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  الدورة اخلامسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٥البند 

ــز حقـــوق  ــلتعزيـ ــهاالطفـ ــز :  ومحايتـ تعزيـ
         ومحايتهاالطفلحقوق 

  تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح    
    

  موجز  
ــدم    ــذا يق ــر ه ــالق   إىل التقري ــة عمــال ب ــة العام ــة   ٧٧/٥١رار اجلمعي ــرارات الالحق والق

ــه ــوهــو يغطــي الف . بــشأن حقــوق الطفــل  ل أغــسطس / إىل آب٢٠٠٩أغــسطس /رة مــن آبت
لـرتاع وأثـر    سياق الطابع املتغري لالبالغة األمهية يف مواضيع محاية الطفل    وحيدد التقرير   . ٢٠١٠
ا ضــحايا األطفــال فيهــيقــع ويــصف التقريــر احلالــة العامــة الــيت ال يــزال  .  علــى األطفــالذلــك

إلفـالت  بالنـسبة   يف حـاالت الـرتاع يف شـىت أحنـاء العـامل، واملنـاخ الـسائد                 النتهاكات جـسيمة    
  .العقاب مناجلناة 
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 الفرع األول مـن التقريـر املواضـيع         يربزلرتاع  ل للطابع املتغري    شاملويف نطاق اإلطار ال     
ــةالقــضايا و ــة الطفــل، والــيت تتطلــب   البالغــة األمهي . ةإجــراءات منــسق مــا واهتما يف جمــال محاي
الفـرع الثـاين فريكـز علـى تنـاول إفـالت مـرتكيب االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال مـن                         أما

 أخرى، كما ُيـشدد علـى       ةهموج للجزاءات وتدابري    احلكيمالعقاب، ويشمل ذلك االستخدام     
 وحيـدد .  حتديـدا  محاية األطفـال   بغرض   ، مع مجيع األطراف يف الرتاع      االضطالع حبوار  ضرورة

الـيت تقـوم    ، وحفـظ الـسالم،      أنشطة صنع السالم  الفرع الثالث فرص تعزيز محاية األطفال، يف        
مكاسـب مهمــة يف الــسنوات األخـرية مــن حيــث   حتقيــق ال اجملـ هــذا شــهد وهبـا األمــم املتحـدة   

  .زيادة اتساق وتنسيق التركيز على محاية األطفال
 الربوتوكـــول االختيـــاري الـــذكرى الـــسنوية العاشـــرة العتمـــاد ٢٠١٠مثِّـــل ســـنة وُت  

ــ.  األطفــال يف الــرتاع املــسلحاشــتراكاملتعلــق بالتفاقيــة حقــوق الطفــل  ربز ويف هــذا الــصدد، ُي
اليت أطلقها شركاء منظومة األمم املتحدة من أجل التـصديق العـاملي    السنتني  التقرير أيضا محلة    

  .٢٠١٢على الربوتوكول حبلول عام 
 بـالغ األمهيـة مـن أجـل النـهوض         على البعثات امليدانيـة      ة اخلاص املمثلةوال يزال تشديد      

ــة التعامــل مــع  أن مــن الــضروري ة اخلاصــةعتــرب املمثلــتو. بقــضية األطفــال احلكومــات الوطني
دعم مبزيد من الفعالية للجهود اليت تبذهلا املؤسـسات          ال ميقدتمن  األمم املتحدة   يكفل متكُّن    مبا

  .هم وإعادة تأهيلهمدماجوإعادة إاألطفال ة يمحامن أجل الوطنية 
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  مقدمة  -أوال   
والقــرارات الالحقــة لــه  ٧٧/٥١اجلمعيــة العامــة عمــال بــالقرار إىل التقريــر يقــدم هــذا   - ١

. ٢٠١٠أغـسطس   / إىل آب  ٢٠٠٩أغـسطس   /رة من آب  توهو يغطي الف  . بشأن حقوق الطفل  
مواضـيع  ، وحيـدد  )A/64/254(والتقرير مبين على التقرير الـسابق للممثـل اخلـاص لألمـني العـام             

ويـصف  .  علـى األطفـال    لـرتاع وأثـر ذلـك      سـياق الطـابع املـتغري ل       البالغة األمهية يف  محاية الطفل   
يف حـاالت   النتـهاكات جـسيمة     األطفـال فيهـا ضـحايا       يقـع   التقرير احلالـة العامـة الـيت ال يـزال           

  .لعقابا مناجلناة إلفالت بالنسبة الرتاع يف شىت أحناء العامل، واملناخ السائد 
 بـالغ األمهيـة مـن أجـل النـهوض          على البعثـات امليدانيـة       ة اخلاص املمثلةوال يزال تشديد      - ٢

ويتمثـل الغـرض الرئيـسي مـن الزيـارات يف معاينـة حالـة األطفـال علـى أرض                    . بقضية األطفـال  
الواقع، واحلصول على التزامات حمددة حبماية األطفال من األطراف يف الـرتاع وتيـسري قيـامهم                

وتعترب املمثلة اخلاصة أن من الـضروري التعامـل مـع    . عداد خطط عمل للتصدي لالنتهاكات    بإ
احلكومات الوطنية مبا يكفل متكّن األمم املتحدة مـن تقـدمي الـدعم مبزيـد مـن الفعاليـة للجهـود                     

. الــيت تبــذهلا املؤســسات الوطنيــة مــن أجــل محايــة األطفــال وإعــادة إدمــاجهم وإعــادة تأهيلــهم  
ــة إىل كــل مــن      وخــالل الفتــ  ــارات ميداني ــة اخلاصــة بزي ــالتقرير، اضــطلعت املمثل رة املــشمولة ب

، وأفغانـستان   )٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول (، ونيبال   )٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين (السودان  
وباإلضافة إىل ذلك، قـام اللـواء املتقاعـد    ). ٢٠١٠مايو /أيار(، وأوغندا )٢٠١٠فرباير  /شباط(

 بـصفته مبعوثـا خاصـا       ٢٠٠٩ديـسمرب   / لسري النكا يف كـانون األول      باتريك كمايرت بزيارة  
  .للممثلة اخلاصة

  
  الطبيعة املتغرية للرتاعات والتحديات الناشئة اليت تواجه توفري احلماية  - ثانيا  

 بشأن أثر الرتاع املـسلح علـى        ١٩٩٦أشارت الدراسة اليت أعدهتا غراسام ماشيل عام          - ٣
 سنوات، أن الطـابع املـتغري       ١٠جيري كل   االستعراض الذي   ، و )Add.1 و   A/51/306(األطفال  

وقد أصبح األطفـال أكثـر ضـعفا        . من أي وقت مضى   ملخاطر أكرب   األطفال  للرتاعات عرضت   
 بــني األهــداف العــسكرية ومشــل ذلــك تالشــي الفــوارق إزاء التكتيكــات اجلديــدة يف احلــرب، 

إمكانيـة الوصـول إىل الـسكان املتـضررين،         د  ييـ تقز اإلنـساين، و    احليِّ تضييقواألهداف املدنية، و  
ذات اآلمنة التقليدية واهلياكل األساسية املهمة مـن قبيـل املؤسـسات            واالستهداف املتعمد للمال  

ــة، و   ــق الطبي ــة، واملراف ــورالتعليمي ــدابري مكافح  ظه ــضال عــن ت ــاب، ف ــه اإلره ــد . ت أظهــرت وق
يعـزز  الـيت    اإلمنائية الثمانية لأللفية     الدراسات أيضا أن الرتاعات املسلحة تعرقل حتقيق األهداف       

ضـد  انتهاكات جـسيمة    وختلق الرتاعات بيئة ترتكب فيها      .  ورفاههم ستة منها حقوق األطفال   
ولـذا  . فرص حتقيـق مـستقبل أفـضل   من رم األطفال مما حي منوهم،   ئبطُتأو  فهي ُتعطِّل   األطفال،  
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خطـة   اإلطـار الـشامل لتحليـل        نال للـرتاع وأثـر ذلـك علـى األطفـال يـشك            الطابع املتغري  ال زال 
  . باألطفال والرتاع املسلحةاملتعلقالعمل 

  
  محاية األطفال أثناء العمليات العسكرية  -ألف   

ينبغي أن تكون محاية الفئات الضعيفة من السكان وال سـيما األطفـال يف املقـام األول         - ٤
ت اجلديـدة للحـرب، وعـدم        التكتيكـا  ى إىل تعقيـد املـسائل     وقـد أد  . أثناء العمليـات العـسكرية    

الــداخلني إىل حلبــة تنــوعني املعديــدين والطــراف األ ، وتزايــدللمعــاركواضــحة  يــادينوجــود م
 اإلرهـاب   ظهـور  وعـالوة علـى ذلـك، فـإن          .طـابعهم الرتاع، من حيث تكوينـهم ودوافعهـم، و       

ية  أمر يتحـدى مباشـرة التمييـز بـني األهـداف العـسكر             ني الرئيسي هيصبح املدنيون ضحايا  الذي  
وتؤدي مكافحـة اإلرهـاب   . أحد املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل  الذي ُيعد   واملدنية،  

غـــري مـــشروع  بـــني مـــا هـــو مـــشروع ومـــا هـــو فواصـــلالإلغـــاء ومكافحـــة التمـــرد أيـــضا إىل 
ومن شأن الغارات اليت ُتـشن ضـد أهـداف مدنيـة يف الغالـب               . التصدي للتهديدات األمنية   عند

ف اجلوي، يف املناطق املأهولة بالـسكان، أن جيعـل    صارات الليلية، واستخدام الق   الغذلك  مبا يف   
 مــشاعر الــُسخط زيــادةوكــثريا مــا يــؤدي ذلــك إىل  التــشويه األطفــال أكثــر عرضــة للقتــل أو  

  .الرتاع وإىل
األول يف املقـام   محايـة املـدنيني     تظـل   وتنص قواعد االشتباك للقـوات املـسلحة علـى أن             - ٥

ضوابط ال تكفـي    وبالرغم من ذلك، ُتشري السجالت إىل أن هـذه الـ          . ات العسكرية أثناء العملي 
بـشأن  لـه    أحدث تقرير  األمني العام يف     أشاروعالوة على ذلك فكما     . لضمان سالمة األطفال  

، يبــدو أن هنــاك ممارســة متزايــدة تتمثــل يف )A/64/742-S/2010/181(األطفــال والــرتاع املــسلح 
جلمـع  مـن خـالل اسـتخدامهم       ذلـك مـثال     ألخطـار، و  ملباشـر ل  اجهة ا ملواوضع األطفال يف خط     

ــات يف  ــسكرية ااملعلوم ــات الع ــصلوا عــن      . لعملي ــذين انف ــال ال ــذا اســتجواب األطف ــشمل ه وي
ا خيــالف املعــايري الــيت تقتــضي نقــل أولئــك  مبــالعــسكرية اإلجــراءات اجملموعــات املــسلحة أثنــاء 

  .مهلاحلماية األطفال فورا إىل اجلهات اليت توفر 
 إعـداد إجـراءات العمـل املوحـدة مـن جانـب القـوات املـسلحة                 تـرب ويف هذا الصدد، ُيع     - ٦

وينبغـي  . ألطفـال أثنـاء العمليـات العـسكرية    امهما للغاية من أجل وضع تـدابري إضـافية حلمايـة          
لبعثات حفظ السالم اإلقليمية والتابعة لألمم املتحدة أن تضع مثل تلك اإلجراءات على سـبيل               

 القــوات الدوليــة الــدعم للقــوات قــدمحفــظ الــسالم أو عنــدما تة يف شاركاملــيــة يف إطــار األولو
ين إجـراءات العمـل املوحـدة هـذه مـن سـياق إىل آخـر        اوقـد تتبـ  . الوطنية يف عمليات مـشتركة    

