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   مقدمة- أوالً 
 الالحقة بشأن حقوق الطفل، مبـا       ا وغريه من قراراهت   ٥١/٧٧ بقرار اجلمعية العامة     ُيقدَّم هذا التقرير عمالً    - ١

، الذي طلبت فيه إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفـال            ٦٢/١٤١فيها أحدث قرار للجمعية، أي القرار       
األطفال والرتاع املسلح أن تواصل تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف اخلطة املتعلقة ب                 

وينبغي قراءة هذا التقرير يف ضوء التقرير الـذي قدمتـه    والرتاع املسلح والتحديات الباقية اليت تعترض هذه اخلطة؛
 لألنشطة اليت اضطلع هبا مكتب املمثلـة         شامالً ، والذي تضمن سرداً   )A/62/228(املمثلة اخلاصة إىل اجلمعية العامة      

-A/62/609(السابع لألمني العام عن األطفـال والرتاعـات املـسلحة           ، ويف ضوء التقرير     ٢٠٠٧اخلاصة يف عام    

S/2007/757.(               ينبغي أن يشكل التقرير، الذي تضّمن استنتاجات استعراض استراتيجي لدراسة قامت هبا غراسـا
ـ              ١٩٩٦ماشيل يف عام     س  بشأن أثر الرتاع املسلح على األطفال والتوصيات الواردة فيه، األساس األول ملناقشة جمل

 .حقوق اإلنسان لعمل املمثلة اخلاصة يف الفترة املشمولة باالستعراض

 ،يف إطار الوالية واملسؤوليات املـسندة إليـه       ،  ويرى مكتب املمثلة اخلاصة أن جملس حقوق اإلنسان ميثل         - ٢
 اجمللـس  وميثل . معاجلة مسألة محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحةعلى درباحلامسة " وجهات العمل"إحدى 
 ذا شأن يف اجلهود الرامية إىل تطبيق وإنفاذ القواعد واملعايري الدولية حلماية حقوق األطفال على  وشريكاً هاماًعنصراً

 .أرض الواقع وإىل وضع حد إلفالت األطراف املسؤولة عن االنتهاكات اليت تقع من العقاب

ملتعلق حبقوق الطفل واعتزامه، إضافة إىل النظر  ا٧/٢٩ويرحب مكتب املمثلة اخلاصة باعتماد اجمللس لقراره  - ٣
يف إصدار قرارات جامعة كل أربع سنوات، التركيز على موضوع حمدد من املواضيع املتعلقة حبقوق الطفل يتناولـه                  

ويف هذا الصدد، يأمل مكتب املمثلة اخلاصة أن ميثل التقرير املتعلق باألطفال  .على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة
 إىل اجمللس األساس الستعراض جيريه اجمللس وإلجراءات فعلية أخرى يتخذها           لرتاعات املسلحة الذي يقدمه سنوياً    وا
 . األطفال والرتاع املسلحعلى بالتحديداعتماد قرار يركز ب

وينبغي مراعاة منظور حقوق األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة على حنو منهجي على مجيع ُصُعد عمـل                 - ٤
 وينبغي أن يكفل اجمللس أيضاً .وضوع يف سياق ما تقدمه آلياته املواضيعية والقطرية من معلوماتهذا املس وحبث اجملل

أن تشكل املالحظات اخلتامية والتوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل بشأن ما تقدمه الدول األطراف من تقارير 
وق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة أساساً  من الربوتوكول االختياري التفاقية حق٨ باملادة عمالً

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يعمل اجمللس كآليـة متابعـة            .إلجراء االستعراض الدوري الشامل الذي انطلق مؤخراً      
الت املـثرية  تكميلية لتقييم تنفيذ هذه املالحظات والتوصيات، وال سيما فيما يتعلق باألطراف املتنازعة يف مجيع احلا    

 ).S/2007/757(للقلق اليت يتناوهلا التقرير السنوي لألمني العام 

 اخلاصـة   ويعرب مكتب املمثلة اخلاصة عن ارتياحه للدعم الذي يقدمه اجمللس إىل آلية رصـد واإلبـالغ                - ٥
ر جملـس األمـن     االنتهاكات اخلطرية اليت ُترتكب يف حق األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، املنشأة مبوجب قرا            ب

وعلى وجه التحديد، جتد املمثلة اخلاصة ما يشجعها يف إعادة تأكيد جملس حقوق اإلنسان لدورها  ).٢٠٠٥(١٦١٢
األساسي يف تعزيز ومحاية حقوق ورفاه األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، ويف التزامه القوي حيال وضع حـد                 

ت املرتكبة يف حق األطفال، مبا يف ذلك قتل األطفـال وتـشويههم،    باقي االنتهاكا للتجنيد األطفال واستخدامهم و   
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واغتصاب األطفال وغريه من أفعال العنف اجلنسي، واختطاف األطفال، ومهامجة املدارس واملستـشفيات، ومنـع               
ن وتدعو املمثلة اخلاصة اجمللس وأوساط حقوق اإلنسا   .٧/٢٩وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال، مبوجب قراره        

 مبوجب قرار ئتبصفة أوسع إىل مواصلة االستخدام املنهجي للمعلومات املستقاة من آلية الرصد واإلبالغ، كما أنش        
 .، فيما تبذله من جهود للدعوة ويف أنشطتها)٢٠٠٥(١٦١٢جملس األمن 

املسائل املثرية للقلق اليت تؤثر على األطفـال يف          -  ثانياً
 حاالت النـزاع املسلح

 اخلاصة تأكيد توصية األمني العام يف آخر تقرير سنوي له بشأن األطفال والرتاعات املـسلحة                تعيد املمثلة  - ٦
)S/2007/757(املرتكبة يف حق ، واليت يدعو فيها إىل إعطاء قدر متساو من األمهية جلميع أنواع االنتهاكات اجلسيمة 

ات املرتكبة يف حق األطفال يف الرتاعـات         االعتراف بأن طائفة االنتهاكات واإلساء     ي أيضاً ومن الضرور . األطفال
 .)١(املسلحة تتجاوز الفئات الست من االنتهاكات اليت جيري تناوهلا يف إطار جملس األمن

ويف السنوات األخرية، أدت تطورات شهدها جمال األطفال والرتاعات املسلحة إىل بروز مسائل عدة تدعو                - ٧
ألطفال عرب احلدود، والتشريد القسري، وازدياد العنف اجلنسي، وازدياد         فالطبيعة املتغرية للرتاعات، وجتنيد ا     .للقلق

وحتث املمثلة اخلاصة بشدة  .عدد األطفال احملتجزين كلها أمور أوجدت مفارقات جديدة فيما يتعلق حبماية األطفال           
ن اإلنساين الدويل،   قوات األمن واجلماعات املسلحة على أن تتحلى خالل األعمال القتالية بسلوك متوافق مع القانو             

كما تشجع الدول األعضاء على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، على وجه األولوية، لتخفيف تأثري الرتاعات علـى                  
 . ومنصفاً كامالً متتعهم بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً دون هذه الرتاعاتحتولاألطفال حىت ال 

