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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات          
   *املسلحة، راديكا كوماراسوامي

  موجز    
تعرض املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املـسلحة يف هـذا               

يتها، مبا يشمل معلومات عن زياراهتا      التقرير األنشطة اليت أجرهتا يف سياق االضطالع بوال       
 جدول والتحديات اليت ال تزال قائمة يف        ،امليدانية وعن التقدم احملرز يف توقيع خطط العمل       

 ٢٠١١مايو  /التقرير الفترة من أيار   ويغطي  . باألطفال والرتاعات املسلحة  األعمال املتعلق   
  .٢٠١٢مايو /إىل أيار

ـ    احملرز منذ فترة اإلبالغ السابقة       وتسلّم املمثلة اخلاصة بالتقدم      لة ساءفيما يتعلق مب
، )٢٠٠١(١٩٩٨ اعتماد جملس األمن للقرار      بفضلاملعتدين على املدارس واملستشفيات،     

نظام ردع مرتكيب االنتهاكات حبق األطفال من خالل أول حكم أصـدرته احملكمـة              وب
كمـا أهنـا   . فال واسـتخدامهم اجلنائية الدولية بشأن جرمية احلرب املتمثلة يف جتنيد األط 

إشـراك  بالتقدم احملرز يف ما خيص التصديق على الربوتوكول االختيـاري بـشأن              تسلّم
األطفال يف املنازعات املسلحة والتوقيع على خطط عمل ترمي إىل تسريح األطفال مـن              

  .اجلماعات املسلحة
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 إزاء اسـتمرار    على الرغم من هذا التقدم، ال يزال القلق يساور املمثلة اخلاصة          و  
تـسريح  لإعداد خطط عمـل     يف  تأخر  الإفالت اجلهات مرتكبة االنتهاكات من العقاب و      

مثـل  مسائل أخرى تتعلق حبماية األطفـال،       كما أهنا تناقش    . يف بعض البلدان  األطفال  
لقوات التحاق األطفـال بـا    نع  ملاحلماية  من خالل تدابري اجلرب و    استرداد حقوق األطفال    

 املتناميتسلّط املمثلة اخلاصة الضوء على االجتاه        وعالوة على ذلك،  . سلحةواجملموعات امل 
  .حنو قتل األطفال وتشويههم باستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة

 املمثلة اخلاصة سلسلة من التوصيات املوجهة إىل الدول األطراف يف           تقدموأخرياً،    
ستعراض يف إطار آلية االسـتعراض الـدوري         اال موضوعاتفاقية حقوق الطفل، والدول     

الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان، واجمللس املذكور والدول األعضاء، من أجل تعزيـز        
  .محاية حقوق الطفل
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  مقدمة  -أوالً  
، ٢٠١٢مـايو   / إىل أيار  ٢٠١١مايو  / الفترة من أيار   يغطييقدَّم هذا التقرير، الذي       -١

 وما أصدرته اجلمعية من قرارات الحقة أخرى عن حقوق ٥١/٧٧ بقرار اجلمعية العامة عمالً
 الذي طلبت فيه اجلمعية إىل املمثلة       ٦٦/١٤١لطفل، مبا يف ذلك أحدث قراراهتا وهو القرار         ا

اخلاصة املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة أن تواصل تقدمي التقـارير إىل جملـس حقـوق               
واليتها، مبا يـشمل معلومـات عـن    ل أدائهاسياق اإلنسان عن األنشطة اليت تضطلع هبا يف    

جدول األعمال املتعلـق    انية وعن التقدم احملرز والتحديات اليت ال تزال قائمة يف           زياراهتا امليد 
  .األطفال والرتاعات املسلحةب
 املسلحة إىل وقوع انتهاكات حلقوق األطفال اإلنسانية فحسب،     توال تؤدي الرتاعا    -٢

ررة من  فالبلدان املتض . بل هي حترمهم كذلك من حقوقهم االجتماعية واالقتصادية األساسية        
وفيات األطفـال   ومؤشرات التعليم   حبسب  شة ال تزال متخلفة     اهلالرتاعات املسلحة والدول    

العامل فثلثا أطفال   . ويتباين حجم تأثر األطفال هبذا الوضع     . وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
الباً مـا   وغ. غري امللتحقني باملدارس يعيش يف هذه البلدان      واالبتدائية  ممن هم يف سن املرحلة      

اجملموعات املسلحة لعدم تـوفر     أو  يلتحق األطفال يف هذه السياقات مبحض إرادهتم بالقوات         
هذا عالوة على استمرار تشويه واختطاف آالف األطفال وتعرضـهم          . خيارات أخرى هلم  

 . يف كثري من البلـدان     املساعدة اإلنسانية ومن الرعاية الصحية    للعنف اجلنسي وحرماهنم من     
للتوقيف التعسفي واالحتجاز والتعذيب     ،املشمولة بالتقرير فترة  أيضاً، خالل ال   األطفال،   تعرضوقد  

  . دروع بشرية يف العديد من البلدانكويف التفجريات االنتحارية وسوء املعاملة واستخدموا 
ومن الشواغل الرئيسية اليت ال تزال تثري قلق مكتب املمثلة اخلاصة ضرورة التصدي               -٣

املسؤولني عن انتهاك حقوق األطفـال يف حـاالت   وتقدمي أكثر فالت من العقاب    إلملسألة ا 
ملمثلة اخلاصة  السابق الذي قدمته ا   منذ التقرير   تقدم كبري    وقد أحرز    .الرتاع املسلح إىل العدالة   

)A/HRC/18/38 (   إفالت مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حبـق      جهود إهناء حالة    يف  فيما يتعلق
بـشأن  احملكمة اجلنائية الدوليـة     أول حكم أصدرته    ذلك من   بني  تب، كما   األطفال من العقا  

يف جمـال   أيـضاً   وهناك تقدم مستمر    . جرمية احلرب املتمثلة يف جتنيد األطفال واستخدامهم      
 األطفـال يف    إشـراك  الطفل بـشأن     التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     

 اإلفالت من العقاب ال يزال منتشراً       على أن . بلداً ١٤٧ املسلحة الذي صدق عليه      املنازعات
 اجلناة الذين يستمرون يف ارتكـاب      حماسبةوينبغي أن يضع اجملتمع الدويل على رأس أولوياته         

لقواعـد  ل الدولتطبيق   ضمان   يفرائداً   ويشكل جملس حقوق اإلنسان شريكاً    . هذه األفعال 
  . واملعايري الدولية اليت حتمي حقوق األطفال

حقوق  بشأن ١٨/١٢وترحب املمثلة اخلاصة باعتماد جملس حقوق اإلنسان القرار           -٤
وتعرب عن تقديرها بوجه خـاص      . اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث       

استخدام تعزيز  ذ سياسة شاملة يف جمال قضاء األحداث من أجل   يضع وتنف وإىل  لدعوة الدول   
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فـصل األطفـال    ضرورة   التشديد على    وتود. قوميي والتأهيلي تدابري بديلة، مثل القضاء الت    
قوات أو جمموعات مسلحة، قدر اإلمكان، عن البالغني، إذا ما أوقفوا أو احتجزوا             امللتحقني ب 
 إلعـادة   ات على أمهية تضمني سياسات قضاء األحداث اسـتراتيجي        ُتشّددكما  . أو سجنوا 

. لكي يتسىن هلم أداء دور بّنـاء يف اجملتمـع         تستهدف األطفال اجلناة    وإعادة إدماج   التأهيل  
املتعلقـة بقـضاء    احملـددة   املسألة  تناول  أمهية   إلقاء الضوء على     تود املمثلة اخلاصة   وأخرياً،

كانوا أو يزعم   األحداث لألطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة، وال سيما األطفال الذين           
  .أهنم كانوا مرتبطني بقوات أو مبجموعات مسلحة

 بشأن حقوق الطفل،    ١٩/٣٧القرار  أيضاً عن تقديرها العتماد      املمثلة اخلاصة    وتعرب  -٥
الذي أدان فيه اجمللس بأشد العبارات كل االنتهاكات اليت ترتكب حبق األطفال يف الرتاعـات               

مـن  مرتكبيهـا  إفالت وحلالة املسلحة وحث مجيع األطراف على وضع حد هلذه االنتهاكات          
عوة الدول إىل املوافقة على التزامات باريس حلماية األطفال من التجنيـد            وترحب بد . العقاب

واالستخدام من قبل القوات أو اجملموعات املسلحة واختاذ تدابري خاصة حلمايـة األطفـال يف               
تعاملهم مع القانون، واختاذ كل التدابري املمكنة لضمان تـسريح األطفـال املـستخدمني يف               

  . ودجمهم يف اجملتمع ، وتنفيذ تدابري فعالة إلعادة تأهيلهمدجمهمالرتاعات املسلحة وإعادة 
 املتعلـق   ١٩/٩عتمـاد القـرار     كذلك عـن تقـديرها ال      املمثلة اخلاصة    وتعرب  -٦

 ،مكـان الوالدات وحق كل إنسان يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونية يف كـل               بتسجيل
ية حقوق الطفل بشأن إجراء تقـدمي       ختياري التفاق االربوتوكول  املتعلق بال  ١٧/١٨ والقرار

اللذين يتسىن مبوجبهما لألفراد أو جمموعات األفراد، مبن فيهم األطفـال، ممـن             ،  البالغات
يّدعون أهنم ضحايا انتهاكات منصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني تقـدمي            

  .بالغات إىل اللجنة للنظر فيها

  املتحدة حلقوق اإلنسانالعمل مع آليات األمم   -ثانياً  
 مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        وثيقاً يتعاون مكتب املمثلة اخلاصة تعاوناً      -٧

اإلنسان هبدف إدماج قضايا حقوق الطفل املتعلقة بالرتاعات املسلحة يف عمل آليات حقوق             
، وهيئـات   اإلنسان، مبا فيها االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان          

التوصيات الصادرة عن آليات    ال تزال    وباإلضافة إىل ذلك،  . املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة  
هامـة  دعوية أدوات تشكل األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن األطفال والرتاعات املسلحة         

  . يف عمل املمثلة اخلاصة
قوق فني املعنيني حب  للموظونشرها  يف امليدان   مفوضية حقوق اإلنسان    كما أن تواجد      -٨

 يف كولومبيا ونيبـال،   هو احلال   السياسية، كما   اإلنسان يف عمليات حفظ السالم والبعثات       
مسامهة هامة يف جمال رصد االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال خـالل الرتاعـات             يسهمان  

