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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 الدورة التاسعة واخلمسون

  من جدول األعمال١٠١البند 
 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

 السنة الستون 

  
 األطفال والصراعات املسلحة  

 
 تقرير األمني العام  

 
 مقدمة -أوال  

لـس فيـه    ، الذي طلب اجمل   )٢٠٠٤ (١٥٣٩هذا التقرير مقدم عمال بقرار جملس األمن         - ١
، )٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٩وقراريــه مــين أن أقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ ذلــك القــرار  

ــر    يشـــمل ــا يف تقريـ ــواردة أمساؤهـ ــزام األطـــراف الـ ــام معلومـــات عـــن مـــدى التـ  ٢٠٠٣ي لعـ
)A/59/546-S/2003/1053 (   واسـتخدامهم يف الصـراعات املسـلحة،        لتجنيد األطفال بوضع حد 

 ١٥٣٩انظـر القـرار   ( تـهاكات واالعتـداءات اجلسـيمة األخـرى    مبا يف ذلـك معلومـات عـن االن        
 خطــة عمــل تتعلــق بآليــة منتظمــة وشــاملة للرصــد واإلبــالغ        ؛ و))أ (١٥، الفقــرة  )٢٠٠٤(
ــرة   ( ـــزع الســالح والتســريح     ؛ و)٢املرجــع نفســه، الفق ــرامج ن إدراج أفضــل املمارســات يف ب

دابري فعالة للسـيطرة علـى األنشـطة        ت؛ واقتراح   )ج (١٥املرجع نفسه، الفقرة     (وإعادة اإلدماج 
 ).٣املرجع نفسه، الفقرة ( املضرة باألطفال دون اإلقليمية والعابرة للحدودغري املشروعة 

 
املعلومــات عــن االمتثــال والتقــدم احملــرز يف وضــع حــد لتجنيــد األطفــال    -ثانيا  

 واستخدامهم وعن االنتهاكات األخرى املرتكبة يف حقهم
يــر معلومــات عــن التطــورات الــيت جــدت يف الفتــرة منــذ صــدور آخــر يقــدم هــذا التقر - ٢

 .٢٠٠٤ديسمرب / حىت كانون األول٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٠تقرير يل يف 



 

2 05-21505 
 

A/59/695
S/2005/72

 مـع   ال سـيما  وتطلب إعداد هذا التقرير إجراء مشاورات واسعة داخل األمم املتحدة،            - ٣
ومـع بعثـات حفـظ السـالم، واألفرقـة          فرقة العمل املعنيـة باألطفـال والصـراع املسـلح يف املقـر،              

ــة      ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ــدول األعضــاء، واملنظمــات اإلقليمي ــة، وكــذلك مــع ال . القطري
وبعثـات األمـم املتحــدة حلفـظ السـالم، وأفرقــة األمـم املتحـدة القطريــة هـي املصـادر األساســية         

، اسـترعى   )٢٠٠٤ (١٥٣٩وإثر اختـاذ قـرار جملـس األمـن          . للمعلومات الواردة يف هذا التقرير    
أحكــام ذلــك القـرار ومــا يترتــب  إىل ممثلـي اخلــاص انتبـاه بعثــات األمــم املتحـدة حلفــظ السـالم     

عليها من آثار فيما يتصل مبسؤوليتها يف متابعة ذلك القرار وقراراته األخرى املتعلقـة باألطفـال      
 .والصراع املسلح

 عنـها،    مجـع املعلومـات واإلبـالغ      وواجه ممثلـو األمـم املتحـدة امليـدانيون عـدة قيـود يف              - ٤
يف ذلـك مشـاكل أمنيـة وعـدم تعـاون األطـراف، وعـدم وجـود آليـة فعالـة متناسـقة للرصـد                          مبا

ونتيجـة لصـعوبات مماثلـة، مل يـتمكن ممثلـو األمـم املتحـدة يف                 .واإلبالغ على الصـعيد القطـري     
فيــذ قــرار جملــس األمــن امليــدان، إال يف حــاالت قليلــة نســبيا، مــن الشــروع يف حــوار ملتابعــة وتن

بيــد أن احلــوار جــار يف عــدة حــاالت، تتعلــق يف معظمهــا بإيصــال    .حتديــدا) ٢٠٠٤ (١٥٣٩
 .املساعدة اإلنسانية وبربامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

إىل ويتضح من خربة بعثات األمم املتحدة حلفـظ السـالم واألفرقـة القطريـة يف السـعي                   - ٥
ــر الضــرورة   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩لــس األمــن تنفيــذ أحكــام قــرار جم  ومجــع املعلومــات هلــذا التقري

 .امللحة لوضع آلية للرصد واإلبالغ بشكل منتظم وشامل
ــاين ويف مــنت      - ٦ ــه األطــراف املــذكورة يف املــرفقني األول والث ــّيم التقــدم الــذي أحرزت وقُ

مــم املتحــدة  مــن حيــث قيــام أو عــدم قيــام األطــراف حبــوار مــع ممثلــي األ٢٠٠٣تقريــري لعــام 
؛ و هـل جـرى ذلـك يف إطـار هـذا احلـوار، أو يف       )٢٠٠٤ (١٥٣٩متابعة لقـرار جملـس األمـن      

ســياق عمليــات أخــرى، مثــل التخطــيط لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وضــعت    
خطط عمـل لوضـع حـد السـتخدام األطفـال اجلنـود؛ وهـل توقفـت تلـك األطـراف فعـال عـن                       

جنـود؛ وهـل امتنعـت عـن االلتـزام بـاقتراف انتـهاكات جسـيمة                جتنيد األطفال واستخدامهم ك   
 .أخرى يف حق األطفال

الصـراع  �ويف سياق هذا التقرير، جيب التشديد على أنـه ال يوجـد عمومـا تعريـف لــ                  - ٧
 ميكن تطبيقه يف مجيـع احلـاالت، وأن واليـة ممثلـي اخلـاص لألطفـال والصـراع املسـلح           �املسلح

ــذلك املصــ   ال ــا ل ــة هنجــا     . طلحتتضــمن تعريف ــه هبــذه الوالي وقــد اعتمــد ممثلــي اخلــاص يف وفائ
براغماتيا تعاونيا يشدد على كفالـة محايـة األطفـال يف احلـاالت الـيت تبعـث علـى القلـق، محايـة                       

ومـا ينبغـي    . �الصـراع املسـلح   �فعلية واسعة النطاق، بدال من التركيز علـى تعريـف مصـطلح             
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 التقريـر علـى أنـه اسـتنتاج قـانوين بوجـود صـراع         أن ُيفهم من ذكـر أي دولـة أو حالـة يف هـذا             
 .مسلح باملعىن املقصود يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية

 
املعلومــات عــن االمتثــال والتقــدم احملــرز يف احلــاالت املدرجــة يف جــدول أعمــال   -ألف  

 جملس األمن
 

 التطورات يف أفغانستان  
ن بــني قــوات احلكومــة وبقايــا نظــام الطالبــان،   رغــم اســتمرار املناوشــات يف أفغانســتا  - ٨

ومل يـتمكن    .وجنراالت احلرب احمللـيني واإلقليمـيني، اخنفـض اسـتعمال األطفـال اجلنـود كـثريا               
فريق األمم املتحـدة القطـري مـن احلصـول علـى معلومـات حمـددة عـن الفصـائل أو اجلماعـات                      

ــرة املشــمولة     ــيت واصــلت اســتعمال األطفــال خــالل الفت ــالتقريراملســلحة ال ــزم تلــك  .  ب ومل تلت
 .ومل ُيبلغ عن جتنيد أطفال يف اجلـيش الـوطين األفغـاين     . اجلماعات بوضع حد لتلك املمارسات    

ــة تنفيــذ       ــامج وواصــل الفريــق القطــري احلــوار مــع القــادة احمللــيني يف مجيــع أحنــاء البلــد بغي برن
تسريح وإعادة اإلدمـاج الـيت      ، والعملية الوطنية لرتع السالح وال     البدايات اجلديدة يف أفغانستان   

وأمكن من خالل برنامج مـواز قادتـه اليونيسـيف وشـدد علـى        . ٢٠٠٤فرباير  /بدأت يف شباط  
ســبتمرب / طفــال حبلــول أيلــول ٣ ٨٢٠تســريح األطفــال وإعــادة إدمــاجهم، تســريح أكثــر مــن   

 . يف مناطق الشمال الشرقي والشرق واملرتفعات الوسطى ووسط البالد٢٠٠٤
 

  بورونديالتطورات يف  
يف حــني أن معظــم األطــراف يف بورونــدي التزمــت بوضــع حــد الســتخدام األطفــال     - ٩

اجلنــود وبــدأت تشــترك يف عمليــات نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، واصــلت عــدة 
 بــدأت ٢٠٠٣نــوفمرب /ومنــذ تشــرين الثــاين. جمموعــات مســلحة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم

ــة للعمليــات امل   .شــتركة لــرتع الســالح العــام والتســريح تشــمل األطفــال اجلنــود   اخلطــة الوطني
 مـن األطفـال اجلنـود       ٢ ٢٦٠وأمكن بفضل اهليكل الوطين لألطفال اجلنود، تسريح أكثـر مـن            

، وإعـادهتم   )حـراس السـالم   (من القوات املسلحة البوروندية وميليشيات الدفاع املـدين احلليفـة           
 .٢٠٠٤سبتمرب /أسرهم حبلول أيلولإىل 
يّسرت األمانة التنفيذية للربنـامج الـوطين   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وامتثاال لقرار جملس األمن    - ١٠

لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وبعثة األمـم املتحـدة يف بورونـدي احلـوار بـني اهليكـل          
الوطين لألطفال اجلنود وقوات الدفاع عن الدميقراطية التابعة جلـان بوسـكو نـداييكنغوروكيي،              

ــ ــر      واجملل ــا، وقــوات جبهــة التحري ــارد نيانغون ــابع ليولن ــة، الت ــدفاع علــن الدميقراطي ــوطين لل س ال
ــر الشــعيب      ــا، واحلــزبني السياســيني املســلحني، حــزب التحري ــة التابعــة ألالن موغابارابون الوطني
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وأسـفر هـذا احلـوار    . التابع إليتيان كاراتازي، وجبهة التحرير الوطنية التابعة جلوزيف كارومبا      
 عن التزام اجملموعات املسلحة اخلمـس بـالتوقف عـن جتنيـد األفـراد               ٢٠٠٤يوليه  /ئل متوز يف أوا 

دون الثامنة عشرة، وبالتقيـد مبعـايري محايـة األطفـال مـن التجنيـد، وباعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة                     
 .لعملية تسريح األطفال اجلنود

 لألطفــال اجلنــود، وُعــّين ممثلــون عــن اجملموعــات املســلحة اخلمــس يف اهليكــل الــوطين   - ١١
وُعّينـت جهــات اتصـال للعمــل يف منـاطق التجميــع الـيت ينتظــر فيهـا اجلنــود، ومنـهم األطفــال،       

 دّرب اهليكــل الــوطين لألطفــال اجلنــود املنســقني     ٢٠٠٤أغســطس /وحبلــول آب. تســرحيهم
وجهــات االتصــال علــى العديــد مــن جوانــب نــزع الســالح وتســريح األطفــال اجلنــود وإعــادة  

وبـدأ اجمللـس   . ٢٠٠٤وضعت خطط عمل لتسريح األطفال اجلنـود حبلـول أواخـر     إدماجهم، و 
 قوات الدفاع عن الدميقراطية، التابع لبيار نكورونزيزا حـوارا         �الوطين للدفاع عن الدميقراطية     

مع فريق األمم املتحـدة امليـداين، وعـّين أيضـا ممـثلني عنـه لتنسـيق وتيسـري تسـريح األطفـال مـن              
 بــدأت مرحلــة ثانيــة مــن تســريح األطفــال   ٢٠٠٤ديســمرب /انون األولويف كــ. تلــك القــوات
 طفال من صفوف احلركات املسلحة الست املـذكورة أعـاله بـني             ٦١٨وُسّرح  . اجلنود بكثافة 

مركــز التســريح يف جيتيغــا، وهــو إىل وُنقــل أولئــك األطفــال . ديســمرب/ كــانون األول١٥ و ٦
إىل ديســمرب أعيــد مجيــع األطفــال  /ول كــانون األ٣١وحبلــول . مركــز خمصــص لألطفــال فقــط 

 .جمتمعاهتم األصلية
و بالرغم من التقدم احملرز أعاله، ال يزال هناك قلـق بشـأن جتنيـد األطفـال مـن طـرف                      - ١٢

 قـــوات الـــدفاع عـــن الدميقراطيـــة، التـــابع لبيـــار  �اجمللـــس الـــوطين للـــدفاع عـــن الدميقراطيـــة  
 املــدين، واجمللــس الــوطين للــدفاع عــن   صــفوف ميليشــيات الــدفاع إىل نكــورونزيزا لالنضــمام 

مشــاعيات بــوينغريو، وبــوروري، وماتانــا،  (الدميقراطيــة التــابع ليانغومــا، يف مقاطعــة بــوروري  
 ٢٠٠٤يونيـه  / شابا املدرسة الثانوية يف حزيـران  ٤٠، حيث غادر أكثر من      )وسونغا، وبوراميب 

 .لاللتحاق مبعسكرات التدريب
 قـوات التحريـر الوطنيـة التـابع آلغـاتون رواسـا       �و وواصل حـزب حتريـر شـعب اهلوتـ      - ١٣

وبدأت بعثـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي احلـوار مـع هـذه اجملموعـة                  . استخدام وجتنيد األطفال  
ــن     ــس األم ــرار جمل ــة لق ــذه     ). ٢٠٠٤ (١٥٣٩املســلحة متابع ــزم بوضــع حــد هل ــه مل ُيلت ــد أن بي

أغسـطس  / آب١٣نتقـايل يف غاتومبـا يف   املمارسات وُعلّق احلوار بعد جمـزرة خمـيم الالجـئني اال          
فقـد أضـرم مهـامجون مسـلحون النـار يف           .  راواسـا  �، اليت تبنتها جبهة التحرير الوطين       ٢٠٠٤

وأكد حتقيـق   .  الجئا كونغوليا، منهم أطفال ونساء     ١٦٠ وقتلوا أكثر من     ١٥ من املآوى الـ     ٧
 وبعثــة األمــم املتحــدة يف مســتقل يف جمــزرة غاتومبــا، أجرتــه بعثــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي  
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 �مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ومفوضـية حقـوق اإلنسـان، مسـؤولية جبهـة التحريـر الـوطين                
، ٢٠٠٤أبريـل   /ويف نيسـان  . رواسا، بيد أهنا مل تقدم أدلة قاطعـة بشـأن هويـة مقتـرفني آخـرين               

قتـال يف   واسـتؤنف ال  .  رواسا مركز عالج تغـذوي يف كـابيزي        �دمرت جبهة التحرير الوطين     
أغسـطس وتعرضـت للـهجوم مـدارس مثـل          /يوليـه وآب  /منطقة بوجومبورا الريفيـة خـالل متـوز       

 .مدرسة موتومبا الثانوية يف كابيزي، اليت استهدفتها جبهة احلرير الوطين
 

 التطورات يف كوت ديفوار  
ليـة  زيـادة تعزيـز عم    إىل  ، الرامي   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠ويف اتفاق أكرا الثالث املؤرخ       - ١٤

الســالم يف كــوت ديفــوار، التزمــت األطــراف ببدايــة عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة    
وأقامــت اليونيســيف حــوارا مــع القــوات  . ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول١٥اإلدمــاج حبلــول 

وأسـفر ذلـك عـن اإلفـراج        . املسلحة الوطنية لكوت ديفوار والقوات املسـلحة للقـوى اجلديـدة          
 ١٥ القوات املسلحة للقوى اجلديـدة وعـن إصـدار هـذه احلركـة يف           طفال جنديا من   ٢٧٣ عن

سبتمرب إعالنا بالتوقف عن جتنيـد األطفـال يف صـفوفها ويف صـفوف امليليشـيات احلليفـة                 /أيلول
وبـالرغم مـن عـدم احلصـول، خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، علـى                  . اليت تعمل حتت إشرافها   

من طرف اجملموعات املسلحة اليت أصبحت جـزءا مـن          معلومات موثوق هبا عن جتنيد األطفال       
القوات املسلحة للقوى اجلديدة، ال يزال هنـاك أطفـال يف صـفوف اجلماعـات املسـلحة التاليـة                   

احلركة من أجل العدالة والسالم؛ واحلركـة اإليفواريـة          :اليت كانت يف املاضي مجاعات مستقلة     
وأبلغــت مفوضــية األمــم . لكــوت ديفــوارالشــعبية مــن أجــل الغــرب الكــبري، واحلركــة الوطنيــة 

إىل  طفــال يف القــوات اإلضــافية الــيت تعمــل   ٢٠املتحــدة لشــؤون الالجــئني عــن جتنيــد حــوايل   
جانب القوات املسلحة الوطنيـة لكـوت ديفـوار، مـن خمـيم نـيكال لالجـئني الليـبرييني يف غـرب               

 .كوت ديفوار
 

 التطورات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  
و الدميقراطيـــة، بـــدأ إدمـــاج    إنشـــاء احلكومـــة االنتقاليـــة يف مجهوريـــة الكونغـــ    منـــذ - ١٥

، واحلركــة الوطنيــة لتحريــر )القــوات املســلحة للحكومــة القدميــة(املســلحة الكونغوليــة  القــوات
 غومــا، والتجمــع الكونغــويل مــن أجــل  �الكونغــو، والتجمــع الــوطين مــن أجــل الدميقرارطيــة  

التحريـر، والتجمـع الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة الوطنيـة؛              حركـة   /كاسانغاين- الدميقراطية
ومجاعات املاي مـاي الرئيسـية املمثلـة يف احلـوار بـني األطـراف الكونغوليـة، يف اجلـيش الـوطين                

ويف حـني أن ذلـك ميثـل خطـوة      .اجلديد، أي القوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
ــتعني علــى خمتلــف ال   ــزال ي ــة، ال ي ــد مــن    إجيابي ــدمج بالكامــل، فالعدي وحــدات العســكرية أن ُت

القوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إال باالسـم، وبعضـها              إىل  الوحدات ال ينتمي    
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ونــتج عــن الــبطء يف إعــادة اهليكلــة انعــدام األمــن يف العديــد مــن    . ال يــزال يســتخدم األطفــال 
ــهاء الصــراع امل      ــام انت ــق أم ــو أحــد العوائ ــاطق، وه ــتمرار    املن ــامال يســهم يف اس ــل ع ســلح وميث

 .احتماالت جتنيد األطفال واستخدامهم
، اعتمــدت احلكومــة االنتقاليــة سياســة وطنيــة وإطــارا إجرائيــا  ٢٠٠٤ويف أوائــل عــام  - ١٦

لرتع سالح األطفال وتسرحيهم من القوات املسـلحة ومـن مجيـع اجلماعـات املسـلحة األخـرى              
لــذي طبــق األحكــام الدســتورية والتشــريعية الــيت بــدأ  وعــزز ذلــك اإلطــار ا. وإعــادة إدمــاجهم

تنفيذها خالل السنة املاضية االلتزام بعدم جتنيد أو استخدام من هـم دون الثامنـة عشـرة يف أي                 
وتعمل اللجنة الوطنية لرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، الـيت أُنشـئت                . مجاعة مسلحة 

لــوطين لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة   علــى وضــع خطــة للربنــامج ا ٢٠٠٤مــارس /يف آذار
اإلدماج، داخل اهليكل العسكري إلعادة اإلدماج، وبعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو                

ــق األمــم املتحــدة القطــري وا   ــة، وفري ــة الدميقراطي ــار . ملنظمــات غــري احلكومي ــدأ يف أي ــايو /وب م
ل الفتــرة املشــمولة وخــال.  العمــل بشــهادة تفضــي صــبغة رمسيــة علــى تســريح األطفــال ٢٠٠٤

ــيف،      ــة، واليونيسـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــالتقرير، تعاونـــت بعثـ بـ
والشركاء يف محاية األطفال مع اللجنة الوطنية يف العملية اجلارية لتسريح األطفال مـن القـوات              

 برنـامج نـزع   املسلحة واجلماعات املسـلحة، ويف غـري ذلـك مـن اجلوانـب املتصـلة باألطفـال يف           
وواصــلت تلــك األطــراف أيضــا حوارهــا مــع الضــباط     .الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 

ومشل احلـوار إجـراء اتصـاالت مباشـرة مـع      . تنفيذ خطة لفصل األطفال   إىل  العسكريني للدعوة   
ومنـذ  . القادة امليدانيني ووزارة الدفاع، وقيادة القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة           

تعيني القادة العسكريني اإلقليميني للقوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف تشـرين         
 ٥ ٠٠٠، ُسّرح مـن القـوات املسـلحة ومـن اجلماعـات املسـلحة حـوايل                 ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

 .وتواصل أيضا التخطيط لتنفيذ مشاريع إعادة اإلدماج. طفل، منهم عدد صغري من الفتيات
ري، حتقــق بعـض التقــدم عـن طريــق احلـوار مــع خمتلـف اجلماعــات املســلحة،     ويف إيتـو  - ١٧

