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الفريق العامل املعين باألطفال والنـزاع املسلح
استنتاجات بشأن األطفال والنـزاع املسلح يف مايل
 - 1يف اجللس ـة  ،44املعقــة ة يف  1أيار/مــاية  ،4114نظــر الفريــق العامــل التــاب لــس
األمن املعين باألطفال والنـزاع املسلح يف أول تقرير يقدمه األمـ العـاع ـن األطفـال والنــزاع
املســلح يف مــايل  ،)S/2014/267ال ـ ع رهــته امل الــة ا ا ــة لألم ـ العــاع املعناــة باألطفــال
والنـزاع املسلح .وألقى ممال ملايل كل ة أماع الفريق العامل أيضا.
 - 4ورحب أ ضاء الفريق العامل بتقـد تقريـر األمـ العـاع و قـا لقـرارات جملـس األمـن
 )4112 1114و  )4112 1884و  )4111 1228و  ،)4114 4118وأحـــــــاطةا
ل ا مبا ور اه من حتلال وتة اات.
 - 3ورحَّـب أ ضاء الفريـق العامـل بتحسـن اةالـة األمناـة ،وبـاجليتة الـ توـ ا ح ةمـة
مــايل ة ايــة األطفــال ،وكــ ل با فــاه ــد اتنتــيتاكات والت ــاو ات املرت وــة هـــــد
األطفال .غري أن القلق ظـل يسـاورمم ز اء اايـة حقـةأل األطفـال ايت ـزين بتـيتم ةات ـلة
بالنـــزاع املســلح وباترتوــاا ا ــات مســلحة ،وز اء مقتــل األطفــال وز ــابتيتم بتشــةمات
بســـوب الفـــات اةـــرج مـــن املتف ـــرات .واـــد وا لـــى أكاـــة املســـاءلة ـــن اتنتـــيتاكات
والت ـاو ات املرت وـة هـــد األطفـال ،ومرا ــاة اتحتااجـات ا ا ـة لألطفـال املتضـررين مــن
النـزاع املسلح يف برامج نزع السالح والتسريح وز ا ة اإل ماج.
 - 4وأ ان مماــل مــايل اتنتــيتاكات والت ــاو ات ال ـ ترت وــيتا اجل ا ــات املســلحة هــــد
األطفال يف مشـال مـايل .ورحـب بالتعـاون بـ ح ةمـة بلـد واألمـم املتحـدة يف اإل ـراج ـن
ا ـــات مســـلحة ويف ز ـــا ة ز مـــاجيتم .و ـــره ب ـــا اإل ـــالحات
األطفـــال املـــرتوع
والتدابري ال تتخ ما ح ةمة بلد ة اية حقةأل األطفال والد اع نـيتا يف ياـ أءـاء مـايل،
وأاــار يف م ـ ا الإــد زد ز ــدا برنــامج للتــدريب واإل ــالع بشــأن حقــةأل اإلنســان واايــة
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العفــل لفاةــدة ــةات مــايل للــد اع واألمــن .وأكــد مــن جديــد التــزاع ح ةمــة بلــد ايــة
األطفــال ،وم ا حــة اإل ــالت مــن العقــاج ،والة ــاء مبــا لايتــا مــن التزامــات مبةجــب القــانةن
الدويل .واد أيضا لى أنه ت تةجد أية مالاشاات مةالاة للح ةمة يف مايل.