  .هااملسلحة واإلبالغ عن
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جلنة حقوق الطفل خبصوص    وتعلق املمثلة اخلاصة أمهية كبرية على عملية اإلبالغ إىل            -٩
وخالل الفترة قيـد    .  األطفال يف املنازعات املسلحة    إشراكتنفيذ الربوتوكول االختياري بشأن     

االستعراض، قدم مكتب املمثلة اخلاصة معلومات تتعلق مبسألة األطفال والرتاعات املسلحة إىل            
 مجهوريـة الكونغـو     اللجنة، وخاصة قبل االستعراضات القطرية اليت أجرهتا اللجنة لكل مـن          

لورود شواغله يف املالحظات اخلتامية      سرورهويعرب املكتب عن    . الدميقراطية وميامنار وتايلند  
ويـشجع  . املالحظات ذات الصلة للجنة يف أغراضـه الدعويـة        وسيواصل اإلفادة من    للجنة،  

 ذات أولوية   املكتب الدول األطراف يف االتفاقية على تنفيذ توصيات اللجنة باعتبار ذلك مسألة           
  . يف الربوتوكول االختيارياملناسب وفقاً ملا هو منصوص عليهوتقدمي التقارير إليها يف الوقت 

كما قدم مكتب املمثلة اخلاصة مسامهات يف االستعراض الدوري الشامل فيما خيص              -١٠
مجهورية أفريقيا الوسـطى وكولومبيـا      ، ويعتزم تقدمي معلومات عن      باكستان وسري النكا  

  . لينظر فيها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل خالل دوراته املقبلة يلوما
الـيت  ) A/HRC/18/38(وتكرر املمثلة اخلاصة التوصية الواردة يف تقريرها الـسابق            -١١

يراعـي بانتظـام    شجعت فيها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل علـى أن            
لدى استعراض تقرير دولة مـن الـدول        جلنة حقوق الطفل    تقدمها  اليت  املالحظات اخلتامية   

ولوية لتنفيذ التوصـيات ذات     األ الدول األطراف على منح      حتثّ املمثلة اخلاصة  و. األطراف
  .عند االقتضاءالصلة الصادرة عن الفريق العامل، وذلك مبساعدة اجملتمع الدويل 

ات اخلاصة  املكلفني بواليات يف إطار اإلجراء    وتكرر املمثلة اخلاصة دعوهتا إىل مجيع         -١٢
 ،، يف بعثاهتم وتقاريرهم وتوصياهتم، التحديات اليت يواجهها األطفال        االعتبارن يأخذوا يف    أل

  . تلك الشواغلحييطوها علماً ببقدر ما ترتبط بوالية كل منهم، وأن 
صة ببلدان  ويشجع جملس حقوق اإلنسان، لدى النظر يف قرارات تتعلق حباالت خا            -١٣

حمددة أو يف قضايا مواضيعية أو اعتمادها، على أن يدرج فيها توصيات بشأن محاية األطفال               
وتتضمن قرارات عديدة اعتمدها اجمللس     . املتضررين من الرتاعات املسلحة وإشارات إىل ذلك      

 بشأن ١٨/١-دإ و ١٧/١-دإ، مبا يف ذلك القرار       كهذه االستعراض إشارات خالل الفترة قيد    
   .مهورية العربية السورية الذي أدان فيه اجمللس بشدة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفالاجل

التقدم والتحديات يف جمال مواجهة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد           -ثالثاً  
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

طفـال يف   أُحرز تقدم يف جمال محاية األ     ،  ر التقرير السابق للممثلة اخلاصة    منذ صدو   -١٤
) ٢٠١١(١٩٩٨ القرار   ٢٠١١ هيولي/ متوز ١٢فقد اعتمد جملس األمن يف      . الرتاعات املسلحة 

 مـرتكيب وطلب فيه إىل األمني العام أن يدرج يف مرفقي تقاريره عن األطفال والرتاع املسلح         
تكـررة علـى    املتهديدات  الجمات و اهل و أو املستشفيات /تكررة على املدارس و   املجمات  اهل
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إعـداد  كذلك إىل   األمن  ودعا جملس   .  هبذه املرافق  ص املشمولني باحلماية فيما يتصل    األشخا
. ذه االنتهاكات واالعتداءات  ارتكاب اجلناة هل   لوقف   ، دون تأخري،  خطط عمل حمددة زمنياً   

مبا يف ذلـك     ، كفالة احترام قراراته املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلح       عزمه على كما كرر   
  .وجلان اجلزاءاتاملعين باألطفال والرتاع املسلح ت بني الفريق العامل تعزيز االتصاالب

وعقب اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتها املمثلـة اخلاصـة املعنيـة            ،ويف الشهر نفسه    -١٥
 عمـالً جلنـة جملـس األمـن       قامـت   األطفال املتضررين بـالرتاع يف الـصومال،         حبالة

نطـاق  ، بتوسـيع     بالصومال وإريتريا  املتعلقني) ٢٠٠٩(١٩٠٧و) ١٩٩٢(٧٥١ بالقرارين
 األطفال، مبا فيها التجنيـد      املرتكبة ضد لتشمل االنتهاكات اجلسيمة    اجلزاءات  معايري تسمية   

القتل والتشويه والعنف اجلنسي واالختطاف وشن اهلجمات على املـدارس          واالستخدام، و 
زاءات الـيت لـديها     وهبذا يصل عدد جلان اجل    .  القسري يف الصومال   تشريدوالواملستشفيات  

كـوت  (حبق األطفال إىل أربـع جلـان        املرتكبة  معايري تسمية تتعلق باالنتهاكات اجلسيمة      
  ). ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال والسودان

ترمجت منذ صدور التقرير السابق للممثلة اخلاصة املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان،            و  -١٦
 ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والصومال وجنوب الـسودان         حكومات كل من أفغانستان   

ووقعت األمم املتحدة على خطط عمل جديـدة        . تعهداهتا حبماية األطفال إىل إجراءات فعلية     
 ١٥يف  الـوطين التـشادي     يش  اجلتأمني تسرحيهم، مع    ولوقف جتنيد األطفال واستخدامهم،     

تشرين  ٢٢ إلعادة إرساء الدميقراطية يف      يش أفريقيا الوسطى الشعيب   وج؛  ٢٠١١يونيه  /حزيران
 ٢٠ يف   فريقيا الوسـطى  نيني من أجل العدالة والسالم يف أ      وجتمع الوط ؛  ٢٠١١ كتوبرأ/األول

، ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٣اجليش الشعيب لتحرير السودان يف      و،  ٢٠١١ نوفمرب /تشرين الثاين 
 . على التوايل

 التدابري املطلوبة لالمتثال    املاوي املوحد  - احلزب الشيوعي النيبايل  ويف نيبال، اختذ      -١٧
 علـى   غري املؤهلني التام خلطة عمله بوقف دفع األموال وتوفري السكن وتشجيع القاصرين           

 أجرت احلكومة حتقيقات حول مـصري  ،ويف سري النكا. التسجيل يف برامج إعادة الدمج   
، امتثاالً للتعهدات   ا هبارايت ينيإلالذي يقوده   لفصيل  التحاقهم با يزعم  ال يزال   األطفال الذين   

وخالل الزيارة اليت قامت هبا املمثلة اخلاصة إىل الـصومال يف           . اليت قطعتها يف خطة عملها    
، أعادت احلكومة الفدرالية االنتقالية التأكيد علـى تعهـدها          ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

القـوات  بالتفاوض على خطة عمل لتسريح الفتيات والفتيان املنخـرطني يف صـفوف             
.  احلليفة هلا، وقد بدأت العمل مع األمم املتحدة لتحقيق هذا اهلدف           تاحلكومية وامليليشيا 

وضع حد لتجنيد   من أجل   خطة عمل    على   عبشأن التوقي فاوضات  ويف ميامنار، وصلت امل   
القوات املسلحة، مبا يف ذلك قوات حرس احلدود، إىل مرحلتـها    األطفال واستخدامهم يف    

   .ملتوقع أن جيري التوقيع خالل فترة وجيزةاألخرية ومن ا
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 جيش الرب للمقاومة  وأُحرز كذلك تقدم يف جمال محاية األطفال الذين اختطفهم            -١٨
إجـراءات   بوضع   ٢٠١١مايو  /يف أيار قوات الدفاع الشعبية األوغندية     بقيام  عرب احلدود،   

رب للمقاومـة يف    عمل موحدة الستقبال وتسليم األطفال والنساء املنفصلني عن جيش ال         
وجـوب  ، تنص علـى  مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى    

تسليم مجيع األطفال املنفصلني عن جيش الرب للمقاومة، املوجودين يف عهـدة قـوات              
  .الدفاع الشعبية األوغندية، يف غضون سبعة أيام

واجهـة  فيما يتعلق مب  ديات كبرية   وعلى الرغم من التقدم احملرز، ال تزال هناك حت          -١٩
إفالت مرتكيب اجلرائم اخلطرية حبق األطفـال       ف . األطفال حبقاالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة    

تنـامي   اخلاصة بكثري من القلق      ةاملمثلوتالحظ  . حتدياً خطرياً ال يزال يشكل    من العقاب   
 األمـني   أدرج، إذ    حبق األطفال   انتهاكات جسيمة  اجلناة الذين يستمرون يف ارتكاب    عدد  

مخس سنوات علـى    ملدة   طرفاً من أطراف الرتاع،      ٣٢ العام يف الئحة مرتكيب االنتهاكات    
ومن الضروري بذل جهود إضافية لفرض االمتثال للواجبات الدوليـة ومعاجلـة            . األقل

االفتقار إىل اإلرادة السياسية، وضعف      ك تقوض مكافحة اإلفالت من العقاب    العناصر اليت   
عدم كفاية أو انعدام املوارد املخصـصة        األساسية القانونية والقضائية، إىل جانب       اهلياكل

  .واخلربة إلجراء التحقيقات واملالحقات
املسلحة من واجملموعات  حوار بني األمم املتحدة     تعترض إقامة   وال تزال احلواجز اليت       -٢٠

دم إمكانية الوصـول     ع  هذه احلواجز  من بني و. قائمةغري الدول يف جمال وضع خطط العمل        
 املسلحة ونقص اإلرادة السياسية، أو االنقسامات داخل تلـك اجلماعـات            اجملموعاتإىل  