 التقليدي الفاصل بني الرتاع املسلح والعنف اإلجرامي، األمر الذي وتشهد حاالت عدة تالشي وضوح اخلط - ٨
ففي هاييت، على الرغم من أن معظم اجلماعات         . ما يقترن جبرائم عرب وطنية وحرب غري تقليدية واجتار بالبشر          كثرياً
سب الوقت وحبسب    بطبيعتها، فإن مستها ودوافعها قد تتأرجح بني اإلجرامي والسياسي حب           إجرامية أساساً  حالياً هي

لكن هذه اجلماعات املسلحة متورطة يف جتنيد واستخدام األطفال ويف حاالت االختطاف، كما ترتكب               .الظروف
وشهدت كولومبيا ظهـور عـدة       .على نطاق واسع   اغتصاب الفتيات والنساء وغري ذلك من أفعال العنف اجلنسي        

كومة كولومبيا هذه اجلماعات عصابات إجرامية، وهي       وتعترب ح  .مجاعات مسلحة غري شرعية خالل السنة املاضية      
وهناك خماوف متزايدة إزاء     .مجاعات كثرياً ما تكون متورطة يف أنشطة إجرامية تتعلق خصوصاً باالجتار باملخدرات           

 .املبلغ عنها اليت ترتكبها هذه اجلماعات يف حق األطفال االنتهاكات والتجاوزات

 . محاية األطفـال   على صعيد اإلرهاب على مشاكل خاصة ترتبط هبما       وينطوي اإلرهاب وتدابري مكافحة      - ٩
 إىل وضع ضـحايا مـن       والتفجريات االنتحارية، وهي هنج غري مقبول تتبعه بعض األطراف املتنازعة، تؤدي أحياناً           

  فهم يستخدمون كمفجرين انتحاريني يف بعض احلاالت، ويقتل كثري منهم يف التفجريات  ،األطفال على طريف نقيض   
                                                      

االنتهاكات الستة اخلطرية يف جتنيد األطفال واستخدامهم؛ وقتـل         ) ٢٠٠٥(١٦١٢ يف قراره    حدد جملس األمن   )١(
األطفال وتشويههم؛ واغتصاب األطفال وغريه من أفعال العنف اجلنسي؛ واختطاف األطفال؛ ومهامجة املدارس واملستـشفيات؛               

 .ومنع وصول املساعدة اإلنسانية إىل األطفال
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ففي أفغانستان،   . يف أفغانستان والعراق   واستخدام األطفال يف اهلجمات االنتحارية ظاهرة جديدة نسبياً        .االنتحارية
 يف هجمات انتحاريـة؛ ويف العـراق، اسـتخدمت          وردت تقارير تفيد بأن الطالبان قد جندوا واستخدموا أطفاالً        
ويف املقابل، تثري استراتيجيات مكافحة      .ات انتحارية ميليشيات مجاعات الثوار األطفال كفخاخ يف تفجريات سيار       

 خماوف مردها أن األعمال العسكرية الواسعة النطاق واستخدام القوة املفرطة يؤديـان إىل خـسائر                اإلرهاب أيضاً 
 .جانبية، من ضمنها يف بعض األحيان قتل األطفال وتشويههم

 ل جتنيد األطفال من خميمات املشردين داخليـاً       وتتزايد بشدة حركة اجلماعات املسلحة عرب احلدود من أج         - ١٠
فعلى طـول احلـدود الـسودانية        .والالجئني، كما حيدث يف مناطق البحريات الكربى والقرن األفريقي يف أفريقياً          

التشادية، تقوم مجاعات مسلحة سودانية وتشادية بتجنيد أطفال من خميمات الالجئني السودانيني يف شرق تـشاد،                
، ٢٠٠٧يف عـام   .ماعات املتمردة السودانية بتجنيد أطفال من خميمات الالجئني التشاديني يف دارفوربينما تقوم اجل  

حدثت طفرة يف جتنيد واستخدام األطفال الكونغوليني والروانديني يف مشال إقليم كيفـو يف مجهوريـة الكونغـو                  
 بتجنيد واستخدام وأفادت تقارير أيضاً .كونداالدميقراطية على أيدي أهال يف رواندا باسم القوات اليت توايل لوران ن

األطفال على أيدي جيش الرب للمقاومة يف جنوب السودان، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيـا               
 هشة عرب احلـدود خـالل       قيام احلكومة واجلماعات املتمردة بنقل األطفال الذين يعيشون أوضاعاً        إن  و .الوسطى

 يضع الوكاالت العاملة من أجل هذه الفئـات أمـام           ، إذ  أحد أسوأ أشكال االجتار باألطفال     هلو الرتاعات املسلحة 
 .حتديات مجة

ويف كثري من احلاالت، يكون العنف اجلنسي والعنف بسبب نوع اجلنس اللذان ترتكبهما األطراف املتنازعة       - ١١
 . نية إجرامية  من مباشرة   بعاً ونا  ومستهِدفاً عمداً مت ، فعالً احلكومية وغري احلكومية يف حق الفتيات، والصبيان أحياناً       

وتشهد منطقة البحريات الكربى، وال سيما مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي، مستويات فظيعة من العنـف               
ويف دارفور،  .اجلنسي املرتكب يف حق الفتيات، وهي أفعال ترتكب يف معظم احلاالت يف ظل إفالت تام من العقاب

عض اجلماعات املسلحة االغتصاب كأسلوب من أساليب احلرب إلذالل الفتيات وأسرهن وإجبارهم على             تستخدم ب 
 .مغادرة ديارهم

ويف بعض احلاالت، ُيحتجز األطفال انتهاكا للمعايري الدولية بسبب ما ُيّدعى من ارتبـاطهم باجلماعـات                 - ١٢
 عن البالغني،    يف منأى   عادة يوضعونكمتهم، وال   وحيتجز كثري من األطفال بدون توجيه هتمة إليهم أو حما          .املسلحة

وحيرمون من الزيارات العائليـة، ويف   .ويتعرضون إلساءة املعاملة وأساليب االستجواب القائمة على استخدام القوة
ويف حاالت معينة، يستخدم بعض هؤالء األطفال كمرشدين وخمـربين           . من الغذاء والتعليم   بعض األحيان حيرمون أيضاً   

ويف العراق وإسرائيل، يظل االحتجاز اإلداري العسكري        .يات العسكرية احلكومية، وجيري ذلك عادة حتت اإلكراه       للعمل
 وضعهم يف   وال يؤدي . ويفتقر األطفال إلمكانية احلصول على مساعدة قانونية فورية ومالئمة         .لألطفال مصدر قلق كبري   

 .السجن سوى إىل تشدد يف املواقف وتأجيج لدوامة العنف

 ما يكـون    ومسألة التشريد القسري مظهر آخر من املظاهر اليت تبعث على اجلزع إزاء حالة إنسانية كثرياً               - ١٣
  وثيقـاً ويرتبط جتنيد األطفال ارتباطـاً  .فيها األطفال حمرومني من املأوى والتعليم واخلدمات االجتماعية األساسية

 يصبح التشرد يف كثري من األحيان املالذ الوحيد املتاح أمام ، حيثبالتشرد الداخلي، كما هو احلال يف كولومبيا مثالً
 أخطر  تتجلىويف األرض الفلسطينية احملتلة،      .األسر يف بعض املناطق لتجنيب أطفاهلم التجنيد يف اجلماعات املسلحة         
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لي القـسري   انعكاسات اجلدار العازل والنظام املرتبط به وأضراره اإلنسانية الثانوية يف مضاعفة التـشريد الـداخ              
وتعرب املمثلـة    .وانتهاكات احلقوق والفقر الناجم عن ذلك، يف سياق معظم األشخاص املتأثرين فيه من األطفال             

