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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة              
ــاين/  ٢٣ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهــة ٢٠٠٩نــوفمرب 
مـــن األمـــني العــــام إىل   
ــن   ــيس جملــــس األمــ رئــ

)S/2009/601(  

     

  
 أدلت سلوفينيا ببيان نيابة عن االحتاد األورويب.  (أ)  

  أدىل ممثل بلجيكا ببيان بوصفه أيضا رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني.  (ب)  
 مثل كرواتيا رئيس وزرائها، ومثل تركيا وزيرها للخارجية. وأدىل ممثل النمسا ببيان بوصفه كذلك رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعـين   (ج)  

  باحملكمتني الدوليتني.
  أدىل ممثل النمسا ببيان بوصفه كذلك رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني.    (د)  
 أدىل ممثل السويد ببيان نيابة عن االحتاد األورويب.  (هـ)  

    
  األطفال والرتاع املسلح – ٣١

  
   عرض عام  

ــرة     ــع   املستعرضــةخــالل الفت ــن أرب ــس األم ــد جمل ، عق
 ثالثـة بيانـات رئاسـية   اعتمـد  و اواحـد  اقرارفيها  اختذجلسات 

اع املسلح. وتركزت املناقشات يف الـس  رتبشأن األطفال وال
األمــني  مرفقــات تقــاريرتضــمني يف املقــام األول علــى مســألة  

الضـالعة يف  األطـراف   أمسـاء  املسـلح رتاع العام عن األطفال وال
غريهــا مــن و م/ أو اغتصــاتشــويهم وقتــل األطفــال وأعمــال 
، مبــا يتـيح توســيع دائــرة  العنــف اجلنســي ضـد األطفــال أعمـال  
ــة الرصــد نشــاط  ــالغ آلي ــال بــ   واإلب  ١٦١٢القرار املنشــأة عم

جملــس  ذاختــ،  ٢٠٠٩أغســطس آب/  ٤ويف  .)٦٢٠()٢٠٠٥(
ذلــك، ودعــا فيــه )، الــذي قــرر ٢٠٠٩( ١٨٨٢األمــن القــرار 

حمـددة زمنيـا    ملموسـة  خطط عملأن تضع األطراف إىل  تلك
 لوقف االنتهاكات واالعتداءات.  

__________ 

)٦٢٠(  S/PV.5834 و S/PV.5936  وS/PV.6114.  

ــباط/ ١٢   أبريل نيســــان/ ٢٩إىل  ٢٠٠٨فرباير شــ
 آلية الرصد واإلبالغ  دائرة نشاط : توسيع ٢٠٠٩

 ةاخلاصــ ةاملمثلــ ت، قــدم٢٠٠٨فرباير شــباط/ ١٢يف   
ة أحــدث  املســلح والرتاعــات باألطفــال   ةلألمــني العــام املعنيــ  

األطفـال   جتنـد الـيت   األطـراف قـوائم  و )٦٢١(األمني العـام تقارير 
 ت. وحــدد الرتاعــات املســلحة املرفقــة بــه   يف أو تســتخدمهم 

مـدخل قائمـة   أن  تأخـرى، وذكـر   يمةجسـ مخسة انتـهاكات  
جيـب أن يضـمها مجيعهــا. وقالـت إــا    املرفقــة أمسـاء األطـراف   

يف وينظـر   اتـدرجيي  االس جـ يتوخى ذلك، أن رغم قترح، ت
العنف اجلنسي املنظم ضد األطفـال  يف إمكانية تصنيف البداية 

ــاك   هــذه إضــايف إىل كمــدخل  ــات. وأشــارت إىل أن هن املرفق
االنتـهاكات املعـاودين الـذين ظلـت أمسـاؤهم      من مرتكيب  ١٦

تقارير األمني العـام ملـدة مخـس سـنوات     املرفقة بقوائم ترد يف ال
__________ 

)٦٢١(  S/2007/757.  
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 موجهــةالــس علــى اختــاذ تــدابري ملموســة و  تمتتاليــة، وحثــ
األمــم املتحــدة  ملنظمــة ةالتنفيذيــ ةاملــديروقــدمت .)٦٢٢(همضــد