تعاون فريق األمم املتحدة القطري واملنظمات غري احلكوميـة يف التخطـيط ألنشـطة        وعن طريق 
 التزمــت القــوات املســلحة  ٢٠٠٤مــايو /ويف أيــار. نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  

 االحتادية، والقوات املسـلحة الشـعبية الكونغوليـة، وحـزب     الشعبية الكونغولية، واجلبهة الوطنية 
وحدة وإنقاذ الكونغو، واحتاد الوطنيني الكونغـوليني، فصـيل تومـاس لوبانغـا، واحتـاد الـوطنيني                 
الكونغوليني، فصيل فلوريبار كيسمبو، التزاما رمسيا باالشتراك يف برنامج نزع السالح وإعـادة             

حـد  إىل و. ٢٠٠٤سـبتمرب  / دخل مرحلة التنفيذ يف أوائل أيلـول      اإلدماج يف اجملتمع احمللي الذي    
وأُفـرج عـن عـدد    .  طفـل ٧٠٠ديسـمرب طُبـق هـذا الربنـامج علـى حـوايل       /أواسط كانون األول  

غري حمدد من األطفال مـن تلـك اجلماعـات قبـل بدايـة عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة                       
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ــاج ــاين . اإلدم ــل كــانون   /ويف تشــرين الث ــوفمرب وأوائ ــن    /األولن ــاء ع ــدة أنب ديســمرب وردت ع
مضايقة األطفال الذين مشلتهم عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف كبانـدروما                 

وجيـري حاليـا التحقيـق يف مـزاعم بـأن ثالثـة أطفـال              . وماهاغي وعن اعتقاهلم وإعـادة جتنيـدهم      
وتـدخلت  . عبية الكونغوليـة  كانوا يرغبون يف االلتحاق بالعملية أُعدمتهم القـوات املسـلحة الشـ           

بعثة األمم املتحدة فيما بعد وفككت معسكر القوات الشـعبية الـذي ادُعـي أن عمليـات القتـل               
وُعثــر فيمــا بعــد علــى ثــالث جثــث قــد . ديســمرب/واالعتــداء قــد حــدثت فيــه يف كــانون األول

 .تكون جثث األطفال املشار إليهم أعاله
 ال يزال هنـاك آالف األطفـال يف القـوات املسـلحة             وبالرغم من التقدم املذكور أعاله،     - ١٨

ويف اجلماعات املسـلحة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وال يـزال التجنيـد متواصـال وإن مل           
ورغم تأكيد قيادة األركان جمددا اللتزامها بتسريح مجيع األحـداث مـن القـوات             . يكن منتظما 

. افيـة عـن وجـود األطفـال يف كتائبـها العديـدة      حد اآلن معلومـات ك إىل املسلحة فإهنا مل تقدم    
وبــالرغم مــن أن بعــض القــادة احمللــيني واإلقليمــيني ســّرحوا أطفــاال، فإنــه مل حيــدث أن ًســّرح     

وال تـزال جمموعـات املـاي مـاي، وبعضـها أُدمـج يف القـوات املسـلحة               . األطفال بأعـداد كـبرية    
رية من األطفـال، وقـد جّنـد بعضـها          ويرابط أساسا يف كيفوس ومانييما وكاتانغا تضم نسبا كب        

ــالتقرير     ــرة املشــمولة ب ــاال خــالل الفت ــوري واملمودونــدو     . أطف ــات اإليت ــتعملت مجاع ــد اس وق
ــى         ــها عل ــات قطعت ــهاك اللتزام ــا يف انت ــدهم أحيان ــادت جتني ــدت أو أع ــال وجن املســلحة األطف

 ١٢جههـا يف    وقد أعرب ممثلي اخلاص يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، يف رسـالة و              . نفسها
وزير الدفاع، عن قلقه بشأن استمرار جتنيد األطفال واسـتخدامهم،          إىل   ٢٠٠٤أغسطس  /آب

والحظ يف الوقت نفسه اخلطوات االجيابية اليت اُتخذت ملقاضاة قائد متهم بتجنيد األطفـال يف               
ــدفاع املعلومــات   . باكــافو ــر ال ــة وأيضــا  إىل وأحــال وزي ــر الداخلي املراقــب العســكري  إىل وزي

وحـث وزيـر حقـوق اإلنسـان        . لقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة ملتابعـة املسـألة         ل
 .أيضا وزير الداخلية على تذكري اجلماعات املسلحة مبسؤولياهتا

إىل نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني واإلعـادة                 وأقام موظفو    - ١٩
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ، ومستشــارو حقــوق الطفــل يف بعثــة  الــوطن

حوارا مع اجلبهة الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وقـوات الـدفاع عـن الدميقراطيـة، وأفرجـت تلـك                 
بيـد أن  . روانـدا وبورونـدي  إىل القوات خالل السنة املاضية عن عدد قليل من األطفال أُعيدوا          

 .األمم املتحدة المتثال تلك اجلماعاتاملشاكل األمنية متثل عائقا كبريا أمام تقييم 
اجملموعات املذكورة أعاله، جندت اجلماعة املسـلحة املنشـقة الـيت يقودهـا     إىل  وإضافة   - ٢٠

 -مـايو   /لورنت نكونـدا وجـول موتيبوتسـي واسـتخدمت أطفـاال خـالل أزمـة باكـافو يف أيـار                   
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ــران ــه /حزيـ ــقة  او .٢٠٠٤يونيـ ــة املنشـ ــذه اجلماعـ ــابات أرتكبـــت هـ ــا اغتصـ ــا مـــن يضـ وغريهـ
 .االعتداءات اجلنسية على األطفال

ويف املنـــاطق املتـــأثرة بـــالرتاع يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، ارتكـــب معظـــم         - ٢١
ويف . اجملموعات املذكورة أعاله االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسـي علـى األطفـال             

 يف بونيا واملنـاطق اجملـاورة ويف        إيتوري أُبلغ عن ارتفاع عدد حاالت اغتصاب الفتيات والنساء        
ديسـمرب، وكـان ذلـك يف حـاالت كـثرية مـن             /نـوفمرب وكـانون األول    /ماهاغي يف تشرين الثاين   

وتبـذل السـلطات القضـائية يف إيتـوري،       . طرف رجال حيملون أزيـاء وغـري معـرويف االنتسـاب          
 ولكنـها تواجـه    ، جهودا ملقاضاة املسـؤولني عـن االعتـداءات        ٢٠٠٤بعد إعادة تنصيبها يف عام      

وقــد اقتــرف معظــم عمليــات اغتصــاب األطفــال يف خمتلــف منــاطق مجهوريــة  . عــدة صــعوبات
ومــن املؤمــل أن يكــون احلكــم بعشــرين ســنة ســجنا علــى  . الكونغــو الدميقراطيــة بــدون عقوبــة

ديســمرب الغتصــابه أربعــة أطفــال صــغار والعتدائــه /عريــف بــالقوات املســلحة يف كــانون األول
 . ة آخرين رسالة قوية بأن تلك اجلرائم غري مقبولة إطالقاجنسيا على أربع

ورغم أن حدة الرتاع خفّت منذ إنشاء احلكومة االنتقالية، جـدت حـوادث ُنهبـت أو                 - ٢٢
 يف كيفــــو اجلنوبيــــة، يف ال ســــيماهومجــــت فيهــــا مــــدارس ومستشــــفيات ومراكــــز تغذيــــة  

وإثـر  . نكونـدا وموتيبوتسـي   ، مـن طـرف اجلماعـة املسـلحة الـيت يقودهـا              ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 ١٥٠ ٠٠٠ديســمرب تــرك أكثــر مــن    /اســتئناف الــرتاع يف كيفــو الشــمالية يف كــانون األول    

ورغم أن عدد األطفال غري معروف بدقة، يرجح أهنم ميثلون نسـبة كـبرية مـن                . شخص قراهم 
ووردت أنباء عن جمزرة، معظـم ضـحاياها مـن األطفـال والنسـاء، ُزعـم أن متمـردين                   . اجملموع

سابقني يف حركة غوما اقترفوها انتقاما هلجوم قامت به عناصر سابقة يف حركة املاي مـاي يف                 
وتقـوم بعثـة األمـم املتحـدة حاليـا بـالتحقيق            . ديسمرب/ كانون األول  ١٩ و   ١٨نيابيوندو يومي   

يف تقارير عن عمليات قتل واختطاف ارتكبتـها عناصـر كانـت تابعـة حلركـة غومـا يف بريومبـا                     
ووردت أيضا خالل السنة املاضية أنباء عن تقتيل األطفال مـن طـرف املـاي               ). ماليةكيفو الش (

ــلحة          ــوات املس ــة، والق ــة االحتادي ــة الوطني ــدا، واجلبه ــر روان ــة لتحري ــوات الدميقراطي ــاي والق م
وقُتــل مثانيــة أطفــال علــى أيــدي اجلبهــة الوطنيــة االحتاديــة، يف لينغــابو        . للشــعب الكونغــويل 

 .٢٠٠٤سبتمرب /يف أيلول) إيتوري(
 

 التطورات يف ليربيا  
 من طـرف حركـة     ٢٠٠٣أغسطس  /أدى توقيع اتفاق السالم الليبريي يف أكرا يف آب         - ٢٣

 السـابقة   ليربيـا ، وإحتاد الليبرييني من أجل الوفاق والدميقراطية، وحكومـة   ليربياالدميقراطية يف  
، وإحتـاد    ليربيـا   حركة الدميقراطيـة يف      واشتركت.  ليربيا إنشاء احلكومة االنتقالية الوطنية ل    إىل  
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الليبرييني مـن أجـل الوفـاق والدميقراطيـة، والقـوات املسـلحة الليبرييـة السـابقة يف برنـامج نـزع                      
 واسـتؤنف يف  ٢٠٠٣ديسـمرب  /السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج الـذي بـدأ يف كـانون األول          

 ُنـزع   ٢٠٠٤أكتـوبر   /ين األول وحبلـول تشـر   .  يف غبارنبا يف مقاطعة بونـغ      ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
 من الفتيات، وُسّرحوا، وأعيد أكثـر       ٢ ٣٠٠ طفل، منهم أكثر من      ١٠ ٠٠٠سالح أكثر من    

 .أسرهمإىل  طفل ٩ ٦٠٠من 
 طفـال مـن أطفـال سـرياليون وغينيـا وكـوت ديفـوار مـن القـوات                   ١٢٠وُسّرح حوايل    - ٢٤

لدوليــة البحــث عــن أســر األطفــال الليبرييــة املقاتلــة الســابقة، وواصــلت جلنــة الصــليب األمحــر ا 
 وجلنــة الصــليب األمحــر  ليربيــاوتعاونــت بعثــة األمــم املتحــدة يف  .وإعــادهتم إليهــا عــرب احلــدود

 .أوطاهنم وأسرهمإىل الدولية والوزارات املعنية يف كفالة محاية وأمن األطفال خالل إعادهتم 
اجلسـيمة يف حـق فتيـات       واقترفت عمليات اغتصاب وغريها مـن االعتـداءات اجلنسـية            - ٢٥

.  ليربيـا  جندهتن أو اختطفتهن القـوات املسـلحة السـابقة أو غريهـا مـن اجلماعـات املسـلحة يف                    
 يف املائـة مـن الفتيـات املسـّرحات ممـن تلقـوا رعايـة يف مراكـز الرعايـة املؤقتـة           ٧٥وأفاد حـوايل    
ف االقتتــال ورغــم توقــ. شــكل مــن أشــكال االعتــداء أو االســتغالل اجلنســي إىل أهنــن تعرضــن 

تواصل ورود األنباء عن االغتصاب وغريه من أشكال االعتـداء اجلنسـي يف خميمـات املشـردين                 
 . وخارجها ألغراض جنسية ليربياداخليا، وتواصل االجتار بالفتيات داخل 

 
 التطورات يف الصومال  

ــوطين     - ٢٦ ــة الســالم يف الصــومال باكتمــال مــؤمتر الوفــاق ال  حتقــق تقــدم ملمــوس يف عملي
وبـالرغم مـن تعهـد عـدد مـن رؤسـاء الفصـائل              . الصومايل وتكوين احلكومة االحتادية االنتقالية    

األساسية بتسريح ميليشياهتم، ال يـزال العديـد منـها يسـتعمل عـددا كـبريا مـن األطفـال اجلنـود                 
 حتـالف اإلنقـاذ  ، واملـؤمتر الصـومايل املتحـد   : ومن تلك الفصائل . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

 جـيش رحـانوين للمقاومـة     ، وفصيل موسى سـودي يـاالهو، وحتـالف وادي جوبـا، و            الصومايل
وكلها فصائل أعضاء يف حتـالف اجمللـس        (التابع حملمد إبراهيم هابسادي، وإدارة شابيل السفلى        

ــومايل ل ــوطينإلالصـ ــاذ الـ ــة   )نقـ ــة الوطنيـ ــطى، واحلركـ ــابيل الوسـ ــد، وإدارة شـ ؛ وإدارة بونتالنـ
اجمللـس الصـومايل    /جيش رحانوين للمقاومة  ، و  الصومايل للمصاحلة والتجديد   اجمللس/الصومالية

ومجيعهـا فصـائل أعضـاء يف اجمللـس          (�شـاريت غـادود   �للمصاحلة والتجديـد، التـابع حملمـد نـري          
؛ واملؤمتر الصومايل املتحد التابع حملمد كانياري أفراح، واملـؤمتر          )الصومايل للمصاحلة والتجديد  

ويقـوم فريــق األمــم املتحــدة   .لتحــالف الصــومايل لإلنقـاذ التــابع لعمــر حممــد ا/الصـومايل املتحــد 
 بشـأن محايـة حقـوق اإلنسـان، تتضـمن أحكامـا             �وثيقـة التـزام   �للتنسيق يف الصـومال بإعـداد       

ــع         ــاجهم، ينبغــي جلمي ــادة إدم ــزع ســالحهم وتســرحيهم وإع ــال ون ــد األطف ــق بوقــف جتني تتعل
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مرحلتـها األخـرية    إىل  مع وصول عملية السـالم اجلاريـة        و. األطراف املسلحة أن تلتزم بتطبيقها    
واستمرار القتال يف بعض أحناء البلد، ال يوجد برنامج وطـين لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة            

ومــع ذلــك ُنفــذت بعــض املشــاريع احملليــة لــرتع ســالح األطفــال اجلنــود وتســرحيهم   . اإلدمــاج
ــمايو، ح   ــا، وكيسـ ــيو، ومركـ ــاجهم يف مقديشـ ــادة إدمـ ــّرح  وإعـ ــول  ٣٦٠يـــث ُسـ ــال حبلـ  طفـ

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
 

 التطورات يف السودان  
قامت األمم املتحدة بدور نشط يف تيسري حمادثات السالم بني الشـمال واجلنـوب الـيت                 - ٢٧

 احلركـة الشـعبية      بني حكومـة السـودان و      اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية    جرت بإشراف   
، والــيت أســفرت عــن توقيــع اتفــاق الســالم  لشــعيب لتحريــر الســوداناجلــيش ا/لتحريــر الســودان

فريقيـة إلجيـاد    أل، وكـذلك عـن مـؤازرة اجلهـود ا         ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١الشامل يف   
 .حل سياسي لألزمة الراهنة يف دارفور

اجلـيش  /احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان       وأسفر احلـوار اجلـاري بـني األمـم املتحـدة و            - ٢٨
 فيمـا يتعلـق بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم ونـزع سـالحهم               ال سيما ،  لتحرير السودان الشعيب  

 طفــل يف غــرب أعــايل النيــل يف أوائــل عــام   ٨٠٠وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، عــن تســريح  
وُوضع مشروع سياسة مؤقتة ملنع تلـك احلركـة مـن جتنيـد األطفـال ولـرتع سـالحهم                    .٢٠٠٤

 يف الربنـامج الـوطين لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة              وتسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم، إلدراجهـا      
ومـع ذلـك واصـلت احلركـة جتنيـد األطفـال       . اإلدماج بعد التوقيع علـى اتفـاق السـالم الشـامل         

 .وإعادة جتنيدهم
ومل يــتمكن فريــق األمــم املتحــدة القطــري مــن الشــروع يف حــوار مــع حركــة الوحــدة  - ٢٩

 األطفـال واسـتخدامهم ومل تضـع خطـة عمـل       وواصـلت تلـك احلركـة جتنيـد        .جلنوب السودان 
 .لوقف تلك املمارسة

 واســتخدم اجلنجويــد األطفـــال يف صــفوفهم يف دارفــور، وقتلـــوا وشــوهوا أطفـــاال،       - ٣٠
واقترفوا على نطاق واسع عمليات اغتصاب وغريها من االعتداءات اجلنسـية اجلسـيمة يف حـق         

 .النساء واألطفال
، شاهدت بعثة ملنظمة رصـد حقـوق اإلنسـان          ٢٠٠٤ أغسطس/ آب -يوليه  /ويف متوز  - ٣١

، وحركـة   ريـر السـودان   حتجـيش   /ريـر السـودان   حتحركـة   يف دارفور أطفـاال جنـودا يف صـفوف          
احلركة الشـعبية لتحريـر    فريقي لوقف إطالق النار أن      ألوأفادت جلنة االحتاد ا   . العدالة واملساواة 
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 وعنـد إعـداد هـذا التقريـر كـان فريـق             . جّندت أطفاال  اجليش الشعيب لتحرير السودان   /السودان
 .األمم املتحدة ينوي الشروع يف حوار مع تلك احلركة

 
 التطورات يف األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل  

فقـد  .  اإلسـرائيلي أثـرا عميقـا يف حيـاة األطفـال     -أحدث استمرار الصراع الفلسطيين   - ٣٢
مســتويات عاليــة مــن العنــف، مشلــت إىل  تعــرض كــل مــن األطفــال الفلســطينيني واإلســرائيليني

ويف العديد من احلاالت، أُصيب أو قُتـل أطفـال فلسـطينيون عنـدما               .القتل والتشويه، واإلصابة  
 وتشـغيل الالجـئني     إلغاثـة وكالـة األمـم املتحـدة       كانوا موجودين يف سـاحات مـدارس تـديرها          

ــرق األدىن  ــطينيني يف الشـ ــحية ا  . الفلسـ ــرائيليون ضـ ــال إسـ ــقط أطفـ ــة  وسـ ــات االنتحاريـ لعمليـ
 .الفلسطينية وغريها من أشكال العنف خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 
 التطورات يف العراق  

ــة األطفــال يف     � ٣٣ ــيم شــامل حلال ــام األمــم املتحــدة بتقي ــة دون قي ــارات األمني  حالــت االعتب
 ُشوهوا نتيجـة    بيد أن مصادر عديدة أخرى تأكدت من أن كثريا من األطفال قُتلوا أو            . العراق
وقُتــل أو أصــيب العديــد مــن األطفــال نتيجــة القصــف اجلــوي وغــريه مــن العمليــات     . العنــف

القــوات املتعــددة اجلنســيات والقــوات العراقيــة يف  /العســكرية الــيت قامــت هبــا قــوات التحــالف  
ــرية  ــاطق احلضـ ــول      . املنـ ــان الوصـ ــض األحيـ ــكرية يف بعـ ــات العسـ ــك العمليـ ــت تلـ إىل وأعاقـ

ــ. املستشــفيات ــات        وك ــنتها اجملموع ــيت ش ــات ال ــن اهلجم ــد م ــال أيضــا ضــحية العدي ان األطف
 طفــال قُتلــوا يف أحنــاء العــراق بــني  ١٢٥وذكــرت وزارة الصــحة العراقيــة أن حــوايل  . املســلحة
وكان األطفال أيضـا مـن      . �نتيجة للعمليات العسكرية  � ٢٠٠٤أغسطس  /أبريل وآب /نيسان

  .وعات مسلحة عراقية طلبا لفديةبني العيد من العراقيني الذي اختطفتهم جمم
 األخطار اليت متثلها على األطفال األلغـام غـري          ٢٠٠٤وتواصلت يف العراق خالل عام       - ٣٤

د عـدد مـن املواقـع اخلطـرة يقـدر           املنفجرة وغريها من الذخرية احلية؛ ففي بغـداد وحـدها يوجـ           
 . موقعا، توجد يف معظمها قنابل عنقودية وذخائر خمفية٨٠٠ بـ

 فقـط عـن إعاقـة تـرميم اهلياكـل           ٢٠٠٤ومل يسفر عدم استقرار احلالـة األمنيـة يف عـام             - ٣٥
األساسية الصحية والتعليمية، وإمنـا أيضـا عـن اعتـداءات علـى أطفـال املـدارس وعلـى املـدارس                     

 . واملستشفيات
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املعلومات عن االمتثال والتقدم احملرز يف احلاالت غري املدرجة يف جدول أعمـال              -باء  
 لس األمن وغريها من احلاالت اليت تبعث على القلقجم
 

 التطورات يف كولومبيا  
أُحرز بعض التقدم يف وضع حد لتجنيد األطفال واسـتخدامهم مـن طـرف اجلماعـات                 - ٣٦