  : ينبغي أن يشمل احلد األدىن من التدابري ما يليلكن
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 بالنــسبة للــسكان خــاطر األمنيــة مــدين مــشترك للم-تقيــيم عــسكري إجــراء   )أ(  
  ؛ي عمل عسكريإلقدام على أسيما بالنسبة لألطفال قبل ا وال

يلــة يف املنــاطق  أو اســتخدام املدفعيــة الثق /االمتنــاع عــن الــدخول يف قتــال و     )ب(  
  املزدمحة بالسكان؛

  ؛ممناطق سالة للمدارس واملستشفيات باعتبارها يتوفري احلما  )ج(  
املرافــق الــصحية أو املنــاطق اجملــاورة هلـــا،     االمتنــاع عــن احــتالل املــدارس و      )د(  

  غراض قد حتوهلا إىل أهداف عسكرية؛استخدامها أل أو
ــة       )هـ(   ــات ملعرف ــد العملي ــا بع ــات مل ــا إجــراء تقييم ــيهم    أثره ــن ف ــسكان مب ــى ال عل
  األطفال؛
وضــع إجــراءات الســتقبال ومعاجلــة األطفــال الــذين انفــصلوا عــن اجملموعــات   )و(  

ات العـسكرية، ومعاجلتـهم وتـسليمهم بـسرعة إىل اجلهـات املعنيـة حبمايـة                املسلحة أثنـاء العمليـ    
  .األطفال التابعة لألمم املتحدة

بشكل متزايد على محايـة الفئـات الـضعيفة مـن الـسكان             عازمة  وتبدو الدول األعضاء      - ٧
 حلمايــة املــدنيني يف واليــات حفــظ  صــرحيةأحكــام إدراج بــصورة أفــضل، وذلــك مــن خــالل  

يف عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم         إىل وضع ترتيبات تنفيذية جديدة      هذا  ى  أدو. السالم
مثل أفرقة احلماية املشتركة التابعة لبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة           

ويتمثل الغرض مـن هـذه املبـادرات يف         . الكونغو الدميقراطية وخلية الرد السريع واإلنذار املبكر      
ملعلومات كأسـاس الختـاذ إجـراء أكثـر فعاليـة، ولتحـسني تنـسيق اإلجـراءات فيمـا بـني                     اتعميق  

العناصر املدنيـة وعناصـر الـشرطة والعناصـر العـسكرية يف عمليـات حفـظ الـسالم، واسـتخدام                    
الفعلـي يف املنـاطق النائيـة، حيـث قـد           الوجـود   ميـزة   خاصة  ، و بكفاءة أكرب موارد حفظ السالم    

ــة كــون ت ــسياسة ”اســتحداث يكفــل و. ة اإلنــسانية حمــدودةت املــساعدجهــاوصــول إمكاني ال
عدم تقدمي الدعم إىل القوات الوطنية إال بـشرط قيامهـا حبمايـة املـدنيني،              يف البعثة   “ االشتراطية

  .قواعد حفظ السالمويعد هذا ممارسة صحية أخرى يف إعداد 
  

  األطفال احملتجزون  -باء   
ــاطهم جبماعــات مــسلحة أو بتهديــدات أخــرى    ارجــةال يــزال احتجــاز األطفــال حبُ   - ٨ تب

 اإلداري يف العديــد مــن ويــشمل هــذا اســتخدام االحتجــاز. لقلــق لكــبريالألمــن، يــشكل ســببا 
وقد أُسر عـدد غـري معـروف مـن األطفـال، واعتقلـوا واحتجـزوا بواسـطة            . هات الرتاع ورييناس

  . لعدالة األحداثقوات األمن وقوات إنفاذ القانون مبا يتعارض مع املعايري الدولية
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شـيا مـع معـايري األمـم املتحـدة املتـصلة بقواعـد        اوينبغي أن يكون احتجاز األطفال متم       - ٩
حمـددة  األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث، واليت تشمل تـوفري محايـة              

ري االستـشارة   األطفـال، وتـوف   املعنيني حبمايـة    لشركاء  اوصول  إتاحة ُسُبل   طفل، و البعمر  تتصل  
وينبغــي أن تــستند معاجلــة .  واالجتماعيــةنفــسيةالقانونيــة املناســبة، وتــوفري الــدعم واألنــشطة ال 

  .األطفال إىل هدف إعادة إدماجهم مستقبال يف اجملتمع
ة األطفـال شـواغل حمـددة تتعلـق بظـروف          يأثارت اجلهات املعنية حبما   وبشكل منتظم،     - ١٠

 علـى يـد   املزدمحة، وسوء معاملة األطفـال مبـا يف ذلـك التعـذيب             االحتجاز وال سيما يف املرافق      
احملتجـــزين البـــالغني ومـــوظفي اإلصـــالحيات، وأعمـــال العنـــف اجلنـــسي الـــيت ترتكـــب يف         

املسؤولية اجلنائية أيضا عامال حمـددا للقلـق وال سـيما           الذي حيدد    العمروُيعد  . االحتجاز مرافق
 على بـدائل إليـداع أولئـك        ركيزوينبغي الت . لق باألمن يتعلق باألطفال احملتجزين بتهم تتع    ما  يف  

  .األطفال يف املؤسسات اإلصالحية وعلى عمليات غري قضائية وتأهيلية
 ينبغـي ويعترب األطفال احملتجزون بواسطة قـوات متعـددة اجلنـسيات مـصدر قلـق أيـضا                   - ١١

ة حبمايـة األطفـال     ففي تلك احلاالت ُيعد وصول اجلهات املعنيـ       . الدول األعضاء أن تتصدى له    
إجـراءات  أن تكـون    كفـل   مبا ي إىل مجيع املرافق، مبا فيها املواقع ذات احلراسة املشددة، ضروريا           

ــةاالحتجــاز واإلجــراءات ال  ــة  قانوني ــة   الواجب ــسبة لألطفــال متفقــة مــع املعــايري الدولي إىل و. بالن
صداقية ما يتعلـق مبـ  ُتعد هذه قضية مهمة في،  وضرورة ذلكمحاية األطفالعن  املسؤولية  جانب  

  .القوات الدولية واملتعددة اجلنسيات
  

  التعليم يتعرض للهجمات  -جيم   
 للــرتاع تلــك اهلجمــات املتعمــدة علــى اهلياكــل  للطــابع املــتغريمــن الــسمات امللحوظــة   - ١٢

ويتـضح هـذا    . األساسية التعليمية وتدمريها، مبا يف ذلك استهداف مـدارس األطفـال واملعلمـني            
غـري امللـتحقني    مـن األطفـال     طفـل   مليـون    ٧٢لـث    اليت تشري إىل أن ما يربو على ثُ        من البيانات 

 الـدخل متــضررة  ةمرحلــة االبتدائيـة يــسكنون يف بلـدان منخفــض  باملـدارس مـن الفئــة العمريـة لل   
  .الرتاع من
الظــروف هلــذه األزمــة املتعلقــة بــالتعليم أثنــاء الــرتاع، وغــري ذلــك مــن  بغيــة التــصدي و  - ١٣

طلعت الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة ومنظمـات اجملتمـع املـدين حبملـة                   ضـ االطارئة،  
يف  ٦٤/٢٩٠رت عـن اعتمـاد قـرار اجلمعيـة العامـة            سـف منسقة يف الـسنوات العديـدة املاضـية، أ        

ويؤكـد القـرار أن اهلجمـات       . بـشأن احلـق يف التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ            ٢٠١٠يوليـه   /متوز
دد بعـدم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مبـا يف              هتـ ل جرمية حـرب و    شكّتعلى املباين التعليمية    

  .التعليم للجميعيف سياق ذلك 
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ومــن التطــورات اإلجيابيــة األخــرى مــا مت مــؤخرا مــن إنــشاء االئــتالف العــاملي املتعــدد    - ١٤
ــألف مــن      ــذي يت ــيم مــن اهلجمــات، وال ــة التعل األمــم املتحــدة،  مؤســسات التخصــصات حلماي

وسينــصب اهتمــام االئــتالف علــى منــع اهلجمــات علــى   . حكوميــة، وبــاحثنيومنظمــات غــري 
قواعـد  وضـع   التعليم، واالستجابة الفعالة، وتعزيز الرصد واإلبالغ وزيادة املساءلة و        مؤسسات  

  .أشد دولية
ملرافــق التعليميــة مــن خــالل االســتهداف املتعمــد أو الــضرر   اتــدمري عــدا إىل جانــب و  - ١٥

فعلـى  .  جوانـب أخـرى    التعلـيم مؤسـسات   جمـات ضـد     هلمتثـل ا  املـسلحة،    واجهةاملأثناء  التبعي  
سبيل املثال هناك تقارير تفيد باستخدام األمحـاض والغـازات ضـد الطالبـات وهـن يف طـريقهن           
إىل املدرســة أو أثنــاء العــودة منــها، فــضال عــن إطــالق النــار والــتفجريات االنتحاريــة يف مقــار    

ــسياقات،  . املــدارس ــد األطفــال للجماعــات  خــصبةدارس أرضــا املــكــون تويف بعــض ال  لتجني
ــية كمراكـــز للتـــدريب أو كقواعـــد   . املـــسلحة ويف أمـــاكن أخـــرى، تـــستخدم املبـــاين املدرسـ

  .كبريةعسكرية، مما حيوهلا إىل أهداف عسكرية ذات قيمة 
 تـنم   كمـا درسـية   املبـاين   املالدوافع وراء اهلجمات علـى املعلمـني، والطـالب، و         تتعدد  و  - ١٦

ــة   مــن أجــل  ، مبــا يف ذلــك  خفافعــن االســت  حتقيــق أهــداف عــسكرية أو سياســية أو اجتماعي
ويف بعض احلاالت تشن اهلجمات كوسيلة خللق مناخ عام مـن عـدم األمـن، ولزعزعـة                 . ثقافية

الــدعم إىل لالعتقــاد بأهنــا تقــدم اســتقرار اجملتمعــات احملليــة، أو اســتهدافها مــن أجــل الثــأر منــها 
الـيت  نتيجـة  الو.  احلكومة وذلك بتـدمري رمـوز مؤسـسات الدولـة    تقويض لمن أجاحلكومة، أو   

حبرمة املدارس، وهي الفكـرة الـيت مؤداهـا أن املـدارس            الالمباالة  هي تزايد   ذلك  يتمخض عنها   
خـاوف  امل تذلك تزايـد لـ ونتيجـة  .  مالذات آمنـة لألطفـال  ُتعْدكل األماكن األخرى  أكثر من   

خـاوف  امل الـدروس، و لقاءاملعلمني من إبني  خاوفملااملدرسة، وإىل ضور  احلاألطفال من   لدى  
  .هم إىل املدارسئباء من إرسال أبناآلابني 
وقد ُحددت اهلجمات ضد املـدارس واملستـشفيات باعتبارهـا واحـدة مـن أخطـر سـتة                    - ١٧

 واإلبالغ التابعة لألمني العام بـشأن       صداآلن بصورة منهجية يف إطار آلية الر      تسجل  انتهاكات  
ال يـزال اإلبـالغ عـن    ومـن ناحيـة ثانيـة،      . طفال يف الـرتاع املـسلح     األضد  اجلسيمة  ت  االنتهاكا

اهلجمـــات  يف املعلومـــات املتعلقـــة بـــسياق اهنـــاك نقـــصكمـــا أن اهلجمـــات أقـــل مـــن الـــالزم 
ىل فهمهـا مـن أجـل معاجلـة       ودوافعهم احملددة وغـري ذلـك مـن العوامـل الـيت حنتـاج إ              ومرتكبيها  
  .املشكلة