ت أبـرز األمن إحاطة إعالميـة  جملس إىل للطفولة (اليونيسيف) 
مــن العنــف الفتيــات والنســاء قلــة منعــة ، يف مجلــة أمــور، فيهــا

ممثلـة هيئـة الرصـد    وشددت .)٦٢٣(الرتاعات املسلحةيف اجلنسي 
علــى ضــرورة توســيع دائــرة  املســلح  والــرتاعاملعنيــة باألطفــال 

 .)٦٢٤(زهانشاط آلية الرصد واإلبالغ وتعزي

ــد أو   ــتكلمنيمعظــم ي ــر  ا امل ــواردة يف تقري لتوصــيات ال
وزن متسـاو جلميـع   كالتوصـية الداعيـة إىل إقامـة    األمني العام، 

ــال    ــا يف ذلـــك جتنيـــد األطفـ ــيمة، مبـ فئـــات االنتـــهاكات اجلسـ
قتـــــل األطفـــــال  ويف الرتاعـــــات املســـــلحة؛  واســـــتخدامهم 

ــالمـــن ذلـــك غتصـــاب وغـــري الاهم؛ ووتشـــويه العنـــف  أعمـ
اهلجمـات علـى املـدارس أو    ؛ وختطـاف الاو اجلسيمة؛ي اجلنس

وصــول املســاعدات اإلنســانية لألطفــال.  منــع املستشــفيات؛ و
 نمستشــاريعــن تأييــدهم ضــم  وأعــرب أعضــاء الــس أيضــا  

عمليـات حفـظ السـالم     املسـتقبل يف  محاية األطفال يفلشؤون 
آلية الرصـد واإلبـالغ   دائرة نشاط ع يوالبعثات السياسية وتوس

ولئن أيد العديد مـن  ). ٢٠٠٥( ١٦١٢نشأة مبوجب القرار امل
أن حييل جملس األمـن إىل احملكمـة   باملمثلني توصية األمني العام 

الـيت  نتـهاكات  ما يقع ضمن اختصاصها من االاجلنائية الدولية 
لتحقيــق ة لتتــوىل ااملســلحالرتاعــات ضــد األطفــال يف ترتكــب 

ه ينبغــي أال أنــىل فقــد ذهــب الــبعض إ ،احملاكمــة بشــأاوفيهــا 
سياسـة أو ممارسـة    إحالة القضـايا إىل احملكمـة  من لس يتخذ ا

أطرافـا  ليسـت مجيعهـا   أن الـدول األعضـاء   مشـريين إىل  ، عامة
احتمال أن يتخـذ  يف نظام روما األساسي. وفيما يتعلق مبسألة 

ــاودين،    لــس ا ــهاكات املع ــرتكيب االنت دعــا إجــراءات ضــد م
__________ 

)٦٢٢(  S/PV.5834 ٧-٣، الصفحات.  
  .٩ - ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٣(
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٤(

، مـن قبيـل اجلـزاءات املوجهـة    تـدابري  ذ إىل اختـا بعض املتكلمني 
لتســـوية هـــذه املســـائل   أكـــد آخـــرون أمهيـــة احلـــوار    بينمـــا 
.احملددة

)٦٢٥(. 

فيــه الــس أدان  )٦٢٦(بيــانبعــد ذلــك برئيس وأدىل الــ  
الرتاعـــات األطفـــال يف  جتنيـــد واســـتخدام التمـــادي يفبشـــدة 

مــن االنتــهاكات اجلســيمة، وشــدد علــى  ذلــك املســلحة وغــري
تعـاجل   الرتاعـات ضرورة اعتماد استراتيجية واسعة النطاق ملنـع  

شاملة مـن أجـل تعزيـز     للرتاع املسلح معاجلةاجلذرية  سباباأل
ــى    ــال عل ــة األطف ــد محاي ــدى البعي ــس أيضــا إىل   امل ــا ال . ودع

األطفــــال بشــــأن الرصــــد واإلبــــالغ  التنفيــــذ الكامــــل آلليــــة
ــرار    ةاملســلحرتاعــات وال ــوب يف الق ــى النحــو املطل  ١٦١٢عل
)٢٠٠٥  .( 