ــا    ــري املشــروعة يف كولومبي ــانون األول    . املســلحة غ ــار يف ك ــف إطــالق الن ــد وق ديســمرب /وبع
ــوميب للــدفاع ٢٠٠٢ ــع    ، ذكــر االحتــاد الكول ــه ســوف يســّرح مــن صــفوفه مجي ــنفس أن  عــن ال

ومنذ ذلـك الوقـت، قامـت جمموعـة بولويفـار املركزيـة، وجمموعـة         . األطفال دون الثامنة عشرة   
كاسيك نوتيبـارا، وجمموعـة ميتـرو، وجمموعـة كاليمـا، التابعـة لالحتـاد الكولـوميب للـدفاع عـن                     

املؤلفـة مـن ممـثلني عـن مفوضـية          اللجـان املشـتركة     إىل   طفـال    ١٨٠النفس بتسليم ما يزيد على      
السالم العليا التابعة حلكومة كولومبيا، واملعهد الكولوميب لرفاه األسرة، ومكتب أمني املظـامل،             

وبــدعم نشــط مــن حكومــة كولومبيــا، أجــرت اليونيســيف حمادثــات أوليــة غــري   . واليونيســيف
وبــالرغم مــن . ينرمسيــة مــع الحتــاد الكولــوميب للــدفاع عــن الــنفس، ومــع جــيش التحريــر الــوط

ــد       ــزم بوضــع حــد لتجني ــه هــذه اجملموعــات للــدخول يف حــوار، مل ُيلت االســتعداد الــذي أظهرت
وواصــلت أيضــا اجلماعــات التاليــة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم ومل    .األطفــال واســتخدامهم

اجلـيش الثـوري الكولـوميب؛ قـوات الـدفاع املتحـدة ملنطقـة        : تلتزم بوضع حد لتلك املمارسـات    
كسناريا، قوات الدفاع عن ماغدالينا الوسطى، قوات الدفاع عن امليتا، قـوات الـدفاع              جنوب  

 جنـاح قنطـورس، وجنـاح    -الريفية ملنطقة جنوب سيسار، قـوات الـدفاع الكولومبيـة املتحـدة            
الشــمال، وجنــاح عمــال املنــاجم، وجنــاح احملــيط اهلــادئ، قــوات الــدفاع عــن بوارتــو بوياكــا، 

 . اماركاقوات الدفاع عن كوندين
وبــالرغم مــن هــذه احلالــة غــري املقبولــة، قــدم برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة   - ٣٧

 طفــل غــادروا اجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة بــني  ٨٠٠أكثــر مــن إىل اإلدمــاج املســاعدة 
 طفـــال آخـــر ٥٥٠وتلقـــى . ٢٠٠٤ديســـمرب / وكـــانون األول٢٠٠٣نـــوفمرب /تشـــرين الثـــاين

 الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الــذي تنفــذه املنظمــة الدوليــة   مســاعدة مــن برنــامج نــزع 
فريقـي يف مقـاطعيت     أللهجرة لصاحل أطفال الشعوب األصلية واألطفـال الكولـومبيني مـن أصـل              

 .شوكو وكاوكا
ــاال،       - ٣٨ وُزعــم أن أعضــاء مــن اجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة قتلــت وشــوهت أطف

ويف . رى مـن االعتـداءات اجلنسـية يف حـق األطفـال          وارتكبت عمليات اغتصاب وأشـكاال أخـ      
، قتلــت قــوات االحتــاد الكولــوميب للــدفاع عــن الــنفس فتــاة يف اخلامســة  ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول
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وال تـزال األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة           . ٢٠٠٣عشرة من العمـر كانـت اختطفتـها يف عـام            
 .تقضي على األطفال

 
 التطورات يف ميامنار  

مــن ســريان اتفاقــات وقــف إطــالق النــار املربمــة يف ميامنــار بــني حكومــة احتــاد بــالرغم  - ٣٩
 مـن اجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للدولـة، تتواصـل االشـتباكات بـني القـوات                     ١٧ميامنار و   

 كـارن، واجلـيش الكـاريين، وجـيش مقاطعـة           -املسلحة احلكومية وبني جيش التحريـر الـوطين         
 ٢٠٠٤ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . ة مـون  عـ ة املسـلحة يف مقاط    شان اجلنويب، ومجاعات املعارضـ    

ووضـعت اللجنـة خطـة عمـل اعتمـدت يف أوائـل             . أنشأت احلكومة جلنة منـع جتنيـد األحـداث        
 وتضمنت أحكاما تتعلق بتسريح األطفال دون الثامنة عشرة مـن           ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 

 .ليةأسرهم وجمتمعاهتم احملإىل اخلدمة العسكرية وإعادهتم 
ورغــم أن قيــودا عمليــة منعــت إجــراء تقيــيم شــامل الســتخدام األحــداث مــن طــرف     - ٤٠

، يتواصـل   ٢٠٠٤القوات املسلحة احلكومية واجلماعات املسلحة غري التابعة للحكومة يف عـام            
ــد        ــاء موثــوق هبــا مــن فريــق األمــم املتحــدة القطــري والبعثــات الدبلوماســية عــن جتني ورود أنب

م من طرف القوات املسلحة احلكومية وعدد من اجلماعات املسـلحة غـري             األطفال واستخدامه 
ومل ترد من جـيش التحريـر الـوطين وجـيش كـارييين، وهـي األطـراف املـذكورة يف                    . احلكومية

 .، التزامات بوضع حد لتلك املمارسات٢٠٠٣تقريري لعام 
 

 التطورات يف نيبال  
اتصاالته باحلزب الشـيوعي املـاوي يف نيبـال،         بدأ فريق األمم املتحدة القطري يف نيبال         - ٤١

ويف عـام   . املعلومـات الـيت حيتاجهـا الفريـق       إىل  أساسا بشأن املبادئ اإلنسانية العامة، والوصول       
، بــدأ الفريــق اتصــاالته مــع قــادة احلــزب علــى الصــعيد احمللــي ملناقشــة املســائل املتعلقــة    ٢٠٠٤

بيد أن تلـك احملادثـات مل تسـفر عـن أي التـزام      . بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك جتنيد األحداث     
أو خطة عمل لوقف جتنيد األطفال واستخدامهم، كما مل توضع برامج لـرتع سـالح األطفـال                 

وأسفر تفاقم الصراع بـني احلـزب وقـوات احلكومـة عـن تـدريب              . وتسرحيهم وإعادة إدماجهم  
 يســيطر عليهــا يف عــدد كــبري مــن األطفــال كجنــود يف صــفوف قــوات احلــزب يف املنــاطق الــيت

ــاير /ومنــذ كــانون الثــاين . مقــاطيت جــومال وجاجــاركوت يف وســط وغــرب نيبــال   ، ٢٠٠٢ين
ورغـم أنـه ُسـمح ملعظـم األطفـال      . اختطف املاويون عدة آالف مـن األطفـال، صـبيانا وفتيـات        

أسرهم بعد حوايل أسبوعني مـن التـدريس اإليـديولوجي والتـدريب           إىل  الذي اخُتطفوا بالعودة    
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 للقيـام بالواجبـات العمليـة عنـد احلاجـة، وأُحلقـوا يف              �حتت الطلب �ي، بقي األطفال    العسكر
 .حاالت كثرية باجلماعات املسلحة الرئيسية يف مناطقهم

ينـاير  /وقام احلزب الشـيوعي املـاوي يف نيبـال بقتـل وتشـويه أطفـال بـني كـانون الثـاين                     - ٤٢
وقتلـت قـوات    . آخـرون ١١٠يب  طفـال وأصـ  ٥٠، وقد قُتل أكثر مـن   ٢٠٠٤يونيه  /وحزيران

احلزب، ومنهم أطفال غري مسلحني اهتموا بتقـدمي خـدمات   إىل  األمن أطفاال اشُتبه يف انتمائهم      
 .غري قتالية

ــة الطــالب يف        - ٤٣ ــدارس بســبب جهــود احلــزب لتعبئ ــق عــدد كــبري مــن امل ــاح �وأُغل جن
؛ ومشلـت تلـك اجلهـود       )ريثـو ( التابع له، احتاد الطلبة الوطين املسـتقل لعمـوم نيبـال             �الطالب

 .أحيانا اختطاف املدّرسني وقتلهم
 

 التطورات يف أيرلندا الشمالية  
ــال         - ٤٤ ــد األطفـ ــأن جتنيـ ــا بشـ ــوق هبـ ــددة وموثـ ــات حمـ ــى معلومـ ــول علـ ــن احلصـ مل يتسـ

واستخدامهم من طرف اجلماعات شبه العسـكرية يف أيرلنـدا الشـمالية خـالل الفتـرة املشـمولة                 
لك اجلماعـات باالمتنـاع عـن تلـك املمارسـات أو عـن اقتـراف اعتـداءات               ومل تلتزم ت  . بالتقرير

ــن طــرف اجلماعــات شــبه         ــداءات واهلجمــات م ــك االعت ــا يف ذل ــال، مب أخــرى يف حــق األطف
 .العسكرية

 
 التطورات يف الفلبني  

 بـني حكومـة     ٢٠٠٤فربايـر   / شباط ١٤حتقق تقدم ملحوظ يف الفلبني بعد إبرام اتفاق          - ٤٥
هــة الدميقراطيــة الوطنيــة بشــأن إنشــاء جلنــة رصــد مشــتركة لرصــد تنفيــذ االتفــاق   الفلــبني واجلب
وأعـاد مكتـب   .  املتعلق باحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل    ١٩٩٨الشامل لعام   

املستشار الرئاسي املكلف بعملية السالم، وجملس رعاية األطفال تنشـيط اللجنـة املشـتركة بـني                
وحـددت هـذه اللجنـة اسـتراتيجيات تـوفري        . ألطفال يف الصراعات املسـلحة    الوكاالت املعنية با  

احلمايـــة ألولئـــك األطفـــال، مبـــا يف ذلـــك تـــوفري احلمايـــة القانونيـــة والقضـــائية هلـــم، وإجـــراء   
مفاوضــات مباشــرة مــع اجلماعــات املســلحة لوقــف جتنيــدهم واســتخدامهم، وتــوفري اخلــدمات  

. ة إدمـاجهم، ووضـع خطـة اتصـاالت وقاعـدة بيانـات       لعالج األطفال احملاربني القـدامى وإعـاد      
ــاذهم        ــال، وإلنق ــد األطف ــع جتني ــة املشــتركة بــني الوكــاالت بوضــع مشــاريع ملن وكُلفــت اللجن

، أعلن الرئيس أرويو عن إطار أساسـي        ٢٠٠٤سبتمرب  /ويف أيلول . ولتأهيلهم وإعادة إدماجهم  
 واسـتخدامهم يف الصـراعات      خلطة سالم حكومية جديدة تتضمن أحكاما مبنـع جتنيـد األطفـال           

املســلحة، كجــزء مــن مواصــلة وإمتــام حمادثــات الســالم الرمسيــة مــع جبهــة التحريــر اإلســالمية،  
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اجليش الشعيب اجلديد، وهي أطراف ُيعرف أن بصـفوفها          - مورو، واجلبهة الدميقراطية الوطنية   
 .أطفال جنود

اجلـيش الشـعيب     - طية الوطنية ، مل تتخذ اجلبهة الدميقرا    ٢٠٠٤سبتمرب  /حد أيلول إىل  و - ٤٦
 أي تدابري لرتع سالح األطفال اجلنـود وتسـرحيهم    ،أو جبهة التحرير اإلسالمية، مورو     اجلديد،

جـراء تقيـيم لالحتياجـات املشـتركة بـني فصـائل جبهـة التحريـر                إوسيسـمح   . وإعادة إدمـاجهم  
، واحلكومــة، اإلســالمية، مــورو، حتــت إشــراف البنــك الــدويل وفريــق األمــم املتحــدة القطــري  

معلومات ُيهتدى هبـا يف منـع جتنيـد األطفـال وإعـادة إدمـاجهم؛ وسـيجري تنفيـذ                   إىل  بالتوصل  
ويشترك فريق األمـم القطـري أيضـا يف         . اتفاق سالم مع اجلبهة   إىل  تلك املبادرات بعد التوصل     

ح حوار مع مكتب مستشار الرئيس املعين بعملية السالم لوضع برنـامج لـرتع السـالح والتسـري      
ومل تــرد أنبــاء عــن اســتمرار جتنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن طــرف جبهــة . وإعــادة اإلدمــاج

حد كـبري عـن أنشـطتها العسـكرية، ومل تـرد تقـارير عـن جتنيـد         إىل التحرير الوطنية، اليت ختلت   
 .األطفال من طرف جمموعة أبو سياف

 
 التطورات يف االحتاد الروسي  

بهم من طرف مجاعات الشيشان املسلحة غـري املشـروعة          بلغ استهداف األطفال وترهي    - ٤٧
ــل يف عمل  ــا مثيـ ــبق هلـ ــتويات مل يسـ ــدين واملدر  مسـ ــال والوالـ ــذ األطفـ ــة أخـ ــائن يف  يـ ســـني رهـ

وأسـفرت هـذه    .  يف بسـالن مشـال أوسـيتيا       ١، يف املدرسة اإلعدادية رقم      ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
اسـييف غـري املشـروعة عـن مقتـل أكثـر            العملية اإلرهابية اليت تبنتها اجلماعة املسـلحة لشـاميل ب         

وجيــري .  طفــل٢٠٠وأصــيب أكثــر مــن .  شخصــا أكثــر مــن نصــفهم مــن األطفــال٣٣٠مــن 
وخــالل . املــدعي العــام لالحتــاد الروســي حتقيقــا رمسيــا يف هــذه املأســاة الــيت حــدثت يف بســالن 

سي من احلصـول    الفترة املشمولة بالتقرير مل يتمكن فريق األمم املتحدة القطري يف االحتاد الرو           
. على معلومات حمددة موثوق هبا عن جتنيد أو استخدام األطفـال مـن طـرف تلـك اجملموعـات                  

 . املمارسة ومل يلتزم أي من تلك اجملموعات املسلحة غري املشروعة بوضع حد لتلك
 

 التطورات يف سري النكا  
 ل إيـالم للتحريـر   منـور تاميـ   بالرغم من بعض التقـدم احملـرز يف سـري النكـا بعـد توقيـع                  - ٤٨

، الـيت وافقـت   ٢٠٠٣يوليـه  /على خطة العمل املعنيـة باألطفـال املتضـررين مـن احلـرب يف متـوز       
فيها حركة التحرير على وقف جتنيد األطفال وتسـريح مجيـع األطفـال مـن صـفوفها، واصـلت                   

، أُبلغـت اليونيسـيف بـأكثر مـن      ٢٠٠٤وخالل عام   . تلك احلركة استخدام األطفال وجتنيدهم    
وجـرت عمليـات   .  حالة جتنيد أو إعادة جتنيد ألطفـال منـهم نسـبة عاليـة مـن الفتيـات              ١ ٠٠٠
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، زاد عـدد األطفـال اجملنـدين        ٢٠٠١أبريـل   /ومنـذ نيسـان   . إعادة التجنيد بكثرة يف شرق البالد     
 مـن أولئـك     ٢ ٩٠٠وعـاد   .  طفل، ال يتجاوز بعضهم احلاديـة عشـرة مـن العمـر            ٤ ٧٠٠على  

 طفــال ١ ٦٦٠ طفــال ُســّرحوا رمسيــا، وأكثــر مــن ١ ٢٣٠ حــوايل أســرهم، منــهمإىل األطفــال 
أبريـل  /أسـرهم بعـد االشـتراك يف القتـال الـذي دار يف شـرق سـري النكـا يف نيسـان                     إىل  عادوا  
 ٥٥٠وفـّر مـا ال يقـل عـن       . نمور تاميل إيـالم للتحريـر     ، وسقوط فصيل كارونا التابع ل     ٢٠٠٤

 .ة بالتقريرطفال من صفوف تلك احلركة خالل الفترة املشمول
 بتجنيد األطفـال قسـرا، باختطـافهم وهـم يف           منور تاميل إيالم للتحرير   وكثرا ما قامت     - ٤٩

طريــق العــودة مــن املدرســة، أو خــالل االحتفــاالت الدينيــة، أو بضــرب مــن يقــاوم اختطــاف    
 .األطفال من أفراد أسرهم أو مدّرسيهم

 
 التطورات يف أوغندا  

وكانـت  . جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف مشـال أوغنـدا           جيش الرب للمقاومة  واصل   - ٥٠
 بغيــة التفــاوض بشــأن وضــع حــد لالقتتــال، وُعقــد أول  ٢٠٠٤اجلهــود جاريــة يف أواخــر عــام 

ديسـمرب يف مشـال   / كـانون األول ٢٩اجتماع بـني وفـد عـن حكومـة أوغنـدا وجـيش الـرب يف            
طفــال واســتخدامهم، ومل بيــد أنــه مل جيــر أي حــوار مــع تلــك احلركــة بشــأن جتنيــد األ. أوغنــدا

يوليــه /متــوزإىل  ٢٠٠٣أكتــوبر /ومــن تشــرين األول. ُيعقــد التــزام بوضــع حــد لتلــك املمارســة 
 يف مقاطعـة    ١ ٦٠٠ طفل، منهم حوايل     ٣ ٠٠٠، اختطف جيش الرب ما ال يقل عن         ٢٠٠٤

ويف الفتــرة نفســها، تلقــت مراكــز االســتقبال الــيت   . يف مقاطعــة كيتغــوم٢٥٠غولــو، وحــوايل 
 مـن األطفـال الـذين    ٢ ١٣٣إعادة إدماج األطفال يف مقاطعات غولو، وكيتغوم، ولـريا،         تيسر  

 . هربوا من خمتطفيهم
 طفـال يف جمـزرة   ١٥فقـد قتـل   . وجيش الرب مسؤول أيضا عن قتل وتشـويه األطفـال     - ٥١

 جــيش الــرب أيضــا  وارتكــب .٢٠٠٤مــايو / مــدنيا يف لوكــودي يف أيــار ٤٢ذهــب ضــحيتها 
فربايـر  /وحدثت جمزرة نكراء يف شـباط     . طاق واسع يف حق فتيات خمتطفات     عنفا جنسيا على ن   

ومـن بـني القتلـى الـذي زاد         .  يف خميم لألشخاص املشردين يف بارلونيو يف مقاطعـة لـريا           ٢٠٠٤
حد اليـوم أي حتقيـق مسـتقل يف جمـزرة           إىل  ومل جير   .  طفال ٦٧، كان هناك    ٢٠٠عددهم على   

 .بارلونيو
ملنظمات غري احلكومية املعنية حبمايـة األطفـال حـوارا مـع قـوات              وبدأت اليونيسيف وا   - ٥٢

ــة هلـــا، بشـــأن جتنيـــد األطفـــال      ــة، ووحـــدات الـــدفاع احمللـــي التابعـ الـــدفاع الشـــعيب األوغنديـ
وذكـر مكتـب حقـوق اإلنسـان لقـوات الـدفاع الشـعيب األوغنديـة أنـه ُعهـد لـه                      . واستخدامهم

ــن االمت     ــدين اجلــدد للتأكــد م ــرز اجملن ــع التحــاق     مبســؤولية ف ــيت متن ــة ال ــال للتشــريعات الوطني ث
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األحداث باجليش، بيد أن قوات الدفاع الشعيب مل ُتقم بعد نظاما عمليا يتأكد مـن أن اجملنـدين           
 .بلغوا السن القانونية

وبالرغم من هذا التقدم، عثرت عمليات التفتيش املوقعي الـيت أجرهتـا وكـاالت محايـة                 - ٥٣
 لتلـك  ١٠٥ع الشعيب، علـى بعـض األطفـال يف صـفوفه الكتيبـة             األطفال، مبساعدة قوات الدفا   

القوات، املؤلفة أساسا من أعضاء جيش الرب املعـاد جتنيـدهم، ويف صـفوف وحـدات الـدفاع                  
 .احمللي

 
 االستغالل واالعتداء اجلنسيني من طرف أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم -جيم  

ظ السالم التـابعني لألمـم املتحـدة يـؤدون     بالرغم من أن عشرات اآلالف من أفراد حف     - ٥٤
 عـدد   ٢٠٠٤رتفـع بشـكل ملحـوظ يف عـام          امهامهم على أكمـل وجـه يف مجيـع أحنـاء العـامل،              

ففــي مجهوريــة . املــزاعم بســوء ســلوك جنســي مــن طــرف أفــراد األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  
فـراد حفـظ السـالم      الكونغو الدميقراطية، أثارت نساء وأطفـال عـددا كـبريا مـن املـزاعم بقيـام أ                

وأسفرت سلسلة التحقيقـات الـيت   . العسكريني واملدنيني، على حد سواء، بسوء سلوك جنسي       
 ٢٠حـد اآلن، عـن اختـاذ إجـراءات تأديبيـة ضـد        إىل  أجرهتا األمم املتحدة يف هذه االدعـاءات،        

