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 ة واخلمسونتاسعالدورة ال
 * من جدول األعمال املؤقت١٠٣البند 

   تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
األطفــال املتــأثرين ملســألة  املتحــدة األمــمتقيــيم شــامل الســتجابة منظومــة   

 **ة املسلحاتبالصراع
   األمني العامتقرير  

 موجز 
ــدمُي  ــر  قـ ــذا التقريـ ــرار   هـ ــال بقـ ــةعمـ ــةاجلمعيـ ــؤرخ ٥٧/١٩٠  العامـ ــانون ١٨ املـ  كـ
 أن جيــري تقييمــا شــامال   العــاماألمــني، الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة إىل  ٢٠٠٢ ديســمرب/األول

 . ملسألة األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحةة املتحداألمملنطاق وفعالية تناول منظومة 
وضع وتطبيق معايري دوليـة ملسـألة األطفـال         : وتركز التقييم على ثالث مسائل رئيسية      

املتــأثرين بالصــراعات املســلحة؛ وتعمــيم هــذه املســائل يف صــلب أنشــطة الكيانــات املعنيــة يف     
ــة  ــممنظوم ــة تنســيق الشــواغل املتعلقــ    املتحــدةاألم ــأثرين بالصــراعات   ؛ وفعالي ة باألطفــال املت

 . املتحدةاألمماملسلحة داخل 
وقــد حتقــق تقــدم كــبري يف اجلهــود املبذولــة لتعزيــز القواعــد واملعــايري الدوليــة، ولعبــت   

 املتـأثرين   وأدى إدراج الشـواغل املتعلقـة باألطفـال       . الدول األعضـاء دورا هامـا يف هـذا اجلهـد          
  إىل تعزيـز مبـادرات محايـة        األمن جملس و  العامة اجلمعية  يف جدويل أعمال   بالصراعات املسلحة 

 
 

 * A/59/150. 
لكيانات املعنية يف تأخر تقدمي هذا التقرير نظرا لضرورة إجراء مشاورات مستفيضة مع ا ** 

 . املتحدةاألمممنظومة 
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 يف تسـليط    ة املسـلح  اتألطفال والصـراع  ل  العام ألمنياخلاص ل وساعد مكتب املمثل    . األطفال
 األمـم  كمـا أن منظمـة       .األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة       بالضوء علـى املسـائل املتعلقـة        

املنظمـات غـري احلكوميـة، قـد أسـهمت يف تطــوير      ، فضـال عـن   )اليونيسـيف ( للطفولـة  املتحـدة 
 .إطار عمل قوي للقواعد واملعايري املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة

 أن تبـذل الكـثري،       املتحـدة  األمـم وخيلص التقيـيم إىل أنـه ال يـزال علـى خمتلـف هيئـات                 
.  آليــة فعالــة للرصــد واإلبــالغوالســيما فيمــا يتعلــق بتطبيــق القواعــد واملعــايري املقبولــة وإنشــاء 

ويعرض التقرير توصيات لتعزيز أنشطة الدعوة بصورة نشطة؛ ولنظـام فعـال للرصـد واإلبـالغ                
عــن انتــهاكات حقــوق األطفــال؛ ولتعزيــز تعمــيم هــذه الشــواغل يف صــلب األنشــطة وحتســني  

 . املتحدةاألممالتنسيق بينها يف جممل منظومة 
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 مقدمة -أوال  
أثر الصراع املسـلح علـى      ��، دعت غراثا ماتشيل، يف دراستها الرائدة،        ١٩٩٦يف عام    - ١

 إىل أن تتنـاول بصـورة شـاملة املسـائل املتعلقـة باألطفـال                املتحـدة  األمـم ، منظومـة    )١(��األطفال
وطـرح التقريـر توصـيات حمـددة تتطلـب إدخـال تغـيريات علـى                . املتأثرين بالصراعات املسـلحة   

 . ملسألة محاية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحةحدة املتاألممتناول منظومة 
 أن جيـري     العـام  األمـني  إىل   ٥٧/١٩٠  العامـة  اجلمعيـة وبعد سبع سنوات، طلـب قـرار         - ٢

 ملسـألة األطفـال املتـأثرين بالصـراعات       املتحدة األممتقييما شامال لنطاق وفعالية تناول منظومة       
. يـز تلـك األنشـطة وتعميمهـا وإدماجهـا ومواصـلتها          املسلحة، مبا يف ذلك تقـدمي توصـيات لتعز        

  خـدمات الرقابـة الداخليـة    كتـب  شـعبة الرصـد والتقيـيم واملشـورة التابعـة مل            العام األمنيوكلف  
باألمانة العامة بأن جتـري هـذا التقيـيم الشـامل، وأن تأخـذ يف االعتبـار آراء طائفـة واسـعة مـن                        

 الرئيسـية، والـدول األعضـاء، واألطـراف         ة املتحـد  األمـم أصحاب املصـلحة، مبـن فـيهم هيئـات          
، لضـمان اتبـاع هنـج قـائم علـى املشـاركة والسـعي وراء توافـق          املتحـدة  األمماملعنية من خارج    

 .)٢(اآلراء بشأن اإلجراءات الواجب اختاذها مستقبال

 األهداف واملنهجية –ثانيا  
ملتعلقـة األطفـال املتـأثرين       للمسـائل ا    املتحـدة  األمـم لتقييم نطاق وفعالية تناول منظومة       - ٣

بالصراعات املسـلحة وتقـدمي توصـيات ملموسـة لتحسـينها، تركـز التقيـيم علـى ثـالث مسـائل                     
 :رئيسية

وضع وتطبيق معايري دولية ملسألة األطفال املتأثرين بالصـراعات املسـلحة، مبـا يف ذلـك               ��١ 
ق الصـراعات   التقدم احملـرز يف إنشـاء نظـام لرصـد انتـهاكات حقـوق األطفـال يف سـيا                  

 املسلحة واإلبالغ عنها؛ 
 ؛ املتحدةاألممدرجة تعميم هذه املسائل يف صلب أنشطة الكيانات املعنية يف منظومة  ��٢ 
 األمـم فعالية تنسـيق الشـواغل املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة داخـل                   ��٣ 

 .املتحدة

__________ 
  )١( A/51/306 ،التقرير املقدم من السيدة غراثا ماتشيل، اخلبرية املعينة من : أثر الصراع املسلح على األطفال�

وُيشار إىل التقرير . ١٩٩٦ أغسطس/آب ٢٦، ��٤٨/١٥٧  العامةاجلمعية عمال بقرار  العاماألمنيقبل 
 .��١٩٩٦لعام تقرير ماتشيل ��بعد ذلك بعبارة 

  املتحدةاألمملإلشارة إىل برامج ��  املتحدةاألمم هيئات��و��  املتحدةاألممكيانات ��ُيستخدم تعبريا  )٢( 
 .وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة وكياناهتا األخرى، واألمانة العامة وإداراهتا
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 توجيهـا ملنظومـة    ١٩٩٦اتشـيل لعـام     ويف كل من هذه املسائل الـثالث، يـوفر تقريـر م            - ٤
ولذلك، يستخدم هذا التقريـر ذلـك اإلطـار كخـط لألسـاس ُيقـاس إليـه التقـدم                 .  املتحدة األمم
 .احملرز
واســتخدم فريــق التقيــيم العديــد مــن أســاليب مجــع البيانــات وحتليلــها لضــمان إمكــان    - ٥

وجـرت  .  حمـاور  ٢٠٠ كمـا أجـرى لقـاءات مـع أكثـر مـن           . الوثوق فيها وكفالة سالمة النتائج    
 مـن املنظمـات   ٢٥ يف نيويـورك وجنيـف، وأكثـر مـن         املتحـدة  األمم من كيانات    ٢٠استشارة  

وُنظمـت زيارتـان ميـدانيتان ملقابلـة ممثلـي          .  مـن الـدول األعضـاء      ٢٠غري احلكومية، وأكثر من     
وممثلـي   على أرض الواقع، واملنظمات غري احلكوميـة، واملنظمـات احملليـة،              املتحدة األممهيئات  

احلكومــات، وكــذلك األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح أو يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء          
 دراسـة استقصـائية شـاملة للمسـائل          خـدمات الرقابـة الداخليـة      مكتـب  كما أجرى    .)٣(الصراع

، وللموظفني امليدانيني التـابعني      املتحدة األمماملتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يف       
وأجريـت حبـوث مستفيضـة يف الوثـائق         .  بلـدا  ٢٨ظمات غري احلكومية، وتلقى ردودا مـن        للمن

وتــألف فريــق التقيــيم مــن ثالثــة استشــاريني داخلــيني مــن شــعبة الرصــد     . للتثبــت مــن النتــائج 
، وخــبريين استشــاريني خــارجيني  خــدمات الرقابــة الداخليــةكتــبوالتقيــيم واملشــورة التابعــة مل

 املسائل املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة، والسـيما يف               ميتلكان خربة واسعة يف   
 .العمليات امليدانية

 النتائج �ثالثا  
 وضع وتطبيق معايري دولية ملسألة األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة �ألف  

 صددالتقدم احملرز يف وضع قواعد ومعايري حلماية األطفال والثغرات القائمة يف هذا ال  
حتقـق تقــدم كـبري يف اجلهــود املبذولـة لتعزيــز القواعـد واملعــايري الدوليـة حلمايــة حقــوق       - ٦

ولعبت الدول األعضاء دورا هامـا يف هـذا املسـعى، علـى             . األطفال يف حاالت الصراع املسلح    
ولعــب املمثــل . املســتوى املنفــرد ويف األجهــزة والكيانــات احلكوميــة الدوليــة علــى حــد ســواء  

 لألطفال والصراعات املسلحة دورا مفيـدا يف أنشـطة الـدعوة، ويف تسـليط      العام منيألاخلاص ل 
الضـوء علــى املســائل املتعلقـة باألطفــال املتــأثرين بالصـراعات املســلحة، ويف املســامهة يف وضــع    

، وكـذلك   )اليونيسـيف ( للطفولـة     املتحدة األمموأسهمت منظمة   . إطار العمل املعياري الدويل   
حلكومية، يف وضع إطار عمل قوي للقواعد واملعايري املتعلقة باألطفـال املتـأثرين             املنظمات غري ا  

__________ 
قييم بعد التشاور مع اليونيسيف واملمثل جاء اختيار سري النكا ومجهورية الكونغو الدميقراطية كموقعني للت )٣( 

 . لألطفال والصراعات املسلحة العاماألمنياخلاص 
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 ومت إيـالء اهتمـام خـاص لتحسـني قواعـد ومعـايري محايـة األطفـال مـن                    .)٤(بالصراعات املسلحة 
 .)٥(جتنيدهم كمقاتلني مسلحني

 املســلحة وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن الشــواغل املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين بالصــراعات  - ٧
 أغســـطس/آبومنـــذ . أصــبحت مدرجـــة اآلن يف خطـــط الســـالم واألمــن للمجتمـــع الـــدويل  

 كمـا اختـذ   .)٦( مخسة قـرارات بشـأن األطفـال والصـراعات املسـلحة      األمنجملس، اختذ  ١٩٩٩
 حتديــد أطــراف الصــراعات املســلحة الــيت جتنــد   العــاماألمــني قــرارات تطلــب إىل  األمــنجملــس

، )٧(د الصراعات باملخالفة لاللتزامات القانونية الدولية يف هذا الصـد         األطفال أو تستخدمهم يف   
ــامألمـــنيويعتقـــد املمثـــل اخلـــاص ل . والـــدعوة للكـــف عـــن هـــذه االنتـــهاكات  ــال  العـ  لألطفـ

�� التسمية والفضـح  ��والصراعات املسلحة، معه منظمات غري حكومية، أن تقارير مثل تقارير           
ولعـب املمثـل اخلـاص وغـريه مـن      . ايري محايـة األطفـال  هي خطوة اجيابية حنو تطبيق قواعد ومعـ  

، مثل اليونيسيف، فضال عن املنظمات غري احلكوميـة، دورا مكمـال             املتحدة األمماألطراف يف   
ومثـة  . يف وضع هذا اإلطار املعياري للمسـائل املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة                

 حفـظ ثيق بني مكتـب املمثـل اخلـاص وإدارة عمليـات            إجنازان رئيسيان حتققا نتيجة للتعاون الو     
،  الســالمحفــظ واليونيســيف، ومهــا إدمــاج عناصــر محايــة األطفــال يف واليــات بعثــات الســالم

ــال    ــة األطف ــع املنظمــات     . وإنشــاء مناصــب مستشــارين حلماي ــل اخلــاص أيضــا م ويعمــل املمث
ــا واالحتــاد     األورويب ومنظمــة الــدول اإلقليميــة، مثــل اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

 تسـعى بصـورة أقـل فعاليـة وراء حتقيـق       املتحدة األمموقبل هذه اإلجراءات، كانت     . األمريكية
. محاية األطفال ورفاههم يف حاالت الصراع املسلح، من خالل القنوات اإلنسانية يف األسـاس             

عات املســلحة مــن أمـا مــا حيــدث اآلن مــن تنــاول للشــواغل املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين بالصــرا 
خالل املبادرات السياسية واالقتصادية والقضائية، وأيضا من خالل إجراءات العمل اإلنسـاين،            

__________ 
نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة؛ واتفاقيـة أوتـاوا لعـام              : يشمل هذا اإلطار، ضـمن مجلـة أمـور         )٤( 

 .ك األلغام حلظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تل١٩٩٩
 الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  املتحــدةألمــم ل العامــةاجلمعيــة، علــى ســبيل املثــال، اعتمــدت ٢٠٠٠يف عــام  )٥( 

حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، الذي حدد سن الثامنة عشرة كحـد أدىن الشـتراك             
، ونظـام رومـا     ١٩٩٠يقـي حلقـوق الطفـل ورفاهـه لعـام            امليثـاق األفر   أنكمـا   . األطفال يف الصراعات املسـلحة    

 بشـأن   ١٩٩٩ لعـام    ١٨٢، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        ١٩٩٨األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام      
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، تعاجل مجيعها مسـألة اسـتخدام األطفـال              

 . كجنود
ــرارا )٦(  ــجمت قـــ ــنسلـــ  ١٥٣٩، و )٢٠٠٣ (١٤٦٠، و )٢٠٠١ (١٣٧٩، و )٢٠٠٠ (١٣١٤، و )١٩٩٩ (١٢٦١  األمـــ

)٢٠٠٤.( 
 ).٢٠٠٤ (١٥٣٩، و)٢٠٠٣ (١٤٦٠، و)٢٠٠١ (١٣٧٩  األمنجملسقرارات  )٧( 
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فإنــه ُيعــد تطــورا ال يســتهان بــه، وخاصــة عنــد اقترانــه بــاجلهود املبذولــة إلهنــاء ظــاهرة إفــالت   
 . من العقاب اإلنسانحقوقمرتكيب انتهاكات 

 أنـه ال تـزال هنـاك ثغـرات يف تـدوين املعـايري الراميـة        ورغم هذا التقدم، جتدر مالحظـة   - ٨
ــة األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح   ــة   . إىل محاي ــاري التفاقي ورغــم أن الربوتوكــول االختي

حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة يــنص علــى أنــه جيــب أال تقــوم   
شخاص دون سن الثـامن عشـرة أو        اجلماعات املسلحة، يف أي ظرف من الظروف، بتجنيد األ        

اســتخدامهم يف األعمــال احلربيــة، فــإن تلــك اجلماعــات املســلحة ال ميكــن أن تنضــم رمسيــا إىل 
وعالوة علـى ذلـك، فـإن مبقـدور األطـراف يف الربوتوكـول االختيـاري أن حتـدد                   . الربوتوكول

 ١٩٩٩م  ويعـّرف نظـام رومـا األساسـي لعـا         . سن السادسة عشرة كحد أدىن للتجنيد الطوعي      
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة جتنيــد األطفــال دون ســن اخلامســة عشــرة يف القــوات املســلحة أو    
استخدامهم للمشاركة يف األعمـال احلربيـة بصـورة نشـطة باعتبـاره جرميـة مـن جـرائم احلـرب                 

