
 

 

 
 

 
  

 

 

 مشيرة خطاب / ورقة من السفيرة
 أمين عام المجلس القومى للطفولة واألمومة

 حـول
 لمرأة والطفلحقوق ا مشكالت إنتهاك'

  '(فى مناطق عمليات حفظ السالم اإلفريقية )نظرة عامة

 مؤتمرات  .....

المناطق الساخنِة حول العالم في ظهور شكل جديد  تسببت النزاعات واسعة االنتشار والعنف في عدد ِمن  

ديدِة والمركبة من للحقوقِ األساسيِة لإلنسان. ربما ترجع هذه الموجِة الج وغير متوقع ِمن  ظواهر انتهاك
 إلى أن مرتكبي العنف هم في معظم األحيان أشخاص خولهم المجتمع بمهام الدفاع عن هؤالء االنتهاكات

الَسَنوات األخيرة، إلى أن  الضحايا، ولكن في واقع األمر هم الذين يسيئون إليهم. وأشارت كثير من التقارير في
المتّحدِة، هم الذين ارتكبوا العديد من اإلساءات، وانتهكوا  ل األُممجنود حفظ السالِم الدولييِن، والمقررة من قب

 .األراضي التي وضعت تحت مسئوليتهم لحمايتها حقوق اإلنساِن في

 
أفريقيا، وهي تعتبر من أكثر المناطق اضطرابا في عالم اليوم. فقد تم إثبات  أغلبية هذه االنتهاكات حدثت في

الديمقراطية. وبعد مرور  تهاكات التي حدثت ِمن  الصومال إلى موزمبيق وجمهورية كونغواألُمم المتّحدِة باالن وإبالغ
أن هناك مشكلة، وبدأت بالفعل باتخاذ اإلجراءات الالزمة  فترِة زمنية ِمن  الدهشِة والصمتِ، أدركت األُمم المتّحدةُ 

أن هذه االنتهاكات تحدث بالفعل إال  أّن هذا الوضع يوضح حقيقة مؤسفة أال وهي لوقف هذه الظاهرة. بالرغم من

مبادرات خاصة  نفس الوقت تحفز الدول األعضاء، كل على حدة، على التعامل مع هذه القضية وتبني أنه في
 .متسق بهم، دون االنتظار إلى األمم المتحدة للعمل على مستوي دولي وجماعي

 
وأيضا دراسة ما يتخذه المجتمع الدولي  ألمثلة،وتهدف هذه الورقة إلى دراسة هذه القضية بواسطة العديد من ا

اآلليات للتعامل مع هذه اإلنتهاكان والتى يمكن من خاللها  من إجراءات للتعامل معها . وسوف اقترح عدد من
 .االنتهاكات في المستقبل تجنب حدوث مثل هذه

 

 فيها؟المتحدة: هل أصبحت يد غير مرغوب  أوال: جنود حفظ الّسالم التّابعين لألمم
 

كُر 'بأنه تم اتهام جنود حفظ السالِم في الصومال (SSRC) مجلس البحوث االجتماعية والعلمية بنيويورك يَذ 
 ، وسيراليون(UNOMOZ) ، وفي موزمبيق(UNOSOM II و Somalia I) المتّحدِة في الصومال )عمليات األُمم

(UNAMSIL) البلداِن.' في هذه  ِسي غير المشروع في تلكباغتصاب المدنيين من النِساِء وترويج االتجار الجن

حفظ السالِم من إيطالياِ، وبلجيكاِ وكنداِ  الحالة على وجه الخصوص، َكشَفت الصور الفوتوغرافيَة اشتراك جنود
باإلضافة إلى استخدام الَعنَف واإلساءة واغتصاب الِنساِء. ونتيجة لكشف  وباكستاِن عن عمليات تعذيبِ المدنيين

تقديم  أضطر عدد ال بأس به من كبار المسئولين العسكريين في هذه الدول، وخاصًة إيطاليا، إلى قعةهذه الوا
 .استقالتهم، وتم التحقيق معهم

