلد معني، إدراج معلومات الرصد واالمتثال ذات الصلة                 -  ٦٩
  .                                                                     باألطفال يف النـزاع املسلح يف املناقشة ويف القرارات اليت تتخذ بشأن تلك احلالة

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي- ٤

          جهات اختاذ  "                                  االقتصادي واالجتماعي هيئة مباشرة من              يشكل اجمللس    ً                                خالفـاً جمللس األمن واجلمعية العامة، ال     -  ٧٠
                     ً     ومن مث فإن النظر سنوياً       .                                                                                      ولكن اللجان الفنية هي هيئات فرعية تابعة للمجلس وتقدم إليه قراراهتا لتأييدها             "         اإلجراءات

  .                 ى صعيد تلك اللجنة                                 فرصة الستعراض اإلجراءات اليت تتخذ عل                                            يف تقرير وقرارات جلنة حقوق اإلنسان يتيح للمجلس 

                                                     اإلجراءات اليت يتعني على اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها

                                            ً                                                 ينـبغي لـلمجلس االقتصادي واالجتماعي أن خيصص دورياً جزءه الرفيع املستوى الستعراض مسألة               -  ٧١
  .                                                               األطفال والرتاع املسلح، وأن يشدد بشكل خاص على مسألة الرصد واالمتثال

  الدولية احملكمة اجلنائية-٥

                                                      ً                                                  إلنشـاء احملكمة اجلنائية الدولية أمهية مزدوجة، فهي متثل رادعاً وهيئة ميكن فيها املقاضاة على جرائم                 -  ٧٢
  .                احلرب يف حق األطفال

                                                   اإلجراءات اليت يتعني على احملكمة اجلنائية الدولية اختاذها

                           يف حق األطفال، يف أسرع                                                                            ينـبغي اختاذ خطوات ملموسة لكفالة مقاضاة املسؤولني عن جرائم احلرب           -  ٧٣
                      ، وفرقة العمل املعنية                   مكتب املمثل اخلاص           وبإمكان    .                                            وبدأت بالفعل بعض املبادرات يف ذلك االجتاه        .         وقت ممكن 

                                                                                               باألطفال يف النـزاع املسلح، وفرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ أن يسهموا يف عمل هذه اهليئة بتزويد مدعي 
  .       ذات صلة                          احملكمة مبا لديهم من معلومات 

                                                                                          ودور الردع الذي تقوم به احملكمة اجلنائية الدولية حباجة إىل تعزيز نشط عن طريق التركيز على اجلانب  -  ٧٤
ُ    االستباقي فيما تقوم به األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية من أنشطة الدعوة واإلعالم على مجيع الُصعد                                                                                        .  
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  نظام حقوق اإلنسان لألمم املتحدة-٦

                                                              ً            ً                   توجيه جمموعة اآلليات اليت متثل نظام حقوق اإلنسان لألمم املتحدة توجيهاً أكثر تنظيماً يعزز                       ينـبغي    -  ٧٥
  .                                   وهلذه األولويات دور حاسم يف هذا السياق  .                                                فعالية الرصد واالمتثال يف جمال األطفال والرتاع املسلح

                                             اإلجراءات اليت يتعني على جلنة حقوق اإلنسان اختاذها

       وينبغي   .                                                                     إلنسان التقرير السنوي عن الرصد واالمتثال بشأن األطفال والرتاع املسلح                        تتلقى جلنة حقوق ا    -  ٧٦
                 ً                                                                                       أن يكون ذلك أساساً إلجراء استعراض سنوي واختاذ إجراءات عن طريق قرار خيصص هلذا الغرض، يف الدورة                 

  .             العادية للجنة

                               ملسلح، ميكن للجنة إن تدرج يف                                                                                  وعـند النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف بلدان حمددة متضررة من النـزاع ا              -  ٧٧
  .                                                                                          مناقشاهتا ويف القرارات اليت تتخذها يف ذلك السياق، الشواغل املتصلة حتديدا باألطفال يف النـزاع املسلح

