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  مقدمة  -أوالً 
 ،٢٠١٠مـايو   / إىل أيار  ٢٠٠٩مايو  /قرير، الذي يشمل الفترة املمتدة من أيار      يقدم هذا الت    -١

 وغريه من القرارات الالحقة اليت أصدرهتا اجلمعية بشأن         ٥١/٧٧عمالً بقرار اجلمعية العامة     
، الذي طلبت فيه اجلمعية إىل املمثلة اخلاصة        ٦٤/١٤٦حقوق الطفل، مبا فيها قرارها األخري       

الرتاعات املسلحة أن تواصل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان بـشأن            املعنية باألطفال و  
األنشطة اليت اضطلعت هبا لتنفيذ مهام واليتها، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عـن زياراهتـا                

ـ              ال ـامليدانية وعن التقدم احملرز والتحديات الباقية على جدول األعمـال املتعلـق باألطف
  .والرتاعات املسلحة

مت دول العامل، على مدى األعوام الستني املاضية، بوضع جمموعة مذهلة حقاً            لقد قا   -٢
وهذا العـام   . من الصكوك الدولية، سواء الصكوك اإلنسانية أو تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان          

يشكل َمْعلماً لصكوك دولية توفر احلماية لألطفال يف حاالت الرتاع املـسلح، إذ يـصادف               
العتماد اتفاقية حقوق الطفل؛ والذكرى السنوية الستني التفاقيات        الذكرى السنوية العشرين    

جنيف؛ وقد احتفلنا يف العام املاضي بالذكرى السنوية الستني العتماد اإلعالن العاملي حلقوق             
، مبرور عشر سنوات علـى اعتمـاد        ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٥واحتفلنا هذا العام، يف     . اإلنسان

قية حقوق الطفل وهذان الربوتوكوالن، ومهـا الربوتوكـول         الربوتوكولني االختياريني التفا  
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول املتعلق            
باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، على التوايل، أصبحا اآلن حمل توافق آراء أخالقـي               

بيـد أن   .  بلداً ١٣٢ بلداً، وعلى الثاين     ١٣٥ على األول    واسع يف اجملتمع الدويل، إذ صّدق     
اإلفالت من العقاب مازال يضرب تطلعات هذين الربوتوكولني عرض احلـائط ويقـوض             

  .مستقبل األطفال، يف السلم واحلرب على السواء
إن تأثر األطفال بالرتاعات املسلحة قضية ذات أمهية بالغة، بوصفها، يف آن واحـد،        -٣

سلم واألمن الدوليني وأحد الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي قضية ما انفكت            هتديداً لل 
. وتتخذ معاناة هؤالء األطفال وجوهاً عديدة أثناء الرتاع املسلح وبعده         . تصدم العامل وتروعه  

. فهناك أعداد خميفة من األطفال الذين يقتلون ويشوهون، وكثري منـهم يـصبحون يتـامى           
 أو يعتدى عليهم جنسياً، مع ما خيلفه ذلك لديهم مـن صـدمات              ويغتصب اآلالف منهم  

وُيكره األطفال على محل السالح كجنود، أو على العمل كجواسيس، أو انتحاريني،   . عميقة
. أو دروع بشرية، أو على أن خيضعوا للرق اجلنسي على يد قوات أو مجاعـات عـسكرية                

. من ديارهم كي يبقوا على قيـد احليـاة        ويتأثرون أشد التأثر بالتشرد ويضطرون إىل الفرار        
  .وحيرمون من التعليم والرعاية الصحية والوصول إىل آليات العدالة

إن اجملتمع الدويل مدعو إىل القيام، على سبيل األولوية، بالتخفيف من تأثري الرتاعات               -٤
الـيت  على األطفال، وضمان إنفاذ القواعد واملعايري الدولية، ووضع حد إلفالت األطـراف             
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وينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يعترب أن من واجباته األساسية ضمان           . تنتهكها من العقاب  
ويتعني . محاية املدنيني، مبن فيهم األطفال، خالل الرتاعات املسلحة، وصون حقوق اإلنسان          

عليه، بوصفه اهليئة الرئيسية يف األمم املتحدة اليت تتوىل رصد ومحاية احلقـوق واحلريـات               
ساسية، أن يواصل اعتبار محاية األطفال املتضررين بالرتاعات املسلحة وحقوقهم ورفاههم           األ

  .أحد شواغله املركزية يف كل ما يقوم به من أعمال
 بشأن حقوق   ١٣/٢٠وترحب املمثلة اخلاصة باعتماد جملس حقوق اإلنسان قراره           -٥

بأقوى العبارات االغتـصاب    الطفل ومكافحة العنف اجلنسي املمارس ضد األطفال، وبإدانته         
وتعرب املمثلة  . وغريه من أشكال العنف اجلنسي املرتكبة ضد األطفال يف الرتاعات املسلحة          

 يف  ، الذي يكرر مـا ورد     ١٣/٢٠اخلاصة عن ارتياحها للنداء الوارد يف قرار جملس حقوق اإلنسان           
مجيـع  ، والذي وجهه اجمللـس إىل       )٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢قراري جملس األمن    

 أطراف الرتاع املسلح الذين يرتكبون هذه االنتهاكات كي يأخذوا على أنفـسهم عهـوداً             
بوضع حد ملثل هذه اإلساءات وأن يقوموا بإعداد وتنفيذ خطط عمل مقيدة بإطـار زمـين                

وتود املمثلة اخلاصة أن تعرب عن تقـديرها للوفـدين          . وملموسة وفعالة لتحقيق هذه الغاية    
  .باين الضطالعهما بدور نشيط يف هذه العمليةاألوروغوايي واإلس

وترحب املمثلة اخلاصة بقرار جملس حقوق اإلنسان بدء إعداد مشروع بروتوكـول              -٦
فلما كانت مجيع دول    . اختياري التفاقية حقوق الطفل ينص على إجراء خاص باالتصاالت        
دة الوحيدة اليت ال تـزال      العامل تقريباً قد صدقت على االتفاقية لكن هذه االتفاقية هي املعاه          

تفتقر إىل إجراء خاص باالتصاالت، فإن هذا القرار يتسم بأمهية عظيمة لزيادة تعزيز وضمان              
وحيثما تفشل النظم الوطنية    . حقوق األطفال على قدم املساواة يف مجيع السياقات والظروف        

يع سبل االنتصاف   يف معاجلة انتهاكات حقوق األطفال وتوفري اجلرب هلم، وحيثما ُتستنفد مج          
. الداخلية، ينبغي أن تتاح لألطفال الضحايا الفرصة اللتماس مساعدة على املستوى الـدويل            

  .وتتطلع املمثلة اخلاصة إىل املشاركة يف املفاوضات املقبلة
وتود املقرر اخلاصة أيضاً أن تعرب عن تقديرها للدعوة اليت تلقتها حلضور االجتماع               -٧

اصني واملمثلني واخلـرباء املـستقلني ورؤسـاء األفرقـة العامـة يف             السنوي للمقررين اخل  
  .، وتأمل مواصلة إقامة عالقة وثيقة مع اإلجراءات اخلاصة٢٠١٠يونيه /حزيران

  العمل مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان - ثانياً 
 مراقبني  يعد الوجود امليداين ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ونشرها           -٨

معنيني حبقوق اإلنسان أثناء عمليات حفظ السالم والبعثات القطرية إسهاما هاماً يف رصـد              
ويعرب مكتب املمثلة اخلاصة أيضاً عن . االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال وتقدمي تقارير عنها

قـضايا  تقديره للجهود املستمرة اليت تبذهلا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتشجيع إدماج            
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حقوق الطفل املتعلقة بالرتاعات املسلحة يف صلب عمل آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك   
االستعراض الدويل الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان، واهليئات املنـشأة مبوجـب             

  .معاهدات، واإلجراءات اخلاصة
 عـن تنفيـذ     وتعترب املمثلة اخلاصة عملية تقدمي التقارير إىل جلنة حقـوق الطفـل             -٩

وقد . الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة عملية بالغة األمهية       
قام مكتبها، خالل الفترة موضع االستعراض، بتقدمي معلومات ذات صلة باألطفال والرتاعات            

 باألطفـال   املسلحة، مبا يف ذلك توصيات رئيسية قدمها األمني العام والفريق العامل املعـين            
والرتاعات املسلحة التابع جمللس األمن، وذلك قبـل االستعراضـات القطريـة لبورونـدي              

وتعكس املالحظات اخلتامية للجنة الـشواغل      . وكولومبيا وإسرائيل وسري النكا والسودان    
وينوي املكتب مواصلة دعم عمل     . اليت أثارها مكتب املمثلة اخلاصة يف املعلومات اليت قدمها        

 ويشجع يف هذا الصدد الدول األطراف يف االتفاقية على أن تتخـذ تـدابري لتنفيـذ                 اللجنة
. توصيات اللجنة وأن تقدم يف األجل احملدد تقارير مبقتضى الربوتوكول االختياري إىل اللجنة            

وبنفس الروح، ستشكل املالحظات اخلتامية للجنة، املتصلة بقـضية األطفـال والرتاعـات             
  .برة املكتب على عمله الدعوياملسلحة، أساساً ملثا