واإلشــارة يف نظــام رومــا األساســي إىل األطفــال دون ســن . الــيت تــدخل يف اختصــاص احملكمــة
وأوجـه التبـاين هـذه تضـعف مـن      ). ٣٨املـادة  ( تتفق مع اتفاقيـة حقـوق الطفـل        اخلامسة عشرة 

 .معايري محاية األطفال ما بني سن اخلامسة عشرة والسابعة عشرة
 تطبيق القواعد واملعايري  

ــة       - ٩ ــة حلماي يف حــني شــهدت الســنوات األخــرية تقــدما يف تطــوير قواعــد ومعــايري دولي
، فإن مسؤولية فرض االمتثال هلا تقع يف هناية املطاف علـى            األطفال يف حاالت الصراع املسلح    

.  وغـريه مـن الكيانـات السياسـية         األمـن  جملـس عانق فرادى الدول األعضاء، وأيضا على عـاتق         
 .)٨(١٩٩٩ عـن األطفـال يف حـاالت الصـراع املسـلح عـام           األمـن  جملـس ويف أول قرار يصدره     

ــة األ    طفــال ورفــاههم وحقــوقهم، عنــد تصــديه   تعهــد اجمللــس بــأن يــويل اهتمامــا خاصــا حلماي
وأدى إدخــال الشــواغل املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين بالصــراعات      . حلــاالت الصــراع احملــددة  

 إىل تعزيـز مبـادرات محايـة األطفـال يف حـاالت الصـراع،        األمـن جملـس رارات ــــ ي قــاملسلحة ف 
ــ الســـالمحفـــظســـيما متكـــني بعـــثيت  وال ة وســـرياليون مـــن  يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـ

 بشأن البلدان األخـرى      األمن جملسغري أن قرارات    . االضطالع بدور قيادي يف محاية األطفال     
 . املدرجة على جدول أعماله ال تتضمن تلك الشواغل

 الــيت تــدعو إىل املســاءلة علــى عــدم    األمــنجملــسوعــالوة علــى ذلــك، فــإن قــرارات     - ١٠
دة تترتـب عليـه، قـد ال تكـون فعالـة علـى الـدوام يف           االمتثال، وإن كانت ال حتدد عواقب حمـد       

__________ 
 ).١٩٩٩ (١٢٦١  األمنجملسقرار  )٨( 
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ففرض حظر علـى توريـد األسـلحة إىل األطـراف الـيت تسـتخدم اجلنـود                 . حتقيق النتائج املرجوة  
األطفال، فضـال عـن فـرض حظـر علـى السـفر، وجتميـد األرصـدة، واسـتبعاد منتـهكي حقـوق                  

، هـي مـن بـني األدوات الـيت     األطفال من اهلياكل احلكوميـة مسـتقبال، واحتمـاالت مـنح العفـو      
وأخريا، فـإن الشـواغل املتعلقـة باألطفـال         .  لزيادة فعالية عمله    األمن جملسميكن أن يستخدمها    

 قـد    األمـن  جملـس ن الصراعات املسلحة املدرجة على جدول أعمـال         ـــدان املتضررة م  ـــي البل ــف
  املتحـدة  األمـم تخـذها   ال يكون من املمكن معاجلتها بشكل كاف من خالل اإلجراءات الـيت ت            

 وعــدم تــوفر إمكانيــة اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة يشــري إىل الثغــرات .)٩(يف جمــال الســالم واألمــن
ــذهلا منظومــة     لتطبيــق قواعــد ومعــايري األطفــال يف    املتحــدةاألمــماملوجــودة يف اجلهــود الــيت تب

 .حاالت الصراع املسلح
 االضـطالع هبـا لتعزيـز تطبيـق قواعـد      تحـدة  املاألممدوار هامة يتعني على هيئات  أومثة   - ١١

ــع     ــة األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح علــى أرض الواق ــايري محاي فبمقــدورها التقــدم  . ومع
ــام بأنشــطة الــدعوة، والتفــاوض، ورصــد تقيــد     الصــراعات حبقــوق أطــرافباقتراحــات، والقي

 تــدرك بوجــه عــام  املتحــدةاألمــمواهليئــات التنفيذيــة مبنظومــة . األطفــال، واإلبــالغ عــن ذلــك 
 الدوليــة حلمايــة األطفــال، غــري أن درجــة التزامهــا بتعزيزهــا تتفــاوت إىل حــد القواعــد واملعــايري

، علـى سـبيل املثـال، لعبـت دورا قياديـا يف             )اليونيسـيف ( للطفولـة     املتحدة األممفمنظمة  . كبري
 ضـمن بلـدان     التصدي للشواغل املتعلقة بعدم االمتثـال يف السـودان وسـرياليون وسـري النكـا،              
ويف مجهوريــة . أخــرى، غــري أهنــا كانــت أقــل نشــاطا يف حــاالت أخــرى مــن حــاالت الصــراع 

 يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   املتحــدةاألمــمالكونغــو الدميقراطيــة، تتصــدى بعثــة منظمــة  
بصورة منتظمـة النتـهاكات حقـوق األطفـال مـن جانـب األطـراف احلكوميـة وغـري احلكوميـة                     

__________ 
، وخباصة اآلليات اإلقليمية، إىل ن األمجملس يف توجيه انتباه الكيانات السياسية خارج أحرز قدر من التقدم )٩( 

فعلى سبيل املثال، فإن اجلهود اليت بذلتها حكومة . الشواغل املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة
 عن إصدار إعالن ٢٠٠٠ أسفرت يف عام ١٩٩٩كندا مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف عام 

كما تواصل منظمة إنقاذ األطفال . راعات املسلحة يف غرب أفريقياأكرا بشأن األطفال املتأثرين بالص
واليونيسيف واملمثل اخلاص االستفادة من هذا الزخم وتطويره، مثال من خالل مبادرة للتدريب العسكري 

وباإلضافة إىل املشاورات املتكررة مع قيادة . اإلقليمي، ومن خالل مؤمتر قمة االستعراض من جانب األقران
ان األورويب، اقترح املمثل اخلاص أيضا العديد من األحكام املتعلقة حبماية الطفل وإعادة تأهيل األطفال الربمل

بعد انتهاء الصراع، ومت إدراجها يف اتفاق الشراكة بني البلدان األفريقية وبلدان منطقة البحر الكارييب وبلدان 
 وقت قريب، عقدت اليونيسيف اجتماعني مع ممثلي ومنذ. ٢٠٠٠منطقة احمليط اهلادئ واالحتاد األورويب عام 

املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب بشأن األطفال ��جملس الشؤون العامة التابع لالحتاد األورويب للمسامهة يف 
كما شارك مكتب املمثل . ٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون، اليت اعتمدت يف ��املتأثرين بالصراعات املسلحة

 وغريها من املنظمات غري احلكومية بصورة رئيسية يف هذه االجتماعات  اإلنسانحقوقاقبة اخلاص ومنظمة مر
 .وغريها من جهود الدعوة مع آليات االحتاد األورويب
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بيـد أنـه يف أمـاكن أخـرى،         .  يف سرياليون   املتحدة األممة  ـــ، وكذلك تفعل بعث   واءـــعلى حد س  
 الشواغل املتعلقـة حبقـوق األطفـال بـنفس الدرجـة مـن االهتمـام         السالمحفظال تتابع عمليات    

أو النشــاط، وهــو مــا يرجــع بدرجــة كــبرية إىل عــدم وجــود مستشــارين حلمايــة األطفــال علــى 
  املتحـدة األمـم أمـا مفوضـية   . ريـة الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون    النحو املتـوفر يف بعـثيت مجهو     

لشؤون الالجئني، فإهنا تسعى لكفالة احترام القواعد واملعايري املتعلقة حبماية األطفـال يف بعـض            
 . أماكن جتمعات الالجئني، بينما تلتزم الصمت يف حاالت أخرى

 تنـتج عـن    املتحـدة  األمـم ذيـة يف منظومـة      ويبدو أن أوجه التباين هذه بني اهليئات التنفي        - ١٢
وجود، أو تصور وجود، تنـاقض بـني الـدعوة لالمتثـال بااللتزامـات املتعلقـة حبقـوق األطفـال،                     
من ناحية، والتقيد باالتفاقات أو ترتيبات إيصال املساعدات اإلنسانية املربمـة مـع احلكومـات،               

 األمـم وقلـة قليلـة مـن هيئـات         . رىأو األطراف غري احلكومية يف بعض األحيان، من ناحية أخـ          
 هي اليت استعرضت هذه املسألة بصورة منتظمة لتحديد الدرجة اليت يؤثر هبـا اخنراطهـا       املتحدة

ومثـل هـذا التحديـد سـيوفر توجيهـا          . يف أنشطة الدعوة حلماية األطفال على أنشطتها التنفيذية       
 الواقـع، فضـال اإلجـراءات الـيت     خلطط وجهود األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة على أرض        

 .تتخذ على مستوى املقر
 عــن القيــام  املتحـدة األمــمويف احلـاالت الــيت تعجـز فيهــا اهليئــات التنفيذيـة يف منظومــة     - ١٣

ــاك احتيــاج مســتمر لوجــود دعــاة خــارجيني ميكنــهم التعامــل مــع       ــدعوة، يكــون هن أنشــطة ال
وقـد  . ة واالمتثـال بصـورة أكثـر تأكيـدا     األطراف احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف مسـائل املسـاءل           

 لـدواع  ١٩٩٧ لألطفـال والصـراعات املسـلحة عـام      العـام ألمـني املمثل اخلـاص ل أنشئ منصب   
منها االضطالع على مستوى رفيع بأنشطة الدعوة للتغلـب علـى العقبـات الـيت تعتـرض تطبيـق             

وعلـى مـدار السـنوات      . األطفـال يف حـاالت الصـراع املسـلح        القواعد واملعايري الدوليـة حلمايـة       
 واحلكومـات واجلمهـور    املتحـدة األمـم الست املنصرمة، جنح املمثل اخلـاص يف توعيـة كيانـات        

العام بالشواغل املتعلقـة باألطفـال يف حـاالت الصـراع املسـلح، ولعـب دورا حفـازا يف إشـراك                     
 عـن   كمـا أن طلـب تقـدمي تقـارير        .  يف مسألة األطفال يف حاالت الصـراع املسـلح          األمن جملس

 قـد زاد     العامـة  اجلمعية و  األمن جملسالشواغل املتعلقة باألطفال يف حاالت الصراع املسلح إىل         
وقــد خصــص املمثــل اخلــاص قــدرا كــبريا مــن املــوارد .  هبــذه املســألة املتحــدةاألمــممــن اهتمــام 

ففــي ســري . ألنشــطة الــدعوة، والســيما للبعثــات امليدانيــة البــارزة يف حــاالت الصــراع املســلح
كا، علـى سـبيل املثـال، حصـل املمثـل اخلـاص علـى تعهـدات مـن أطـراف الصـراع بـاحترام               الن

 األمـم القواعد واملعايري الدوليـة املتعلقـة حبقـوق األطفـال يف الوقـت الـذي عجـزت فيـه هيئـات                      
 . العاملة على أرض الواقع عن حتقيق ذلكاملتحدة
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جل هبـا املمثـل اخلـاص املسـائل         غري أنه كانت هناك جوانب للقصور يف الطريقة اليت عـا           - ١٤
  املتحــدةاألمــمفقــد رأت هيئــات . والشــواغل املتعلقــة باألطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح  

واملنظمات غري احلكومية، فضال عن العديد من الدول األعضاء، أن التقارير اليت يعـدها املمثـل    
 مـن احملتـوى والتحليـل        ال تتضـمن مـا يكفـي        العامـة  اجلمعيـة  و  األمـن  جملساخلاص لتقدميها إىل    

وعالوة على ذلك، ورغم اإلجنازات اليت حتققت يف سري النكا، فإن معظم بعثـات              . واللهجة
املمثل اخلاص إىل البلـدان األخـرى مل تسـفر عـن قـوة دفـع متواصـلة أو حتقيـق حتسـن يف محايـة                 

ه البعثـات   وحدد العاملون يف تلك البلدان عددا من املشـاكل الـيت تقـوض فعاليـة هـذ                . األطفال
عدم كفاية املناقشة مع األطراف امليدانية قبل التوجـه إىل منطقـة البعثـة؛ وإيفـاد                : امليدانية، منها 

البعثــات يف وقــت متــأخر مبــا حيــول دون حتقــق أقصــى قــدر مــن الفائــدة منــها يف كفالــة تقيــد     
فالـة  أطراف الصراع حبقوق األطفال؛ وعدم الوضوح يف االتفاقات واإلجـراءات املوضـوعة لك            

وأشـار أغلـب   . التقيد بااللتزامـات؛ وعـدم كفايـة االتصـاالت مـع املكاتـب امليدانيـة بعـد ذلـك                  
العاملني امليدانيني، الذين جرت مقابلتهم واستطالع آرائهم يف إطار هـذا التقيـيم، إىل أن عـدم                 

، يقلـل بدرجـة    األمـن جملـس وجود متابعة بعد الزيارات امليدانية، وكذلك بعد صدور قـرارات       
 . كبرية من أثر هذه اجلهود

 فهـي ال تقتصـر علـى       -كما أن اتساع والية املمثل اخلاص وطبيعتـها الغامضـة العامـة              - ١٥
فليست هناك اختصاصـات رمسيـة حتـدد    .  يعرقل فعالية تلك األنشطة   -أنشطة الدعوة فحسب    

 ومثلمــا يتضــح مــن بــرامج العمــل، وكــذلك مــن تربعــات املــاحنني، يشــارك  . وظائفــه بوضــوح
مكتب املمثل اخلاص يف طائفة عريضـة مـن األنشـطة الـيت تتجـاوز مـا ميكـن مت يعتـرب مـن قبيـل                          

وأدى هـذا التنـوع   . ��بنـاء القـدرات  ��إىل �� تعميم األنشطة �� حيث متتد من     �أنشطة الدعوة   
 .بعد ذلك إىل فقدان التركيز على األنشطة الالزمة لضمان استمرارية أثر أنشطة الدعوة

ــد شــد  - ١٦ ــام   وق ــر ماتشــيل لع ــى أن ١٩٩٦د تقري ــى   �� عل ــأثري الصــراعات املســلحة عل ت
، لـذلك جيـب أال      ��ع وتقع مسـؤوليته علـى اجلميـع       ـــرا يهم اجلمي  ـون أم ـــب أن يك  ــاألطفال جي 

. يكون تعزيز قواعد ومعايري محاية األطفال حكرا على ممثل واحد أو وكالـة متخصصـة بعينـها                
تتـاح هلـم الفرصـة إلثـارة الشـواغل املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف                   املتحـدة  األمـم فكبار مسـؤويل    

اللقاءات الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك مع رؤساء الدول ويف مؤمترات القمة الـيت تضـم العديـد                   
، واملنسـقني املقـيمني أو منسـقي الشـؤون           العـام  ألمـني كمـا أن املمـثلني اخلاصـني ل       . من البلـدان  

ــة    اإلنســانية، واملمــثلني القطــري  ــدعوة إىل تطبيــق قواعــد ومعــايري محاي ني، هلــم ادوار هامــة يف ال
وشهدت مجهورية الكونغو الدميقراطية واحدا من أكثر األمثلة إجيابية ملشاركة كبـار            . األطفال

 يف الشواغل املتعلقة باألطفال يف حاالت الصراع املسلح، حيـث دأبـت              املتحدة األمممسؤويل  
اهليئات التنفيذية يف منظومة األمم املتحدة على السـعي وراء تقيـد    يف    املتحدة األممبعثة منظمة   
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أطــراف ذلــك الصــراع مبعــايري حقــوق األطفــال، كمــا أهنــا تشــجع بصــورة فعالــة علــى إدمــاج  
وذلـك، لألسـف، واحـد مـن األمثلـة القليلـة       . اجلوانب املتعلقة حبماية األطفال يف فواليـة البعثـة     

ل املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسـلحة مـع ادوار          اليت رصدها التقييم إلدماج الشواغ    
كمـا  .  خبـالف املمثـل اخلـاص ومسـؤويل اليونيسـيف           املتحدة األممومسؤوليات كبار مسؤويل    

ــار مســؤويل   ــة لكب ــة للشــؤون    املتحــدةاألمــمأن مثــة أدوارا قيادي ــة التنفيذي ، مثــل رؤســاء اللجن
 .  اإلنسانقوقمن، فضال عن املفوض السامي حلاإلنسانية واللجنة التنفيذية للسالم واأل