 
السالِم من أوروجواي ارتكبوا في موزمبيق جرائِم مماثلِة ضّد النِساِء  وأشار نفس التقريرِ الى أّن جنود حفظ

هؤالء الجنود  ، وإستغاللهم فى االتجار الجنسي في هذه الدولِة. كما قامالفتيات تلميذاتِ المدارس وخصوصاً 

عامال مؤثرا في انتشار مرض االيدز بعدم  التّابعين لألمم المتحدة بنشر الدعارِة في أفقر دولة أفريقية، وكانوا
ويفسر الُمؤلُف لين  الفتيات الالتي تم زجهن في براثن الدعارِة. استعمال الوسائل الواقية، وممارسة الجنس مع

يحمل  الموقف بقوله: ربما الدافع الرئيسي للقيام بمثل هذه األفعال يرجع إلى أن كل فرد هذا Graybill جريبل
السالِم من الرجال(،  معه قيمه الخاصة بشأن حقوقه كجندي وكحافظ للسالم، )وبما أن معظم جنود حفظ

 .وكرجل أيضا

 
البشعة التي ارتكبها جنود حفظ السالم. وقد كشفت هذه الواقعة  ذه األعمالوتقدم سيراليون مثاال آخر لمثل ه

 المتحدة لحقوق اإلنسان وهيئة إنقاذ الطفولة أثناء قيامهما بمهمة لتقصي الحقائق، كل من مفوضية األمم
حايا واستغلوا ض وأوضحت النتائج أن العاملين في المساعدات الدولية وجنود حفظ السالم اعتدوا واغتصبوا

 .أطفال في سن الخامسة
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 :والنزاعات المسلحة دراسة جراسا ماشيل عن األطفال

 
قوات حفظ السالم، وتحدونى اإلشارة فى هذا الصدد الى  ربما تكون قد احتوت اول إشارة مقنعة الى مخالفات

قدت بأديس أبابا اإلقليمية للقرن األفريقى ووسط وشرق وجنوب أفريقيا والتى ع البيان الصادر عن المشاورات

املهم إزاء دور األمم  بمناسبة إعداد الدراسة، حيث عبر المشاركون عن خيبة 7111أبريل  71-71الفترة من  فى
 :المتحدة

 
 .المتحدة متأخرا للغاية ففى احيان كثيرة جاء تدخل األمم .1

 .مواردها محدودةواختصاصاتها وجاءت  وانه عندما تدخلت ، فقد اختلط األمر عليها بشأن دورها .2

 .أرقى معايير السلوك وأن قوات األمم المتحدة لم تعمل دائما وفق .3
بها فى هذه القضية وان تقوم بإشراك  وطالب المشاركون جراسا ماشيل ان تتعمق الدراسة التى تقوم

 السالم الشخصيات النسائية الهامة فى جهود حفظ
 

 ثانيا: اإلجراءات الالزمة الستئصال الظاهرة
 

حفظ  كشف ونشر حاالت عديدة وجماعية النتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء الجنسي من قبل جنود بالرغم من

الدولية والحكومات المعنية بدأت  السالم الدوليين تم إثباتها بالدليل القاطع، إال انه من المؤسف أن المنظمات
 .االنتهاكاتلوقف هذه  فقط مؤخرا فى اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع

 
كوفي عنان توجيهيات لجميع جنود حفظ السالم  ، أصدر األمين العام السابق لألمم المتحدة7111ففي  .1

بالقانون الدولي خالل قيامهم بمهامهم. ولكن هذه التوجيهات لم تتضمن أي  التابعين لألمم المتحدة بااللتزام

 .تأديبية أو إجراءات لمنع حدوث أي انتهاكات إجراءات
احراز تقدم، فعلي سبيل المثال، هناك مبادرة جديرة بالثناء من حكومة نيجيريا  ولكن هذا ال يعني انه لم يتم .2