 وأسفرت التحقيقات يف االدعاءات اليت طالت مخسة أفراد حفظ سالم مـدنيني           . فردا عسكريا 
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى اســتقالة واحــدة واعتقــال أحــد األفــراد يف فرنســا بتــهم 

وتواصل إدارة عمليـات حفـظ السـالم حتقيقاهتـا يف االدعـاءات القائمـة بسـوء السـلوك                   . جنائية
 .اجلنسي واالعتداء اجلنسي من طرف أفراد حفظ السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

، أجــرى مستشــاري اخلــاص املعــين بســوء الســلوك  ٢٠٠٤أكتــوبر /شــرين األولويف ت - ٥٥
اجلنسي، األمري زيد رعد زيد احلسني، املمثل الدائم لـألردن، تقييمـا أوليـا للحالـة يف مجهوريـة             

ومع إجـراء تلـك الزيـارة والتقريـر الـذي وضـعه مكتـب خـدمات الرقابـة                 . الكونغو الدميقراطية 
ــة عــن االســتغالل واال   ــة      الداخلي ــراد حفــظ الســالم يف مجهوري ــداء اجلنســيني مــن طــرف أف عت

علمـي أن املشـكلة تبـدو أخطـر وأكثـر      إىل الكونغو الدميقراطية، يساورين قلق شـديد ألنـه بلـغ         
إن أفراد حفظ السالم يأتون ملسـاعدة البلـدان واجملتمعـات الـيت متزقهـا               . انتشارا مما كان ُيعرف   

يني ومدنيني، علـى مسـتوى الثقـة الـيت يضـعها فـيهم       ولذلك يتحتم أن يكونوا، عسكر   . احلرب
 .السكان احملليون واجملتمع الدويل

وإجراءات معاجلة إساءة السلوك اجلنسي موجودة وطُبقت يف عمليـات حفـظ السـالم       - ٥٦
اسـتعراض متواصـل يف مجيـع       إىل  بيد أن النهج املتبع حاليا لعالج هذه املشكلة حباجـة           . السابقة

وحتقيقـا لـذلك، بـدأت مشـاورات رمسيـة مـع البلـدان املسـامهة بقـوات                  . معمليات حفظ السال  
 .حلول مشتركة ملشكلة سوء التصرف اجلنسي يف سياق حفظ السالمإىل للتوصل 
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 التوصيات  -دال  

نظرا النتشار االنتهاكات اليت يصفها هذا التقرير، ولطابعها غـري املقبـول، أوصـي بـأن       - ٥٧
ليـة حمـددة األهـداف يف احلـاالت الـيت مل حتـرز فيهـا األطـراف                  يتخذ جملس األمـن خطـوات عم      

، )٢٠٠٣ (١٤٦٠، و   )٢٠٠١ (١٣٧٩اليت ترد أمساؤها يف مرفقات تقـاريري وفقـا لقراراتـه            
ــادة        ). ٢٠٠٤ (١٥٣٩و  ــفر القـ ــى سـ ــود علـ ــرض قيـ ــمن فـ ــدابري أن تتضـ ــك التـ ــي لتلـ وينبغـ

حة علـى األطـراف املعنيـة       واستبعادهم من هياكل احلكم ومن أحكام العفو، وفرض حظر أسـل          
 .ومنع تقدمي املساعدة العسكرية إليها، وتقييد التدفقات املالية إليها

 
 خطة عمل إلنشاء آلية للرصد واإلبالغ واالمتثال -ثالثا  

 
 مقدمة -ألف  

 مـن قـراره     ٢ هذا الفـرع مـن التقريـر مقـدم بنـاء علـى طلـب جملـس األمـن يف الفقـرة                        - ٥٨
 .عمل تتعلق بآلية منتظمة وشاملة للرصد واإلبالغخطة وضع ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩
ومتثل املقترحـات الـواردة أدنـاه خطـة عمـل لوضـع آليـة للرصـد واإلبـالغ تتـألف مـن                        - ٥٩

أجهــزة وعناصــر فاعلــة يقــدم كــل منــها إســهاما يف جمــاالت واليتــه وكفاءتــه وخربتــه وواليتــه   
ع جمموعـة هامـة مـن االسـتجابات     وترمي اإلجراءات املقترحة، يف جمموعها، إىل وض     . القضائية

وتقــوم خطــة العمــل هــذه علــى مقترحــات   . �حقبــة التطبيــق�لكفالــة االمتثــال والــدخول يف  
ىل اجلمعيـة العامـة     إ، وعلـى تقريـري      ٢٠٠٣الرصد واإلبالغ املقدمـة إىل جملـس األمـن يف عـام             

)A/59/331 ( ــؤرخ ــول٣امل ــة    ٢٠٠٤ســبتمرب / أيل ــن املشــاورات املكثف ــيت ، وهــي تســتفيد م ال
 الـدول األعضـاء، وكيانـات    ال سـيما أُجريت بشأن هذه املسألة بني مجيـع أصـحاب املصـلحة،        

 .األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية
 عـن أثـر الصـراعات املسـلحة علـى األطفـال       ١٩٩٦وأرسى تقرير غراسا ماشـيل عـام         - ٦٠

، وكـان ذلـك أول نـداء للعمـل      الصراعات املسـلحة  ألطفال و دول األعمال املتعلق با   جلاألسس  
وخــالل الســنوات الســابقة، قــاد ممثلــي اخلــاص جهــودا مجاعيــة اشــتركت فيهــا  . يف هــذا اجملــال

اليونيسيف وغريها مـن كيانـات األمـم املتحـدة واحلكومـات واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات                  
صــراعات املســلحة وحتويلــه إىل غــري احلكوميــة، لتطــوير جــدول األعمــال املتعلــق باألطفــال وال 

وأدى ذلـك إىل نتــائج هامــة ملموســة وولـد زمخــا قويــا لصــاحل   . إجـراءات ومبــادرات ملموســة 
 :ومن بني تلك النتائج. جدول األعمال ذلك
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زيادة بروز املسائل املتعلقة باألطفال والصراعات املسـلحة، والـوعي هبـا علـى               )أ( 
 الصعيد العاملي، والدعوة من أجلها؛

أصــبح حلمايــة األطفــال املتضــررين مــن الصــراعات املســلحة وجــود ثابــت يف   )ب( 
 جدول األعمال الدويل املتعلق بالسالم واألمن؛

ــة باألطفــال والصــراعات       )ج(  يوجــد اآلن عــدد كــبري مــن املعــايري الشــاملة املتعلق
 املسلحة؛

مليـات  أصبحت محاية األطفال وسالمتهم جانبا متزايـد األمهيـة يف واليـات ع             )د( 
 األمم املتحدة حلفظ السالم وتدريباهتا وتقاريرها؛

منظمـة األمـن    أدرجت املنظمات اإلقليمية الرئيسـية، مثـل االحتـاد األورويب، و           )هـ( 
اجلماعـة  ، ومنظمـة الـدول األمريكيـة، واالحتـاد اإلفريقـي، والكومنولـث، و      والتعاون يف أوروبـا  

لبشـري، وجمموعـة الثمانيـة للبلـدان الصـناعية،         ؛ وشـبكة األمـن ا     االقتصادية لدول غرب أفريقيا   
الشــواغل املتصــلة باألطفــال والصــراعات املســلحة يف جــداول أعماهلــا، عــن طريــق إصــدار         

 إعالنات سياسية هامة، وعن طريق ما تقوم به من دعوة وأنشطة برناجمية؛

 يتزايــد إدراج الشــواغل املتصــلة باألطفــال يف املفاوضــات الســلمية، واتفاقــات )و( 
 السالم، وبرامج التأهيل وإعادة البناء بعد انتهاء الصراع؛

بــدأت يف صــفوف املنظمــات غــري احلكوميــة حركــة نشــطة للــدعوة والعمــل     )ز( 
 ؛ألطفال والصراعات املسلحةالفعلي يف إطار جدول األعمال املتعلق با

ــدأت املســائل املتصــلة مبوضــوع    )ح(  ــال والصــراعات املســلحة  ب  تترســخ يف ألطف
 ة العديد من املؤسسات واآلليات داخل األمم املتحدة وخارجها؛أنشط

ــة تراعــي الشــواغل املتصــلة       )ط(  ــات القضــائية االنتقالي ــات واآللي أصــبحت العملي
 باألطفال يف الصراعات املسلحة ملساءلة املسؤولني عن اجلرائم املقترفة يف حق األطفال؛

 هامــة بشــأن املســائل املتصــلة  اختــذت يف العديــد مــن البلــدان مبــادرات حمليــة   )ي( 
 باألطفال والصراعات املسلحة؛

ميثل إنشاء ووزع مستشاري محاية األطفـال يف بعثـات حفـظ السـالم مبـادرة                 )ك( 
ابتكارية هامة ترمي إىل كفالـة إدراج املسـائل املتصـلة باألطفـال والصـراعات املسـلحة إدراجـا                   

 يؤثر تأثرا فعليا يف مجيع جوانب عمليات السالم؛
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ــنوية       )ل(  ــام الس ــني الع ــارير األم ــل ممارســة تضــمني تق ــر   إمتث ــن ذك ــس األم ىل جمل
 األطراف املسؤولة عن االنتهاكات تطورا هاما يف الرصد واإلبالغ؛

نشــوء ممارســة احلصــول بانتظــام مــن األطــراف يف الصــراعات علــى التزامــات   )م( 
 ملموسة واالتفاق معها على معايري؛

درات إلنتاج وثائق بانتظام عن االعتـداءات املقترفـة يف          اختذت اليونيسيف مبا   )ن( 
حــق األطفــال يف حــاالت الصــراع، مثــل قاعــدة البيانــات عــن األطفــال املخــتطفني يف أوغنــدا    

 .وجتنيد األطفال يف سري النكا
وبــالرغم مــن أوجــه التقــدم هــذه، ال تــزال حالــة األطفــال علــى امليــدان خطــرة وغــري      - ٦١

فبالرغم من اختـاذ مبـادرات هامـة واعتمـاد          . ع الدويل حاليا معضلة قاسية    ويواجه اجملتم . مقبولة
 على الصعيد الـدويل،     ال سيما معايري واضحة وصارمة حلماية األطفال يف الصراعات املسلحة،         

ال تزال اجلرائم النكراء يف حق األطفال تتواصل بدون هوادة علـى امليـدان وال يـزال مقترفوهـا                   
 .بيفلتون عموما من العقا

والسبيل إىل شد هذه الفجوة هو القيام حبمالت منتظمـة مـن أجـل الـدخول يف حقبـة                    - ٦٢
وقد جعـل ممثلـي اخلـاص مـن الـدعوة إىل الـدخول يف حقبـة التطبيـق أساسـا لنشـاطه،                       . التطبيق

ىل إوهو حيث اجملتمع الدويل على توجيه طاقاته من العمـل املعيـاري املتمثـل يف وضـع املقـاييس         
 .ى االمتثال وكفالة تطبيق تلك املقاييس على امليدانالتركيز عل

فقـد دعـا اجمللـس يف قـراره     . والدعوة إىل الدخول يف حقبة التطبيق أيدها جملـس األمـن      - ٦٣
 .إىل التعجيل بإقامة آلية للرصد واإلبالغ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩
 الـدعوة  وتشمل محلة الدعوة إىل الدخول يف حقبة التطبيق أربعة عناصر أساسـية، هـي     - ٦٤

إىل اعتمــاد املعــايري املتصــلة باألطفــال يف الصــراعات املســلحة، وتعمــيم تلــك املعــايري؛ وإقامــة     
وتعزيــز شــبكات اجملتمــع املــدين احملليــة مــن أجــل احلمايــة والرصــد والتأهيــل؛ وإدراج املســائل    
املتصــلة باألطفــال والصــراعات املســلحة يف صــلب بــرامج وآليــات املؤسســات الرئيســية داخــل 

ألمم املتحدة وخارجها؛ وإنشاء آلية رصد وإبالغ تكفـل االمتثـال للمعـايري املتصـلة باألطفـال                 ا
 .والصراعات املسلحة

 
 الرصد واإلبالغ يؤديان إىل العمل -باء  

اهلــدف مــن وضــع آليــة للرصــد واإلبــالغ هــو التجميــع املنــتظم ملعلومــات موضــوعية      - ٦٥
ة الــيت ُتقتــرف يف حــق األطفــال يف الصــراعات وحمــددة وموثــوق هبــا عــن االنتــهاكات اجلســيم 

ىل معلومات مؤكدة ويتسم بالتضـافر والفعاليـة ويكفـل    إاملسلحة، مما يؤدي إىل رد فعل يستند     
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واهلــدف مــن هــذا . االمتثــال للمعــايري الدوليــة واحملليــة حلمايــة األطفــال يف الصــراعات املســلحة
 .التقرير هو وضع خطة عمل إلنشاء تلك اآللية

يتناول هذا الفرع من التقرير عدة مسائل ذات صلة تتعلق بإنشاء آليـة رصـد وإبـالغ،       - ٦٦
 :تتسم أساسا مبا يلي

 التركيز على رصد أكثر احلاالت خطورة؛ )أ( 

 وجود معايري يقوم عليها الرصد؛ )ب( 

 حتديد األطراف اليت ينبغي رصد أنشطتها؛ )ج( 

 ين؛مجع وجتميع املعلومات على الصعيد الوط )د( 

 ؛استعراض املعلومات وتصنيفها وإعداد التقارير يف املقر )هـ( 

 الــيت تقتضــيها متابعــة �اتاإلجــراءجهــات اختــاذ �متثــل حتديــد اهليئــات الــيت  )و( 
 .تقارير الرصد

وتستند آلية الرصد واإلبـالغ املقترحـة إىل املـوارد املوجـودة علـى كـل مـن الصـعيدين                     - ٦٧
وتعمـل اآلليـة علـى      . قام أي كيان أو هيكـل جديـد هلـذا الغـرض           ولذلك لن ي  . الوطين والدويل 
مجيع املعلومات، والتنسيق والعمل علـى العيـد القطـري؛ التنسـيق واسـتعراض              : مستويات ثالثة 

املعلومــات وتصــنيفيها وإعــداد التقــارير يف املقــر؛ واإلجــراءات العمليــة لكفالــة االمتثــال، الــيت    
وسـيقوم ممثلــي اخلـاص واليونيســيف بـدور هــام    . �اتجــراءإلهيئــات اختـاذ ا �تتخـذها أساسـا   

 .جدا يف إنشاء هذه اآللية واستعماهلا
 

 التركيز على رصد أخطر احلاالت  -جيم  
ينبغي االهتمام بشكل خاص ببعض املمارسات، ألهنا متثل انتهاكات جسـيمة يف حـق               - ٦٨

 .األطفال، وألهنا اعتداءات ميكن رصدها
 :شدد، حتديدا، على االنتهاكات اجلسمية الستة التاليةوينبغي جلهود الرصد أن ت 
 قتل األطفال وتشويههم؛ )أ( 

 جتنيد األطفال واستخدامهم؛ )ب( 

 اهلجوم على املدارس واملستشفيات؛ )ج( 

 غتصاب وغريه من العنف اجلنسي الشديد يف حق األطفال؛الا )د( 
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 اختطاف األطفال؛ )هـ( 

 .ىل األطفالإية منع وصول املساعدة اإلنسان )و( 

وبالرغم من أن االعتداءات املذكورة أعاله قد تقترف يف غـري حـاالت الصـراع، فـإن                  
ــا خــاص حبــاالت الصــراعات املســلحة     ويف هــذا اإلطــار، . نظــام الرصــد واإلبــالغ املقتــرح هن

 .ختتلف األولويات باختالف الظروف
 

 املعايري اليت يقوم عليها الرصد -دال  
. ام رصـد وإبـالغ ذي مصـداقية أن يقـوم علـى معـايري حمـددة وواضـحة                  ينبغي ألي نظ   - ٦٩

. وتوجد حاليـا جمموعـة كـبرية مـن الصـكوك واملعـايري حلمايـة األطفـال املتضـررين مـن احلـرب               
واملعايري املذكورة أدناه حمددة، ومتثل مقاييس واضحة لرصـد االنتـهاكات يف حـق األطفـال يف                  

 .الصراع املسلح واإلبالغ عنها
ــل       - ٧٠ ــوق الطفـ ــة حقـ ــدويل، اتفاقيـ ــعيد الـ ــى الصـ ــايري، علـ ــذه املعـ ــمل هـ ) ١٩٨٩(وتشـ
  املسـلحة الرتاعـات اشـتراك األطفـال يف    الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بشـأن   و
، واتفاقيـة منظمـة العمـل       )١٩٩٨ (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     ؛ و )٢٠٠٠(

؛ وامليثــاق األفريقــي )١٩٩٩(ر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال  املتعلقــة حبظــ١٨٢الدوليــة رقــم 
ــه   والربوتوكـــولني ) ١٩٤٩(؛ واتفاقيـــات جنيـــف )١٩٩٩(حلقـــوق الطفـــل األفريقـــي ورفاهـ

ــافيني إلا ــن  )١٩٧٧(ضـــ ــرارات جملـــــس األمـــ ، )٢٠٠١ (١٣١٤، و )١٩٩٩ (١٢٦١؛ وقـــ
ــال   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠، و )٢٠٠١ (١٣٧٩ و املخصصــة ملوضــوع األطف
 .لصراعات املسلحةوا
وإضافة إىل هذه الصكوك واملعايري الدوليـة، توجـد تشـريعات حمليـة تـنص علـى محايـة                    � ٧١

ــا التزامـــات حمـــددة بشـــأن األطفـــال يف   . األطفـــال وعلـــى حقـــوقهم ورعايتـــهم  وتوجـــد أيضـ
 . الصراعات املسلحة عقدهتا أطراف الصراع

ال يف الصـراعات املسـلحة، مثـل        وتوجد اتفاقات سالم تتضمن التزامات بشـأن األطفـ         - ٧٢
 ١٩٩٩ بشـأن أيرلنـدا الشـمالية، واتفـاق لـومي للسـالم عـام        ١٩٩٨ لعام اتفاق اجلمعة احلزينة 

 بشــأن بورونــدي، واتفــاق أكــرا للســالم عــام ٢٠٠٠بشــأن ســرياليون، واتفاقــات أروشــا عــام 
سـتحقونه مـن    ، وهي اتفاقات متثل معـايري واضـحة حلمايـة األطفـال وملـا ي               ليربيا  بشأن   ٢٠٠٣

 .أولوية يف عمليات بناء السالم والتعمري بعد انتهاء الصراع
 عدة جمتمعات االسـتفادة مـن معايريهـا التقليديـة املتعلقـة             نوجدير باملالحظة أنه بإمكا    - ٧٣

وقد اعترفـت اجملتمعـات منـذ فجـر التـاريخ بالتزامهـا حبمايـة األطفـال مـن          . بالسلوك يف احلرب  
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 وال يـزال التمييـز قائمـا بـني املقبـول وغـري املقبـول مـن املمارسـات،                    .األذى حىت وقت احلرب   
 األطفـال   ال سيما تزال القواعد اليت رسخت بفعل الزمن حتّرم استهداف املدنيني عشوائيا،            وال

 .والنساء
 

  األطراف اليت ينبغي رصد أنشطتها -هاء  
راع، واحلكومـات،  ينبغي ألي نظام رصد وإبالغ فعال أن يرصد سـلوك أطـراف الصـ     - ٧٤

ومن املهم أيضا يف هذا السياق رصد سلوك أفراد حفـظ           . ىل التأثري عليه  إواملتمردين،  ويسعى    
 .السالم واملساعدة اإلنسانية الدوليني

والصكوك واملعايري الدولية املـذكورة أعـاله، والـيت متثـل مقـاييس لرصـد االنتـهاكات،                  - ٧٥
ومـن املهـم للغايـة الشـروع مـع      . يـع أطـراف الصـراع   تتناول مسـألة االلتزامـات وتواجـه هبـا مج        

مجيع الكيانات اليت تؤثر أنشطتها على األطفـال علـى حـوار بشـأن محايتـهم، بـدون أن تترتـب         
ووضــع ممثلــي اخلــاص ممارســة منتظمــة . علــى ذلــك آثــار بشــأن مركزهــا السياســي أو القــانوين

وقـد دعـا    ، ى التزامـات حمـددة    تتمثل يف التحاور مع مجيع أطراف الصراع واحلصـول منـهم علـ            
 .ىل احترام ما تعقده من التزامات حمددةإجملس األمن مجيع أطراف الرتاع 

وتضم القوائم املقدمة إىل جملس األمن والـيت حتـدد األطـراف املعتديـة، تلـك األطـراف                   - ٧٦
س مجيعها، مع احلفاظ على التمييز بـني األطـراف يف احلـاالت املدرجـة يف جـدول أعمـال اجمللـ                    

 .واألطراف يف احلاالت غري املدرجة فيه، وغري ذلك من احلاالت اليت تبعث على القلق
ىل حد بعيد على توجيـه      إوتوجد على الصعيدين السياسي والعملي مراكز تأثري قادرة          - ٧٧

ويف عــامل اليــوم، ال ميكــن ألطــراف الصــراع أن تتصــرف مبعــزل عــن   . مجيــع أطــراف الصــراع
السياسـية أو العسـكرية يتوقـف علـى شـبكات التعـاون واملسـاعي الـيت                 فنجاح جهودها   . العامل

