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 3729/04رقم متسلسل 
 
 

 اد األوروبيــــوط التوجيهية لالتحــالخط
 حول األطفال والنزاعات المسلحة

 
 

I. األطفال والنزاعات المسٌلحة 
 

 اإلعاقة خّلفتالماضية فقط قد على امتداد العشرية ر بأن تكون النزاعات المسلحة يقّد .1
فالنزاعات تحرم األطفال  .ن ستة ماليين آخريوشّوهت طفل مليونيما يزيد عن المستديمة ل

 ومن الخدمات االجتماعية األساسية والرعاية الصحٌية يتولون رعايتهم الذينمن ذويهم ومن 
 والالجئين النازحين أو المهٌجرين مليونا من األطفال  عشرينوهناك اآلن زهاء. والتعليم

سجيل الوالدات وتشهد أنظمة ت. اجر فيهمَت ومختطفون أو ُيرهائنبينما آخرون هم اآلن 
 بأن هناك ما ال  في أّي وقت من األوقاتوتؤآد التقديرات.  تدهورا ملحوظاوقضاء األحداث

 .  طفل من األطفال المجندين المشترآين في النزاعات300.000يقل عن 
 
 برامجولألطفال احتياجات قصيرة األمد وطويلة األمد في الفترات التي تعقب النزاعات مثل  .2

. إعادة التأهيل النفسي واالجتماعيو االجتماعي اإلدماج واإلصالح وإعادة ئلي العا الشمللم
 نزع السالح وبرامج التسريح العسكري وإعادة اإلدماج وآذلك ضمن والمشارآة في عملية

 .األطر القضائية االنتقالية
 

 التملص من المالحقة القضائية ألولئك الذين لظاهرةويظل هناك في آافة األوقات مناخ  .3
 الدولي والئحة روما القانون الدولي اإلنساني  التي يحظرها جرائم ضد األطفاليرتكبون
 . الدوليةمحكمة الجزاءب المتعلقة

 
 مطبقة ولكن ال يعني أنها عالمّيا عليها ا تكاد تكون مصادق(CRC) اتفاقية حقوق الطفلإن  .4

ات المسلحة يعانون  األطفال وبصفة خاصة في أوضاع النزاعوما يزال:  في آافة الدول
 أي نزاع مسلح على تأثيرومن شأن . تأثيرات طويلة األمدوببأشكال متفاوتة وبطرق مختلفة 

 وقد سعى .اندالعها من جديداألجيال القادمة أن يزرع بذرات الستمرار نزاعات قائمة أو 
زاعات  األطفال في النبإشراك المتعلق (CRC) حقوق الطفل البروتوآول التكميلي التفاقية

 .تلك األوضاع مثل التصدي إلى إلى المسلحة
 
 

II. الغــــــــرض 
 

حقوق المتعلقة ب وحماية حقوق الطفل أولوية في سياسات االتحاد األوروبي تعزيزيشكل  .5
 مسألة األطفال والنزاعات معالجة أنه من األهمية بمكان األوروبياإلنسان ويعتبر االتحاد 

األطفال هم المستقبل وألن لهم حقوقا مثلما توضحه  أن باعتبار في ذات الوقت المسلحة
 التشريعية الدولية المواثيق وبروتوآوالتها التكميلية وآذلك (CRC) اتفاقية حقوق الطفل
ويرمي االتحاد األوروبي إلى زيادة الوعي بهذه المسألة من خالل إيالء . واإلقليمية األخرى
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لى هذا الصعيد سواء داخل االتحاد ذاته أو إزاء  االتحاد األوروبي عإجراءاتأهمية أآبر إلى 
 .ىأطراف أخرأي 
 

األثر القصير والمتوسط والطويل األمد للنزاعات المسٌلحة بمعالجة  االتحاد األوروبي يتعّهد .6
باستخدام مجموعة األدوات المتوفرة لديه  وذلكعلى األطفال بطريقة فٌعالة وشمولية 

). 1 المرفق إجراءات االتحاد األوروبي في انظر(الجارية وباالعتماد على األنشطة السابقة و
 األخرى وعلى األطراف الفاعلة غير البلدان هدف االتحاد األوروبي في التأثير على ويتمثل