ــضرور   - ١٨ ــن ال ــاطق ســالم     وم ــة من ــة األخــرى مبثاب ــق التعليمي ــدارس واملراف ــرب امل  ي أن تعت
مفهـوم  أن ميتـد    وينبغـي   . آمنـة، حـىت يف سـياقات الـرتاع وعـدم االسـتقرار            لألطفال، ومالذات   
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 واملنــاهج املدرســية، مــع التــشديد علــى ليــشمل تقــدمي الــدروس أيــضا كمنــاطق ســالماملــدارس 
 وهنـاك أمثلـة يف سـياقات كـثرية عـن املؤسـسات التعليميـة             .ثقافة السالم وتعزيز ثقافة التسامح    

  .، وهذا اجتاه جيب مكافحتهوجتنيدهم األطفال شددلتخصبة وكيف أصبحت بؤراً 
  

  العنف اجلنسي  -دال   
ال يزال العنف اجلنسي ضـد األطفـال وال سـيما يف سـياق الـرتاع املـسلح يـسبب قلقـا                        - ١٩
اكات يف حاالت الرتاع الفراغ األمـين العـام واالفتقـار إىل             تلك االنته  مومما يزيد يف تفاق   . بالغا

  . عوامل أخرىضمناهلياكل اإلدارية وهياكل إنفاذ القانون، واهلياكل القضائية 
وكــثريا مــا ُيــستخدم العنــف اجلنــسي لتحقيــق مــآرب عــسكرية وسياســية واجتماعيــة،   - ٢٠

أو ترويــع الــسكان بغيــة  وذلــك علــى ســبيل املثــال مــن خــالل اســتهداف فئــات عرقيــة معينــة    
 يف  وتـشري البيانـات إىل أن األطفـال معرضـون بـصفة خاصـة للعنـف اجلنـسي                 . تشريدهم قـسرا  

 وعنــدما يرتبطــون مباشــرة بــالقوات طق احمليطــة هبــاانــاملالالجــئني واملــشردين داخليــا وخميمــات 
ة والنفـسية   ويعاين األطفال الناجون من العنف اجلنـسي مـن اآلثـار البدنيـ            . واجلماعات املسلحة 

ويـصدق هـذا بـصفة خاصـة بالنـسبة للفتيـات            . على حد سـواء، وهـي كـثريا مـا تكـون مـضرة             
من املقاتلني، وكذلك احلـال بالنـسبة لألطفـال الـذين           “ الزواج”الاليت اغتصنب أو أُجربن على      

  .يولدون نتيجة لالغتصاب
ومــن . ع املــسلحوال تــزال الفتيــات هــن الــضحايا الرئيــسيات للعنــف اجلنــسي يف الــرتا   - ٢١

وهـذه الظـاهرة    . الفتيـان ناحية ثانية، هناك تقارير متزايدة عن اعتداءات جنـسية ارُتكبـت ضـد              
وال يــزال يــتعني التــصدي هلــا بــصورة شــاملة يف أنــشطة . ال ميكــن فهمهــا بعــد مبــا فيــه الكفايــة

اجلنـسي  وال تـزال معلوماتنـا بـشأن العنـف          . الـيت نقـوم هبـا     والتصدي  الدعوة والرصد واإلبالغ    
ضد الصبيان قليلة جزئيا ألن الصبيان أكثر إحجاما عـن الكـالم بـشأن العنـف اجلنـسي وهنـاك                    

  . بشأن تلك االعتداءات اجلنسيةنحتيز متأصل ضد استجواب الفتيا
 تعــرض هلــاالــصدمة الــيت يال ينــال مــا يــستحق مــن التقيــيم ويتمثــل يف  وهنــاك جانــب   - ٢٢

فهـم قـد ُيرغمـون علـى ارتكـاب االغتـصاب            . ف اجلنسي بوصفهم جناة أو شهودا للعن    الفتيان  
وقـد ُيـرغم الكـثريون    . إما مباشرة من قبل قائدهم أو بطريقة غري مباشرة نتيجة لضغط األقـران  

وجـدير باملالحظـة أنـه مـن خـالل          . منهم على مشاهدة العنف اجلنسي الذي يرتكبـه اآلخـرون         
 نـدزجيا روو قـضية ف   ١٩٩٨( ليوغوسـالفيا    جمموعة السوابق القضائية للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة       

“Furundzija”(                     يعد إجبار فرد علـى مـشاهدة أعمـال االغتـصاب وغريهـا مـن أعمـال العنـف ،
  .اجلنسي مبثابة تعذيب جنسي مبوجب القانون الدويل
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ــد شــددت    - ٢٣ ــاريروق ــسابقة التق ــة اخلاصــة و  ال ــى    للممثل ــة عل ــة العام ــة إىل اجلمعي املقدم
هـا مجـع البيانـات واإلبـالغ عـن العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال يف الـرتاع             التحديات اليت يواجه  

ويكمن جزء من املشكلة يف أن تلك األعمال تعترب يف كثري من السياقات مـن األمـور                  . املسلح
ــها،     ــوز الكــالم عن ــيت ال جي ــن مثال ــشجع وم ــاجون ، ال ي ــة ع الن ــات احمللي ــىأو اجملتمع ــوح ل  الب

 الثقـة يف العمليـة القـضائية واخلـوف مـن        انعـدام الـصمت   ة   ثقافـ  ومما يزيـد مـن حـدة      . حدث مبا
 اجلنـاة بيد أن املعلومات األكثـر دقـة والـشاملة مبـا يف ذلـك تفاصـيل احلـوادث وهويـة                     . االنتقام

ويتطلـب  . شرط أساسي ملكافحة اإلفالت من العقاب ولوضـع بـرامج لالسـتجابة أكثـر فعاليـة               
إىل علـى حـد سـواء،       جديدة  ات ومنهجيات   للعنف اجلنسي منظور  واإلبالغ والتصدي    الرصد
فعلـى سـبيل    . شراكات أوسع نطاقـا يف سـائر منظومـة األمـم املتحـدة بـل وفيمـا عـداها                  جانب  
 يف سياق عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، قد يـستتبع التعـاون بـني العناصـر املدنيـة                   ،املثال

ابقــة املعلومــات عــن العنــف والعنــصر العــسكري وعنــصر الــشرطة التــابعني لألمــم املتحــدة، مط
اليت يـتم مجعهـا بـشأن حتركـات األطـراف املـسلحة، لإلسـهام يف حتديـد          املعلومات  اجلنسي مع   

ــة الــيت يكــون وجــود األنــشطة اإلنــسانية      ــاة وال ســيما يف املنــاطق النائي ويف . ضــئيالهويــة اجلن
لـى املـستوى الكلـي      أدق املعلومات املتعلقة باحلادث مبعلومات ع     تستوىف  الوقت ذاته، جيب أن     

وترهتن الربجمة وختصيص املـوارد الكافيـة يف        . من حيث تعلقها بنطاق واجتاهات العنف اجلنسي      
  .أنسب وقت وبصورة فعالة بتعميق كافة جوانب قاعدة املعلومات املعنية بالعنف اجلنسي

) ٢٠٠٩( ١٨٨٨و  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢ جملـس األمـن      يستحث قـرارا  ويف هذا الصدد،      - ٢٤
الفاعلة التابعة لألمم املتحدة على أن تنشئ آليـة أدق لرصـد العنـف اجلنـسي واإلبـالغ           اجلهات  

قدما مبمارسة الرصد حيث يطلـب مـن األمـني العـام أن             ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢وميضي القرار   . عنه
ــرتاع املــسلح األطــراف الــيت ترتكــب أمنــاط مــن        ــره الــسنوي بــشأن العنــف وال يــدرج يف تقري

. ضد األطفال مبا خيـالف القـانون الـدويل        اجلسيمة  لعنف اجلنسي   اأعمال  االغتصاب وغريه من    
ســبيله إىل وضــع منــاذج ملــساعدة اخلــبري القــانوين الــدويل، واملــدعي ومكتــب املمثلــة اخلاصــة يف 

العــام الــسابق يف القــضايا اجلنــسية يف احملكمــة اجلنائيــة ليوغوســالفيا الــسابقة واحملكمــة اجلنائيــة   
كفالة دخول األطراف املدرجة أمساؤها يف القائمـة يف اتفاقـات           لرواندا على وضع خطة عمل ل     

مــع األمــم املتحــدة ملنــع تلــك االنتــهاكات، ومــساءلة األفــراد، واختــاذ إجــراءات لتقــدمي الــدعم   
  .الضحايا إىل
ــا جديــدة مــن خــالل إنــشائه   ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨جملــس األمــن ويفــتح قــرار   - ٢٥ أيــضا آفاق

وقـد أتـت هـذه التطـورات        . اجلنسي يف حاالت الـرتاع    لمجلس خمصصة للعنف    للوالية مركزة   
حتديات جديدة أيـضا مـن حيـث        ة هذه القضية البالغة األمهية، كما أهنا متثل         بزخم جديد ملعاجل  

وإىل جانـب   . إجراءات التنسيق بني جمموعة واسعة مـن شـركاء األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين                
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أنـشئ  ،  مـن العقـاب    ت مرتكيب العنـف اجلنـسي     التركيز احملدد جمللس األمن على التصدي إلفال      
 األمـم املتحـدة واملـرأة،     هـو   كيان تابع لألمم املتحدة معين باملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة             

واليـة واسـعة لتنـسيق اجلهـود العامليـة لألمـم املتحـدة يف القـضايا اجلنـسانية            يتمتع ب وهذا الكيان   
  .برمتها
ــورا     - ٢٦ ــذه التط ــن أن ه ــالرغم م ــل      وب ــن متث ــس األم ــة وجمل ــة العام ــى صــعيد اجلمعي ت عل

، فمـن اجللـي أن اإلجـراءات الـيت تتخـذ علـى الـصعيد الـوطين                  متكاملـة تطورات بالغة األمهية و   
. وتتصل مبنع العنف اجلنسي والتصدي له، هي يف هناية املطـاف علـى أعلـى درجـة مـن األمهيـة                  

ــة شــامل     ــشديد علــى وضــع اســتراتيجيات وطني ــتم الت ــذها ملكافحــة العنــف  وجيــب أن ي ة وتنفي
اجلنسي وال سيما يف حاالت الرتاع، واحلاالت اليت يكـون فيهـا األطفـال أكثـر عرضـة للعنـف                    

األمــم املتحــدة متأهبــة لتقــدمي الــدعم الــتقين إىل   مؤســسات ويف هــذا الــصدد، تقــف  . اجلنــسي
فالـة تـوافر   السلطات الوطنية يف إعـدادها ملثـل تلـك االسـتراتيجيات، ويـشجع املـاحنون علـى ك             

  .املوارد الكافية هلذه اجلهود
 من جانـب مـوظفي حفـظ الـسالم والعـاملون            نيوال يزال االعتداء واالستغالل اجلنسي      - ٢٧

ومنـذ طلبـت    . جملتمـع الـدويل برمتـه     اصداقية  ملـ  حتديا وأزمة    نيف جمال الشؤون اإلنسانية يشكال    
وادث حدثت زيـادة يف احلـاالت املبلـغ     عن تلك احل  إعداد تقرير   اجلمعية العامة إىل األمني العام      

وميثـل  . عنها، وال سيما يف سياق االعتداءات يف خميمات املـشردين داخليـا وخميمـات الالجـئني     
 باحلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني         املعنيـة   املشتركة بني الوكاالت    إنشاء فرقة العمل    