وقدم املكتب كذلك إسهامات لالستعراض الدوري الشامل املتعلق بالعراق، وينوي            -١٠
تقدمي معلومات ذات صلة بشأن ميامنار ونيبال والصومال والسودان لينظر فيها الفريق العامل             

 لالستعراض الـدوري    ومبا أن الدورة األوىل   . املعين باالستعراض الشامل خالل دوراته املقبلة     
الشامل قاربت على االنتهاء، فإن املمثلة اخلاصة مسرورة جداً ألن العملية كانت بوجه عام              
إجيابية فيما يتعلق باألطفال يف الرتاعات املسلحة، وألن الدول موضوع االستعراض وافقـت             

  :ومما شجعها كذلك. على الغالبية العظمى من التوصيات املتعلقة هبذه القضية
أن عمليات االستعراض اليت أجريت جلميع تلك الدول، واليت مشلها أيـضا          )أ(  

 بعد صدور قراري جملـس      (S/2010/181)تقرير األمني العام عن األطفال والرتاعات املسلحة        
 أسفرت عن توصيات تتعلق باألطفال املتضررين   )١()٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن  

ذه التوصيات، يف مجلـة أمـور، جتنيـد األطفـال           وتناولت معظم ه  . بالرتاعات املسلحة 
واستخدامهم وحتريرهم من قبضة اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة، ونزع سالح األطفال 
وتسرحيهم وإعادة دجمهم، وتدريب قوات األمن التابعة للدولة على محاية األطفال، واختـاذ             

ءات اليت ترتكب ضـد األطفـال ومنـع    التدابري التشريعية والسياساتية املناسبة ملعاجلة اإلسا     
حدوثها، وجترمي جتنيد األطفال، واختاذ إجراءات ملكافحة العنف اجلنـسي املمـارس ضـد              

  األطفال، ومحاية األطفال يف خميمات الالجئني وأماكن األشخاص املشردين داخلياً؛

__________ 

 .وكولومبياوأفغانستان، وبوروندي، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وسري النكا، والفلبني،  إسرائيل، )١(
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أن التوصيات املوجهة ألطراف الرتاع الذين جيندون األطفال ويستخدموهنم           )ب(  
تضمنت دعوة إىل إعداد خطة عمل لوقف التجنيد ووضع إجراءات شفافة بشأن التحقـق               
وإلطالق سراح األطفال، وشددت على ضرورة أن يفي األطراف بااللتزامات اليت قـدموها         
إىل املمثلة اخلاصة خالل زياراهتا القطرية، وحثتهم على التعاون يف الوقت املناسب مع آليـة               

  ؛)٢٠٠٥(١٦١٢ بقرار جملس األمن الرصد واإلبالغ عمالً
أن التوصيات اليت تدعو إىل التصديق على الربوتوكول االختياري املتعلـق             )ج(  

 اليت  ٢٩ل  من بني الدول ا    )٢( دولة ١٩راك األطفال يف الرتاعات املسلحة قد قدمت إىل         ـباشت
ن مل تكن قد صدقت بعد على ذلك الربوتوكول وقت إجراء االستعراض اخلـاص هبـا وأ               

  .موريشيوس صدقت، نتيجة لذلك على الربوتوكول االختياري
وحتث املمثلة اخلاصة الدول على أن تدرج بصورة منهجية يف توصـياهتا، حـسب                -١١

االقتضاء، إشارات حمددة إىل املعلومات املستمدة من آلية الرصد واإلبالغ املعنية باالنتهاكات            
، فضالً عن االسـتنتاجات     )٢٠٠٥(١٦١٢لس األمن   اجلسيمة ضد األطفال، املنشأة وفقاً لقرار جم      

  .اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باألطفال والرتاعات املسلحة التابع جمللس األمن
وتكرر املمثلة اخلاصة التوصية اليت قدمتها يف تقريرها األخري والداعية إىل أن يأخـذ                -١٢

 االعتبار أيضاً، لدى استعراض التقريـر       الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف      
الذي تقدمه الدولة يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل، املالحظات اخلتاميـة الـيت              

 مـن  ٨قدمتها جلنة حقوق الطفل بشأن التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة      
  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية

ملمثلة اخلاصة الدول على إيالء االهتمام بوجـه خـاص          وإضافة إىل ذلك، تشجع ا      -١٣
لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،            

  .مبساعدة من اجملتمع الدويل، حيثما اقتضى األمر ذلك
املستقلني وجتد املمثلة اخلاصة ما يشجعها يف ممارسة بعض املقررين اخلاصني واخلرباء              -١٤

املتمثلة يف إبراز الشواغل املتعلقة باألطفال والرتاعات املسلحة يف تقاريرهم، ويف مبادرهتم إىل             
ويسر املمثلة اخلاصة على حنو خاص أن تالحظ أن اخلبري          . الدعوة إىل محاية حقوق األطفال    

حقوق اإلنسان يف   املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال واملقرر اخلاص املعين حبالة            
إىل الدورتني ) A/HRC/13/48وA/HRC/13/65  وA/HRC/12/44(ميامنار قد أبديا، يف تقاريرمها 

الثانية عشرة والثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، اهتماما خاصاً مبحنة األطفال، مبا يف ذلك              
وإضـافة إىل   . جتنيدهم واستخدامهم، وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة اليت يتعرضون هلا         

__________ 

إثيوبيا، واإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا، وبروين دار السالم، وجزر البـهاما، ومجهوريـة أفريقيـا                )٢(
الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغرينادا، وغيانا، وغينينا، وغينيا االستوائية، والكامريون، وكوت           

 .، وموريشيوس، ونيجرييا، وهولنداةلسعودي، وماليزيا، واململكة العربية اوكرييباسديفوار، 
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ذلك، تعاونت املمثلة اخلاصة مع خرباء آخرين لألمم املتحدة على إعداد التقرير املشترك الثاين    
 )٣(١٠/٣٣عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، عمال بقرار جملس حقوق اإلنـسان             

ة أخـذ   وحتث املمثلة اخلاصة مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على مواصل           
 التحديات اليت يوجهها األطفال باحلسبان يف مهماهتم، ويف تقاريرهم وتوصياهتم، بقدر ما تكـون             

  .ذات صلة بوالية كل منهم، وعلى توجيه عنايتها لتلك الشواغل
ويشجَّع جملس حقوق اإلنسان كذلك، لدى دراسة أو اعتماد قرارات بشأن حاالت        -١٥

يعية، على أن يدرج يف تلك القرارات توصـيات بـشأن           تتعلق ببلدان حمددة أو قضايا مواض     
وتتضمن القرارات التالية   . محاية األطفال املتضررين بالرتاعات املسلحة أو إشارات إىل ذلك        

 ١٣/٢٥القرار  : اليت اعتمدها اجمللس خالل الفترة موضع االستعراض إشارات من هذا القبيل          
 بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف        ١٣/٢٢بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار؛ والقرار        

 ١٢/٢٦مجهورية الكونغو الدميقراطية وتعزيز التعاون التقين واخلدمات االستشارية؛ والقرار          
  .بشأن تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

 -الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة           -ثالثاً   
  ول العامل إىل التصديق عليهدعوة مجيع د

شكل اعتماد الربوتوكول االختياري قبل عشر سنوات، وهو الربوتوكـول الـذي              -١٦
جعل سن الثامنة عشرة حداً أدىن لسن االشتراك يف األعمال احلربية وللتجنيـد اإلجبـاري               

كر خبمـسة   وتود املمثلة اخلاصة أن تذ    .  كبرياً لألطفال املتضررين بالرتاعات املسلحة     انتصاراً
  :عناصر للربوتوكول االختياري تتسم باألمهية على حنو خاص

لضمان عدم اشتراك أفراد قواهتا     " مجيع التدابري املمكنة عملياً   "تتخذ الدول     )أ(  
  يف األعمال احلربية؛" اشتراكاً مباشراً"املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر 

ع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة تكفل الدول األطراف عدم خضو  )ب(  
  من العمر للتجنيد اإلجباري يف قواهتا املسلحة؛

، جتنيـد أو    "يف أي ظرف من الظـروف     "حيظر على اجلماعات املسلحة،       )ج(  
  استخدام أشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية؛

  وب األهلية على السواء؛تنطبق املعايري اجلديدة على الرتاعات الدولية واحلر  )د(  

__________ 

)٣( A/HRC/13/63. 
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تدعى الدول األطراف إىل التعاون، مبا يف ذلك من خالل التعاون الـتقين               )ه(  
واملساعدة املالية، ملنع جتنيد األطفال واستخدام األطفال كجنود، ويف إعادة تأهيل األطفـال             

  .اجلنود السابقني وإعادة دجمهم اجتماعياً
طوعي يف القوات املسلحة الوطنية ما زال ال يفـي          بيد أن احلكم املتعلق بالتجنيد ال       -١٧

بشرط إمتام سن الثامنة عشرة الذي تدعو إليه املمثلة اخلاصة، حىت لو مت تقـدمي ضـمانات                 
وحتث . حمددة، مثل تقدمي دليل موثوق به عن السن، واملوافقة املستنرية لكال الطفل واألبوين            

ن الثامنة عشرة احلد األدىن لـسن التجنيـد         املمثلة اخلاصة الدول، بالتايل، على أن حتدد س       
عند التصديق على   ) ٣مبوجب الفقرة   (الطوعي يف القوات املسلحة لدى إيداع إعالهنا امللزم         