مسئولة عن  قررت سحب قوات حفظ السالم التابعة لها من الصومال بعدما أبلغت بأن قواتها كانت عندما
األفريقية التي تعاني من اضطرابات  لةاالعتداءات البدنية والجنسية على النساء واألطفال في هذه الدو

 (تم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم؟ جسيمة. )ولكن يبقى التساؤل مطروحا عما إذا كان قد
 : اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة .3

 

بعمق،  دورتها الستون هذه القضية ، ناقشت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة فى5001وفي عام 
 :هذه الظاهرة وفيما يلي بعض التوصيات التى خرجت اللجنة بها لوقف

 
 لتمكينهم من القيام بمهماتهم توفير موارد أكثر وقيادة أقوى إلى جنود حفظ السالم -أ

 الوعي في المدارس بشأن قضايا النوع بناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان وتعميم ورفع -ب

والمنظمات اإلقليمية والتى تفهم المجتمع المحلي الذى تعمل به قوات  ألمم المتحدةالتعاون الوثيق بين ا -ج
 حفظ السالم

 التأكيد على المسئولية الجنائية لمرتكبي هذه األفعال -د
 .لجنود حفظ السالم وإعدادهم للقيام بمهامهم توفير التدريب الالزم -ه

 

 :دور مجلس األمن-4
 

للمجلس بشأن  برعاية اجتماع عام 5002رئاستها لمجلس األمن في شهر فبراير الواليات المتحدة أثناء  قامت
الصادر عن رئيس المجلس على  اإلساءة واالستغالل الجنسي من قبل موظفي حفظ السالم. وأكد البيان

واالستغالل الجنسي، وتكامل المنظور النوعي في عمليات  العالقة التبادلية بين أهداف وقف العنف واإلساءة
. وشهد هذا االجتماع، وللمرة األولى، تنظيم اجتماع 7251قرار مجلس األمن  حفظ السالم، وذلك بالتوافق مع

التابعين  المتحدة من أجل النظر في قضية اإلساءة واالستغالل الجنسي من قبل جنود حفظ السالم لألمم

 .التى تحدثت خالله الدول لألمم المتحدة. وادعوكم الى قراءة تقرير اإلجتماع لإلطالع على مواقف
 

نقطة إلنفاذ حقوق  71العفو الدولية' ببرنامج في  وفى هذا الصدد اجد من المفيد أن أقدم لكم مقترح 'منظمة-5
 الدولية اإلنسان في عمليات حفظ السالم

 

 الدور السياسي للمجتمع الدولي .1
م لحقوق اإلنسان عند وضع وتنفيذ التسويات من األعضاء أن تولي االعتبار الالز يجب على األمم المتحدة والدول

وعلى  .السالم، كما يجب وضع برنامج مستدام لحقوق اإلنسان لمرحلة ما بعد الحفاظ على السالم أجل



أثناء وبعد عمليات التسوية،  المجتمع الدولي أن يهيئ الرأي العام إلدانة انتهاكات حقوق اإلنسان علنا وذلك

المؤسسي. كما يجب مراجعة إجراءات الحماية  الشامل للتوصيات الخاصة باإلصالحوضمان اإلنفاذ الفوري و
 .بشكل صحيح في نهاية العملية لحقوق اإلنسان كلما أوجب ذلك، وتقييمها

 

 .'ال لوجود 'شهود صامتون دوليون -2
والمدنية،  نسانيةالموظفين الدوليين بالمواقع، بما في ذلك المنخرطين في العمليات العسكرية واإل على جميع

اإلنسان التي قد يشهدونها أو بالغات  أن ُيبلغوا من خالل القنوات الصحيحة والواضحة، عن أي انتهاكات لحقوق
تتخذ اإلجراءات المالئمة، بما في ذلك اإلجراءات الوقائية،  جدية يستلمونها. ويجب على األمم المتحدة أن