ومن ناحيـة ثانيـة،     . تعزيز تدابري احلماية   خطوة إىل األمام يف      ٢٠٠٢ عام   يف األزمات اإلنسانية  
ــساءلة وتقــدمي املــساعدة إىل النــاجني       ــات امل ــذ آلي ــزام بتنفي ــد مــن االلت ــضا املزي ــزم أي وهــذه . يل

مـــسؤولية مجاعيـــة لكيانـــات األمـــم املتحـــدة، واملنظمـــات اإلقليميـــة، يف إطـــار مـــشاركتها يف  
ل األعــضاء بــصفتها بلــدان عمليــات حفــظ الــسالم، واملنظمــات غــري احلكوميــة وفــرادى الــدو  

  .مسامهة بقوات
  

  األطفال املشردون داخليا واملتضررون من الرتاع املسلح  -هاء   
املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة الــشواغل املتعلقــة     الــسابق للممثلــة اخلاصــة   تقريــر الأبــرز   - ٢٨

ــا    ــشردين داخلي ــال امل ــر  باألطف ــضمن التقري ــا حيــدد  وت ــوق واحلمرفق ــق ــك الفئــ لضمانات ال ة تل
وقــد أقــرت اجلمعيــة العامــة تلــك الــضمانات يف قرارهــا   . )، املرفــق األولA/64/254 (الــضعيفة

وتــشمل هـــذه احلقـــوق  . “تـــوفري احلمايــة واملـــساعدة للمــشردين داخليـــا  ”بــشأن   ٦٤/١٦٢
والضمانات مبدأ عدم التمييز، واحلق يف التوثيق وتوفري احلمايـة مـن العنـف واالعتـداء اجلنـسي                  



A/65/219  
 

10-47419 11 
 

ت األساسية، واشتراط جعل األولوية ملصاحل الطفل العليا، عند معاجلـة مـسألة        واحلق يف اخلدما  
  .األطفال املشردين داخليا

ويؤكد عدد من الصكوك القانونية اإلقليمية أيـضا حقـوق األطفـال املـشردين داخليـا،          - ٢٩
ــة االحتــاد ا  ــا يف   ألوأبرزهــا اتفاقي ــة املــشردين داخلي ــا وتقــدمي املــساع أفريقــي حلماي دة هلــم فريقي

وهـي تـشمل أحكامـا حمـددة     . ٢٠٠٩أكتـوبر  /اليت اعتمدت يف تـشرين األول ) اتفاقية كمباال (
تعيد تأكيد حق املشردين داخليا يف التوثيق والتعليم، ويف احلماية من التجنيد واسـتخدامهم يف               

حلـق  اجلنسي، واالجتـار يف اجلـنس، وا      االستعباد  األعمال القتالية، واالختطاف جبميع أشكاله، و     
يف احلماية اليت تـشمل االحتياجـات اخلاصـة للقُـصر املنفـصلني عـن ذويهـم أو غـري املـصحوبني                      

فريقي املتعلـق   ألويشدد امليثاق ا  . هبم، فضال عن توفري احلماية لألمهات ذوات األطفال الصغار        
احلــصول علــى احلمايــة واملــساعدة  ”حبقــوق ورفــاه األطفــال علــى مــسؤولية الــدول يف كفالــة   

لألطفــال املــشردين داخليــا، كمــا يــويل اهتمامــا خاصــا ألمهيــة إعــادة مشــل “ نية املناســبةاإلنــسا
ــشرد   ــسبب الت ــشتت ب ــيت ت ــا عــددا مــن     . األســر، ال ــك، اعتمــد جملــس أوروب وعــالوة علــى ذل

  .التوصيات املتعلقة بالتشرد الداخلي، مبا يف ذلك حق األطفال املشردين داخليا يف التعليم
ــب امل   - ٣٠ ــزال مكت ــن        وال ي ــة م ــضية كأولوي ــذه الق ــى ه ــام عل ــة اخلاصــة يركــز االهتم مثل

عــد يف هــذا الــصدد، ورقــة عمــل تــسلط الــضوء علــى أوجــه الــضعف أولويــات الواليــة، وهــو ُي
اخلاصة باألطفال املشردين ومسؤوليات احلكومات وغريها من أصـحاب املـصلحة فيمـا يتعلـق               

  .ناسببتوفري احلماية واخلدمات الكافية هلم ويف الوقت امل
  

  اإلدماجالتفكري يف إعادة إعادة   -واو   
ينطــوي الطــابع املــتغري للــرتاع أيــضا علــى آثــار وحتــديات جديــدة فيمــا يتعلــق بإعــادة      - ٣١

وقد استثمرت منظومة األمـم املتحـدة مـوارد كـبرية يف وضـع              . إدماج األطفال وإعادة تأهيلهم   
ــسالح و     ــزع ال ــدور حــول ن ــايري وممارســات موحــدة ت ــسريحمع ــاج   الت ــادة إدم ــاللوإع . ألطف

أسهم هذا بصورة ملحوظة يف عملية املشاركة والتنسيق على صعيد املنظومـة بـشأن هـذه                 وقد
ومـن ناحيـة ثانيـة، مـا زالـت الفجـوة قائمـة بـني احلاجـة إىل املمارسـة                     . األولوية البالغـة األمهيـة    

فعلـى  . ا رهنا بـسياقاهتا   والربامج املوحدة وبني ما يواجهه األطفال من حقائق واقعية خمتلفة جد          
سبيل املثال، قد يكون األطفال يف سياق الـرتاع املطـول مـرتبطني بقـوات أو مجاعـات مـسلحة          

بينما يكون آخرون قد اختطفـوا عـرب احلـدود ممـا يـضع حتـديات جديـدة أمـام                    . لسنوات كثرية 
. مل مشلـها  التنسيق اإلقليمي بني كيانات كـثرية مـن أجـل تعقـب األسـر، وإعادهتـا إىل الـوطن و                   

ويف بعض الـسياقات، ُيـستخدم األطفـال بـصورة متزايـدة يف أنـشطة إرهابيـة، ويف اإلجـراءات                    
بتمويــل اخلطــوات املتعلقــة  وســرعة ن طريقــةومــن اجللــي أيــضا أ . املتعلقــة مبكافحــة اإلرهــاب 
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بــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج لألطفــال تواجــه ضــغطا متزايــدا حيــث أدى   
نتظم مع أطراف الرتاع وتنفيذ خطط العمل إلطـالق سـراح األطفـال إىل أعبـاء عمـل               احلوار امل 

  .غري متوقعة
ــارات إىل    - ٣٢ ــاج هــذه االعتب ــساؤل عمــا إذا كانــت  وحتت ــسالح   الت ــزع ال ــرامج ن ُنهــج وب

والتسريح وإعادة اإلدماج احلالية مناسبة وتعكس تنـوع الـسياقات الـيت يـتم مـن خالهلـا جتميـع           
ــسؤال اآلخــر هــو مــا إذا كانــت   . دامهم أو نطــاق جتــارهبم األطفــال واســتخ  ــرامج إعــادة  وال ب
متوائمة بشكل كاف ملعاجلـة طائفـة واسـعة بـشكل متزايـد مـن سـيناريوهات                  اإلدماج مرنة أو  

  .األطفال يف حاالت الرتاع
السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج لألطفـال        وميكن القيام بدراسة فرضية كهذه لرتع         - ٣٣

بــشأن األطفــال املــرتبطني بــالقوات واجلماعــات املــسلحة، التوجيهيــة مبــادئ بــاريس يف ســياق 
ــوفر   ــيت ت ــستند إىل  وال ــستفادة  توجيهــات ت ــدروس امل ــى مــدى  ال ــسنوات العــشر املاضــية عل . ال

مبادئ بـاريس أيـضا إىل إجـراء تقييمـات وافيـة لالحتياجـات واسـتعراض بـرامج إعـادة                    وتدعو
، ل مـشاورات واسـعة بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني              اإلدماج وإعادة صياغتها من خـال     

  .االقتضاء حسب
  

  مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق باالنتهاكات ضد األطفال  - ثالثا  
  الطفل  باالنتهاكات اجلسيمة حلقوقاملتعلقةاجلزاءات والتدابري املباشرة األخرى   -ألف   

سيمة حلقوق الطفل إمنـا يقـوم بـذلك جزئيـا            اجل  يف ارتكاب االنتهاكات   إن من يستمر    - ٣٤
. عواقب جّراء االعتـداء علـى األطفـال     مثة   ألنه ال يتوقع سوى عواقب شخصية طفيفة إن كان        

 ينبغـي    استمرار انعدام اإلجراءات املباشرة ضـد مـرتكيب االنتـهاكات          هوهذا املفهوم الذي يعزز   
هاكات اجلسيمة ضـد األطفـال   وبشكل أساسي، جيب أن جنعل تكلفة ارتكاب االنت . تصحيحه

  .ال تطاق من حيث العواقب الشخصية بالنسبة للجناة
فأوال، وقبـل كـل شـيء، يتطلـب هـذا التزامـا باختـاذ إجـراء علـى الـصعيد الـوطين مـن                           - ٣٥

باإلضـافة إىل ذلـك   و. خالل هيكل أساسي قانوين وقضائي حملي واسـتنادا إىل التـشريع الـوطين         
جـراء ليـشمل بـنفس القـدر املـسؤولني احلكـوميني أو ذوي الرتـب         ينبغي أن ميتـد مثـل ذلـك اإل        

  .دالئل على حدوث االنتهاكاتالالعالية من أفراد القوات املسلحة مىت توفرت 
الـــصعيد الـــوطين، مـــا بـــرح األســـاس املنطقـــي الرئيـــسي واالســـتراتيجي  إىل جانـــب و  -٣٦

 اعتبــار اجلنــاة خاضــعني  ملــشاركة جملــس األمــن يف قــضية األطفــال والــرتاع املــسلح، يتمثــل يف  
ــدة الــيت يتمتــع هبــا اجمللــس يف إطــار    . للمــساءلة مبوجــب القــانون الــدويل  وترفــع الوســيلة الفري
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وقـد أعـرب   . اجلزاءات وغري ذلك من التـدابري املباشـرة واملوجهـة، سـقف املخـاطر أمـام اجلنـاة           
كات اخلطـرية مـن     لس حىت اآلن عن استعداده للنظر يف تدابري موجهـة ضـد مـرتكيب االنتـها               اجمل

 ١٥٣٩خــالل قراراتــه املتعلقــة باألطفــال والــرتاع املــسلح، مبــا يف ذلــك مــا ورد يف القــرارات    
) ٢٠٠٩( ١٨٨٢لـــس اجملوينــشئ قــرار   ). ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤(

األطفـال والـرتاع املـسلح وبـني جلـان اجلـزاءات        بـشأن   جملـس األمـن     خطة عمـل    أيضا صلة بني    
  .التابعة له

مجهوريـة  بـشأن   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار       وقد اختذت جلنة      - ٣٧
ــهاكات         ــشأن االنت ــات ب ــن املعلوم ــد م ــسبوقة بطلــب املزي ــة خطــوة غــري م ــو الدميقراطي الكونغ
اجلــسيمة ضــد األطفــال، ودعــت للمــرة األوىل املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام لألطفــال والــرتاع   

يـتم إدراج   قد  ونتيجة هلذا، يتوقع أنه     . ٢٠١٠مايو  / إىل اللجنة يف أيار    تقدمي إحاطة إىل  املسلح  
لجنــة لألفــراد والكيانــات الــذين ســتفرض ضــدهم تــدابري  لالعديــد مــن أمســاء األفــراد يف قائمــة  