 .٧/٢٩اخلاصة عن سعادهتا بتناول اجمللس مسألة التشريد القسري لألطفال وأسرهم يف قراره 

التطورات اهلامة يف جمال محاية األطفـال يف          - ثالثاً 
   املسلحةسياق الرتاعات

إن احلاجة إىل تناول مسألة اإلفالت من العقاب وتقدمي املسؤولني عن انتهاكات حقوق األطفال يف حاالت          -١٤
ومنذ التقرير السابق للممثلة اخلاصة      . من شواغل مكتب املمثلة اخلاصة      ال تزال متثل شاغالً     إىل العدالة  الرتاع املسلح 

)A/HRC/4/45(      يد اجلهود الرامية إىل القضاء على اإلفالت من العقاب عـن           ، حدثت عدة تطورات هامة على صع
وأجريت حماكمات وصدرت إدانات عن حماكم وطنية يف مجهورية  .طريق تطبيق قواعد ومعايري دولية محايةً لألطفال

يد واستخدام   عن احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة لسرياليون يف قضايا جرائم جتن           الكونغو الدميقراطية، ودولياً  
وهذه اإلجراءات ما هي إال مثرة جلهود الدعوة على الصعيد الدويل اليت تبذهلا الـدول األعـضاء                  .األطفال اجملندين 

ومن األمثلة اجليدة على  .واألمم املتحدة وشركاؤها لضمان تقدمي مرتكيب اجلرائم اخلطرية يف حق األطفال إىل العدالة
 وينفذها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وقسم محاية الطفل التابع لبعثـة منظمـة              ،وهلا بلجيكا التعاون القائم املبادرة اليت مت    

من أجل  مجهورية الكونغو الدميقراطية يف كمساندة لنظام العدالة العسكرية      ،األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
 :ومن األمثلة اهلامة األخرى ما يلي .مبوجب القانون الوطينطرية حلقوق األطفال اخلنتهاكات االإتاحة حماكمة مرتكيب 

حماكمة توماس لوبانغا دييلو، رئيس احتاد القوميني الكونغوليني، أمام احملكمة اجلنائيـة الدوليـة،                )أ( 
  ؛وحماكمة الرئيس الليبريي السابق أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون

ري جبمهورية الكونغو الدميقراطية، ومها جريمان كاتانغا،       اعتقال زعيمني متمردين يف مقاطعة إيتو      )ب( 
قائد جبهة املقاومة الوطنية يف إيتوري، وماتيو نغودجولو شوي، الزعيم السابق جلبهة القوميني ودعـاة االنـدماج                 

  والعقيد يف اجليش الوطين الكونغويل، وإحالتهما إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛

عن احملكمة اخلاصة لسرياليون يف حق كل من أليكس تامبا برميا، وبرميـا             صدور إدانات وأحكام     )ج( 
بازي كامارا، وسانتيغي بوربر كانو التابعني للمجلس الثوري للقوات املسلحة، وآليو كونديوا التابع ملليشيا قوات               

  .الدفاع املدين

س على مجيع منتهكي حقـوق      بيد أن مكتب املمثلة اخلاصة يعترب أنه ال بد من احلفاظ على الضغط املمار              - ١٥
معنني يف أفعاهلم واملستمرين فيها والذين ترد أمساؤهم يف مرفقات التقارير األربعة األخرية لألمـني                املُ ١٦ل الطفل ا 
ومجيع القرارات السابقة املتعلقة باألطفال ) ٢٠٠٥(١٦١٢وجيدر يف هذا الصدد التذكري بقرار جملس األمن  . )٢(العام

، واليت يشدد اجمللس فيها على مسؤولية الدول يف وضع حد لإلفالت مـن العقـاب وحماكمـة                  والرتاعات املسلحة 
                                                      

ــائق   )٢( ــر الوث -A/62/609 وA/61/529-S/2006/826 وA/59/695-S/2005/72 وA/58/546-S/2003/1053انظ

S/2007/757. 
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املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وغري ذلك من اجلـرائم الـشنيعة                 
 . املرتكبة يف حق األطفال

  ذُكر، باالقتران مع العملية الـسياسية اجلاريـة املتعلقـة         وإن تطبيق املعايري الدولية يف قضايا من قبيل ما           - ١٦
 العمل الذي يقوم به الداعون إىل محاية األطفال عن طريق فتح اجملال أمام          ، قد عززت كثرياً   )٢٠٠٥(١٦١٢بالقرار  

ملموسة من وبدأ هذا احلوار يثمر التزامات  .إجراء مزيد من احلوار اجملدي مع األطراف املتنازعة بشأن محاية األطفال
وأوجزت املمثلة اخلاصـة يف تقريرهـا        .جانب األطراف املتنازعة تترجم على أرض الواقع إىل محاية فعلية لألطفال          

السابق املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان اخلطوات اليت اختذهتا األطراف املتنازعة يف كوت ديفوار، بتعاون مع األمم                 
 .، من أجل تنفيذ خطط عمل لوضع حد إلشراك األطفال يف قواهتا املتحاربة            املتحدة وشركائها املعنيني حبماية الطفل    

فكفّـت  . ٢٠٠٧ التوصل إىل إجناز هام يف عام        ٢٠٠٣وأتاح الزخم املتراكم ابتداء من احلوار الذي أجري يف عام           
والية للحكومة عن   قوات الدفاع واألمن املنضوية حتت لواء القوى اجلديدة وجمموعات امليليشيات املسلحة األربع امل            

ونتيجة لذلك، ُشطبت هذه  .جتنيد األطفال واختذت تدابري متضافرة لتحديد مجيع األطفال يف صفوفها واإلفراج عنهم
األطراف اخلمسة مجيعها من مرفقي التقرير السنوي السابع املقدم من األمني العام إىل اجلمعية العامة وجملس األمـن                

)A/62/609-S/2007/757(لرغم من أن امتثاهلا خلطط العمل سيظل حمط رصد متواصل، على ا. 

 على صعيد خطط العمل مع القوات واجلماعات املسلحة يف كـل مـن مجهوريـة أفريقيـا      وأُحرز تقدم أيضاً   - ١٧
 مع منظمة األمم املتحدة للطفولة      عت احلكومة اتفاقاً  ويف تشاد، وقّ   .النكا، وأوغندا  الوسطى، وميامنار، والسودان، وسري   

وإضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل . من أجل العمل على تسريح األطفال اجملندين من صفوف قواهتا املسلحة) ليونيسيفا(
 وذلـك  ،)٢٠٠٥(١٦١٢ بقرار جملس األمـن    إنشاء آلية للرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق الطفل، عمالً         

قي التقرير السادس الذي قدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة واجمللـس  بالنسبة لكافة حاالت الرتاع املسلح الواردة يف مرف  
)A/61/529-S/2006/826.(  ًمكتب املمثلة اخلاصة واليونيسيف وبعثات حفظ السالم واألفرقة القطريـة           ويضطلع حاليا 

