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 ئيس جملس األمنربيان من   
 

 فيمـا يتعلـق     ،٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٢ يف   ، اليت عقدها جملس األمن    ٥٨٣٤يف اجللسة    
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيــان    ‘‘اع املـسلح النــز األطفـال و ’’بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون     

 :التايل باسم اجمللس
ــ”   ــن  حيـ ــا يط جملـــس األمـ ــس  علمـ ــالتقرير الـ ــدير بـ ــع التقـ ــام  مـ ابع لألمـــني العـ

)S/2007/757 (   ومـا ورد فيـه مـن تطـورات إجيابيـة            والصراعات املسلحة، عن األطفال 
 ).٢٠٠٥ (١٦١٢يف تنفيذ قراره  قائمةالتحديات كذلك الو
 الرئيسية عن صـون الـسلم واألمـن         ته تأكيد مسؤولي  يكرر، إذ    األمن وجملس”  

سع النطاق للرتاع املسلح على األطفـال،        التزامه مبعاجلة األثر الوا    يعيد تأكيد الدوليني،  
وكافة قراراته الـسابقة    ،  )٢٠٠٥ (١٦١٢وتصميمه على ضمان احترام وتنفيذ القرار       

اع املــسلح، وكــذلك احتــرام القواعــد واملعــايري الدوليــة حلمايــة   النـــزبــشأن األطفــال و
 . ة املسلحاتاعالنـزباألطفال املتضررين 

اعتمـاد اسـتراتيجية واسـعة    ضرورة د على    يف هذا الصد    جملس األمن  يشددو”  
 مـن أجـل     ةشـامل معاجلـة   اع، تعـاجل األسـباب اجلذريـة للـرتاع املـسلح            النــز النطاق ملنـع    

 تعزيز التنميـة املـستدامة والقـضاء        بوسائل منها تعزيز محاية األطفال على املدى البعيد،       
 القـانون واحتـرام     على الفقر واملـصاحلة الوطنيـة واحلكـم الرشـيد والدميقراطيـة وسـيادة             

 .حقوق اإلنسان ومحايتها
للحكومـات الوطنيـة يف تـوفري    املسؤولية الرئيسية تأكيد جملس األمن   ويكرر”  

اعات املـسلحة،  النــز ضروب فعالة من احلماية واإلغاثة جلميع األطفال املتـضررين مـن       
ــدول األعــضاء، ومنظومــة األمــ       ــسيق بــني ال ــد مــن التعــاون والتن م ويــشجع علــى املزي

 .املتحدة واجملتمع الدويل، بروح من الشراكة
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تأكيــد أمهيــة تيــسري وصــول األفــراد العــاملني يف جمــال جملــس األمــن  ويكــرر”  
مجيـع  املـساعدة اإلنـسانية إىل   وإيـصال  املساعدة اإلنسانية والسلع املقدمة هلـذا الغـرض         

ــال  ــضررين األطف ــن املت ـــزم ــا   الن ــن ودون معوق ــل وآم ــشكل كام ــسلحة ب ت، اعات امل
ويشدد على أمهية أن تتمسك مجيع األطـراف، يف إطـار املـساعدة اإلنـسانية، باملبـادئ                 

 واالسـتقاللية،   وعـدم التحيـز   اإلنسانية املتمثلة يف مراعاة االعتبارات اإلنـسانية واحليـاد          
 . وأن حتترم تلك املبادئ

ــة       و”   ــالغ املتعلق ــة الرصــد واإلب ــل آللي ــذ الكام ــن إىل التنفي ــس األم ــدعو جمل ي
 مــن قــرار جملــس األمــن ٣اع املــسلح علــى حنــو مــا دعــت إليــه الفقــرة النـــزباألطفــال و

 تقريــر األمــني ي يف مرفقــاملــذكورةاع املــسلح النـــزيف كــل حــاالت ) ٢٠٠٥ (١٦١٢
 . )S/2007/757(العام 

 جملس األمن التأكيد على ضـرورة أن تواصـل اآلليـة            يكررويف هذا الصدد،    ”  
ية ودقيقـــة وموثـــوق هبـــا يف الوقـــت املناســـب عـــن  مجـــع وتقـــدمي معلومـــات موضـــوع

 اعاتمـن النــز  االنتهاكات وأعمـال اإليـذاء الـيت ترتكـب يف حـق األطفـال املتـضررين               
 يف  الفاعلـة املسلحة وأن تعمل باالشتراك والتعاون مع احلكومـات الوطنيـة واألطـراف             

 ، األمم املتحدة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك على الصعيد القطري
ويشيد جملـس األمـن باألعمـال الـيت قامـت هبـا املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام                  ”  