ومن . اليت ترتكب االنتهاكات  تعيني اجلناة ومساءلة اجملموعات     أو عدم القدرة على      نفسها،
لكونغـو  ومجهوريـة ا   واجلمهورية العربية السورية  بني الدول املتأثرة بتلك القيود أفغانستان       

  .واليمنوكولومبيا الدميقراطية والفلبني 
ـ  واجملموعاتقوات  لالتحاقهم با وال تزال إعادة إدماج األطفال الذين سبق          -٢١ سلحة امل

نقص الفرص االقتصادية ونقص التمويل الطويل األجل، كما هـو          تتعرض لعقبات تتمثل يف     
ملتحقني  يزال الكثري من األطفال  حيث ال،الفلبنيمجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد واحلال يف 
يف كثري من البلدان يعرضان     القتال وانعدام األمن    وتواصل   .مسلحة داخل مجاعاهتم  بأطراف  

الفاعلة اليت تقدم الدعم يف جمـال        اجلهات من إمكانية وصول     اناألطفال إلعادة التجنيد وحيد   
  .إعادة اإلدماج

موثوقة يف الوقـت املناسـب حـول     ومن التحديات األخرى ضمان توفر معلومات         -٢٢
وخالل الفتـرة املـشمولة   . االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب حبق األطفال يف األزمات الناشئة      

.  برز عدد من هذه التحديات يف كل من ليبيا ومايل واجلمهوريـة العربيـة الـسورية                بالتقرير
حول كيفية معاجلة وضع    وسترحب املمثلة اخلاصة بإجراء حوار مع مجيع شركاء األمم املتحدة           

وهي تشدد أيضاً على احلاجة إىل توفري قدرات خاصـة          . التطورالسريعة  األطفال يف الرتاعات    
   .حلماية األطفال يف مرحلة مبكرة من الرتاع
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أول حكم يصدر عن احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرميـة احلـرب              -رابعاً  
  املتمثلة يف جتنيد األطفال واستخدامهم

، أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية حكمهـا يف قـضية          ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤ يف  -٢٣
 جرمية حرب متثلـت     بارتكاب السيد لوبانغا    انتد وأ ،املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو     

 يف القوات الوطنية لتحريـر       أو طوعياً  يف جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزامياً        
يـشكل أول حكـم     و. يف األعمال القتاليـة   فعال  شاركة بشكل   واستخدامهم للم الكونغو  
حلـاالت  سابقة قضائية دولية مهمـة بالنـسبة         احملكمة بشأن قضية جتنيد األطفال       تصدره
وقـدمت  ، ٢٠٠٨ يف عام  وكانت املمثلة اخلاصة قد شهدت كخبرية أمام احملكمة       .مستقبلية

اسـتخدامهم  "و" زاميـا أو طوعيـا    جتنيد األطفال إل  "يت  عبارل مذكرة موجزة توفر توضيحاً   
جماالً التفسريان اللذان اعتمدهتما احملكمة     ويتيح  ". القتاليةلمشاركة بشكل فعال يف األعمال      ل

  .املسلحةاجملموعات أو  لزيادة محاية مجيع األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة
لتمهيدية واقترحتـه  احملكمة بالنهج الذي اعتمدته الدائرة ااألوىل يف   دائرة  القبلت  و  -٢٤

هنمـا  إ، حيث   "التجنيد" شكالن من أشكال     "التطويع" و "الّسوق": وهو أن اخلاصة   املمثلة
مسلحة، سواء أكان ذلـك     جمموعة  فتاة دون اخلامسة عشرة يف      أو  فىت  يشريان إىل إدماج    

ـ وأفادت املمثلة اخلاصة يف املذكرة املوجزة اليت قدمتها إىل احملكمـة            . قسراً أو طوعاً   أن ب
التمييز بني التطويع والتجنيد اإللزامي متييز ال معىن له، نظراً إىل أن أكثر التصرفات طوعـاً              
قد ال تكون أكثر من حماولة يائسة من قبل األطفال للبقاء، يف ظل حمدوديـة اخليـارات                 

فعالً وال ميكن يف هذه الظروف اعتبار أي موافقة من قبل األطفال كعمل طوعي              . األخرى
فسواء جند الطفل إلزامياً أو طوعياً، ال يكون للفصل بـني التجنيـد             .  الكلمة بكل معىن 

الطوعي وغري الطوعي أمهية من الناحية القانونية، فضالً عن كونه سطحياً مـن الناحيـة               
  .العملية يف سياق التحاق األطفال بالقوات أو اجملموعات املسلحة يف أوقات الرتاع

بشكل فعـال  املشاركة "عبارة ق تفسري واسع النطاق على تطبيوقررت الدائرة أيضاً    -٢٥
اجملموعات  أوالقوات  ب امللتحقنيلضمان العدالة واحلماية جلميع األطفال      " القتاليةيف األعمال   

واعتربت الدائرة أن العبارة تشمل جمموعة واسعة من األفراد، من أولئك املوجودين            . املسلحة
يـضطلعون بـأدوار     الفتيات والفتيان الذين     إىل) اشرةالذين يشاركون مب  (خط املواجهة    يف

مث قامت الدائرة بتنقيح هذا التفسري بتحديد كل حالة علـى حـدة             .  لدعم املقاتلني  متعددة
الدعم الذي  الدعم وما إذا كان     قد قدموا    ملعرفة ما إذا كان األطفال       جواعتماد اختبار مزدو  

  احملكمـة ومّيزت.  هدفاً حمتمالًمقيقي بوصفه خلطر ح  معرضهقد   إىل املقاتلني    األطفالقدمه  
 اليت حتدد وضع املقاتلني مبوجب القانون       "القتاليةاملشاركة املباشرة يف األعمال     "بني   بوضوح

وهو املعيار الذي ينطبق علـى      " القتاليةاملشاركة بشكل فعال يف األعمال      "الدويل اإلنساين و  
 تفـسرياً  ةاألخـري العبـارة  تفسري ضرورة  ة إىلمشري، القتاليةاستخدام األطفال يف األعمال     

 . ، دون إضفاء صفة املقاتل على هؤالء األطفالاًواسع
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   جرب األطفال واسترداد حقوقهم  -خامساً  
. حيثما تعلق األمر باألطفـال    تتجاوز بكثري جمرد معاقبة اجلناة      لدى العدالة وسائل    إن    -٢٦

سترداد حقوق األطفال وتـوفري اجلـرب        يتم اختاذها ال   اليتالتدابري  ومن األمور املتساوية األمهية     
ألسباب خمتلفـة،   و. لتعويضهم عن فقدان طفولتهم وعائالهتم وتعليمهم وسبل كسب عيشهم        

،  املـسلح  ر أثنـاء الـرتاع    رحلق هبم ض  نسبة ضئيلة من األطفال الذين      فقط  أن تشارك   يرجح  
لـذلك، ينبغـي أن   . نية أو دوليةأو كشهود يف احملاكمات اليت جتري أمام حماكم وط        كضحايا

يتحقق جلوء األطفال إىل العدالة يف حاالت الرتاع واحلاالت الالحقة للرتاعات بواسطة عمليات             
وبالنسبة للعديد من األطفال يف هذه احلاالت، ميكن آلليات غري قضائية،           . قضائية وغري قضائية  

يق املصاحلة يف اجملتمع، وتفتح البـاب        حتق وأن تعزز  مثالً أن توفر مساءلة فورية،       كآليات اجلرب 
 آليات غري قانونية، مثـل      تطبيقولكن هناك حتديات كبرية أمام      . أمام األطفال ملواصلة حياهتم   

  . ، وتوقعات الضحايا واحلاجة إىل تأمني دعم سياسي طويل األجلرد املالية والبشريةنقص املوا
 واألذى الذي حلق هبم، وتـوفري       االعتراف مبعاناة الضحايا  هو   اجلرب   واهلدف من   -٢٧

إرجاع الـضحايا، قـدر     يف سبيل   التعويض أو رد احلقوق أو االنتصاف من االنتهاكات،         
املبـادئ  املبادئ اليت تقوم على أساسها سبل اجلرب يف         وترد  . اإلمكان، إىل وضعهم السابق   

اكات اجلسيمة  األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنته         
) ٢٠٠٥(اإلنـساين    للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل       

تنص هذه املبادئ األساسية واملبـادئ      و. ٦٠/١٤٧ قراراها   يفاليت اعتمدهتا اجلمعية العامة     
 ، مواءمـة قوانينـها    وفقاً ملا يقضي به القانون الـدويل      لدول،  أنه ينبغي ل  التوجيهية على   

الداخلية مع التزاماهتا القانونية الدولية وذلك بتوفري سبل انتصاف كافية وفعالة وسـريعة             
ومالئمة للضحايا، مبا فيها اجلرب، وتعريفها بأهنا سبل رد احلقوق والتعويض ورد االعتبـار              

وقد يتخذ اجلرب أشكاالً خمتلفة ميكن أن تكـون         . والترضية وتقدمي ضمانات بعدم التكرار    
وتبقى فعالية أي شكل من أشكال اجلرب حمـدودة حـني           .  جمتمعية أو/و مجاعية و  فردية أ 

يقتصر هدفها على إعادة الضحايا إىل الوضع الذي كانوا عليه قبل تعرضهم لالنتهاكات،             
  . اليت كانت قائمةواملمارسات التمييزية اجلنسانية دون معاجلة أوجه عدم املساواة 

نائية الدولية لتوماس لوبانغا سابقة عاملية مهمة فحسب        وال تشكل إدانة احملكمة اجل      -٢٨
هم أيضاً  ميكن أن تس  جتنيد األطفال واستخدامهم، بل     يف  يف ما خيص جرمية احلرب املتمثلة       

بقدر كبري يف حتديد وتعريف احلق يف اجلرب يف القانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون     
أن تضع احملكمة مبـادئ  بام روما األساسي    من نظ ) ١(٧٥وتقضي املادة   . اإلنساين الدويل 

، مبا يف ذلك رد احلقـوق       ائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية    تعلق جبرب أضرار ضحايا جر    ت
ومن شأن القرار الذي ستتخذه احملكمة مستقبالً بـشأن جـرب           . والتعويض ورد االعتبار  