وُيطلب إىل الدول اليت صدقت على الربوتوكول ومل تعتمد سياسـة      . الربوتوكول االختياري 
بغية رفع احلد األدىن لسن التجنيـد يف    إمتام الثامنة عشرة من العمر أن تعيد النظر يف إعالهنا،           

  . سنة١٨القوات املسلحة إىل 
 مل توقع حىت هذا التاريخ الربوتوكول االختياري أو تصدق عليه أو             بلداً ٣٦وهناك    -١٨

.  بلدا وقعت الربوتوكول االختياري ولكنها مل تـصدق عليـه          ٢٤تنضم إليه، يف حني أن      
اد إىل جعل مجيع البلدان تصدق على هذا الـصك          وينبغي أن جنعل هدفنا املشترك السعي اجل      

وسيشكل ذلك بالتأكيد مسامهة حامسة يف إعمال حقوق        . إلعطائه أوسع شرعية وقوة ممكنة    
  .الطفل على الصعيد العاملي

ويرتب توقيع الربوتوكول االختياري والتصديق عليه مسؤوليات حقيقية على عاتق            -١٩
مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك االضـطالع جبهـود          الدول األطراف للوفاء بالتزاماهتا     

تشريعية لتطوير أو إصالح القوانني الوطنية بغية منع جتنيد واستخدام األطفـال وحظرمهـا              
 على عاتق الدول على صعيد املوارد، نظراً إىل أن          ويضع ذلك أيضاً التزاماً واضحاً    . وجترميهما

ويف . ، مبا يف ذلك االلتزام مبقتضيات تقدمي التقارير       عملييت التصديق والتنفيذ عمليتان مكلفتان    
بعض هذه البلدان، تكون امليزانيات احلكومية واملوارد البشرية املخصصة هلذا الغـرض غـري         

ويف هذه احلالة، تشجع املمثلة اخلاصة السلطات يف بلـد أو           . كافية، والقدرة التقنية حمدودة   
لربوتوكول االختياري على تـوفري اإلرشـادات       أكثر من البلدان اليت صدقت بالفعل على ا       

  .وغريها من أشكال املساعدة، التقنية واملالية، إىل البلدان الراغبة يف التصديق
  :وُيحث اجملتمع الدويل أيضاً على مواصلة تعبئة طاقاته يف سبيل  -٢٠

الدعوة على حنو ال لبس فيه إىل جعل سن الثامنة عشرة احلد األدىن لـسن                 )أ( 
  يد واالشتراك يف األعمال القتالية؛التجن

  ممارسة ضغط دويل على األطراف اليت تواصل جتنيد األطفال واستخدامهم؛  )ب( 
الرصد وإلزام أطراف الرتاع بالوفاء بااللتزامات اليت قدموها حلماية األطفال            )ج( 

  واعتبارهم مسؤولني عن عدم االمتثال للمعايري الدولية؛
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سياسية واالجتماعية واالقتصادية الـيت تـسهل جتنيـد         معاجلة العوامل ال    )د( 
  واستخدام األطفال؛

  .االستجابة الحتياجات األطفال اجلنود يف جمايل إعادة التأهيل وإعادة الدمج  )ه( 
وتقوم املمثلة اخلاصة، يف املناقشات اليت جتريها مع احلكومات ومن خالل العمـل               -٢١

تصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق باشـتراك       الدعوي العام، حبشد الدعم للتوقيع وال     
األطفال يف الرتاعات املسلحة، كما قامت، مع شركائها يف هذا املسعى، بإطالق محلة مدهتا              

من أجل محل مجيع دول العامل على التصديق        " ال جتنيد دون سن الثامنة عشرة     "سنتان تدعى   
  .٢٠١٢حبلول عام 

، يف نظر مكتـب املمثلـة       " دون سن الثامنة عشرة    ال جتنيد "وسوف تشتمل محلة      -٢٢
اخلاصة، على مناقشات ثنائية بني املمثلة اخلاصة وتلك الدول األعضاء اليت مل توقع أو تصدق               

 وستتاح فرصة لذلك خالل االحتفال بـالتوقيع علـى          -بعد على الربوتوكول االختياري     
وعالوة على  . ٢٠١٠سبتمرب  /لولاملعاهدة الذي سيجري خالل مناقشة اجلمعية العامة يف أي        

ذلك، سيوفر مكتب املمثلة اخلاصة املساعدة التقنية، إىل جانب شركائنا، للمساعدة علـى             
وأنشأ املكتب أيضاً موقعاً للحملة على شبكة اإلنترنت لتعزيز الـوعي           . تسهيل هذه العملية  

  .)٤(وتقدمي املعلومات والدعم
هي محلة مفتوحة ولكل دولة من الـدول        " رةال جتنيد دون سن الثامنة عش     "ومحلة    -٢٣

ففيما يتعلق بالدول اليت وقعت بالفعل، فإن املمثلة اخلاصة تدعوها إىل أن    . األطراف دور فيها  
وستتوىل الدول النصرية دعـوة مجيـع الـدول إىل          . تصبح نصرية أو راعية إقليمية للحملة     

اعد يف دعوة املمثلة اخلاصـة  التصديق، وستدرج وصالت للحملة على مواقعها الشبكية وتس 
إىل االجتماعات املتعددة األطراف واإلقليمية ملناقشة الربوتوكول االختياري وأمهية التصديق          

وميكن للدول النصرية أيضاً أن تساهم بتمويل أحداث تربز أمهية احلملة وتنوه            . والدعم املتاح 
  .بالدول األعضاء اليت صدقت مؤخراً

للحملة املذكورة، فهي تلك الدول األعضاء اليت ميكنها أن تساعد          أما الدول الراعية      -٢٤
عن طريق إنشاء صندوق للدول األعضاء اليت ترغب يف التوقيع ولكنها ال تقدر على حتمـل                

  .تكاليف متطلبات تقدمي التقارير األولية والالحقة، أو عن طريق اإلسهام يف هذا الصندوق

__________ 

 .http://www.facebook.com/zerounder18: متاح على العنوان )٤(
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ـ : خطوة كبرية إىل األمام    -رابعاً     -) ٢٠٠٩ (١٨٨٢رار جملـس األمـن   ق
  التحرك حنو تدابري حمددة األهداف

 بـشأن األطفـال     ١٨٨٢ القـرار    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤اعتمد جملس األمن يف       -٢٥
وشكل هذا القرار خطوة كبرية إىل األمام يف ضمان محايـة األطفـال             . والرتاعات املسلحة 

وجبة إلدراج األطراف يف مرفقات     املتضررين بالرتاعات املسلحة، وذلك بتوسيع األسباب امل      
تقرير األمني العام لتشمل أولئك الذين يقتلون ويـشوهون األطفـال ويرتكبـون أعمـال               

ويدعو القرار أيـضاً أطـراف      . االغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال       
 الرتاع إىل التعاون مع األمم املتحدة على وضع خطط عمل حمددة زمنياً من أجـل وقـف                

: وكان القرار مهماً يف جوانب أخرى أيـضاً       . ارتكاب هذه االنتهاكات والكف عنه ومنعه     
وبوجه خاص، أكد جملس األمن من جديد عزمه على اختاذ إجراءات ضـد اجلنـاة الـذين              
يستمرون يف ارتكاب هذه األفعال، مبا يف ذلك من خالل تعزيز االتصال بني الفريق العامـل              

  .عات املسلحة وجلان العقوباتاملعين باألطفال والرتا
 ٢٠١٠يونيـه   /وعّبر البيان الذي أدىل بـه رئـيس جملـس األمـن يف حزيـران                -٢٦

(S/PRST/2010/10)               عن املزيد مما ينوي اجمللس القيام به عندما أعلن عن اسـتعداد اجمللـس 
 حقوق  العتماد تدابري حمددة األهداف ومتدرجة ضد أكثر األطراف إمعاناً ومتادياً يف انتهاك           

ويدل ذلك على التزام جملس األمن باالضطالع بشكل كامل وحازم باملسؤولية عن            . الطفل
  .محاية األطفال

وحتقيقاً هلذه الغاية، تود املمثلة اخلاصة أن توجه عناية جملس حقـوق اإلنـسان إىل                 -٢٧
ت املسلحة  األطراف اليت أُدرجت يف مرفقي التقرير األخري لألمني العام عن األطفال والرتاعا           

S/2010/181)   بشأن جتنيد واستخدام األطفال، وقتل وتشويه األطفال       ) ، املرفقان األول والثاين
ويـسلط  . واغتصاهبم وممارسة العنف اجلنسي ضدهم، خالفاً ألحكام القانون الدويل املنطبق         

ب تقرير األمني العام أيضاً الضوء على ستة عشر طرفاً من األطراف اليت تـستمر يف ارتكـا                
االنتهاكات واليت دأب األمني العام على ذكر امسها صراحة وإدراجها يف قائمة ملدة مخـس               

  :وهذه األطراف هي. سنوات أو أكثر
  مجاعة أبو سياف •
  جيش التحرير الوطين •
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك وحدات املـسار            •

للدفاع عن الشعب، اليت كان يقودهـا       السريع املدجمة التابعة للمؤمتر الوطين      
   لوران نكوندا وبوسكو انتاكانداسابقاً