                                                اإلجراءات اليت يتعني على مفوضية حقوق اإلنسان اختاذها

                           والقيام، عند االقتضاء،                                          ً                                     ينبغي ملفوضية حقوق اإلنسان أن تقوم مسبقاً بأنشطة الدعوة وتقصي احلقائق           -  ٧٨
   .                               ُ                                                  بتحقيقات مستقلة يف حاالت حمددة ارُتكبت فيها أعمال فظيعة وانتهاكات جسيمة يف حق األطفال

                                                                                               وينـبغي إدراج الشـواغل بشأن األطفال والرتاع املسلح بانتظام ضمن مهام واختصاصات املوظفني               -  ٧٩
  .                           امليدانيني املعنيني حبقوق اإلنسان

                            على جلنة حقوق الطفل اختاذها                 اإلجراءات اليت يتعني

                                                                                                         ينـبغي للجنة حقوق الطفل أن تنتهز فرصة االستعراض املقررة للتقارير القطرية ملناقشة وتعزيز الرصد                -  ٨٠
  .                                       واملساءلة بشأن مسائل األطفال والرتاع املسلح

     جراء      ً                                                        حالياً معلومات تكميلية خاصة باألطفال والرتاع املسلح قبل إ                               مكتـب املمـثل اخلاص               ويقـدم    -  ٨١
                                                                                                               االستعراضـات القطرية؛ وينبغي توسيع هذه املمارسة بالتعاون مع فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح               

  .                               وفرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ

                                                  اإلجراءات اليت يتعني على اإلجراءات اخلاصة للجنة اختاذها

                         ً                           التقارير اليت يعدوهنا فروعاً خاصة باألطفال والرتاع                                                 ّ             ينـبغي للمقررين اخلاصني واخلرباء املستقلني أن يضّمنوا          -  ٨٢
  .                    ألف من هذا التقرير-                                                                       ً املسلح، وأن يشددوا بشكل خاص على االنتهاكات اجلسيمة الستة احملددة يف الفرع أوالً 
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           باء من   -                                                                               ً               ومن املهم أيضا أن يذكر املقررون اخلاصون الصكوك واملعايري الدولية الواردة يف الفرع أوالً                -  ٨٣
                                                                                                         ا الـتقرير كأساس لدعوة استباقية بشأن األطفال والرتاع املسلح، وأن يستفيدوا من املعلومات الواردة يف                 هـذ 

  .                                                التقارير اليت تصدرها اهليئات التعاهدية لألمم املتحدة

                                                                                                  وهناك مقررون خاصون يغطون مسائل مواضيعية هلا صلة مباشرة بالشواغل املتعلقة باألطفال والرتاع              -  ٨٤
                                                                                              م باخلصوص املقرر اخلاص املعين باإلعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء؛ واملقرر املعين                         املسلح، منه 

                                                                                                            بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه؛ واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛ وممثل               
  .                                                 ً األمني العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً

                                                                    إلجراءات اليت يتعني على اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اختاذها ا

       وتتمثل   .                                                                                              ينـبغي إنشـاء فريق عامل دائم معين باألطفال والرتاع املسلح، تشرف عليه اللجنة الفرعية               -  ٨٥
         ت حمددة،                                                                                                   مهمـته يف القيام باستعراض منتظم للرصد واالمتثال فيما يتصل باألطفال والرتاع املسلح، يف حاال              

                     وفرقة العمل املعنية                      مكتب املمثل اخلاص            وسيقوم    .                                                          ووضـع توصيات بإجراءات مناسبة تتخذها اللجنة الفرعية       
  .                                                                 باألطفال والرتاع املسلح جبمع معلومات ذات صلة وتقدميها إىل الفريق العامل

  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية-٧

                 ، بإدراج مسألة                    مكتب املمثل اخلاص                       ألخرية، بالتعاون مع                                               قامـت عدة منظمات إقليمية يف السنوات ا        -  ٨٦
                                  وحيث جملس األمن على القيام بذلك        .                                                                     محايـة األطفـال املتضررين بالرتاع املسلح يف براجمها وجداول أعماهلا          

                                                                   إحالة تقارير الرصد السنوية إىل املنظمات اإلقليمية، لتنظر فيها                            مكتب املمثل اخلاص               وسيواصـل     .         ويشـجعه 
  .                                      ا ما متليه والياهتا واختصاصاهتا من إجراءات          وتتخذ بشأهن