 ىن األمــني العــام علــى ، أثــ٢٠٠٨ هيوليــمتوز/ ١٧يف و  
املناقشــة املفتوحــة منــذ األمــن ملــا اختــذه مــن إجــراءات   جملــس 

دعـا أيضـا جملـس    غـري أنـه   ، ١٩٩٨يف عـام  األوىل اليت أجراها 
تغطيـة  يف تعزيز املكاسب اليت حتققت واملضـي قـدما   األمن إىل 

ومجيــــع احلــــاالت الــــيت تكــــون مبعــــث  كافــــة االنتــــهاكات 
تأكيـد ضـرورة   لألمـني العـام    ةاخلاص ةاملمثلأعادت و.)٦٢٧(قلق

 اختـاذ تـدابري   خطوات للبدء يف النظـر يف أن يتخذ جملس األمن 
املعـــاودين مـــن مـــرتكيب االنتـــهاكات هادفـــة وملموســـة ضـــد 

يف مرفقــــات التقريــــر األخــــري لألمــــني    أمســــاؤهم  املدرجــــة 
ساعد لعمليـات حفـظ السـالم    واطلع األمني العام امل.)٦٢٨(العام

إدارة عمليـات حفـظ   الـذي أحرزتـه   علـى التقـدم   األمن جملس 
الــذي  التــدريبومــن ذلــك محايــة األطفــال، جمــال الســالم يف 

__________ 

لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم         )٦٢٥(
  من امليثاق. ٤١الثالث، فيما يتعلق باملادة 

)٦٢٦(  S/PRST/2008/6.  
)٦٢٧(  S/PV.5936 ٤، الصفحة.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٨(
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ــراد حفــظ الســالم       ــال ألف ــة األطف ــه ضــباط يف جمــال محاي قدم
 .)٦٢٩(إلعادة إدماجهم واجلهود املبذولة

لــى جوانــب حمــددة مــن ــج  عــدة مــتكلمني ع وركــز  
وأســاليب عمــل دور كــالــس يف التعامــل مــع هــذه القضــية،  

املنشــأ عمــال  والــرتاع املســلحلفريــق العامــل املعــين باألطفــال  ا
املـــتكلمني إىل أشـــار بعـــض و. )٦٣٠()٢٠٠٥( ١٦١٢بــالقرار  

راض التقـارير الـيت   اسـتع التأخر احلاصل يف الفترة الفاصـلة بـني   
نشـــر بـــني املوعـــد الالحـــق لآليـــة الرصـــد واإلبـــالغ وعـــدها ت

ــا آخــرون إىل     ــق العامــل. ودع ــذه  اســتنتاجات الفري معاجلــة ه
عناصـر  يشـمل  ـج اسـتراتيجي واسـع النطـاق     املسألة بتـوخي  

 الوقاية واحلماية والتنمية.  ك

لـس  رحب فيه ا )٦٣١(بيانبرئيس الأدىل وبعد ذلك،   
تنفيــذ آليــة الرصــد واإلبــالغ بشــأن األطفــال بالعمــل اجلــاري ل

، وخباصــة اجلهــود الــيت مكنــت مــن تنفيــذ  ةاملســلح والرتاعــات
األمــني  ريرااآلليــة يف مجيــع احلــاالت املدرجــة يف مرفقــات تقــ  

إىل أن يصــل ــذه اآلليــة، حســب   األمــني العــامدعــا العــام، و
وفقــا للقــرار  االقتضــاء، إىل أقصــى درجــة ممكنــة مــن الكفــاءة،

٢٠٠٥( ١٦١٢.( 

، أكــد األمــني العــام أن ٢٠٠٩ /أبريلنيســان ٢٩يف و  
إطـــار محايـــة األطفـــال حباجـــة إىل تعزيـــز، ويف هـــذا الصـــدد،  

توســيع ب، بـأن يقـوم، علــى األقـل تقـدير     ،األمــن جملـس ى أوصـ 
أعمـال  معايري مرفقات تقريره لتشمل األطـراف الـيت ارتكبـت    

جلنسـي  ضد األطفال وغري ذلك مـن أعمـال العنـف ا    اغتصاب
ــلح   ــرتاع املسـ ــاالت الـ ــيمة يف حـ ــدو.)٦٣٢(اجلسـ ــامل تأكـ  ةمثلـ

__________ 

  .٩ -٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٩(
لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء احلـادي عشـر،          )٦٣٠(

القسم الثاين، فيما يتعلق بالفريق العامل املعـين باألطفـال والـرتاع    
  املسلح.