 - 2وزةا ــا باجللســة ،ورمنــا بأح ــاع القــانةن الــدويل املنعوقــة و ــرارات جملــس األمــن
ةات الإـــلة ويااـــاا مــ مــ األح ـــاع والقـــرارات ،مبـــا ايتـــا القـــرارات )4112 1114
و  )4112 1884و  )4111 1228و  )4114 4118و  ،)4114 4143اتفــــــــــق
الفريق العامل لى اختاة اإلجراءات املواارة الةار ة أ نا :
ز دار رةاس الفريق العامل باـانا امـا
-1
العامل:

اتفـق الفريـق العامـل لـى تةجاــه رسـالة مـن ـالل باــان ــاع يإـدر رةـاس الفريــق
إىل كافة اجلماعات املسلحة املذكورة يف تقرير األمني اعانيا و لعلنيأل األ ني
تنظيم اعقاعدة يف بالد املغرب اإلسالميو لحركة اعتوحيد لاجلهنياد يف رنيرب رفريقينياو
لاحلركة اعوطنية عتحرير رزلادو لمجاعة رنصار اعدين:
تديـن يا اتنتيتاكات والت او ات املرت وة هــد األطفـال يف مـايل
أ)
ز انة ةية ،وحتث اجل ا ات لى أن تة ف وين لى الفةر يا انتـيتاكات القـانةن
الــدويل الســـارع الــ تتعلــق بت ناـــد األطفـــال واســتخداميتم وبات تعـــا والقتـــل
والتشــةيه واتغتإــاج وغــري ةل ـ مــن أا ـ ال العنــف اجلنس ـ  ،وا ــات لــى
املدارس واملستشـفاات ،ور ـو و ـةل املسـا دات اإلنسـاناة ،وت كــرما بـأن لايتـا
التزامات مبةجب القانةن الدويل؛
ج) تشد لى هرورة ز ضاع ياـ مـرت ه مـ األ ـال لل سـاءلة،
وتشاـــر زد أن الســلعة اتنتقالاــة يف مــايل أحال ـ يف  13ية /يةلاــه  4114مسألـــة
اةالة الساةدة يف مايل من كانةن الااين/يناير  4114زد اي ة اجلناةاـة الدولاـة الـ
تضم مـايل كدولـة طـر ايتـا ،وتشاــر أيضـا زد أن بعـو األ ـال املـ كةرة أ ـال
د تش ل جراةم مبقتضى نظاع روما األساس لل ح ة اجلناةاة الدولاة؛
ج) حتـــث اجل ا ــات بشــدة لــى أن تقــةع ــةرا و ون اــروا مســوقة
ب ـ طالأل ســراح األطفــال املــرتوع ذــا ،واختــاة تــدابري ةريــة و ــد ة لة ــف ومن ـ
ارت ــاج األ ــرا املنــت ل ــل يا ــة منــيتا أل ــال اتغتإــاج وغريمــا مــن أاـ ال
العنف اجلنس ؛
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) تعـرج ن القلق الشديد ز اء العد ال وري من األطفال الـ ين يلقـةن
مإـــر يتم ويإـــابةن بتشـــةمات بســـوب الفـــات اةـــرج مـــن املتف ـــرات ،وحتـــث
اجل ا ات لى اختاة تدابري د ة للحد من أثر م املتف رات لى األطفال؛
مـ) تد ــــة اجل ا ـــات زد التقاـــد بالقـــانةن الـــدويل الســـارع ،واحتـــراع
العــاب املــدين لل ــدارس واملستشــفاات ،مبــا يف ةلــ العاملـــةن ذــا ،وو ــف ومنــ
ا ـــات أو التيتديـــدات بشـــن م ـــات هـــد تلـ ـ امل سســـات والعـــامل ذـــا،
واتستخداع العس رع لل دارس ال ع يش ل انتيتاكا للقانةن الدويل السارع؛
و) تعـــرج ــن القلــق ز اء تــد ل اجل ا ــات املســلحة يف ســري الفإــةل
الدراساة يف مشال مايل؛
) تعــــرج كــ ل ـــن القلـــق ز اء دو يــــة ســـول و ـــةل املســـا دة
اإلنساناة يف مشال مايل ومـا لـ ل مـن أثـر و ـام لـى تقـد املسـا دة اإلنسـاناة زد
األطفال؛
ح) تشاـر زد التحديات األمناة ال تةاجيتيتا ر ة الع ل القعرية للر ـد
واإلبــالا التابعــة لألمــم املتحــدة يف مشــال مــايل ،وحتــث اجل ا ــات املســلحة يف م ـ ا
الإــد لــى كفالــة ــةل مــةظف األمــم املتحــدة لألراه ـ الةا عــة حت ـ ســاعر ا
آمن ومنا اةق ألغراه الر د واإلبالا؛
ا) حتــــــث كــــ ل األاـــــخا الــــ ين يشـــــاركةن أو ساشـــــاركةن
يف ا ثـــات الســـالع وزبـــراع اتتفا ـــات لـــى هـ ـ ان ز راج أح ـــاع تتعلـــق ايـــة
األطفــال ،ومنــيتا أح ــاع تتعلــق بــ طالأل ســراحيتم وز ــا ة ز مــاجيتم ،يف ا ثــات
واتفا ات السالع؛
ع) اــب باجل ا ات أن تعرج الناـة ـن التزاميتـا بة ـف ومنـ ياـ
اتنتيتاكات والت او ات ال ترت ب هــد األطفال ،وأن تع ّل بةهـ عـع ـل
يااـــاا مــ ـــرارات جملـــس األمـــن  )4112 1114و  )4112 1884و 1228
 )4111و  )4114 4118و  )4114 4143زةا كانـــ أها مـــا مدرجـــة يف
املر ق األول لتقرير األم العاع ن األطفال والنـزاع املسلح.