                                                                                                    وبإمكـان املنظمات اإلقليمية أن تسهم مسامهة هامة يف إقامة نظام متضافر للرصد واالمتثال فيما يتصل            -  ٨٧
                                                           ً                     وقد قام االحتاد األورويب واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا فعالً، على سبيل            .                           باألطفـال والـرتاع املسلح    

                                                                ويف هذا التقرير، سيساعد دورمها على توضيح املسامهة اليت ميكن أن تقدمها   .                        بادرات حمددة يف هذا االجتاه        املثال، مب
  .                            املنظمات اإلقليمية يف هذا الصدد

                                          اإلجراءات اليت يتعني على االحتاد األورويب اختاذها

                              ن مع األمم املتحدة، يف سبيل                                                                             تشتمل اإلجراءات امللموسة اليت ميكن أن يتخذها االحتاد األورويب، بالتعاو          -  ٨٨
  .          على ما يلي  )     ٢٠٠٣   " (                                                     مبادئ االحتاد األورويب التوجيهية بشأن األطفال والرتاع املسلح "             تنفيذ وتشغيل 

                                                                                               ينبغي لرؤساء بعثات االحتاد األورويب واملمثلني اخلاصني لالحتاد األورويب، وخاصة يف البلدان واحلاالت              -  ٨٩
                                                ً                            إىل جملس األمن، مواصلة تضمني تقاريرهم القطرية فروعاً حمددة بشأن األطفال                                          املذكـورة يف تقارير األمني العام     

   .                                                                              ً                والرتاع املسلح، مع توجيه اهتمام خاص إىل االنتهاكات اجلسيمة الستة احملددة يف الفرع أوالً من هذا التقرير
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         أن يواصل   )              لتابعة للمجلس                                      من خالل فرقة العمل املعنية حبقوق اإلنسان ا (                         وينبغي جمللس االحتاد األورويب،  -  ٩٠
                                                                                               االضطالع باستعراض سنوي لتنفيذ مبادئ االحتاد األورويب التوجيهية؛ وينبغي يف هذا السياق توجيه اهتمام خاص 

                                                                                  وينبغي أن يستند هذا االستعراض إىل التقارير القطرية املقدمة من رؤساء بعثات              .                               إىل قضـايا الرصـد واالمتثال     
  .                                                     م املتحدة السنوي عن الرصد، وغري ذلك من املصادر ذات الصلة                        االحتاد األورويب، وتقرير األم

                                                      ً                                               وينبغي إدراج الشواغل املتصلة حبماية األطفال وتأهيلهم، فضالً عن الدعوة إىل تصديق وتنفيذ الصكوك               -  ٩١
  .                                                        ذات الصلة، يف احلوار السياسي واملساعي السرية مع بلدان ثالثة

                                                            مم املتحدة حلفظ السالم وأفرقة األمم املتحدة القطرية التعاون بشأن                               وينبغي لالحتاد األورويب وعمليات األ -  ٩٢
  .                                           ً                         املشاريع واحلاالت النموذجية يف أوضاع خمتارة، فضالً عن التدريب حلماية األطفال

                                                                                                   وينبغي إدراج اإلبالغ واالمتثال بشأن األطفال والرتاع املسلح يف واليات وتقارير املمثلني اخلاصني ذوي               -  ٩٣
                                                                                              اد األورويب، مثل املمثلني اخلاصني املعنيني بالشرق األوسط، وجنوب القوقاز، وأفغانستان، ومنطقة                        الصـلة لالحت  

                                                                                وهذه بالفعل هي حالة املمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعين مبنطقة البحريات الكربى              .                         البحريات الكربى األفريقية  
                                          ممثلني اخلاصني لالحتاد األورويب أن يستشهدوا                وينبغي لل   .                                                      الـذي يعمل بالتعاون الوثيق مع مكتب املمثل اخلاص        

   .     ً                                                                      أيضاً بالصكوك واملعايري املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح كجزء من دعوهتم االستباقية