 القانون الدولي اإلنساني واإلنسانالرسمية من أجل وضع المعايير والمقاييس الدولية لحقوق 
آما هو مبين  (اإلنسانحقوق المتعلقة ب والدولية اإلقليمية يةالمواثيق القانونحٌيز التنفيذ وآذلك 

 بحماية األطفال من تأثيرات النزاعات الكفيلة الفعالةوآذلك اتخاذ اإلجراءات ) 2 المرفقفي 
المسلحة ومن أجل وضع حد الستخدام األطفال في الجيوش وفي الجماعات المسلحة ووضع 

 .التملص من المالحقة القضائيةحد لحالة 
 
 

III. ادئـــالمب 
 
لقد تأسس االتحاد األوروبي على مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان  .7

. وهي مبادئ مشترآة تنسحب على آافة الدول األعضاء. والحريات األساسية وسيادة القانون
احترام حقوق اإلنسان من ضمن األهداف األساسية في سياسة االتحاد األوروبي ويظل 
 السياسة األمنية والدفاعية األوروبية تشملوالتي  (CFSP) ة واألمنية المشترآةالخارجي

(ESDP) . المجموعة في سياساتأساسيا رآنا  آذلك اإلنسانحقوق ويشكل احترام 
 .القانون الدولي اإلنسانيالتعاون التجاري واإلنمائي والمتعلقة باألوروبية 

 
 األوروبي في صدارة اهتمامات اإلتحادافة  وحماية حقوق األطفال آعزيز تتتنزل مسألة .8

ويستأنس االتحاد األوروبي في عمله الدائب من أجل حماية .  في اإلّتحادوللدول األعضاء
  ذات الصلة المتأثرين بالنزاعات المسلحة بالمقاييس والمعايير اإلقليمية والدوليةاألطفال
مل ذلك عالوة على اعتبارات  ويشالقانون الدولي اإلنسانيو حقوق اإلنسان  قانونحول

 .II المرفقأخرى المقاييس والمعايير المضمنة في 
 

 
  ذات الصلةاألطراف المؤثرة والفاعلةقوم به مختلف ييساند االتحاد األوروبي العمل الذي  .9

ن العام لمنظمة األمم المتحدة والمندوب الخاص يفي المجال وعلى وجه الخصوص األم
م المتحدة حول األطفال والنزاعات المسلحة وصندوق األمم المتحدة لألمين العام لمنظمة األم

مكتب المفوضية  وUNIFEM صندوق األمم المتحدة للمرأة و UNICEF  الطفولةلرعاية
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون  وOHCHR العليا لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

حقوق ل ولجنة األمم المتحدة UNDPي  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائUNHCR الالجئين
مكتب /منظمة األمن والتعاون في أوروبا واألوروبيمجلس ال حقوق اإلنسان والطفل ولجنة

 وآذلك اآلليات الخاصة لألمم OSCE/ODIHR المؤسسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان
 ICRC الطفلحقوق ل االتفاقية الدولية  الصلة مثلاألطراف الفاعلة األخرى ذاتوالمتحدة 
وسيساهم االتحاد األوروبي بشكل فعال . المجتمع المدني ومنظمات  البشرياألمنوشبكة 
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وسيعمل مع تلك األطراف الفاعلة من أجل الدعم والتطبيق الفعلي للضمانات الدولية الحالية 
  .المتوفرة لحقوق الطفل

 
IV. الخطوط التوجيهية 

 
 الرآيزة األساسية لتعريف األوضاع  الدوريةيميشكل الرصد وإعداد التقارير وعمليات التقي 

وآلما تعلق األمر بعمليات إدارة .  االتحاد األوروبياتخاذ إجراء من قبلالتي تستدعي 
 االتحاد األوروبي يتم اتخاذ القرار وفق قاعدة آل حالة على حدة مع تحت قيادةاألزمات 

ل نوعي والوسائل والقدرات األخذ بعين االعتبار نطاق التفويض المحتمل بخصوص أي عم
 .المتوفرة على ذمة االتحاد األوروبي

 
 اریر ـــالرصد وإعداد التق . أ

 
 رؤساء بعثات االتحاد األوروبي ورؤساء بعثات العمليات المدنية والقادة العسكريون سيدرج .10