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التة اات املقدمة زد جملس األمن
 - 7اتفـــق الفريـــق العامـــل لـــى أن ية ــ بـــأن اـــل رةـــاس جملـــس األمـــن رســـالة زد
ح ةمة مايل:
تانــ لى التزاع ح ةمة مايل اية األطفـال املتضـررين مـن النــزاع املسـلح
أ)
و لى اجليتة ال تو ا يف سوال ةل ن طريق يلـة أمـةر منـيتا زنشـاء ريـق امـل مشـتر
ب الة ارات معـين باتنتـيتاكات اجلسـا ة يف تشـرين األول/أكتـةبر  ،4114وا ت ــا تع ـام
مشـــتر بـ ـ الـــة ارات يف  7اـــواا /راير  4113يتعلـــق بة ايـــة األطفـــال الـ ـ ين أطلقـ ـ
سراحيتم ةات ويا ات مسلحة واايتيتم وز ا ة ز مـاجيتم يف أسـرمم ،وتة اـ بروتةكـةل
متعلــق بـ طالأل ســراح وتســلام األطفــال املــرتوع بــالقةات واجل ا ــات املســلحة يف  1يــة /
يةلاه 4113؛
ج) تش ـ اة ةمة بشـدة لـى الوقـاء لـى التزاميتـا ايـة األطفـال املتضـررين
من النـزاع املسلح و لى مةا ـلة جيتة مـا ذـ ا الشـأن ،وهـ ان ز راج أح ـاع تتعلـق ايـة
األطفــــال ،ومنــــيتا أح ــــاع تتعلــــق بــــ طالأل ســــراحيتم وز ــــا ة ز مــــاجيتم ،يف ا ثــــات
واتفا ات السالع؛
اـب باة ةمة أن تعاد تنشاع الفريـق العامـل املشـتر بـ الـة ارات املعـين
ج)
باتنتيتاكات اجلسا ة من أجل من ممارسات جتناد األطفال واستخداميتم الـ تشـ ل انتـيتاكا
للقــانةن الــدويل الســارع ،وأن تقــةع بتفعاــل ايلاــة املشــتركة لفــر أ ــرا ــةات مــايل للــد اع
واألمن لض ان دع وجة أطفال يف فة يتا؛
) تش ــ و ارة اـ ون األسـرة والنـيتةه بـاملرأة والعفـل لـى مةا ـلة تعزيـز
ايلاات ا ت عاـة ال تركز لى أ ال الة اية واتسـت ابة لفاةـدة األطفـال املستضـعف  ،مبـن
ايتم ا ألطفال ال ين سـرحةا أنفسـيتم مـن تلقـاء أنفسـيتم واألطفـال املعرهــةن عـر جتناـدمم
أو ز ا ة جتنادمم؛
اـب باة ةمة أيضـا كفالـة أن تأ ـ ياـ بـرامج نـزع السـالح والتسـريح
مـ)
وز ـــا ة اإل مـــاج وز ـــالحات القعـــاع األمـــين يف ات توـــار اتحتااجـــات ا ا ـــة لألطفـــال
املتضــررين مــن النـــزاع املســلح ،واايــة حقــة يتم ،وأن تضــ ــةات مــايل للــد اع واألمــن
زجراءات للت ناد وتدابري للتحقق من السن من أجل من جتناد القإـَّـر؛
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و) ترحـب باجليتة ال تو ا اة ةمة يف ما يتعلق بتدريب ـةات مـايل للـد اع
واألمن يف جمال ااية األطفال ،وتد ـة اة ةمة زد مةا لة ب ل مـ اجليتـة وز راج وحـدة
راساة زلزاماة تتعلق اية األطفال يف املنامج الدراساة العس رية املعدّة لل نّدين اجلد ؛
) تعـــرج ــن بــالق القلــق يإـــة اايــة حقــةأل األطفــال ايت ــزين بتـــيتم
ةات ــلة بالنـــزاع املســلح وباترتوــاا ا ــات مســلحة ،وحتــث اة ةمــة لــى الع ــل م ـ
األمـم املتحـدة مـن أجـل القاـاع ،لـى ســوال األولةيـة ،ب نشـاء آلاـة مشـتركة تسـتعراه تلـ
اةاتت ،وتشـد لى هرورة التعامل م األطفال الـ ين يلقـى القـوو لـايتم أثنـاء لاـات
س رية لى أساس أهنم هحايا يف املقاع األول؛