انستان ومجهورية أفريقيا الوسطى،    املعنية التابعة لألمم املتحدة بالعمل األساسي الالزم إلنشاء آلية الرصد واإلبالغ يف أفغ            
وجيب التشديد على أن فعالية أي       . أدرجتا يف مرفقات أحدث تقرير سنوي لألمني العام        "جديدتان"ومها حالتان قطريتان    

نظام للرصد واإلبالغ واالمتثال تتوقف إىل حد بعيد على تعاون عدد من اجلهات اهلامة صاحبة املصلحة، وال سيما الدول           
 األمم  منظومةثل  متو . ومؤسسات اجملتمع املدين احمللية    وشركاء منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية      األعضاء  

 .املتحدة حلقوق اإلنسان عنصراً هاماً يف هذا الصدد

، املستمدة من آليـة الرصـد       )٣(وأتاحت التقارير اخلاصة ببلدان حمددة بشأن األطفال والرتاعات املسلحة         - ١٨
علومات منهجية ويف حينها ودقيقة وموضوعية عن االنتهاكات اخلطرية الستة الـيت ترتكـب يف حـق               واإلبالغ، م 

 حتديد هوية األطراف املعتدية، لكي ينظر فيها الفريق العامل املعين مبـسألة             يشملاألطفال يف الرتاعات املسلحة، مبا      
 هذه املعلومات وكشف هوية األطراف املعتدية يف        وقد تبّين أن قوة    .األطفال والرتاعات املسلحة التابع جمللس األمن     

هذه التقارير هلما تأثري رادع ومكَّنا الفريق العامل املعين مبسألة األطفال والرتاعات املسلحة من إبقاء الضغط السياسي 
                                                      

ــائق  )٣( ــر الوثـ  S/2007/515 وS/2007/520 وS/2007/400 وS/2007/391 وS/2007/260 وS/2007/259انظـ
 .S/2007/758و S/2007/686 وS/2007/666و
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اق، ميكـن   ويف نفس السي   .واختاذ إجراءات بشأن األطراف املتنازعة اليت يتبني أهنا ممعنة يف انتهاكها حلقوق الطفل            
للجنة حقوق الطفل أن تنظر يف املعلومات الوجيهة الواردة يف هذه التقارير اخلاصة ببلدان حمددة، إضافة إىل توصيات 
واستنتاجات الفريق العامل، عند استعراضها تقارير الدول األطراف املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلـق              

 . ويف معرض نظرها يف التقارير املقدمة مبوجب اتفاقية حقوق الطفلبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،

فريق العامل وغريه من اهليئات املعنية التابعـة لألمـم املتحـدة            الوإضافة إىل االلتزام املتواصل من جانب        - ١٩
 املمثلـة   وشركائها والضغط الذي تفرضه هذه اجلهات على األطراف املتنازعة، تتيح الزيارات القطرية اليت تقوم هبا              

 فرصة ساحنة إلجراء اتصاالت على أعلى مستوى وفتح األبواب أمام قيام فرق العمل القطرية للرصـد                 اخلاصة أيضاً 
واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة حبوار من أجل املتابعة مع السلطات العسكرية والسياسية، كما تتـيح التوصـل إىل                  

ئل جتنيد واستخدام األطفال ومحايتهم من االنتـهاكات اخلطـرية          التزامات رئيسية من جانب األطراف بتناول مسا      
وهذه الزيارات أيضا فرصة لتسليط الضوء على اجلهـود الوطنيـة    .األخرى اليت يتعرضون خالل الرتاعات املسلحة

لـة  ، قامـت املمث ٢٠٠٧ويف عام  .الرامية إىل تناول الشواغل املتعلقة مبسألة حقوق الطفل خالل الرتاعات املسلحة     
، ومجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي )٢٠٠٧يناير /كانون الثاين(اخلاصة بثماين زيارات قطرية مشلت السودان 

يونيه /حزيران(، وميامنار   )٢٠٠٧أبريل  /نيسان(، ولبنان واألرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل       )٢٠٠٧مارس  /آذار(
ارات اليت قامت هبا إىل بورونـدي ومجهوريـة الكونغـو           وكانت الزي  ).سبتمرب/أيلول(، وكوت ديفوار    )٢٠٠٧

 .الدميقراطية وكوت ديفوار هتدف يف املقام األول إىل متابعة توصيات الفريق العامل

وجاءت زيارات املمثلة اخلاصة إىل األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل ولبنان على إثر ما شـهدته األرض                 - ٢٠
ني منفصلتني موضع انشغال، من انتهاكات خطرية يف حق األطفال ورد ذكرها يف الفلسطينية احملتلة وإسرائيل، كحالت

 A/59/695-S/2005/72( بـشأن األطفـال والرتاعـات املـسلحة          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تقريري األمني العام لعـامي      
 ٢٠٠٦، كحالة حمددة موضع انشغال، كان تقرير األمني العام لعام           فيما يتعلق بلبنان  و ).A/61/529-S/2006/826و

، الذي شهد أسوأ اقتتال منذ هنايـة   ٢٠٠٦أغسطس  /يوليه وآب /وإسرائيل يف متوز  ه وبني   قد تناول مسألة الرتاع بين    
وكان هدف املمثلة اخلاصة الصريح هو الوقوف بنفسها على تأثري الرتاع املسلح على أطفال . احلرب األهلية يف لبنان

معاجلة مشكلة محاية األطفال من اآلثار السلبية للرتاع يف سياق هـذه        املنطقة، واعتربت أن من األمهية البالغة مبكان        
وبصفة خاصة، حتاورت املمثلة اخلاصة مع أطراف منها احلكومات واألمم املتحدة واجملتمع املدين هبـدف                .احلاالت

نـسانية وحقـوق    التوصل إىل التزامات ختدم محاية األطفال، كما تنص عليها الصكوك الدولية املتعلقة باملسائل اإل             
 .اإلنسان اليت تسري على األطفال يف سياق الرتاعات املسلحة

  التزامات احلكومات وغريها من األطراف املتنازعة

يرد فيما يلي موجز ببعض االلتزامات الرئيسية الصادرة عن احلكومات وغريها من األطراف املتنازعة خالل      - ٢١
وقد اختذت األطراف  ).A/62/228(ل أكرب يف تقرير املمثلة اخلاصة زيارات املمثلة اخلاصة، وهي التزامات ترد بتفصي

ويتمثل التحدي احلاسم يف ضمان متابعة االلتزامات والتقيد هبا  . من اإلجراءات من أجل الوفاء بالتزاماهتااملعنية عدداً
 .ال على أرض الواقـع    يف الوقت املناسب، ويف تنفيذها العملي، هبدف حتقيق نتائج ملموسة على صعيد محاية األطف             

ولتحقيق هذه الغاية، تدعو املمثلة اخلاصة جملس حقوق اإلنسان واألوساط املعنية حبقوق اإلنسان بـصفة أعـم إىل              
 .املشاركة يف رصد هذه التعهدات والتحقق من وفاء األطراف املتنازعة بالتزاماهتا املتعلقة حبماية األطفال
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ن جانب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، كما تـدعو اجملتمـع           وتوصي املمثلة اخلاصة بتعزيز الرصد م      - ٢٢
الدويل إىل مواصلة ختصيص متويل كاف لزيادة تعزيز القدرات واآلليات الوطنية املؤسسية واجملتمعية املتعلقة برصـد                

 .حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها، مبا يف ذلك حقوق األطفال