وتوجـد بالتـايل    . تربطها بالعامل اخلارجي، وباملناطق اجملاورة هلا وكذلك باجملتمع الـدويل ككـل           
قــوة الــرأي العــام الــدويل والــوطين؛ ورغبــة  : وســائل قويــة للتــأثري علــى مجيــع أطــراف الصــراع 

ملشروعية على الصعيدين الوطين والدويل؛ واملساءلة الدوليـة الـيت          األطراف يف حتقيق املقبولية وا    
تقوم بإنفاذها احملكمة اجلنائية الدولية، واحملـاكم املتخصصـة؛ والقيـود الـيت ُتفـرض علـى توريـد                   
األسلحة من اخلارج، وعلى التدفقات املالية واالجتـار غـري املشـروع بـاملوارد الطبيعيـة؛ وتنـامي                  

 .ملدين، وطنيا ودوليا، والتغطية يف وسائط اإلعالمقوة ويقظة اجملتمع ا
 

 مجع وفحص وجتميع املعلومات على الصعيد الوطين -واو  
حقبـة  �يوجد يف مقدمة جهود الدعوة والرصد وكفالة االمتثال من أجل الـدخول يف               - ٧٨

لرصـد   القائمون على الصعيد القطري حبماية األطفال، ومنهم من بدأ بالفعل أنشطة ا            �التطبيق
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وعمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم، وأفرقـة األمـم املتحـدة              . واإلبالغ على عدة مستويات   
القطرية اليت تعمل حتت إشراف املمثلني اخلاصني لألمني العام واملمثلني املقيمني، على التـوايل،              

ة وميثل وجود هـذه العلميـات واألفرقـ   . موجودة وتعمل بنشاط يف مجيع حاالت الصراع عمليا       
وكما أعاد قـرار    . وخربهتا ونشاطها املتواصل فرصا فريدة من نوعها للدعوة والرصد واإلبالغ         

ــده، تقــع املســؤولية الرئيســية يف متابعــة املســائل املتصــلة    ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩جملــس األمــن   تأكي
باألطراف والصراعات املسلحة وتنسـيقها ورصـدها علـى الصـعيد القطـري، علـى عـاتق أفرقـة                   

 امليدانية، أي عمليات حفظ السالم وأفرقة األمـم املتحـدة القطريـة، كـل حسـب                 األمم املتحدة 
 .واليته
وتوجد اآلن يف العديد مـن احلـاالت ومـن البلـدان املتضـررة بـاحلرب شـبكات حلمايـة               - ٧٩

ديات حوار وتعاون، بـني مجيـع مـن يعنـيهم أمـر             نتاألطفال جتمع، يف شبكات غري رمسية ويف م       
وبإمكـان هـذه الشـبكات غـري الرمسيـة أن تـوفر املـوارد الالزمـة لبنـاء                   . لهممحاية األطفال وتأهي  

شـــبكة منظمـــة ومتناســـقة للرصـــد واإلبـــالغ بشـــأن املســـائل املتصـــلة باألطفـــال والصـــراعات 
ــن        . املســلحة ــم املتحــدة، وم ــة لألم ــادة مــن أطــراف تابع ــال ع ــة األطف ــألف شــبكات محاي وتت

نيــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الـوزارات واملؤسســات املع 
احملليــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، الــيت تقــوم مبجموعــة كــبرية مــن أنشــطة الــدعوة واألنشــطة    

ويف احلاالت اليت مل تنشأ فيها بعد هذه الشـبكات، ينبغـي لليونيسـيف              . العملية لفائدة األطفال  
أن تعمـل علـى   ) املستشـارون يف جمـال محايـة األطفـال      ( السـالم    ولعمليات األمم املتحدة حلفـظ    

 .تيسري إنشائها يف البلدان املتضررة باحلرب
وُتنشأ يف كل بلد هتمه مسألة األطفال والصراعات املسلحة فرقة عمـل معنيـة بالرصـد           - ٨٠

عاملـة  وينبغـي أن تكـون الفرقـة ال   . واإلبالغ تضم األعضاء الرئيسـيني يف شـبكة محايـة األطفـال        
حمــور أنشــطة الرصــد واإلبــالغ علــى الصــعيد القطــري، مبــا يف ذلــك مجــع للبيانــات امليدانيــة،     

ىل املمـثلني اخلاصـني لألمـني العـام واملنسـقني املقـيمني         إهـا   روفحصها، وجتميعهـا، وتقـدمي تقاري     
 .الذين حييلوهنا إىل ممثلي اخلاص املعين لألطفال والصراع املسلح

 دعـــم وتعزيـــز املؤسســـات الوطنيـــة حلمايـــة وتأهيـــل األطفـــال يف  ومـــن املهـــم للغايـــة - ٨١
وينبغي إعطاء أوليـة خاصـة إلنشـاء وتعزيـز شـبكات اجملتمـع املـدين املعنيـة                  . الصراعات وبعدها 

وميثل ذلك السـبيل    . بالدعوة واحلماية والرصد والتأهيل على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي        
وسـيتطلب  .  اجملتمعات احمللية ومتكينها مـن العمـل املسـتدام         ىلإالوحيد لنقل ملكية زمام األمور      

 . ذلك تعزيز ما يقدمه الشركاء الدوليون من دعم ومساعدة
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 األنشطة اليت يتعني على أفرقة األمم املتحدة القطرية القيام هبا  
ويف الواقع، فـإن مسـؤولية كفالـة املتابعـة، والتعمـيم، والتنسـيق، والرصـد علـى نطـاق                     - ٨٢
نظومة، والتحاور مع أطراف الصراع بشأن مسائل األطفال والصـراعات املسـلحة تقـع علـى      امل

عاتق املمثلني اخلاصني لألمني العـام واملنسـقني املقـيمني، الـذين يقومـون بـدور مراكـز التنسـيق                    
ــة   . علــى الصــعيد القطــري  ــة  إوهلــم أن يفوضــوا مســؤولية األعمــال اليومي ىل فرقــة العمــل املعني

وللــدور القيــادي املباشــر الــذي يقــوم بــه املمثلــون اخلاصــون لألمــني العــام   . بــالغبالرصــد واإل
واملنسقون املقيمون، والشتراكهم الشخصي، بالتشاور مع اليونيسيف، أمهية بالغـة يف املسـائل              
األساســية مثــل احلــوار وخطــط العمــل واملســاعي السياســية احملــددة علــى الصــعيد القطــري مــع  

 . ها من األطراف املعنيةالسلطات احلكومية وغري
وينبغي ألفرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ أن ُتشـكَّل وأن تسـتفيد، قـدر اإلمكـان،                 - ٨٣

وينبغي أن تتألف أفرقة العمـل تلـك مـن جمموعـة خمتـارة              . من شبكات محاية األطفال املوجودة    
مكتــب تنســيق عمليــات حفــظ الســالم، واليونيســيف و(ومتناســقة مــن هيئــات األمــم املتحــدة 

ومــن  ) املســاعدة اإلنســانية، ومفوضــية شــؤون الالجــئني، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        
وينبغي ألفرقـة   . املنظمات غري احلكومية اليت هلا خربة واملعنية أكثر من غريها بالرصد واإلبالغ           
لعمـل،  تقسـيم ا  : العمل أن تكون يف الوقت نفسه حمور العمـل، ومسـؤولة عـن اجملـاالت التاليـة                

وتنسيق مجع البيانات يف امليدان؛ وفحص البيانات الواردة والتأكد من دقتها؛ وجتميع البيانـات              
الواردة ومراقبة نوعيتها؛ وتقدمي تغذية عكسية إىل اجملتمعـات احملليـة ومنظمـات اجملتمـع احمللـي؛            

ائل وتقــدمي التوجيــه وتــدريب القــائمني جبمــع املعلومــات علــى أســاليب العمــل وعلــى املســ         
األخالقية واألمنية؛ والبت يف املسائل املتصلة بالقيود العملية والسياسية، بالتشـاور مـع املمـثلني            
اخلاصني لألمني العـام واملنسـقني املقـيمني حسـب االقتضـاء؛ وإعـداد تقـارير الرصـد واالمتثـال                    

كني مـع  وتعمل فرقة العمل يف حالة وجود بعثة حلفظ السالم بتنسـيق وبرئاسـة مشـتر         . القطرية
ممثل اليونيسيف ومع نائب املمثل اخلاص لألمني العام الذي يقوم بإبالغ املمثل اخلـاص لألمـني          

ف فرقـة العمـل   يويف البلدان اليت ال توجد فيها بعثات حلفظ السالم، يرأس ممثـل اليونيسـ           . العام
 . ويعمل حتت إشراف املنسق املقيم

وعمليــات حفــظ الســالم ومفوضــية  وتتخــذ اليونيســيف ومفوضــية شــؤون الالجــئني    - ٨٤
 وغريهـا مـن كيانـات األمـم املتحـدة املكلفـة             مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   حقوق اإلنسان و  

ــراد         ــداين مــن حيــث األف ــا املي ــدراهتا وجوده ــز ق ــدابري ملموســة لتعزي ــة، ت ــة هام ــات محاي بوالي
وباملثـل،  . صد واإلبـالغ  والتدريب والتمويل، وذلك حتقيقا للفعالية يف الوفاء مبهام احلماية والر         

 .ينبغي للمنظمات غري احلكومية املشتركة يف الرصد واإلبالغ أن تعزز قدراهتا هلذا الغرض
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ويف بعثات حفظ السالم، ينبغـي للـدعوة والرصـد واإلبـالغ بشـأن محايـة األطفـال أن                    - ٨٥
تحـدة اآلخـرين،    وينبغـي إطـالع أفـراد األمـم امل        . متثل املهمة الرئيسية ملستشاري محاية األطفال     

مثل موظفي حقوق اإلنسان، وموظفي الشـؤون اإلنسـانية، واملـراقبني العسـكريني بإجيـاز علـى                
جوانــب عملــهم املتصــلة حبمايــة األطفــال، قبــل نشــرهم وخــالل التــدريب أثنــاء عمــل البعثــة،    

وتتوقـف هـذا األنشـطة، داخـل     . وذلك تيسريا إلدراج تلك اجلوانب يف صلب أنشطة البعثـات  
 األمــم املتحــدة القطريــة، أساســا علــى قيــام اليونيســيف بــدور قيــادي، بتعــاون وثيــق مــع  أفرقــة

. مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانيةمفوضــية شــؤون الالجــئني، ومفوضــية حقــوق اإلنســان، و 
وينبغي هلذه الوكاالت، يف القيـام بأدوارهـا، أن تتقاسـم العمـل بشـكل تعـاوين يكفـل التنسـيق                     

 .لقطريفيما بينها على الصعيد ا
ولكفالة موثوقية املعلومات ووضع نظـام ملراقبـة اجلـودة واحتـرام السـرية، ينبغـي لكـل                   - ٨٦

فرقة عمل أن تضع نظاما يتأكد بصرامة من دقة املعلومات الـواردة، ومحايـة املصـادر، وكفالـة                  
ت ورغم أن ممارسة الرصد واإلبالغ عموما قـد تكـون متماثلـة يف احلـاال              . أمن البيانات األولية  

القطرية املختلفة، فإن اخلصوصيات القطرية تتطلب من فرقة العمل إتباع هنج تتوافـق مـع تلـك            
مكتـب املمثـل    ومن املهم للغاية، يف هناية األمر، أن تكـون املعلومـات الـيت توجـه إىل                 . احلاالت

وعمومـا، ينبغـي   .  موضـوعية ودقيقـة وصـحيحة     اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسـلح      
 املعلومات أن تتضمن وصفا موجزا حيـدد االنتـهاكات الـيت حـدثت، وموقعهـا وتوقيتـها،        لتلك

 .واألطراف املسؤولة عن اقترافها
وينبغي ألفرقة العمل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ أن تعـد تقـارير قطريـة سـنوية، وتقـارير           - ٨٧

 .شهرية عن التطورات اهلامة، وتقارير السترعاء االنتباه عند احلاجة
وينبغي ألفرقة العمل تلك أن تنشئ، بالتنسيق مع اليونيسـيف وحتـت إشـرافها، قاعـدة                 - ٨٨

بيانات على الصعيد الوطين تتضمن معلومات الرصد واإلبالغ، وتغذي قاعـدة بيانـات الرصـد               
 .واإلبالغ املركزية يف املقر

ــاء �ولتشــجيع  - ٨٩ ــادرات األحي ــال والصــ   �مب ــاول الشــواغل املتصــلة باألطف راعات  يف تن
املسلحة عرب احلدود ويف املناطق دون اإلقليمية، وحتقيق فعالية تلـك املبـادرات، مـن الضـروري                

 جتمــع بانتظـام بــني اليونيســيف  - شــبكة مراقبـة حمليــة  -أحيانـا إنشــاء شــبكة مشـاورات حمليــة   
وغريهـا مـن السـاهرين علـى        ) مستشارو محاية األطفال  (وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم      

ايــة األطفــال يف البلــدان اجملــاورة، للتصــدي للتحــديات املشــتركة، وتعزيــز التعــاون، وتبــادل  مح
 .املعلومات، واستكشاف إمكانيات اختاذ مبادرات مشتركة والتعاون مع احلكومات املعنية
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وينبغـــي ألفرقـــة العمـــل أن تقـــوم بتقييمـــات دوريـــة ألفضـــل املمارســـات وللـــدروس    - ٩٠
وينبغـي إفـادة    . د واإلبـالغ املتعلقـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة          املستخلصة يف سياق الرصـ    

 .املقر وشبكات املراقبة احمللية بالدروس املستخلصة
وينبغي جمللس األمـن، تعزيـزا حلمايـة األطفـال يف الصـراعات املسـلحة، وإلدراج تلـك                   - ٩١

ــزوم يف إدراج مح    ــة يف صــلب أنشــطة األمــم املتحــدة، أن ينظــر عنــد الل ــة األطفــال يف احلماي اي
واليــات بعثــات حفــظ الســالم، وينبغــي للمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام أن يتخــذوا خطــوات    
ملموســة، متشــيا مــع واليــاهتم، لكفالــة تضــمني تقــاريرهم القطريــة فروعــا خمصصــة حلمايــة          

 ).٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠األطفال، مثلما طلب اجمللس يف قراريه 
 

 نيفها وإعداد التقارير يف املقرفحص املعلومات وتص -زاي  
مكتـب املمثـل اخلــاص   حييـل املمثلـون اخلاصـون لألمــني العـام واملنسـقون املقيمــون إىل       - ٩٢

 املعلومات الـيت جتمـع علـى الصـعيد القطـري، لفحصـها              لألمني العام لألطفال والصراع املسلح    
مكتـب   اليت جتري يف املقـر       ويقود هذه العملية  . وجتميعها وإدراجها يف تقارير الرصد واالمتثال     

، الذي يقوم بدور مركـز التنسـيق إلعـداد     املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح      
وقــد . تقريــر األمــني العــام وعقــد اجتماعــات فرقــة العمــل املعنيــة باألطفــال والصــراع املســلح   

 اخلـاص لألمـني     مكتـب املمثـل   ، وهي تتـألف مـن       ٢٠٠٠مايو  /أُنشئت فرقة العمل هذه يف أيار     
، واليونيسيف، وإدارة عمليات حفـظ السـالم، وإدارة الشـؤون         العام لألطفال والصراع املسلح   

مكتــب تنســيق الشــؤون نسـان، و إلالسياسـية، ومكتــب الشــؤون القانونيـة، ومفوضــية حقــوق ا  
مكتــب ، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وإدارة شــؤون نــزع الســالح، و  اإلنســانية
 والنــهوض مكتــب املستشــارة اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية ، وار اخلــاص لشــؤون أفريقيــااملستشــ

، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة العمـل            جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    باملرأة، و 
 .الدولية
 تعاونـا وثيقـا   مكتب املمثل اخلاص لألمني العـام لألطفـال والصـراع املسـلح          وسيتعاون   - ٩٣
رقة العمل املعنية باألطفال والصراع املسـلح، وسـيتوىل مسـؤولية فحـص التقـارير القطريـة                 مع ف 

مكتــب املمثــل وســيقوم . وتنســيقها وجتميــع البيانــات يف تقريــر ســنوي عــن الرصــد واالمتثــال  
تنسـيق  : ، عند إعداد هذه التقـارير باملهـام التاليـة         اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح     

علومات وإعداد تقـارير الرصـد؛ وفحـص املعلومـات الـواردة وطلـب مـا قـد يلـزم مـن                      جتميع امل 
توضيحات من أفرقة األمـم املتحـدة امليدانيـة؛ وصـياغة تقـارير الرصـد واالمتثـال؛ وضـع قـوائم                     
باألطراف املنتِهكة، مع مواصلة الفصل الواضح بني األطـراف يف احلـاالت املدرجـة يف جـدول                

 األطراف يف حاالت غري مدرجة فيه؛ وتعميم مشـاريع التقـارير علـى              أعمال جملس األمن وبني   
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ــدخالهتم          ــدموا م ــه، ويق ــال والصــراع املســلح، لينظــروا في ــة باألطف ــة العمــل املعني أعضــاء فرق
وتعليقــاهتم؛ وعقــد اجتماعــات فرقــة العمــل إلجــراء استعراضــات واستشــارات بشــأن شــكل     

ا، ودراستها؛ والتشاور مع الوفـود واملنظمـات       مشاريع التقارير، ومضموهنا، وقوائم الرصد فيه     
اإلقليميـــة، وجلنـــة الصـــليب األمحـــر الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، وطلـــب مـــدخالهتا   

 . وتعليقاهتا
ــت        - ٩٤ ــات السـ ــمن الفئـ ــه، ويتضـ ــامال يف هنجـ ــون شـ ــنوي أن يكـ ــر السـ ــي للتقريـ وينبغـ

لصــراع املســلح وغريهــا مــن لالنتــهاكات اجلســيمة املــذكورة أعــاله، الــيت حتــدث يف حــاالت ا 
وينبغـي للتقريـر أن يتضـمن معلومـات موضـوعية ودقيقـة عـن               . احلاالت اليت تبعث علـى القلـق      

ــهاكات ــة ملموســة عمــا تتخــذه     . االنت ــد االقتضــاء، أمثل ــر أن يســّجل أيضــا، عن وينبغــي للتقري
 .أطراف الرتاع من تدابري محاية وامتثال

املعنية باألطفال والصـراع املسـلح للقيـام باسـتعراض          وُتعقد جلنة توجيهية لفرقة العمل       - ٩٥
. دوري للتقــدم احملــرز عمومــا يف الرصــد واإلبــالغ، مــع التشــديد علــى تشــغيل اآلليــة وأدائهــا   

وتتألف اللجنة التنفيذية اليت ستجتمع على مسـتوى الرؤسـاء مـرتني يف السـنة، وعلـى مسـتوى                   
مكتـب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  : اؤهماخلـرباء شــهريا، مــن أعضــاء فرقـة العمــل التاليــة أمســ  

، واليونيسيف، ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، وإدارة عمليـات             لألطفال والصراع املسلح  
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق ، ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئنيحفــظ الســالم، و

 .اإلنسان
صـد، علـى أنـه ال يوجـد تعريـف           وينبغي التشديد، يف سـياق إعـداد تقـارير وقـوائم الر            - ٩٦
 ينطبــق يف مجيـع األحــوال، وبشــكل خـاص، ال تتضــمن واليــة مستشــاري   �للصـراع املســلح �

وقـد اعتمـد مستشـاري اخلـاص يف وفائـه بواليتـه هنجـا عمليـا                 . اخلاص تعريفا لـذلك املصـطلح     
املعرضـني  تعاونيا يف هذا اجملال، وشدد علـى كفالـة احلمايـة الفعليـة الواسـعة النطـاق  لألطفـال               

ومـا ينبغـي   . �الصراع املسـلح �للحاالت اليت تبعث على القلق، بدال من التركيز على تعريف      
تأويــل ذكــر أو مناقشــة حالــة بعينــها يف تقــارير الرصــد بأنــه اســتنتاج قــانوين باعتبارهــا صــراعا  

 .مسلحا يف سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني
س ذكـر أمسـاء البلـدان يف حـد ذاهتـا؛ فـالغرض هـو حتديـد                 واملقصود بقـوائم الرصـد لـي       - ٩٧

وذكـر أمسـاء البلـدان      . أطراف الصراع املسؤولة عن انتهاكات جسيمة معينـة يف حـق األطفـال            
 .هو فقط إشارة إىل موقع احلاالت اليت تقوم فيها األطراف باقتراف االنتهاكات املذكورة
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ة باألطفال والصراع املسلح اختاذها على صعيد       اإلجراءات اليت يتعني على فرقة العمل املعني        
 املقر
 يف تعاونـه مـع   مكتب املمثل اخلاص لألمني العـام لألطفـال والصـراع املسـلح    سيواصل   - ٩٨

. فرقــة العمــل املعنيــة باألطفــال والصــراع املســلح إعــداد تقريــر ســنوي عــن الرصــد واالمتثــال    
الية لتستعرضه وتتخذ إجـراءات بشـأنه يف    الت �هيئات اختاذ اإلجراء  �وسيقدم ذلك التقرير إىل     