القـانون   يف   ورد كما    أن يعزز االعتراف القائم باحلق يف اجلرب،       لوبانغاالضحايا يف قضية    
  .  من اتفاقية حقوق الطفل٣٩مبا يف ذلك املادة اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان، 
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تعويـضات   دفعأول حمكمة دولية ُتدرج يف واليتها       هي  واحملكمة اجلنائية الدولية      -٢٩
وقد أنشأت الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا وأسندت إليـه         . ضحايا جرائم احلرب  ل

توفري الدعم املادي واملشورة    ووفري املساعدة العامة يف شكل إعادة الـتأهيل البدين         مهمة ت 
تكون للمحكمة فيها صالحية    النفسية لضحايا اجلرائم الدولية اليت ترتكب يف البلدان اليت          

لـدفع  وقد بدأ الصندوق يطبـق هنجـاً ابتكاريـاً          . دفع التعويضات اليت تقررها احملكمة    
مها أنه غري مرتبط بأية قضية حمددة ترفع أمام احملكمة ويقدم الـدعم             تعويضات بطريقتني   

للضحايا بشكل فردي ومجاعي على حد سواء؛ وأنه يتم متويلـه بـسلة متوهلـا الـدول                 
. والتربعات الطوعية، ما يعين أن التعويضات ال تقتصر على القدرات املالية للشخص املدان            

حلكم يف قضية لوبانغـا، املـسائل القانونيـة         اصدور  ، بعد   وستتناول احملكمة والصندوق  
كن أن خيلف آثاراً على اجملتمـع       دفع التعويضات، وهو ما مي    والعملية املتعلقة بتنفيذ والية     

  .األوسع نطاقاً املعين حبماية األطفال
وقد كانت التجارب السابقة املتعلقة جبرب األطفال حمدودة، وذلك سواء كانـت              -٣٠

 وتصوراًوتوفر املبادرات السابقة واحلالية دروساً مفيدة       .  حبكم احملكمة  إدارية أو مت تنفيذها   
، الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديـا     فعلى سبيل املثال، كانت     . عن التحديات القادمة  

 اتسم ذلك   وخمتلطة ُتسند إليها والية إلصدار حكم جبرب الضحايا، وإن        أول حمكمة خاصة    
للحكـم  لديها والية    فلم تكن    ، احملكمة اخلاصة لسرياليون   أما. فقط بطابع مجاعي ورمزي   

علـى  لكن احلكومة وضعت عوضاً عن ذلك برناجماً إدارياً جلرب الضحايا           و. جبرب الضحايا 
حمدودية املوارد جلمت إىل حد كبري تنفيـذ         بيد أن . جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة   أساس  

يا، يف إطار قانون العدالة والـسالم، جبـرب          احملكمة العل  رتأمويف كولومبيا،   . عملية اجلرب 
امللقـب  " فريدي رندون هريرا  "األطفال ضحايا التجنيد القسري، يف القضية املرفوعة ضد         

واعتربت احملكمة أن احتياجات كل     .  الذي كان متهماً بالتجنيد غري املشروع      "إل أليمان "
التركيز علـى تـدابري     ضحية وجتربتها، وال سيما الفتيات، ختتلف عن األخرى، وقررت          
  .فردية لرد االعتبار بدالً من التركيز على دفع تعويضات مادية مجاعية

االعتراف بتجارب عدد أكرب بكثري من الـضحايا        التعويض برامج   من خالل وميكن    -٣١
وال ينبغـي  . النامجة عن جمموعة أوسع من االنتهاكات، والتعويض عنها     واألضرار  اخلسائر  بو

شأن اجلرب أن يعرف الضحايا وأهليتهم للحصول على تعويض تعريفاً ضيقاً           ألي قرار يتخذ ب   
ـ   ومن  . فئات االنتهاكات اليت تعطي احلق يف اجلرب      وأن ال يقلص     شمل الـضحايا   املهم أن ي

 وتنظيممفتوحة ملقدمي الدعاوى     الذين مل يشاركوا يف إجراءات احملكمة، واإلبقاء على قائمة        
يتعني لدى اختاذ القرارات املتعلقة باألهلية لالسـتفادة        غري أنه   . سلسلة من الفترات للتسجيل   

وينبغي بالتايل منح األولويـة     . من اجلرب، أخذ املوارد اإلنسانية واملالية احملدودة بعني االعتبار        
لضحايا اجلرمية الفوريني واملباشرين وعائالهتم، مبن فيهم ضحايا التجنيد القسري وضـحايا            

تقيـيم  هذا عالوة على شـدة أمهيـة        . ا اجملموعات املسلحة وعائالهتم   اجلرائم اليت ترتكبه  
  . سنوات منذ وقوع األحداثالحتمال انقضاء عدة الحتياجات احلالية للضحايا، ا
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يم التعويضات من جمموعة من تدابري اجلرب، مبـا يف          يلتق عملية   تتألف أية وجيب أن     -٣٢
اجلرب بـني اجلـرب املـادي       تدابري  طائفة  وتتراوح  . ذلك مبادرات فردية ومجاعية وجمتمعية    

اكتـساب   والتدريب على    ،التعليم والرعاية الصحية  احلصول على    أو   أموال نقدية كدفع  (
وألسباب خمتلفـة،   ). كاالعتراف العام وإقامة الُنصب التذكارية    (اجلرب الرمزي   و) املهارات

حقوق األطفال تؤدي يف    فانتهاكات  .  ال يكون دفع املبالغ اجلزافية أفضل وسيلة للجرب        قد
. أغلب األحيان إىل ضياع فرصهم، كفقداهنم للتعليم ولعائالهتم ولسبل كسب عيـشهم           

 قد تكون تعويضات اجلرب األخرى، كربامج التعليم وإعـادة التأهيـل البـدين              ،وبالتايل
. لرد احلقـوق  نفعاً   أكثر   بدائلاملهارات وتوفري الدعم النفسي،     اكتساب  والتدريب على   

اليت تركز علـى املـصاحلة يف       اجملتمعية  اجلرب  برامج  تساعد  ىل ذلك، ميكن أن     ضافة إ وباإل
ويف هذا السياق، فإن النهج القائم على       . خفض حدة التوتر داخل اجلماعات ويف ما بينها       

البنيـة  إنشاء  اجملتمعات يف مبادرات لتحسني سبل كسب العيش و       املشروع والذي يشرك    
  .اً مفيداً، وإن تعّين تفادي تداخله مع برامج التنمية العاديةيكون خيارميكن أن التحتية 

أن الضحايا الذين كانوا أطفاالً وقت وقوع       هو  برامج اجلرب   وما ينبغي مراعاته يف       -٣٣
 االنتهاكات قد يواجهون الوصم والتهميش ألهنم كانوا يف السابق من األطفـال اجلنـود             

ؤدي إىل استبعادهم من اجملتمع، وال سـيما        زوجات أرغمن على الزواج، األمر الذي ي       أو
وقد يظهر أفراد اجلماعة كرهاً حيال األطفال اجلنود لـشعورهم بـأهنم     . الفتيات اجملندات 

وقد . ، وهو ما يزيد من االنقسامات القائمة      القتاليةتلقوا مكافآت ملشاركتهم يف األعمال      
ومع ذلـك،   .  يكونوا ضحاياه  تثري معضلة الطفل اجلاين اللبس للطفل نفسه وملن ميكن أن         

أسـاليب العمـل    ميكن لربامج اجلرب أن تساعد يف التعريف بأنه لن جيرى بعد ذلك حتمل              
وقد يكـون إدالء    . العالقة بني القادة السابقني وضحاياهم    تفكك  يف  تسهم  السابقة، وأن   

القيام حبملـة  قادة اجلماعات ببيان علين حول االستنتاجات القانونية املتعلقة باملسؤولية، مث      
توعية مكثفة باألحكام الصادرة واإلعالن بأنه ال ينبغي حتميل األطفال ضـحايا التجنيـد              
مسؤولية قانونية وأخالقية عن األعمال اليت ارتكبوها كمقاتلني خـالل الـرتاع، أفـضل     

  .ضمانات ملنع تكرار هذه احلاالت

  منع جتنيد األطفال  -سادساً  
فهم يف بعض احلاالت   . جملموعات املسلحة ألسباب خمتلفة   لقوات وا با األطفال   يلتحق  -٣٤

. يتم إكراههم وترهيبهم لالنضمام إليها     مسلحة أو    عناصرجيندون قسراً أو خيتطفون من قبل       
أيضاً يف سياقات الفقر والتمييز وأعمال االنتقام والوالء جملموعة اثنية أو دينية            وجيند األطفال   

األطفال، وال سيما أولئـك     والتشرد عاملني يدفعان    ام األمن    انعد يكونوغالباً ما   . أو قبلية 
  . احلماية والبقاءألغراض مسلحة  جملموعةالذين انفصلوا عن ذويهم، إىل االنضمام طوعاً 
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وبالنظر إىل تعقد جمموعة العوامل املؤثرة على جتنيد األطفال، فإن جناح استراتيجيات              -٣٥
جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة     إدارته من جانب    منع التجنيد يتطلب انتهاج هنج شامل و      
حتديـد ثـالث    ميكن  من منظور واسع النطاق،     و. على املستويات احمللية والوطنية والدولية    

على املستوى الوطين، وتعزيز    قانوناً  لتجنيد  اآليات فعالة ملنع    : استراتيجيات ملنع التجنيد هي   
  . وتوفري خيارات بديلة لألطفالعلى املستوى احمللي، اجملتمع آليات محاية 

  تطوير القانون ونشره وإنفاذه     
 يف جترمي هذا التجنيد     ةتتمثل التدابري احلامسة ملنع جتنيد األشخاص دون السن القانوني          -٣٦
ومن .  يف القوانني احمللية   جتنيد األطفال واستخدامهم  ملناهضة   القواعد واملعايري الدولية     إدراجب

مهية قيام الدول بتضمني قوانينها اجلزائية تشريعاً ُيجّرم صراحة جتنيد األطفال           األمور البالغة األ  
وما ميكن أن يعـوق  . دون السن القانونية واستخدامهم من ِقَبل القوات واجملموعات املسلحة 

قرارات العفو أو احلصانة اليت متنح حبكم الواقع إىل أفراد القوات املسلحة     التجرمي بشكل فعال    
أو اجملموعات املسلحة اليت تـصبح      /انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان و    ارتكاهبم  يف  املشتبه  

ومن الضروري لدى إعداد األحكام القانونية      . جزءاً من اجليش الوطين يف إطار عملية سالم       
  . كفالة عدم تطبيق العفو على األفراد الذين جيندون األطفال