  القوات الدميقراطية لتحرير رواندا •
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  اجلبهة الوطنية والتكاملية •
   جيش الشعب-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا  •
  جيش كاريين  •
  جيش كارين للتحرير الوطين •
  جيش الرب للمقاومة •
ب كيفو، مبا يف ذلك الوطنيون املقـاومون        مجاعات ماي ماي يف مشال وجنو      •

  الكونغوليون
  جبهة التحرير اإلسالمية مورو •
  جيش الشعب اجلديد •
  امليليشيات املوالية للحكومة يف دارفور •
  جيش التحرير الشعيب السوداين •
  تامتاداو كي •
  .حكومة الصومال االحتادية االنتقالية •

املرتكبة ضد األطفال ال يزال يشكل      إن اإلفالت شبه الكامل من العقاب يف اجلرائم           -٢٨
وعلى الرغم من أن بعض احلكومات      . مشكلة مقلقة ويطرح حتدياً جدياً بشأن محاية األطفال       

اختذت عدة مبادرات وقدمت عدة تعهدات ملعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب باسـتخدام             
ام بعمليات اعتقـال    ، مبا يف ذلك إجراء حتقيقات والقي      ٢٠٠٩آليات املساءلة الوطنية يف عام      

وحماكمات ألفراد قوات مسلحة أو مجاعات مسلحة، أسفر بعضها عن إدانات، فإن اإلفالت             
ومن العوامل اليت تقوض مكافحة اإلفالت من العقاب االفتقار إىل . من العقاب ال يزال سائداً   

ام املـوارد   اإلرادة السياسية، وضعف اهلياكل األساسية القانونية والقضائية، إىل جانب انعد         
ويف بعض احلاالت، هناك إعاقة متعمدة جملرى العدالة . واخلربة إلجراء التحقيقات واملالحقات

وتشدد املمثلة اخلاصة على أن احملنة اليت يعانيها األطفال         . وعدم تركيز على مسؤولية القيادة    
اهتا وبالتزاماهتا  يف حاالت الرتاع املسلح ميكن أن تتفاقم، ما مل تف مجيع أطراف الرتاع بتعهد             

  .الدولية وما مل ختضع للمساءلة يف حال عدم االمتثال
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التقدم احملرز يف معاجلة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفـال يف             -خامساً  
  الرتاعات املسلحة

، قام كل من    )٥(منذ التقرير السابق للممثلة اخلاصة املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان           -٢٩
إلسالمية مورو يف الفلبني، واحلزب الشيوعي املوحد املاوي يف نيبال وحكومة           جبهة التحرير ا  

نيبال، وقوات التحرير الوطنية يف بوروندي، بترمجة التعهدات اليت قدمتها والواردة يف ذلـك        
فقد مت التوقيع على خطط عمـل       . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩التقرير إىل إجراءات ملموسة يف عامي       

فال وضمان تسرحيهم بني األم املتحدة وجبهة التحرير اإلسالمية         إلهناء جتنيد واستخدام األط   
مورو وجيش التحرير الشعيب يف السودان، وحكومة نيبال، واحلزب الشيوعي املوحد املاوي            

، ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٠يوليه و / متوز ٣٠يف نيبال، يف    
اإلرادة احلرة، املوقع على اتفاق /يش التحرير السوداينوباإلضافة إىل ذلك، قام ج. على التوايل

السالم اخلاص بدارفور، بوضع خطة عمل وبإصدار أمر إىل مجيع قـادة وأفـراد اجلماعـة                
 حـىت  ٢٠٠٩يوليه /ومنذ شهر متوز. املسلحة بوقف جتنيد أو إعادة جتنيد األطفال يف صفوفه      

 طفالً؛ بينمـا أطلـق      ١٧٣احلرة سراح   اإلرادة  /هذا التاريخ، أطلق جيش التحرير السوداين     
فرباير مـن  /راح زهاء ثالثة آالف قاصر يف عملية رائعة يف شباط       ـاحلزب املاوي يف نيبال س    

  .هذا العام
ويف بوروندي، أحرز جناح بالغ األمهية مع وقف التجنيد بصورة كاملـة وإطـالق           -٣٠

ونتيجة لـذلك،   . م إىل أسرهم  سراح مجيع األطفال املرتبطني بقوات التحرير الوطنية وإعادهت       
، إطـالق   ٢٠٠٩ومت، خالل عام    . شطب اسم هذه اجلماعة من مرفقات تقرير األمني العام        

سراح اآلالف من األطفال من قبل أطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا،             
  .ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وميامنار، وسري النكا، والسودان

نقاط ضعف األطفال املشردين داخليا خـالل الرتاعـات املـسلحة             -سادساً  
   معاجلة حقوقهم -واملخاطر اليت يواجهوهنا 

إن معظم الناس الذين يفرون من الرتاع املسلح يفعلون ذلك داخل حدود بلـداهنم                -٣١
وال يكونون قادرين على مغادرة أوطاهنم، أو راغبني يف مغادرهتا، وجيدون بصورة            . األصلية

وإن ما ال يقل عن نصف، أو رمبا أكثر من          . تزايدة أن بلدان اللجوء أقل رغبة يف استقباهلم       م
ـ نصف، األشخاص الذين أرغموا على الفرار من ديارهم بسبب الرتاعات املـسلحة وبق             وا ي

 مليون شخص يف مجيـع      ٢٧,١ب خل بلداهنم كأشخاص مشردين داخلياً، واملقدر عددهم        دا
  .ألطفالأحناء العامل، هم من ا

__________ 

)٥( A/HRC/12/49. 
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ويتأثر األطفال أشد التأثر بالتشرد الداخلي، ال من حيث أعـداد األطفـال املتـأثرين               -٣٢
ومن املهم اإلشارة إىل التحديات اليت      . فحسب، بل من حيث املخاطر اليت يتعرضون هلا أيضاً        

ه يواجهها األطفال املشردون داخلياً، كما وصفتها غراسا ماشيل يف تقريرها البارز الذي قدمت         
: (A/51/306) إىل اجلمعية العامة عن تأثري الرتاعات املسلحة علـى األطفـال             ١٩٩٦يف عام   

فقـد  . تبقى األسر واألطفال، خالل الفرار من أخطار الرتاع، معرضني ألخطار بدنية شىت           "
يتعرضون هلجمات مفاجئة أو للقصف أو للقناصة أو األلغام األرضية ويضطرون غالبـاً إىل              

ويف ظل هذه   . دون أن يكون يف حوزهتم سوى كميات حمدودة من املاء والغذاء           السري أياماً 
الظروف، يصاب األطفال حبالة حادة من سوء التغذية ويصبحون عرضة لألمراض، ويفارقون       

. وتكون الفتيات الفارات أكثر عرضة أيضاً لالعتداء اجلنسي من املعتـاد          . احلياة قبل غريهم  
ن ليضمنوا بقاءهم على قيد احلياة، يتعرضون أيـضاً ملخـاطر           واألطفال الذين يفرون وحيدي   

ويترك الكثري منهم منازهلم ليتجنبوا التجنيد القسري، ولكن سرعان ما يتبني هلـم أن              . كبرية
فرارهم ال جينبهم خطر التجنيد، وخاصة إذا كانوا ال ميلكون وثائق ثبوتية ويـسافرون دون               

  ".مرافقة أسرهم هلم
ة مزعزعة جداً لالستقرار ومسببة للصدمات بالنسبة لألطفال، نظراً إىل          والتشرد جترب   -٣٣

. أنه يعرضهم ملخاطر يف مرحلة من حياهتم يكونون فيها بأمس احلاجة إىل احلماية واالستقرار             
عالوة على أن األوضاع الصعبة اليت يعانيها األشخاص املشردون داخلياً تدوم عادة لسنوات،             

وتبلغ مدة حاالت التشرد على النطـاق العـاملي اليـوم، يف            . حالًبل لعقود، دون أن جتد      
 سنة، ما يعين أن الكثري من األطفال يترعرعون مـن دون أن خيتـربوا يف                ٢٠املتوسط، حنو   

  .حياهتم سوى حالة التشرد الداخلي
وقد شهدت املمثلة اخلاصة، يف عدة مهمات قامت هبا يف السنوات األخرية، أوضاع               -٣٤

فعلى . ملشردين داخلياً البائسة واملفجعة، وغالبيتهم العظمى من األطفال والنساء        األشخاص ا 
 السودان والتقـت هنـاك   ٢٠٠٩نوفمرب /سبيل املثال، زارت املمثلة اخلاصة يف تشرين الثاين      

وكان الكثري من األطفال مشردين منذ سـنوات، حـىت إن           . مجاعات من املشردين داخلياً   
 بسبب  ٢٠٠٩يف حني أن آخرين كانوا قد شردوا حديثا يف عام           بعضهم ولد خالل التشرد،     

وكانت التوترات النامجة عن وجود مجاعـات مـسلحة وازديـاد           . استمرار العنف املسلح  
وبسبب . حوادث العنف القائم على نوع اجلنس من بني الشواغل املالحظة يف تلك املخيمات

ة، يتمكن عدد قليل من األسر املشردة       االفتقار إىل األمن وأسباب الرزق واخلدمات األساسي      
وحتدثت املمثلة اخلاصة، خالل زيارهتـا األخـرية إىل         .  من العودة إىل مكاهنا األصلي     داخلياً