اع املسلح، السيدة راديكا كوماراسوامي، مبـا يف ذلـك أنـشطتها            النـزاملعنية باألطفال و  
 .اعات املسلحةالنـزامليدانية يف حاالت 

ويشيد جملس األمن أيضا بالعمل الذي قامت منظمة األمم املتحدة للطفولـة            ”  
ــسيف( ــال ) اليونيـ ــة األطفـ ــشاري محايـ ــات    ومستـ ــسالم والبعثـ ــات حفـــظ الـ يف عمليـ

 . السياسية بالتعاون مع سائر كيانات األمم املتحدة ذات الصلة
ويرحــب جملــس األمــن بالنــشاط املتواصــل لفريقــه العامــل املعــين باألطفــال     ”  

 رئيـــسهلتقريـــر آخـــر ، علـــى حنـــو مـــا أوجـــزه يف مجلـــة أمـــور  ة املـــسلحوالـــصراعات
)S/2007/428(             ويدعوه إىل مواصلة وضع استنتاجات واقتراح توصـيات فعالـة لينظـر ،

فيها جملس األمن، وينفذها، عند االقتـضاء، بوسـائل منـها الواليـات املخولـة لعمليـات             
 .األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية

ستـشاري  وسيواصل جملس األمن النظر يف إمكانية إدراج أو تعزيز وجـود م           ”  
ــات        ــسالم والبعث ــم املتحــدة حلفــظ ال ــات األم ــة عملي ــات كاف ــال يف والي ــة األطف محاي

 .السياسية ذات الصلة
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جملــس األمــن بقــوة علــى ضــرورة إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب علــى  يؤكــد و”  
اع املــسلح، ويرحــب، النـــز حــق األطفــال يف يفاالنتــهاكات وأعمــال اإليــذاء املرتكبــة 

دموا إىل  عي ارتكـاهبم لتلـك اجلـرائم قـد قُـ          دة أشخاص ممن ادُّ   هذا الصدد، بكون ع    يف
 . ‘‘املختلطة’’ العدالة يف احملاكم واهليئات القضائية اجلنائية الوطنية والدولية و

، قد أحرز فعـال تقـدما     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ويقر جملس األمن بأن تنفيذ قراره     ”  
تمعـاهتم احملليــة، وإىل  أفـضى إىل اإلفـراج عـن أطفـال ومجــع مشلـهم مـع أسـرهم وجم       ممـا  

يف طـراف  األإجراء حوار أكثر انتظاما بني فرق العمل القطرية التابعة لألمـم املتحـدة و            
 .اع املسلح بشأن تنفيذ خطط عمل موقوتةالنـز

اع املـسلح يف جتنيـد     النــز يف  طـراف   األغري أن جملس األمن يدين بقوة متادي        ”  
تـهاكا للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق،           ان ة املـسلح  اتاعالنــز األطفال يف   واستخدام  

وتــشويههم واغتــصاهبم وتعريــضهم لغــري ذلــك مــن أعمــال العنــف         وقتــل األطفــال 
إلنــــسانية، واالعتــــداء علــــى اجلنــــسي، واختطــــافهم، وحرمــــاهنم مــــن املــــساعدات ا

 .واملستشفيات املدارس
ــت ال جملـــس األمـــن ويـــساور”   ظم قلـــق إزاء االســـتخدام الواســـع النطـــاق واملنـ

سـيما منـهم الفتيـات يف        لالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال ال        
اعات املــسلحة إىل أن تتخــذ النـــزاع املــسلح، ويــدعو مجيــع األطــراف يف النـــزحــاالت 

تدابري خاصة حتمي الفتيات والفتيان مـن العنـف اجلنـسي والقـائم علـى أسـاس اجلـنس                   
 . املسلحاعالنـز يف حاالت ، االغتصابسيما ال
 األطفـال، ال يزالـون      ال سـيما  ويعرب جملس األمن عن قلقـه ألن املـدنيني، و         ”  

ــراف يف          ــها األط ــيت ترتكب ــف ال ــال العن ــن ضــحايا أعم ــى م ــة العظم ــشكلون األغلبي ي
واسـتخدام  اعات املسلحة، مبا يف ذلك القتل والتشويه نتيجـة لالسـتهداف املتعمـد              النـز

ويـدين جملـس   .  للقانون الدويل الواجب التطبيـق    انتهاكاالقوة بشكل عشوائي ومفرط     
 .األمن هذه األعمال ويطالب تلك األطراف بأن تكف فورا عن هذه املمارسات

قراراتــه املتعلقــة لإلمعــان يف عــدم مراعــاة  ويــساور جملــس األمــن قلــق بــالغ   ”  
ير اع املسلح الـيت حـددهتا تقـار       النـزاع املسلح، من جانب األطراف يف       النـزباألطفال و 

