
S/PRST/2009/9  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
29 April 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

290409    290409    09-31821 (A) 

*0931821* 

  بيان من رئيس جملس األمن     
  

، أدىل رئــيس ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٩، املعقــودة يف ٦١١٤يف جلــسة جملــس األمــن   
األطفــال ”لـس يف البنـد املعنـون    جملـس األمـن باسـم اجمللـس بالبيـان التـايل فيمــا يتعلـق بنظـر اجمل        

  :“رتاع املسلحالو
ــامن لأل     ”     ــالتقرير الثـ ــدير بـ ــع التقـ ــا مـ ــن علمـ ــس األمـ ــيط جملـ ــام  حيـ ــني العـ مـ

)S/2009/158 (الـــيت أوردهـــاالتطورات اإلجيابيـــة بـــعـــن األطفـــال والـــرتاع املـــسلح و ،
التحديات املستمرة املشار إليها يف التقرير والـيت ال تـزال تعتـرض تنفيـذ قـرار      يالحظ  و

 ).٢٠٠٥ (١٦١٢اجمللس 

 الـيت تلحـق   ويعيد جملس األمن تأكيد التزامه مبعاجلـة اآلثـار الواسـعة النطـاق              ”    
 ١٦١٢ الرتاع املسلح، وتصميمه على كفالة احترام وتنفيـذ قـراره            باألطفال من جراء  

 كافة قراراته السابقة املتعلقة باألطفال والرتاع املـسلح، فـضال عـن              لكوكذ )٢٠٠٥(
احتــرام مــا يــسري مــن أحكــام القــانون الــدويل األخــرى املتــصلة حبمايــة األطفــال           

 .املتضررين من الرتاع املسلح

دد جملس األمن، يف هذا الصدد، على أمهية انتـهاج اسـتراتيجية واسـعة           ويـش”    
النطاق ملنع نـشـوب الرتاعـات تعـاجل األسـباب اجلذريـة للـرتاع املـسلح بـصورة شـاملة                    

طويــل، بوســائل منـها تــشجيع التنميــة املــستدامة،  الدى املــتعزيـز محايــة األطفــال علـى   ل
ــة   ـــة والقــضاء علــى الفقــر، وحتقيــق املــصاحلة الوطني رشــيد، وإحـــالل الكــم احل، وإقامـ

 .الدميقراطية، وبسط سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها

يف احلـاالت املبينـة يف       )٢٠٠٥ (١٦١٢ويقر جملـس األمـن بـأن تنفيـذ قـراره            ”    
قد أحرز بعـض التقـدم، ويـدعو األمـني العـام      ) S/2009/158(مرفقات تقرير األمني العام     

ــام،  ــة ا     إىل القي ــشغيل آلي ــة مــن أجــل ت ــز اجلهــود املبذول ــضاء، بتعزي لرصــد حــسب االقت
يتسىن التحرك الفوري يف جمـال الـدعوة والتـصدي الفعـال            لكي  واإلبالغ بكامل طاقتها    
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ويف هــذا الــصدد، يكــرر . لكافــة االنتــهاكات واالعتــداءات الــيت ترتكــب ضــد األطفــال
ــه إىل األمــني العــام أن يقــدم دعمــا إداريــ    إىل الفريــق العامــل املعــين   ا إضــافيااجمللــس طلب

 .باألطفال والرتاع املسلح التابع للمجلس

 لالسـتمرار يف جتنيـد األطفـال       بنفس القـدر  ويكرر جملس األمن إدانته القوية      ”    
واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة مبا يشكل انتهاكا للقـانون الـدويل الـساري، وقتـل               

أشكال العنف اجلنسي، واالختطـاف، ومنـع   وتشويه األطفال، واالغتصاب وغريه من    
وصول املساعدات اإلنسانية إىل األطفال، واهلجمات على املدارس واملستشفيات مـن            

ويـدين اجمللـس سـائر انتـهاكات القـانون الـدويل،         . بل األطراف يف الرتاعات املـسلحة     ِق
ني، الـيت  مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، وقـانون حقـوق اإلنـسان وقـانون الالجـئ              