، إىل ضحايا الرتاع املسلح والتـشرد       ٢٠١٠يونيه  /مايو إىل حزيران  /أوغندا يف الفترة من أيار    
ن السالمة  طفال على الفرار حبثاً ع    يف غولو بشمال أوغندا، حيث أجرب العديد من النساء واأل         

وواجهوا، لدى عودهتم إىل قراهم، مصاعب عدة، مثل انعدام املاء النظيـف            . وسبل الرزق 
وكانت املدارس تعاين كثرياً من نقص املدرسني وقاعات الـدرس         . والرعاية الصحية والتعليم  

وكان أحد الشواغل الرئيسية األخرى يتمثل يف محاية األطفال والنـساء           . ومعدات التدريس 
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بل العمر من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، الذي يرجع سببه يف كثري            يف مقت 
  .من األحيان إىل انعدام سيادة القانون يف املناطق اليت عاد إليها األشخاص املشردون داخلياً

وما انفكت املمثلة اخلاصة، بالتايل، تثري الشواغل الرئيسية املتعلقة حبماية األطفـال              -٣٥
ين نتيجة للرتاع، وتنادي بوجوب منح كل طفل مشرد داخلياً ما يستحقه من حقوق              املشرد

وقد أشارت إىل هذه احلقوق والضمانات يف تقاريرها املقدمة إىل اجلمعية العامة            . وضمانات
ومنذ ذلك التاريخ، شرع مكتب املمثلة اخلاصـة،        . وجملس حقوق اإلنسان يف العام املاضي     

، ومفوضـية    العام املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً       بالتشاور مع ممثل األمني   
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واليونيسيف، واملنظمات غري احلكومية الشريكة، يف           
إعداد ورقة عمل تلفت االنتباه إىل مواطن الضعف واملخاطر الكبرية اليت يواجهها األطفـال              

عات املسلحة، وإىل مسؤوليات احلكومات وسائر السلطات يف توفري          يف الرتا  املشردون داخلياً 
واهلدف مـن ورقـة   .  من محاية، وهي حق من حقوقهم     ما يتطلبه األطفال املشردون داخلياً    

العمل هو توجيه ودعم جهود العمل الدعوي، وخباصة فيما يتعلق باحلكومـات، بوصـفها              
  .ردين داخليا ومساعدهتم وضمان حقوقهمتتحمل املسؤولية األوىل عن محاية األطفال املش

 مكفولة صراحة ومكرسة بقوة يف القانون اإلنساين وحقوق األطفال املشردين داخلياً     -٣٦
 اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية، والعهد      -الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان      

ـ         اص بـاحلقوق االقتـصادية     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخل
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري املتعلق باشتراك األطفال 

وهذه الصكوك تلزم الدول واألطراف من غري الدول علـى الـسواء            . يف الرتاعات املسلحة  
ـ            سفي، ومحايـة   حبماية األطفال من اآلثار الضارة للرتاعات املسلحة، ومنع التـشريد التع

األشخاص املشردين ومساعدهتم، وتيسري إجياد حلول دائمة للتشرد، مع إيالء االهتمام بوجه            
  .خاص إىل مواطن الضعف واملخاطر اخلاصة اليت يواجهها األطفال املشردون داخلياً

 احلقوق والضمانات الرئيـسية املنـصوص      وتؤكد الصكوك القانونية اإلقليمية أيضاً      -٣٧
 ما تتوسع فيها، كما تورد إشارة صرحية إىل األطفال املشردين           القانون الدويل وغالباً  عليها يف   
ومن أشهر هذه الصكوك اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن محاية ومساعدة األشـخاص            . داخلياً

 ٢٠٠٩أكتـوبر   /، اليت اعتمدت يف تشرين األول     )اتفاقية كمباال (املشردين داخلياً يف أفريقيا     
 حمددة تعيد تأكيد حق األشخاص املشردين داخلياً يف احلصول علـى            ن أحكاماً واليت تتضم 

وثائق شخصية ويف التعليم واحلماية مـن التجنيـد واالسـتخدام يف األعمـال احلربيـة،                
واالختطاف، واإلبعاد، واالستعباد اجلنسي واالجتار، وتنص علـى تـوفري محايـة تتنـاول              

وا عن أسرهم أو الذين ال يرافقهم أحد، فضالً عن          االحتياجات اخلاصة لألحداث الذين فصل    
ويؤكد امليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل مسؤولية       . األمهات اللوايت لديهن أطفال صغار    

ويويل " احلماية واملساعدة اإلنسانية املناسبة   "الدول عن ضمان تلقي األطفال املشردين داخلياً        
واعتمد جملس أوروبا عدداً    . انفصلت بسبب التشرد  اهتماما خاصا ألمهية مل مشل األسر اليت        
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 من التوصيات املتعلقة بالتشرد الداخلي، منها توصيات تتناول حق األطفال املشردين داخلياً           
  .يف التعليم

وتويل املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي اهتماماً خاصاً حلالة األطفال املشردين      -٣٨
بادئ ليست وثيقة ملزمة، فإهنا تستند إىل معايري القانون الدويل          وعلى الرغم من أن امل    . داخلياً

وقبول هذه املبادئ الواسع على الصعيد الـدويل        .  وتعكسها - وهي معايري ملزمة     -القائمة  
إطارا دولياً هاماً حلماية األشخاص "ُيعزز حجيتها أكثر أيضاً؛ وقد اعترفت هبا الدول بوصفها 

لتوجيه احلكومات واملنظمات الدولية وسـائر      " معياراً"و" أداة"، وكذلك   "املشردين داخلياً 
  .األطراف ذات الصلة يف حاالت التشرد الداخلي

وتؤكد املبادئ التوجيهية أن لألطفال، وال سيما األحداث الذين ال يرافقهم أحـد،               -٣٩
ة اللـتني   احلق يف احلماية واملساعد   "واحلوامل واألمهات اللوايت لديهن أطفال صغار يف السن         

). ٢-٤املبـدأ   " (يقتضيهما وضعهم ويف املعاملة اليت تأخذ يف احلسبان احتياجاهتم اخلاصـة          
 حق األسر يف أن تبقى ملمومة الشمل ويف أن يعاد مل مشلـها بـسرعة                وتؤكد املبادئ أيضاً  

 يف احلصول على وثائق بأمسـائهم مبـا يف ذلـك            ؛ وحق املشردين داخلياً   )١٧ و ٧املبدآن  (
؛ واحلق يف التعليم، مبا يف ذلك تكافؤ الفرص بني الفتيان والفتيات            )٢٠املبدأ  (ميالد  شهادات  

  ).٢٣املبدأ (
وتقع على عاتق الدول ومجيع األطراف املشتركة يف الرتاع التزامات مبوجب القانون              -٤٠

يـع  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان حلماية األطفال املشردين داخلياً يف مج           
وأهم هذه احلقوق هو احلق يف احلياة والكرامة والسالمة البدنيـة والعقليـة             . مراحل التشرد 

. فالتشرد ينطوي بشكل شبه حمتوم على هتديدات جـسيمة للحـق يف احليـاة             . واألخالقية
وبالتايل، فإن السالمة البدنية للسكان املتأثرين يف مناطق الرتاع املسلحة، وال سيما النـساء              

وينبغي ضمان أماكن آمنة حمميـة لألطفـال        . ال، ينبغي أن تعطى األولوية القصوى     واألطف
 سواء األطفال الذين يلتمسون الفرار من أذى داهم، أم األطفال الذين وصلوا إىل              -املشردين  

 ولكنهم ما زالوا يواجهون هتديدات أمنيـة،  مكان آمن مثل خميم لألشخاص املشردين داخلياً      
وينبغي أن حيصل األطفال، على أكمل وجه وبأقـل قـدر   . وا من جديدأو حيتمل أن يتشرد 

ممكن من التأخري، على املساعدة اإلنسانية اليت حيتاجون إليها، كالغـذاء، ومـاء الـشرب،               
  .واملأوى، والرعاية الصحية، واخلدمات النفسية االجتماعية

الـداخلي  وجتنيد األطفال من قبل قوات مسلحة أو مجاعات مـسلحة والتـشرد               -٤١
وتشري األدلة إىل أن خميمات الالجئني واألشخاص املشردين        . مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً   

.  تشكل غالباً املصدر األول لتجنيد األطفال، بسبب التركّز املناسب لألطفال الضعفاء           داخلياً
ردون واألطفال املـش  . وانعدام األمن حول بعض املخيمات يزيد من احتمال جتنيد األطفال         

داخليا يتعرضون أيضاً بشكل أكرب خلطر االغتصاب وغريه من أشكال العنـف اجلنـسي يف         
 ألهنم يقعون فريسة للجنود أو اجلماعات املسلحة أو املتجرين املخيمات، أو أثناء الفرار، نظراً   
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وإن احلكومات ملزمة، ال بتجرمي مثـل هـذه         . أو حرس احلدود أو غريهم من االنتهازيني      
وينبغي أن تعطى األولوية    . فحسب، بل بإخضاع مرتكيب هذه االنتهاكات للمحاسبة      األفعال  

لتوفري أماكن آمنة للمخيمات واملستوطنات بغية منع تسلل اجلماعات املسلحة إليها ومحايـة             
وأخرياً، ينبغي النظر جدياً يف تدابري للتخفيـف        . األطفال املشردين داخليا من العنف اجلنسي     