 طلبــات حمــددة وفوريــة ا األطــراف الــيت وجهــت إليهــافيهــ اآليــة الرصــد واإلبــالغ، مبــ
 الـذي أدىل بـه رئيـسه يف       S/PRST/2006/48إذ يشري جملس األمن إىل البيان        و .وصرحية

استخدام مجيع األدوات املتاحـة     يعيد تأكيد اعتزامه    ،  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨
 ). ٢٠٠٥ (١٦١٢قراره يف 
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اع املـــسلح املـــذكورة النــــزيكـــرر جملـــس األمـــن دعوتـــه إىل األطـــراف يف و”  
تعــد، دون مزيــد مــن التــأخري،  إىل أن ،(S/2007/757)مرفقــات تقريــر األمــني العــام  يف
خطط عمـل موقوتـة وحمـددة لوقـف جتنيـد واسـتخدام األطفـال                تكن قد فعلت،   مل إن

 لكافـة االنتـهاكات وأعمـال       وإىل التـصدي   انتهاكا للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق،        
مــع املمثلــة اخلاصــة لألمــني الوثيــق اإليــذاء املرتكبــة يف حــق األطفــال وذلــك بالتعــاون  

 القطريـة املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ       العمـل   فـرق   والعام، وكذلك مع منظمة اليونيسيف      
 . ألمم املتحدةالتابعة ل

اع النـــزيف ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه لإلصــابات الــيت تلحــق األطفــال ”  
يف لـذخائر العنقوديـة، ويـدعو       لاملسلح بسبب االستخدام العشوائي لأللغـام األرضـية و        

 .اعات املسلحة إىل الكف عن هذه املمارسةالنـزكافة األطراف يف هذا الصدد 
ــسلح       ”   ـــزاع امل ــال يف الن ــة األطف ــشامل حلماي ــار ال ــز اإلط ــادة تعزي وســعيا لزي

،  املسلحة واملسائل اليت أثارهـا األمـني العـام يف تقريـره            تومراعاة للطابع املتغري للرتاعا   
يعرب جملس األمن عن استعداده الستعراض األحكام ذات الصلة مـن قراراتـه املتعلقـة               

وذلـك هبـدف    ،  )٢٠٠٥( ١٦١٢علـى أحكـام القـرار       بناء   ،اع املسلح النـزباألطفال و 
 .زيادة فعالية اإلجراءات اليت يتخذها

 باحلاجـة إىل تركيـز أقـوى علـى إعـادة إدمـاج األطفـال             ويسلم جملس األمـن   ”  
، ويف هـذا الـصدد       وإعادة تأهيلهم  اجملموعات املسلحة القوات املسلحة و  املشاركني يف   

فيها الـدول األعـضاء، واملنظمـات اإلقليميـة، واألمانـة            يدعو كافة األطراف املعنية، مبا    
ــا ف     ــصلة، مب ــات األمــم املتحــدة ذات ال يهــا منظمــة األمــم املتحــدة   العامــة وســائر كيان

، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وصــندوق األمــم املتحــدة )اليونيــسيف(للطفولــة 
اإلمنائي للمرأة، ومنظمة الـصحة العامليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومفوضـية                 

لشؤون الالجـئني، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، ومنظمـة               املتحدة  األمم  
ــل ا ــة     العمـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة، ومنظمـ ــسكو (لدوليـ ، )اليونـ

، وكـذلك اجملتمـع املـدين، إىل تعزيـز     واملؤسسات املالية الدوليـة مبـا فيهـا البنـك الـدويل           
تبادل املعلومات بينها بشأن الربامج واملمارسات الفـضلى، مـع مراعـاة األحكـام ذات               

اع املـسلح،   النــز لـس األمـن بـشأن األطفـال و        الصلة مـن القـانون الـدويل، وقـرارات جم         
ــوات       ’’وكــذلك  ــشروع يف الق ــد غــري امل ــن التجني ــال م ــة األطف ــاريس حلماي ــادئ ب مب

، وضــمان تــوفري مــا يكفــي مــن املــوارد والتمويــل لــدعم        ‘‘اجملموعــات املــسلحة  وأ
خطط العمـل الوطنيـة يف جمـال محايـة األطفـال ورفـاههم، والـربامج         االستراتيجيات أو   
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ئمة على اجملتمعات احمللية، بغية ضمان االستدامة الطويلة األجل وجنـاح اسـتجابتها             القا
ــة األطفــال املــشاركني يف القــوات      ــراج عــن كاف ــة لإلف واجملموعــات املــسلحة الربناجمي

 . املسلحة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم
/ يف موعــد أقــصاه أيــار   ويطلــب جملــس األمــن إىل األمــني العــام أن يقــدم     ”  

 .“اع املسلحالنـزه بشأن األطفال وات تقريره املقبل عن تنفيذ قرار٢٠٠٩ مايو
 