ٍ                                             وينـبغي لالحتاد األورويب واألمم املتحدة القيام، عند االقتضاء، مبساٍع أو زيارات ومشاريع مشتركة أو                -  ٩٤                                                          
  .                                       شترك حبماية األطفال املتضررين بالرتاع املسلح                         تكميلية لتوكيد االلتزام امل

                                                                                                  وينبغي توسيع نطاق التعاون الوثيق الناشئ بني مؤسسات االحتاد األورويب ومكتب املمثل اخلاص ليشمل              -  ٩٥
                                                                                                                الـتعاون امليداين حول قضايا األطفال والرتاع املسلح؛ وبوجه خاص، ينبغي تنمية التفاعل والتعاون املنتظم بشأن              

                                                                                                  بالغ يف جمال األطفال والرتاع املسلح على املستوى القطري بني أفرقة األمم املتحدة القطرية ورؤساء                         الرصد واإل 
   .                                          بعثات االحتاد األورويب ووفود املفوضية األوروبية

                                                                                                    وينـبغي للـدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية واالحتاد األورويب مواصلة اعتبار مسألة محاية األطفال                -  ٩٦
  .                                                        املسائل ذات األولوية يف مشاريعها املشتركة للمساعدة التقنية             وتأهيلهم إحدى

                                ً                                                                      وبإمكـان االحتاد األورويب، الناشط جداً بالفعل يف الدعوة حلماية األطفال من الرتاع املسلح، أن يعقد                 -  ٩٧
  .   رات                           ً                                                          جلسات استماع سنوية، استناداً إىل تقارير االحتاد األورويب واألمم املتحدة، مبا يؤدي إىل اختاذ قرا

                                                                                                             التدابري اليت يتعني على اجلمعية الربملانية املشتركة بني االحتاد األورويب ودول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط               
             اهلادئ اختاذها

                                                                                                       يف سياق تنفيذ تقرير وقرار اجلمعية الربملانية املشتركة بني االحتاد األورويب ودول أفريقيا والبحر الكارييب            -  ٩٨
  .                                     ، ينبغي اختاذ اإلجراءات امللموسة التالية )    ٢٠٠٣ (                      ن األطفال والرتاع املسلح                واحمليط اهلادئ بشأ
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                                                                                                           ينـبغي لـلمقررين الذين عينتهم اجلمعية الربملانية املشتركة إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ قرارها بشأن                 -  ٩٩
  .                                                  األطفال والرتاع املسلح، مع التركيز على الرصد واالمتثال

                                                    ً                           جمعية الربملانية املشتركة استعراض تنفيذ قرارها، استناداً إىل تقرير مقرريها                                       وينـبغي للدورة السنوية لل     -   ١٠٠
  .                                  وتقرير األمم املتحدة السنوي عن الرصد

                                                               اإلجراءات اليت يتعني على اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اختاذها

                               راض الذي جيريه النظراء اخلاص                                                    ُ                           ميكـن اختاذ اإلجراءات التالية يف سبيل تنفيذ اإلطار املُعد لنظام االستع            -   ١٠١
   ).    ٢٠٠٣ (                                                      باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل محاية األطفال 

                                                                                                          ينـبغي لوحـدة محاية الطفل التابعة ألمانة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تقوم، بدعم من                  -   ١٠٢
     ً                            وخاصةً املكتب اإلقليمي لليونيسيف       (                                                                  وكاالت األمم املتحدة وشبكات املنظمات غري احلكومية يف غرب أفريقيا         

                                                                 ، بتجميع تقرير سنوي عن الرصد واالمتثال بشأن األطفال والرتاع املسلح يف  )                               وفرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ
  .                                                                     ً                غرب أفريقيا، مع التركيز على االنتهاكات اجلسيمة الستة املدرجة يف الفرع أوالً من هذا التقرير

                                                                   ري للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا االضطالع باستعراض سنوي للشواغل                    وينبغي للمجلس الوزا -   ١٠٣
                                                  ً                             ً                      املتصـلة باألطفـال والرتاع املسلح يف غرب أفريقيا، استناداً إىل تقرير وحدة محاية الطفل فضالً عن تقرير األمم    

  .                                              املتحدة السنوي عن الرصد، مبا يؤدي إىل اختاذ قرارات