ح) تعـرج ك ل ن القلق الوالق لعـدع املسـاءلة لـى اتنتـيتاكات والت ـاو ات
املرت وــة هــــد األطفــال ،وحتــث اة ةمــة لــى وه ـ هنايـــة لض ــالت مــن العقــاج بض ـ ان
التع ال بتقد املس ول ن ارت ـاج تلـ اتنتـيتاكات والت ـاو ات زد العدالـة و اسـوتيتم
بسـول منيتا زجراء التحقاقات واملالحقات القضاةاة يف حانيتـا بإةرة ارمة ومنيت اة؛
ا) حتــث اة ةمــة كـ ل لــى تعزيــز مــا تو لــه مــن جيتــة ملنـ أ ــال العنــف
اجلنس املرت وة هــد األطفال والتإدع ا بعرأل منـيتا اسـوة مـرت ه مـ اجلـراةم ،وز الـة
العقوات ال تعتره الل ةء زد القضاء ،وكفالة تـة ري الر ايـة املناسـوة للضـحايا مـن األطفـال
يف الة املناسب ،بسـول منيتا تاسري تة ري دمات الر اية الإحاة للضحايا و يـا ة تطعاتـيتا
الةطناة وحتس نة اتيتا واملناطق ةات األوهاع األاـد مشااة.
 - 8واتفــق الفريــق العامــل لــى أن ية ــ بــأن اــل رةــاس جملــس األمــن رســـالة زد
األم العاع:
أ) تعلـب زد األم العاع أن ي فل عالاة آلاة الر د واإلبالا املعناـة باألطفـال
والنـــزاع املســلح يف مــايل ،و نإــر اايــة األطفــال يف بعاــة األمــم املتحــدة املت املــة املتعــد ة
األبعا لتحقاـق اتسـتقرار يف مـايل ،بعـرأل منـيتا التع اـل ب رسـال املستشـارين يف جمـال اايـة
األطفــال زد يا ـ أءــاء منــاطق لاــات الوعاــة املت املــة واإلاــارة زد أن ميتــاميتم الرةاســاة
ستشـ ل يلــة أمــةر منــيتا ر ــد اتنتــيتاكات والت ــاو ات املرت وــة هــــد األطفــال واإلبــالا
نيتا ،وتع ام مرا اة ااية األطفـال يف بعاـة األمـم املتحـدة ،وتـدريب العـامل يف بعاـة األمـم
املتحدة ،والتحاور بشأن عع الع ل؛
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ج) تعلـب أيضا زد األم العاع أن ي فـل أن تعـز الوعاـة املت املـة والاةناسـاف
جيتة كا للقااع ،ياااا م وتيــة كـل منـيت ا ،مبةا ـلة ـم سـلعات مـايل يف تع ـام مرا ـاة
اتحتااجات ا ا ة لألطفال املتضـررين مـن النــزاع املسـلح واايـة حقـة يتم يف ياـ بـرامج
نزع السالح والتسريح وز ا ة اإل ماج وز الحات القعـاع األمـين ،ويف زنشـاء آلاـة مشـتركة
تستعراه حاتت األطفال ايت زين بتـيتم ةات ـلة بالنــزاع املسـلح وباترتوـاا ا ـات
مسلحة ،ويف زجراء لاات لفر أ ـرا ـةات مـايل للـد اع واألمـن والتحقـق مـن أ ـارمم،
ويف وه زجراءات للت ناد والتحقق من األ ار ملن جتناد القإَّـر؛
ج) تعلــب ك ـ ل زد األم ـ العــاع أن ي فــل أن تةا ــل ر ــة الع ــل القعريــة
للر ــد واإلبــالا التابعــة لألمــم املتحــدة أنشــعتيتا يف جمــال الــد ةة لتســريح وز ــا ة ز مــاج
ا ـات و ـةات مسـلحة واألطفـال ايت ـزين بتـيتم ةات ـلة باترتوـاا
األطفال املـرتوع
ا ات مسلحة ،وأن تعع األولةية يف مـا تو لـه مـن جيتـة لالتإـال باجل ا ـات املسـلحة
غـري اة ةماــة ذــد وهـ عـع ــل لة ــف ممارســات جتناـد األطفــال واســتخداميتم الـ
تش ل انتيتاكا للقانةن الدويل السـارع ،وكـ ل و ـف أ ـال اتغتإـاج والعنـف اجلنسـ ،
والتإدع لالنتيتاكات والت او ات األ رى املرت وة هــد األطفال يف مايل.