وآذلك المندوبون الخاصون ) عبر آامل سلسلة القيادة(الموفدون من قبل االتحاد األوروبي 
 حول تأثيرات النزاعات تحاد األوروبي ضمن تقاريرهم وآلما اقتضى األمر ذلك تحلياللال

إلى  بصفة خاصةوعلى أن تتطرق تلك التقارير . القائمة أو المحتملة الحدوث على األطفال
 المرتكبة في حق األطفال وتجنيد واستخدام األطفال من قبل الجيوش االنتهاآات والخروقات
 المدارس والمستشفيات وسد على االعتداءاتة وقتل وتشويه األطفال ووالجماعات المسلح

 النوع  أو على أساسالجنسي وأعمال العنف اإلنسانيةالطريق أمام تدفق المساعدات 
 ةالمتخذة لمكافحاالجتماعي الممارسة ضد األطفال، وآذلك اختطاف األطفال واإلجراءات 

  في تقاريرهماألطالافوسيدرج هؤالء . افي حالة حصولهتلك األعمال من قبل األطراف 
  اإلجراءات المتخذة من قبل اإلتحاد األوروبي لفائدة األطفالوقع تقييما دوريا ألثر اإلعتيادية
روس المستخلصة ويمكن أن تشكل الد.  في أوضاع النزاع آلما آان ذلك مناسباالمتواجدين

 األهمية للمعلومات على غاية منا  االتحاد األوروبي مصدربقيادةزمات أمن عمليات إدارة 
 . عليها على فئات معينةاإلطالع يقتصرما لم لفائدة األطراف المختصة العاملة في المجال 

 
  في اإلتحاد والدول األعضاءالمجلس األوروبي على لفت نظر ة األوروبيستعمل المفٌوضية .11

من المعلومات آلما آان ذلك إلى أهمية إعداد التقارير في هذا المجال وستقوم بتوفير المزيد 
 الموٌجهة نحومناسبا وضروريا حول المشروعات الممولة من قبل المجموعة األوروبية 

.  المسلحة النزاعاتفي الفترات التي تعقباألطفال والنزاعات المسلحة وإعادة التأهيل 
ومات  المعلوفير هذه الرؤية الشاملة من خالل تفي  في اإلتحادوستنخرط الدول األعضاء

 . الثنائية على هذا الصعيدالمشاريعحول 
 

 التقييم والتوصيات من أجل العمل الفعلي . ب
 
 وبالتنسيق (COHOM) اإلنسان  حول حقوقالمجلس األوروبيعمل ستقوم مجموعة  .12

 والمعلومات المشار إليها األخرى وباالعتماد على التقارير مجموعات العملالوثيق مع 
  األمين العام لألمم المتحدةالصادرة عنرير والتوصيات األخرى ذات الصلة مثل التقا

UNSG  )تقوم بتجنيد أو  التي بما في ذلك قائمة األطراف الفاعلة في نزاعات مسلحة و
استخدام األطفال، آما هي ملحقة بالتقرير السنوي لمجلس األمن حول األطفال والنزاعات 
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المتحدة حول األطفال والنزاعات المسلحة ومن المندوب الخاص لألمين العام لألمم ) المسلحة
 اإلنسان وآذلك هياآل معاهدة حقوقو لألمم المتحدةاآلليات الخاصة  واليونيسيف و

 ستقوم بضبط وتعريف األوضاع التي تستدعي –المنٌظمات غير الحكومية وبصفة دورية 
بالخطر تدخالت في شأنها من قبل اإلتحاد األوروبي والسيما عند نشوء أوضاع تنذر 

وتستدعي االهتمام الفوري وآذلك بتقديم التوصيات بخصوص مثل ذلك التدخل على 
لجنة المندوبين الدائمين لإلتحاد / لجنة الشؤون السياسية واألمن ( المستوى المناسب

  .)المجلس األوروبي / Coreper/PSCاألوروبي 
 
 

 ىالبلدان األخر اإلتحاد األوروبي في العالقات مع  عملأدوات . ت
 

 اإلتحاد األوروبي مجموعة أدوات عمل وسيعتمد اإلتحاد على المبادرات القائمة من يمتلك 
أجل دعم وتقوية وتطوير تدخالت اإلتحاد األوروبي لفائدة األطفال المتأثرين بالنزاعات 