ويطالــب اجمللــس كافــة األطــراف  . ترتكــب ضــد األطفــال يف حــاالت الــرتاع املــسلح  
 .املعنية بأن تضع حدا فوريا لتلك املمارسات وأن تتخذ تدابري خاصة حلماية األطفال

ــدنيني، وال     ”     ــه ألن امل ــالغ قلق ــن ب ــن ع ــس األم ــرب جمل ــال،   ويع ــيما األطف س
عمــال القتــل والتــشويه يف   أل بني نتيجــةاملــصايزالــون يــشكلون نــسبة كــبرية مــن      ال

 االسـتهداف املتعمـد، واالسـتعمال العـشوائي      النامجـة عـن    الرتاعات املـسلحة، مبـا فيهـا      
ــة،        ــذخائر العنقوديـ ــية والـ ــام األرضـ ــشوائي لأللغـ ــتخدام العـ ــوة، واالسـ ــرط للقـ واملفـ

 .واستخدام األطفال كدروع بشرية

ــالغ إزا   ”     ــه البـ ــن قلقـ ــذلك عـ ــن كـ ــدالت ويعـــرب جملـــس األمـ ــاع معـ ء ارتفـ
االغتــصاب وغريهــا مــن أشــكال العنــف اجلنــسي املرتكبــة يف إطــار الــرتاع املــسلح          

باالتــصال بــه، ضــد األطفــال، إناثــا وذكــورا، واملــستويات املريعــة لقــسوهتا، مبــا يف   أو
يف بعـض    ذلك استخدام االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي أو اإلذن بـذلك           

 .احلاالت كتكتيك حريب

م جملــس األمــن بأمهيــة أن تــدرج يف مرفقــات تقريــر األمــني العــام عــن ويــسلّ”    
األطفال والرتاع املسلح أطراف الرتاع املـسلح الـيت تقـوم، يف حـاالت الـرتاع املـسلح،                
بتقتيــل األطفــال وتــشويههم وهــي أفعــال ممنوعــة مبوجــب أحكــام القــانون الــدويل          

 العنف اجلنـسي األخـرى      أشكالو أفعال االغتصاب     ضد األطفال  السارية، أو ترتكب  
 هاليت حيظرها القانون الدويل الساري، ويعـرب عـن عزمـه االسـتمرار يف النظـر يف هـذ                  

 .هذا التاريخاملسألة، من أجل اختاذ قرار بشأهنا يف غضون ثالثة أشهر من 

 املـــسلحة املدرجـــة يف اتويكـــرر جملـــس األمـــن نـــداءه إىل أطـــراف الرتاعـــ”    
، إىل أن تقـوم، دون      تفعل ذلك بعـدُ   اليت مل   ) S/2009/158(عام  مرفقات تقرير األمني ال   

مزيــد مــن التــأخري، بإعــداد وتنفيــذ خطــط عمــل ملموســة وحمــددة زمنيــا لوقــف جتنيــد 
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واســتخدام األطفــال مبــا يــشكل انتــهاكا للقــانون الــدويل الــساري، والتــصدي جلميــع   
امات وتدابري حمـددة    األطفال، والتعهد بالتز   االنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكب ضد    

يف هذا الصدد، بالتعاون الوثيق مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والـرتاع              
 .رق عمل األمم املتحدة على املستوى القطري املعنية بالرصد واإلبالغاملسلح، وِف

ويعرب جملـس األمـن عـن قلقـه إزاء احلـاالت الـيت مل ُتحـرز فيهـا األطـراف                     ”    
 مرفقات تقارير األمني العام تقدما كافيـا أو أي تقـدم مطلقـا لوقـف جتنيـد                  املدرجة يف 

لقانون الدويل الـساري، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إعـداد              ا  مبا ينتهك  واستخدام األطفال 
وتنفيذ خطط عمل ملموسة وحمددة زمنيـا، ويؤكـد مـن جديـد تـصميمه علـى ضـمان            