 التقدم احملرز يف إنشاء نظام لرصد انتهاكات حقوق األطفال واإلبالغ عنها  
 حتديــدا إىل ضــرورة إنشــاء نظــام لرصــد انتــهاكات  ١٩٩٦أشــار تقريــر ماتشــيل لعــام  - ١٧

هجيات املسـتخدمة   والبد من تـوخي االتسـاق يف املعـايري واملنـ          . حقوق األطفال واإلبالغ عنها   
لرصــد انتــهاكات حقــوق األطفــال وتوثيقهــا والتحقــق منــها، كمــا يلــزم وضــع آليــات مناســبة  
لالســتفادة مــن هــذه املعلومــات يف حشــد الــرأي العــام وعمليــات رســم السياســات وختصــيص  

 بيانــات مــن هــذا القبيــل  املتحــدةاألمــموحيتــاج كبــار مســؤويل . املــوارد والتــدخالت بــالربامج
كمـا أن الـدول األعضـاء حتتـاج إىل التقـارير           . رارات مستنرية بشـأن السياسـات العامـة       الختاذ ق 

ومنـذ صـدور تقريـر      . والتحليالت االستراتيجية لالهتداء هبـا يف مـداوالهتا وقراراهتـا وإجراءاهتـا           
ماتشيل، ترددت دعوات عديدة إلنشاء نظام حمدد لرصد انتهاكات حقوق األطفال واإلبـالغ             

ــها، حيــث أن   ــنظم املوجــودة يف جمــال  عن ــوقال ــؤرة    اإلنســانحق  تتســم باالتســاع الشــديد لب
هلــذه الشــواغل العاجلــة بصــورة تركيزهــا وببطئهــا الشــديد يف جتميــع النتــائج الالزمــة للتصــدي 

 والتقارير املتعلقة مبسألة األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة ميكـن أن تتـرك أثـرا                   .)١٠(فعالة
اية املدنيني، وسـيكون مـن األمهيـة حتقيـق االتسـاق العـام يف رصـد                 على مسائل أخرى، مثل مح    

 . هذه املسائل املترابطة واإلبالغ عنها
 واملنظمـات غـري احلكوميـة بالقيـام مبشـاريع       املتحـدة  األمموقد بادر عدد من وكاالت       - ١٨

. صـراعات جديرة باالهتمام لتوثيق حقوق األطفال يف بلدان خمتارة من البلدان املتضـررة مـن ال         
ففــي ســري النكــا، علــى ســبيل املثــال، أســهمت اليونيســيف يف تيســري جهــد قامــت بــه عــدة    

كمـا أن قائمـة مراقبـة األطفـال يف     . وكاالت إلنشاء قاعدة بيانـات عـن جتنيـد اجلنـود األطفـال          
حــاالت الصــراع املســلح، وهــي ائــتالف مــن املنظمــات غــري احلكوميــة، شــرعت يف مشــاريع    

ن البلدان اليت تشهد صراعات، كما بدأت يف جتميع وتوزيع تقـارير عامليـة              للتوثيق يف العديد م   
__________ 

استعراض ��؛ و )A/51/306 (١٩٩٦ من تقريــر ماتشيل لعام ٢٨٤ و٢٤٠ ى سبيل املثال، الفقرتانــر، علــانظ )١٠( 
خطـــة وينيبيغ مـــن أجـــل األطفــال املتأثرين ��؛ و )، واملرفقA/55/749(�� ٢٠٠٠-١٩٩٦تقريـــر ماتشيـــل، 
 ).، واملرفقA/55/467-S/2000/973(�� بالصراعات املسلحة
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كـذلك،  . عن التقدم احملرز يف مسألة انتـهاكات حقـوق األطفـال يف حـاالت صـراعات بعينـها                 
، الـذي تصـدره اليونيسـيف كـل     ��موجز آخر البيانات عن أنشطة متابعة دراسة ماتشيل ��فإن  

وتعتمـد هـذه    . ة األطفال الالجـئني يف خمتلـف أحنـاء العـامل          سنتني، يوفر معلومات قيمة عن حال     
التقارير على التقارير السنوية اليت تقدمها املكاتب القطرية ملفوضية شؤون الالجئني عـن محايـة      

كما أن كونسورتيوم للبحوث املتعلقة باألطفال يف حاالت الصـراع املسـلح، أنشـأه           . الالجئني
املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصـراعات       ساعدة من   جملس حبوث العلوم االجتماعية، مب    

املسلحة، تلقى مؤخرا، مع اليونيسيف، متويال لتنفيذ مشـروع مشـترك يف أربعـة بلـدان جتريبيـة                  
. األطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة يرمــي إىل حتســني منــهجيات مجــع البيانــات املتعلقــة ب 

  األمــنجملــس تقريــره الســنوي الرابــع املقــدم إىل  ، يف العــاماألمــنيومنــذ وقــت قصــري، أوصــى  
)A/56/342-S/2001/1053و Corr.1-2(      ــادة ــن خــالل زي ــالغ م ، بطــرق لتحســني الرصــد واإلب

ــسمشــاركة  ــة      األمــنجمل ــة واألفرق ــة الدولي ــة واحملكمــة اجلنائي ــات اإلقليمي  واحلكومــات واآللي
 .اعات اجملتمع املدينالقطرية التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ومج

. ادرات االجيابيـة، ال يوجـد بعـد أي نظـام منـهجي للرصـد واإلبـالغ            ـــ ذه املب ــورغم ه  - ١٩
وال تـــزال اجلهـــود املبذولـــة حـــىت اآلن جهـــودا جزئيـــة وموجهـــة حلـــاالت بعينـــها، وال تـــزال   

 االعتمـاد  املعلومات املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسـلحة معلومـات متفاوتـة يصـعب       
ه، وال كيـف يـتم ذلـك التركيـز، وعلـى      ــــ ز عليـــ اق على ما يتعني التركي  ــة اتف ــوليس مث . عليها

وهذا االفتقار إىل االتفاق جيعل من املتعـذر        . ما يعترب معلومات موثوق هبا، وكيفية استخدامها      
الرئيســية يــتم وبالتــايل، فــإن القــرارات . إجــراء مقارنــات ســليمة بــني الوكــاالت وبــني البلــدان 

 .التوصل إليها دون االستفادة من املعلومات املوثوق هبا أو اليت ميكن مقارنتها ببعضها البعض
 أسباب انعدام التقدم  

ــال           - ٢٠ ــوق األطف ــهاكات حق ــام لرصــد انت ــدم يف إنشــاء نظ ــر إحــراز تق كــان ســبب تعث
ويف عــام . واضــحةواإلبــالغ عنــها يتمثــل يف عجــز األطــراف الرئيســية عــن وضــع اســتراتيجية  

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة استكشــاف إمكانيــة    ، بــدأ ٢٠١
يســعى إىل رصــد ســلوك أطــراف الصــراعات فيمــا يتعلــق �� مرصــد ألوضــاع األطفــال��إنشــاء 

ــد تلــك األطــراف     باملســائل املتعلقــة ب ــأثرين بالصــراعات املســلحة، فضــال عــن تقي األطفــال املت
غري أنه مل يكن مبقدور املمثـل اخلـاص تـأمني الـدعم الكـايف إلنشـاء املرصـد ألن                    . )١١(ابالتزاماهت

ات غـري احلكوميـة رأت أن االقتـراح    ــــ  واملنظمدةـــ املتحاألممة ـــي منظومـــة ف ــاهليئات التنفيذي 
 األمـني ويف حني حدد التقرير السنوي املقدم مـن      . ال يستفيد من اجلهود اجلارية مبا فيه الكفاية       

__________ 
 .٢١، الفقرة A/56/342-S/2001/852انظر  )١١( 
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، والذي أعـده املمثـل   )Corr.1-2 وA/56/342-S/2001/1053(  األمنجملس إىل  ٢٠٠٣ عام   العام
اخلاص، طائفة من اآلليات اليت ينبغـي أن تشـارك يف اجلهـود املبذولـة لكفالـة االمتثـال يف جمـال            

نـه  حقوق األطفال، فإنه مل يتضمن خطة لتطوير عناصر تنفيذية لنظام الرصد واإلبـالغ، كمـا أ               
ويف الوقــت . مــع أصــحاب املصــلحة�� املشــاورات��ال يلتــزم بأيــة إجــراءات خبــالف مواصــلة  

ذاته، فإن اليونيسيف وغريها من اهليئات التنفيذية مل حتدد مبا فيه الكفايـة أولويـات اإلجـراءات     
 .الرئيسية الالزمة لسد الثغرات املنهجية والتنفيذية يف جمال الرصد واإلبالغ

ــال  - ٢١ ــة ث ــال لرصــد      ومث ــا كخطــوات أوىل يف إنشــاء نظــام فع ــد مــن تناوهل ث مســائل الب
ويتصــل التحــدي األول بوضــع منهجيــة موحــدة  . انتــهاكات حقــوق األطفــال واإلبــالغ عنــها 

وتتعلـق املسـألة   . وعملية ومقبولة لتحديد انتـهاكات حقـوق األطفـال وتوثيقهـا والتحقـق منـها          
ودة علـى أرض الواقـع يف كافـة أحنـاء البلـدان الـيت               الثانية بكيفية إنشاء شبكات األطراف املوج     

وأخـريا، البـد    . تعاين من احلروب وتنسيق جهودهـا لتوثيـق الشـواغل املتعلقـة حبقـوق األطفـال               
وأن ُتتخــذ قــرارات بشــأن أفضــل الوســائل لنشــر هــذه النتــائج امليدانيــة مــن أجــل تقويــة جهــود 

والبـد مـن وجـود آليـة        .  النتيجـة املنشـودة    الدعوة، فضال عن التدابري امللموسة املتخذة لتحقيـق       
 .تنسيق فعالة لدفع اجلهود املبذولة يف إنشاء وتنفيذ نظام الرصد واإلبالغ إىل األمام

 
ــلحة يف صـــلب     �باء   ــراعات املسـ ــأثرين بالصـ ــال املتـ ــة باألطفـ ــائل املتعلقـ ــيم املسـ تعمـ

 تحدة املاألمماستراتيجيات وسياسات وبرامج اهليئات املعنية يف منظومة 
 تعريف التعميم ومعايريه  

. كما أشري من قبل، فإن اثر الصـراعات املسـلحة علـى األطفـال هـو مسـؤولية اجلميـع              - ٢٢
األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح أمــر يتســم باألمهيــة ملــا تبذلــه  وتعمــيم الشــواغل املتعلقــة ب

 مثـل اليونيسـيف   �  من جهود، ألنه ليس مبقدور طرف واحـد أو اثـنني وحـدمها     املتحدة األمم
ــدة فيمــا يتعلــق باألطفــال و   ــة الرائ املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال   أو /باعتبارهــا الوكال

األطفــال يف  تطــوير ومواصــلة اســتجابات شــاملة للمســائل املتعلقــة ب   �والصــراعات املســلحة  
ت  فكما يتضح من االسـتجابة الشـاملة لعـدة وكـاالت علـى االدعـاءا               .حاالت الصراع املسلح  

ــى النســاء واألطفــال يف       ــداء عل الواســعة النطــاق حبــدوث حــاالت لالســتغالل اجلنســي واالعت
ــال، أدركــت       ــا، علــى ســبيل املث ــا يف غــرب أفريقي  األمــمصــفوف الالجــئني واملشــردين داخلي

 وغريها من األطراف ما تستلزمه محاية األطفال من توفر استجابات من طائفـة واسـعة                املتحدة
 .من األطراف

 :ألغراض هذا التقييم، جرى حتليل مفهوم التعميم باستخدام أربعة معايريو - ٢٣



 

04-50009 13 
 

A/59/331  

 األطفـال يف حـاالت الصـراع املسـلح         العليا بالشواغل املتعلقة ب    دارةإلاالتزام مستويات    •
 والتوعية هبذه الشواغل؛

األطفال يف حـاالت الصـراع املسـلح يف السياسـات واخلطـط             إدماج الشواغل املتعلقة ب    •
 ؛االستراتيجية

ــة الالزمــة لوضــع السياســات واالســتراتيجيات      • ــة اخلــربات الداخلي ــة املعرف مــدى كفاي
 وإدارة العمليات اليومية على أساس من املعلومات الدقيقة؛

 .مدى كفاية الدعم املايل الالزم لكفالة العناصر الواردة أعاله •
الشـواغل  عمـيم    بت  املتحـدة  األمـم وجرى تقييم كل من هذه العناصر لتحديد مدى قيام هيئـات            

ــة ب ــها   املتعلق ــات كــل من ودرجــة تعمــيم هــذه  . األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح يف عملي
 :الشواغل ختتلف عند تقسيمها إىل فئتني

بقــاء الطفــل، الــذي يشــمل عناصــر الصــحة والتغذيــة واالســتجابات األخــرى الالزمــة   •
ــاه واملرافــق الصــحية و    ــة، مثــل املي املــأوى واملســاعدة ملعاجلــة احتياجــات الطفــل املادي

 الطبية؛
ــف اجلنســي،         • ــال العن ــل االســتغالل، وأعم ــن قبي ــاجل مســائل م ــيت تع ــل، ال ــة الطف محاي

ــيت       ــال، وتفكــك األســر، والتعــرض للعنــف واألحــداث األخــرى ال ــاتلون األطف واملق
 .تصيب األطفال بالصدمات

 تقييم تعميم الشواغل املتعلقة ببقاء الطفل  
بينــة أعــاله، يتضــح أنــه قــد حتققــت درجــة مــن التعمــيم للشــواغل  باســتخدام املعــايري امل  - ٢٤

فضــرورة بقــاء . املتعلقــة ببقــاء الطفــل أكــرب ممــا حتقــق بالنســبة للشــواغل املتعلقــة حبمايــة الطفــل 
الطفــل علــى قيــد احليــاة هــي هــدف ملمــوس يدعمــه كبــار املســؤولني اإلداريــني وامليــدانيني يف  

لدان املاحنة، كما يتضح من اسـتجابتها هلـذه الشـواغل يف            ، وهو ما تفعله أيضا الب      املتحدة األمم
ومتتلــك .  ومقترحــات التمويــل الثنائيــة املتحــدةاألمــمعمليــة النــداءات املوحــدة الــيت تصــدرها  

 قدرا كبريا مـن اخلـربة يف جمـايل الصـحة والتغذيـة، كمـا أن احلكومـات                    املتحدة األمموكاالت  
ــا وإدارات   ــة علي ــات تعليمي ــدفع البحــوث واملمارســات   هبــا وزارات وهيئ  ومــدارس مكرســة ل

ولــئن كانــت هنــاك مشــاكل تنشــأ أثنــاء اجلهــود املبذولــة . والسياســات قــدما يف هــذين اجملــالني
لتوصيل اخلدمات املتعلقة بقاء الطفل إىل السكان املتضررين مـن احلـروب، فـإن هـذه املشـاكل            

ة، أو نشـر املـوظفني املـؤهلني        عادة ما تتصل بعدم توفر إمكانيات وصـول املسـاعدات اإلنسـاني           
 .يف التوقيت الالزم، والتأخر يف توصيل األغذية واألدوية وغريها من اإلمدادات
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 تقييم تعميم الشواغل املتعلقة حبماية الطفل  
وعلى العكس من ذلك، مل يتم تعميم الشواغل املتعلقة حبماية الطفل مبـا فيـه الكفايـة،                  - ٢٥

  املتحـدة  األمـم ويفيد كبار مديري العديد مـن وكـاالت         . كورة أعاله وفقا للمعايري األربعة املذ   
أهنم جيدون أن اسـتيعاب مفهـوم محايـة الطفـل وترمجتـه إىل إجـراءات برناجميـة أصـعب ممـا هـو                        

ويكمن جانب من املشـكلة يف أن األبعـاد النظريـة والعمليـة حلمايـة             . احلال بالنسبة لبقاء الطفل   
وُيعتقد بوجـه عـام أن احلمايـة        . املسلحة ال تزال آخذة يف التطور     األطفال املتأثرين بالصراعات    