                                                                          ية األخرى، مثل االحتاد األفريقي، ومنظمة الدول األمريكية، وجامعة الدول                                    وبإمكـان املنظمات اإلقليم    -   ١٠٤
                                                                                                           العربية، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، أن تقوم مببادرات مماثلة، بالتعاون مع       

  .               مكتب املمثل اخلاص

  املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين-     ً ثانيا  

                                                                                                           م املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، احمللية منها والدولية، بدور حاسم يف تطوير وتعزيز نظام                   تقو -   ١٠٥
                                                           وقد نشأت يف صفوف تلك املنظمات حركة رئيسية بشأن جدول            .                                                  الرصـد واإلبـالغ املتعلق باألطفال والرتاع املسلح       

                                              غ بالذات، هناك ثالث فئات من الفعاليات ذات أمهية                        ولغرض تعزيز الرصد واإلبال  .                                   أعمـال األطفـال والـرتاع املسلح      
                                                                                                             شبكات الدعوة الدولية، مثل التحالف من أجل وقف استخدام اجلنود األطفال؛ واملنظمات الدولية غري احلكومية                 :     خاصة

                     اذ الطفولة؛ واحلركة                                                                                                               املكرسـة لتنفيذ الربامج التشغيلية يف امليدان، مثل املنظمة الدولية للرؤية العاملية والتحالف الدويل إلنق              
  .                                                                                                     املتنامية للمنظمات احمللية غري احلكومية ومجاعات اجملتمع املدين املكرسة للدعوة واحلماية والتأهيل على اخلطوط األمامية

  .                                                                               وبالتحديد، فإن أدوار املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين هامة يف اجملاالت التالية -   ١٠٦
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                                                                                ظمات غري احلكومية، مثل التحالف من أجل وقف استخدام اجلنود األطفال، اإلسهام                                  بإمكـان شـبكات املن     -   ١٠٧
                              أما قائمة اجملاالت املرصودة فتشمل   .                                                                    عـلى أفضـل وجه مبواصلة تطوير وتعميق مشاريع الرصد يف جماالت اختصاصها    

  .                 ير وتعزيز أنشطتها                                                                   ً    الرصد واإلبالغ بشأن مجيع اجلوانب املتصلة باألطفال والرتاع املسلح؛ وميكن أيضاً تطو

                                                                                  ً     ً           وبإمكان هذه املنظمات غري احلكومية، إضافة إىل إصدار تقارير رصدها املستقل، أن تقدم إسهاماً هاماً          -   ١٠٨
  .                                    يف تقارير األمم املتحدة عن الرصد واإلبالغ

   ".          صيغة أرياس "                                                           ينبغي أن تقدم املنظمات غري احلكومية إحاطات إىل جملس األمن يف إطار  -   ١٠٩

                                              ً                                                      نظمات الدولية غري احلكومية اليت يركز نشاطها أساساً على احلماية والتأهيل يف امليدان قادرة على                  وامل -   ١١٠
  .                                                                                          تقدمي إسهام هام عن طريق مشاركتها النشطة يف شبكات محاية األطفال وفرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ

                                 بطات النسائية، ورابطات املدرسني                                                                    تقـوم املـنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، مثل الرا           -   ١١١
                                                                                                          واآلبـاء، والقادة وكبار السن، واجلماعات الروحية، وجمموعات الشباب، بدور ال غىن عنه يف مجع املعلومات                

             ً                                                             ومن املهم أيضاً اشتراك تلك املنظمات واجلمعيات يف شبكات محاية األطفال وفرق العمل   .                 والتأكد من صحتها
  .                                                                  إطار ما تقوم به من أنشطة الدعوة واحلماية والتأهيل على اخلطوط األمامية                        املعنية بالرصد واإلبالغ، يف 

                                                                                          وإضـافة إىل ما تسهم به مجيع فئات املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف أنشطة الرصد         -   ١١٢
           ة يف ذلك من                                      ً                                                  واإلبـالغ، مثـلما ورد أعاله، ينبغي هلا أيضاً مواصلة دورها احلاسم يف جمال الدعوة، واالستفاد     

  .                              املعلومات الواردة عن طريق اآللية
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 خارطة تنظيمية آللية الرصد واإلبالغ واالمتثال 
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