 .اإلبالغ عنها لمواجهة أي انتهاكات يتم

 
 فصول حقوق إنسان في اتفاقيات السالم -3

 اتفاقيات السالم على قائمة مفصلة وشاملة من القوانين ومعايير حقوق اإلنسان الدولية يجب أن تتضمن
والمعينة لإلشراف. وأن تتطلب  لضمان المرحلة االنتقالية وما بعد التسوية، باإلضافة إلى توفير اآلليات الفعالة

وااللتزام باألنظمة الدولية من أجل حماية حقوق  على معاهدات حقوق اإلنسان تسويات السالم التصديق
 .بعد اإلنسان، والتي لم تنضم لها الدولة

 

 مكون فعال ومستقل لتنفيذ حقوق اإلنسان -4
لحقوق اإلنسان المدنية يكون جزءا من جميع عمليات حفظ السالم. ويجب أن  يجب وضع مكون دولي متخصص

للتحقيق في  ونات موارد كافية وموظفين ذوى خبرة في مجال حقوق اإلنسان، يكونوا مفوضينالمك تخصص لهذه
والتدريب. أما المراقبون فيجب أن  انتهاكات حقوق اإلنسان، وبناء المؤسسات، واإلصالح التشريعي، والتعليم

ب أن يكون مكون حقوق اإلنسان وبالتوافق مع المعايير الدولية. يج يتدربوا وأن يعملوا بناء على إرشادات ثابتة،

بالتسويات،  االعتبارات السياسية الخاصة بالعملية، كما أن المفاوضات المستمرة التي تتعلق مستقل تماما عن
ويجب أيضا تأسيس آليات لحقوق  .وبآليات اتخاذ القرار ال يجب أن تسمح ألطراف النزاع بعرقلة التحقيقات

المستقلين، وذلك للتسويات غير الشاملة، وأن تتمتع  الخبراء القانونيين اإلنسان فعالة، مثل المستشارين أو
في األمور ذات الصلة مثل إطالق سراح السجناء، وضمان الحقوق وحرية  هذه اآلليات بدور رقابي وإشرافي

 .والتجمع التعبير
 

 ضمان السالم بالعدالة -5

االنتهاكات التي حدثت، وبالقيام بعمليات تهدف  تحقيقات نزيهة بخصوص يجب أن تسمح تسويات السالم بإجراء
للعدالة.  الحقيقة، وباتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان أن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان يقدمون إلى إظهار

واضحة، كما ال يجب تضمين  المسؤولية الفردية النتهاك حقوق اإلنسان، سواء قديمة وحديثة، يجب أن تكون
 .تهام في تسويات السالمإعفاءات ما قبل اال

 

 .مراقبة حقوق اإلنسان بالموقع -6
بالتحقيقات، والتحقق من االلتزام بحقوق اإلنسان، واتخاذ  يجب أن يخول مراقبي حقوق اإلنسان بالقيام

يتعلق بهذه االنتهاكات. ويجب إفساح المجال أمامهم واسعا ليتواصلوا مع جميع  اإلجراءات التصحيحية فيما
معهم.  لمجتمع والمؤسسات ذات الصلة، كما يجب ضمان الحماية الكاملة ألولئك الذين في اتصالا قطاعات

والتدريب، ولكنها ليست  ويجب أن تكتمل إجراءات بناء السالم، مثل اإلصالح المؤسسي والتشريعي والتعليم

 .بديال لدور التحقيق
 

 .والعام التبليغ المتكرر -7
يكون هناك تقارير عامة شاملة  لضمان فاعلية، وأمان، ومصداقية موظفي حقوق اإلنسان الدوليين، البد من أن

 .وتعميمها محليا وعالميا ودورية عن نشاطهم والنتائج التي تحصلوا عليها،
 

 مراقبي الشرطة المدنية الدولية -8

التزامهم  وقوات األمن الوطنية، والتحقق منالشرطة المدنية مراقبة واإلشراف ويدرب الشرطة  على مراقبي
تعاونا كليا مع أي مكون أو آليات  بحقوق اإلنسان الدولية ومعايير العدالة الجنائية. ويتعاون مراقبي الشرطة