  جنوب السودان

نية وحكومة جنوب السودان بالسماح بوصول بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان             التزمت حكومة الوحدة الوط    -٢٣
واليونيسيف إىل الثكنات العسكرية للقوات املسلحة السودانية، واجليش الشعيب لتحرير السودان، والقوات واجلماعـات              

يعات وطنية لتجـرمي جتنيـد      املسلحة املتحالفة معهما من أجل رصد امتثاهلا والتحقق منه، كما التزمت بسن وتنفيذ تشر             
األطفال كمقاتلني، وختصيص موارد كافية إلعادة إدماج األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة، وإنشاء فرقة عمل مشتركة               

وتفيد أحـدث معلومـات      .معنية بالعنف اجلنسي ضد األطفال، وضمان سالمة موظفي املساعدات اإلنسانية ومحايتهم          
 من املبادرات اهلامة على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي، يف إطـار            طنية قد اختذت عدداً   وردت بأن حكومة الوحدة الو    

وتـشمل هـذه املبـادرات     .شراكة مع األمم املتحدة، من أجل حتسني محاية األطفال والتصدي لالعتداءات اليت تطاهلم           
واجلماعـات املـسلحة؛     جانب القوات    مراجعة التشريعات السارية هبدف حظر وجترمي جتنيد األطفال واستخدامهم من         

وتدريب أفرادها العسكريني وأفراد األمن؛ وإجياد آليات على صعيد اإلدارة واجليش وقوات الشرطة والقضاء للسهر على                
محاية الطفل والتصدي للعنف اجلنسي والعنف بسبب نوع اجلنس؛ واختاذ إجراءات عن طريق املؤسسات املنشأة يف إطار                 

نيد األطفال من جانب اجليش الشعيب لتحرير السودان، والقوات املسلحة السودانية، وأي            وقف إطالق النار للتصدي لتج    
 .أو متحالفة معها، وتعزيز عملية تسريح األطفال/مجاعة مسلحة خاضعة هلا و

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

د األطفال والعنـف    التزمت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية باختاذ تدابري من أجل معاجلة مسائل جتني            - ٢٤
اجلنسي ضد األطفال، ومبكافحة إفالت اجلماعات املسلحة من العقاب، ومن هذه اجلماعات األلوية غـري املدجمـة                 

 .التابعة للقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملوالية للوران نكوندا، والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا            
 أن سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية قد نفذت عدة اعتقاالت وأجرت حماكمات اًوتفيد املعلومات الواردة مؤخر
وباالقتران مع التقدم احملـرز يف تنفيـذ    .أشخاص متهمون بتجنيد واغتصاب األطفال     مثُل فيها أمام احملاكم الوطنية    

ات واجلماعـات املـسلحة     برنامج نزع سالح األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، ُخلِّص آالف األطفال من القو           
لكن ما حتقق قليل إن مل يكن منعدما فيما يتعلق بالقوات اليت يقودها لوران نكونـدا   .وأعيد إدماجهم يف جمتمعاهتم

 .وال يزال لوران نكوندا والقوات املوالية له جيندون األطفال ويعيدون جتنيدهم .والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا

ورونزيزا وكبار الوزراء يف حكومة بوروندي على مواصلة اجلهود احلكومية ملعاجلـة            ووافق الرئيس بيري نك    -٢٥
 مجيع األطفال   إلخالء سبيل مسألة حقوق األطفال ومحايتهم يف سياق مرحلة توطيد السالم، وخباصة كفالة إيالء األولوية              

 أو جمندين يف صفوف حزب حترير شعب        املرتبطني باجلماعات املسلحة وإعادة إدماجهم، سواء كانوا ال يزالون حمتجزين         
   مبواصلة مكافحة إفالت مرتكيب العنف اجلنسي مـن العقـاب،   والتزمت احلكومة أيضاً . قوات التحرير الوطنية-اهلوتو 

 تقـدما فيمـا     ٢٠٠٧ إىل أحدث معلومات وردت، فقد شهد عام         واستناداً .وال سيما مرتكبو هذا العنف ضد األطفال      
، عقب طلبات من ممثلي     ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان . األطفال املعتقلني الرتباطهم بقوات التحرير الوطنية     يتعلق باإلفراج عن    
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 قوات التحرير الوطنية، قام ممثلون حكوميون مفوضون مـن الـرئيس            -منشقني مزعومني من حزب حترير شعب اهلوتو        
 .اماتا ونقلهم منها إىل مركز التسريح يف غيتيغا طفل كانوا يف خميمات راندا وبور٢٠٠نكورونزيزا بتحديد هوية أكثر من 

  الشرق األوسط

صرح رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، باسم حكومة لبنان، بأن لبنان ملتزم بالتصديق علـى الربوتوكـول                 - ٢٦
 والتزم النائب الربملاين حممد رعـد،     . االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة         
 .باسم حزب اهللا، بعدم استخدام األطفال يف العنف املسلح أو التعبئة السياسية

ووافق الرئيس الفلسطيين حممود عباس ووزير اخلارجية زياد أبو عمر على إحياء العمل مبدونة سلوك بـني                  - ٢٧
ضع خطة عمل الفصائل الفلسطينية تقضي بعدم إشراك األطفال يف أعمال العنف السياسي، وإشراك اليونيسيف يف و         

 .ملنع استخدام األطفال يف هذا النوع من العنف

وصرحت وزيرة اخلارجية يف حكومة إسرائيل، تسييب ليفين، بأن حكومتها ملتزمة بالتحقيق يف اعتـداءات                - ٢٨
م وإضافة إىل ذلك، التز   . املستوطنني على أطفال املدارس يف قرية التواين يف حالة تكرارها وباختاذ اإلجراءات املناسبة            

منسق األنشطة احلكومية يف األراضي احملتلة، اللواء يوسف مشليف، بالتحقيق يف مسار اجلدار وأثره علـى احليـاة                  
اليومية ألطفال قرييت عزون عتمة والنعمان، وبإجراء حتقيق شامل يف حاالت التحرش واالعتداء اليت يتعـرض هلـا                  

يواجهها العاملون الصحيون واملرضى من أجل الوصـول إىل         األطفال يف األرض الفلسطينية احملتلة والصعوبات اليت        
 .مستشفيات القدس الشرقية بسبب اجلدار ونظام التصاريح التضييقي املرتبط به

  ميامنار

وافقت حكومة ميامنار على التعاون من أجل وضع آلية للرصد واإلبالغ فيما يتعلق بانتـهاكات حقـوق                  - ٢٩
، عن طريق تعيني املدير العام لوزارة الشؤون االجتماعية )٢٠٠٥(١٦١٢الطفل، وذلك ضمن إطار قرار جملس األمن 

 للمسائل ذات الصلة بتنفيذ اآللية؛ وعلى تقدمي تفاصيل عن اإلجراءات املتخذة ضد             واإلغاثة وإعادة التوطني منسقاً   
من أجل إتاحة قيـام األمـم       ، وقائمة بأمساء األطفال الذين أُخلي سبيلهم،        املُجنِّدين يف اجليش الذين َجّندوا أطفاالً     

وعلى الشروع يف خطة عمل مع األمم املتحدة، تشمل فيما تشمله إنشاء جلنـة فرعيـة                 املتحدة بالتحقق واملتابعة؛  
، ووضع إجراء شفاف لتقدمي الشكاوى عن حاالت جتنيد األطفـال، واختـاذ             إلعادة إدماج األطفال اجملندين سابقاً    