)٦٣١(  S/PRST/2008/28.  
)٦٣٢(  S/PV.6114 ٥-٣، الصفحات.  

يف التصـدي لتجنيـد األطفـال     العـام أن النجـاح  لألمني ة اخلاص
لــس، اتركيــز يف عــدم التــوازن يف جمــاالت أيضــا  تســببقــد 
ــهاكات    وخب ــع االنت ــق جبمي األخــرى.  اجلســيمةاصــة فيمــا يتعل
على أن يوسع جماالت تركيزه لتشـمل جمـاالت   لس احثت و

 لالنتـهاكات فعاليـة  صـدي مبزيـد مـن ال   اجلنـود األطفـال للت  غري 
وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم   وقدم .)٦٣٣(رىخاأل

ــذلك  ــس ب  كــ ــرى إىل الــ ــتكملة أخــ ــات مســ ــأن معلومــ شــ
مـن تقـدم يف اجلهـود     دارة عمليـات حفـظ السـالم   إ أحرزته ما

 األطفـال محاية يف جمال  نشر مستشاريناليت تبذهلا، ومن ذلك 
السـيدة  وحتـدثت   .)٦٣٤(حفظ السـالم ذات الصـلة  عمليات يف 

ــي ، وهــيوأكــاغــريس  ــدا، عــن  مــن  ةســابق ةطفلــ ةجندي أوغن
وذلـــك نيابـــة عـــن األطفـــال يف الـــرتاع     حمنتـــها الشخصـــية،  

 .)٦٣٥(املسلح

توصــية األمــني العــام بــأن كلمني العديــد مــن املــتوأيــد   
رفقـات تقـاريره لتشـمل    املتعلقـة مب وسـع الـس قائمـة املعـايري     ي

االغتصـاب وغـريه مـن أشـكال     أعمـال  األطراف اليت ارتكبت 
رتاع الـــحـــاالت ضــد األطفـــال يف   اجلســـيمةالعنــف اجلنســـي  

لــس ة ادعــو ممنــه العديــدأيــد باإلضــافة إىل ذلــك،  املســلح.
مـــرتكيب االنتـــهاكات اختـــاذ تـــدابري إنفـــاذ أكثـــر فعاليـــة ضـــد 

يف هذا الصـدد،  و. كإنزال جزاءات موجهة ضدهم، املعاودين
 والـرتاع املسـلح  ممثلني الفريق العامل املعين باألطفـال  ة دعا عد

ــة املزيـــد مـــن إىل  ــان   عالقـــات إقامـ ــتظم مـــع جلـ التواصـــل املنـ
إىل االسـتفادة  أيضا املمثلني ض دعا بعواجلزاءات ذات الصلة. 

مــن أجــل بعثــات حفــظ الســالم، كمجيــع املــوارد املتاحــة، مــن 
هـذا السـياق   أعربـوا يف  مكافحة االنتـهاكات ضـد األطفـال، و   

محايــة تعمــيم مراعــاة مبــادرات ختلــف الواســع مل معــن تأييــده
 عمليات حفظ السالم.يف األطفال 

__________ 

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٣٣(
  .١١ - ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٣٤(
  .١١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٣٥(
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فيـه  أقـر   ،)٦٣٦(ويف اجللسة نفسـها، أدىل الـرئيس ببيـان     
أمســاء مرفقــات تقــارير األمــني العــام    تضــمني أمهيــة بلــس ا

ــل     ــيت ترتكــب أعمــال قت ــالااألطــراف ال  أووتشــويههم  ألطف
 املرتكبـة  عنـف اجلنسـي  المن أعمال غتصاب وغريها الاأعمال 

، وأعــرب عــن اعتزامــه اختــاذ  الــرتاع املســلحضــد األطفــال يف 
 إجراء بشأن هذه القضية يف غضون ثالثة أشهر.  