وإىل . موجهة بناء علـى معلومـات ُمتحقـق منـها تتعلـق بقيـامهم بتجنيـد أو اسـتخدام األطفـال                     
ــد هــذا النظــر الوث  ــة ضــد األطفــال ليــشمل أعمــال جلــان     اآلن مل ميت ــهاكات املرتكب ــق يف االنت ي

بلــدان أخــرى حمــددة، ولكــن ســيكون مــن املهــم االســتفادة مــن ســابقة حكومــة   يف اجلــزاءات 
وينبغي أيـضا استكـشاف الـسبل لتـسليط الـضوء           . مجهورية الكونغو الدميقراطية يف هذا الصدد     

ــا    ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق األطف ــل علــى االنت ل بواســطة جلــان مواضــيعية أخــرى   بــشكل مماث
. مكافحـة اإلرهـاب  بـشأن  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنـة جملـس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار             فيها   مبا

ومــن املهــم أيــضا النظــر يف ســبل فــرض جــزاءات يف ســياق ليــست فيــه جلــان جــزاءات تابعــة     
  .األمن جمللس
ري ضــد اجلنــاة هتديــدا  ومتثــل هــذه البيانــات الــصرحية بــالتزام جملــس األمــن باختــاذ تــداب     - ٣٨
مــصداقية باختــاذ إجــراءات األمــر الــذي مــا بــرح يــشكل أساســا للمفاوضــات مــع كــثري مــن  ذا

اجلـسيمة  أطراف الرتاع من أجل قطع االلتزامات ووضع خطـط للعمـل للتـصدي لالنتـهاكات                
ومن ناحية ثانيـة، يتجلـى أيـضا بـشكل متزايـد االفتقـار إىل إجـراءات ضـد بعـض                     . املشار إليها 

بظلـه علـى املـصداقية     ذلـك   سـنوات ويلقـي     طـوال   رارا وخطـورة    صكثر مرتكيب تلك اجلرائم إ    أ
األمم املتحدة بشأن األطفال والرتاع املـسلح، وعلـى الـدول األعـضاء وعلـى              خلطة عمل   العامة  

  . لس ذاتهاجمل
 أن وحىت مع أن من املفهوم أن اجلزاءات هي تدبري مبثابة املالذ األخري، فإن مـن اجللـي            - ٣٩

 الـدول األعـضاء كـثريا     ااستثمرت فيه اليت  األطفال والرتاع املسلح    خطة العمل بشأن    مقومات  
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عتمــد علــى فــرض تلــك اجلــزاءات ضــد مــن يواصــلون انتــهاك  تعلــى مــدى الــسنوات املاضــية، 
  .القانون الدويل ومعايري محاية األطفال

واحملاكم املختلطـة املعنيـة بـاجلرائم       واجلدير باملالحظة أن اهتمام العدالة اجلنائية الدولية          - ٤٠
وقـد مهـدت    .  من تـصاعد مقاومـة اإلفـالت مـن العقـاب           رتكبة ضد األطفال حتديدا، قد زاد     امل

احملكمــة اخلاصــة لــسرياليون الــسبيل لفــرض جــزاءات علــى األفــراد الرتكــاهبم انتــهاكات ضــد    
األفـراد الـذين وجهـت    تحديد، وذلك بإدراجها تلـك اجلـرائم يف لـوائح اهتـام مجيـع         بالاألطفال  

الـسابق تـشارلز تيلـور بتجنيـد واسـتخدام          ليربيـا   رئيس  اهتام  ويشمل هذا   . احملكمة إليهم التهمة  
بالرغم من التحديات اليت ظهرت أثناء حماكمة تومـاس لوبانغـا         وباإلضافة إىل ذلك، ف   . األطفال

ال، فـإن هـذه القـضية    كمـة اجلنائيـة الدوليـة لقيامـه بتجنيـد واسـتخدام األطفـ           ديللو مـن قبـل احمل     
جسدت إرادة اجملتمع الدويل للعمل مـن أجـل األطفـال وهبـذه الكيفيـة بعثـت برسـالة قويـة إىل                      

ــة    . مــرتكيب تلــك اجلــرائم  ونظــرا ألن هــذه هــي القــضية األوىل املعروضــة علــى احملكمــة اجلنائي
قيام بـدور صـديقة   بعد أن تقدمت املمثلة اخلاصة للفالدولية واملتعلقة باألطفال والرتاع املسلح،    

احملكمة، أدلت بشهادة أمام احملكمـة بـشأن احلاجـة إىل اعتمـاد طريقـة ملعاجلـة كـل قـضية علـى               
وحثـت املمثلـة اخلاصـة    . حدة، عند البت فيما يشكل تنظيما وجتنيـدا حبـسب النظـام األساسـي        

ــدى كــثري مــن       علــى التوصــل إىل تفــسري ال  ــأدوار متعــددة ل ــستثين الطفــالت الــاليت تقمــن ب ي
  .اجلماعات، ليس كمقاتالت فحسب ولكن كزوجات وخادمات يف املنازل

  
  احلوار مع األطراف يف الرتاع  -باء   

لممثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والــرتاع   يتمثــل املوقــف القــدمي العهــد ل   - ٤١
ك مجيـع   إلشـرا يف وجوب السعي    املسلح وموقف شركاء األمم املتحدة املعنيني حبماية األطفال         

األطراف يف الرتاع يف حوار لغرض احلصول على التزامـات حمـددة حبمايـة األطفـال، ولـضمان                  
قيام األطراف بإعداد وتنفيذ خطط العمل ملنع االنتهاكات اجلسيمة والتصدي هلا علـى الـسواء             

وال يقـوم هـذا احلـوار بـاحلكم املـسبق علـى       .  االهتـام بـسببها    موهي االنتهاكات اليت وجـه إلـيه      
وجيـب أن تتغلـب أولويـة    . املركز القانوين لألطراف من غري الـدول، وال يـضفي شـرعية عليهـ            ا

  .وضرورة محاية األطفال على االعتبارات السياسية
 بــشأن حقــوق ٦٤/١٤٦ وجــدير باملالحظــة أن هــذا يتــسق مــع قــرار اجلمعيــة العامــة    - ٤٢

 االنتـهاكات اجلـسيمة     الطفل الذي حيث اجلهات الفاعلـة مـن الـدول وغـري الـدول علـى وقـف                 
ترض هذا مسبقا إمكانيـة     فوي. ضد األطفال باختاذ تدابري للحماية مرتبطة مبواعيد زمنية وحمددة        

إجـــراء حـــوار بـــني األطـــراف يف الـــرتاع، وبـــني جهـــات تـــوفري احلمايـــة، لوضـــع طرائـــق           
  .للتحقق وتدابري
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ل حمـددة زمنيـا     وميثل عنصر احلوار مع األطراف يف الرتاع من أجـل إعـداد خطـط عمـ                 - ٤٣
األمـم املتحـدة   خطـة عمـل   التصدي لالنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل، إحـدى ركـائز         بغية  

ويف السنوات العديـدة املاضـية بـدأت أطـراف كـثرية يف الـرتاع               . بشأن األطفال والرتاع املسلح   
يف أماكن مثل كوت ديفوار، ونيبال، والفلبني، وسري النكا، والـسودان، وأوغنـدا، وأمـاكن                
أخرى يف تنفيذ خطط عمل، تـضع تـدابري ملنـع جتنيـد األطفـال املـرتبطني فعـال بقـواهتم وحتديـد                 

ــاهتم وإطــالق ســراحهم   ــال      . هوي ــضية األطف ــاجل ق ــذي يع ــي ال ــذا اإلجــراء العمل ونظــرا ألن ه
عملية لتنظيم حـوار    اآلن  املرتبطني جبماعات مسلحة قد أحرز تقدما، ومصداقية وزمخا، جتري          

ة للتـــصدي النتـــهاكات أخـــرى مـــن قبيـــل قتـــل األطفـــال وتـــشويههم،   عمـــل مماثلـــوخطـــط 
وبالنسبة لألطفـال فـإن هـذا هـو مـا جيعـل             . واغتصاهبم، واألشكال األخرى من العنف اجلنسي     

تتبلـور  وعود اجملتمـع الـدويل بتـوفري احلمايـة حـسبما أعـرب عنـها القـانون الـدويل والقـرارات،               
 الـيت تتحمـل الواجبـات الرئيـسية حلمايـة األطفـال،             ع الـدول األعـضاء باعتبارهـا      شّجوتُـ . أخريا

على استنباط وسائل إلتاحة إجـراء حـوار بـشأن محايـة الطفـل مـع األطـراف مـن الـدول ومـن                        
  .الدول حسب االقتضاء غري
  

  األطفال والعدالة االنتقالية  -جيم   
االنتقاليـة يف   بشأن سـيادة القـانون والعدالـة     S/2004/616ُيعرف األمني العام يف تقريره        - ٤٤

كامـل نطـاق العمليـات      ”جمتمعات الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع، العدالـة االنتقاليـة بأهنـا             
واآلليــات املرتبطــة باحملــاوالت الــيت يبــذهلا اجملتمــع لــتفهم تركــة مــن جتــاوزات املاضــي الواســعة   

ــسا   ــة امل ــة كفال ــصاحلة  ءالنطــاق بغي ــق امل ــة وحتقي ــة العدال ــشمل هــذا . “لة وإقام ــد ي ــات وق  اآللي
ــة         ــشاركة الدولي ــستويات امل ــاوت م ــع تف ــسواء، م ــى ال ــضائية عل ــضائية وغــري الق ــدم (الق أو ع

وحماكمـــات األفـــراد والتعـــويض وتقـــصي احلقـــائق واإلصـــالح الدســـتوري ) وجودهـــا مطلقـــا
ونظـرا  . “وفحص السجل الشخـصي للكـشف عـن التجـاوزات والفـصل أو اجلمـع بـني ذلـك                  

ال، دعت اجلهات الفاعلة املعنية حبماية األطفال إىل إلقـاء نظـرة      لألثر العميق للرتاع على األطف    
ولـن تفـشل فحـسب    . شاملة على اخنراط ومشاركة األطفـال يف مجيـع أوجـه العدالـة االنتقاليـة        

حماولة إقامة العدالة االنتقالية دون مشاركة األطفال يف االمتثال التفاقيـة حقـوق الطفـل، ذلـك                 
 بــل وســيخل ذلــك أيــضا بنتــائج -يق علــى أوســع نطــاق الــصك الــدويل الــذي حظــي بالتــصد

  .العمليات تلك
ولقد اكتسبت ضرورة مشاركة األطفال يف العدالة االنتقالية مصداقية ووضوحا علـى              - ٤٥

ويف . مدى السنوات املاضية وتبدو أمهية وإمكانيـة العدالـة االنتقاليـة واضـحة بالنـسبة لألطفـال                
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ى نطاق واسع أن آراءهم وجتـارهبم تـوفر مـسامهات فريـدة             الوقت ذاته، فإن من املعترف به عل      
  .على الصعيد الوطيناملصاحلة وبالغة األمهية يف تلك العمليات ويف 

، دل توجيــه االهتــام إىل مجيــع األفــراد املتــهمني بارتكــاب انتــهاكات   ٢٠٠٢ويف عــام   - ٤٦
ك األطفـال يف    ضد األطفال، من جانـب احملكمـة اخلاصـة لـسرياليون، فـضال عـن إشـرا                جسيمة  

جلنة احلقيقة واملصاحلة لذلك البلد، على التحول جتاه وضع قضية مـشاركة األطفـال يف مكـان                 
ومنــذ ذلــك . الــصدارة يف احلــوار الــدائر علــى الــصعيد الــدويل ويف آليــات البحــث عــن احلقيقــة