وتشمل األدوات المتوفرة لدى اإلتحاد األوروبي ). 1 المرفق آما هي مبينة في(المسلحة 
 :من أشياء أخرى األدوات التاليةآذلك ومن ض

 
 إحدى مكونات الحوار التي هي حقوق اإلنسان مكّونةشمل ت يجب أن : وار السياسيــــالح .13

 األخرى والمنظمات اإلقليمية وآلما اقتضى األمر بلدانالسياسي بين االتحاد األوروبي وال
ثناء النزاع وما بعد ضاع ما قبل النزاع وأوذلك آافة جوانب الحقوق ورفاهية الطفل في أ

 .النزاع
 

 األخرى البلدانسيقوم اإلتحاد األوروبي بمساع ويصدر بيانات عامة تحث  :اعي ــــالمس .14
على اتخاذ إجراءات فٌعالة من أجل ضمان الحماية لألطفال من تأثيرات ذات الصلة 

ووضع حد الستخدام األطفال في الجيوش وفي الجماعات المسلحة النزاعات المسلحة 
وسيكلف المندوبون الخاصون لإلتحاد األوروبي . للتملص من المالحقة القضائيةووضع حد 

 من غير الدول والنشطين األطراف الفاعلةورؤساء البعثات بمواصلة معالجة المسألة مع 
 وسيتفاعل اإلتحاد األوروبي آذلك مع التطورات اإليجابية الحاصلة. آلما آان ذلك مناسبا

  .سباآلما آان ذلك منا
 

تساهم المجموعة األوروبية في تمويل مشروعات تتمحور حول : اون متعدد األطرافـــالتع .15
 األطفال والنزاعات المسلحة في مجاالت شٌتى والسيما في مجاالت نزع السالح والتسريح

 .القانون الدولي اإلنساني ومن خالل (DDRR)العسكري وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل 
هذا الدعم وذلك ضمن سياق ضية األوروبية بتعريف إمكانيات تمديد نطاق وستقوم المفو

وستعمل . المعتمدة لديها على سبيل المثال الدوريةمراجعات الورقات استراتيجيات البلدان و
هية الدول األعضاء بنفس القدر على أن تنعكس األولويات المبينة في هذه الخطوط التوجي

 .على مشروعات التعاون الثنائي
 

 لمسألة حماية األطفال أثناء عملية الالزميتعين إيالء االهتمام : ات إدارة األزماتــعملي .16
وينبغي في البلدان التي يقوم فيها اإلتحاد األوروبي بعمليات إدارة أزمات ومع . التخطيط

لإلتحاد األوروبي أن  والوسائل والقدرات المتوفرة بالعمليةمراعاة نطاق التفويض الخاص 
 التخطيط العملياتي في االعتبار وآلما آان ذلك مناسب االحتياجات الخصوصية للطفل يضع
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وتطبيقا لقرارات مجلس األمن . ومع مراعاة خاصٌية أن األطفال اإلناث أآثر عرضة للخطر
التابع لألمم المتحدة فإن اإلتحاد األوروبي سيرآز بصفة أساسية على حماية ورفاهية وحقوق 

ن تحت تأثيرات النزاعات المسلحة عند اتخاذ اإلجراء الرامي إلى حفظ األطفال الواقعي
  .السالم واألمن

 
 األدوات المتوفرة لديه سيعمل اإلتحاد األوروبي على ضمان أن تؤخذ  مختلفوباستخدام .17

 بعين االعتبار في اإلنذار المبكر والمقاربات الوقائية لألطفالاالحتياجات الخصوصية 
نزاع الفعلية ومفاوضات السالم واتفاقات السالم وعلى ضمان استثناء وآذلك في أوضاع ال

الجرائم المرتكبة في حق األطفال من أي إجراءات عفو أو مراحل اإلعمار وإعادة التأهيل 
وسيستفيد اإلتحاد األوروبي في هذا . وإعادة اإلدماج والتنمية المستديمة الالحقة للنزاعات