ــرام    ــة الحت ــة مواتي ــة بيئ ــنمط حمــدد مــن     اإلنســانحقــوقتتضــمن هتيئ ــة ل ــار الفوري ــع اآلث ، ومن
االعتـداءات أو التخفيـف منـها، واسـتعادة أوضـاع احليــاة الكرميـة مـن خـالل التعـويض واجلــرب          

 .وإعادة التأهيل
 التقــدم يف سياســات وممارســات وبــرامج هتيئــة بيئــة تــوفر احلمايــة وقــد أحــرز قــدر مــن - ٢٦

ــة الطفــل بوجــه عــام ليســت متقدمــة كمــا هــو احلــال يف       للطفــل، وإن كانــت ممارســات محاي
وحىت اآلن، صدرت مبـادئ توجيهيـة ومعـايري مشـتركة بـني الوكـاالت               . ممارسات بقاء الطفل  

وأعمـال العنـف اجلنسـي القـائم علـى          بشأن انفصال األطفـال عـن أسـرهم، واجلنـود األطفـال،             
ــة يف حــاالت الطــوارئ   ــار هــذه   . أســاس نــوع اجلــنس، والتوعي ويف حــني يــتعني مواصــلة اختب

املبادئ التوجيهية واملعايري على املستوى امليداين وتعديلها مبـرور الوقـت بنـاء علـى ذلـك، فإهنـا                   
ــال املتــ        ــة األطف ــرامج محاي ــذه اجلوانــب مــن وضــع ب ــه ه ــة لتوجي أثرين بالصــراعات تظــل كافي

غــري أنــه تظــل هنــاك ثغــرة تتمثــل يف عــدم الوصــول بعــد إىل توافــق يف اآلراء بشــأن    . املســلحة
 واملنظمـات غـري    املتحـدة األمـم الـيت حـددها مسـؤولو       ،  )١٢(االجتماعيـة  - االستجابات النفسية 

ــأثر     ــال املتـ ــة األطفـ ــبة لغالبيـ ــة بالنسـ ــواغل ذات األولويـ ــن بـــني الشـ ــا مـ ــة باعتبارهـ ين احلكوميـ
 . بالصراعات املسلحة

 درجات خمتلفة من تعميم الشواغل املتعلقـة حبمايـة           املتحدة األمموقد حققت كيانات     - ٢٧
فبعضــها مل يشــارك يف تلــك الشــواغل، أو أن مشــاركتها مل حتــدث إال قريبــا وبصــورة . الطفــل

م مــن وهــي ال تبــدي قــدرا كافيــا مــن االلتــزا. تقتصــر علــى قلــة مــن حــاالت الصــراع املختــارة
 العليا، وال متتلك يف املقر أيـة خـربة متكنـها مـن دعـم اجلهـود امليدانيـة                دارةإلاجانب مستويات   

أو تـــوفري املعلومـــات الدقيقـــة الالزمـــة لتعمـــيم الشـــواغل املتعلقـــة حبمايـــة الطفـــل يف اخلطـــط    
__________ 

لنفسية واالجتماعية اليت تتركها أن يعكس العالقة الدينامية بني اآلثار ا��  االجتماعية-النفسية ��ُيقصد بتعبري  )١٢( 
. الصراعــات املسلحـــة على األطفـــال، وهـــي اآلثار التـــي تترك معا تأثريا عميقا على مناء الطفل ورفاهه

، فهي ��اآلثار االجتماعية��أما . ما يؤثر على املشاعر والسلوك والذاكرة والتعلم�� اآلثار النفسية��وُيقصد بـ 
 يف العالقات الذي ينجم عن املوت، واالنفصال عن األسرة، وتفكك األسر واجملتمعات احمللية، تشري إىل التغري

 .وتفسخ القيم االجتماعية واملمارسات العرفية
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وتشـــمل هـــذه الكيانـــات إدارة الشـــؤون  . االســـتراتيجية أو السياســـات أو األنشـــطة امليدانيـــة 
وكــان مــن بــني .  اإلمنــائي املتحــدةاألمــم، وبرنــامج  الســالمحفــظياســية، وإدارة عمليــات الس

اخلطوات اليت تسـتحق الترحيـب يف اجتـاه تعمـيم الشـواغل املتعلقـة حبمايـة الطفـل إنشـاء فريـق                       
عامــل مشــترك بــني الوكــاالت يعــين بشــواغل محايــة الطفــل يف عمليــات صــنع الســالم وحفــظ  

 حفــظ، بنــاء علــى اقتــراح مــن إدارة عمليــات  ٢٠٠١ أغســطس/آب الســالم وبنــاء الســالم يف
وجيــب وضــع . املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة   وبرئاســة الســالم

املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعها الفريــق العامــل يف صــيغتها النهائيــة وتعميمهــا دون مزيــد مــن    
 .التأخري
، بعــد شــرعت يف بــذل جهــود لتعمــيم الشــواغل  املتحــدةاألمــمغــري أن بعــض هيئــات  - ٢٨

أهنا مل تتقدم مبا فيه الكفاية، وإما أهنـا تراجعـت وفقـدت مـا أحرزتـه                 املتعلقة حبماية الطفل، إما     
فمفوضـية شـؤون الالجـئني، علـى سـبيل املثـال، لـديها سياسـات ومبـادئ توجيهيـة                    . من تقدم 

ــأثرين ب     ــال املت ــق باألطف ــة فيمــا يتعل ــة قوي ــواد تدريبي ــل  وم ــامج ��الصــراعات املســلحة، مث الربن
، لكنـها ال ُتسـتغل بشـكل متسـق يف القيـام مبمارسـات               ��املواضيعي بشأن الصـراعات املسـلحة     

ويف حـني جـرى تطـوير أو تعبئـة خـربة محايـة       . مستنرية أو يف توجيه برامج الشركاء يف التنفيـذ  
ك اجلهـــد مل يكـــن بتســـم الطفـــل يف مقـــر املفوضـــية ومكاتبـــها اإلقليميـــة وامليدانيـــة، فـــإن ذلـــ 

. باالتساق، بل أنه راح يتقلص أو خيتفي نتيجة لعمليـة إعـادة تشـكيل هيكـل املفوضـية مـؤخرا            
األطفـال املتـأثرين بالصـراعات      الشواغل املتعلقة ب  وقام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإدماج       

ــ�ة يف سياســاته العامــة ـــــورة فعالــــة بصـــــاملسلح ة املــدنيني واملــردين  والســيما يف ســياق محاي
 ولكنه مل يدخل تلك الشواغل احملددة بصورة فعالة فيما يضطلع به من أنشطة رفيعـة               -داخليا  

مثــل منســقي اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، ومنســقي   (املســتوى للــدعوة يف امليــدان اإلنســاين  
يق بــني  ويف أنشــطة التقيــيم علــى الصــعيد امليــداين، ويف أنشــطة التنســ      -الشــؤون اإلنســانية  

ويضم مكتـب املفـوض السـامي    . ، رغم إثارة هذه الشواغل يف سياق محاية املدنيني   )القطاعات
 عـــددا مـــن املـــوظفني ذوي املعرفـــة واخلـــربة املتخصصـــة يف مســـائل حقـــوق  اإلنســـانقـــوقحل

األطفـال يف   املسائل املتعلقة ب  األطفال، ولكن ال يوجد به أخصائي رفيع املستوى متخصص يف           
ع املسلح لكفالة فعالية تنـاول هـذه املسـائل يف عمـوم عمـل املكتـب مـع هيئـات                   حاالت الصرا 

ولـذلك، فإنـه رغـم وجـود بضـعة          . املعاهدات، واملقررين اخلاصني، واإلبالغ والوجود امليـداين      
أمثلة إجيابية بوجه عام على األنشطة امليدانية حلمايـة الطفـل، ال تتـوفر درجـة كافيـة مـن التـزام                      

دارة، ومـن اخلـربة الداخليـة، والـدعم املـايل علـى النحـو الـالزم إلدمـاج                إلا يف ا  املستويات العليـ  
ــود         ــة واجله ــة يف صــلب اخلطــط االســتراتيجية واألهــداف التنظيمي ــل بصــورة فعال ــة الطف محاي

 . املتحدةاألممامليدانية هليئات 
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ق ورمبا ال يكون مبعثـا للدهشـة أن تكـون اليونيسـيف هـي الكيـان الوحيـد الـذي حقـ                      - ٢٩
ــزام    ــا مــن الت ــة، وخصــص    دارةإلادرجــة م ــا، والتخطــيط االســتراتيجي، واخلــربة الداخلي  العلي

التمويل الالزم لتعميم الشواغل املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وعملياهتـا              
غري أنـه حـىت اليونيسـيف حباجـة ملـوارد ماليـة إضـافية لالضـطالع بـدورها احملـوري يف                      . اليومية

ومثـة  . األطفـال يف حـاالت الصـراع املسـلح     فيما يتصل باملسائل املتعلقة ب املتحدة األمممنظومة  
عدد من العراقيل اليت يتعني علـى اليونيسـيف، حبكـم واليتـها، أن تتصـدى بصـورة أكثـر قـوة،                  

 األخــرى يف الشــواغل املتعلقــة حبقــوق    املتحــدةاألمــمتيســري مشــاركة هيئــات  : وهــي تشــمل 
 يف ذلك توفري الدعم واخلربة التقنية عند اللزوم؛ وحتسني قدرات املقـر علـى إجنـاز                 األطفال، مبا 

األنشــطة املتعلقــة بالسياســات والــربامج املتعلقــة باألطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح بصــورة 
ــة  ــر فعالي ــة الطفــل مبــا يتجــاوز حــدود     )١٣(أكث ــة حلماي ؛ وتطــوير ومواصــلة اختصاصــات إقليمي

رس لبناء القدرات؛ وضمان توفر املوظفني املختصني حبماية الطفـل بأعـداد            املشروع احلايل املك  
 .كافية ومستقرة يف املواقع امليدانية لتنسيق أنشطة محاية الطفل على أرض الواقع

 أسباب تدين مستوى تعميم الشواغل املتعلقة حبماية الطفل  
قـة حبمايـة الطفـل يكمـن        يبدو أن السبب اجلذري لتدين مستوى تعميم الشـواغل املتعل          - ٣٠

 -  املتحـدة  األمـم فمعظـم هيئـات     :  املتحـدة  األمـم يف العقلية السائدة الـيت هتـيمن علـى منظومـة            
 ال يــرون أن واجبــاهتم أو التزامــاهتم تقتضــي منــهم تطــوير قــدرات   -والســيما كبــار املــديرين 

وبــدال مــن . ةواليــات داخليــة متكنــهم مــن االســتجابة بصــورة فعالــة للشــواغل املتعلقــة باحلمايــ 
املمثل اخلاص لألمـني العـام      ذلك، فإهنم يلقون باملسؤولية يف هذا اجملال على عاتق اليونيسيف و          

واليونيسيف هـي الوكالـة الرائـدة يف جمـال الطفولـة يف منظومـة               . لألطفال والصراعات املسلحة  
ذيـة الـيت تتنـاول      ، ولذلك ُينظـر هلـا علـى أهنـا املكـان الطبيعـي لكـل الـربامج التنفي                   املتحدة األمم

غري أن اليونيسيف وحـدها ال تسـتطيع التصـدي          . األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة   مسألة  
فهـي ال متتلـك املعرفـة املتخصصـة الـيت تتـوفر يف              . الشواغل املتعلقة حبماية الطفـل    لكل جوانب   

يف مجيـع   األخرى يف جمال التصـدي الحتياجـات األطفـال بصـورة شـاملة             املتحدة األممهيئات  
احلاالت، وال متتلـك القـدرة التنفيذيـة الكافيـة، وال نطـاق العمليـات الـالزم لكفالـة االسـتجابة                   

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إنشــاء منصــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام . الفعالــة بصــورة متســقة
لألطفال والصراعات املسلحة، الذي يعاونه عدد كبري نسبيا من موظفي الدعم، قد أسفر عـن               

يجة غري مقصودة، من حيث أنه خلق تصورا بأن ذلك املنصـب مسـؤول عـن كافـة جوانـب                  نت

__________ 
 االجتماعية؛ وتسريح -الربجمة النفسيــة : ُيعد حتسني قــدرات املقر من العناصر الالزمة بصفة خاصة يف جماالت )١٣( 

 .شار إدماجهم يف اجملتمع؛ والرصد ورصد أوضاعهم واإلبالغ عنهااجلنود األطفال وأ
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وهـو تصـور خـاطئ،      .  املتحـدة  األمـم األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يف منظومـة        مسألة  
حيث أن دور املمثل اخلاص كان مقصودا به أن يكون دورا غري تنفيذي، وهـو مـا حيـول بينـه                     

ويف الوقــت . وانــب مســألة األطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحةوبــني تنــاول العديــد مــن ج
ذاته، جيب على كل من اليونيسيف واملمثل اخلـاص أن يبـذال املزيـد مـن اجلهـود لـدحض هـذه         

 . العقلية السائدة
األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة هـي حكـر علـى           الشواغل املتعلقة ب  وتصور أن    - ٣١

ففـي السـنوات األخـرية، بـرزت     . ص يؤدي إىل نتيجتني غري مقصودتني  اليونيسيف واملمثل اخلا  
مســألة محايــة الطفــل باعتبارهــا ختصصــا متميــزا يف حــد ذاتــه مبــا يتطلــب خــربة داخليــة كافيــة    

فاملشاركة املستنرية يف محايـة الطفـل، علـى سـبيل           . لضمان االستجابة هلا بصورة فعالة ومناسبة     
الــدويل، وبــالقوانني واألعــراف الوطنيــة، وباملبــادئ التوجيهيــة املثــال، تتطلــب املعرفــة بالقــانون 

لــرتع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم وإدارة إدمــاجهم يف اجملتمــع، وباملمارســات اجليــدة يف هــذا     
. اجملال، فضال عن املعرفة باملبادئ التوجيهية واملعايري الربناجمية النوعية املتعلقة بـاجلنود األطفـال             

الشواغل األخرى املتصلة مبوضوع احلماية حتديدا، مثل انفصـال األطفـال           كما أن املشاركة يف     
االجتماعيـة، تسـتلزم قـدرا ممـاثال مـن           - عن أسرهم، وإعادة العنف اجلنسي، والربجمـة النفسـية        

ــة  ــة والتجرب ــة الطفــل يف صــلب أنشــطة    . املعرفــة واخلــربة الفني وتعمــيم الشــواغل املتعلقــة حبماي
يؤدي إىل متييع املعايري الدوليـة واملمارسـات اجليـدة، بـل سـيؤدي إىل                لن    املتحدة األمممنظومة  
 ميكن أن حتدد مراكز التنسـيق املعنيـة حبمايـة            املتحدة األممورغم أن عددا من هيئات      . تعزيزها
ـــالطف ـــل، وأن تســتفيد بصـ ـــورة فعالـ ـــة مــ ــوفرة يف اليونيســيف واملنظمــات غــري    ـ ن اخلــربة املت

 فـإن التصــدي لتعمــيم تلــك  -مــات األعضـاء يف حتــالف إنقــاذ األطفــال   مثــل املنظ-احلكوميـة  
 أن تبـذل املزيـد مـن اجلهـد لكـي             املتحـدة  األمـم الشواغل حيتم على بعض اهليئـات الرئيسـية يف          

 .تعّمم الشواغل املتعلقة حبماية الطفل يف سياساهتا واستراتيجياهتا احملددة، ويف عملياهتا اليومية
األطفــال الشــواغل املتعلقــة بانيــة الــيت تترتــب علــى التصــور الســائد بــأن أمــا النتيجــة الث - ٣٢

املتــأثرين بالصــراعات املســلحة هــي حكــر علــى اليونيســيف واملمثــل اخلــاص، فتتمثــل يف عــدم   
 عنـدما تطلـب ذلـك التمويـل هيئـات أخـرى يف          يف هـذا اجملـال    كفاية التمويل املتاح للمبادرات     

 لتمويـل   السـالم حفـظ لبات الـيت تتقـدم هبـا إدارة عمليـات           ومن املؤسف أن الط   .  املتحدة األمم
،  السـالم حفـظ ة األطفال، مثل تعيني مستشارين حلمايـة الطفـل يف عمليـات           ـــادرات حلماي ـــمب

 .ال تلقى استجابة كاملة
 يبني أن املـاحنني     ٢٠٠٢ إىل عام    ٢٠٠٠وحتليل عملية النداء املوحد يف الفترة من عام          - ٣٣