-2

واتفق الفريق العامل لى أن ية ـ جملس األمن مبا يل :

أ) هـ ان أن يأ ـ ا لــس حالـة األطفــال والنــزاع املســلح يف مـايل يف ات توــار
لى النحة الةاجب ند استعراه وتية بعاة األمم املتحدة املت املـة املتعـد ة األبعـا لتحقاـق
اتستقرار يف مايل وأنشعتيتا؛
ج) كفالة است رار ت لاف الوعاة املت املة بةتية ااية األطفال؛
ج) زحالة م الةثاقة زد جلنة جملس األمـن املنشـأة ـال بـالقرارين )1222 1417
و  )4111 1282بشــأن تنظـــام القا ـــدة وحركــة العالوـــان ومـــن يــرتوع ذ ـــا مـــن أ ـــرا
وكاانات.
اإلجراء املواار املتخ من الفريق العامل
 - 11اتفـــق الفريـــق العامـــل لـــى أن يوعـــث برســـاةل يةجيتيتـــا رةاســـه زد الونـ ـ الـــدويل
واجليتات املاءة:
أ) تعلـــب زد الونـ الــدويل واجليتــات املاءــة تقديـــم الت ةيــل واملســا دة لــد م
ح ةمة مـايل واجليتـات الفا لـة يف ا ـال اإلنسـاين واإلمنـاة ةات الإـلة يف وهـ زجـراءات
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للت ناد يف ةات مايل للد اع واألمن ،وآلاات عالـة للتحقـق مـن الع ــر مـن أجـل منـ جتناـد
القإَّـر ،ويف تة ري برامج ز ا ة التأمال وز ا ة اإل ماج لألطفـال الـ ين كـانةا مـرتوع سـابقا
بقةات ويا ات مسلحة ،وتدريب ةات مايل للـد اع واألمـن يف جمـال اايـة األطفـال ،ويف
تعزيز نظاع التعلام والإحة ،و لى األ ص يف مشـال مـايل ،ويف هـ ان تقـد الر ايـة املناسـوة
يف الة املناسب لألطفال هحايا اتغتإاج وغري من أا ال العنف اجلنس  ،بعـرأل منـيتا
تاســري تقــد ا ــدمات زد الضــحايا ،مبــا يف ةلـ ــن طريــق معاجلــة أوجــه القإــةر يف نظــاع
العدالــة اجلناةاــة ال ـ تحــوع جلــةء الضــحايا زد العدالــة ،وحتس ـ التطعاــة اجلطرا اــة للر ايــة
ونة اتيتا ،وزبقاء الفريق العامل لى لم ،حسب ات تضاء؛
ج) تـــر أكاــة بــرامج تة اــة األطفــال مبخــاطر األلطــاع ملن ـ مقتلــيتم وز ــابتيتم
بتشةمات وللحد من أثـر األلطـاع ،والـ اةر غـري املنف ـرة ،والـ اةر العنقة يـة ،واملتف ـرات
من الفات اةرج لى األطفال؛
ج) تنااـد اجليتات املاءة ال تع ل م منظةمة األمـم املتحـدة ـم اجليتـة الـ
تو ا اة ةمات يف جمال تعزيز تس ال املةالاد والتس ال املتأ ر لل ةالاد كةسالة ملنـ جتناـد
القإَّـر ،وه ان نزع سالح األطفال املـرتوع بقـةات ويا ـات مسـلحة وتسـر يتم وز ـا ة
ز ماجيتم لى ءـة اامل.
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