تماعية واالقتصادية اليت تسبب التشرد أوالً، مث جتعل األطفال يف وقت الحق            من العوامل االج  
ار، والعمل القسري، والعنف اجلنسي والعنف القائم علـى         ـأكثر عرضة للتجنيد، مثل االجت    

  .نوع اجلنس
وينبغي، يف حاالت التشرد الداخلي، احترام حرية تنقل السكان املتضررين، مبـا يف               -٤٢

وفيما يتعلق باألطفال، يـستتبع  . نقل يف املخيمات واملستوطنات وخارجها    ذلك حقهم يف الت   
وليس هناك ما يهدد رفاه الطفل مثل انفصاله عن         . ذلك احلق يف أن يتنقلوا حبرية مع أسرهتم       

أسرته خالل الرتاع، وينبغي اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع انفصال األطفال عـن أسـرهم               
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن . رة على حنو سريع يف حالة االنفصالوضمان إعادة مل مشل األس

ال القّصر الذين انفصلوا عن أسرهم أو الـذين  ـا األطفـتتوفر لألطفال املشردين، وال سيم    
ال يرافقهم أحد، وثائق شخصية تثبت هويتهم كي يتمتعوا بكامل حقوقهم القانونية وحيصلوا             

  .اسية، كالرعاية الصحية والتعليمعلى اخلدمات االجتماعية األس
اً مؤقتاً، وينبغي تأمني حل دائم حبيث       ـرد وضع ـويف النهاية، ينبغي أن يكون التش       -٤٣

ال يعود األشخاص الذين كانوا مشردين داخليا حباجة إىل محاية ومساعدة حمـددة مرتبطـة               
وتقع على عاتق   . بتشردهم وحبيث يتمكنون من التمتع مبا هلم من حقوق اإلنسان دون متييز           

الدول مسؤولية هتيئة الظروف الكفيلة بإجياد حل دائم للتشرد، إما من خالل العودة الطوعية،              
 احملددة من خـالل     -وينبغي أن تشكل مصاحل الطفل الفضلى       . أو الدمج، أو إعادة التوطني    

ـ     -عمليات تقييم قائمة على املشاركة ومناسبة لسن الطفل وجنسه           دى  االعتبـار األول ل
  .البحث عن حل دائم

الزيارات امليدانية للممثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال              -سابعاً   
 إضفاء درجة عالية من الوضوح علـى حالـة          -والرتاعات املسلحة   

  األطفال املتضررين بالرتاعات املسلحة وحقوقهم
ميدانية إىل السودان قامت املمثلة اخلاصة، خالل الفترة موضوع االستعراض، ببعثات   -٤٤

، وأفغانـستان   )٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول  (، ونيبال   )٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين (
يف سياق قراري جملس    ) ٢٠١٠يونيه  / حزيران -مايو  /أيار(، وأوغندا   )٢٠١٠فرباير  /شباط(

وكان تلك  . املتعلقني باألطفال والرتاعات املسلحة   ) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن  
وزار املبعوث اخلاص باتريك كامـايرت      .  الثانية إىل السودان وأفغانستان وأوغندا     اـزيارهت
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واهلدف األول مـن    . ٢٠٠٩ديسمرب  /سري النكا نيابة عن املمثلة اخلاصة يف كانون األول        
هذه الزيارات هو تقييم حالة األطفال على أرض الواقع، وتسهيل تنفيذ االلتزامات املتعلقـة              

ء املزيد من التنسيق الفعال بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، ومتابعـة           حبقوق األطفال وإجرا  
واجتمعـت  . ١٨٨٢ و١٦١٢توصيات األمني العام واألحكام الرئيسية لقراري جملس األمن   

املمثلة اخلاصة، خالل هذه البعثات، مبجموعة واسعة من األطـراف الفاعلـة، وال سـيما               
 احلكوميني، ورؤساء بعثـات األمـم املتحـدة،         القيادات السياسية والعسكرية، واملسؤولني   

واألفرقة القطرية، واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، واألطفـال وأسـرهم،            
  .والزعماء الدينيني، وأعضاء السلك الدبلوماسي

وتبني أدناه بعض أهم التعهدات الرئيسية اليت مت تلقيها من احلكومات وسائر أطراف               -٤٥
ويكمن التحدي األساسي يف ضمان إجراء متابعـة يف الوقـت           . ل هذه البعثات  الرتاع خال 

. املناسب للتعهدات املقدمة والوفاء هبا، بغية حتقيق نتائج ملموسة حلماية األطفال يف امليـدان             
وبالتايل، من املهم استخدام القدرة اجلماعية جمللس حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل وجمتمـع             

  .وسع لرصد هذه التعهدات بغية ضمان وفاء أطراف الرتاع بالتزاماهتمحقوق اإلنسان األ

  السودان    
 /قامت املمثلة اخلاصة، يف إطار متابعة الزيارة اخلاصة اليت أجرهتا يف كانون الثـاين               -٤٦

، ببعثة  )٦( وتوصيات تقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف السودان          ٢٠٠٧يناير  
ار بناء مع السلطات الوطنية يف مشال وجنوب السودان، وكذلك مع أطـراف  بغية إجراء حو  

  .الرتاع غري الدولة
 ٢٠ونتيجة لذلك، وقع جيش التحرير الشعيب السوداين خطة عمـل يف جوبـا يف                 -٤٧

أما اجلماعات املسلحة غـري     .  لوقف استخدام األطفال كجنود    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
اإلرادة احلـرة،   /أبو غاسم، وجيش التحرير الـسوداين     / السوداين الدولة، مثل جيش التحرير   

جناح السلم، فقد التزمت بإطالق سراح األطفال وبوضع خطـط          /وحركة العدالة واملساواة  
مين مناوي علـى الـسماح      /ووافق جيش التحرير الشعيب   . عمل بالتعاون مع األمم املتحدة    

 لسيطرته للتحقق من االمتثال ألحكام خطة       بالوصول فوراً وبدون عوائق إىل املناطق اخلاضعة      
  .٢٠٠٧عمل وقعها يف عام 

واثنت املمثلة اخلاصة على حكومة الوحدة الوطنية للتقدم احملرز يف السنتني املاضيتني              -٤٨
وقد أنشئت وحدات حلماية األسـرة والطفـل يف دارفـور           . يف جمال تعزيز محاية األطفال    

وتعمل جلان التسريح ونزع السالح وإعـادة       . ودانواخلرطوم وواليات أخرى يف مشال الس     

__________ 

)٦( S/2009/84. 
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الدمج على حنو وثيق مع األمم املتحدة لتسهيل إطالق سراح األطفال املقـاتلني الـسابقني               
  .ودجمهم

وعلى الصعيد اجملتمعي، اتفق الزعماء الدينيون يف دارفور على بدء محلـة وتوجيـه                -٤٩
ويف غرب دارفور، حتدثت املمثلة     . لرسائل عامة يف مساجدهم من أجل وقف جتنيد األطفا        

، ووجه هـؤالء عنايتـها إىل   )الزعماء التقليديني" (العمدات"اخلاصة مع الشباب والشيوخ و 
  .قضية انعدام األمن والتربة اخلصبة للتجنيد داخل خميمات األشخاص املشردين داخلياً

ـ             -٥٠ تواء عـن   وأعرب قادة القوات املسلحة األوغندية املوجودة يف غرب خـط االس
استعدادهم لوضع بروتوكوالت ملساعدة األطفال الـذين مت إنقـاذهم خـالل العمليـات              

  .العسكرية

  سري النكا    
قام املبعوث اخلاص كامايرت، نيابة عن املمثلة اخلاصة، بزيارة إىل سري النكـا يف                -٥١

ـ      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ إىل   ٦الفترة من    ق وكان يساور املبعوث اخلـاص القل
بوجه خاص إزاء حبس األطفال املشردين يف خميمات مغلقة وإعادة دمج األطفال الذين كانوا       

وقد أعرب أيضاً عن قلقه إزاء حاالت جتنيد وإعادة جتنيد          . مرتبطني سابقاً جبماعات مسلحة   
الذي كان جزءاً من زمرة التاميل ماكال فيـدوتاالي بوليغـال           (أطفال من قبل إينيا بارايت      

(TMVP) يف اإلقليم الشمايل) املنفصلة، حتت قيادة كارونا.  
 ووافقت احلكومة السريالنكية على زيادة حرية احلركة للسكان املشردين داخليـاً            -٥٢

وفيمـا يتعلـق    . وأعادت تأكيد سياستها املتمثلة يف عدم التسامح مطلقاً إزاء جتنيد األطفال          
 من رئيس احلكومة احمللية اخلاص تأكيداً، تلقى املبعوث TMVPباألطفال الذين جندهتم مجاعة   

بأهنما سيعجالن  ) كارونا. أ. ك. أ(ومن الوزير موراليداران    ) بياليان. أ. ك. أ(سانترياكانتان  
بتسوية القضايا املتبقية، وفقاً خلطة العمل املوقعة بني حكومة سري النكا واألمم املتحـدة يف   

  .ل لوقف جتنيد األطفا٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
ق مبئات األطفال الذين    ـويف ضوء الشاغل الذي أعرب عنه املبعوث اخلاص واملتعل          -٥٣