وتشكل . لمكتسبة ضمن المنتظم األممي والمنٌظمات اإلقليميةاالسياق ويعتمد على التجربة 
 والمبعدون والمختطفون والمصابون بفيروس المناعة النازحونالبنات وأولئك الالجئون و

والمعٌوقون وضحايا االستغالل الجنسي أو ) اإليدز(مرض فقدان المناعة المكتسبة /  البشرية
 .استهدافاالمعتقلون الفئة األآثر 

 
يجب أن يأخذ المفهوم التدريبي الخاص باالتحاد األوروبي والمنسق في مجال  : بــــريالتد .18

 .إدارة األزمات بعين االعتبار تداعيات هذه الخطوط التوجيهية
 

 أدوات أخرى في حوزته  استخداميمكن لإلتحاد األوروبي التفكير في: رىـــأخ إجراءات .19
 . هةّوجآلما آان ذلك مناسبا مثل فرض إجراءات م

 
 

V. التنفيذ والمتابعة  
 

 (COHOM)   حقوق اإلنسانحول المجلس األوروبيعمل سيطلب آذلك من مجموعة  .20
 :القيام بالتالي

 
اإلشراف على تنفيذ اإلجراء المتخذ من قبل اإلتحاد األوروبي وفقا لهذه الخطوط  )أ 

حٌيز  أعاله 12التوجيهية والقيام لذلك الغرض بتطوير الطرق الكفيلة بوضع الفقرة 
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى مقٌررات اجتماع الجمعية العامة بتاريخ . التنفيذ

 حزيران التي ذٌآرت بضرورة أن تكون إجراءات المجموعة األوروبية/  يونيو25
 .متماشية مع إجراء اإلتحاد األوروبي آكل

افة  إدراج مسألة األطفال والنزاعات المسلحة في آالتعزيز واإلشراف على  )ب 
 سياسات وإجراءات اإلتحاد األوروبي ذات الصلة؛ 

 وذلك  حّيز التنفيذ هذه الخطوط التوجيهيةوضع لمدى مستمّرةالقيام بمراجعة  )ج 
 ذات الصلة والمندوبين الخاصين ورؤساء مجموعات العملبالتنسيق الوثيق مع 

تحاد البعثات ورؤساء بعثات العمليات المدنية والقادة العسكريين التابعين لإل
 ؛)عبر سلسلة القيادة(األوروبي 
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 مع األمم المتحدة سبل تعاون أخرىمواصلة التفكير وآلما آان ذلك مناسبا في  )د 
 الحكومية اإلقليمية األخرى والمنظمات غير  والمنظماتالدوليةوالمنظمات 

 . في هذا المجالاألطراف الفاعلةالحكومية وآذلك 

 آل سنة حول مدى التقدم PSC واألمن لجنة الشؤون السياسية رفع تقرير إلى )ه 
 .الحاصل على صعيد تحقيق األهداف المبينة في هذه الخطوط التوجيهية

 وذلك بعد سنتين من المجلس األوروبيتقديم تقييم حول هذه الخطوط التوجيهية إلى  )و 
تاريخ اعتماد هذه الخطوط التوجيهية ومع إدراج التوصيات بخصوص أي تحسينات 

 . آان ذلك مناسباأو تحيينات آلما

في شكل مجموعة خاصة من الخبراء ( بناء على ذلك ترميزالتفكير في إنشاء نقطة  )ز 
من أجل ضمان وضع هذه الخطوط التوجيهية ) أو مندوب خاص على سبيل المثال

    .حٌيز التنفيذ مستقبال
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  I المرفق
 

 إجراءات اإلتحاد األوروبي في مجال األطفال والنزاعات المسلحة
 )ى سبيل اإلشارةعل (

 
 

 : وثائق سياسة اإلتحاد األوروبي الخارجية واألمنية المشترآة
 

وثيقة  (2002آانون األول /  ديسمبر10 بتاريخ المجلس األوروبي مقررات .1
 )9، صفحة 02/15138

 
 CFSPوثيقة (ي إفريقيا فدارة اإلالمواقف المشترآة حول حقوق اإلنسان وحسن  .2

/350/98( 
 
 
 وزيمبابوي وجمهورية سيراليونوآة حول رواندا والصومال المواقف المشتر .3

بما في ذلك فرض عقوبات ( ونيجيريا وليبيريا وأنغوال وآوبا الديمقراطيةالكونغو 
 .)الحاالتتلك موجهة في بعض 