 بصرف النظر عـن الوكالـة       � اريع املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة     مل ميولوا املش  
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ففـي املتوسـط،    .  بنفس املستوى الذي ميولون به املشاريع األخـرى        �اليت تطلب ذلك التمويل     
 مـن مجيـع املشـاريع الـيت يتضـمنها النـداء املوحـد، باملقارنـة                  املائـة  يف ٧٣وفر املاحنون متـويال لــ       

األطفــال املتــأثرين بالصــراعات  للمشــاريع املتعلقــة ب فحســب مــن التمويــل  املائــةيف ٦٠بنســبة 
كمـا أن املشـاريع الـيت تتركـز علـى محايـة الطفـل مل حتصـل إال علـى                     . املسلحة يف نفـس الفتـرة     

 يف ٦٠وعـالوة علـى ذلـك، فـإن         . متويل أقل ممـا حصـلت عليـه املشـاريع املتعلقـة ببقـاء الطفـل               
 ٢٨ واملنظمـات غـري احلكوميـة، الـذين اسـتطلعت آراءهـم يف                املتحـدة  مـم األ من مـوظفي     املائة

بلدا من البلدان املتضـررة مـن الصـراعات، أوضـحوا أن مسـتويات التمويـل غـري كافيـة لتغطيـة              
ورمبا يكون مـن الصـعوبة مبكـان تبيـان          . االحتياجات األكثر أساسية لألطفال يف تلك احلاالت      

األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة علـى حيـاة هـؤالء              علقـة ب  املشاريع املت األثر الذي تتركه    
غـري أنـه إذا مـا أريـد     . األطفال، وهـو مـا قـد يفسـر الفجـوة املوجـودة يف متويـل تلـك املشـاريع                 

األطفـال يف حـاالت   املشـاريع املتعلقـة ب  النجاح يف تعميم تلك الشواغل، فالبد من زيادة متويل         
األطفـال يف حـاالت الصـراع    اخلطـط املتعلقـة ب   جيـب دعـم   كمـا . الصراع املسـلح زيـادة كـبرية    

املسلح من خالل برامج التنمية، والسيما تلك الـيت هتـدف إىل منـع حـدوث األزمـات وحتقيـق                   
 .االنتعاش يف حال حدوثها

للشـــواغل املتعلقـــة  يف االســـتجابة  املتحـــدةاألمـــمفعاليـــة التنســـيق بـــني هيئـــات  �جيم  
 ت املسلحةاألطفال املتأثرين بالصراعاب

 التنسيق على مستوى املقر  
تتمثل إحدى املهام الرئيسية على مستوى املقر يف وضع اسـتراتيجيات وتطـوير آليـات           - ٣٤

. على نطاق املنظومة للتنسيق بني اجلهود اليت تبذهلا اهليئات املختلفة للتصدي للشواغل احملـددة             
امسـة، وأن ترتـب أولويـات اإلجـراءات      وجيب أن حتدد االستراتيجيات املسائل ذات األمهيـة احل        

كمــا أن مــن األمهيــة أن . املتخــذة ملعاجلتــها، وأن توضــح ادوار ومســؤوليات خمتلــف األطــراف
 .ُتتخذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ االستراتيجيات وترمجتها إىل ممارسات دون إبطاء

غل املتعلقـة   الشـوا  أول اسـتراتيجية شـاملة لـدفع         ١٩٩٦وقد وفـر تقريـر ماتشـيل لعـام            - ٣٥
ولكـن مل يتحقـق     .  املتحـدة  األمـم ن بالصراعات املسلحة قدما داخل منظومـة        ــاألطفال املتأثري ب

ما يكفي من التقدم يف تنفيذ تلك التوصيات، وهو ما كـان يرجـع يف جانـب منـه إىل االفتقـار                      
 بالصـراعات  األطفـال املتـأثرين  الشواغل املتعلقة بإىل الوضوح فيما يتعلق باملسؤولية عن تنسيق       

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة تشــجيع وتشــمل واليــة . املســلحة
، يف حـني أن اليونيســيف هـي الوكالـة الرائــدة    )١٤(التعـاون الـدويل واإلسـهام يف تنســيق اجلهـود    

__________ 
 .١٩٩٦ ديسمرب/ األولكانون ١٢ املؤرخ ٥١/٧٧  العامةاجلمعيةقرار  )١٤( 
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ولألســف، أدت التــوترات إىل تفتــت اجلهــود    .  املتحــدةاألمــماملكلفــة بشــؤون األطفــال يف   
فاليونيسيف ال تسـهل علـى الـدوام مشـاركة األطـراف األخـرى يف الشـواغل املتعلقـة               . لةاملبذو

. األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة، وجيب أن تتخذ خطوات ملموسة لتغيري هـذا الوضـع             ب
ويف حـني بــذل مكتــب املمثــل اخلــاص مــن قبـل جهــودا لتشــجيع التعــاون، فإنــه مل يــتمكن مــن   

ــة و   ــات تعاوني ــوير عالق ــن األطــراف الرئيســية     تط ــع بعــض م ــة م ــميف ثيق ــع  املتحــدةاألم ، وم
. األطفال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة      الشواغل املتعلقة ب   فيما يتعلق ب   املنظمات غري احلكومية  

وكان هناك بصفة خاصة قدر كبري من عدم االرتياح إزاء العمليـة الـيت يقودهـا املمثـل اخلـاص                    
وذلك أمر يؤسف لـه بشـكل       .  األمن جملس و  العامة اجلمعيةة إىل   إلعداد التقارير السنوية املقدم   

 األمـم خاص، حيث أن إعداد تلك التقارير يكون من املناسبات القليلة اليت جتتمع فيها هيئـات       
ــة لبحــث الشــواغل املتعلقــة ب   املتحــدة ــأثرين   الرئيســية مــع املنظمــات غــري احلكومي األطفــال املت

ــام      والســتعادة الر. بالصــراعات املســلحة  ــر ماتشــيل لع ــا تقري ــذين خلقهم ــدفع الل ــوة ال ــة وق ؤي
األطفـال   وبيان مهام القيـادة امليّسـرة فيمـا يتعلـق ب           لياتوواملسؤاألدوار  ، يتعني توضيح    ١٩٩٦

 . املتأثرين بالصراعات املسلحة
وتتمثل املهمة الرئيسية الثانية يف حتسني التنسيق على مستوى املقر يف وضـع سياسـات            - ٣٦

ركة بــني الوكــاالت، وكــذلك اســتراتيجيات مشــتركة ألنشــطة الــدعوة، لــدفع    ومبــادئ مشــت
وقـد كانـت أفرقـة التنسـيق املعنيـة باملشـردين داخليـا،              .  املتحـدة  األمـم األمور قدما يف منظومـة      

وبالفروق بني اجلنسني، وباالستغالل اجلنسي، وباألعمـال املتعلقـة باأللغـام، وحبمايـة املـدنيني،               
ــة يف تشــجيع الت . وصــل إىل توافــق يف اآلراء بــني الوكــاالت حــول معاجلــة هــذه الشــواغل   فعال

ويعتــرب أن عــدم وجــود آليــة تنســيق رمسيــة قــد أســهم يف انعــدام االســتجابات املنظمــة واملنســقة 
 .األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحةللشواغل املتعلقة ب

 واملنظمات غـري     املتحدة األممويف الوقت ذاته، فإن ُنظمت أفرقة عاملة غري رمسية بني            - ٣٧
ومما يستحق اإلشـارة بصـفة خاصـة يف         . احلكومية للتعاون يف طائفة واسعة من املبادرات اهلامة       

هــذا الصــدد املبــادئ التوجيهيــة املشــتركة بــني الوكــاالت بشــأن األطفــال غــري املصــحوبني           
 لشــؤون تحــدة املاألمــمواألطفــال املنفصــلني عــن أســرهم الــيت اشــتركت يف إعــدادها مفوضــية 

الالجئني واليونيسيف وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ ومبـادرة العمـل             
  اإلنسـان  قـوق  السـامي حل    املتحـدة  األمـم من أجل حقوق األطفال، اليت بـدأها مكتـب مفـوض            

 وحتالف إنقاذ األطفال، واليت تضم أطرافا أخرى؛ ومبادئ كيب تاون بشـأن اجلنـود األطفـال،     
ومـع ذلـك، قـد يكـون مـن املمكـن            . اليت يّسرت وضعها اليونيسيف واملنظمات غري احلكوميـة       

تعزيز أثر هذه اجلهود إذا ما مت إقرار سياسات ومبادئ وممارسات رمسية بصـورة مشـتركة بـني                
 .الوكاالت
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 التنسيق على مستوى امليدان  
األطفـال  الشـواغل املتعلقـة ب    إن التنسيق النـاجح علـى املسـتوى امليـداين يتضـمن حتديـد                - ٣٨

املتــأثرين بالصــراعات املســلحة ووضــع أولوياهتــا واالســتجابة هلــا بصــورة تتجنــب االزدواجيــة    
كما أنه يشمل تعزيز املعـايري الربناجميـة واملمارسـات          . وتكفل التغطية الشاملة لألطفال املتأثرين    

ملنظمات غري احلكومية، اليت كـثريا      وتعترب ا . اجليدة وكفاءة استخدام التمويل املقدم من املاحنني      
مـا تتـوىل تنفيـذ غالبيـة الــربامج امليدانيـة، والـيت متتلـك خــربة واسـعة يف جمـال األطفـال املتــأثرين           
بالصراعات املسلحة، من األطراف الرئيسية، وبالتايل فهي من العناصر احلامسة يف أيـة اسـتجابة     

 . منسقة
 يف ٦٠فـأكثر مـن     . قة علـى املسـتوى امليـداين      واتضح أن التنسـيق ال يـتم بصـورة متسـ           - ٣٩
 ممن استطلعت آراءهم يف امليدان أثناء التقييم، على سبيل املثـال، أعطـوا تقـديرات ضـعيفة              املائة
األطفال املتأثرين بالصراعات املسـلحة علـى       الشواغل املتعلقة ب   فيما يتصل تنسيق      املتحدة ألممل

ــع ــت هــ   . أرض الواق ــيت أجري ــاءات ال ــر   . ذه النتيجــةوأكــدت اللق ــيم إىل أن أكث وخلــص التقي
 على املسـتوى امليـداين كانـت عـدم التـزام       املتحدةاألمماملشاكل شيوعا يف التنسيق بني هيئات   

األطفال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة؛ واالفتقـار إىل          الشواغل املتعلقة ب   ب  املتحدة األممهيئات  
الشـواغل   كفاية املوظفني املكلفني بتنسـيق تلـك      املوظفني املؤهلني يف جمال محاية الطفل؛ وعدم      

على مستوى امليـدان؛ واسـتبعاد املنظمـات غـري احلكوميـة مـن عمليـة التخطـيط؛ وعـدم كفايـة                      
 .الدعم املقدم من املاحنني لربامج األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة

الشـواغل املتعلقـة   يف    املتحـدة  األمـم ويف سري النكا، ثبتت فعالية التنسيق بني هيئـات           - ٤٠
األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة، حيث كانت اليونيسيف تلعب دورا حفـازا يف الفريـق       ب

القطري التـابع لألمـم املتحـدة، الـذي شـارك بنشـاط يف التصـدي لتلـك الشـواغل، فضـال عـن                        
ري مـن  ومت جتنب االزدواجية وحتقيق قـدر كـب       . عملها بصورة جيدة مع املنظمات غري احلكومية      

ووضــع الفريــق القطــري خطــة عمــل شــاملة لألطفــال املتــأثرين   . املواءمــة بــني اجلهــود املبذولــة 
حباالت الصراع املسلح، ويعمل مبثابة آلية تنسيق فعالة حترص علـى إشـراك مجيـع األطـراف يف                  

األطفـال املتـأثرين بالصـراعات      الشـواغل املتعلقـة ب    وينشط الفريق يف وضـع أولويـات        . جهودها
 .لحة، وكفالة كفاية التغطية، وتعزيز املعايري الربناجمية واملمارسات اجليدةاملس
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كـان نشـر مستشـاري محايـة الطفـل التـابعني لبعثـة                   - ٤١
 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف املواقـع امليدانيـة يكفـل وجـود األمـم املتحـدة             املتحدة األمم

ويف ضـوء الطبيعـة الالمركزيـة للصـراع الـدائر هنـاك، فضـال          . ية علـى أرض الواقـع     لتوفري احلما 
عن اتساع البلد، كان نشر مستشاري محايـة الطفـل يف خمتلـف املواقـع عنصـرا ضـروريا بصـفة             
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غــري أنــه كانــت هنــاك بعــض احلــاالت الــيت أدى فيهــا عــدم  . خاصــة يف حتقيــق التنســيق الفعــال
. لم الواجبة بـني األطـراف إىل حـدوث أخطـاء يف تـوفري احلمايـة               األخذ بترتيبات التسليم والتس   

 تويف هذه احلاالت، أدت اإلجراءات اليت اختذهتا البعثة أو جهود الدعوة الـيت بذلتـها مؤسسـا            
اجملتمع املدين إىل اإلفراج مؤقتا عن جمموعات صغرية من اجلنود األطفال الـذين أعيـد جتنيـدهم                 

 أو مــن املنظمــات غــري احلكوميــة     املتحــدةاألمــمى مــن دم وجــود أطــراف أخــر  ــــرا لعــــنظ
 .الستالمهم

، يتوىل املنسقون املقيمـون أو منسـقو الشـؤون اإلنسـانية             املتحدة األمموداخل منظومة    - ٤٢
غـري أن هـؤالء املمـثلني الرفيعـي     . مسؤولية كفالـة وجـود آليـات تنسـيق علـى املسـتوى امليـداين        

ــأثرين الشـــواغل املتعلقـــة بدائمـــا واعـــني باملســـتوى لألمـــم املتحـــدة ال يكونـــون   األطفـــال املتـ
ورغـم أن انتـهاكات حقـوق األطفـال         . بالصراعات املسـلحة، وال مبسـؤولياهتم فيمـا يتعلـق هبـا           

ميكن أن تكـون منتشـرة ومعروفـة علـى نطـاق واسـع، فـإن هـذه املسـائل ال حتتـل دائمـا مكانـا               
 فممـا يؤسـف لـه، علـى سـبيل املثـال،             .بارزا يف جلسات اإلحاطة اليت تسبق وضع التكليفـات        

ضــياع فرصــة كــبرية إلدمــاج الشــواغل املتعلقــة حبمايــة الطفــل يف عمليــة تنقــيح اختصاصــات     
ويبـدو ذلــك  . ٢٠٠٣منسـقي الشـؤون اإلنسـانية أثنـاء اجتمـاعهم يف معـتكفهم السـنوي لعـام         

نســانية أمــرا الفتــا للنظــر بصــفة خاصــة، حيــث أن االختصاصــات املنقحــة ملنســقي الشــؤون اإل 
تشمل اآلن املسؤولية عـن املشـردين داخليـا، واملسـائل اجلنسـانية، وإعـادة العنـف واالسـتغالل                   

الشــواغل املتعلقــة ، ال تــرد ١٩٩٦ورغــم التوصــيات الــواردة يف تقريــر ماتشــيل لعــام . اجلنســي
 األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يف اختصاصات املنسقني املقيمني، وال يف اختصاصـات           ب

 .  يف هذه اجملاالت العامألمنياملمثلني اخلاصني ل
منسق الشـؤون اإلنسـانية مسـؤول عـن وضـع خطـة األعمـال اإلنسـانية             /واملنسق املقيم  - ٤٣

املشـــتركة، وهـــو ذلـــك اجلـــزء مـــن عمليـــة النـــداء املوحـــد الـــذي حيـــدد األولويـــات ويقتـــرح   
 تسـع مـن احلـاالت يف الفتـرة مـن            ويف حتليل لتلك اخلطـط يف     . االستراتيجيات الالزمة ملعاجلتها  

األطفـال  الشـواغل املتعلقـة ب  ، كـان هنـاك حتسـن يف درجـة إدمـاج            ٢٠٠٢ إىل عام    ٢٠٠٠عام  
املتــأثرين بالصــراعات املســلحة يف االســتراتيجيات املشــتركة بــني الوكــاالت علــى مــدار تلــك    