جملــس األمــن، واجلمعيــة العامــة، واملنظمــات اإلقليميــة،   : ســياق واليــة واختصــاص كــل منــها 
 .واحلكومات الوطنية، واحملكمة اجلنائية الدولية، وجلنة حقوق اإلنسان

صصـة  وفرقة العمل أيضا بتجميع تقـارير خم      مكتب املمثل اخلاص لألمني العام      وسيقوم   - ٩٩
ــة حقــوق       ــها باخلصــوص جلن حســب االقتضــاء حتــال إىل هيئــات أخــرى الختــاذ إجــراءات، من

 .الطفل، والفريق العامل املقترح للجنة الفرعية املعنية حبماية حقوق اإلنسان
وفرقة العمل رصـد التقـدم احملـرز بشـأن          مكتب املمثل اخلاص لألمني العام      وسيواصل    - ١٠٠

اع املســـلح يف األنشـــطة الرئيســـية املتعلقـــة بالســـالم واألمـــن، إدراج مســـائل األطفـــال والصـــر
سيما فيمـا يتصـل بواليـات عمليـات السـالم، والتخطـيط لبعثـات سـالم جديـدة، والتقـارير                   ال

الواردة من بعثات حفظ السالم، وقرارات جملس األمن املتعلقة ببلـدان معينـة أو مواضـيع ذات             
 .صلة
وفرقــة العمــل بانتظــام التطــورات الــيت ألمــني العــام مكتــب املمثــل اخلــاص لوسريصــد   - ١٠١

حتدث بشأن األطفال والصراع املسلح يف حـاالت معّينـة، وسـيقترحان اختـاذ إجـراءات بشـأهنا                 
 .واسترعاء االنتباه إليها عند اللزوم

واليونيسيف بإنشـاء وإدارة قاعـدة بيانـات    مكتب املمثل اخلاص لألمني العام وسيقوم    - ١٠٢
معلومات الرصد واإلبالغ نيابة عن اللجنة التوجيهية، اسـتنادا إىل قواعـد البيانـات       مركزية عن   
 .اجملّمعة قطريا

ويقوم كل كيان من كيانات األمم املتحدة األعضاء يف فرقـة العمـل املعنيـة باألطفـال            - ١٠٣
ــوىل تنســيق املســائل املتصــلة          ــع أو متوســط يت ــيني موظــف مبســتوى رفي والصــراع املســلح بتع

وينبغي جلهات التنسـيق هـذه أن تشـترك بتفـان وبانتظـام             . طفال والصراع املسلح يف إدارته    باأل
 .يف أنشطة فرقة العمل

ولكــي ميكــن وضــع ُنهــج ومبــادئ توجيهيــة مشــتركة آلليــة الرصــد واإلبــالغ، ينبغــي   - ١٠٤
غ واليونيسـيف جتميـع مبـادئ توجيهيـة عـن الرصـد واإلبـال          كتب املمثل اخلاص لألمـني العـام        مل

تقوم على اخلربة املكتسبة إىل حد اليـوم، بالتعـاون مـع فرقـة العمـل املعنيـة باألطفـال والصـراع                      
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املسلح، وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وأفرقة األمم املتحدة القطرية، واملنظمـات غـري              
 . احلكومية
، عـــاممكتـــب املمثـــل اخلـــاص لألمـــني ال ال ســـيماوسيواصـــل أعضـــاء فرقـــة العمـــل،   - ١٠٥

واليونيسيف، ومفوضية حقوق اإلنسـان، ومفوضـية شـؤون الالجـئني، القيـام بنشـاط بالـدعوة                 
 .واالستفادة من املعلومات املقدمة عن طريق اآللية

وبعــد بدايــة تطبيــق اآلليــة، ســيتطلب عملــها بسالســة وبشــكل كامــل تفــاعال كثيفــا     - ١٠٦
واليونيسـيف،  اص لألمـني العـام      مكتـب املمثـل اخلـ     يتضمن زيارات ميدانية منتظمة مـن طـرف         

وتوجيها منتظما بني فرقة العمل وأفرقـة األمـم املتحـدة امليدانيـة، لكفالـة اسـتمرار االسـتعراض                   
وجيـري تقيـيم رمسـي لعمـل اآلليـة          . والتغذية العكسية وتـدفق املعلومـات بسالسـة يف االجتـاهني          

 .بعد سنة من بداية عملها
 

جـراءات الـيت    إل واليت عليها مسـؤولية اختـاذ ا       �اءاتستتخذ اإلجر �اهليئات اليت    -حاء  
 تستلزمها متابعة تقارير الرصد

ينبغي أن تكون التقارير اجملّمعـة دافعـا يـدفع اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة إىل                     - ١٠٧
العمل، كل وفق ما له مـن وسـائل وتـأثري لكفالـة محايـة األطفـال املتضـررين بـاحلرب وحقهـم                       

وميكن لذلك العمل أن ميتد من الـدعوة إىل االمتثـال  وإدانـة االنتـهاكات، وتطبيـق                  . ورعايتهم
ــدابري املســتهدفة  ــات اختــاذ اإلجــراء � و. الت ــة، وجملــس   ي الرئيســ�هيئ ة هــي احلكومــات الوطني

األمـــن، واجلمعيـــة العامـــة، واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، وجلنـــة حقـــوق اإلنســـان، واملنظمـــات 
 . اإلقليمية

 
 كومات الوطنيةاحل - ١ 

تقع على عاتق احلكومات أكـرب مسـؤولية مباشـرة، رمسيـا وقانونيـا وسياسـيا، حلمايـة                 - ١٠٨
ومن املهـم التشـديد علـى كـل مـن مركزيـة وتـأثري        . األطفال املعرضني للصراع املسلح يف البلد    

دهم دور الســلطات الوطنيــة يف تــوفري احلمايــة والغــوث الفعلــيني جلميــع األطفــال الــذين يتهــد   
 وأول خـط  ،� اختـاذ اإلجـراء  اتهيئـ �ومتثل احلكومات الوطنية، من هذه الزاويـة، أول   . خطر
وينبغي جلميع اإلجراءات اليت تتخذها كيانات األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة             . دفاع

الدولية على الصعيد القطري أن تكون مصممة دائما لدعم وتكملة دور السلطات الوطنيـة يف               
ويف احلــاالت الــيت . احلمايــة والتأهيــل، ولــيس أبــدا احللــول حملــها يف القيــام بــذلك الــدورجمــايل 

تكون فيها مؤسسات احلمايـة الوطنيـة شـديدة الضـعف بسـبب طـول الصـراع املسـلح، ينبغـي                     
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للشركاء الدوليني أن يـدعموا، علـى سـبيل األولويـة، إعـادة بنـاء مؤسسـات وقـدرات احلمايـة                     
 .والتأهيل احمللية

 
 اإلجراءات اليت يتعني على احلكومات الوطنية اختاذها  

ينبغــي للحكومــات الوطنيــة ســن وتطبيــق تشــريعات وطنيــة ذات صــلة تكفــل محايــة      - ١٠٩
ــاحلرب داخــل      ــة وتأهيــل األطفــال املتضــررين ب ــة محاي األطفــال وحقــوقهم وســالمتهم؛ وكفال

ملانية ذات الصلة، مثـل اللجـان   واليتها القضائية؛ وينبغي، حسب االقتضاء، تشجيع اللجان الرب     
املعنية حبقوق اإلنسان، والتنمية، واملساعدة اإلنسانية، والشؤون اخلارجية، على تلقـي التقـارير             
ــلح،        ــراع املسـ ــال والصـ ــال األطفـ ــال يف جمـ ــد واالمتثـ ــن الرصـ ــة عـ ــة والدوليـ ــة الوطنيـ الدوريـ

 ســياق مســؤوليتها  واستعراضــها واختــاذ إجــراءات بشــأهنا؛ وينبغــي للحكومــات أن تقــوم، يف   
الدولية، بتعزيز جدول األعمال املتعلق باألطفـال والصـراع املسـلح، داخـل املنظمـات املتعـددة                 

 .األطراف ويف عالقات التعاون الثنائي
 

 جملس األمن - ٢ 
جمللــس األمــن، بســبب مســؤوليته الرئيســية يف جمــال الســلم واألمــن، مســؤولية خاصــة   - ١١٠

ــة األ  ــة محاي وجملــس األمــن أهــم  . طفــال املعرضــني للصــراع املســلح وســالمتهم  تتمثــل يف كفال
، ومــن بعيــد، فيمــا يتعلــق بكفالــة االمتثــال ملعــايري محايــة األطفــال يف �جــراءاإل اختــاذ اتهيئــ�

 .الصراع املسلح
 

 اإلجراءات اليت يتعني على جملس األمن اختاذها   
ألداة الرئيسـية إلحالـة املعلومـات       ميثل تقريـر األمـني العـام السـنوي إىل جملـس األمـن ا                - ١١١

واملقصـود مـن املناقشـة السـنوية الـيت جيريهـا جملـس األمـن عـن األطفـال             . عن الرصد واالمتثـال   
 .املتضررين بالصراع املسلح هو إجراء استعراض منتظم حلالة الرصد واالمتثال على امليدان

 احلالة السـائدة يف بلـد       ويوصى بأن يستعرض اجمللس الرصد واالمتثال كلما استعرض         - ١١٢
 .ما لكفالة إدراج الشواغل املتعلقة باألطفال والصراع املسلح يف القرارات اليت يتخذها

قــد يــود اجمللــس أن يضــّمن إحاطاتــه ومناقشــاته بشــأن مجيــع بعثــات تقصــي احلقــائق     - ١١٣
 .امليدانية قائمة بالشواغل احملددة املتصلة باألطفال والصراع املسلح

د يــود اجمللــس، يف ســعيه إىل تعزيــز محايــة األطفــال يف الصــراع املســلح، ورصــدها    قــ  - ١١٤
 .وإدراجها يف صلب أعماله، أن يكفل وجودها يف واليات مجيع بعثات حفظ السالم
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ويتطلـب  . متثل تقارير الرصد واالمتثـال الـيت يتلقاهـا جملـس األمـن دافعـا علـى العمـل                    - ١١٥
دي االنتـهاكات اجلسـيمة أو املتكـررة إىل اختـاذ اجمللـس            فالت مـن العقـاب أن تـؤ       إلوضع حد ل  

وقد يود اجمللـس أن يتخـذ إجـراءات حمـددة وملموسـة يف احلـاالت الـيت               . تدابري ملموسة بشأهنا  
تســجل فيهــا األطــراف املــذكورة يف تقريــري  تقــدما أو تقــدما غــري كــاف، وفقــا ألحكــام    ال

وينبغــي لتلــك التــدابري ). ٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٩القــرارات 
أن تتضمن فرض حظر على سفر القادة، واستبعادهم من مجيع هياكل احلكم وأحكـام العفـو،                
وفرض حظر على توريـد األسـلحة الصـغرية، وحظـر املسـاعدة العسـكرية، وفـرض قيـود علـى                     

 .رد الطبيعيةتدفق املوارد املالية إىل األطراف املعتدية، وحظر على االجتار غري املشروع باملوا
 

 اجلمعية العامة - ٣ 
متثل الدورة العادية اليت تعقدها اجلمعية العامة سـنويا فرصـة هامـة السـتعراض تقـارير                   - ١١٦

والتقرير السـنوي الـذي يقدمـه األمـني العـام إىل      . الرصد واالمتثال واختاذ ما يلزم من إجراءات      
ل االعتـداءات اجلسـيمة ويــذكر   جملـس األمـن بشـأن األطفـال والصـراع املسـلح، والـذي يسـجّ        

األطراف املسـؤولة عـن االنتـهاكات، يقـّدم يف الوقـت نفسـه إىل اجلمعيـة العامـة لتمكينـها مـن                       
 .جراءات املناسبة يف سياق واليتهاإلاختاذ ا

 
 اإلجراءات اليت يتعني على اجلمعية العامة اختاذها  

تعزيــز حقــوق األطفــال �ملعنــون قــد تــود اجلمعيــة العامــة أن ختصــص يف إطــار البنــد ا   - ١١٧
وميكـن لـذلك القـرار أن     .  قرارا للرصد واالمتثال يف جمال األطفال والصراع املسـلح         �ومحايتها

يتضــمن نــداء إىل االمتثــال، وإدانــة لالنتــهاكات اجلســيمة، وتوصــيات حمــددة باختــاذ األطــراف  
 .املنتِهكة تدابري تصحيحية

إلنســان يف بلــد معــني، إدراج معلومــات الرصــد ميكــن، عنــد النظــر يف حالــة حقــوق ا  - ١١٨
واالمتثال ذات الصلة باألطفال يف الصراع املسلح يف املناقشـة ويف القـرارات الـيت تتخـذ بشـأن                

 .تلك احلالة
 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ٤ 
ميثــل نظــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ســنويا يف تقريــر وقــرارات جلنــة حقــوق      - ١١٩

 .جراءات اليت تتخذ على صعيد تلك اللجنةإل فرصة الستعراض ااإلنسان
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 اإلجراءات اليت يتعني على اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  
ينبغــي للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي أن خيصــص دوريــا جــزءه الرفيــع املســتوى   - ١٢٠

سـألة الرصـد    الستعراض مسـألة األطفـال والصـراع املسـلح، وأن يشـدد بشـكل خـاص علـى م                  
 .واالمتثال

 
 احملكمة اجلنائية الدولية - ٥ 

إلنشــاء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أمهيــة مزدوجــة، فهــي متثــل رادعــا وهيئــة ميكــن فيهــا   - ١٢١
 .مقاضاة جرائم احلرب يف حق األطفال

 
 اإلجراءات اليت يتعني على احملكمة اجلنائية الدولية اختاذها  

 ملموسة لكفالـة مقاضـاة املسـؤولني عـن جـرائم احلـرب يف حـق            ينبغي اختاذ خطوات    - ١٢٢
وبإمكـان  . وبـدأت بالفعـل بعـض املبـادرات يف ذلـك االجتـاه            . األطفال، يف أسرع وقـت ممكـن      

، وفرقة العمل املعنيـة باألطفـال يف        ألطفال والصراع املسلح  لمكتب املمثل اخلاص لألمني العام      
رصد واإلبالغ أن يسـهموا يف عمـل هـذه اهليئـة بتزويـد              الصراع املسلح، وفرقة العمل املعنية بال     

 .مدعي احملكمة مبا لديهم من معلومات ذات صلة
ودور الردع الذي تقوم هبا احملكمة اجلنائية الدولية حباجة إىل تعزيز نشـط عـن طريـق                   - ١٢٣

ن التركيــز علــى اجلانــب االســتباقي فيمــا تقــوم بــه األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة مــ 
 .عدأنشطة الدعوة واإلعالم على مجيع الُص

 
 نظام حقوق اإلنسان لألمم املتحدة - ٦ 

ينبغي توجيه جمموعة اآلليات اليت متثل نظـام حقـوق اإلنسـان لألمـم املتحـدة توجيهـا                    - ١٢٤
وهلـذه األولويـات دور     . منظما يعزز فعالية الرصد واالمتثال يف جمال األطفال والصراع املسـلح          

 .هذا السياقحاسم يف 
 

 اإلجراءات اليت يتعني على جلنة حقوق اإلنسان اختاذها  
تتلقــى جلنــة حقــوق اإلنســان التقريــر الســنوي عــن الرصــد واالمتثــال بشــأن األطفــال    - ١٢٥

وميكن أن يكون ذلك أساسا إلجراء استعراض سنوي واختاذ إجـراءات عـن             . والصراع املسلح 
 .رة العادية للجنةطريق قرار خيصص هلذا الغرض، يف الدو
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وعند النظر يف حالة حقوق اإلنسـان يف بلـدان حمـددة متضـررة مـن الصـراع املسـلح،               - ١٢٦
ميكــن للجنــة إن تــدرج يف مناقشــاهتا ويف القــرارات الــيت تتخــذها يف ذلــك الســياق، الشــواغل    

 .املتصلة حتديدا باألطفال يف الصراع املسلح
 

 وق اإلنسان اختاذهااإلجراءات اليت يتعني على مفوضية حق  
ميكن ملفوضية حقوق اإلنسان أن تقوم بأنشطة الدعوة وتقصي احلقائق والقيام، عنـد               - ١٢٧

ــهاكات        ــا أعمــال فضــيعة وانت االقتضــاء، بتحقيقــات مســتقلة يف حــاالت حمــددة ارُتكبــت فيه
وميكـن إدراج الشـواغل بشـأن األطفـال يف الصـراع املسـلح بانتظـام                . جسيمة يف حق األطفـال    

 .ضمن مهام واختصاصات املوظفني امليدانيني املعنيني حبقوق اإلنسان
 

 اإلجراءات اليت يتعني على جلنة حقوق الطفل اختاذها  
ميكــن للجنــة حقــوق الطفــل أن تــدرج مســائل الرصــد واملســاءلة بشــأن األطفــال            - ١٢٨

 لألمـني العـام     مكتـب املمثـل اخلـاص     ويقـدم   . والصراع املسلح يف استعراضها للتقـارير القطريـة       
 حاليــا معلومــات تكميليــة خاصــة باألطفــال والصــراع املســلح قبــل لألطفــال والصــراع املســلح

إجراء االستعراضات القطريـة؛ وميكـن توسـيع هـذه املمارسـة بالتعـاون مـع فرقـة العمـل املعنيـة                       
 .باألطفال والصراع املسلح وفرق العمل املعنية بالرصد واإلبالغ

 
 ني على املقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان اختاذهااإلجراءات اليت يتع  

يوجد مقررون خاصون وخـرباء مسـتقلون يركـزون علـى حـاالت حمـددة منـها عـدد                     - ١٢٩
ــاحلرب   ــدان املتضــررة ب ــيت    . مــن البل ــارير ال ــع التق وينبغــي للمقــررين اخلاصــني أن يضــّمنوا مجي

ــد     ــلح، وأن يشـ ــراع املسـ ــال والصـ ــة باألطفـ ــا خاصـ ــدوهنا فروعـ ــى  يعـ ــاص علـ ــكل خـ دوا بشـ
 . جيم من هذا التقرير�االنتهاكات اجلسيمة الستة احملددة يف الفرع الثالث 

ردة يف اومن املهم أيضـا أن يـذكر املقـررون اخلاصـون الصـكوك واملعـايري الدوليـة الـو                   - ١٣٠
 دال مــن هــذا التقريــر كأســاس لــدعوة اســتباقية بشــأن األطفــال والصــراعات  -الفــرع الثالــث 

، وأن يستفيدوا من املعلومات الواردة يف التقارير الـيت تصـدرها هيئـات األمـم املتحـدة           املسلحة
 .اليت تشرف على املعاهدات

وهناك مقررون خاصون يغطون مسائل مواضيعية هلا صلة مباشرة بالشـواغل املتعلقـة               - ١٣١
اءات مـوجزة   باألطفال والصراع املسلح، منهم باخلصوص املقرر اخلـاص املعـين باإلعـدام بـإجر             

أو خارج نطاق القضـاء؛ واملقـرر املعـين بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه ونتائجـه؛ واملقـرر اخلـاص                       
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 النسـاء واألطفـال؛ وممثـل األمـني العـام املعـين باألشـخاص               ال سـيما  املعين باالجتار باألشخاص،    
 .املشردين داخليا

 
 وتعزيز حقوق اإلنسان اختاذهااإلجراءات اليت يتعني على اللجنة الفرعية املعنية حبماية   

ميكن إنشاء فريق عامل دائم معـين باألطفـال والصـراع املسـلح، تشـرف عليـه اللجنـة                - ١٣٢
وتتمثــل مهمتــه يف القيــام باســتعراض منــتظم  . الفرعيــة املعنيــة حبمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان  

 ووضـع توصـيات     للرصد واالمتثال فيما يتصل باألطفال والصراع املسلح، يف حـاالت حمـددة،           
مكتــب املمثــل ىل املعلومــات الــيت يقــدمها إبــإجراءات حمــددة تتخــذها اللجنــة الفرعيــة اســتنادا  

 وفرقــة العمــل املعنيــة باألطفــال والصــراعات املســلح اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراع
 .املسلحة

 
 املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية - ٧ 

مكتب املمثل اخلـاص     يف السنوات األخرية، بالتعاون مع       قامت عدة منظمات إقليمية     - ١٣٣
، بـإدراج مسـألة محايـة األطفـال املتضـررين بـاحلرب يف       املسـلح  لألمني العام لألطفال والصـراع 

وبإمكـان املنظمـات    . وحيث جملس األمن على القيام بذلك ويشـجعه       . براجمها وجداول أعماهلا  
ــام مت    ــة نظ ــثريا يف إقام ــة أن تســهم ك ــال     اإلقليمي ــا يتصــل باألطف ــال فيم ضــافر للرصــد واالمتث

 املسـلح  مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لألطفـال والصـراع       وسيواصـل  . والصـراع املسـلح  
ىل املنظمات اإلقليمية، لتنظر فيها وتتخذ بشأهنا مـا متليـه والياهتـا             إإحالة تقارير الرصد السنوية     
 .واختصاصاهتا من إجراءات