 
 CFSP/433/2001وثيقة  (ICC  محكمة الجزاء الدوليةالموقف المشترك حول .4

 .)CFSP/ 474/2002 CPآما هي معدلة بالوثيقة 
 
، البوسنة كونغو الديمقراطية وجنوب أوسيتياجمهورية ال(اإلجراءات المشترآة  .5

روسيا (واالستراتيجيات المشترآة ) والهرسك ومختلف المندوبين الخاصين
 .)وأوآرانيا والمنطقة المتوسطية

 
 8 بتاريخ المصادق عليها ،مدونة سلوك اإلتحاد األوروبي حول تصدير األسلحة .6

 إجراءات المراقبة الواسعة النطاق لتقديمالعمل الجاري . 1998 نحزيرا/يونيو
 .المعتمدة من قبل االتحاد األوروبي حول صادرات المعدات شبه العسكرية

 
المجلس  النزاع والئحة التي هي محلالموقف المشترك حول أنواع الماس  .7

 أنواع  في حول التجارة الدوليةآمبرلي التنفيذية لبرنامج اعتماد مسار األوروبي
 .)02/15328وثيقة  (الخام الماس

 
 األخرى حول التعذيب لبلدان لسياسة اإلتحاد األوروبي حيال االتوجيهيةالخطوط  .8

 البشريةالالإنسانية أو المنتقصة للكرامة  وأ الوحشية والمعاملة أو العقوبة األخرى
يقة وث(وورقة العمل التنفيذية لتلك الخطوط التوجيهية / 01/7369وثيقة (

02/15437( 
 
 )98/9199وثيقة  (اإلعدامالخطوط التوجيهية لإلتحاد األوروبي حول عقوبة  .9
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وثيقة (الخطوط التوجيهية لإلتحاد األوروبي حول حوارات حقوق اإلنسان  .10
01/14469( 

 
 

 )سياسة االتحاد األوروبي األمنية والدفاعية( ) ESDPوثيقة (إدارة األزمات 
 
 

 حول عملية 2003 حزيران/ يونيو16 بتاريخ المجلس األوروبيمقررات  .11
 )03/10369وثيقة (ارتيميس في بونيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 
 ةيوغسالفيالعمليات إدارة األزمات في البوسنة والهرسك، جمهورية مقدونيا  .12

 .السابقة
 

 المتعلق بإعالن اإلتحاد األوروبي واألمم المتحدة المجلس األوروبيمقررات  .13
 )03/12875وثيقة (التعاون بين االثنين في مجال إدارة األزمات حول 

 
 حول التعاون بين 2003 تموز/ يوليو21 بتاريخ المجلس األوروبيمقررات  .14

حماية المدنيين في عمليات :  إدارة األزماتفياإلتحاد األوروبي واألمم المتحدة 
 )03/11439وثيقة ( اإلتحاد األوروبي  بقيادةإدارة األزمات

 
 

 بقيادةمشروع الخطوط التوجيهية حول حماية المدنيين في عمليات إدارة األزمات  .15
 )03/14805وثيقة (اإلتحاد األوروبي 

 
سيادة القانون في إدارة األزمات، ي الشامل للمهام في مجال بمفهوم اإلتحاد األورو .16

 ).03/9792وثيقة (بما في ذلك المالحق 
 

وثيقة  (المّتسمة بالعنف منع النزاعات تنفيذ برنامج اإلتحاد األوروبي حول .17
ويبين هذا البرنامج مختلف مبادرات اإلتحاد األوروبي المتخذة في ) 03/10680

 . الرسميينسياق منع النزاعات بما في ذلك تدريب الموظفين
 

 لمسألة  من قبل اإلتحاد األوروبيالمعتمدة التدريب على الجوانب المدنية تنسيق .18
والمعايير المشترآة للتدريب على ) 03/1/11675وثيقة (نيد التجإدارة األزمات و
وثيقة ( إلدارة األزمات  المعتمدة من قبل اإلتحاد األوروبيالجوانب المدنية