ما زالوا مفقودين أو منفصلني عن آبائهم وينبغي إعادهتم إىل أسرهم يف أقرب وقت ممكـن،                
أنشأت احلكومة السريالنكية وحدة لتعقب األسر وإعادة مل مشلها يف فافونيـا يف كـانون               

وفيما يتعلق باألطفال اجلنود السابقني، كان معظم األطفـال قـد           . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .، إىل موطنهم وأسرهم٢٠١٠مايو /عادوا، حبلول أيار
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  نيبال    
 ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ إىل   ١٤زارت املمثلة اخلاصة نيبال يف الفترة من          -٥٤

وي مت التحقق بأهنم قّصر      فردا من اجليش املا    ٢ ٩٧٣للتأكد من التقدم احملرز يف إخالء سبيل        
. ٢٠٠٧ديـسمرب   /خالل عملية التحقق اليت قادهتا األمم املتحدة وانتهت يف كـانون األول           

وكان من املفترض أن يطلق سراح األطفال فور إمتام عملية التحقق هذه، إال أهنم بقيـوا يف                 
  . اتفاق سالم أهنى الرتاع٢٠٠٦معسكرات مؤقتة بعد أن عقد يف عام 

 املمثلة اخلاصة، خالل زيارهتا، توقيع خطة عمل بشأن إطـالق سـراح             وشهدت  -٥٥
ومكتب األمم  ) املاوي(األطفال اجلنود بني حكومة نيبال، واحلزب الشيوعي املوحد يف نيبال           

وما زالت خطة العمل ُتراقب من قبل فريق تقوده األمم املتحدة لـضمان             . املتحدة يف نيبال  
ىل بيئة مدنية وعدم تعرضهم للتجنيد من قبـل عـصابات           إعادة األطفال املطلق سراحهم إ    

  .إجرامية أو حركات شباب سياسية
ل، يف هناية املطاف، إىل إطـالق سـراح األطفـال           ـة العم ـع خط ـوأدى توقي   -٥٦

ون، فقد استلموا إخطـارات     ـ الباق ١ ١٣٠ل ال ا ـ مجيعهم، أما األطف   ١ ٨٤٣ل املقاتلني ا 
  .إخالء سبيل

  أفغانستان    
فرت املمثلة اخلاصة إىل أفغانستان، إثر التعهدات احملددة املقدمة خالل زيارهتـا            سا  -٥٧

، لتقييم احلالة الراهنة فيما يتعلق بالتجنيد واالحتجاز ومهامجـة       ٢٠٠٨يوليه  /السابقة يف متوز  
وقدم الرئيس كرازاي تعهداً شخصياً بإعطـاء       . املدارس والوصول إىل املساعدات اإلنسانية    

  . درجة عالية من األولوية يف جدول أعمال املناقشات املتعلقة بإحالل السالمهذه القضايا
ورحبت املمثلة اخلاصة بتفعيل جلنة توجيه مشتركة بني الوزارات لتعمل مع وكاالت       -٥٨

األمم املتحدة يف رصد ومعاجلة االنتهاكات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال وبتعيني جهـات             
تحقيق يف حاالت جتنيد أفراد دون السن القانونيـة يف قـوات   وصل لدى اجليش والشرطة لل 

  .األمن الوطنية األفغانية
وبرهنت . ووافق وزير العدل على النظر يف تشريع جيّرم جتنيد األطفال واستخدامهم            -٥٩

السلطات الوطنية األفغانية كذلك عن إرادة سياسية بالتزامها بالسماح جلميـع مؤسـسات             
لألمم املتحدة، مبا فيها تلك اليت تديرها املديرية الوطنية لألمن، بالوصول           محاية الطفل التابعة    

  .إىل مجيع مرافق االحتجاز
وأكد القائد السابق حللف مشال األطلسي ستانلي ماكريستال من جديد للممثلـة              -٦٠

ستتعاون مـع األمـم املتحـدة لوضـع         ) إيساف(اخلاصة أن قوة املساعدة األمنية الدولية       
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ت بشأن كيفية معاجلة قضايا األطفال املرتبطني جبماعات مسلحة خالل العمليات           بروتوكوال
وأشارت املمثلة اخلاصة إىل    . ذ تدابري لضمان املزيد من احلماية لألطفال      ـالعسكرية، وستنف 

  .٢٠٠٩ طفالً قتلوا من جراء القصف اجلوي خالل عام ١٣١أن 

  أوغندا    
ياكريميا، قائد اجليش الوطين األوغنـدي، خـالل        أثارت املمثلة اخلاصة مع أروندا ن       -٦١

، احلاجة  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٦مايو إىل   / أيار ٢٨الزيارة اليت أجرهتا ألوغندا يف الفترة من        
إىل وضع إجراءات تنفيذ قياسية إلطالق سراح األطفال املرتبطني جبيش الـرب للمقاومـة              

ي، خـالل عمليـات عـسكرية       وقد صادف اجليش الوطين األوغند    . وإعادهتم إىل وطنهم  
 كانوا إما يف اجلبهة تـابعني       هجومية مشتركة يف مشال مجهورية الكونغو الدميقراطية، أطفاالً       

  .جليش الرب للمقاومة، أو حمتجزين كأسرى
وحضرت املمثلة اخلاصة أيضاً املؤمتر األول الستعراض نظـام رومـا األساسـي                -٦٢

لقت كلمة هامة شددت فيها على تأثري نظام رومـا          وأ. للمحكمة اجلنائية الدولية يف كمباال    
  .األساسي على الضحايا واجملتمعات املتضررة

  اخلامتة والتوصيات  -ثامناً   
ترحب املمثلة اخلاصة بالتعاون املعزز بني مكتبها ومنظومة األمم املتحدة حلقـوق              -٦٣

 ذلك تقاسـم    اإلنسان وتعرب عن ارتياحها له، وتؤكد من جديد دعمها املستمر، مبا يف           
. املعلومات بصورة منتظمة والدعوة إىل محاية األطفال املتضررين بالرتاعـات املـسلحة           

وتشدد املمثلة اخلاصة على أن احملنة اليت يعانيها األطفال يف حاالت الرتاع املـسلح قـد              
لة تتفاقم، ما مل حتترم مجيع أطراف الرتاع تعهداهتا وتفي بالتزاماهتا الدولية وختضع للمساء            

  . هلذه الغاية، تتقدم املمثلة اخلاصة بالتوصيات التاليةوحتقيقاً. يف حال عدم االمتثال

  الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    
تشجَّع الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على تعزيز التـدابري الوطنيـة               -٦٤

د األطفال يف القـوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة        والدولية اهلادفة إىل منع جتني    
وتشمل هذه التدابري، بوجه خاص، التوقيع والتصديق       . واستخدامهم يف العمليات احلربية   

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات           
طفال يف قوات أو مجاعات مسلحة      املسلحة؛ وسن تشريعات حتظر وجتّرم صراحةً جتنيد األ       

واستخدامهم يف عمليات حربية؛ وممارسة الوالية خارج حدود البالد من أجـل تعزيـز              
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احلماية الدولية لألطفال من التجنيد؛ واختاذ تدابري لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفـل؛             
  .وتقدمي تقارير يف األجل احملدد إىل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري

وتشجَّع الدول على حتديد سن الثامنة عشرة احلد األدىن لسن التجنيد الطـوعي     -٦٥
لدى التـصديق علـى     ) ٣مبوجب املادة   (يف القوات املسلحة عند إيداعها إعالهنا امللزم        

وُتحث الدول اليت صدقت على الربوتوكول ولكنها مل تعتمـد          . الربوتوكول االختياري 
تجنيد على إعادة النظر يف إعالناهتا بغية رفع احلد األدىن          سياسة إمتام سن الثامنة عشرة لل     

  . سنة١٨للسن إىل 
وبالنظر إىل أن عملييت التصديق على الربوتوكول االختياري وتنفيذه تضعان عبئاً             -٦٦

واضحاً من حيث املوارد على كاهل بعض الدول الراغبة يف التصديق على الصك، فإنـه           
 أكثر من البلدان اليت صدقت بالفعل على الربوتوكول         يشجع على أن يتوىل بلد واحد أو      

  .االختياري توفري كل من املساعدة املالية والتقنية
الدعوة بشكل  : ة حشد طاقاته من أجل    ـلى مواصل ـويشجَّع اجملتمع الدويل ع     -٦٧

ال لبس فيه إىل اعتبار سن الثامنة عشرة احلد األدىن لسن التجنيد واالشتراك يف األعمال               
زالت تقـوم بتجنيـد واسـتخدام        بية؛ وممارسة ضغط دويل على األطراف اليت ما       احلر

األطفال؛ ورصد التزام أطراف الرتاع بالتعهدات اليت قدمتها حلماية األطفال وإلزامها هبذا 
االلتزام، وإخضاعها للمساءلة يف حال عدم امتثاهلا املعايري الدولية؛ ومعاجلـة العوامـل             

واالقتصادية اليت تسهل جتنيد واستخدام األطفـال؛ واالسـتجابة         السياسية واالجتماعية   
  .الحتياجات األطفال اجلنود السابقني يف جمال إعادة التأهيل وإعادة الدمج

  االستعراض الدوري الشامل    
ُتحث الدول، خالل عملية االستعراض الدوري الشامل، على أن تدرج بصورة             -٦٨