 
 ني على املنظمات اإلقليمية اختاذهااإلجراءات اليت يتع  

ــة األطفــال املتضــررين بالصــراع       - ١٣٤ ــة أن تــدرج وتــدمج محاي ينبغــي للمنظمــات اإلقليمي
املسلح فيما تقوم به من أنشـطة الـدعوة ويف سياسـاهتا وبراجمهـا؛ وأن تطـور أنشـطة اسـتعراض                     

ظفي محايـة األطفـال   األقران، وآليات الرصد واإلبالغ؛ وأن تدرج أنشطة الرصد وتـدريب مـو     
يف عمليات السالم اليت تقوم هبا ويف أنشطتها امليدانية؛ وأن تقوم مببادرات دون إقليميـة لوضـع    

ــد األطفــال واختطــافهم عــرب   ال ســيماحــد لألنشــطة املضــرة باألطفــال وقــت الصــراع، و     جتني
 .ارد الطبيعيةاحلدود، واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية، واالجتار غري املشروع باملو

، مـثال، مبـادرات     اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا     وقد اختذ االحتاد األورويب و      - ١٣٥
وبإمكـان منظمـات إقليميـة أخـرى، مثـل االحتـاد اإلفريقـي،              . هامة يف البعض من هذه اجملاالت     

بـا، ورابطـة   ومنظمة الدول األمريكية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة األمن والتعاون يف أورو        
مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام    أمم جنوب شرق أسيا، القيام مببادرات مماثلة، بالتعاون مع    

 .املسلح لألطفال والصراع
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 دور املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين - ٨ 
 تقوم املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين بـدور علـى غايـة األمهيـة يف                       - ١٣٦

ــق باألطفــال والصــراع املســلح      ــز نظــام الرصــد واإلبــالغ املتعل ــد نشــأت يف  . تطــوير وتعزي وق
ولغـرض  . صفوف تلك املنظمات حركة نشطة بشأن جدول أعمال األطفال والصراع املسلح          

شـبكات الـدعوة الدوليـة،      : بالغ، هناك ثالثة أنواع هامة من العناصر الفاعلة       إلتعزيز الرصد وا  
ل وقـف اسـتعمال األطفـال اجلنـود؛ واملنظمـات غـري احلكوميـة املكرسـة                 مثل التحالف مـن أجـ     

لتنفيــذ الــربامج التشــغيلية علــى امليــدان، مثــل املنظمــة الدوليــة للرؤيــة العامليــة والتحــالف الــدويل 
إلنقــاذ الطفولــة؛ واحلركــة املتناميــة للمنظمــات احملليــة غــري احلكوميــة ومجاعــات اجملتمــع املــدين   

ــدعوة واحل  ــة للصــراعات    املكرســة لل ــى اخلطــوط األمامي ــل عل ــة والتأهي وللمنظمــات غــري  . ماي
 : احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين أدوار هامة بشكل خاص يف اجملاالت التالية

بإمكــان شــبكات املنظمــات غــري احلكوميــة، مثــل التحــالف مــن أجــل وقــف     )أ( 
يع الرصــد يف جمــاالت اســتخدام األطفــال اجلنــود، اإلســهام يف مواصــلة تطــوير وتعميــق مشــار   

أما قائمة اجملاالت املرصودة فتشمل الرصد واإلبالغ بشأن مجيع اجلوانب املتصـلة            . اختصاصها
 باألطفال والصراع املسلح؛ وميكن أيضا تطوير وتعزيز أنشطتها؛

ىل إصــدار تقــارير رصــدها إوبإمكــان هــذه املنظمــات غــري احلكوميــة، إضــافة   )ب( 
 اما يف تقارير األمم املتحدة عن الرصد واإلبالغ؛املستقل، أن تقدم إسهاما ه

ينبغي أن تقدم املنظمـات غـري احلكوميـة إحاطـات إىل اجمللـس األمـن يف إطـار                    )ج( 
 ؛�صيغة آريا�

ــة      )د(  ــة الــيت يشــدد نشــاطها أساســا علــى احلماي ــة غــري احلكومي املنظمــات الدولي
 مشـاركتها النشـطة يف شـبكات        والتأهيل يف امليـدان قـادرة علـى تقـدمي إسـهام هـام عـن طريـق                 

 محاية األطفال وأفرقة العمل املعنية بالرصد واإلبالغ؛

تقوم املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع الدويل احمللية، مثـل الرابطـات             )هـ( 
النسائية، ورابطات األبوين، والقادة وكبار السن، واجلماعات الروحية، وجمموعات الشـباب،           

ومــن املهــم أيضــا اشــتراك تلــك  .  مجــع املعلومــات والتأكــد مــن صــحتها بــدور ال غــىن عنــه يف
املنظمات واجلمعيات يف شـبكات محايـة األطفـال وأفرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ، يف                    

 .أطار ما تقوم به من أنشطة الدعوة واحلماية والتأهيل على جبهة الصراع

ت غري احلكومية ومنظمات اجملتمـع املـدين        وإضافة إىل ما تسهم به مجيع فئات املنظما         - ١٣٧
يف أنشطة الرصد واإلبـالغ، مثلمـا ورد أعـاله، ينبغـي هلـا أيضـا مواصـلة دورهـا اهلـام يف جمـال                         

 .الدعوة، واالستفادة يف ذلك من املعلومات الواردة عن طريق آلية الرصد واإلبالغ
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 اع املسلحخارطة تنظيمية لشبكة الرصد واإلبالغ يف جمال األطفال والصر  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــم املتحــدة  ــة األم أفرق
ــة  ــور (امليدانيـــ احلضـــ

 )امليداين

عمليــــــات األمــــــم
املتحـــــــدة حلفـــــــظ 

احلضـــور (الســـالم 
 )امليداين

، مفوضية شؤون )مستشار يف شؤون محاية األطفال(ليات حفظ السالماليونيسيف، وإدارة عم(فرقة العمل املعنية بالرصد واالبالغ
 )الالجئني، مفوضية حقوق اإلنسان، منسق الشؤون اإلنسانية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املنظمات غري احلكومية الرئيسية

غري احلكومية، مجعيات اجملتمع املدين واملنظمات املؤسسات احلكومية، كيانات األمم املتحدة، املنظمات الدولية(شبكة محاية األطفال
)غري احلكومية احمللية

املمثل اخلاص لألمني العـام
 أو املنسق املقيم

التقرير القطري

التقرير السنوي عن اإلبالغ واالمتثال والتقارير واإلحاطات املخصصة

، واليونيسيف، وإدارة شؤون نزع  لألمني العام لألطفال والصراع املسلحاخلاصمكتب املمثل(فرقة العمل املعنية باألطفال والصراع املسلح
، ومفوضية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةالسالح، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومنظمة العمل الدولية، و

املستشارة اخلاصة لألمني العام للقضايا اجلنسانية ، ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقياحقوق اإلنسان، ومكتب الشؤون القانونية، و
 )، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية شؤون الالجئني، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةوالنهوض باملرأة

جملس األمن

 املنظمات غري احلكومية

 اجلمعية العامة
جلنة حقوق اإلنسان

احلكومات الوطنية
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احلكومــــة الوطنيــــة وغريهــــا  
 اإلجـراءات  اختـاذ  من جهات   
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ــاذ جهـــات اختـ
إجراء أخرى

، مكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراع املسلح(اللجنة التوجيهية لفرقة العمل املعنية باألطفال والصراع املسلح 
مكتب تنسيق الشؤون ئني، ومفوضية حقوق اإلنسان، وواليونيسيف، وإدارة عمليات حفظ السالم، ومفوضية شؤون الالج

)اإلنسانية

دان
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 يف
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مجع

ــلطات الســـــــــــــــــــ
ــات  واملؤسســــــــــــــ

 احلكومية احمللية

ــع   ــات اجملتمــ منظمــ
املـــدين واملنظمـــات  
غـــــــري احلكوميـــــــة 

 احمللية

املنظمـــــــات غـــــــري 
ــة   ــة الدوليـ احلكوميـ
ــة   ــة حبمايــــــ املعنيــــــ

 األطفال
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إدراج أفضــل املمارســات يف بــرامج نــزع ســالح األطفــال وتســرحيهم        -رابعا  
 وإعادة إدماجهم

 ١٥٣٩من قـرار جملـس األمـن      ) ج (١٥هذا الفرع من التقرير مقدم استجابة للفقرة          - ١٣٨
نـــزع الســالح يف بــرامج املتبعــة أفضــل املمارســات الــيت طلبــت اســتكماال لوصــف  ) ٢٠٠٤(

 .والتسريح وإعادة اإلدماج
بدأ أو تواصل خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير عـدد مـن بـرامج نـزع سـالح األطفـال                      - ١٣٩

ــن حــاالت ال     ــاجهم، يف كــل م ــادة إدم ــد الصــراع   وتســرحيهم وإع ــا بع ويف حــني . صــراع وم
من تقريـري   يوجد منوذج فعال وحيد لتلك الربامج، اسُتخلصت دروس هامة، مثلما يتضح             ال

 يف عمليـات نـزع       طُبقـت تلـك الـدروس بـدرجات متفاوتـة          ومنذ ذلـك الوقـت،    . ٢٠٠٣لعام  
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف أفغانستان، وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة،           

ويقوم فريق عامل تابع لألمم املتحـدة مشـترك بـني الوكـاالت             . ليربياوسرياليون، وكولومبيا، و  
ين بـــرتع الســـالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـــاج بوضـــع السياســـات واملبـــادئ التوجيهيـــة  ومعـــ

واإلجــراءات لتخطــيط بــرامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وتنفيــذها ورصــدها،   
وبإدراج ذلك يف مبادراته باملتعلقة بأفضل املمارسـات والـدروس املكتسـبة فيمـا يتصـل بـربامج                  

هنـج لألمـم املتحـدة حنـو        �ويف إطـار مبـادرة      . م وإعادة إدماجهم  نزع سالح األطفال وتسرحيه   
، جيـري حاليـا وضـع الصـيغة         �نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف بيئـة حفـظ السـالم              

 .�األطفال ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج�النهائية لوحدة تتعلق بـ 
. رامج منفصــلة خاصــة بتســرحيهمينبغـي الســعي دائمــا إىل تســريح األطفــال وتنظـيم بــ   - ١٤٠

 طفال مـن القـوات املسـلحة واجلماعـات املسـلحة قبـل       ٢ ٢٦٠وقد ُسّرح يف بوروندي حوايل     
بيــد أن العديــد مــن . �اهليكــل الــوطين لألطفــال اجلنــود�تســريح املقــاتلني الكبــار، عــن طريــق 

تظروا أكثر مـن    األطفال الذي كانت هلم صلة باجلماعات املسلحة ُجّمعوا يف مناطق جتميع وان           
مثانيــة أشــهر قبــل الــتمكن مــن العــودة إىل أســرهم؛ ويعــود ذلــك التــأخري إىل قلــة التــزام بعــض    
القادة، واىل طول املفاوضـات  حـول التسـريح العـام، واىل قلـة املـوارد املتاحـة لـرتع السـالح،                       

إىل ، نظمــت املنظمــات غــري احلكوميــة بــرامج موجهــة  ليربيــاويف . والتســريح وإعــادة اإلدمــاج
األطفال، منها برامج حملو األمية، وأنشطة للرعاية النفسـية والترفيـه، عـن طريـق مراكـز الرعايـة                   

وينبغـي لبعثـات حفـظ      . املؤقتة اليت ميكن لألطفال املسرحني أن يبقوا مدة أقصـاها ثالثـة أشـهر             
نظمـات  السالم ووكاالت األمم املتحدة أن حتاول االستفادة من اخلـربة احملليـة ومـن قـدرات امل                

ــة إىل         ــرامج شــاملة وموجه ــذ ب ــال، لوضــع وتنفي ــة األطف ــة يف جمــال محاي ــة العامل غــري احلكومي
ومن املسائل اليت تتطلـب املزيـد مـن         . األطفال يف جمال نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج       
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 مدة االستضافة وأنواع األنشطة املضطلع هبا يف مراكز الرعايـة؛ والوسـائل           : االهتمام والدراسة 
املناسبة للتصدي إلساءة استعمال املخدرات من طـرف األطفـال؛ واخليـارات املتاحـة ملسـاعدة                

 .األطفال الذين فقدوا أسرهم
ينبغي منح األطفال املنتسبني للقوات املقاتلة والذين عربوا إىل بلد ملجأ مركزا قانونيـا               - ١٤١

 مركـز الالجـئ إىل األطفـال        ينبغـي مـنح   . ومحاية ومسـاعدة تعزيـزا لتأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم          
الذين فروا من الصراع املسلح بسبب خوفهم املفهوم من التجنيد العسـكري القسـري، أو مـن         

ويف الفتــرة مــن  . االســترقاق اجلنســي، أو غــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق الطفــل 
ــنح ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢ ــدئيا يف     ١٦٨، ُم ــزع ســالحهم مركــز الالجــئ مب ــد ن ــا بع ــال ليربي   طف

ســرياليون وُوضــعوا يف خميمــات لالجــئني الليــبرييني؛ وعــاد األطفــال الــذين أمكــن العثــور علــى  
التحديــد اجليــد : وتضــمنت تلـك العمليــة عناصــر حلمايــة األطفـال مثــل  . أسـرهم عــودة طوعيــة 

هلوية األطفال مباشرة بعد دخوهلم بلد اللجوء؛ وفصلهم بسرعة عن قـادهتم؛ وإيـوائهم يف بيئـة                 
؛ )بــدال مــن بقــائهم مــع حمــاربني أجانــب كبــار يف معســكرات جتميــع   (ة للتأهيــل مدنيــة مواتيــ

وتوعية جمتمعات الالجئني لتيسري إعادة اإلدمـاج حمليـا؛ والوصـول إىل التعلـيم؛ وبـرامج إسـداء                  
املشــورة وتقــدمي الرعايــة النفســية؛ والرعايــة املؤقتــة داخــل اجملتمــع احمللــي، والبحــث عــن األســر 

 .ل والعودة الطوعية إىل الوطن يف أمن وكرامةاألصلية، ومل الشم
ينبغي ملعايري األهلية أن تكون واسعة بدرجة كافيـة وقائمـة علـى مبـادئ كايـب تـاون                    - ١٤٢

 ما ينبغـي اشـتراط تسـليم األطفـال ألسـلحتهم      .بشأن األطفال والقوات أو اجملموعات املسلحة     
دة التأهيـل، ومـا ينبغـي دفـع أمـوال           ليمكنهم االشتراك يف برامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـا           

ومــن املؤســف لــه أنــه حــىت يف احلــاالت الــيت حظــي فيهــا . مقابــل األســلحة الــيت يتخلــون عنــها
التخطيط لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بالقبول على نطاق واسـع، مثلمـا هـو احلـال       

لقوات أو اجلماعــات فقــد ُمنــع أطفــال ممــن هلــم صــلة بــا  . ، فــإن تطبيقــه غــري متماثــل ليربيــايف 
والوعـد بتقـدمي منحـة    .  من دخول مواقع التسـريح ألهنـم مل يكونـوا مسـلحني           ليربيااملسلحة يف   

؛ وتفيـد األنبـاء بـأن قـادة عسـكريني ادعـوا أهنـم               ليربيـا نقدية مقابل األسلحة مثلت مشـكلة يف        
 للحصـول  أوصياء على جنودهم األطفـال، أو افتكـوا أسـلحتهم وسـلموها ألطفـاهلم احلقيقـيني          

بــل أن قــادة بــاعوا أســلحة إىل أطفــال ليتمكنــوا مــن دخــول برنــامج نــزع  . علــى املــنح النقديــة
وينبغـي اسـتخدام بـدائل عـن املـنح النقديـة متنـع حـدوث                . السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج      

تلك املمارسات وتسهم مباشرة يف تعليم األطفال اجلنود السابقني ومتكينـهم مـن سـبل العـيش                  
 .اماملستد
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ينبغي أال ُيعامل األطفال الـذي يفـرون مـن قـوات أو مجاعـات مسـلحة، أو ُيسـرحون                     - ١٤٣
 مــن ٦ وفقــا هلــذا املبــدأ وتطبيقــا للمــادة  .منــها، وأو يقعــون أســرى، معاملــة احملــاربني األعــداء 

الربوتوكول االختيـاري بشـأن اشـتراك األطفـال يف الصـراعات املسـلحة، ُمنحـت جمموعـة مـن                    
ــا  ــال هل ــة      األطف ــة فوري ــة محاي ــهم الســلطات الفرتويلي ــة مســلحة أوقفت ــة كولومبي  صــلة مبجموع

وأقامت حكومـة كولومبيـا إجـراءات قانونيـة وإداريـة تكفـل تسـليم               . ومساعدة على االندماج  
ــادة          ــزع الســالح والتســريح وإع ــامج ن ــات املســلحة إىل برن ــادرون اجلماع ــذين يغ ــال ال األطف

بيـد أن هـذا املبـدأ مل ُيحتـرم مـع األسـف       . سرة الكولـوميب معهد رعاية األ اإلدماج الذي يديره    
يف عدد مـن حـاالت الصـراع أعُتقـل فيهـا أطفـال بسـبب مشـاركتهم يف اجلماعـات املسـلحة،                       

 .واسُتعملوا أحيانا ألغراض جتميع معلومات استخبارية
أن ينبغــي ألنشــطة إعــادة اإلدمــاج أن تتبــع هنجــا جمتمعيــا متكــامال وينبغــي للتــدخالت  - ١٤٤

:  وقد أتبع هذان النـهجان يف أفغانسـتان        .تتجنب معاملة األطفال اجلنود السابقني معاملة فريدة      
فقد عومل األطفال اجلنـود املسـّرحون نفـس معاملـة األطفـال املتضـررين بـاحلرب، عـن طريـق                      

، وأدت اجملتمعـــات احملليـــة دورا مركزيـــا يف جهـــود برنـــامج البـــدايات اجلديـــدة يف أفغانســـتان
، فتوجــد ليربيــاأمــا يف . ح باشــتراكها يف فــرز األطفــال املــؤهلني لالشــتراك يف الربنــامج  التســري

دالئل متزايدة على أن دفع املنح النقدية إىل األطفال املسـرحني أضـر بقبـوهلم يف اجملتمـع احمللـي                    
 .واندماجهم فيه

 إنشـاء    بـالرغم مـن    .ينبغي توجيه اهتمـام خـاص ملـا تنفـرد بـه الفتيـات مـن احتياجـات                  - ١٤٥
مرافق خاصة منفصلة للفتيان والفتيات ووجود برامج تراعـي احتياجـات كـل مـن اجلنسـني يف                  
بعض البلدان، مثل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، فـإن الفتـاة ال تـزال يف معظـم حـاالت نـزع             

ــات الوصــول إىل التســريح  الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج ال حتصــل علــى مجيــ    ع إمكاني
 وسـرياليون   ليربيـا ويف العديـد مـن حـاالت الصـراع، مثـل            . ماج يف جمتمعاهتن احمللية   إعادة اإلد و

ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، يتـــردد احملـــاربون يف تســـريح الفتيـــات إىل مراكـــز الرعايـــة   
وواجهــت الفتيــات الالئــي محلــن يف هــذه  . �زوجــات�االنتقاليــة، وحيتفظــون هبــن قســرا كـــ  

ومثلمـا حـدث يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      . ىل جمتمعاهتنالظروف وصما عند عودهتن إ    
ينبغــي لــربامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج أن تــويل اهتمامــا خاصــا إىل الفتيــات   

 .الالئي يقعن ضحية االستغالل اجلنسي واىل الفتيات الالئي يرأسن أسر معيشية
ل الـذي ارتبطـوا يف السـابق بقـوات أو           يتطلب دعـم أنشـطة اإلدمـاج اجملتمعيـة لألطفـا           - ١٤٦

ــاحنني     ــل األجــل مــن امل ــا طوي ــة ســرياليون مســاعدة   .جمموعــات مســلحة، دعم  طلبــت حكوم
ــيم         ــامج االســتثمار يف التعل ــق برن ــال املســرحني، عــن طري ــاج األطف ــادة إدم ــى إع متواصــلة عل
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حون واألطفـال  اجملتمعي، الذي يقدم مواد تعليميـة إىل املـدارس الـيت يلتحـق هبـا األطفـال املسـر         
 طفـل مـن   ٣ ٠٠٠ويّسر هذا الدعم إعادة إدماج مـا يزيـد علـى           . العائدون من البلدان اجملاورة   
 .العائدين واحملاربني السابقني

 
التــدابري املقترحــة ملكافحــة األنشــطة غــري املشــروعة الضــارة باألطفــال يف  -خامسا  

 املنطقة دون اإلقليمية وعرب احلدود
ــر مقــدم اســتجابة للفقــرة   هــذا الفــرع مــن ا  - ١٤٧ ــر جملــس األمــن   ٣لتقري  ١٥٣٩ مــن تقري