يدة للمحتـوى   غري أن استعراض أربع من اخلطط التسـع بـّين احملدوديـة الشـد             . السنوات الثالث 
وملـا كانـت تلـك اخلطـط هـي األداة      . املتصل بشـواغل األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة        

 يف وضــع االســتراتيجيات والــربامج املنســقة، فإنــه يلــزم بــذل    املتحــدةاألمــمالرئيســية ملنظومــة 
 .ووضع أولوياهتا بصورة متسقةتلك الشواغل جهود كبرية للتيقن من حتديد 
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 ني املقر وامليدانالتنسيق ب  
مت حبث التنسيق بني املقر وامليـدان مـن زاويـة سالسـة تـدفق اتصـاالت بشـأن األطفـال                      - ٤٤

وشـددت الـدول   . املتأثرين بالصراعات املسلحة واملواءمة بني أنشـطة ومبـادرات املقـر وامليـدان           
علـى  ويف حـني جـرى التأكيـد        .  أيضا على ضـرورة تنسـيق تبـادل املعلومـات وأعمـال            ءاألعضا

ضرورة توفر املعلومات اهلامـة عـن األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة يف الوقـت السـليم،              
ويعتــرب .  موحــدة وحتليليــة املتحــدةاألمــمفقــد كــان هنــاك تفضــيل واضــح ألن تكــون تقــارير   

املمثل اخلاص لألمني العـام لألطفـال والصـراعات املسـلحة يف اإلسـهام يف          اشتراك اليونيسيف و  
 .يف هذا الصدد بشأن ليربيا من التطورات االجيابية  األمنجملس مناقشات

ــابعون لألمــم املتحــدة أن انعــدام      - ٤٥ ــون الت ــة، رأى املوظفــون القطري ــة امليداني ومــن الزاوي
وأشـار هـؤالء   . متابعة أنشطة مبـادرات الـدعوة هـو مـن دواعـي القلـق اهلامـة يف جمـال التنسـيق                    

ون هنـاك أيـة خطـة ملموسـة أو توجيـه بشـأن كيفيـة املتابعـة                  املوظفون إىل أنـه كـثريا مـا ال تكـ          
 املمثــل إليهــا، فضــال عــن التزامــات محايــة الطفــل الــيت يتوصــل    األمــنجملــسالفعالــة لقــرارات 

، فضـال   السـالم حفظكما أن عدم توفر اخلربة يف جمال محاية الطفل يف إدارة عمليات            . اخلاص
 األخرى، يعين أن مستشاري محايـة        املتحدة ألمماعن عدم كفاية التغذية العكسية من كيانات        

ومــن األمهيــة أن يــتم علــى . الطفــل يف العمليــات امليدانيــة ال يتلقــون التوجيــه والــدعم الــواجبني
 .وجه السرعة التقييم الداخلي املقترح للممارسات اجليدة يف جتربة مستشاري محاية الطفل

 
للشـــواغل املتعلقـــة  املتحـــدة األمـــمتوصـــيات لتعزيـــز اســـتجابة منظومـــة  -رابعا  

 األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحةب
ــة       - ٤٦ ــدم احملــرز يف اســتجابة منظوم ــى التق ــيم الضــوء عل ــذا التقي ــميســلط ه   املتحــدةاألم

األطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة، وعلــى أوجــه القصــور املتبقيــة يف   للشــواغل املتعلقــة ب
لتوصــيات املقدمــة لتحســني ومواصــلة اجلهــود املبذولــة فيمــا وتنقســم ا. املنظومــة يف هــذا اجملــال

يتعلق باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة إىل أربع فئـات، تشـكل األولويـات االسـتراتيجية               
 من أجل حتسني اسـتجابتها للشـواغل اخلاصـة باألطفـال             املتحدة األمماملتوسطة األجل ملنظومة    

 :املتأثرين بالصراعات املسلحة
اســـتمرار جهـــود الـــدعوة النشـــطة يف جمـــال األطفـــال املتـــأثرين بالصـــراعات   -ألف  
 املسلحة
 إنشاء نظام فعال وموثوق به لرصد انتهاكات حقوق األطفال وأعمال عنها  �باء  
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األطفال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة يف كافـة          املسائل املتعلقة ب  تعزيز تعميم    -جيم  
  املتحدةاألممأحناء منظومة 

األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يف كافـة       املسائل املتعلقة ب  حتسني تنسيق    -ال د 
  املتحدةاألممأحناء منظومة 

األطفـال  الشـواغل املتعلقـة ب    وتشكل هذه التوصيات تدابري انتقالية للوصول إىل إدماج          - ٤٧
ــأثرين بالصــراعات املســلحة بصــورة مؤسســية يف اجلهــود الــيت تضــطلع هبــا م      األمــمنظومــة املت

وعقب إجراء تقييم آخر بعد فترة رمبا متتد إىل ثـالث سـنوات، ميكـن النظـر يف زيـادة             . املتحدة
 األمـم األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة داخـل منظمـة             اإلجـراءات املتعلقـة ب    توحيد هذه   

 ).اليونيسيف( للطفولة املتحدة
 ال املتأثرين بالصراعات املسلحةاستمرار جهود الدعوة النشطة يف جمال األطف -ألف  

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال  تظــل هنــاك ضــرورة مســتمرة لوجــود منصــب    - ٤٨
 مباشـرة،    العـام  األمـني والصراعات املسلحة كجهة مستقلة ألنشطة الدعوة تقـدم تقاريرهـا إىل            

 . كل سنةولكن مع تبين آليات مناسبة لقياس التقدم احملرز باستخدام خطوط أساس تتحدد
وجيب أن تتحدد املهام اليت ُيكلف هبا املمثـل اخلـاص حتديـدا واضـحا يف اختصاصـاته،        - ٤٩

 :مع التركيز على ما يلي
 واخلطــط اتإدمـاج حقـوق األطفــال والشـواغل املتعلقــة هبـم يف خطـط الســالم واآلليـ       •

، وأنشـطة   يف كل مراحل منع الصـراعات  املتحدة األمماإلنسانية واإلمنائية اليت تتبناها     
 . السالمحفظبناء السالم، وصنع السالم، و

كسر حاالت اجلمود السياسي للحصول على التزامات من األطراف السياسـية بشـأن         •
 .محاية الطفل على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وضمان متابعة هذه االلتزامات

ــة إدمــاج الشــواغل املتعلقــة ب    • ــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة    كفال يف مجيــع األطف
 . األمنجملس إىل  العاماألمنيالتقارير ذات الصلة املقدمة من 

 واحلكومات واآلليـات اإلقليميـة،    األمنجملس و  العام األمنيإبالغ اهليئات املعنية، مثل      •
والــدعوة إىل تضــمني القــرارات تــدابري مالئمــة، مثــل فــرض اجلــزاءات، علــى مــن          

 .فال املتأثرين بالصراعات املسلحةينتهكون القواعد واملعايري املتعلقة باألط

 بشـأن   األمـن جملـس  إىل   العـام  األمـني قيادة عملية تعاونية إلعـداد التقـارير املقدمـة مـن             •
وجيــب أن تتضــمن هــذه التقــارير تركيــزا علــى . األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح
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راعات التقــدم احملــرز يف تطبيــق القواعــد واملعــايري املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين بالصــ        
املســلحة، مبــا يف ذلــك اإلبــالغ عــن انتــهاكات حقــوق هــؤالء األطفــال؛ واقتراحــات  
ــع املســتوى         ــيال رفي ــايري؛ وحتل ــد واملع ــد بالقواع ــة لضــمان التقي ــدابري الالزم بشــأن الت

ــأثرين بالصــراعات املســلحة مــع توصــيات   الشــواغل املتعلقــة بالجتاهــات  األطفــال املت
، وخباصة اقتراحات حول الطريقـة الـيت ميكـن    تحدة املاألمملتحسني استجابة منظومة  

للشـواغل   أن تسـتجيب بشـكل أفضـل          املتحـدة  األمـم  يف   اتهبا آلليات السالم واآلليـ    
ــة ب ــد    املتعلقـ ــام لرصـ ــاء نظـ ــدم يف إنشـ ــلح، والتقـ ــراع املسـ ــاالت الصـ ــال يف حـ األطفـ

 .انتهاكات حقوق األطفال وأعمال عنها

، باالسـتفادة مـن    اإلنسـان حقـوق  وجلنـة    لعامـة  ا اجلمعيـة إعداد تقرير سـنوي ُيقـدم إىل         •
وينبغـي أن يتضـمن هـذا التقريـر تقييمـا           .  املتحـدة  األمممسامهات اهليئات الرئيسية يف     

أي ال يقتصـر  (حتليليا رفيع املستوى لوضع األطفال يف مجيع حاالت الصـراع املسـلح             
رز يف  ؛ والتقـدم احملـ    ) فحسـب   األمـن  جملـس على البلدان املدرجة على جـدول أعمـال         

الشـواغل املتعلقـة     يف جماالت الدعوة وتعمـيم        املتحدة األمماجلهود اليت تبذهلا منظومة     
ــات      ب ــد أولوي ــأثرين بالصــراعات املســلحة وتنســيق تلــك اجلهــود؛ وحتدي ــال املت األطف

 .لتلك الشواغل من أجل حتسني استجابتها  املتحدةاألمماخلطوات التالية ملنظومة 

، ورؤســـاء الوكـــاالت،  العـــامألمـــني يف جمـــال الـــدعوة إىل اتـــوفري الـــدعم االســـتباقي •
 األمــممنســقي الشــؤون اإلنســانية، وغريهــم مــن كبــار مســؤويل   /واملنســقني املقــيمني

، أساســا مــن خــالل اللجــان املشــتركة بــني الوكــاالت، مثــل اللجنــة التنفيذيــة املتحــدة
دارة العليـــا، إلللشـــؤون اإلنســـانية، واللجنـــة التنفيذيـــة للســـالم واألمـــن، وفريـــق ا      
 .واالجتماعات السنوية للمنسقني املقيمني أو منسقي الشؤون اإلنسانية

االشـــتراك يف رئاســـة آليـــة التنســـيق الـــيت سُتنشـــأ يف املقـــر بشـــأن األطفـــال املتـــأثرين    •
 .بالصراعات املسلحة

ــأثرين باملســائل املتعلقــة باحلفــاظ علــى متلــك اجلمهــور العــام لــوعي عــاٍل    • األطفــال املت
ات املسلحة على النحو الـالزم لتحقيـق األهـداف السياسـية إلنشـاء الـدعوة،                بالصراع

 .مبا يف ذلك التعاون مع إدارة شؤون اإلعالم

وينبغــي أن يعــاون املمثــل اخلــاص يف أنشــطة الــدعوة واإلبــالغ مــالك مــوظفني مبســط   - ٥٠
 أن يكـون  وباإلضـافة إىل منصـب املمثـل اخلـاص، ينبغـي     . يضم أربعـة مـن مـوظفي الفئـة الفنيـة      

 األمـم هناك مستشار أقدم؛ وموظفان فنيان مسؤوالن عن متابعة العالقات اليومية مع كيانـات              
 واملنظمــات غــري احلكوميــة، وكــذلك عــن املســاعدة يف إعــداد التقــارير؛ وموظــف فــين املتحــدة
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وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي أن يكـون هنـاك مـا              . واحد مسؤول عن أنشطة الـدعوة واإلعـالم       
كمـا ينبغـي تزويـد املكتـب مبـوارد كافيـة لتغطيـة الزيـارات                . ثالثة مـن مـوظفي الـدعم      جمموعه  

ــدعوة؛ واالستشــارات؛ وتكــاليف عمليــات      ــام بأنشــطة ال ــة وغريهــا مــن الــرحالت للقي امليداني
وبعـد ثـالث سـنوات، ينبغـي     . املكتب األخرى، مبا يتمشى مع تبسيط هيكل املكتب ووظائفـه    

 إىل وجــود مكتــب مســتقل رفيــع املســتوى إلنشــاء الــدعوة، اســتعراض مــدى اســتمرار احلاجــة
 . للنظر فيها العامةاجلمعيةوتقدمي توصيات إىل 

 علـى سـد الفجـوات        املتحـدة  األمـم وُيوصى بـأن تعمـل العناصـر الرئيسـية يف منظومـة              - ٥١
 :وينبغي التركيز بصفة خاصة على اجلوانب التالية. القائمة يف تطبيق القواعد واملعايري

يد املبادرات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية املناسبة ملعاجلـة األبعـاد السياسـية     حتد •
واالقتصــادية والقانونيــة للشــواغل املتعلقــة حبقــوق األطفــال ورفــاههم يف البلــدان غــري  

 . األمنجملساملدرجة على جدول أعمال 
أجــل محايــة إجــراء مناقشــات لوضــع سياســات وممارســات عامليــة إلنشــاء الــدعوة مــن  •

وينبغـي اللجـوء بصـورة      . الطفل بغية اضطالع هذه األنشطة مستقبال بدور أكثر قـوة         
أكثــر انتظامــا لــألدوار الــيت يقــوم هبــا منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واملفــوض    

، وذلك لدعم الشـواغل واملسـائل املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين              اإلنسان قوقالسامي حل 
 .بالصراعات املسلحة

 األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة بوضع إجراءات إمنائية، مع بيـان مـىت تكـون                قيام •
املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لألطفـال والصـراعات            تدخالت اجلهات اخلارجية، مثـل      

 .املسلحة، مفيدة
 إنشاء وتشغيل نظام لرصد انتهاكات حقوق األطفال واإلبالغ عنها -باء  

ويتطلـب  . ي لرصـد انتـهاكات حقـوق األطفـال واإلبـالغ عنـها            ينبغي تطوير نظام قـو     - ٥٢
 :ذلك ثالث خطوات متميزة عن بعضها البعض

وضـع منهجيـة موحـدة وعمليـة ومقبولــة لرصـد انتـهاكات حقـوق األطفـال وتوثيقهــا          ��١ 
 والتحقق منها؛

إنشاء شبكات للجهات املوجودة علـى أرض الواقـع لتوثيـق الشـواغل املتعلقـة حبقـوق                  ��٢ 
 طفال، والتنسيق بينها؛األ

 .حتديد مسؤوليات وإجراءات نشر املعلومات واالستفادة منها ��٣ 
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وتتمثل اخلطوة األوىل يف تشغيل نظام الرصد واإلبالغ يف إنشاء مشروع حمدد زمنيـا،                - ٥٣
وُيوصى بأن تقوم اليونيسيف، من خالل العمل مـع املمثـل           . بأهداف ونواتج مرسومة بوضوح   

 املعنيـة، فضـال عـن شـبكات املنظمـات غـري احلكوميـة               املتحدة األمممن كيانات   اخلاص وغريه   
الرئيسية، بإنشاء فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت للسـعي وراء حتقيـق توافـق يف اآلراء بشـأن                  
املمارسات والُنهج املوحدة يف توثيق انتهاكات حقوق األطفال يف امليدان، وتيسـري عمـل تلـك     

بدأ فرقـة العمـل عملـها علـى الفـور، مـن خـالل االضـطالع هبـذا املشـروع                     وينبغي أن ت  . الفرقة
 :احملدد زمنيا

 األخـرى واملنظمـات غـري        املتحـدة  األمـم إجراء سلسلة مـن املشـاورات مـع هيئـات يف             � 
احلكوميــة املوجــودة علــى املســتويني امليــداين واإلقليمــي وعلــى مســتوى املقــر لتحديــد  

 .أحدث املمارسات والُنهج
ستعانة بفريق صغري من األخصائيني األكادمييني لضمان موضوعية وقـوة ومصـداقية             اال � 

 .املنهجيات اليت ستنشأ عن هذه املبادرة
تقــدمي املنــهجيات املتفــق عليهــا إىل آليــة التنســيق بــاملقر إلقرارهــا واختــاذ إجــراءات          � 

 .ملتابعتها
  األمـن  جملـس  إىل    العـام  األمـني  اإلبالغ عن التقدم احملرز يف التقرير السنوي املقـدم مـن           � 

 .عن املسائل املتعلقة باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة
 . شهرا، بدعم من التربعات١٨ و١٢إكمال هذا املشروع خالل فترة تتراوح بني  � 
 .العودة بعد ذلك إىل االجتماع بصورة سنوية الستعراض املنهجيات وتنقيحها � 
يــة يف إنشــاء شــبكات يقــوم أعضــاؤها بتحديــد وتوثيــق الشــواغل  وتتمثــل اخلطــوة الثان - ٥٤