ــشتركة اســتنادا إىل    وضــع احلــني حــدث اســتثمار مهــم يف    ــة واملنظــورات امل ــادئ التوجيهي املب
  .لدروس املستفادة وأفضل املمارسات املستمدة من سرياليون وغريهاا

 التـابع لليونيـسيف وبرنـامج       ”Innocenti“ويف هذا الصدد، عقد مركز حبوث إنوسـنيت           - ٤٧
حقــــوق اإلنــــسان يف كليــــة القــــانون جبامعــــة هارفــــارد، اجتماعــــا للخــــرباء واملمارســــني يف  

ديدة والناشئة يف جمـال حقـوق الطفـل والعدالـة       للتشاور بشأن القضايا اجل    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
األطفـال  ” بعنـوان    ٢٠١٠مـارس   /وأسـفر هـذا املنتـدى عـن إصـدار منـشور يف آذار             . االنتقالية

يف مرفـق   وحيدد املنـشور بـشكل حاسـم        . “لة واملصاحلة ءقول احلقيقة، املسا  : والعدالة االنتقالية 
  .العدالة االنتقاليةوألطفال لاملبادئ األساسية 

وتتــألف املبــادئ األساســية مــن اعتبــارات شــاملة تتعلــق باألطفــال يف عمليــات العدالــة    - ٤٨
االنتقالية برمتها فـضال عـن مبـادئ حمـددة حبـسب صـلتها باآلليـات القـضائية، وجلـان احلقيقـة،                      
وآليات البحث عن احلقيقة، وعمليات العدالة احمللية والتقليدية والتأهيلية، وتقـدمي التعويـضات              

  .ل واإلصالح املؤسسيلألطفا
ديــدة مــن قبيــل اجلقــضايا الويــستحدث التــشديد علــى اإلصــالح املؤســسي عــددا مــن   - ٤٩

أمهية العمل مع اخلرباء واملسؤولني التعليميني، واحلاجة إىل االضطالع بإصـالح قـانوين ومـدى               
  .خلق الفرص االقتصادية لألطفال والشبابأمهية 
ا قــضية الــشكل املناســب للمــساءلة املتعلقــة باألطفــال  وتتنــاول املبــادئ األساســية أيــض  - ٥٠

أن قـضية مفادهـا     وهـي تـربز     . اجلناة املزعـومني وبـدائل اإلجـراءات القـضائية بالنـسبة لألطفـال            
األطفال قد يكونون ضحايا، وشهودا، وجناة مرتكبني النتهاكات يف آن معا، بيـد أهنـا تـشدد                 

  .الظروفيف مجيع حايا على وجوب النظر إليهم بصورة رئيسية بوصفهم ض
ــة االنتقاليــة      -٥١ ــارات الــشاملة إلشــراك األطفــال يف عمليــات العدال مرفــق يف وتــرد االعتب
  .التقرير هذا
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تعزيز دور محاية الطفل اليت تقوم به بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم                  -رابعا   
  وبعثاهتا السياسية

   حلفظ السالم وبعثاهتا السياسيةإدماج محاية الطفل يف بعثات األمم املتحدة  -ألف   
، اعتمدت إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليـداين        ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران   - ٥٢

توجيها من توجيهات السياسة العامة بـشأن مراعـاة محايـة األطفـال املتـأثرين بالنــزاع املـسلح،                   
لبعثـات حفـظ الـسالم يف      وتعزز هذه الـسياسة االبتكاريـة الـدور احلاسـم           . وحقوقهم ورفاههم 
ويدور التوجيه حول عناصر تنفيذية رئيسية لقرارات جملـس األمـن بـشأن         . جمال محاية األطفال  

وعلــى . )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢األطفــال والــرتاع املــسلح، وال ســيما القــرارين 
ــسية مــن قبيــل رصــد        ــسالم يف جمــاالت رئي ــه حيــدد دور عمليــات حفــظ ال ــإن التوجي ذلــك، ف

هاكات اخلطرية ضد األطفال واإلبالغ عنها، وإجراء حوار مـع األطـراف يف النــزاع، مـن                 االنت
أجل إعداد خطط عمل حمددة زمنيا ملعاجلة االنتهاكات اخلطرية اليت أشـار إليهـا األمـني العـام،                  
فضال عـن املـسؤوليات األخـرى مـن قبيـل تـوفري التـدريب املنـتظم والـشامل للمـدنيني ورجـال                   

  .راد العسكريني يف عمليات حفظ السالمالشرطة واألف
ومــن اجللــي أن ذلــك التوجيــه قــد حقــق، وهــو يف مراحــل تنفيــذه املبكــرة، املزيــد مــن    - ٥٣

ألطفال والنــزاع املـسلح     خلطة عمل األمم املتحدة بشأن ا     املراعاة اهلادفة واملترابطة بشكل أكرب      
ذه الكيفيـة أتـاح إلدارة عمليـات        يف عمليات حفـظ الـسالم الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة، وهبـ                 

ويـسهم التوجيـه    . حفظ السالم أن تنفـذ مبزيـد مـن الفعاليـة قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة                   
أيضا يف اختاذ إجراء أكثر تنسيقا مـن جانـب شـركاء األمـم املتحـدة نظـرا ألنـه حيـدد بوضـوح                        

اليونيـسيف،  مثـل    مسؤوليات إدارة عمليات حفظ السالم جتاه اجلهات الفاعلـة حلمايـة الطفـل            
  .مبا يكفل تقسيم العمل بصورة واضحة وتكامل اإلجراءات

وال مييــز جملــس األمــن بــني بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية      - ٥٤
أي أن األولويـة الـيت      . اخلاصة من حيث توقع تنفيذ القرارات املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلح         

صــد واإلبــالغ، واحلــوار مــع األطــراف يف النـــزاع، أو إدراج أحكــام وضــعها اجمللــس بــشأن الر
تتعلــق حبمايــة الطفــل يف عمليــات واتفاقــات الــسالم، تنطبــق بــنفس القــدر علــى بعثــات األمــم   

  .املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة
ــار   - ٥٥ ــذا ففــي أي ــة لتحقيــق التــساوق يف ســائر بعثــات األ  ٢٠١٠مــايو /ول مــم ، ويف حماول

إدارة الـذي أعدتـه     املتحدة، أحالت إدارة الشؤون الـسياسية التوجيـه املتعلـق حبمايـة األطفـال و              
ــسياسية اخلاصــة ذات    -عمليــات حفــظ الــسالم   ــع البعثــات ال ــداين، إىل مجي ــدعم املي  وإدارة ال

ويعد هذا مبثابة تـدبري مؤقـت، ريثمـا جتـري إدارة الـشؤون الـسياسية استعراضـا داخليـا                   . الصلة
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ثار قرارات جملـس األمـن املتعلقـة باألطفـال والـرتاع املـسلح علـى البعثـات الـسياسية اخلاصـة                      آل
ويف هــذا الــصدد، جــدير باملالحظــة أن مــن املقــرر  . ووضــع سياســة إلدارة الــشؤون الــسياسية 

الفرصــة إلعــادة ذلــك ، واملتوقــع أن يتــيح ٢٠١١يونيــه /إجــراء اســتعراض للتوجيــه يف حزيــران
بـشأن  مجيـع هـذه اإلدارات      للسياسة العامـة صـادرة عـن        مشتركة  تباره وثيقة   إصداره رمسيا باع  

وسيكون هذا أمرا بالغ األمهية لكفالة إجيـاد ممارسـة متـساوقة ومترابطـة يف سـائر               . محاية الطفل 
ــذ        ــسياسية اخلاصــة مــن حيــث تنفي ــسالم وســائر عملياهتــا ال ــات األمــم املتحــدة حلفــظ ال عملي

  .القرارات ذات الصلة
من اجللي أيضا أن التنفيذ الفعال للتوجيه واملتابعـة املطـردة للعناصـر التنفيذيـة الرئيـسية                 و  - ٥٦

واعترافا هبذا، دعـا    . لقرارات جملس األمن تعتمد على نشر اخلربات الالزمة يف جمال محاية الطفل           
جملس األمن حاليا إىل نـشر مستـشارين حلمايـة الطفـل يف مجيـع بعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات                       

جتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة قد رحبـت بـذلك      باإلضافة إىل ذلك    و. لسياسية ذات الصلة  ا
، ٦٢/١٤١اجلمعيـة العامـة     النشر وبدور مستشاري محاية الطفـل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق قـرار                  

  .)A/64/19انظر (بشأن حقوق الطفل وعن طريق جلنتها اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم 
ني مستـشارون حلمايـة األطفـال يف تـسع بعثـات حلفـظ الـسالم وتبـذل                   اآلن، عُـ   وحىت  - ٥٧

اجلهود لكفالة قيام البعثات السياسية اخلاصـة أيـضا بنـشر مستـشارين حلمايـة األطفـال حـسب                   
ومــا بــرح مستــشارو محايــة األطفــال يكفلــون بــشكل أكثــر اتــساقا تــضمني تقــارير   . االقتــضاء

سالم وتقارير قطرية حمددة بشأن األطفال والنــزاع املـسلح          األمني العام بشأن عمليات حفظ ال     
ألطفـال والنــزاع املـسلح وتغذيـة مرتـدة          بشأن ا معلومات موثوقة ويف الوقت املناسب، وحتليال       

  .من الدول األعضاء بشأن تنفيذ القرارات
كل وما برح مستشارو محاية األطفال يكفلون أيضا إشراك اإلدارة العليا يف البعثـة بـش           - ٥٨

بيد أنه يلزم القيام باملزيد مبا يضمن فهـم محايـة   . متزايد يف محاية األطفال على أعلى املستويات    
ويف هـذا   . األطفال كمسؤولية واضحة من مـسؤوليات رؤسـاء بعثـات األمـم املتحـدة القطريـة               

 املسؤوليات الرئيسية املتعلقة حبماية الطفـل مـن قبيـل رصـد االنتـهاكات               ينبغي توضيح الصدد،  
واإلبالغ عنها، واحلوار مع أطراف الرتاع، بغية إعداد خطط عمل حلماية األطفـال، واإلدراج              

عمليات الـسالم، باعتبارهـا مـن معـايري جنـاح           أثناء  تفاقات  الاملنهجي ألحكام محاية الطفل يف ا     
ضـع  البعثة عموما ونقاطا مرجعية لألداء، ويكون املمثل اخلاص لألمني العام أو املمثل املقيم مو             

  .املساءلة عنها مباشرة
ومن املالحظ أن معظـم واليـات بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم وبعثـات األمـم                       - ٥٩

وبـالرغم مـن ذلـك،      . لواليـة لاملتحدة السياسية تشمل حاليـا إشـارة إىل محايـة الطفـل كأولويـة               
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ة متـسقة بعـد إىل   فإن التعبري عن االلتزام حبماية األطفال عند صياغة الواليات مل يتـرجم بـصور       
ويعتــرب دور اجلمعيــة . عمليــات مدرجــة يف امليزانيــة أو إىل تزويــد البعثــات بــاملوظفني الالزمــني 

العامة بالغ األمهية يف هذا الصدد، وال سيما يف سـياق األعمـال الـيت تقـوم هبـا اللجنـة اخلامـسة                      
 اخلاصـة املعنيـة بعمليـات       للجمعية العامة واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة واللجنـة         

  .حفظ السالم
  

  محاية األطفال واالنتقال إىل بناء السالم  -باء   
وهناك أولوية أخرى وحتـد آخـر ومهـا ضـمان االحتفـاظ مبـستوى مـن اخلـربة يف جمـال                        - ٦٠