اليت تطلب معلومات عـن التـدابري املتخـذة ملكافحـة األنشـطة غـري املشـروعة الضـارة              ) ٢٠٠٤(
 .باألطفال يف املنطقة دون اإلقليمية وعرب احلدود

 إن لألنشــطة غــري املشــروعة عــرب احلــدود، وهــي أنشــطة مترابطــة مــن حيــث أســباهبا      - ١٤٨
فاختطـاف األطفـال وجتنيـدهم عـرب        . العميقة ودينامياهتا، آثارا ضارة باألطفال وبالسلم واألمن      

احلـدود، واالجتـار باألسـلحة الصــغرية واألسـلحة اخلفيفـة، واالســتغالل غـري املشـروع للمــوارد        
. الطبيعية، كلها عوامل تزيد من ضـعف األطفـال أثنـاء الصـراع وبعـدة ويف الفتـرات االنتقاليـة                   

يعــة واالعتــداءات، وتقــّوض جهــود إحــالل  ظعــّرض تلــك األنشــطة األطفــال إىل اجلــرائم الف وت
وغالبـا مـا يـرتبط اسـتعمال     . السلم واألمن، واألنشـطة االقتصـادية املشـروعة، وسـيادة القـانون        

األطفال اجلنود ارتباطا شديدا باختطاف األطفال عـرب احلـدود وجتنيـدهم قسـرا وتدريبـهم مـن                  
اعات مسلحة، وغري ذلـك مـن أشـكال االسـتغالل، مثـل العمـل املـرتيل، أو           طرف قوات أو مج   

والصـلة  .  اليدوي، أو االستغالل اجلنسـي، أو االجتـار باألسـلحة اخلفيفـة أو األسـلحة الصـغرية              
املوثّقة بني استغالل اجملموعات املسـلحة غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة وبـني شـراء األسـلحة                    

ة حبصيلة بيع تلك املوارد تبعث على القلق الشـديد، ألهنـا شـكل مـن                اخلفيفة واألسلحة الصغري  
وغالبـا مـا يصـحب االسـتغالل غـري املشـروع            . أشكال الضرر املضاعف الذي يلحق باألطفـال      

ــوارد مــن اخلــدمات         ــه حيــّول امل ــال وتشــريدهم، إضــافة إىل أن ــة ســخرة األطف للمــوارد الطبيعي
 .والربامج املوجهة إىل األطفال

هلدف من التدابري املقترحـة هـو تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف اجلهـود الراميـة                    وا - ١٤٩
ومطلـوب بشـكل خـاص    . إىل مكافحة األنشطة غري املشروعة عـرب احلـدود، الضـارة باألطفـال        

اختاذ تدابري لتطبيق املعايري وخطـط العمـل الدوليـة الالزمـة لكفالـة حقـوق األطفـال املتضـررين                    
 .م وسالمتهم يف حاالت الصراع وبعده ويف احلاالت االنتقاليةباحلرب، ومحايته
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 توصيات عامة  
ينبغي للدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية أن تلتـزم مبكافحـة األنشـطة غـري املشـروعة                 - ١٥٠

عرب احلدود الضارة باألطفال، عن طريق إبرام اتفاقات إقليمية ثنائية ومتعددة األطراف، مبـا يف               
ادرات إلقامة شبكات لإلنذار املبكـر الوقـائي، وإنشـاء آليـات للرصـد تعـزز مجـع            ذلك اختاذ مب  

املعلومـــات وحتليلـــها وتعميمهـــا علـــى القـــائمني بإنفـــاذ القـــوانني، ووكـــاالت ملراقبـــة احلـــدود  
 .واجلمارك، وغريها من اجلهات ذات الصلة

باألنشـطة املـذكورة    ينبغي للدول األعضاء أن تصّدق على االتفاقيات الدوليـة املتصـلة             - ١٥١
 ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــةأعــاله، وأن تنفــذ أحكامهــا، مثــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

ملتعلقـة حبظــر   ا١٨٢ رقــم منظمـة العمــل الدوليـة  وبروتوكوالهتـا التكميليـة، واتفاقيــة   ) ٢٠٠٣(
التفاقيــة ، وا)١٩٩٩ (فوريــة للقضــاء عليهــا   واختــاذ إجــراءات،أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 

 ).١٩٣٠( املتعلقة بالسخرة أو العمل القسري ٢٩ رقم

ينبغي للدول األعضاء أن جتّرم األنشطة املرتبطة باألنشطة غري املشـروعة عـرب احلـدود،                - ١٥٢
املـــذكورة أعـــاله، وأن تتعـــاون يف التحقيـــق بشـــأهنا ومقاضـــاة املســـؤولني عـــن األعمـــال غـــري 

 .املشروعة

لتعاون عـرب احلـدود بـني بعثـات حفـظ السـالم، مثـل اآلليـات الـيت                 ينبغي تنفيذ آليات ا    - ١٥٣
 عملية األمم املتحـدة     ، و بعثة األمم املتحدة يف ليربيا    ، و بعثة األمم املتحدة يف سرياليون    وضعتها  

ــوار ــا، ويف كـــوت ديفـ ــة الكونغـــو    يف غـــرب إفريقيـ ــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـ بعثـ
، يف منطقة الـبحريات الكـربى، وذلـك لتعزيـز         دة يف بوروندي   عملية األمم املتح   ، و الدميقراطية

وينبغـي أيضـا   . النهج دون اإلقليمـي يف الوفـاء بواليـات تلـك البعثـات يف جمـال محايـة األطفـال          
 .كفالة التنسيق بني وكاالت محاية األطفال وبعثات حفظ السالم

ــدابري حمــددة تســتهدف      - ١٥٤ أطــراف الصــراعات  ينبغــي جمللــس األمــن أن ينظــر يف اختــاذ ت
املسلحة، وشركاءهم يف البلدان اجملاورة، ممن متثـل أعمـاهلم أنشـطة غـري مشـروعة عـرب احلـدود                    

 .تضر باألطفال وتأجج نار الصراع
 

 توصيات تتعلق باختطاف األطفال عرب احلدود وجتنيدهم  
جماعـة  للينبغي لوحـدات محايـة األطفـال يف املنظمـات اإلقليميـة مثـل الوحـدة التابعـة                    - ١٥٥

، أن ترسم وتنفذ استراتيجيات شاملة تتصدى ملختلف جوانـب          االقتصادية لدول غرب أفريقيا   
وينبغي لتلـك الوحـدات أن تيسـر تبـادل املعلومـات،            . اختطاف األطفال عرب احلدود وجتنيدهم    

والتــدريب املشــترك، وتنفيــذ املشــاريع بــني الوكــاالت الوطنيــة حلمايــة األطفــال وبــني العــاملني  
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وينبغـي للمنظمـات اإلقليميـة أن تضـع قاعـدة بيانـات بـاألفراد               . قيق املسـاواة بـني اجلنسـني      لتح
واجملموعــات املشــتبه يف قيــامهم بتــهريب األطفــال اجلنــود، وهــي معلومــات ينبغــي تبادهلــا مــع    

 . السلطات القضائية املعنية وطنيا ودوليا

احلدود، والتجنيـد واالجتـار،     وينبغي منح األطفال الذي يقعون ضحية االختطاف عرب          - ١٥٦
فـراج عنـهم يف   احلماية واملساعدة الالزمـتني يف البلـد املضـيف، مبـا يف ذلـك حتديـد اهلويـة، واإل                  

، والرعايـة اجملتمعيـة املؤقتـة،       )الـذي قـد يشـمل مركـز الالجـئ         (ظروف آمنة، واملركز القـانوين      
دة الطبيـة والقانونيـة، وتيسـري       والوصول إىل التعليم، واملشورة، وحتديد هويـة األسـرة، واملسـاع          
وينبغـي تعزيـز التعـاون دون       . العودة الطوعية إىل الـوطن، وغريهـا مـن احللـول املناسـبة الدائمـة              

اإلقليمي بني الوكاالت، السيما يف جمال حتديد هوية األسر عرب احلـدود، وملّ مشلـها، واإلعـادة            
 .إىل الوطن

ــة ووينبغــي للحكومــات واملنظمــات غــري احلكوم   - ١٥٧ ــدم   ي ــم املتحــدة أن تق وكــاالت األم
يكفي من احلماية والدعم واخلدمات إىل األطفال الذي وقعوا ضـحية االختطـاف والتجنيـد                ما

وينبغي ملنظمات اجملتمع املـدين احملليـة والوطنيـة والدوليـة، مبـا يف              . واالجتار واالستغالل اجلنسي  
سـائية أن تشـترك يف مجيـع جوانـب     ذلك القطـاع اخلـاص، وللزعمـاء الـدينيني، وللمنظمـات الن          

وينبغي تقـدمي الـدعم إىل اجلهـود املبذولـة علـى مسـتوى األوسـاط الشـعبية احملليـة             . هذه العملية 
 .ويف وسائط اإلعالم لتوعية اجلمهور بضرورة محاية األطفال املتضررين

 أن وينبغي خلطط العمل اإلقليميـة ملكافحـة اختطـاف األطفـال عـرب احلـدود وجتنيـدهم                 - ١٥٨
تتضــمن اســتجابات شــاملة مــن زاويــة العدالــة اجلنائيــة، مثــل توعيــة وتــدريب القــائمني بإنفــاذ    
القانون، واملبـادئ التوجيهيـة للتحقيـق يف االنتـهاكات واملقاضـاة بشـأهنا، ومحايـة اجملـين علـيهم                    

 .والشهود وتقدمي الدعم هلم
 

 ةتوصيات تتعلق باالجتار باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيف  
ينبغي للدول األعضاء أن تنفذ بالكامل برنـامج العمـل ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع                   - ١٥٩

 .باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومنعه والقضاء عليه
ينبغي للجـان الوطنيـة املعنيـة باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة أن تضـّمن خطـط                  - ١٦٠

 .مهور بضرورة محاية األطفال يف الصراعات املسلحةعملها محالت لتوعية اجل
ينبغي للدول األعضاء إنفـاذ حظـر األسـلحة بصـرامة أشـد، وأن تنظـر يف اختـاذ تـدابري                      - ١٦١

 .قسرية ضد من ينتهكون احلظر عمدا
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ينبغي للـدول األعضـاء أن تتخـذ مـا يلـزم مـن تـدابري تشـريعية وغريهـا لكفالـة املراقبـة                         - ١٦٢
ير األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واسـتريادها وعبورهـا ونقلـها، مبـا يف ذلـك              الفعلية لتصد 

 .استخدام شهادات إثبات املستخدم النهائي
ينبغي دعم عمل وكاالت األمـم املتحـدة الـيت تقـوم جبمـع البيانـات عـن أثـر األسـلحة                       - ١٦٣

 .ليةالصغرية واألسلحة اخلفيفة أثناء الصراع وبعده ويف احلاالت االنتقا
 

 توصيات تتعلق باالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية  
ينبغي للمؤسسات املتعددة اجلنسيات وللمستثمرين الـدوليني أن يأخـذوا يف اعتبـارهم              - ١٦٤

األثــر الــذي  حتدثــه عمليــاهتم علــى حقــوق الطفــل يف منــاطق الصــراع حيــث جيــري اســتغالل    
ملنـع االنتـهاكات والتخفيـف مـن أثرهـا والتقيـد            املوارد الطبيعيـة بشـكل غـري مشـروع، وذلـك            

 .بالقواعد األخالقية املناسبة واملتبعة
نظـام عمليـة    ينبغي رصد وتعزيز خطط التحقق والتصديق املتعلقة باملوارد الطبيعية، مثل            - ١٦٥

، من طرف مراقبني خـارجيني حمايـدين، وذلـك تعزيـزا للشـفافية              كمربيل إلصدار شهادات املنشأ   
وينبغي فرض تدابري قسرية على الشركات واألفراد الـذين  . ة يف قطاعات املوارد الطبيعية    واملساءل

 .يقومون هبذه األنشطة، مثل فرض حظر على السفر، وجتميد األصول الشخصية
 

 قوائم املرفقات -سادسا  
ــان   - ١٦٦ ــر مرفق ــذا التقري ــال      . هل ــد األطف ــوم بتجني ــيت تق ــاألطراف ال ــة ب األول يتضــمن قائم
خدامهم يف حاالت الصراع املسلح الـواردة يف جـدول أعمـال جملـس األمـن، مـع مراعـاة                    واست

والثـاين يتضـمن قائمـة بـاألطراف        . االنتهاكات واالعتداءات األخرى املرتكبة يف حق األطفـال       
الـيت تقـوم بتجنيــد األطفـال واسـتخدامهم يف حــاالت الصـراع املسـلح غــري الـواردة يف جــدول        

 يف حـاالت أخـرى تبعـث علـى القلـق، أيضـا مـع مراعـاة االنتـهاكات             أعمال جملـس األمـن، أو     
 . واالعتداءات األخرى املرتكبة يف حق األطفال

ى الــيت ترتكــب يف حــق األطفــال  وتتمثــل االنتــهاكات واالعتــداءات اجلســيمة األخــر  - ١٦٧
قتل األطفال أو تشـويهم؛ واالغتصـاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنسـي الشـديد                   : يلي فيما
 .لى األطفال؛ واهلجوم على املدارس واملستشفيات؛ واالختطافع

فــالغرض مــن قــوائم  . وجــدير باإلشــارة أن املــرفقني ال يــذكران البلــدان يف حــد ذاهتــا   - ١٦٨
. املرفقني هو حتديد أطراف الصراع املسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسمية يف حـق األطفـال              

إىل املواقع الـيت اقترفـت فيـه األطـراف االنتـهاكات            ولذلك فإن أمساء البلدان ترد فقط لإلشارة        
 .املذكورة
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 املرفق األول
قائمة باألطراف الـيت جتنـد األطفـال أو تسـتخدمهم يف حـاالت الصـراع                  

املسلح الواردة يف جدول أعمال جملس األمن ، مـع مراعـاة االنتـهاكات              
 واالعتداءات األخرى يف حق األطفال

 
 األطراف يف بوروندي  

 ، جناح ليونارد نيانغومااجمللس الوطين للدفاع عن الدميقراطية - ١
، جنـاح بيـار      قـوات الـدفاع عـن الدميقراطيـة        -اجمللس الوطين للدفاع عـن الدميقراطيـة         - ٢

 نكورونزيزا
  أغاتون رواسا-) باليبهوتو(قوات التحرير الوطنية /حزب حترير شعب اهلوتو - ٣

ألطفـال واهلجـوم علـى املـدارس واملستشـفيات      هذا احلزب مسؤول عن قتـل وتشـويه ا        
 .خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 
 األطراف يف كوت ديفوار  

 القوات املسلحة للقوى اجلديدة - ١
 احلركة من أجل السالم والعدالة )أ( 
 احلركة الشعبية اإليفوارية من أجل الغرب الكبري )ب( 
 احلركة الوطنية لكوت ديفوار )ج( 

  التكميليةالقوات - ٢
 

 األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية - ١
العناصر املنشقة عن القوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جناحـا لورنـت                - ٢

 نكوندا، وجول موتيبوتسي
نسـي الشـديد يف حـق       هذا الطرف مسؤول أيضا عن االغتصاب وغريه مـن العنـف اجل            

 .األطفال، وعن اهلجوم على املدارس واملستشفيات خالل الفترة املشمولة بالتقرير
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 القوى الدميقراطية لتحرير رواندا - ٣
هذا الطرف مسؤول أيضا عن القتل والتشويه واالغتصاب وغريه مـن العنـف اجلنسـي               

 .الشديد يف حق األطفال خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 القوات املسلحة الشعبية الكونغولية - ٤

 .هذا الطرف مسؤول عن قتل األطفال وتشويههم يف الفترة املشمولة بالتقرير 
 جبهة القوميني ودعاة االندماج - ٥

 .هذا الطرف مسؤول أيضا عن قتل األطفال وتشويههم يف الفترة املشمولة بالتقرير 
 نغاقوات املاي ماي يف كيفوس، مانييما، وكاتا - ٦

 .هذا الطرف مسؤول عن قتل األطفال وتشويههم يف الفترة املشمولة بالتقرير
  ٤٠ -قوات مونتودو  - ٧
 حزب الوحدة واحملافظة على الكونغو - ٨
  جناحا توماس لوبانغا، وفلوريبار كيسينبو -احتاد الوطنيني الكونغوليني  - ٩

 
 األطراف يف الصومال  

 )أ(إدارة شابيل السفلى - ١
 )أ(حتالف وادي جوبا - ٢
 )أ(جيش رحانوين للمقاومة، جناح حممد إبراهيم هبسادي - ٣
 )أ(، جناح موسى سودي ياالهوحتالف اإلنقاذ الصومايل/املؤمتر الصومايل املتحد - ٤
 )ب(إدارة شابيل الوسطى - ٥
 )ب(إدارة بونتالند - ٦

 )ب( )شاريت غادود(جيش رحانوين للمقاومة، جناح حممد نني  - ٧
 )ب(اجمللس الصومايل للمصاحلة والتجديد/احلركة الوطنية الصومالية - ٨
 )ج(حاملؤمتر الصومايل املتحد، جناح حممد كانياري افرا - ٩
 نقاذ الصومايلحتالف اإل/ملؤمتر الصومايل املتحدا - ١٠
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 األطراف يف السودان  
  اجلنجويد- ١

االغتصاب وغـريه مـن أشـكال    هذا الطرف مسؤول عن القتل والتشويه واالختطاف و     
 .العنف اجلنسي الشديد يف حق األطفال، يف الفترة املشمولة بالتقرير

 حركة العدالة واملساواة - ٢
 حركة الوحدة يف جنوب السودان - ٣
 جيش حترير السودان/حركة حترير السودان - ٤
 اجليش الشعيب لتحرير السودان/احلركة الشعبية لتحرير السودان - ٥
  

 واشياحل 
 .فصائل أعضاء يف جملس اإلنقاذ الوطين الصومايل )أ( 

 .اجمللس الصومايل للمصاحلة والتجديدفصائل أعضاء يف  )ب( 
 .فصائل أعضاء يف جمموعة الثمانية )ج( 
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 املرفق الثاين
قائمــة األطــراف الــيت جتنــد األطفــال وتســتخدمهم يف حــاالت الصــراع      

 جملـس األمـن أو يف حـاالت أخـرى           املسلح اليت ال ترد يف جدول أعمال      
تبعـــث علـــى القلـــق، مـــع مراعـــاة االنتـــهاكات واالعتـــداءات األخـــرى  

 املرتكبة يف حق األطفال
 

 األطراف يف كولومبيا  
 قوات الدفاع الكولومبية املتحدة  - ١

 قوات الدفاع املتحدة ملنطقة جنوب كسناريا )أ( 
 قوات الدفاع الريفية لقرطبة وعرابة )ب( 
 قوات الدفاع عن ماغدالينا الوسطى )ج( 
 قوات الدفاع عن امليتا )د( 
 قوات الدفاع الريفية ملنطقة جنوب سيسار )هـ( 
 قوات الدفاع عن بوارتو بوياكا )و( 
 قوات الدفاع عن كونديناماركا )ز( 
  جناح قنطورس-قوات الدفاع الكولومبية املتحدة  )ح( 
  جناح الشمال-قوات الدفاع الكولومبية املتحدة  )ط( 
  جناح منطقة  املناجم-قوات الدفاع الكولومبية املتحدة  )ي( 
  جناح احمليط اهلادئ-قوات الدفاع الكولومبية املتحدة  )ك( 

 جيش التحرير الوطين - ٢
 القوات املسلحة الثورية لكولومبيا - ٣
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 األطراف يف ميامنار
 )أ(كرييينالجيش التحرير الوطين  - ١
 )ب(لكريييناجليش ا - ٢
 )اجليش احلكومي(تامتاداو كيي  - ٣

 
 األطراف يف نيبال  

 )ماوي(احلزب الشيوعي النيبايل  - ١
 .هذا الطرف مسؤول عن قتل األطفال وتشويههم واختطافهم يف الفترة املشمولة بالتقرير

 
 األطراف يف الفلبني  

 جبهة مورو اإلسالمية للتحرير - ١
 اجليش الشعيب اجلديد - ٢

 
 األطراف يف سري النكا  

 منور تاميل إيالم للتحرير - ١
 .هذا الطرف مسؤول أيضا عن اختطاف األطفال يف الفترة املشمولة بالتقرير 

 األطراف يف أوغندا  
 وحدات الدفاع احمللية - ١
 جيش الرب للمقاومة - ٢

هــذا الطــرف مســؤول عــن عمليــات قتــل وتشــويه واختطــاف واغتصــاب وغريهــا مــن  
 .ل العنف اجلنسي الشديد املرتكبة يف حق األطفال يف الفترة املشمولة بالتقريرأشكا

 قوات الدفاع الشعيب األوغندية - ٣
 احلواشي 

كرييين هو اجلنـاح العسـكري لالحتـاد الـوطين الكرييـين، وقـد ورد ذكـره يف تقريـر عـام                      الجيش التحرير الوطين     )أ( 
٢٠٠٣. 

 .٢٠٠٣صحيح جليس التحرير الوطين الكرييين، الذي ورد ذكره يف تقرير عام اجليش الكرييين هو االسم ال )ب( 