وُيوصـى باختـاذ اخلطـوات      . املتعلقة حبقوق األطفال من خالل استخدام املنهجيات املتفق عليها        
 :التالية، بصورة متزامنة مع العملية املبينة أعاله

 نشـاطها  تشترك اليونيسيف مع إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة التنفيذيـة الـيت يتركـز              � 
يف مبادرة آلليـات شـبكات      ) مثل حتالف إنقاذ األطفال   (على املسائل املتعلقة باألطفال     

على الصعيدين امليداين والوطين حلماية الطفل يف البلدان املتأثرة بالصراعات املسـلحة،             
وينبغـي أن تتـألف هـذه       . حيثما ال تكـون هـذه الشـبكات موجـودة يف الوقـت الـراهن              

، واملنظمـات غـري احلكوميـة، ومجاعـات          املتحـدة  األممت املعنية يف    الشبكات من اهليئا  
اجملتمع املدين، وأن يتم تنظيمها يف مجيـع احلـاالت امليدانيـة ذات الصـلة كعنصـر ثابـت                  

 .يف عمليات االستجابة حلاالت الطوارئ
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املمثل اخلـاص لألمـني العـام لألطفـال والصـراعات املسـلحة أو املنسـق                ينبغي أن يعمل     � 
منسق الشؤون اإلنسـانية مـع اليونيسـيف علـى أرض الواقـع لكفالـة إنشـاء هـذه                   /قيمامل

 .اآلليات يف مجيع املواقع امليدانية ذات الصلة يف كافة أحناء البلد املتأثر بالصراع

نظرا للعقبات اليت تشكلها القواعد املتعلقة بالسرية، ينبغي التوصل إىل اتفاقـات بشـأن      � 
ــني   ــات ب ــات تقاســم املعلوم ــم هيئ ــات  -  املتحــدةاألم ــظ وخباصــة بعث  -  الســالمحف

 .واملنظمات غري احلكومية التنفيذية اليت تشارك يف أنشطة محاية الطفل

ينبغــي علــى الشــراكة القائمــة علــى الصــعيد الــوطين بــني اليونيســيف واملنظمــات غــري     � 
 احلكومية أن تضع مؤشرات وخطوط أساس واضحة للتقـدم مـن أجـل رصـد الفعاليـة                

وينبغي أن تشمل خطـوط األسـاس       . التنفيذية لنظام الرصد واإلبالغ على أرض الواقع      
انتظام اإلبالغ، واالتساق يف استخدام املعايري املوضوعة، ومشوليـة         : واملؤشرات ما يلي  

 .التغطية

ينبغي أن يبدأ على الفور بذل جهود آلليات هذه الشبكات الوطنيـة وامليدانيـة يف كـل                � 
ع الراهنة، وأن يكتمل بناء تلـك الشـبكات خـالل نفـس اإلطـار الـزمين               حاالت الصرا 

 شـهرا، الـذي يـتم خاللـه تطـوير ممارسـات وُنهـج توثيـق             ١٨ و ١٢الذي يتـراوح بـني      
وينبغـي علـى الشـراكة القائمـة علـى الصـعيد الـوطين بـني                . انتهاكات حقوق األطفـال   

 بالتقـدم احملـرز إلدراجـه يف        اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية أن تبلغ املمثل اخلاص       
 عـن املسـائل املتعلقـة باألطفـال          األمن جملس إىل    العام األمنيالتقرير السنوي املقدم من     

ــأثرين بالصــراعات املســلحة  ــل هــذه    . املت ــأمني التربعــات لتموي وينبغــي الســعي وراء ت
 .األنشطة

ترتيـب ونشــر  وتتمثـل اخلطـوة الثالثـة مــن خطـوات تشـغيل نظـام الرصــد واإلبـالغ يف         - ٥٥
 :ويف هذا الصدد، ُيوصى باختاذ اخلطوات التالية. املعلومات الواردة من املستوى امليداين

ُتكلــف الشــبكة املشــتركة بــني اليونيســيف واملنظمــات غــري احلكوميــة الــوارد وصــفها    � 
أعاله بترتيب املعلومات اليت يتم جتميعها من خمتلـف املواقـع امليدانيـة ووضـع أولويـات         

 .وليفها معا، مع وضع تقارير شاملة جململ نطاق البلد املعينهلا وت

يضـطلع املنســقون املقيمـون ومنســقو الشـؤون اإلنســانية مبسـؤولية نشــر تلـك التقــارير       � 
 . على املستوى الوطين املتحدةاألممالقطرية الشاملة اليت وضعتها منظومة 

ــة التابعــة ل   �  ــة القطري ــة املتعلقــة   االســتجا املتحــدةألمــمتكفــل األفرق بة للشــواغل العاجل
املمثل اخلاص لألمـني العـام      حبقوق األطفال، مبا يف ذلك االستعانة جبهات الدعوة مثل          
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ــة      ــات ملتابعـ ــتخدام املعلومـ ــاء، واسـ ــلحة حســـب االقتضـ ــراعات املسـ ــال والصـ لألطفـ
االعتــداءات واالنتــهاكات املرصــودة وااللتزامــات الــيت قطعتــها األطــراف املعنيــة علــى  

 .١٥٣٩  األمنجملس على النحو املنصوص عليه يف قرار نفسها،

تواصل املنظمات غري احلكومية تعزيز قنواهتا املستقلة لنشر املعلومات، واالستفادة مـن             � 
 .تلك القنوات

 والتقـارير املسـتقلة يف أنشـطة الـدعوة           املتحـدة  األمـم يستفيد املمثل اخلاص من تقـارير        � 
وليـة واإلقليميـة، واحلكومـات، فضـال عـن األطـراف غـري        اليت يقوم هبا مـع اهليئـات الد   

 .احلكومية
 

األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح يف كافــة  الشــواغل املتعلقــة بتعزيــز تعمــيم  -جيم  
  املتحدةاألممأحناء منظومة 

األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة يف كافـة           املسـائل املتعلقـة ب    لتعزيز تعزيز تعميم     - ٥٦
 املعنيـة الشـواغل      املتحـدة  األمـم ، ُيوصـى بـأن تـدمج كـل كيانـات             املتحـدة  األمـم ظومة  أحناء من 

كمــا ينبغــي . املتعلقــة باألطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة يف ختطــيط أنشــطتها وتنفيــذها   
األطفــال املتــأثرين   املســائل املتعلقــة ب وضــع خطــوط أســاس لقيــاس التقــدم احملــرز يف تعمــيم       

ورصــد ذلــك التقــدم وإبالغــه إىل املمثــل اخلــاص، الــذي يقــوم بــدوره    بالصــراعات املســلحة، 
وجيب على الرؤساء التنفيـذيني،     .  العامة اجلمعيةبتضمني النتائج يف التقارير السنوية املقدمة إىل        

 :يف اضطالعهم مبسؤولياهتم، أن يكفلوا قيام منظماهتم مبا يلي
 بـرامج   تعلـق حبمايـة الطفـل يف      وضع خطة عمـل علـى نطـاق الوكالـة إلدمـاج البعـد امل               � 

 العمل على صعيدي املقر وامليدان؛

توفري التوجيه والدعم ملكاتب املقر وللموظفني امليدانيني بشأن املسـائل املتعلقـة حبمايـة              � 
 الطفل، وإدماج الشواغل املتعلقة حبماية الطفل يف أنشطتهم؛

ملتعلقــة حبمايــة الطفــل،   توثيــق أفضــل املمارســات والــدروس املســتفادة يف املســائل ا      � 
 وتقامسها على صعيدي املقر وامليدان؛

 .ضمان تدفق املعلومات بني املقر وامليدان فيما يتصل بالشواغل املتعلقة حبماية الطفل � 

ولتحقيق التعمـيم بصـورة أكثـر فاعليـة علـى النحـو الـوارد وصـفه أعـاله، ُيوصـى بـأن              - ٥٧
األطفـال يف حـاالت الصـراع       للمسـائل املتعلقـة ب    سق  تعني الوكاالت الرئيسية موظفا أقدم كمن     

 وظيفــة متفرغــة خلــبري يف   الســالمحفــظوُيوصــى بــأن تنشــئ إدارة عمليــات  . املســلح يف املقــر
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، ولـدفع جهـود      السـالم  حفـظ شؤون محاية الطفل لتوفري التوجيه للموظفني املعيـنني يف بعثـات            
جئني أن تنظر يف حتويل الوظيفـة احلاليـة   وينبغي على مفوضية شؤون الال   . التعميم قدما يف املقر   

وينبغـي إنشـاء هـاتني      . للمنسق غري املتفـرغ لشـؤون محايـة الطفـل إىل وظيفـة خمصصـة متفرغـة                
وسيقوم خرباء ومنسقو محاية الطفل يف املقر بـدعم         . الوظيفتني لفترة أولية مدهتا ثالث سنوات     

تـأثرين بالصـراعات املسـلحة يف السياسـات         األطفـال امل   املسائل املتعلقـة ب    اجلهود املبذولة لتعميم  
 .واألنشطة الربناجمية، واالتصال باملمثل اخلاص واليونيسيف حسب االقتضاء

األطفــال املســائل املتعلقــة ب الرئيســية  املتحــدةاألمــمويف حــني جيــب أن تعمــم كيانــات  - ٥٨
اليونيسـيف جيـب   املتأثرين بالصراعات املسلحة كوسيلة لتحسني االستجابة هلـذه القضـية، فـإن      

أن تضطلع بالدور الرائد يف توفري القيادة واخلربة الفنية يف جمـال األطفـال املتـأثرين بالصـراعات                  
ولتحسني قـدرات اليونيسـيف يف جمـال محايـة الطفـل ومتكينـها              .  املتحدة األمماملسلحة ملنظومة   

تـأثرين بالصـراعات املسـلحة      األطفال امل املسائل املتعلقة ب  من الوفاء بأدوارها احلالية فيما يتصل ب      
واالضطالع باملسؤوليات اإلضافية املبينة من قبل يف هذا التقرير، ُيوصـى بإنشـاء عـدد مناسـب       

ويهـدف ذلـك إىل تعزيـز العمـل         . من الوظائف اإلضافية يف األقسام املعنيـة يف مقـر اليونيسـيف           
 األطفـال وأشـار إدمـاجهم    االجتماعيـة وتسـريح اجلنـود    - يف اجملاالت الرئيسية للربجمة النفسـية   

يف اجملتمع؛ واإلسهام يف اجلهود اليت تبذهلا اليونيسيف يف جمال الرصد واإلبالغ؛ وتوفري الـدعم               
باملســائل املتعلقــة  فيمــا يتصــل  املتحــدةاألمــمواخلــربة الفنيــة للمؤسســات األخــرى يف منظومــة  

وات فوريـة لتحديـد     وينبغـي أن تتخـذ اليونيسـيف خطـ        . األطفال يف حـاالت الصـراع املسـلح       ب
عــدد الوظــائف اإلضــافية املطلوبــة؛ والتــدابري األخــرى الالزمــة لزيــادة القــدرات علــى خمتلــف     

 .املستويات؛ فضال عن اآلثار املترتبة على ذلك بالنسبة للموارد
وينبغي أن تعزز اليونيسيف قدراهتا احلالية يف جمال احلماية لكفالة االسـتجابة بالدرجـة               - ٥٩

واغل املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة، والقيـام يف األجـل األطـول                  الكافية للش 
 األخـرى املوجـودة علـى أرض         املتحدة األممبتوفري درجة أعلى من الدعم والتوجيه ملؤسسات        

كمـا ينبغـي علـى اليونيسـيف أن تعمـل مـع اآلليـات               . الواقع، فضال عن تلك املوجودة يف املقر      
اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، واللجنـة الدائمـة املشـتركة     ( املتحدةاألمم املعنية يف منظومة  

بني الوكاالت املعنيـة بـالتعمري واإلنعـاش لفتـرة مـا بعـد احلـرب والكـوارث، واللجنـة التنفيذيـة                      
لتعمــيم ادوار القيــادة ) نظــام املنســق املقــيم/ اإلمنائيــة املتحــدةاألمــمللســالم واألمــن، وجمموعــة 

ــدعو ــها إىل مســؤوليات     وال ــأثرين بالصــراعات املســلحة، وحتويل ــة األطفــال املت ــة حلماي ة الالزم
 . العامألمنيمنسقي الشؤون اإلنسانية واملمثلني اخلاصني ل/واختصاصات للمنسقني امليمني
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 اإلجـراءات   املتحـدة األمـم وعـالوة علـى ذلـك، ُيوصـى بـأن تتخـذ فـرادى مؤسسـات           - ٦٠
 :احملددة التالية

 إىل زيـادة التربعـات املقدمـة للـربامج امليدانيـة       املتحـدة  األممأن تسعى مؤسسات    جيب   � 
املوجهة إىل األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة، نظرا ألنه عادة مـا يكـون التمويـل               

 .املقدم ملشاريع محاية الطفل أقل مما ُيوجه إىل املشاريع األخرى

ــة يف حــاالت الطــوارئ   �  الشــواغل املتعلقــة  أن يكفــل إدمــاج جيــب علــى منســق اإلغاث
 يقودهــا األطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة يف تقييمــات حــاالت الطــوارئ الــيت ب

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فضال عن تيسري إدمـاج احتياجـات محايـة الطفـل يف               
 .عملية النداءات املوحدة

سياســة محايــة الطفــل  أن يضــع  اإلنســانقــوقينبغــي علــى مكتــب املفــوض الســامي حل � 
 العليـا   دارةإلاوجيـب علـى     . املوضوعة لعمل املكتب يف صورهتا النهائية، وأن يعتمـدها        

باملكتــب أن تضــع اســتراتيجية لفتــرة ثــالث ســنوات، وخطــة عمــل لألنشــطة ذات        
األولويــة الــيت يــتعني القيــام هبــا داخليــا لتحســني عمــل املكتــب فيمــا يتصــل باألطفــال    

 .املسلحةاملتأثرين بالصراعات 

 اإلمنائي أن يكفـل إدمـاج األطفـال فيمـا يقـوم بـه مـن                  املتحدة األممجيب على برنامج     � 
أنشطة ملنـع نشـوب األزمـات، والتحـذير املبكـر منـها، وحـل املنازعـات، وكـذلك يف                    
فيما يبذله مـن جهـود لتضـييق الفجـوة بـني اإلغاثـة الطارئـة والتنميـة الطويلـة األجـل،                      

 .دالة املعنية بالشؤون القضائية األحداث، حسب االقتضاءوخباصة يف مشاريع الع

أن تشـجع مبـادرة     ) اليونيسكو( للتربية والعلم والثقافة      املتحدة األممجيب على منظمة     � 
كمــا ينبغــي أن تــوفر  . الشــبكة املشــتركة بــني الوكــاالت للتثقيــف يف جمــال الطــوارئ  

 .ديدهااليونيسكو الدعم التقين لتقييم املمارسات اجليدة وحت

 لشؤون الالجئني أن تكفـل نشـر أخصـائيني مـؤهلني             املتحدة األممجيب على مفوضية     � 
يف شؤون األطفـال يف املراحـل األوىل مـن االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ، علـى النحـو                    

كما ينبغي على املفوضية أن تعكس مسـار        . ١٩٩٦الذي دعا إليه تقرير ماتشيل لعام       
فـيض مسـتوى التنسـيق يف جمـال األطفـال الالجـئني، وأن         االجتاه الذي نشأ مؤخرا لتخ    

تزيــد مــن أعــداد املــوظفني واجلهــود التدريبيــة وامليزانيــات يف جمــال محايــة الطفــل علــى  
 .املستوى امليداين
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 عــامال رئيســيا آخــر يف جنــاح   املتحــدةاألمــم العليــا يف دارةإلاوُيعــد التــزام مســتويات  - ٦١
ــيم  ــود التعم ــع  . جه ــأن جيتم ــل اخلــاص بصــورة     ويُوصــى ب ــذي لليونيســيف واملمث ــدير التنفي  امل

، ومكتـب تنسـيق    السـالم حفـظ مشتركة مع رؤساء إدارة الشؤون السياسـية، وإدارة عمليـات        
، وإدارة شـؤون نـزع السـالح،         اإلنسـان  قـوق الشؤون اإلنسانية، ومكتـب املفـوض السـامي حل        