ــرتاع املــسلح     ــال وال ــة باألطف ــه املتعلق ــرام قرارات ــع الوســائل   احت ــن مجي ، واالســتفادة م
، حــسب اتذلــك اختــاذ إجــراء  يف مبــا، )٢٠٠٥ (١٦١٢املنــصوص عليهــا يف قــراره  

 ).٢٠٠٥ (١٦١٢قراره  من ٩ االقتضاء، وفقا للفقرة

ويــشدد جملــس األمــن بقــوة علــى ضــرورة أن تتخــذ الــدول األعــضاء املعنيــة     ”    
 االنتـهاكات ضـد األطفـال،       إجراءات حامسـة وفوريـة ضـد اجلنـاة املتمـادين يف ارتكـاب             

لقـانون الـدويل الـساري      ا مبـا ينتـهك   ومقاضاة املسؤولني عـن جتنيـد واسـتخدام األطفـال           
ــال مــن      ــهاكات ضــد األطف ــة نظــم خــاللوغــري ذلــك مــن االنت ــد  العدال ــة، وعن  الوطني

االقتضاء، آليـات العدالـة الدوليـة واحملـاكم اجلنائيـة املختلطـة، وذلـك هبـدف وضـع حـد                     
 .ك اجلرائم ضد األطفال من العقابكيب تلإلفالت مرت

ــة     ”     ــة الفعال ويكــرر جملــس األمــن املــسؤولية الرئيــسية للــدول يف تــوفري احلماي
واإلغاثة جلميع األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة، ويدعوها إىل االمتثـال اللتزاماهتـا            

وتوكــولني مبوجــب القــانون الــدويل الــساري، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل والرب
االختياريني امللحقني هبا، ويشجع الدول على تعزيز التـدابري الوطنيـة ملنـع االنتـهاكات               
ــال يف الــرتاع املــسلح، مبــا فيهــا جتنيــد األطفــال واســتغالهلم           الــيت يتعــرض هلــا األطف

 مما يشكل انتهاكا للقانون الـدويل الـساري، وذلـك           ،واستخدامهم يف األعمال القتالية   
أمــور منــها ســن تــشريعات حتظــر صــراحة هــذا التجنيــد واالســتخدام عــن طريــق مجلــة 

وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات، وحيــث الــدول الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد، علــى النظــر يف 
 .وليها االختيارينيالتصديق على هذه االتفاقية وبروتوك

ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا علــى أمهيــة إتاحــة فــرص وصــول كاملــة وآمنــة ”    
م موظفي املـساعدة اإلنـسانية والبـضائع وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية              وبدون عراقيل أما  

إىل مجيع األطفال املتضررين من الرتاع املسلح، ويؤكد أمهية متـسك اجلميـع، يف إطـار                
املــــساعدة اإلنــــسانية، باملبــــادئ اإلنــــسانية املتمثلــــة يف اإلنــــسانية واحليــــاد والرتاهــــة 

 .واالستقالل واحترام تلك املبادئ
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ــق إزاء االجتــار غــري املــشروع باألســلحة     ويظــ”     ــساوره القل ل جملــس األمــن ي
واألسلحة اخلفيفـة وأثـر ذلـك علـى األطفـال يف الـرتاع املـسلح واسـتخدامهم                   الصغرية

 .لتلك األسلحة

ويرحــب جملــس األمــن باملــشاركة املــستمرة لفريقــه العامــل املعــين باألطفــال  ”    
م إداري مـن األمانـة العامـة، اسـتنتاجات     والرتاع املسلح ويطلـب إليـه أن يعتمـد، بـدع      

ويـشجع اجمللـس     ).٢٠٠٥ (١٦١٢ القـرار     مـع  وتوصيات يف الوقت املناسب تتماشى    
ــه علــى متابعــة تنفيــذ      فريقــه العامــل علــى مواصــلة عمليتــه االستعراضــية، لتعزيــز قدرت
توصــياته ووضــع وتنفيــذ خطــط عمــل لوقــف جتنيــد واســتخدام األطفــال، والنظــر يف    

اسب يف املعلومات املتعلقة بأوضاع األطفـال والـرتاع املـسلح والـرد عليهـا،               الوقت املن 
كمـا يـدعو فريقـه      . وذلك بالتعاون مع مكتب املمثل اخلاص لألمني العام واليونيسيف        