03/15310( 
 

 قدرات األمم المتحدة في زيادة في (EC)ت المجموعة األوروبية وقد أسهم .19
 وإعادة  العسكرييحنزع السالح والتسرمجاالت مثل االنتشار السريع والتدريب و

وقد قامت المفوضية األوروبية وآذلك وحدة السياسات بأمانة ). DD&R (اإلدماج
قوائم رصد للبلدان التي تشهد " (مؤشرات نزاع" بتطوير المجلس األوروبي
 دعم قصدامج التعاون مع اإلتحاد اإلفريقي نالبرمثال لهذا و). أوضاعا صعبة
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ل السلمي للنزاعات وآذلك التعاون التفاوضي الحب المتعلقة ةالمؤسساتي قدراته
المباشر مع الدول الشريكة والذي يغطي القطاعات ذات الخصوصية مثل 

 .شاب والمواد المائيةخالصادرات غير المشروعة لأل
 

 ) القانون الدولي اإلنسانيالتعاون اإلنمائي والتجارة و(وسائل المجموعة األوروبية 
 

 وثيقة (المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال  حول المجلس األوروبيقرار  .20
03/5049( 

 
 مجموعة للشراآة بين" آوتونو"تعاون والسيما اتفاقية التجارة وال اتفاقات مختلف .21

من جهة واالتحاد األوروبي من جهة  ييب والباسيفيكاالدول اإلفريقية ودول الكر
 .إلنسان حول األطفال ومنع النزاعات وحقوق اخاصةتتضمن فقرات أخرى 

 
اجتثاث الفقر إطار  في استهدافا األطفال األآثر نظر إلى مسألة مساعدة وحمايةُي .22

شكل األطفال مجموعة ي. وبالتالي في إطار التعاون اإلنمائي للمجموعة األوروبية
مستهدفة مهٌمة للمساعدة الخارجية وبصفة خاصة ضمن السياسات القطاعية مثل 

عديد من األنشطة المتصلة باألطفال من قبل ويتم تمويل ال. التعليم والصحة
 لإلتحاد مكتب المساعدات اإلنسانية التابع من خاللالمجموعة األوروبية 

المبادرة األوروبية من  وEDF صندوق اإلنماء األوروبي وECHO األوروبي
 .EIDHRأجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 
 في نزاعات مسلحة من مقحموناليتم توجيه المساعدة والحماية لفائدة األطفال   .23

حقوق الطفل من  تعزيزوقد آان . خالل العديد من برامج المفوضية األوروبية
ضمن إحدى أولويات التمويل في إطار المبادرة األوروبية حول حقوق اإلنسانية 

 للفترة ويات التمويل ويتم إدراجها ضمن سياق أول2001ة والديمقراطية سن
2002-2004. 

 
  سنةة المتصلة بالطفل إحدى األولويات الثالث في إستراتيجيةشكلت األنشط .24

وقد سبق . ECHO  األوروبيلإلتحادمكتب المساعدات اإلنسانية التابع  ل2003
 أن دعم في ECHO  األوروبي لإلتحاد مكتب المساعدات اإلنسانية التابعلبرنامج

وتشمل . لرئيسية إنسانية يشكل األطفال إحدى مكٌوناتها ا مساعدةالماضي عمليات
 مشاريع:  ما يلي2002 و2001 التي تمت سنتي بعض األمثلة في المشاريع

ومشاريع صحة وتغذية ) أوغندا( عسكري وإعادة تأهيل وإعادة إدماج تسريح
سيراليون والسودان والضفة (والدعم النفسي ) السودان وآولومبيا وفلسطين(

س في مخيمات اإلغاثة لألشخاص وتمويل إنشاء مدار) الغربية وقطاع غزة ولبنان
جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسيراليون وجمهورية  (النازحين

 شمل العائلة وآذلك مشاريع لّم )، على سبيل المثالمقدونيا اليوغسالفية السابقة
 ).آولمبيا(وتوحيده 
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 بتمويل  أيضاECHO لإلتحاد األوروبي مكتب المساعدات اإلنسانية التابع وقد قام .25
 « Save the Children » "أنقذوا األطفال "لبرنامجأنشطة بحث وحشد التأييد 