كـن أن  ميو.  ملنع التجنيد أيضاً أمهية حامسةوتكتسي التدابري الرامية إىل نشر القوانني      -٣٧
لعبـت دوراً مهمـاً يف بعـض        يش، وقد   يف إطار اجل  تشمل إنشاء وحدات حلماية األطفال      

 املسلحة  واجملموعاتكما أن تنفيذ برامج التدريب التثقيفية هتدف إىل إعالم القوات           . البلدان
ال يقل عن ذلـك أمهيـة يف        اع املسلح،   باحلماية القانونية الواجب توفريها لألطفال أثناء الرت      

  . زيادة الوعي باملعايري الدولية واالمتثال هلا
علـى املـستوى    ملنع التجنيد   عالة  فوتشكل التحقيقات واملالحقات الفعلية أدوات        -٣٨

فعدم التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حبق األطفال أو معاقبة         . لكنها ال تزال ضعيفة   والوطين  
ا غالباً ما يرتبط بقضايا املساءلة، وإذا تعذر إجراء مالحقة بشكل منـهجي،             املسؤولني عنه 

وهـذا  . وجب إرساء نظام للردع مبالحقة األشخاص الذين يكررون ارتكاب االنتـهاكات    
، مثل  ةفضالً عن جواز تنفيذ تدابري عملية من جانب احلكومة ملنع التجنيد قبل السن القانوني             

جمانية تسجيل الوالدات أو آليات بديلة للتحقق من السن، فضالً عـن اعتمـاد سياسـات                
  .للتجنيد وإجراءات الفرز اإللزامية لرصد جتنيد األطفال يف اجليوش الوطنية

  واجملتمع احملليتعزيز آليات محاية العائلة     
واجملتمعـات  العائالت  وتعزيزها وزيادة وعي    اجملتمعية  ماية  احل آليات   إنشاءيشكل    -٣٩

أن ومن غري املرجح . نع هذا التجنيدملوقادهتا مبسألة جتنيد األطفال عناصر أخرى حامسة احمللية 
 األطفال  التحاقعات  اتنجح سياسات محاية األطفال ومنع التجنيد يف سياقات تشجع فيها اجلم          

ظم احلمايـة داخـل      األطفال أكثر عرضة للتجنيد حني تكون ن       كما أن . جملموعات املسلحة با
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 املـسلحة ألن    باجملموعـات ويف بعض السياقات، يلتحق األطفـال       . العائلة واجلماعة ضعيفة  
كما تبني أن العنف املرتيل هو عامل رئيـسي يف          . مجاعاهتم تشجعهم على ذلك   أو  /عائالهتم و 

ن أكثر  معاملة أوالدها تدفع هبم إىل الشوارع حيث يضحو     تسيءفالعائالت اليت   . جتنيد األطفال 
ففي كولومبيا على سـبيل     . صفوف اجملموعة املسلحة  يف   مباشرة    يندرجون عرضة للتجنيد، أو  

املثال، تبني أن اختاذ األطفال، وال سيما الفتيات، قرار اهلرب وااللتحاق مبجموعـة مـسلحة               
   .يتعرضون له مرتبط ارتباطاً وثيقاً باالستغالل املرتيل هلم واإليذاء البدين واجلنسي الذي

ـ     األطفال   التحاقواجلماعات قادرة على منع       -٤٠ القوات واجملموعـات   طوعاً أو قسراً ب
ماية األطفال أن تطلق إنذاراً بوجـود خطـر         فيمكن للنظم اجملتمعية حل   . املسلحة بوسائل عدة  

 اجملموعات املسلحة على الدعم املعنوي       احلاالت اليت تعتمد فيها    ويف. للتجنيد أو إعادة التجنيد   
الذي يقدمه السكان احملليون، تستطيع اهلياكل اجملتمعية أن تـضغط علـى القـادة              ملادي  أو ا 

وميكن أيضاً لوجهاء اجلماعات ككبـار الـسن        . محايتهموتأمني   األطفال   لتسريحالعسكريني  
مع األطراف غري احلكومية لدفعها على قطع التزامات حبماية األطفال          االتفاق  والقادة التقليدين   

إىل اتفاقات مع القادة    يف بعض احلاالت     توصل كبار السن      مثالً، ففي أفغانستان . دهمومنع جتني 
يف احلـد   أيضاً  ماية األطفال أن تساعد     حلاجملتمعية  نظم  الومن شأن   . احملليني ملنع جتنيد األطفال   

من االستضعاف العام لألطفال وتوفري محاية خاصة لألطفال الـذين يقطنـون ويعملـون يف               
  . أليتام واألطفال املنفصلني عن ذويهم، الذين هم أكثر عرضة خلطر التجنيدالشوارع وا

لتعيني  وضع كل بلد     حتليلماية األطفال وبناء قدراهتا     احمللية حل نظم  الويتطلب إشراك     -٤١
 وتـبني أن    .الوطين واجملتمعـي   ينيمواطن القوة والثغرات يف نظم محاية األطفال على املستو        

التنوع وسهل التكيف حلماية األطفال يف      شديد  ماية األطفال تشكل هنجاً     اجملتمعية حل ليات  اآل
 اجلمعيات النسائية   يف إطار ويف بعض احلاالت، نشأت آليات محاية األطفال        . سياقات خمتلفة 

بـشكل  األكثر عرضة  وتولت مجع املعلومات عن انتهاكات حقوق األطفال ومحاية األطفال        
أخرى حلماية األطفال بشكل تلقائي أو بدعم       جمتمعية   وتنشأ شبكات . خلطر التجنيد خاص  

  . اجملتمع احملليمن املنظمات غري احلكومية العاملة داخل 
حبقـوق األطفـال    اجملتمـع احمللـي     زيادة وعـي    املبادرات املتعلقة ب  وينبغي تنفيذ     -٤٢

ري جموعات مسلحة، وتعزيـز تغـي     اليت تترتب على التحاقهم مب    واالنعكاسات الطويلة األمد    
وثيق التعاون  باللوقف جتنيد األطفال،    اجملتمع احمللي والزعماء الدينيني     السلوك وتشجيع تدخل    

ومن املهم للغاية إقامة   . واملعلمني واألطفال أنفسهم  اآلباء واجملتمع احمللي والزعماء الدينيني      مع  
املمارسـات  يني  لتعإجراء مشاورات   ، شأنه شأن    هلذه القضية اجملتمع احمللي   تعزيز تبين   لحوار  

  . اإلجيابية القائمة والبناء عليها
ومن التحديات املشتركة إقامة روابط بني هياكل احلماية اجملتمعيـة، مـن جهـة،                -٤٣

وغالبـاً  . وعناصر النظام الرمسي املعين حبماية األطفال واخلدمات احلكومية، من جهة أخرى          
 احمللية، على الرغم من وجود أطـر        يتعذر على اخلدمات احلكومية الوصول إىل اجملتمعات       ما
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ويف السياقات الفائقة اهلشاشة، قد يشكل ضعف الدولـة وعـدم           . قانونية وسياساتية متينة  
سيطرهتا على مجيع املناطق عامالً من العوامل املسببة للثغرات اليت تشوب اخلدمات احلكومية             

ؤشراً على عدم مـنح     ويف سياقات أخرى، يكون هذا النقص م      . على مستوى اجملتمع احمللي   
األولوية الكافية هلذه املسألة وعدم توفري املوارد الالزمة لتنفيذ االلتزامات الـيت قطعـت يف               

وقد تشمل هذه   . ويف حال غياب اآلليات الرمسية، حتل اآلليات اجملتمعية حملها        . اإلطار الوطين 
 األطفال أو جتمعات    اآلليات جمموعات مشكلة خصيصاً هلذا الغرض، كاللجان املعنية حبماية        

الرعاية اجملتمعية، أو تتألف من هياكل قائمة كاجملموعات النسائية واملنظمات الدينية وغريها            
وفعالية هذه اآلليات مرهونة بكفاية     . من الرابطات اجملتمعية اليت تؤدي دوراً يف محاية األطفال        

  .متويلها وقدراهتا ومعارفها للتعامل مع قضايا محاية األطفال

  م واملهارات وفرص كسب العيشمتكني األطفال بواسطة التعلي    
يكون انضمام األطفال إىل القوات أو اجلماعات املسلحة يف العديد من الـسياقات               -٤٤

ومن غري املرجح أن    . خياراً إرادياً لعدم توفر فرص أخرى هلم وعدم وجود غاية هلم يف احلياة            
متناع عن االنضمام إليها إن مل ُتعاجل األسباب        يرغب األطفال يف ترك جمموعة مسلحة أو اال       

  .اليت دفعتهم يف األساس إىل التطوع
وتوفري إمكانية حصول األطفال على التعليم يشكل يف حد ذاته وسيلة قوية حلمايتهم    -٤٥

من املشاركة يف القوات واجملموعات املسلحة يف البلدان املتأثرة بالرتاعات أو يف البلدان ذات              
فالتحاق األطفال باملدارس يشغلهم ويقلل احتمال انضمامهم إىل القـوات          .  اهلشة األوضاع

على أن انعدام فرص التعليم جيعل كثرياً مـن         . واجملموعات املسلحة لتوفر خيارات بديلة هلم     
وغالباً ما تتحول املدارس    . الشبان يعتربون التدريب العسكري مبثابة فرصتهم الوحيدة للتعلم       

. اع املسلح، حيث تكون احلاجة ماسة لدورها احلمائي، هـدفاً للـهجمات           يف حاالت الرت  
كذلك، يقلل استخدام املدارس ألغراض عسكرية من إمكانية ارتياد األطفال للمدارس ويزيد            

وعلى مجيع أصحاب املصلحة بالتايل    . من احتمالية تطوعهم لالنضمام إىل اجملموعات املسلحة      
دابري اليت استخدمتها اجلهات العاملة يف امليدان يف حـاالت   وتشمل الت . ضمان محاية املدارس  

الرتاع ملنع تعرض املدارس للهجمات، احلماية املادية، وإشراك اجملتمع احمللي يف محاية املدارس،        
وتأمني بدائل لتوفري التعليم، والتفاوض مع اجلهات املعنية جلعل املدارس مناطق خاليـة مـن               

ستخدام املدارس ألغراض عسكرية وسياسية، فـضالً عـن         الصراعات، ووضع قيود على ا    
  .مبادرات العمل الدعوي