ع فئـــــــــات ي: توســــــــ ٢٠٠٩أغســــــــطس  آب/ ٤  
 ضد األطفال   املرتكبة االنتهاكات

ــ   ، األمــن جملــسقــام )، ٢٠٠٩( ١٨٨٢القرار عمــال ب
مبوجبـها  جيوز أن تـدرج  املعايري اليت بتوسيع مجلة أمور، ضمن 

مرفقات تقارير األمني العام عـن   يفاملسلح رتاع األطراف يف ال
قتـل   أمناطيف  الضالعةاملسلح، وهي األطراف رتاع األطفال وال

سـائر أعمـال   ارتكـاب  و غتصـاب الا/أو األطفال وتشـويههم و 
 .  ضد األطفالي العنف اجلنس

__________ 

)٦٣٦(  S/PRST/2009/9.  

ممثـــل حتـــدث القـــرار،  اختـــاذيف املناقشـــة الـــيت تلـــت و  
والـــرتاع املكســـيك، رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين باألطفـــال 

وقـال إن  القـرار،   باختـاذ رحـب  ، فأيضـا املسلح بصفته الوطنيـة  
أن مؤداهــــا جــــدا  ةواضــــحياســــية ذلــــك يبعــــث برســــالة س

االلتزامات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل علـى أطـراف الـرتاع        
ــال جيــب أن       ــاه األطف ــق بســالمة وأمــن ورف املســلح فيمــا يتعل

ــدون   ــرم، بـ ــتثناءأي حتتـ ــتاريكا أن  .)٦٣٧(اسـ ــل كوسـ ورأى ممثـ
 –العنف اجلنسي والقتل والتشـويه   - يإدراج معيارين جديد

بفعالية الثنني من أشـد   التصديعلى يقيم الدليل على تصميم 
الرتاعـات  ضـد األطفـال يف    انرتكبـ تاجلرائم خطورة كثريا مـا  

ث على اختاذ اجراءات حمددة مثـل تنفيـذ خطـط    ، وحةاملسلح
ــالغ       ــة الرصــد واإلب ــد، وحتســني آلي ــل اخلاصــة بكــل بل  ،العم

املرفقة بتقارير األمـني  قوائم األمساء يف ال دراجإلووضع معايري 
       .)٦٣٨(العام ورفعها منها

__________ 

)٦٣٧(  S/PV.6176 ٤و  ٣، الصفحتان.  
      .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣٨(

    املسلح والرتاع األطفال: اجللسات
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٤  
ــباط/فرباير ١٢  شــــــــ

٢٠٠٨  

تقرير األمـني العـام عـن    
ــات   ــال والرتاعـــ األطفـــ

 (S/2007/757)املسلحة 

رســـالة موجهـــة مـــن   
املراقـــــــــب الـــــــــدائم 
لفلسطني يطلـب فيهـا   
توجيــــــــــه دعــــــــــوة   

(S/2008/88) 

  ٣٧ املادة
(أ)دولة عضوا ٤١

 

  ٣٩ ادةامل
املمثلــة اخلاصــة لألمــني   
العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والـــــــــرتاع املســـــــــلح، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 
لليونيسيف، وممثلة هيئة 
الرصد املعنيـة باألطفـال   

  والرتاع املسلح

مجيـــــع أعضـــــاء  
جملـــــس األمـــــن، 
ومجيـــــــــــــــــــــــع 

(ب)املدعوين
 

S/PRST/2008/6 

  غري ذلك    
املراقــــــــــب الــــــــــدائم   

 لفلسطني
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٣٦  
 متوز/يوليـــــــــــــــه ١٧

٢٠٠٨  

 ٧رســــــــالة مؤرخــــــــة 
 ٢٠٠٨متوز/يوليــــــــــــه 

األمني العام موجهة إىل 
من املمثل الدائم لفييت 
نام لدى األمـم املتحـدة   

(S/2008/442) 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
 ٢٠٠٨متوز/يوليــه   ١١