الـصلة التابعـة جمللـس األمـن، مبـا يف       العامل إىل تعزيز اتصاالته مع جلان اجلـزاءات ذات        
 .فيدة إليهاذلك عن طريق إرسال املعلومات امل

ويثين جملـس األمـن علـى العمـل الـذي اضـطلعت بـه املمثلـة اخلاصـة لألمـني             ”    
العام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح، الـسيدة راديكـا كوماراسـوامي، ويـشدد علـى                   
أمهية زياراهتا القطرية يف تعزيز التعاون بني األمـم املتحـدة واحلكومـات وتعزيـز احلـوار         

 .ملسلحةمع أطراف الرتاعات ا

على العمل الذي تقـوم بـه اليونيـسيف وغريهـا مـن              ويثين جملس األمن أيضا   ”    
ذات الصلة يف إطار والياهتـا، ومستـشارو         وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها    

محايـــة الطفـــل يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الـــسالم وبنـــاء الـــسالم والبعثـــات   
 .الفاعلة ذات الصلة وطنية وجهات اجملتمع املدينالسياسية، بالتعاون مع احلكومات ال

ويــشجع جملــس األمــن اجلهــود الــيت تبــذهلا إدارة عمليــات حفــظ الــسالم يف  ”    
وثيـق مـع مكتـب      ال بالتعـاون  محاية الطفل يف مجيع بعثات حفظ السالم،          مراعاة تعميم

 ويــشجع املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح، واليونيــسيف؛
 عمليات حفـظ الـسالم، وكـذلك عمليـات        األطفال ضمن على نشر مستشاري محاية     

 .الصلة بناء السالم والبعثات السياسية ذات

تعزيـز محايـة األطفـال يف     مواصـلة  إىلويدعو جملس األمن جلنـة بنـاء الـسالم        ”    
 .املعروضة على نظرها بعد انتهاء الرتاع حاالت ما

قليمــي لــبعض الرتاعــات، يــشجع جملــس األمــن الــدول وبــالنظر إىل البعــد اإل”    
األعــضاء وعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم والبعثــات الــسياسية    
وأفرقة األمم املتحدة القطرية على وضع اسـتراتيجيات مناسـبة وآليـات تنـسيق لتبـادل                
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ألطفـال مـن قبيـل      املعلومات والتعاون بشأن الشواغل العابرة للحدود املتعلقـة حبمايـة ا          
 .جتنيد األطفال و اإلفراج عنهم وإعادة إدماجهم

ويقر جملس األمن بأمهية دور التعليم يف منـاطق الـرتاع املـسلح، مبـا يف ذلـك              ”    
 استخدامه كوسيلة لتحقيق اهلدف املتمثل يف وقف ومنع جتنيد وإعـادة جتنيـد األطفـال              

طـراف املعنيـة إىل مواصـلة ضـمان       لقانون الدويل الساري، ويـدعو مجيـع األ       مبا ينتهك ا  
ــالقوات واجلماعــات املــسلحة     أن تتــوافر بــشكل منــهجي جلميــع األطفــال املــرتبطني ب
فـــرص الوصـــول إىل نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج حيـــث ميكنـــهم أن   

 .تفيدوا من التعليم، يف مجلة أموريس

عـن األعمـال     االمتنـاع    علىوحيث جملس األمن أيضا أطراف الرتاع املسلح        ”    
اليت حتول دون حصول األطفال علـى التعلـيم، وال سـيما اهلجـوم أو التهديـد بـاهلجوم                   

 أو اســـتخدام املـــدارس للقيـــام بعمليـــات حتديـــداعلـــى تالميـــذ املـــدارس أو املدرســـني 
 .رة مبوجب القانون الدويل الساريعسكرية، واهلجمات على املدارس احملظو

 ٢٠١٠مــايو / العــام أن يقــدم حبلــول أيــار ويطلــب جملــس األمــن إىل األمــني”    
  “.األطفال والرتاع املسلحب قةعلاملتتقريره املقبل عن تنفيذ قراراته 