وتبّين األدلة املستقاة من الرتاعات املسلحة وجود رابط قوي بني التجنيد يف القوات               -٤٦
وتبـّين أن  . واجملموعات املسلحة، من جهة، والفقر واحلرمان االجتماعي، من جهة أخـرى       

ن باالستبعاد االجتماعي، يولّد اإلحباط لدى الشباب ويشكل حافزاً الفقر، الذي غالباً ما يقتر
ويف كثري من جمتمعات ما بعد الرتاع، ال يكون أمام          . على االنضمام إىل اجملموعات املسلحة    

الشباب خيار آخر سوى البطالة أو قبول عمل لفترات قصرية أو عمل يف سياقات يتعرضون               
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طفال والشباب بواسطة التعليم العايل اجلودة، النظامي وغري        فتوفري بدائل لأل  . فيها لالستغالل 
النظامي على السواء، وبرامج وطنية توفر هلم فرص عمل وإمكانية توليد الـدخل جيـب أن                

كما أن تدابري األمن الغذائي     .يشكل األولويات العليا يف االستراتيجيات الوطنية ملنع التجنيد         
ءمة الظروف االقتصادية، وأنشطة الـدعم الثقـايف        وسبل كسب العيش، املعدة خصيصاً ملال     

  . ميكن أن تسهم يف منع جتنيد األطفال وإعادة جتنيدهم،والنفسي

  شاغل ناشئ: األسلحة املتفجرة  -سابعاً  
من الشواغل الناشئة استخدام احلكومات واجلهات غري احلكومية لألسلحة املتفجرة،            -٤٧

ومـن  . ف آثاراً مدمرة على املدنيني، مبن فيهم األطفـال        ال سيما يف املناطق املأهولة، مما خيل      
دواعي القلق الكبرية استخدام األسلحة املتفجرة الثقيلة اليت متتد آثارها على رقعة واسـعة،              

،  شـديدة االنفجـار     وقـذائف اهلـاون    دفعيةامل كالصواريخ املتعددة القاذفات، والقذائف   
  .فجرة اليدوية الصنعوالسيارات املفخخة وغري ذلك من األجهزة املت

ويشمل استخدام األسلحة املتفجرة أربعة من االنتهاكات اجلسيمة الستة اليت ترتكب   -٤٨
وهي تستخدم كذلك لتنفيذ    . ضد األطفال ويف أوقات الرتاع املسلح، مبا فيها القتل والتشويه         

هـذه  هجمات مباشرة وفعلية على املدارس واملستشفيات، حيث ميكن أن تؤدي إىل إغالق             
واألطفال الذين جيندون ويستخدمون كمنفـذين للـتفجريات        . املرافق قسراً أو إعاقة عملها    

ويف بعض البلدان، ال يـستطيع األطفـال        . االنتحارية وكضحايا هلا حيملون أسلحة متفجرة     
وممـا أكـد    . احلصول على املساعدة اإلنسانية بسبب وجود خملفات احلرب القابلة للتفجري         

ية التطورات اليت شهدهتا بلدان كأفغانستان والعراق وليبيـا والـصومال           خطورة هذه القض  
  .والسودان واجلمهورية العربية السورية، حيث تعرض اآلالف من األطفال للقتل والتشويه

ومع ذلك،  . ويتنامى االعتراف باملشاكل اخلاصة واحملددة املرتبطة باألسلحة املتفجرة         -٤٩
ف بأن استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة يتـسبب          تعزيز االعترا ال بد من زيادة     

. ويشكل مصدر قلق كبرياً حلماية األطفال خالل الرتاعـات املـسلحة   بأذى مربح للمدنيني    
ومن األمور اجلوهرية هلذا الغرض مجع البيانات بشكل منهجي وحتليل الثمن الـذي يدفعـه               

 املتمثلة   اإلنسانية لمبادئلافة إىل ذلك، ينبغي     باإلضو. اإلنسان نتيجة استخدام هذه األسلحة    
 استخدام األسلحة املتفجرة متـشياً مـع        أن توجه على الدوام    التمييز والتناسب واحليطة  يف  

ولدى تناول حاالت بلدان بعينها     . الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان    اإلنساين  القانون  
اط قتل األطفال وتشويههم، واهلجمات الـيت       أورد فيها األمني العام أطراف الرتاع بصدد أمن       

تشن على املدارس واملستشفيات، ينبغي خلطط العمل اليت يتم وضعها إلهناء هذه االنتهاكات             
  .أن تتصدى لقضية األسلحة املتفجرة
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   اخلاصةاليت قامت هبا املمثلةالزيارات امليدانية   -ثامناً  
 تـشاد  اخلاصة بعثـات ميدانيـة إىل        خالل الفترة قيد االستعراض، أجرت املمثلة       -٥٠

 / الثـاين  تـشرين  (مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى والـصومال       ، و )٢٠١١يونيه  /حزيران(
ومتثل الغرض من تلك الزيـارات      ). ٢٠١٢ مارس/آذار (وجنوب السودان ،  )٢٠١١ نوفمرب

تأمني وتيسري  الوقوف على وضع األطفال يف هذه البلدان، وحضور توقيع خطط العمل، و           يف  
، وتعزيز تعاون أكثر فعالية فيما بني أصـحاب    يذ التعهدات املتعلقة حبماية األطفال ميدانياً     تنف

لواردة يف قرارات جملس املصلحة الرئيسيني، ومتابعة توصيات األمني العام واألحكام الرئيسية ا
  . )٢٠١١(١٩٩٨ و)٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن 
 احلكومات وأطراف أخـرى  قدمتهائيسية اليت وُيلقى الضوء أدناه على التعهدات الر     -٥١

 حلماية األطفال أن يواصـل جملـس        ومن األمور اجلوهرية  . يف الرتاعات خالل تلك البعثات    
حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل واألوساط املعنية حبقوق اإلنسان يف نطاقهما األوسع العمـل           

  . زام بتعهداهتا على رصد إجراءات املتابعة وتشجيع األطراف على االلتمعاً

  دتشا  -ألف  
 من أجل   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٣زارت املمثلة اخلاصة تشاد يف الفترة من          -٥٢

جليش بـا  امللتحقني األطفال   ، لتسريح لعمل بني احلكومة واألمم املتحدة    حضور توقيع خطة ا   
شادي ومسؤولني  وقابلت املمثلة اخلاصة الرئيس الت    . وقوات األمن التابعة له   الوطين التشادي   

، والدبلوماسيني واملنظمـات الدوليـة      فريق األمم املتحدة القطري   ممثلي  وحكوميني آخرين   
كما توجهت املمثلة اخلاصة إىل شرق البالد حيـث         . والوطنية غري احلكومية واجملتمع املدين    

  .زارت خميماً لالجئني السودانيني والتقت باهليئات احمللية والزعماء التقليديني
وشددت املمثلة اخلاصة على ضرورة دعم هياكل التعليم وإعادة اإلدماج االقتصادي             -٥٣

وحصلت على تعهد من احلكومة باختـاذ التـدابري         . باعتبار ذلك تدابري حامسة ملنع التجنيد     
  .الالزمة لوضع إطار تشريعي وطين حلماية األطفال

  مجهورية أفريقيا الوسطى  -باء  
 ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين    ٢٣ إىل   ١٥شاد يف الفترة من     زارت املمثلة اخلاصة ت     -٥٤

  .  الوقوف على التحديات اليت يواجهها األطفال املتضررون بالرتاع املسلح يف البلدمن أجل
والتقت املمثلة اخلاصة برئيس الوزراء ومـسؤولني حكـوميني آخـرين، وقـادة               -٥٥

القوى الدميقراطية مـن    قراطية، واحتاد   يش الشعيب إلعادة إرساء الدمي    اجل(اجملموعات املسلحة   
قوات الدفاع الـشعيب    وممثلني عن   ) الوطنيني من أجل العدالة والسالم    التجمع وحتالف   أجل  
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كمـا  . فريق األمم املتحدة القطـري    ، والدبلوماسيني واملنظمات غري احلكومية و     األوغندية
ايا هذا اجليش، والسلطات     ملقابلة ضح  جيش الرب للمقاومة  توجهت إىل املنطقة املتضررة من      

 لتـسليم   تنفيذ إجراءات التـشغيل املعياريـة      احمللية وقوات الدفاع الشعيب األوغندية ملناقشة     
كما زارت املمثلة اخلاصة مشال البالد حيث شهدت        . هذه القوات  األطفال املوجودين بعهدة  

 لوقـف   ل الوحدة القوى الدميقراطية من أج   واحتاد  على توقيع خطة عمل بني األمم املتحدة        
  .جتنيد األطفال يف صفوفه

  الصومال  -جيم  
/  تـشرين الثـاين    ٢٥ إىل   ٢٣توجهت املمثلة اخلاصة إىل الصومال يف الفترة مـن            -٥٦

 لتناقش مع احلكومة إعداد خطة عمل والتحديات اليت تواجهها فرقة العمـل             ٢٠١١ نوفمرب
  .بالغ هبا اجلسيمة حلقوق األطفال واإلتالقطرية يف رصد االنتهاكا

والتقت املمثلة اخلاصة يف مقديشو رئيس الصومال ورئيس الوزراء وممـثلني عـن               -٥٧
، من أجـل     االحتاد األفريقي يف الصومال    القوات احلكومية الفدرالية االنتقالية وقائد قوة بعثة      

فريـق   وأعضاء   مث قابلت ممثلني دبلوماسيني   . إعداد خطة عمل لوقف جتنيد األطفال     مناقشة  
  . لتقييم التقدم احملرز يف وضع آلية للرصد واإلبالغ يف الصومالم املتحدة القطرياألم

  جنوب السودان  -دال  
 / آذار ١٦ إىل   ١٢خالل زيارهتا جلنـوب الـسودان مـن          املمثلة اخلاصة    حضرت  -٥٨

 لوقف جتنيـد    اجليش الشعيب لتحرير السودان    توقيع خطة عمل جمددة أعدها       ٢٠١٢ مارس
  .مهم يف صفوفهاألطفال واستخدا

والتقت املمثلة اخلاصة بالرئيس وبعدد من ممثلي احلكومة رفيعي املستوى وحثتـهم              -٥٩
 املنازعات األطفال يف    بإشراكملتعلق  على توقيع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري ا       

يـل،  الن يف والية أعـايل   " ملكال"كما أعربت عن قلقها حملافظ      .  والتصديق عليهما  املسلحة
  .اإلقليمية  لألطفال يف ثكناتهاجليش الشعيب لتحرير السوداناجملاورة للسودان إزاء جتنيد 