اإلنسان الدولية، وعلى معايير العدالة الجنائية. كما يجب  لحقوق اإلنسان، ويجب تدريبهم على احترام حقوق
 .بنشاطاتهم علنا لخاصةعرض التقارير ا

 

 اإلجراءات طويلة المدى لحماية حقوق اإلنسان -9
الدائمة  حقوق اإلنسان في عمليات حفظ السالم يجب أن تساعد على تكوين المؤسسات الوطنية مكونات

القانون، بما في ذلك السلطة  والمستقلة والفعالة لحماية حقوق اإلنسان في األمد الطويل، وإعادة حكم



أما اآلليات األخرى، مثل مكاتب الشكاوي أو اللجان الوطنية،  .ئية المستقلة، ونظام العدالة الجنائية العادلةالقضا

والكفاءة،  احترام حقوق اإلنسان. ويجب أن تتمتع هذه اآلليات بعدم التحيز، واالستقاللية، فقد تُشجع على تعزيز
على هذه اآلليات أن تتوافق مع  تكون فعالة. كما يجبوأن يكون لديها السلطات الالزمة والموارد الكافية ل

قضائي عادل ومستقل. وبينما يتم تشكيل مؤسسات  الخطوط االسترشادية الدولية، فهي ال تمثل بديال لنظام

 .عالقة مؤقتة مع المحاكم الدولية ذات الصلة وطنية، يجب األخذ في االعتبار تأسيس
 

 استشارية مساعدة تعليم حقوق إنسان وبرامج -10
وإجراءات الشكاوى لجميع القطاعات، وخاصة  يجب توفير التعليم العام والتدريب حول معايير حقوق اإلنسان

القانون. كما يجب توفير برامج الدعم الفني األخرى ، بما في  السلطة القضائية، والمحامين، ومسئولي تطبيق

 .دعم المنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان غير الحكوميةبالتوافق مع المعايير الدولية، و ذلك صياغة التشريعات
 .متخصص وهذه البرامج ليست بديال للتحقق من حقوق اإلنسان من قبل مكون مراقبة

 
 .حماية الالجئين، واألشخاص المشردين داخليا، والعائدين -11

ذلك. إن  الحاجة إلىعودة الالجئين إلى أوطانهم يجب أن تتضمن مراقبة فعالة وحماية، طالما دعت  برامج
األوقات، بما في ذلك مبادئ عدم  القانون الدولي لالجئين ومعايير الحماية يجب أن تكون ملزمة في جميع

 .اللجوء، والحق في العودة للوطن طوعيا وتحت إشراف دولي ، والحق في -refoulement non اإلعادة القسرية

 
 النوعي البعد -12

بالنساء في النزاعات المسلحة. ويجب  العتبار الالزم واحترام االحتياجات الخاصةيجب اتخاذ اإلجراءات لضمان ا
بالتقاليد والثقافات المحلية، ويجب عليهم احترام  أن يحصل موظفي حفظ السالم على المعلومات الخاصة

مجال  جميع األوقات. إن مكونات حقوق اإلنسان يجب أن تشمل الخبرة في حقوق اإلنسان وكرامة النساء في

 .بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي العنف ضد النساء،
 

 .بحقوق اإلنسان وبمعايير القانون الدولى اإلنساني النزام قوات حفظ السالم الدولية -13
 التزامها الرسمي بالقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان، ومعايير العدالة يجب على األمم المتحدة أن تعلن

تضمن أن جميع القوات  بما في ذلك احتجاز السجناء واستخدام القوة. يجب على األمم المتحدة أن الجنائية،
المعايير، وتفهم وجوب التزامهم بها. وال بد  المشتركة في عمليات حفظ السالم الدولية مدربة بالكامل على تلك

عن أي انتهاكات للمعايير الدولية من  لمراقبة، والتحقيق، والتبليغ من وجود آليات معينة على المستوى الدولي