تنظيمهـا انتقـاال   إعـادة  يص عمليات حفظ السالم، و الوقت الذي جيري فيه تقل   محاية الطفل يف  
تفظ حيـ املرحلة، ال يزال من األمـور البالغـة األمهيـة أن         خالل تلك   و. ناء السالم إىل تشكيالت ب  

املمثلون التنفيذيون لألمني العام بقدرات استشارية مناسـبة يف جمـال محايـة األطفـال يف مكتـب                  
وســيكون مستــشارو محايــة األطفــال مــسؤولني بــصفة خاصــة عــن كفالــة الرصــد   . كــل منــهم

عمل املتعلقـة حبمايـة األطفـال مـع األطـراف يف النــزاع، فـضال عـن                  والتحقق املستمرين خلطة ال   
 والتوصــيات املتعلقــة  اتاســتمرار دورة إعــداد تقــارير الــدول األعــضاء بــشأن تنفيــذ القــرار       

باألطفــال والــرتاع املــسلح والــصادرة عــن الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن املعــين باألطفــال   
ناسبة وسارية املفعول أثناء االنتقال إىل توطيد وبنـاء الـسالم           والرتاع املسلح، واليت تظل غالبا م     

  .يف مرحلة ما بعد النـزاع
وُتحث الدول األعـضاء علـى كفالـة إدراج الـشواغل املتعلقـة حبمايـة األطفـال، مبـا يف                      - ٦١

ذلــك دعــم جهــود إعــادة اإلدمــاج وتوظيــف الــشباب بــشكل واضــح يف واليــات بنــاء الــسالم  
  .القطريةبتشكيالهتا ل جلنة بناء السالم الصلة ويف أعما ذات

  
  الوساطة والسالم واالتفاقاتاملتصلة بعمليات المحاية األطفال يف   -جيم   

ــة         - ٦٢ ــى معاجلـ ــضا علـ ــد أيـ ــل يعتمـ ــت طويـ ــسالم لوقـ ــتدامة الـ ــة أن اسـ ــرت التجربـ أظهـ
م ويــؤدي عــد. االحتياجــات احملــددة لألطفــال يف عمليــات الوســاطة واالتفاقــات النامجــة عنــها 

  . يف املستقبل“خمربون”القيام بذلك إىل املخاطرة بأن يصبح األطفال يف هناية املطاف 
ومن بني التحديات الرئيسية تغيري تلك الرتعة، مبا يف ذلـك نزعـة كـثري مـن الوسـطاء،                     - ٦٣

إىل االعتقـاد بــأن االعتبــارات والــديناميات الــسياسية قــد تتـأثر علــى نطــاق أوســع بــصورة غــري   
وغالبـا  . تتضرر من جراء ظهور قـضايا تتعلـق حبمايـة الطفـل علـى طاولـة املفاوضـات       مواتية أو  

مساوية العتبـارات حتقيـق     “ عليا”يكون هناك حتفظ بشأن اعتبار محاية الطفل مبثابة أولوية           ما
بيد أنه ينبغي النظر إىل القـضايا الـيت مـن قبيـل الوقـف          . وقف إطالق النار أو احملافظة عليه مثال      
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ــوري ل ــهاكات الف ــال       اجلــسيمةالنت ــع األطف ــن مجي ــشروط ع ــري امل ــراج غ ــال واإلف  ضــد األطف
فيجـب أن ُيـنص     .  أي اتفاق لوقف إطالق النـار      ها أساسية يف  املرتبطني بالقوات املقاتلة باعتبار   

رمسيا علـى أن االنتـهاكات املـستمرة مـن قبيـل جتنيـد األطفـال أو عـدم الرغبـة يف حتديـد هويـة                          
لفعل يف القوات املسلحة واإلفراج عنهم تعـد انتـهاكات التفاقـات وقـف              األطفال املنخرطني با  

  .إطالق النار من جانب األطراف يف الرتاع
ــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن         - ٦٤ ــا ت ــضايا حمــددة أخــرى باعتبارهــا أحكام ــرد ق وينبغــي أن ت

اتفاقــات حفــظ الــسالم ذاهتــا، وقــد تــشمل شــروطا لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج     
طفال، وتوفري الرعاية لألطفال املشردين داخليا، ومشاركة األطفال يف أطر العدالة االنتقاليـة،             لأل

  .وإيالء اهتمام وتوفري املوارد بشكل حمدد لألطفال يف مرحليت اإلنعاش وإعادة التشييد
ومن حيـث بنـود التفـاوض، ينبغـي النظـر إىل توافـق اآلراء املعنـوي العـام بـشأن محايـة                      - ٦٥
فال كميزة نسبية، ونقطة مشتركة لالتفـاق ميكـن أن يلتقـي حوهلـا األطـراف علـى طاولـة                    األط

ومـن  . نية للـدخول يف مفاوضـات أوسـع نطاقـا         ال وكشرط ال بد منه لتوفري حسن        ،املفاوضات
فينبغـي أن يطلـب   . الضروري عدم جعل األطفال ينتظرون إىل حـني يـتم تـسوية قـضية الـسالم               

ت حبماية األطفال يف مجيع مراحل السالم، سواء كان وقـف إطـالق             من األطراف إبداء التزاما   
  .النار أو اتفاق السالم وشيكا أم ال

وعلى ذلك، فمن األمور ذات االعتبارات العملية أن تلتزم األمـم املتحـدة، فـضال عـن         - ٦٦
تعلقـة  اهلياكل األساسية ومبادرات الوساطة اإلقليمية مبراعـاة منظـور محايـة الطفـل واخلـربات امل               

وينبغــي أن تــدرج عناصــر محايــة الطفــل بــصورة روتينيــة يف مــواد التوجيهــات املعــدة     . بــذلك
ويشمل هـذا وضـع     . للوسطاء، ويف برامج التدريب على الوساطة، ويف إعداد أدوات الوساطة         

 بـصورة منتظمـة مـع جهـات التنـسيق الـيت تـوفر         للتعـاون طرائق للجهات املعنية حبماية الطفـل،       
  .طة، ولتقدمي إحاطات للوسطاء أنفسهمالدعم للوسا

  
احلملــة بــشأن الربوتوكـــول االختيــاري التفاقيــة حقـــوق الطفــل املعـــين        -خامسا  

  اك األطفال يف النـزاعات املسلحةبإشر
املعــايري الدوليـــة   إىل أن ٢٠٠٧ ماشــيل عـــام  اأجرهتـــالدراســـة الــيت  أشــار اســتعراض     - ٦٧

النــزاعات  يف  عقـاب ملنتـهكي حقـوق األطفـال         ي أقـوى دفـاع ضـد اإلفـالت مـن ال           هـ وإنفاذها  
أهنا لن تكون فعالـة إال إذا كانـت معروفـة علـى أوسـع نطـاق، ومفهومـة ومنفـذة             إال. املسلحة

ملـــة احلوهبـــذه الـــروح، ومبناســـبة الـــذكرى الـــسنوية العاشـــرة العتمـــاد . مـــن جانـــب اجلميـــع
لألمـني  املمثـل اخلـاص     ، أطلـق مكتـب املمثلـة اخلاصـة يف شـراكة مـع               )٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥(
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املعـين بـالعنف ضـد األطفـال، واليونيـسيف، واملكتـب اخلـاص للمفـوض الـسامي حلقـوق                    العام  
حبلـول  االختيـاري   اإلنسان، محلة على مدى سنتني لتعزيـز التـصديق العـاملي علـى الربوتوكـول                

  .٢٠١٢عام 
ي،  مــــن الــــدول األعــــضاء علــــى الربوتوكــــول االختيــــار١٢٣وإىل اآلن، صــــّدقت   - ٦٨
ويعــد .  دولــة٣٦  عليــه دولــة علــى الربوتوكــول، ولكــن مل تــصّدق أو توقّــع ٢٤وقّعــت  كمــا

التصديق العاملي ضروريا من أجل التوصل إىل توافق عاملي لآلراء ولتعزيز القـانون العـريف فيمـا                 
  .الربوتوكولشملها ييتعلق بالقضايا اليت 

صديق العـاملي علـى الربوتوكـول       لتحقيـق التـ   ملـة   احلوتشمل األنشطة اليت تدور حـول         - ٦٩
ــاري  ــى      االختيـ ــصّدق علـ ــع أو تـ ــيت مل توقّـ ــضاء الـ ــدول األعـ ــع الـ ــة مـ ــات ثنائيـ ــد اجتماعـ عقـ

الربوتوكول، ومبادرات للـدعوة يف االجتماعـات املتعـددة األطـراف، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة                 
ع مكتـب  ويـشج . من أجل ترمجة أحكام الربوتوكول إىل تشريعات وطنيـة ومناسـبات للتوعيـة        

املمثلة اخلاصة أيضا حكومات حمددة علـى تـويل زمـام القيـادة علـى الـصعيد اإلقليمـي أو علـى                      
  .٢٠١٢الصعيد العاملي، للمساعدة على ضمان التصديق العاملي على الربوتوكول حبلول عام 

  
  التوصيات  -سادسا  

ــواردة يف وباإلشــارة إىل التوصــيات   - ٧٠ ة مــرور عــشر  االســتعراض االســتراتيجي مبناســب ال
ـــ    ــيت قُ ــيل الـ ــة ماشـ ــى دراسـ ــنوات علـ ــة   إىل ادمت سـ ــة اخلاصـ ــر املمثلـ ــة يف تقريـ ــة العامـ جلمعيـ

)A/62/228(   األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا واملنظمـات      الدول األعضاء ووكاالت    ، ُتحث
غري احلكومية على مواصلة تعزيز اجلهود الراميـة إىل كفالـة التنفيـذ يف الوقـت املناسـب لطائفـة                    

  . التوصياتمن تدابري احلماية والربجمة الواردة يف
أو التــصديق علــى الربوتوكــول /وُتــشجع الــدول األعــضاء الــيت مل تقــم بعــد بــالتوقيع و  - ٧١

ـــزاع املــسلح،      ــة حقــوق الطفــل املعــين بإشــراك األطفــال يف الن ــاري التفاقي ــق علــى االختي حتقي
لتيــسري هــذه العمليــة، فــإن الــدول  و. ٢٠١٢حبلــول عــام الربوتوكــول التــصديق العــاملي علــى  

األعضاء اليت هلا قدرة على القيام بذلك تشجع علـى اختـاذ دور قيـادي علـى الـصعيد اإلقليمـي                    
ــيت تكــون         ــة ال ــى الربوتوكــول يف إطــار املنظمــات اإلقليمي ــصديق عل ــدعوة إىل الت مــن أجــل ال

  .فيها أعضاء
حـاالت الـرتاع املـسلح، ُتحـث     ونظرا لالنتهاكات اخلطرية املـستمرة ضـد األطفـال يف           - ٧٢

ــاة مــن خــالل         ــضائية للجن ــة الق ــق واملالحق ــة للتحقي ــى وضــع أولوي ــوة عل ــدول األعــضاء بق ال
أفـراد   مـن ذوي املراتـب العاليـة أو       على أن يشمل ذلك املـسؤولني       العمليات القضائية الوطنية،    
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ى الـصعيد   وعالوة على ذلك، ُتشجع الدول األعـضاء، علـ        . القوات املسلحة، حسب االقتضاء   
الدويل، على اختاذ إجراءات ضد اجلناة الذين يواصلون ارتكـاب جـرائمهم، مـن خـالل فـرض                  

  .جزاءات وتدابري موجهة أخرى
ومن أجل التصدي لتصاعد العنف اجلنسي أثناء الرتاع، ُتشجع الـدول األعـضاء بقـوة                 - ٧٣