وع االستعراض إشارات حمددة إىل أية معلومات ترد        منهجية يف توصياهتا إىل الدولة موض     
من آلية الرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال املنشأة وفقـاً لقـرار              

، وكذلك إىل االستنتاجات اليت اعتمدها الفريق العامـل         )٢٠٠٥(١٦١٢جملس األمن   
  .قتضاءاملعين باألطفال والرتاعات املسلحة التابع جمللس األمن، حسب اال

وينبغي للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل أن يأخذ يف االعتبـار              -٦٩
أيضاً، لدى استعراض تقارير الدول مبوجب عمليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل،         
املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا جلنة حقوق الطفل بشأن التقارير املقدمـة مـن الـدول               

  . االختياري لالتفاقيةاألطراف مبوجب الربوتوكول
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ونظراً إىل اقتراب هناية الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، ينبغي أن تبدأ         -٧٠
الدول بإيالء تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت قدمها الفريق العامل املعين باالسـتعراض             

  .جة بذلكالدوري الشامل اهتماماً خاصاً، مبساعدة من اجملتمع الدويل، حيثما تقضي احلا

  اإلجراءات اخلاصة    
ُيحث مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة على مواصـلة أخـذ               -٧١

املشكالت اليت يواجهها األطفال يف احلسبان خالل مهماهتم، ويف تقاريرهم وتوصـياهتم،            
بقدر ما تكون ذات صلة بوالية كل منهم، وعلى توجيه عناية املمثلة اخلاصـة إىل تلـك     

  .لشواغلا

  جملس حقوق اإلنسان    
يشجَّع جملس حقوق اإلنسان، لدى النظر يف قرارات بشأن حاالت تتعلق ببلدان              -٧٢

حمددة أو قضايا مواضيعية، أو لدى اعتماد هذه القرارات، على أن يدرج فيها توصيات              
  .أو إشارات بشأن محاية األطفال املتضررين بالرتاعات املسلحة

عضاء، اليت تقع على عاتقها مسؤولية سياسية وقانونية وأخالقية  وينبغي للدول األ    -٧٣
وينبغـي  . مركزية ومباشرة، أن تتقيد بالقانون الدويل بشأن محاية األطفال داخل أراضيها          

أن تتخذ إجراءات قوية وعاجلة ملقاضاة األفراد املسؤولني عن جتنيد واستخدام األطفـال      
دامهم يف عمليات حربية، يف انتهاك للقانون       يف قوات مسلحة أو مجاعات مسلحة واستخ      

وينبغي أيضاً أن تتخذ إجراءات ملكافحة االنتهاكات اجلسيمة األخـرى          . الدويل املنطبق 
املرتكبة ضد األطفال من خالل ُنظم العدالة الوطنية، مبا يف ذلك إجـراء اإلصـالحات               

 تتوافق مـع االلتزامـات      املناسبة للتشريعات الوطنية حلماية األطفال، بغية جعل القوانني       
الدولية، فضالً عن تعزيز القدرة والتدريب على محاية األطفال لدى املسؤولني العسكريني            
ومسؤويل الشرطة والقضاء واملسؤولني املكلفني بإنفاذ القوانني يف إطار جهود إصـالح            

  .قطاع األمن الوطين
األطـراف الـوارد    وينبغي للدول األطراف أن تواصل اإلصرار على أن تقوم            -٧٤

ذكرها يف مرفقات تقرير األمني العام بشأن جتنيد واستخدام األطفال، وقتـل وتـشويه              
أو اغتصاب األطفال أو ارتكاب أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنـسي             /األطفال، و 

ضدهم، يف خمالفة للقانون الدويل املنطبق، بإعداد وتنفيذ خطط عمل ملموسـة وحمـددة            
  .النتهاكات واإلساءات، والختاذ تدابري ضد أية أطراف ال متتثل لذلكزمنياً لوقف تلك ا
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وأخرياً، ينبغي للدول اليت يقع على عاتقها واجب أساسي ومـسؤولية أساسـية           -٧٥
ملعاجلة قضية التشرد الداخلي، أن تفي بالتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل وأن تتقيـد               

أن حتمي السكان املوجودين    : وينبغي للدول . خليباملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الدا    
على أراضيها من التشريد التعسفي؛ وأن حتمي أولئك الذين شـردوا وتـساعدهم، وأن         
تدعم وتيسر إجياد حلول طوعية ومأمونة وكرمية للتشرد، وخباصـة لتـشرد أضـعف              

  .مواطنيها، وهم أطفاهلا
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Annex I 

  List of parties7 that recruit or use children, kill or maim 
children and/or commit rape and other forms of sexual 
violence against children in situations of armed conflict on 
the agenda of the Security Council, bearing in mind other 
violations and abuses committed against children 
Parties in Afghanistan 1. Afghan National Policea 

2. Haqqani networka 
3. Hezb-i-Islamia 
4. Jamat Sunat al-Dawa Salafiaa 
5. Taliban forcesa 
6. Tora Bora Fronta 

Parties in the Central African 
Republic 

1. Armée populaire pour la restauration de la 
République et de la démocratie (APRD)a 

2. Convention des patriotes pour la justice et la paix 
(CPJP)a 

3. Union des forces démocratiques pour le 
rassemblement (UFDR)a 

4. Forces démocratiques populaires de Centrafrique 
(FDPC)a 

5. Lord’s Resistance Army (LRA)ab 
6. Mouvement des libérateurs centrafricains pour la 

justice (MLCJ)a 
7. Self-defence militias supported by the 

Government of the Central African Republica 

Parties in Chad 1. Armée nationale tchadiennea 
2. Justice and Equality Movement (Sudanese armed 

groups backed by the Government of Chad)a 

Parties in the Democratic 
Republic of the Congo 

1. Forces armées de la République démocratique du 
Congo (FARDC), including fast-track integrated 
units of the Congrès national pour la défense du 
peuple (CNDP), formerly led by Laurent Nkunda 
and currently led by Bosco Ntagandaab 

2. Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR)ab 

3. Forces de résistance patriotique en Ituri (FRPI)ab 
4. Front nationaliste et intégrationnaliste (FNI)ab 
5. Lord’s Resistance Army (LRA)ab 
6. Mai-Mai groups in North and South Kivu, 

including Patriotes résistants congolais 
(PARECO)ab 

 ــــــــ
7   Parties to conflict listed in annex I to the report of the Secretary-General on children and armed 

conflict, S/2010/181. 

a   Parties that recruit and use children. 
b   Parties that commit rape and other forms of sexual violence against children. 
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Parties in Iraq Al-Qaida in Iraqa 

Parties in Myanmar 1. Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)a 
2. Karen National Union-Karen National Liberation 

Army Peace Councila 
3. Kachin Independence Army (KIA)a 
4. Karen National Liberation Army (KNLA) 
5. Karenni Army (KA) 
6. Karenni National People’s Liberation Front 

(KNPLF)a 
7. Myanmar National Democratic Alliance Armya 
8. Shan State Army-South (SSA-S)a 
9. Tatmadaw Kyia 
10. United Wa State Army (UWSA)a 

Parties in Nepal Unified Communist Party of Nepal-Maoist (UCPN-
M)a 

Parties in Somalia 1. Al-Shabaabac 
2. Hizbul Islama 
3. Transitional Federal Government (TFG)ac 

Parties in Southern Sudan 1. Sudan People’s Liberation Army (SPLA)a 
2. Lord’s Resistance Army (LRA)abc 

Parties in Darfur 1. Chadian opposition groupsa 
2. Police forces, including the Central Reserve 

Police and Border Intelligence Forcesa 
3. Pro-Government militiasa 
4. Sudan Armed Forces (SAF)a 
5. Parties signatories to the Darfur Peace 

Agreement: 
(a) Justice and Equality Movement (Peace 

Wing)a 
(b) Movement of Popular Force for Rights and 

Democracya 

(c) Sudan Liberation Army (SLA)/Abu 
Gasim/Mother Winga 

(d) Sudan Liberation Army (SLA)/Free Willa 

(e) Sudan Liberation Army (SLA)/Minni 
Minnawia 

(f) Sudan Liberation Army (SLA)/Peace Winga 
6. Parties not signatories to the Darfur Peace 

Agreement: 
(a) Justice and Equality Movement (JEM)a 
(b) Sudan Liberation Army (SLA)/Abdul Wahida 

(c) Sudan Liberation Army (SLA)/Unitya 

 

 
 ــــــــ

c  Parties to conflict listed in annex I to the report of the Secretary-General on children and armed 
conflict, S/2010/181. 
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Annex II 

  List of parties8 that recruit or use children, kill or maim 
children and/or commit rape and other forms of sexual 
violence against children in situations of armed conflict not 
on the agenda of the Security Council, bearing in mind 
other violations and abuses committed against children 

Parties in Colombia 1. Ejército de Liberación Nacional (ELN)a 
2. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo (FARC-EP)a 

Parties in the Philippines 1. Abu Sayyaf Group (ASG)a 
2. Moro Islamic Liberation Front (MILF)a 
3. New People’s Army (NPA)a 

Parties in Sri Lanka Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) (former 
element of Karuna faction, Iniya Barrathi)a 

Parties in Uganda Lord’s Resistance Army (LRA) 

        
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 ــــــــ
8  Parties to conflict listed in annex II to the report of the Secretary-General on children and armed 

conflict, S/2010/181 