ولة عن املساعدة يف جتنيد األطفال والتحريض عليه، وإتاحة إمكانية وصول األمم            تدابري َجْزرية ضد األطراف املسؤ    
املتحدة بانتظام إىل مراكز التجنيد ألغراض التحقق، وتقدمي تدريب منتظم ملسؤويل القوات املسلحة يف جمال محايـة                 

 . منع التجنيداألطفال، وتنظيم محلة عامة للتوعية بقواعد تقدمي الشكاوى ولوائحها وطرائقها بغية

) تامـاداو كيـي  ( جبعل خطة عملها احلالية املتعلقة مبنع جتنيد األطفال يف قواهتا املسلحة           والتزمت احلكومة أيضاً   -٣٠
متوافقة مع املعايري الدولية وبتيسري خطط عمل ُتشرك جيش والية وا املتحدة وغري ذلك من األطراف الفاعلة غري التابعـة                

 بوجود حاجة إىل قيام الفريق القطري لألمم املتحدة يف ميامنار بإشراك احتاد كارين الوطين               وأقرت احلكومة أيضاً  . للدولة
 ).٢٠٠٥(١٦١٢ لقرار جملس األمن وحزب كارين الوطين التقدمي يف هتيئة خطط عمل ورصد التقيد هبا، وفقاً
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العام للمنظمات الدولية    حتت رئاسة املدير      عامالً ، أنشأت حكومة ميامنار فريقاً    ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول  - ٣١
 . مبنع جتنيد األطفال القاصرين يف اجلـيش       اخلاصة ُيعىن بآلية الرصد واإلبالغ      ،واإلدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية   

وتعاونت احلكومة أيضا مع فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة عن طريق تقدمي معلومات بـشأن                  
 منحى  لكن األمور ال تزال مل تأخذ      .إطار آلية تقدمي الشكاوى املنشأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية         جتنيد األطفال يف    

 فيما يتعلق مبسألة وصول األمم املتحدة إىل املناطق موضع االنشغال هبدف الرصد واإلبالغ، وبرغبة احلكومة                ُمرضياً
 .ير األمني العاميف تيسري خطط العمل مع اجلماعات اليت ورد ذكرها يف تقر

 كوت ديفوار

التزمت حكومة كوت ديفوار بإنشاء هيكل مشترك بني الوزارات لتناول مسألة محاية األطفال ووضع خطة  - ٣٢
عمل وطنية للقضاء على العنف اجلنسي املرتكب ضد األطفال، على الرغم من أن اتفاق واغادوغو السياسي ال يشري 

 .صراحة إىل مسألة األطفال

 النكا أوغندا وسري

عقب التقرير السابق للمقررة اخلاصة بشأن بعثتها إىل أوغندا وبعثة مستشارها اخلاص، الـسفري روك، إىل                 - ٣٣
 اللتزامات األطراف املتنازعة يف هذين البلدين، أُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بوضع          النكا، الذي تضمن سرداً    سري

تاميل ‘النكا وحركة  واختذت حكومة سري .م التاميلخطط عمل من جانب حكومة أوغندا وحركة منور حترير إيال
 استجابة لتوصيات الفريق العامل املعـين مبـسألة األطفـال    بعض التدابري اإلجيابية أيضاً‘ ماكال فيدوتاالي بوليغال  

 .والصراعات املسلحة التابع جمللس األمن

ضع الصيغة النهائية خلطة عملها وأفادت آخر معلومات وردت بأن حكومة أوغندا أعادت تأكيد التزامها بو - ٣٤
املتعلقة باألطفال املرتبطني بالقوات واجلماعات املسلحة يف أوغندا، حىت يتسىن شطب اسم قوات الدفاع الـشعبية                

وقد . األوغندية ووحدات الدفاع احمللية من مرفقات التقرير السنوي لألمني العام بشأن األطفال والرتاعات املسلحة             
 . مرحلة الصياغة الثانية وجتري مناقشتها مع حكومة أوغندابلغت اخلطة حالياً

، وهي خطة تلتزم    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ووقعت حركة منور حترير إيالم التاميل خطة عمل يف           -٣٥
 ٣١ سنة يف ١٨ سنة وبتسريح أي جمند يف صفوفها يقل عمره عن ١٨ للتجنيد إىل ىناحلركة مبوجبها برفع السن األد

 التزامات باحترام حياد وأمن املدارس واملستشفيات وأمـاكن         وتتضمن اخلطة أيضاً   .٢٠٠٧ديسمرب  /لكانون األو 
، وبضمان حرية وأمن وصول اجلهات الفاعلة العاملة يف جمال املساعدة اإلنسانية إىل             "مناطق آمنة "العبادة واعتبارها   

لكن اخلطة، مع ذلك، مل تصل بعد إىل         .ملعرضة للخطر املناطق املتأثرة ليتسىن إيصال املؤن واخلدمات إىل اجملتمعات ا        
مستوى املعايري الدنيا املطلوبة يف عدة جوانب، مثل إتاحة الوصول الكامل لألمم املتحدة بغرض التحقق، ووضـع إطـار          

ـ          رمسي للمبادئ والتدابري احملددة زمنياً     وأنـشأت   .د املتعلقة بتسريح األطفال بصورة مأمونة واملساءلة ومنع إعادة التجني
النكا جلنة متعددة التخصصات هبدف حبث االدعاءات املتعلقة بعمليـات اختطـاف وجتنيـد األطفـال                 حكومة سري 

الستخدامهم يف الرتاعات املسلحة، واالستجابة لالدعاءات املتعلقة باملساعدة والتحريض يف عمليات اختطاف األطفـال              
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 أخلت، عندما   ٢٠٠٨أبريل  /وحصلت تطورات مشجعة يف نيسان     .‘تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال   ‘ حركة   على أيدي 
 .وكان للحكومة دور يف تأمني تسريح هؤالء األطفال.  طفال٤٠ًحنو سبيل ‘ تاميل ماكال فيدوتاالي بوليغال‘حركة 

  التحديات الباقية املتعلقة بإشراك األطفـال       -  رابعاً
 يف الرتاعات املسلحة

  وجهـوداً   متآزراً عاله، ال تزال كثري من التحديات قائمة وتستدعي عمالً        رغم التطورات اهلامة املذكورة أ     - ٣٦
 متنازعة  وتظل املمثلة اخلاصة تشعر بقلق بالغ من أن أطرافاً         .عاملية متواصلة من أجل محاية األطفال املتأثرين باحلرب       

وتـود املمثلـة     . سافراً تهاكاًال تزال ترتكب االنتهاكات اخلطرية الستة يف حق األطفال، منتهكة القانون الدويل ان            
األطراف اليت أدرجت يف ُمرفقَي آخر تقرير لألمني العام بـشأن           إىل   جملس حقوق اإلنسان     توجه اهتمام اخلاصة أن   

وال تقتصر املمثلة اخلاصة علـى دعـوة         ).انظر املرفقني األول والثاين   ) (S/2007/757(األطفال والرتاعات املسلحة    
حمل مسؤولية حمورية وعاجلة وقانونية وأخالقية، إىل االمتثال للقواعد واملعايري الدولية من            الدول األطراف، اليت تت   