تحـدة بـشأن العنــف   أيـضا علـى إعـداد وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة شـاملة بـدعم مـن األمـم امل          
وُيحـث  . اجلنسي تتناول مـساءلة اجلنـاة ووضـع اسـتجابة وخـدمات مربجمـة للنـاجني مـن ذلـك                   

  .املاحنون على كفالة ختصيص متويل كاف ملثل تلك املبادرات
ونظــرا لألولويــة العليــا املعطــاة حلمايــة األطفــال، ُتحــث الــدول األعــضاء علــى تيــسري      - ٧٤

ألطـراف يف النــزاع لغـرض وحيـد هـو احلـصول علـى التزامـات            احلوار قدر اإلمكان مع مجيع ا     
ــة الطفــل وخطــط عمــل للتــصدي لالنتــهاكات اخلطــرية     ُيقــصد مبثــل  وال. حمــددة تتعلــق حبماي

إضـــفاء  مـــن غـــري الـــدول واللألطـــراف احلـــوار احلكـــم مـــسبقا علـــى املركـــز القـــانوين  ذلـــك
  .اعليه املشروعية

دوث إصـابات بـني املـدنيني، وال سـيما األطفـال            ونظرا لالجتاه املسبب للقلق، وهو ح       - ٧٥
أثنــاء العمليــات العــسكرية، ُتحــث الــدول األعــضاء علــى أن تكفــل اعتمــاد القــوات املــسلحة    
ــن االســتهداف املباشــر        ــشغيل موحــدة للتخفيــف م ــسيات إجــراءات ت ــددة اجلن ــة واملتع الوطني

عثـات حفـظ الـسالم    وُتحـث ب . لألطفال أو وفاهتم أو حدوث إصـابات بينـهم بطريقـة عارضـة          
وجيـب، عنـد تـوفري    . اإلقليمية والتابعة لألمم املتحـدة أيـضا علـى دعـم إعـداد تلـك اإلجـراءات               

الدعم للقوات الوطنية من قبـل عمليـات حفـظ الـسالم الدوليـة، أن ُيـشترط وجـود مثـل تلـك                       
  .اإلجراءات حلماية املدنيني، لدى تلك القوات

املتــصلة م يف حــاالت الطــوارئ، ويف ضــوء االجتاهــات ويف إطــار احلملــة العامليــة للتعلــي  - ٧٦
حبدوث هجمات يف حاالت الرتاع ضد املرافق التعليمية واملدرسني والطـالب، ُتـشجع الـدول                
األعـضاء وكيانــات األمــم املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع املــدين علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة  

ي أن ميتد هـذا ليـشمل إعـداد منـاهج دراسـية           وينبغ. لتعزيز وإنفاذ مفهوم املدارس مناطق سالم     
  .تشدد على ثقافة السالم وتعزز ثقافات التسامح

وُتحـــث الـــدول األعـــضاء علـــى مواصـــلة إدراج محايـــة الطفـــل كأولويـــة يف واليـــات   - ٧٧
عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية، وأن تكفــل، عــالوة علــى ذلــك،    

ة حلماية الطفل باعتبارها معايري عامـة لنجـاح البعثـة ونقـاط مرجعيـة               حتديد املسؤوليات الرئيسي  
  .لألداء يكون رؤساء بعثات األمم املتحدة موضع املساءلة عنها مباشرة
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الذي أعدته إدارة عمليات حفـظ      وويعترب توجيه السياسة العامة املتعلق حبماية الطفل،          - ٧٨
لكفالة تنفيذ عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم           إدارة الدعم امليداين، بالغ األمهية       -السالم  

لقرارات محاية الطفل بـصورة فعالـة، وغريهـا مـن توصـيات الـدول األعـضاء، وضـرورة تعزيـز                     
ــه لتكفــل      تنفيــذها؛ وُتــشجع إدارة الــشؤون الــسياسية أيــضا علــى أن تــشترك يف توقيــع التوجي

 الــسالم والعمليــات الــسياسية تــساوق التوجيــه بالنــسبة جلميــع عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ  
  .اخلاصة ذات الصلة

ــا اللجنــة            - ٧٩ ــيت تقــوم هب ــال ال ــيما يف ســياق األعم ــة، وال س ــى اجلمعيــة العام ــتعني عل وي
اخلامسة، واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، واللجنة اخلاصة املعنية بعمليـات حفـظ           

يــة تكفــي لنــشر مستــشاري محايــة الطفــل يف الــسالم، أن تــستمر يف دعــم رصــد مبــالغ يف امليزان
بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية مبــا يكفــل التنفيــذ الفعــال لقراراهتــا      

  .ووالياهتا املتعلقة حبماية األطفال
وُتحث الدول األعضاء على أن تكفل إدراج النواحي املتعلقة حبمايـة األطفـال بـشكل          - ٨٠

ــاء الــسالم مــن خــالل    واضــح أيــضا يف واليــات ب  ــة بن ــاء الــسالم ذات الــصلة ويف أعمــال جلن ن
تشكيالهتا القطرية، وأن ترصد اعتمادات كافية للخربات املعنيـة حبمايـة الطفـل يف بعثـات بنـاء                  

  .السالم
 للرتاع، وبالتايل بتنوع التجارب والظـروف الـيت         بالطابع املتغري ومع األخذ يف االعتبار       - ٨١

رتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة، ُيشجع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيون،           مّر هبا األطفال امل   
ــة األخـــرى التابعـــة لألمـــم املتحـــدة واملنظمـــات           مبـــن فـــيهم اليونيـــسيف، واجلهـــات الفاعلـ

احلكومية املعنية حبماية الطفل، علـى مواصـلة اسـتعراض األطـر والـربامج املفاهيميـة احلاليـة                   غري
ــا    ــل األطف ــادة تأهي ــة بإع ــك    املتعلق ــام بتل ــرض القي ــاجهم بغ ــشطة ل وإدم ــت  األن ــسب وق يف أن

  .وبصورة فعالة ومستدامة
والدول األعضاء، إذ تقـع عليهـا بـصورة رئيـسية مـسؤولية وواجـب التـصدي للتـشرد                     - ٨٢

الداخلي، عليها التقيد بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل وأن تتقيـد باملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                
وهذا يشمل ما نصت عليه احلقـوق والـضمانات لألفـراد املـشردين داخليـا،               . بالتشرد الداخلي 

فضال عن توفري احلماية للسكان املقـيمني علـى أراضـيهم مـن التـشرد التعـسفي وتـوفري احلمايـة            
واملساعدة للمشردين، ودعم وتيسري احللـول الطوعيـة واآلمنـة واحملافظـة علـى الكرامـة بالنـسبة                  

  . باألطفالللتشرد، وخاصة فيما يتعلق
وُتحــث الــدول األعــضاء وكيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة علــى أن تكفــل مراعــاة     - ٨٣

العمليات اليت تقودها األمم املتحدة وعمليات الوساطة اإلقليمية ألولوية محاية األطفال يف مجيـع              
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ددة مراحل عمليات السالم، وأن تشمل اتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم أحكاما حمـ          
وينبغــي بــصورة روتينيــة إدراج عناصــر محايــة األطفــال يف مــواد املبــادئ . تتعلــق حبمايــة األطفــال

كما ينبغـي   . التوجيهية للوسطاء، ويف برامج التدريب على الوساطة، ويف إعداد أدوات الوساطة          
يـة  وضع طرائق لتقدمي إحاطات منتظمة وتبادل وجهـات النظـر بـني اجلهـات الفاعلـة املعنيـة حبما              

  .األطفال والوسطاء، وجهات التنسيق املعنية بتوفري الدعم للوساطة
ونظرا للشواغل املستمرة املتعلقـة باحتجـاز األطفـال، ُتحـث الـدول األعـضاء علـى أن            - ٨٤

تكفــل مواءمــة تلــك التــدابري مــع قواعــد األمــم املتحــدة الــدنيا النموذجيــة إلدارة شــؤون قــضاء  
ــا ينبغـــي التـــشديد علـــ   ــال يف مؤســـسات األحـــداث   األحـــداث، كمـ ى بـــدائل إليـــداع األطفـ

وينبغي أن تتمتـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة حبمايـة األطفـال       . وللعمليات غري القضائية، والتأهيلية   
  .بإمكانية الوصول إىل أي من األطفال احملتجزين بواسطة قوات متعددة اجلنسية

املبــادئ الرئيــسية حلمايــة الطفــل انتبــاه الــدول األعــضاء إىل املمثلــة اخلاصــة سترعي تــو  - ٨٥
واملــشاركة يف العدالــة االنتقاليــة واالعتبــارات الــشاملة يف هــذا الــصدد، واملبينــة يف مرفــق هــذا    

وتؤيـد املمثلـة    . شجع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على دعم وتنفيذ هذه املبـادئ          تالتقرير، و 
  . والعدالة االنتقاليةالدعوة إىل إعداد معايري دنيا موحدة بشأن األطفالاخلاصة 
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  املرفق  
  

  )أ(املبادئ املتعلقة حبماية األطفال ومشاركتهم يف العدالة االنتقالية    
  
  .سترشد عمليات العدالة االنتقالية باملصاحل العليا لألطفاليتعني أن ت  - ١
  .جيب أن يعامل األطفال بكرامة واحترام  - ٢
 تــشمل الوقــت الــذي ينبغــي أن يكفــل فيــه إعــداد وتنفيــذ   -آليــات العدالــة االنتقاليــة   - ٣

م  ضرورة محاية األطفال ضد العنـف وتعزيـز رفـاهه          -السياسات واإلجراءات املواتية لألطفال     
  .البدين والنفسي

  .جيب يف مجيع األوقات ضمان محاية هوية األطفال وخصوصيتهم  - ٤
وينبغـي أن تكـون     . لألطفال احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات الـيت تـؤثر يف حيـاهتم               - ٥

وميكـن  . مشاركة األطفال طوعية، ومبوافقة مدروسة من جانب الطفل ووالده أو الوصي عليـه      
  .رار بعدم املشاركة هو شكل من أشكال املشاركةأيضا أن يكون الق

ينبغي أن تشمل السياسات واإلجراءات املتعلقة حبماية حقوق األطفـال املـشتركني يف               - ٦
عمليات العدالة االنتقالية التركيز بشكل حمـدد علـى املـراهقني، وجيـب أن تتـسق مـع القـدرات              

  .الناشئة للطفل
عتبارات اجلنسانية فيما يتعلق باملشاركة يف عمليـات        ينبغي أن يشمل النهج املراعي لال       - ٧

  .العدالة االنتقالية التركيز على محاية حقوق الفتيات، وأن يراعي احتياجاهتن وجتارهبن احملددة
ينبغي أن تكون املشاركة غري متييزية وأن تشمل حسب االقتضاء، فئات إثنيـة وعرقيـة                 - ٨

  .عتبار االحتياجات احملددة لألطفال ذوي اإلعاقةودينية متنوعة وغريها، وأن تأخذ يف اال
ينبغـي أن تيـسر عمليـات العدالـة االنتقاليـة إعمـال حقـوق األطفـال املدنيـة والــسياسية            - ٩

وينبغـي أن يكـون النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان يف                . واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    
 األســباب اجلذريــة للــرتاع املــسلح والعنــف  عمليــات العدالــة االنتقاليــة كليــا ومــستداما ويعــاجل 

  .السياسي وأن يعمل على تقوية البيئة احلمائية لألطفال وأُسرهم وجمتمعاهتم احمللية
  

 
  

 :األطفـال والعدالـة االنتقاليـة     انظـر    (٢٠١٠مـارس   /كلية هارفارد للقـانون، آذار    واليونيسيف   أُعدت برعاية   )أ(  
 ).املساءلة واملصاحلةوقول احلقيقة، 