لتقّيم بنفسها وضع األطفال العائدين من      " رينك"وتوجهت املمثلة اخلاصة إىل مدينة        -٦٠
وعلى الرغم من إلغاء الزيارة     . السودان والذين يعيشون يف خميمات وداخل اجلماعات املضيفة       

فقد قابلت املمثلة اخلاصة شركاء األمم املتحدة واجملتمع املدين وأعربت          " جونقلي"قررة إىل   امل
  .هلم عن قلقها إزاء عمليات خطف األطفال يف املنطقة
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حنو عاملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           -عاًتاس  
   األطفال يف املنازعات املسلحةإشراكبشأن 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     على  صل املمثلة اخلاصة حشد الدعم للتوقيع       توا  -٦١
خـالل  وعقدت  . يهوالتصديق عل   األطفال يف املنازعات املسلحة    إشراكحقوق الطفل بشأن    

ويواصل  .املعاهدةعلى  بعد  اجتماعات ثنائية مع الدول األعضاء اليت مل تصدق         فترة اإلبالغ   
 أنشطة لالتصال اإلعالمي من أجل تعزيز التوعية واإلعالم والدعم  تنفيذ مكتب املمثلة اخلاصة  

  .على نطاق أوسع
أدىن كحد    عاماً ١٨للدول بأن حتدد سن     العاجل  وتود املمثلة اخلاصة تكرار ندائها        -٦٢

عنـد  ) ٣مبوجب املادة   (لسن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة لدى إيداع إعالهنا امللزم           
  . وكول االختياريالتصديق على الربت

منـع جتنيـد    "ولقد أحرز تقدم هام منذ إطالق احلملة العاملية للتصديق حتت شعار              -٦٣
/ فخالل الفترة املمتـدة مـن أيـار       . ٢٠١٠مايو  /يف أيار " األطفال دون سن الثامنة عشرة    

 وصدقت   وقعت سانت لوسيا على الربوتوكول االختياري      ٢٠١٢مايو  / إىل أيار  ٢٠١١ مايو
، كـوت ديفـوار   (أعـضاء   مخس دول   إليه  انضمت  وباإلضافة إىل ذلك،    . نو عليه سان ماري 
ووصل بذلك جمموع عدد الدول األطراف       ،)واململكة العربية السعودية   النيجر،  ماليزيا ،غرينادا
 دولة عضو يف اجملموع على الربوتوكول االختياري ولكنـها          ٢٣ووقعت  .  دولة ١٤٧فيه إىل   

  .تصدق عليه مل
اعاة ما يترتب على التصديق على الربوتوكول االختياري وتنفيذه من آثـار            ومع مر   -٦٤

تود املمثلة اخلاصة تشجيع اضطالع بلد أو أكثـر مـن           ذات صلة باملواد وشروط اإلبالغ،      
صدقت على الربوتوكول االختياري بدور رائد لتقدمي اإلرشاد وغريه من          سبق و البلدان اليت   

  .ة يف التصديقالراغبأشكال املساعدة للبلدان 

  االستنتاجات والتوصيات  -اًعاشر  
بتعزيز التعاون بني مكتبها ونظام األمم املتحـدة حلقـوق           املمثلة اخلاصة    ترحب  -٦٥

وتكرر اإلعراب عن دعمها املتواصل، بطرق من بينها تبادل املعلومات على حنو           اإلنسان،  
وتود املمثلة اخلاصـة  . ملسلحةمنتظم والدعوة إىل محاية األطفال املتضررين من الرتاعات ا    

أن تكرر القول بأنه لن حيدث حتسن يف حالة األطفال يف الرتاعات املسلحة ما مل تتقيد كل       
. أطراف الرتاع بتعهداهتا ومتتثل اللتزاماهتا الدولية وختضع للمساءلة عن عدم االمتثـال           

  .هولتحقيق هذا الغرض، تتقدم املمثلة اخلاصة بالتوصيات الواردة أدنا
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 األطفـال يف    إشـراك الطفل بـشأن     التفاقية حقوق    االختياريالربوتوكول    -ألف  
   املسلحةاملنازعات

 املمثلة اخلاصة الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على تعزيز التدابري            حتث  -٦٦
 الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفـال يف القـوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة               

الربوتوكـول  علـى    التوقيـع    ألعمال العدائية، وال سيما من خـالل      واستخدامهم يف ا  
، وسن   والتصديق عليه   األطفال يف املنازعات املسلحة    املتعلقة بإشراك التفاقية  لاالختياري  

  املـسلحة  اجملموعاتتشريعات حتظر وجترم صراحة جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو           
  .واستخدامهم يف أعمال القتال

الذين مت أو حيتمل  األطفالإنشاء آليات لتحديد هوية     أيضاً   الدول األعضاء وعلى    -٦٧
 هلـم املساعدة الالزمـة    أن يكون قد مت جتنيدهم أو استخدامهم يف أعمال القتال؛ وتقدمي            

حظـر تـصدير    ووالنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي؛     البدين  يشمل إعادة التأهيل     مبا
  .القتالأعمال  أو استخدامهم يف ها جتنيد األطفالاألسلحة إىل البلدان اليت يتم في

وُتحث الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول االختياري كذلك على تنفيـذ             -٦٨
توصيات جلنة حقوق الطفل باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية وتقـدمي التقـارير مبوجـب               

 الغرض، تشجَّع الدول    ولتحقيق هذا . الربوتوكول االختياري إىل اللجنة يف الوقت املناسب      
األطراف على إنشاء آليات تنسيق فعالة مشتركة بني الوزارات هبدف كفالة اختاذ تـدابري              

  . شاملة ملنع اجلرائم املرتكبة حبق األطفال ومحايتهم منها يف إطار الربوتوكول االختياري
يف أدىن لسن التجنيد الطوعي     كحد   عاماً   ١٨وتشجَّع الدول على أن حتدد سن         -٦٩

. القوات املسلحة لدى إيداع إعالهنا امللزم عند التصديق على الربتوكـول االختيـاري            
موقف إمتام سن   "ما هو معروف باسم     وُتَحث الدول اليت صدقت على الصك ومل تعتمد         

  .  عاما١٨ً على إعادة النظر يف إعالناهتا ورفع احلد األدىن للسن إىل )١("الثامنة عشرة
يت التصديق على الربوتوكول االختياري وتنفيذه تشكالن عبئـاً         ونظراً ألن عملي    -٧٠

أو أكثر  ديق على الصك، يشجَّع اضطالع بلد       لتصالراغبة يف ا  دول  ال على موارد    واضحاً
بدور رائد لتقدمي اإلرشاد وغـريه مـن   على الربوتوكول صدقت سبق ومن البلدان اليت    
  .أشكال املساعدة

 عامـاً  ١٨ع الدويل على مواصلة الدعوة إىل حتديد سن       وحتث املمثلة اخلاصة اجملتم     -٧١
كحد أدىن لسن التجنيد واملشاركة يف األعمال القتالية؛ وممارسة ضـغوط دوليـة علـى               
األطراف اليت تواصل جتنيد األطفال واستخدامهم؛ ورصد تقيد أطراف الرتاع بالتعهـدات            

م االمتثال للمعـايري الدوليـة؛      املعلنة حلماية األطفال ومحلها على ذلك، ومساءلتها عن عد        
__________ 

  .A/HRC/15/58 من الوثيقة ١٧انظر الفقرة  )١(
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ومعاجلة العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تيسر جتنيد األطفال واستخدامهم؛          
  .وتلبية احتياجات األطفال اجلنود السابقني يف جمايل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج

  االستعراض الدوري الشامل  -باء  
لشامل، ُتَحث الدول على أن تدرج، حسب       خالل عملية االستعراض الدوري ا      -٧٢

االقتضاء، يف توصياهتا للدولة قيد االستعراض، إشارات مرجعية حمـددة إىل املعلومـات             
 األطفـال   حبـق املستمدة من آلية الرصد واإلبالغ املعنية باالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة          

جملس األمن  فريق   عما اعتمده    ، فضالً )٢٠٠٥(١٦١٢نشأة وفقاً لقرار جملس األمن      وامل
العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح من استنتاجات قطرية وما أصدره من توصـيات،             

  .حسب االقتضاء
، عنـد   الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل        على   ويتعني أيضاً   -٧٣

 للجنة استعراضه تقارير دولة ما يف إطار عملية االستعراض، أن يراعي املالحظات اخلتامية        
حقوق الطفل عن التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الربوتوكول االختيـاري            

  .لالتفاقية
تنفيذ التوصـيات ذات الـصلة      منح األولوية ل  يف  كذلك  ويتعني أن تبدأ الدول       -٧٤

الصادرة عن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، مبساعدة اجملتمع الـدويل            
  .الضرورة ذلكمىت اقتضت 

  جملس حقوق اإلنسان  -جيم  
يشجَّع جملس حقوق اإلنسان، عند دراسة أو اعتماد قرارات بشأن حاالت تتعلق       -٧٥

ببلدان حمددة أو قضايا مواضيعية، على أن يدرج فيها توصيات أو إشارات بشأن محايـة               
ل كآلية متابعة    واجمللس مدعو أيضاً إىل أن يعم      .األطفال املتضررين من الرتاعات املسلحة    

تكميلية لتقييم تنفيذ مالحظات جلنة حقوق الطفل وتوصياهتا، ال سيما فيما خيص أطراف             
الرتاع يف مجيع احلاالت اليت تبعث على القلق واليت تناوهلا التقرير السنوي لألمني العـام               

  ).A/66/782-S/2012/261الوثيقة (
 ومعنويـة رئيـسية    وقانونية   وتقع على عاتق الدول األعضاء مسؤولية سياسية        -٧٦

وفورية عن محاية األطفال، ويتعني عليها أن متتثل للقانون الدويل بشأن محايـة األطفـال               
وحدد نظام روما األساسي جتنيد األطفال واستخدامهم يف القـوات أو           . داخل أراضيها 

 للدول األعضاء أن تسن تشريعات مالئمـة        ينبغيو. اجملموعات املسلحة كجرمية حرب   
، مبن فـيهم القـادة      تجنيدال املسؤولني عن    البالغني وأن حتاسب  جرمي هذه االنتهاكات  لت