 إىل العمل يف إطار من التعاون مع اجملتمع الدويل لضمان تـسريح             أجل محاية األطفال يف أقاليمها، بل تدعوها أيضاً       
 ذلك، توصي املمثلة اخلاصة بقوة بـأن تكفـل          وإضافة إىل  .األطفال اجملندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع      

 .العدل الوطنية تلبية ما لألطفال املتأثرين بالرتاعات من احتياجات وحقوق خاصةإقامة إجراءات 

 على توطيد التدابري الوطنية والدولية املتعلقة       وتشجع املمثلة اخلاصة الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل أيضاً          -٣٧
يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف أعمال القتال، وال سيما عن طريق توقيـع                مبنع جتنيد األطفال    

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والتـصديق عليـه، وسـن                 
وينبغي أن   .سلحة واستخدامهم يف أعمال القتال    تشريعات حتظر صراحة وجترم جتنيد األطفال يف القوات أو اجلماعات امل          

 . الوالية القضائية خارج حدود اإلقليم هبدف تعزيز احلماية الدولية للطفل من التجنيدتستخدم تلك الدول أيضاً

وملا كانت معظم األطراف املتنازعة املدرجة يف مرفقات التقرير السنوي لألمني العام هي أطراف فاعلة من                 - ٣٨
إن املمثلة اخلاصة تطلب إىل الدول األطراف أن تساعد يف تيسري احلوار بني أفرقة العمل القطرية للرصد   غري الدول، ف  

واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة وتلك اجلماعات، هبدف وضع خطط عمل ترمي إىل وضع حد لتجنيـد األطفـال                  
 . األطفاليف حقواستخدامهم، والتصدي جلميع االنتهاكات اخلطرية األخرى املرتكبة 

  العمل مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان-  خامساً

ثلة اخلاصة، فإن   م منذ صدور التقرير السابق للم     الطفلرغم ما حتقق من خطوات هامة على صعيد محاية حقوق            -٣٩
 حـىت أبـسط     ، ألن األطراف ال تزال تتجاهل     الوضع العام الذي يعيشه األطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة يظل خطرياً         

 اليت تكتسيها مواصلة منظومة األمم املتحدة حلقـوق  ، أو األمهية القصوى،ومن مث األمهية. مبادئ القانون اإلنساين الدويل   
 .اإلنسان تأدية دور رئيسي والعمل بنشاط على ترسيخ ضرورة محاية حقوق األطفال املتأثرين بالرتاعات

وثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مـن          ويعمل مكتب املمثلة اخلاصة يف إطار تعاون         - ٤٠
واملفوضية عضو نشط يف فرقة العمل املعنية باألطفال  . حةلأجل إذكاء الوعي حبقوق األطفال املتأثرين بالرتاعات املس       

 مسألة تعزيز قـدرة     وُيشار إىل  .والرتاع املسلح وجلنتها التوجيهية املعنية بالرصد واإلبالغ الكائنة باملقر يف نيويورك          
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وبصفة خاصة، جتدر اإلشادة . املفوضية يف جمال رصد حقوق اإلنسان ضمن عمليات حفظ السالم والبعثات القطرية 
بالدور الرئيسي الذي تؤديه املفوضية يف أوغندا ونيبال، باعتبارها مشاركة يف رئاسة فرقة العمل القطريـة للرصـد        

). ٢٠٠٥(١٦١٢قوق الطفل واإلبالغ عنها مبوجب قرار جملس األمن         واإلبالغ، حيث تضطلع برصد انتهاكات ح     
وخالل السنة املاضية، أدى تعزيز التعاون بني مكتب املمثلة اخلاصة واملفوضية السامية إىل مزيد مـن التكامـل يف                   

ـ     اجلهود املبذولة من أجل محاية األطفال على أرض الواقع، وهو ما ميثل عامالً             ا يـشمل    يعزز امتثال األطراف، مب
ويرغب مكتب املمثلـة    . مشاركتهم يف خطط العمل الرامية إىل وضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم ومنع ذلك            

اخلاصة يف مواصلة تعزيز شراكته االستراتيجية مع املفوضية السامية بتشجيع زيادهتا ملشاركتها يف محايـة حقـوق                 
ها وعملها مع الدول األطراف، وزيادة ما تقدمه من خربة يف األطفال يف الرتاعات املسلحة، وال سيما يف سياق حوار

جمال حقوق الطفل لعمليات السالم، ضمن إطار طابعه التنسيق والتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف جمال 
 .محاية الطفل يف مثل هذه الظروف، وتعيني منسق رفيع املستوى معين باألطفال والرتاعات املسلحة يف جنيف

وجيد مكتب املمثلة اخلاصة ما يشجعه يف املمارسة اليت يتبعها عدد من املقررين اخلاصني واملتمثلة يف إدراج                  - ٤١
وتواصـل  . فرع متعلق باألطفال والرتاعات املسلحة يف تقاريرهم، ويف دفاعهم االستباقي عن محاية حقوق الطفـل           

 .باملسائل اليت تثري االنشغالاملمثلة اخلاصة تشجيع املقررين اخلاصني على إحاطتها علما 

 محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املـسلحة يف        وضعوسيواصل مكتب املمثلة اخلاصة تقدمي املعلومات عن         - ٤٢
وإن املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل بـشأن        . سياق حاالت قطرية حمددة قبل إجراء االستعراضات القطرية       

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات           التقارير القطرية املتعلقة بتنفيذ   
املسلحة، وبشأن التقارير املقدمة فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية ذاهتا واليت تتناول مسألة األطفـال والـرتاع املـسلح،                  

 .ستشكل األساس ملواصلة جهود الدعوة اليت يبذهلا مكتب املمثلة اخلاصة

 تشجيع الدول األطراف على توقيع الربوتوكول االختياري املتعلـق          اصل مكتب املمثلة اخلاصة أيضاً    وسيو - ٤٣
بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة والتصديق عليه، والدعوة إىل مزيد من التعاون الدويل لتعزيز القدرات الوطنية، 

 .مبا يشمل سن تشريعات منسجمة مع الربوتوكول االختياري

  التوصيات-  سادساً

 .تعيد املمثلة اخلاصة تأكيد التوصيات اليت سبق تقدميها يف هذا التقرير - ٤٤

تدعو املمثلة اخلاصة جملس حقوق اإلنسان وأوساط حقوق اإلنسان بصفة أوسع إىل مواصلة االستخدام        - ٤٥
يف سياق نشاط كآلية للدعوة يف سياق ما تقوم به من أنشطة، وال سيما  ) ٢٠٠٥(١٦١٢املنهجي لقرار جملس األمن     

وتدعو كذلك جملس    . األطفال يف الرتاعات املسلحة    ضد باالنتهاكات اخلطرية املرتكبة     اخلاصةآلية الرصد واإلبالغ    
 مـن جـدول     حقوق اإلنسان إىل إدراج مسألة مكافحة االنتهاكات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال كجزء ال يتجزأ             