 السالم، وأيضا لضمان أن الموظفين المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة يقدمون للعدالة قبل موظفي حفظ
 .بموجب المعايير الدولية

 
 .السالم الدوليين محاكمة جرائم الحرب، واالعتداء على موظفي حفظ -14

اإلنسان، أو االعتداء على موظفي حفظ السالم  لى اإلنساني وحقوقالتحقيق ومقاضاة انتهاكات القانون الدو

الوطنية المعنية أو تتم تحت إشراف السلطة القضائية الدولية. أما اآلليات  الدوليين، يجب أن يقوم بها السلطات
قاضاة دائمة لم يجب أن تتوافق مع معايير المحاكمة الدولية العادلة، كما يجب تشجيع إنشاء مؤسسة الدولية

 .الجرائم الدولية
 

 مرحلة ما بعد التسوية االرتقاء الدائم وحماية حقوق اإلنسان في -15

ويجب أن تستمر طالما دعت الحاجة إلى  -الدولية  يجب المداومة على المراقبة الفعالة ودعم حقوق اإلنسان
ن الدولية بالفعل. ويجب على الحكومة المعنية بتطبيق ضمانات حقوق اإلنسا إلى حين إنشاء الهيئة او -ذلك 

 .التسوية المتحدة لحقوق اإلنسان أن تتبنى دورا فعاال وأكثر شمولية في مرحلة ما بعد كيانات األمم
 

 واالستغالل ثالثا: المعايير الدنيا لحقوق ضحايا اإلساءة
 

ماية األطفال. وقد صدق على يوفران المعايير األدنى لح إن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين االختياريين لها .1

 بأكمله فيما عدا دولتان. كما أن العديد من الدول صدقت على البروتوكولين االتفاقية المجتمع الدولي
 .االختياريين

 
قانونية مناسبة لتسليم الجناة دون الحاجة لتوقيع  وجدير بالذكر أن البروتوكولين االختياريين يقدمان أدوات .2

 كل دولة التأكد من أن قوانينها المحلية تضمن اإلنفاذ القانونى لإلتفاقية ذا الصدد. وعلىاتفاقيات خاصة فى ه

أن تضمن أن مواطنيها الذين  كما يجب على الدول .justiciability وبروتوكوالتها االختيارية فى المحاكم الوطنيةـ
جانب ذلك فإن هناك عدد كبير من إتفاقيات العدالة فورا.والى  يرتكبون مثل هذه الجرائم خارج أراضها يمثلون امام

األدلة  القانون الدولى اإلنسانى التى يتعين اإللتزام بها واحترامها. كما ان هناك عدد من حقوق اإلنسان وادوات



 .العالم ومنه الدول األفريقية التوجيهية لعدالة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، تمثل هاديا ومعينا لدول

 
يتم بناء قدرات ورفع وعي جنود حفظ سالم األمم المتحدة وفق  صدد أود أن أؤكد على ضرورة انوفي هذا ال .3

وإتفاقيات  اإلنسان مثل إتفاقيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والبروتوكوالت الملحقة بها معايير وأدوات حقوق

القانون الدولى اإلنسانى. وفى مجالنا  اتجنيف والمعايير الدنيا واألدلة التوجيهية لألمم المتحدة وغيرها من ادو
الطفل، والبروتوكولين االختياريين واتفاقية القضاء على كافة  هذا يكون من الضرورى التركيز على اتفاقية حقوق

 (CEDAW) المرأة أشكال التمييز ضد
 

 :ومعاقبة الجناة رابعا: آليات دولية مقترحة لضمان حماية حقوق الضحايا

 
عالمة هامة على إهتمام المجلس بحماية  ،7275و  7251تعد قرارات مجلس األمن رقم  مجلس األمن:-1

بحاجة إلى تأسيس آلية لضمان حماية الضحايا، كما يحتاج  األطفال والنساء في النزاعات المسلحة. والمجلس
يضع حدا  انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل جنود حفظ السالم بأسلوب حاسم، إلى تمديد إهتماماته لتشمل