امج الصليب األحمر البلجيكي وبرامج أخرى ويعتزم اآلن دعم مبادرة نوبر
اليونيسيف لتحسين توٌفر المعلومات النوعية حول األطفال المتأثرين بالنزاعات 

 .المسلحة
 

 تعددة األطرافالعمل الفعلي في المنتدیات الم
 

القرارات المتعلقة بحقوق الطفل المدرجة من قبل اإلتحاد األوروبي باالشتراك مع  .26
 في اللجنة حول حقوق GRULACمجموعة دول أمريكا الالتينية والكراييب 
. م المتحدة وذلك وفق قاعدة سنويةماإلنسان واللجنة الثالثة للجمعية العامة لأل

 .ول األطفال والنزاعات المسلحةوتتضمن هذه القرارات فقرات ح
 

الجمعية بيانات اإلتحاد األوروبي داخل وضمن مساهماته في مجلس األمن و .27
 CHR لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وUNGA العامة لألمم المتحدة

أيار / مايوUNGASS ) 8-10 دورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة الو
 .إجماع مونتيريو )2002

 
 رلمان األوروبيالب
 

 إلى اعتماد إستراتيجية محدودة حول المجلس األوروبيدعا البرلمان األوروبي  .28
 في مصادق عليه (2003األطفال والنزاعات المسلحة في تقريره السنوي للعام 

 .)أيلول/ سبتمبر
 

 الدول اإلفريقية األوروبي و الجمعية البرلمانية المشترآة بين اإلتحادوقد صادقت  .29
 قرار حول األطفال والنزاعات المسلحة في لكراييب والباسيفيك علىودول ا

مقدم تشرين األول في روما وذلك على إثر تقرير / أآتوبر12اجتماعها المنعقد في 
 .2003حزيران / ونشر في يونيومن قبل اثنين من أعضائها
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  II المرفق
 

 ةـــــــة ذات الصلـــة واإلقليميـــ الدوليالمواثيق
 

 الطفل حقوق 
 

 1989، اتفاقية حقوق الطفل -

 األطفال في إقحام بخصوص حقوق الطفل التفاقيةالبروتوآول التكميلي الثاني  -
 2002النزاعات المسلحة 

 االتجار في األطفال خصوصالبروتوآول التكميلي األول التفاقية حقوق الطفل ب -
 2002ودعارة األطفال واستغالل األطفال في الصور اإلباحية، 

 1990ثاق اإلفريقي حول حقوق ورفاهية الطفل، المي -

 والعمل  أسوء أشكال عمل األطفالرحظالمتعلقة ب 182ـ اتفاقية منظمة العمل الدولية ال -
 1999، على إزالتهاالفوري 

 
 النازحون داخل البلد الواحد، الالجئون  للمساعدة اإلنسانيةالدوليالقانون 

 
  1949لحرب، معاملة أسرى االمتعلقة باتفاقية جنيف  -

 1949حماية األشخاص المدنيين في زمن الحرب، المتعلقة باتفاقية جنيف  -

 والمتعلقة 1949 آب/ أغسطس12البروتوآول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في  -
 1978، )ألولالبروتوآول ا(بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 

 والمتعلقة 1949آب /  أغسطس 12 البروتوآول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في -
 1977) البروتوآول الثاني(بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 

 1951 الالجئين، بوضع االتفاقية المتعلقة -

 1967 الالجئين عالبروتوآول المتعلق بوض -

 1998المبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي،  -

 
 القانون الجزائي الدولي

 
 2002محكمة الجزاء الدولية، ب تعلقةالمالئحة روما  -
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 خطيرة انتهاآات عن ؤولينلدولية لمالحقة األشخاص المسالالئحة المعدلة للمحكمة ا -
، 1991 في أراضي يوغسالفيا السابقة منذ  المرتكبة الدوليلقانون الدولي اإلنسانيال

 )2002 و 2000 و 1998 في األعوامآما هي معٌدلة  (1993

 1994ء الدولية حول رواندا، الئحة محكمة الجزا -

 
 قرارات مجلس األمن

 
 )1999 (1261قرار مجلس األمن رقم  -
 )2000 (1314قرار مجلس األمن رقم  -
 )2001 (1379قرار مجلس األمن رقم  -
 )2003 (1460قرار مجلس األمن رقم  -
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