املوضوع على مجيع ُصُعد عمل اجمللس ويف تقارير آلياته املواضيعية أعماله، مبا يشمل تعميم املسائل ذات الصلة ب       
 .والقطرية، وكذلك يف االستعراض الدوري الشامل
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توصي املمثلة اخلاصة بأن يكفل اجمللس أن تكون املالحظات اخلتامية والتوصيات الصادرة عـن جلنـة                 - ٤٦
 من الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    ٨دة   باملا حقوق الطفل بشأن ما تقدمه الدول األطراف من تقارير عمالً         

حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة أساساً إلجراء االستعراض الدوري الـشامل، وأن               
يعمل اجمللس كآلية متابعة تكميلية لتقييم تنفيذ هذه املالحظات والتوصيات، وال سيما فيما يتعلق بـاألطراف                

 .)S/2007/757(مرفقي التقرير السنوي لألمني العام املتنازعة املدرجة يف 

 تشجع املمثلة اخلاصة الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على تقدمي تقارير مبوجب الربتوكـول                - ٤٧
االختياري إىل جلنة حقوق الطفل؛ واختاذ تدابري ملساندة توصيات جلنة حقوق الطفل؛ وتعزيز التدابري الوطنيـة                

ملنع جتنيد األطفال يف قوات أو مجاعات مسلحة واستخدامهم يف أعمال القتال، وال سيما عن               والدولية املتخذة   
طريق توقيع الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة والتصديق              

مهم يف أعمال القتال؛    عليه، وسن تشريعات حتظر صراحة جتنيد األطفال يف قوات أو مجاعات مسلحة واستخدا            
 .واستخدام الوالية القضائية خارج حدود اإلقليم هبدف تعزيز احلماية الدولية للطفل من التجنيد

ملا كانت معظم األطراف املتنازعة املدرجة يف مرفقات التقرير السنوي لألمني العام هي أطراف فاعلة من  - ٤٨
اف أن تساعد يف تيسري احلوار بني أفرقة العمل القطريـة  غري الدول، فإن املمثلة اخلاصة تطلب إىل الدول األطر    

للرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة وتلك اجلماعات، هبدف وضع خطط عمل ترمي إىل وضع حد لتجنيـد                 
  األطفال، وذلـك عمـالً   يف حق األطفال واستخدامهم، والتصدي جلميع االنتهاكات اخلطرية األخرى املرتكبة         

 ).٢٠٠٥(١٦١٢و) ٢٠٠٤(١٥٣٩ بقراري جملس األمن

تدعو املمثلة اخلاصة الدول األطراف إىل أن تتقيد بالقواعد واملعايري الدولية حلماية األطفال املتأثرين بـرتاع                 - ٤٩
 حتـول مسلح، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، على سبيل األولوية، لتخفيف تأثري الرتاعات على األطفال حـىت ال                 

 . ومنصفاً كامالًإلنسان واحلريات األساسية متتعاً متتعهم بكافة حقوق ادون

توصي املمثلة اخلاصة بتعزيز الرصد من جانب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، كما تدعو اجملتمـع                - ٥٠
الدويل إىل مواصلة ختصيص متويل كاف لزيادة تعزيز القدرات واآلليات املؤسسية واجملتمعية الوطنيـة لرصـد                

 . ومحايتها، مبا يف ذلك حقوق الطفلحقوق اإلنسان وتعزيزها
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Annex I 

LIST OF PARTIES THAT RECRUIT OR USE 
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 Taliban Forces 
Parties in Burundi Parti de libération du peuple hutu (Palipehutu)-Forces nationales pour la 

libération (FNL) - Agathon Rwasa 
Parties in the Central 
African Republic 

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

2. Forces démocratiques pour la rassemblement (UFDR) 
3. Forces démocratiques populaire de Centrafrique (FDPC) 

Parties in the Democratic 
Republic of the Congo 

1. Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) 
2. Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
3. Front des nationalistes et integrationalistes (FNI)  
4. Front de résistance patriotique en Ituri (FRPI) 
5. Mai-Mai groups in North and South Kivu, Maniema and Katanga 

who have not integrated into FARDC 
6. Mouvement révolutionnaire congolais (MRC) 
7. Non-integrated FARDC brigades loyal to rebel leader 
 Laurent Nkunda 

Parties in Myanmar 1. Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) 
2. Karen National Union-Karen National Liberation Army Peace  
 Council 
3. Kachin Independence Army (KIA) 
4. Karen National Liberation Army (KNLA) 
5. Karenni Army (KA)  
6. Karenni National People’s Liberation Front (KNPLF) 
7. Myanmar National Democratic Alliance Army 
8. Shan State Army-South (SSA-S) 
9. Tatmadaw Kyi 
10. United Wa State Army (UWSA) 

Parties in Nepal Communist Party of Nepal-Maoist (CPN-M) 
Parties in Somalia 1. Remnants of the former Union of the Islamic Courts (UIC) 

2. Transitional Federal Government (TFG) 
Parties in Southern Sudan 1. Parties under the control of the Government of the Sudan  

 (a) South Sudan Defence Forces, including the forces of  
 Major-General Gabriel Tang Ginyi 

 (b)  Sudan Armed Forces (SAF) 
2. Parties under the control of the Government of Southern Sudan 
 (a)  Pibor Defence Forces 
 (b)  Sudan People’s Liberation Army (SPLA) 
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Parties in Darfur 1. Parties under the control of the Government of the Sudan  
 (a)  Chadian opposition groups 
 (b) Darfur Government supporting militias called the 
 Janjaweed 
 (c)  Police Forces, including the Central Reserve Police 
 (d)  Popular Defence Forces 
 (e)  Sudan Armed Forces (SAF) 
2. Former rebel parties who have accepted the Darfur Peace Agreement 
 (a)  Justice and Equality Movement (Peace Wing) 
 (b)  Sudan Liberation Army (SLA)/Abu Gasim 
 (c)  Sudan Liberation Army (SLA)/Free Will 
 (d)  Sudan Liberation Army (SLA)/Minni Minnawi 
3. Rebel parties who have rejected the Darfur Peace Agreement 
 (a)  Sudan Liberation Army (SLA)/Abdul Wahid 
 (b)  Sudan Liberation Army (SLA)/Shafi 
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Annex II 

LIST OF PARTIES THAT RECRUIT OR USE CHILDREN IN 

SITUATIONS OF ARMED CONFLICT NOT ON THE AGENDA 

OF THE SECURITY COUNCIL, OR IN OTHER SITUATIONS OF 

CONCERN, BEARING IN MIND OTHER VIOLATIONS AND 

                 ABUSES COMMITTED AGAINST CHILDREN 

Parties in Chad 1. Chadian National Army 
2. Chadian self-defence groups operating in Ade, Dogdore and 
 Mogororo 
3. Government of the Sudan-backed militias, known as the 
 Janjaweed 
4. Sudanese armed groups backed by the Government of Chad 
 (a)  Justice and Equality Movement 
 (b)  Sudan Liberation Army - G19 faction 
5. Union des forces pour la démocratie et le développement  
 (UFDD) 

Parties in Colombia 1. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
2. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del  
 Pueblo (FARC-EP) 
3. Illegal armed groups not participating in the demobilization 

process 
 (a)  Autodefensas Campesinas del Casanare  
 (b)  Frente Cacique Pipinta 

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

Parties in Sri Lanka 1. Karuna faction 
2. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 

Parties in Uganda Lord’s Resistance Army (LRA) 
(a)  Local defence units 
(b)  Uganda People’s Defence Forces (UPDF) 

 -  -  -  -  
  