 7251قراره رقم  االنتهاكات. ومن المهم اإلشارة هنا الى ان خطة العمل التى وضعها المجلس لتنفيذ لمثل هذه
بينهما لضمان مراقبة أية انتهاكات  يتعين ان يتم التنسيق 7275ومجموعة العمل التى شكلها فى اطار القرار 

 .ات حفظ السالمقو لحقوق النساء واألطفال وعلى وجه الخصوص من جانب

 
ضد األطفال.وهى خطوة هامة نري ان  مجلس حقوق اإلنسان: خصص وللمرة األولى جلسة لقضية العنف -2

الجرائم للعدالة، وأن مثل هذه االنتهاكات يتم التبليغ عنها،  يتبعها ضمان بأن تشمل مهامه تقديم مرتكبي هذه
 .نهائي لوقفها بشكل

 

الضحايا على يد مهنيين متخصصين بدون  م الشكاوى وآلية تضمن إعادة تأهيلالحاجة إلى إنشاء آلية لتقدي-3
 .غاية في األهمية لكي نضمن إنفاذ حقوق الضحايا أي تأخير. وفي هذا الصدد يصبح التعاون الدولي

 
 لجنة حقوق الطفل واللجنة الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء محورا ومن المهم أن تكون كل من-4

 .اآللية في هذه
 

 :خامسا: تطورات هامة على الساحة الدولية منها

 
 .دراسة األمين العام لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال - 1

 .Graca Machel + 10 لدراسة جراسا ماشيل عن أثر النزاعات المسلحة على األطفال المراجعة العشرية –2
األوسط وشمال  ذا التقرير إلى المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرقهنا اإلشارة الى انه قد تم تقديم ه ويهمنى

إعالن اإلصدار العربى لدراسة األمم  القاهرة( حيث تم – 5001يونيو  51-51إفريقيا بشأن العنف ضد األطفال )

 .لإلرتباط الوثيق بين الدراستين المتحدة عن العنف ضد األطفال .وذلك نظرا
 .العنف ضد النساء المتحدة بشأن دراسة األمين العام لألمم - 3

 لجنة بناء السالم -4
 

االسترشادية للمجتمع الدولي من أجل تركيز الجهود نحو وقف جميع اشكال  هذه الدراسات تمثل الخطوط

مهام  ذلك العنف المرتكب من قبل جنود حفظ السالم، ضد النساء واألطفال.كما يتعين ان تتضمن العنف، بما في
 .السالم التابعة لألمم المتحدة م رصد والتصدى ألية انتهاكات لحقوق اإلنسان بفعل قوات حفظلجنة بناء السال

الطفل واللجنة الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد  ويجب تمكين لجان رصد حقوق اإلنسان مثل لجنة حقوق
 .هذا الصدد وفقا إلختصاصاتها النساء لكي تقوم بدور محوري في

 
 :ى المشاركةسادسا: الحق ف

 

وان يتم إحترام  كلمة أخيرة هامة ومحورية وهى حق الضحايا من األطفال والنساء فى التعبير عن آرائهم تبقى
رسم السياسات واإلستراتيجيات وأيضا  هذه اآلراء وأخذها فى اإلعتبار في كل القرارات المتعلقة بهم ومنها

ه اآلليات. وتجدر اإلشارة هنا الى ان الحق فى المشاركة هذ مشاركتهم في وضع اساليب العالج أمر هام لنجاح
اإلنسان، كما انه أحد المبادىء األساسية لجميع إتفاقيات حقوق اإلنسان وهو أيضا  هو حق أصيل من حقوق

عامة بالقصور الشديد  التدابير العامة لتنفيذ حقوق اإلنسان. ومما الشك فيه ان القارة األفريقية تتسم بصفة احد

وبطبيعة األمر فإن الضحايا هم الفئات  .إنفاذ هذا الحق ليس فقط للضحايا ولكن للمواطنين بصفة عامةفى 
 .به األشد معاناة من الحرمان من التمتع
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