العسكريون واملسؤولون السياسيون عن جرمية جتنيد األطفال وعن اجلرائم اليت أجـربوا            
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 أن تتخذ إجراءات إزاء االنتهاكات اجلـسيمة        ويتعني عليها أيضاً  . األطفال على ارتكاهبا  
قبيـل تعـديل    ، بطرق من    الوطين قضائها نظماألطفال من خالل     حبقاألخرى املرتكبة   

منح األولوية لقدرات محايـة األطفـال        تتماشى مع االلتزامات الدولية، و     قوانينها حبيث 
وذلك يف سـياق    فاذ القانون واملوظفني القضائيني،     اجليش والشرطة وموظفي إن   وتدريب  

  .اجلهود املبذولة من أجل إصالح قطاع األمن الوطين
ويتعني أن تواصل الدول األعضاء إصرارها على أن تقوم األطراف املدرجـة يف               -٧٧

مرفقي تقرير األمني العام عن جتنيد األطفال واستخدامهم، أو قتل األطفال أو تشويههم،             
عـالوة علـى    أو ارتكاب جرمية االغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي حبقهم           /و

)  هبذا التقرير  انظر املرفقني األول والثاين   (املستشفيات  اهلجمات اليت تشن ضد املدارس و     
يف انتهاك للقانون الدويل الواجب النفاذ، بإعداد وتنفيذ خطط عمل ملموسـة وحمـددة              

حبق أيـة   الالزمة  العقابية   لوقف تلك االنتهاكات واالعتداءات، وأن تتخذ التدابري         زمنياً
  .أطراف ال متتثل لذلك

لة اخلاصة كل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة          ، حتث املمث  وأخرياً  -٧٨
، خالل بعثـاهتم ويف تقـاريرهم        بعني االعتبار   التحديات اليت يواجهها األطفال    أخذعلى  

 بوالية كل منهم، وتوجيه انتباه املمثلـة اخلاصـة إىل           تكون هلا صلة   بقدر ما    ،وتوصياهتم
  .الشواغل تلك

  اتمساءلة مرتكيب االنتهاك  -دال  
جرميـة  أن تواصل التحقيق ومالحقة مرتكيب      لمحاكم الدولية والوطنية    ل ينبغي   -٧٩

اإلفـادة واالسـتناد إىل      احملاكم علـى     وتشجع. جتنيد األطفال واستخدامهم ومعاقبتهم   
 لوبانغااحملكمة اجلنائية الدولية يف قضية      السوابق القضائية الناشئة عن احلكم الصادر عن        

"  أو طوعيـاً   جتنيد األطفـال إلزاميـاً    " ت احملكمة القانونية لعباريت   بتفسريااالسترشاد  و
  ."القتاليةلمشاركة بشكل فعال يف األعمال استخدامهم ل"و

  اجلرب  -هاء  
 برامج إدارية للجرب هبدف تلبية احتياجات األطفال        الدول األعضاء أن تعّد   ينبغي    -٨٠

يات احملـاكم الدوليـة واحملـاكم       املتضررين من الرتاعات املسلحة، وإدراج اجلرب يف وال       
  . املختلطة واحملاكم الوطنية

 تدرج احملاكم املختصة تدابري جرب األطفال املتضررين من الرتاعـات           ينبغي أن و  -٨١
املسلحة يف أحكامها ويف جلسات احملاكمة، وأن توفر املساعدة للضحايا يف شكل إعـادة         

  . لدعم النفسيالتأهيل البدين والتعليم ومهارات كسب العيش وا
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وينبغي تصميم برامج اجلرب لتلبية احتياجات األطفال اخلاصة وتشجيع املـصاحلة             -٨٢
 وتلعب احلكومات واجلهات املاحنة دوراً رئيسياً يف توفري مـوارد           .داخل اجملتمعات احمللية  

  . مستدامة إلجناح هذه املبادرات

  منع جتنيد األطفال  -واو  
ريعات مالئمة لتجرمي جتنيد األطفـال والتحقيـق يف         على الدول األعضاء سن تش      -٨٣

  .قضايا التجنيد ومالحقة البالغني املسؤولني عن التجنيد يف الوقت املناسب وبطريقة منهجية
ماية األطفال  حل لتعزيز اآلليات اجملتمعية  وينبغي أن تعري الدول األعضاء األولوية         -٨٤

 اجملتمعيـة جتنيد األطفال وربط نظم احلمايـة       نع  تعزيزاً مالياً باعتبار ذلك تدبرياً حامساً مل      
 ومن الضروري توفري خيـارات بديلـة لألطفـال       .بالنظم الرمسية املعنية حبماية األطفال    

النظامي وغري النظامي على السواء، وجيـب أن  بواسطة التعليم العايل اجلودة، والشباب،  
توليد الـدخل األولويـات     متثل الربامج الوطنية لتوفري فرص عمل للشباب وإمكانيات         

  .الرئيسية يف االستراتيجيات الوطنية ملنع التجنيد
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Annex I 

[English/French only] 

  List of parties that recruit or use children, kill or maim 
children, commit rape and other forms of sexual violence 
against children, or engage in attacks on schools and/or 
hospitals 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 Police, including Afghan Local Police.a This party has 
concluded an action plan with the United Nations in line with Security 
Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005). 

2. Haqqani networka,b 

3. Hezb-e-Islami of Gulbuddin Hekmatyara,b 

4. Taliban forces, including the Tora Bora Front, the Jamat Sunat al-Dawa 
Salafia and the Latif Mansur Networka,b,d 

  Parties in the Central African region (Central African Republic, Democratic Republic 
of the Congo, South Sudan and Uganda) 

 Lord’s Resistance Army (LRA)a,b,c 

  Parties in the Central African Republic 

1. Armée populaire pour la restauration de la république et la démocratie 
(APRD).a This party has concluded an action plan with the United Nations in 
line with Security Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005). 

2. Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP).a This party has 
concluded an action plan with the United Nations in line with Security 
Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005). 

3. Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC)a 

4. Lord’s Resistance Army (LRA)a,b,c 

5. Mouvement des libérateurs centrafricain pour la justice (MLCJ)a 

6. Self-defence militias supported by the Government of the Central African 
Republica 

 
 

 * The parties which are underlined have been in the annexes for at least five years and are therefore 
considered persistent perpetrators. 

 a Parties that recruit and use children. 
 b Parties that kill and maim children. 
 c Parties that commit rape and other forms of sexual violence against children. 
 d Parties that engage in attacks on schools and/or hospitals. 



A/HRC/21/38 

25 GE.12-14595 

7. Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR).a This party 
has concluded an action plan with the United Nations in line with Security 
Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005). 

  Parties in Chad 

1. Armée nationale tchadienne, including newly integrated elements.a This party 
has concluded an action plan with the United Nations in line with Security 
Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005). 

2. Justice and Equality Movement (JEM)a 

  Parties in the Democratic Republic of the Congo 

1. Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), including 
integrated elements from various armed groups, including the Congrès 
national pour la défense du peuple (CNDP), formerly led by Laurent Nkunda 
as well as elements currently led by Bosco Ntagandaa,c 

2. Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR)a,c,d 

3. Front de résistance patriotique en Ituri/Front populaire pour la justice au 
Congo (FRPI/FPJC)a,c 

4. Lord’s Resistance Army (LRA)a,c 

5. Mai-Mai groups in North and South Kivu, including the Patriotes résistants 
congolais (PARECO)a,c 

  Parties in Iraq 

1. Al-Qaida in Iraqa,b,d 

2. Islamic State of Iraq (ISI)b,d 

  Parties in Myanmar 

1. Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)a 

2. Kachin Independence Army (KIA)a 

3. Karen National Union/Karen National Liberation Army (KNU/KNLA).a This 
party has sought to conclude an action plan with the United Nations in line 
with Security Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005), but the 
United Nations has been prevented from doing so by the Government of 
Myanmar. 

4. Karenni National Progressive Party/Karenni Army (KNPP/KA).a This party 
has sought to conclude an action plan with the United Nations in line with 
Security Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005), but the United 
Nations has been prevented from doing so by the Government of Myanmar. 

5. Shan State Army South (SSA-S)a 

6. Tatmadaw Kyi, including integrated border guard forcesa 

7. United Wa State Army (UWSA)a 
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  Parties in Somalia 

1. Al-Shabaaba,b 

2. Transitional Federal Governmenta,b 

  Parties in South Sudan 

1. Lord’s Resistance Army (LRA)a,b,c 

2. Sudan People’s Liberation Army (SPLA).a This party has concluded an action 
plan with the United Nations in line with Security Council resolutions 1539 
(2004) and 1612 (2005). 

  Parties in the Sudan 

1. Justice and Equality Movement (JEM)a 

2. Justice and Equality Movement/Peace Wing (JEM/Peace Wing)a 

3. Popular Defense Forces (PDF)a 

4. Pro-Government militiasa 

5. Sudanese Armed Forces (SAF)a 

6. Sudan Liberation Army (SLA)/Abdul Wahida 

7. Sudan Liberation Army (SLA)/Free Willa 

8. Sudan Liberation Army (SLA)/Historical Leadershipa 

9. Sudan Liberation Army (SLA)/Minni Minawia 

10. Sudan Liberation Army (SLA)/Mother Wing (Abu Gasim)a 

11. Sudan Liberation Army (SLA)/Peace Winga 

12. Sudan Liberation Army (SLA)/Unitya 

13. Sudan People’s Liberation Movement North (SPLM-N)a 

14. Sudan police forces, including the Border Intelligence Forces (BIF) and the 
Central Reserve Police (CRP)a 

  Parties in the Syrian Arab Republic 

Syrian Government forces, including the Syrian Armed Forces, the intelligence 
forces and the Shabbiha militiab,d 
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Annex II 

[English/Spanish only] 

  List of parties that recruit or use children, kill or maim 
children, commit rape and other forms of sexual violence 
against children, or engage in attacks on schools and/or 
hospitals in situations of armed conflict not on the agenda of 
the Security Council, or in other situations, 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 This party has concluded an action 
plan with the United Nations in line with Security Council resolutions 1539 
(2004) and 1612 (2005). 

3. New People’s Army (NPA)a 

  Parties in Yemen 

1. Al-Houthi rebelsa 

2. Breakaway First Armoured Division (FAD)a 

3. Pro-Government tribal militiaa 

4. Yemeni armed forcesa 

       

 
 

 * The parties which are underlined have been in the annexes for at least five years and are therefore 
considered persistent perpetrators. 

 a Parties that recruit and use children. 