 لشـؤون    املتحـدة  األمـم  ومفوضـية     اإلمنـائي،   املتحـدة  األممومكتب الشؤون القانونية، وبرنامج     
الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي، مرتني يف السنة الستعراض التقدم احملرز يف جهـود التعمـيم               

 األمــم بصــورة ســنوية مــع مجيــع كيانــات  العــاماألمــنيويُوصــى كــذلك بــأن جيتمــع . والتنســيق
األطفـال املتـأثرين بالصـراعات      لقـة ب  الشـواغل املتع   املعنية ملناقشة التقدم احملرز يف تعمـيم         املتحدة
ــزام اجلــاد      . املســلحة ــة لضــمان املســاءلة عــن االلت ــة األولي ــة اآللي ويكــون ذلــك االجتمــاع مبثاب
 ألن حتـيط   املتحـدة األمـم باملسألة، كما أنـه يتـيح يف نفـس الوقـت فرصـة ملؤسسـات           وامللموس
 فيمـا    املتحـدة  األمـم ا ملنظومـة     علما بآخر التطورات يف االستراتيجية األوسـع نطاقـ          العام األمني

ــب         ــيت تتطل ــه للمســائل ال ــتمس دعم ــأثرين بالصــراعات املســلحة، وأن تل ــال املت يتصــل باألطف
 . مشاركته وتوجيهه املباشرين

األطفال يف حاالت الصراع املسلح يف كافة أحنـاء  املسائل املتعلقة بحتسني تنسيق   -دال  
  املتحدةاألمممنظومة 

  العـام  األمـني  آلية تنسيق رمسيـة منتظمـة يف املقـر، ُيوصـى بـأن ينشـئ                 نظرا لعدم وجود   - ٦٢
وينبغـي إنشــاء  . األطفــال املتـأثرين بالصـراعات املســلحة  للمسـائل املتعلقـة ب  آليـة تنسـيق مناســبة   

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات   فريــق تشــترك يف رئاســته اليونيســيف مــع   
، ومكتـب   السـالم حفـظ  الشـؤون السياسـية، وإدارة عمليـات    إدارةاملسلحة، ويضم ممثلني عن     

، وإدارة شــؤون نــزع  اإلنســانقــوقتنســيق الشــؤون اإلنســانية، ومكتــب املفــوض الســامي حل  
  املتحـدة  األمـم  اإلمنائي، ومفوضـية      املتحدة األممالسالح، ومكتب الشؤون القانونية، وبرنامج      

د الفريق أيضا اجتماعات مع ممثلي املنظمـات        ويعق. لشؤون الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي    
ويقــدم الفريــق تقريــره إىل املــدير التنفيــذي . غــري احلكوميــة املعنيــة، حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا

لليونيسيف وإىل املمثل اخلـاص، الـذي يتـوىل عرضـه علـى اللجنـة التنفيذيـة للشـؤون اإلنسـانية                     
 . واللجنة التنفيذية لسالم واألمن

 :ريق على املسؤوليات الرئيسية التاليةويركز الف - ٦٣
الشــواغل املتعلقــة وضــع اســتراتيجية شــاملة وخطــة عمــل حمــددة األولويــات إلدمــاج     � 

 . املتحدةاألمماألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يف عمل منظومة ب
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، وكــذلك بــني املنظمــات غــري  املتحــدةاألمــمكفالــة تبــادل املعلومــات بــني مؤسســات  � 
 .األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحةاملسائل املتعلقة بية، بشأن احلكوم

وضع سياسات ومبادئ توجيهية مشتركة بـني الوكـاالت، مبـا يف ذلـك اسـتراتيجيات                 � 
ــيات      ــدمي التوصــ ــلحة، وتقــ ــراعات املســ ــأثرين بالصــ ــال املتــ ــأن األطفــ ــدعوة، بشــ للــ

ــة للشــؤون اإل    ــة التنفيذي ــرارات   واالســتنتاجات ذات الصــلة إىل اللجن نســانية الختــاذ ق
 .تنفيذية بشأهنا

 .كفالة الكفاءة التقنية وتعزيز التعلم الربناجمي � 

 وخباصة حاالت اجلمود السياسية فيما يتعلق حبمايـة         �حتديد الثغرات يف جمال الدعوة       � 
 وحتديــد االســتجابة املناســبة، مثــل طلــب قيــام املمثــل اخلــاص ببعثــة ميدانيــة   �الطفــل 

 .لعراقيل السياسيةللتغلب على ا

األطفـال املتـأثرين   للمسـائل املتعلقـة ب    املتحدةاألممحتديد الثغرات يف استجابة منظومة       � 
 .آليات التنسيق املعنية/بالصراعات املسلحة، وعرضها على الوكاالت

 حقـوق  وجلنة    العامة اجلمعيةاإلسهام يف التقارير السنوية املقدمة من املمثل اخلاص إىل           � 
 .ناإلنسا

، ذلـك حتـت إشـراف        األمـن  جملـس  إىل    العـام  األمـني إعداد التقرير السنوي املقـدم مـن         � 
 .املمثل اخلاص

ولتحسني التنسيق علـى املسـتوى امليـداين، ُيوصـى بـأن تقـوم اليونيسـيف، بالعمـل مـع                     - ٦٤
مثـل  (شبكة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة التنفيذيـة الـيت يتركـز نشـاطها علـى قضـايا األطفـال                       

ويكـون  . ، بقيادة إنشاء شبكات يف البلدان املتأثرة بالصـراعات املسـلحة          )الف إنقاذ األطفال  حت
الرصد واإلبالغ من املهام الرئيسـية هلـذه الشـبكات، وإن كانـت تضـطلع أيضـا مبهـام التنسـيق                     

ــة    ــة الشــواغل الربناجمي ــة تغطي ــون  . وكفال ــوم املنســقون املقيم منســقو الشــؤون اإلنســانية،   /ويق
، بصـورة أكثـر اتسـاقا بتأسـيس آليـات تنسـيق وقيـادة             العـام  ألمـني مثلون اخلاصون ل  وكذلك امل 

 .عامة للمسائل املتعلقة حبماية الطفل على املستوى القطري
وقد تبني أن التنسيق على املستوى امليداين يكون ناجحا عندما يكون الفريق القطـري               - ٦٥

األطفال املتأثرين بالصـراعات املسـلحة، وعنـدما        بالشواغل املتعلقة ب   ملتزما    املتحدة ممالتابع لأل 
 بصورة نشطة مع املنظمات غـري احلكوميـة، وعنـدما يتـوفر مـا            املتحدة األممتتعاون مؤسسات   
ولذلك، ُيوصـى بتعزيـز التنسـيق يف امليـدان حتـت إشـراف الفريـق القطـري                  . يكفي من التمويل  
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ــابع لأل ــام اليونيســيف بتــوفري اخلــرب   املتحــدةمــمالت ــة الالزمــة، مــع قي وينبغــي أن يتركــز . ة الفني
 :التنسيق يف امليدان على اجملاالت الرئيسية التالية

وضع استراتيجية على نطاق البلد حلماية الطفل حتـدد ادوار كـل مؤسسـة خـالل كـل        � 
 مرحلة من مراحل حاالت الطوارئ

 وغريهـا   مـن  األ جملـس وضع استراتيجيات باالشتراك مع املمثل اخلاص ملتابعـة قـرارات            � 
 من االلتزامات حبماية حقوق األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة

اإلسهام يف أعمال الفريق العامل املكلف بوضـع مبـادئ توجيهيـة تنفيذيـة، والتشـجيع                 � 
 على تطبيقها يف امليدان

، وكذلك بني املنظمـات غـري احلكوميـة،          املتحدة األممتقاسم املعلومات بني وكاالت      � 
األطفـال املتـأثرين    املسـائل املتعلقـة ب    ل تنسـيق عمليـة صـنع القـرار فيمـا يتصـل ب             من أجـ  

 بالصراعات املسلحة

 مستوى املكاتب امليدانية/تيسري إنشاء آليات تنسيق على املستوى دون القطري � 

ترتيــب املعلومــات الــيت يــتم مجعهــا مــن خمتلــف املواقــع امليدانيــة ووضــع أولويــات هلــا      � 
 بشـأن انتـهاكات حقـوق األطفـال، ووضـع ونشـر تقـارير شـاملة عـن                   والتوليف بينـها  

 عموم البلد

 مجع األموال، وخباصـة فيمـا يتعلـق بعمليـة النـداءات           ةتنسيق الُنهج املتبعة يف استراتيجي     � 
 .املوحدة

 اخلالصة �خامسا  
يـر  رغم أن األمر استغرق أطول مما كان متوقعـا يف األصـل، فـإنين اعتقـد أن هـذا التقر                  - ٦٦

 ملسـألة األطفـال      املتحـدة  األمم تقييما شامال وصرحيا عن استجابة منظومة         العامة لجمعيةيوفر ل 
والتقرير يسلم باخلطوات اهلامة الـيت اختـذت علـى طريـق تطـوير              . املتأثرين بالصراعات املسلحة  

ود وأ. ١٩٩٦منذ الدراسة الرائدة اليت اضـطلعت هبـا غراثـا ماتشـيل عـام                قواعد ومعايري دولية  
أن أعرب عن تقديري للعمل املمتاز والدقيق الـذي قـام بـه فريـق التقيـيم، وهـو مـا كـان أيضـا                   

، الـيت استشـارها الفريـق أثنـاء التقيـيم وبعـد              املتحـدة  األمـم حمل ترحيب من الكيانات املعنية يف       
 .تقدمي التقرير يل على حد سواء

األطفـال الـذين يعـانون يف حـاالت         التزامها بالتصدي حملنة      العامة اجلمعيةوقد أظهرت    - ٦٧
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة،  الصــراع املســلح بتجديــد واليــة  
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 أثنـاء االسـتعراض السـنوي للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ تلـك                 املتحـدة  األمـم وتوفري التوجيه ملنظومة    
سـة قـرارات تـدمج بصـورة         بـدور قيـادي باعتمـاده حـىت اآلن مخ           األمن جملسكما قام   . الوالية

األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة يف جدول أعمـال اجملتمـع الـدويل            ثابتة الشواغل املتعلقة ب   
وسـتؤدي التـدابري الشـديدة األمهيـة الـين اختـذت مـؤخرا مبوجـب                . فيما يتصل بالسـالم واألمـن     

رار يـوفر توجيهـا     كمـا أن القـ    . إىل إنشاء نظام فعال للرصد واإلبـالغ      ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩القرار  
.  يف هذا الصـدد     املتحدة ألممواضحا بشأن الدور الذي يتعني أن تلعبه األفرقة القطرية التابعة ل          

وتــوفر التوصــيات الــواردة يف هــذا التقريــر وســائل ملموســة وعمليــة للغايــة آلليــات آليــة قويــة    
هليئــات كمــا أود أن أعــرب عــن تقــديري للــدور اهلــام الــذي تضــطلع بــه ا   . للرصــد واإلبــالغ

، فضــال عــن دور املنظمــات غــري احلكوميــة، يف دعــم هــذه القضــية    املتحــدةاألمــماألخــرى يف 
 .اهلامة
 قد بذلت جهودا تسـتحق الثنـاء، ومت إحـراز            املتحدة األممكما أن مؤسسات منظومة      - ٦٨

ويف . ١٩٩٦تقــدم ال يســتهان بــه يف محايــة األطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة منــذ عــام  
لعب بعـض املؤسسـات أدوارا مباشـرة، فـإن عـددا مـن اإلدارات والوكـاالت والصـناديق               حني  

. والربامج كانت تنفذ برامج تفيد األطفال املتأثرين بالصـراعات املسـلحة بصـورة غـري مباشـرة                
غري أنه من الواضح أيضا أنه ميكن بذل املزيد من اجلهد، وهـو مـا ينبغـي أن تفعلـه كـل أجـزاء                        

وإنـين مصـمم، مـع زمالئـي        . فة املستويات، يف املقر وامليـدان علـى حـد سـواء           املنظومة على كا  
من كبـار املسـؤولني، علـى كفالـة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف هـذا التقريـر دون إبطـاء حبيـث                        

وسـيتعني  .  أن تسـهم يف تطبيـق قواعـد ومعـايري احلمايـة الـيت مت وضـعها                  املتحـدة  األمـم تستطيع  
كمـا البـد مـن بـذل       .  بتأسيس وتنفيذ نظام فعال للرصـد واإلبـالغ        إيالء االهتمام بصفة خاصة   

ومسـؤولية فـرض االمتثـال تقـع يف هنايـة           . املزيد مـن اجلهـد ملتابعـة مـا ُيبلـغ عنـه مـن انتـهاكات                
 أن يواصـال     األمـن  جلـس  ومب  العامـة  اجلمعيـة املطاف على عاتق الدول األعضـاء، وإنـين أهيـب ب          

 . يف السنوات املقبلةإعطاء األولوية هلذه القضية اهلامة
وال ميكــن أن نتوقــع مــن كيــان واحــد مبفــرده أن يســتجيب للتحــديات العديــدة الــيت      - ٦٩

 بالتوصيات الـيت ترمـي إىل      رحبأولذلك، فإنين   . تواجه األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة    
ظمــات  األطفــال املتــأثرين بالصــراعات املســلحة داخــل املن    الشــواغل املتعلقــة ب تعزيــز تعمــيم  

وإنــين أوافــق متامــا علــى أننــا حباجــة إىل بــذل املزيــد مــن    .  املتحــدةاألمــمواإلدارات املعنيــة يف 
اجلهود الدؤوبة لضـمان التنسـيق الفعـال جلهودنـا يف هـذا اجملـال وحتقيـق نتـائج ملموسـة ميكـن                       

وكمــا هــو مــبني يف التقريــر، فــإن مثــة ادوار هامــة ومكملــة لبعضــها الــبعض يــتعني أن  . قياســها
وقد أكد التقرير الفائـدة املتحققـة مـن وجـود جهـة      . يلعبها كل من املمثل اخلاص واليونيسيف    

مستقلة لالضطالع بأنشـطة الـدعوة مـن أجـل األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة وتقـدمي                    
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ومــن الضــروري أن يركــز املمثــل اخلــاص أنشــطته مســتقبال علــى املهــام   . تقاريرهــا يل مباشــرة
وأخـذا يف االعتبـار النتـائج الـيت انتـهى      .  العامـة  اجلمعيـة دة يف واليته اليت حددهتا      األساسية الوار 

املمثـل اخلـاص    إليها التقييم والتوصيات اليت يتقدم هبا، فقد قررت تنفيذ اهليكل املبسط ملنصب             
ومـن األمهيـة البالغـة أن يتعـاون املمثـل           . لألمني العام لألطفال والصراعات املسلحة على الفـور       

، وأن تسـتند نتـائج مسـاعيه إىل اجلهـود            املتحـدة  األمـم اص مع العناصر األخرى يف منظومة       اخل
 .املشتركة، مبا يف ذلك مع املنظمات غري احلكومية املعنية حسب االقتضاء

وأود أن أعــرب عــن تقــديري اخلــالص وامتنــاين املخلــص جلميــع الــدول األعضــاء الــيت  - ٧٠
ملسـامهات املاليـة السـخية املقدمـة كتربعـات منـذ إنشـاء        قدمت الدعم ملمثل اخلاص من خالل ا     

وما كانت اإلجنازات املسجلة حـىت اآلن لتتحقـق دون املـوارد الكـبرية الـيت مت توفريهـا                   . منصبه
غـري أنـه يف الفتـرة األخـرية، مل يعـد املـاحنون يسـهمون بـاألموال،           . على مدار السنوات املاضـية    

  العامـة  اجلمعيـة واآلن وقـد تلقـت      . ٢٠٠٤ة حبلول هناية عام     ومن املتوقع أن تنفد املوارد املتاح     
التقييم الذي طلبته، فإهنا قد تود أن تنظر يف أفضل السـبل لتـوفري الـدعم املـايل للممثـل اخلـاص                     

، مبــا يف ذلــك اإلذن باســتخدام أمــوال مــن امليزانيــة    لألمني العام لألطفال والصراعات املسلحة
 .يف دورهتا الثامنة واخلمسنيالعادية اليت كانت تنظر فيها 

 