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الــــدائم لفرنســــا لــــدى 
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

(S/2008/455) 

ــل   ــق العام ــر الفري تقري
ــال  املعــــــــين باألطفــــــ
ــلح  ــرتاع املســــــ والــــــ

(S/2008/455) 

  ٣٧ املادة
  (ج)دولة عضوا ٣٣

  ٣٩ املادة
ــاعد   ــام املسـ ــني العـ األمـ
لعمليات حفظ السالم، 
و املمثلة اخلاصة لألمني 
العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والــــــــرتاع املســــــــلح ، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 

ممثلة هيئة لليونيسيف، و
الرصد املعنيـة باألطفـال   

،  املســــــــلح اعرتوالــــــــ
واملراقب الدائم لالحتـاد  
ــم   ــدى األمـ ــي لـ األفريقـ

 املتحدة 

ــام،   ــني العـــ األمـــ
ــا ء   ــع أعضـ ومجيـ

، (د)جملــس األمــن 
 ومجيع املدعوين

S/PRST/2008/28 

٦١١٤   
 نيســـــــــان/أبريل ٢٩

٢٠٠٩  

تقرير األمـني العـام عـن    
ــات   ــال والرتاعـــ األطفـــ

 (S/2009/158) حةاملسل

  ٣٧ املادة 
  (هـ)دولة عضوا ٤٢

  ٣٩ ملادةا
املمثلــة اخلاصــة لألمــني   
العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والـــــــــرتاع املســـــــــلح، 
ووكيـــل األمـــني العـــام   
لعمليات حفظ السالم، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 

  لليونيسيف

ــام،   ــني العـــ األمـــ
ــاء   ــع أعضــ ومجيــ

ــن  ــس األم ، (و)جمل
ــال   ــد األطفـ وأحـ
اجلنود سابقا مـن  
ــع  ــدا، ومجيـ أوغنـ

 املدعوين 

S/PRST/2009/9 

٦١٧٦  
 آب/أغســـــــــــطس ٤

٢٠٠٩  

ــه     ــرار قدمت مشــروع ق
 (ز)دولــــة عضــــوا  ٤٦

(S/2009/399) 

  ٣٧ املادة
  (ح)دولة عضوا ٣٦

  ٣٩ املادة
ة لألمــني املمثلــة اخلاصــ 

العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والـــــــــرتاع املســـــــــلح، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 
ــدير   ــيف، ومـــ لليونيســـ
مكتب برامج الطـوارئ  

  لليونيسيف

ــن   ــوان مــــ عضــــ
جملــــــس األمــــــن 
(املكســــــــــــــيك  

  وكوستاريكا)

  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ القــــــرار
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

  
ــتني  (أ)   ــتراليا ،األرجن ــرائيل ،وأس ــا ،وأفغانســتان ،وإس ــواي ،وأملاني ــدا ،وأوروغ ــلندا ،وأوغن ــم( وآيس ــدان باس ــلندا ا بل  ،لشــمال األورويب آيس

 ،كوريـا  ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،ايلنـد وت ،وبـريو  ،وبـنن  ،وبـنغالديش  ،والربازيـل  ،)والنـرويج  ،وفنلندا ،والسويد ،والدامنرك
 ،وغينيـا  ،واتيمـاال وغ ،والعـراق  ،وشـيلي  ،وسويسرا ، )األورويب االحتاد باسم( وسلوفينيا ،والسلفادور ،النكا وسري ،ورواندا ،وجورجيا
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 ،ونيبــال ،والنمســا ،وميامنــار ،يكواملكســ ،ومصــر ،وليختنشــتاين ،وكولومبيــا ،ديفــوار وكــوت ،وكنــدا ،وكازاخســتان ،وقطــر ،والفلــبني
  .واليابان ،وهولندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا

مثل بنما نائب رئيسها ووزير خارجيتها، ومثل بلجيكا وزيرها للتنمية والتعاون، ومثل فرنسا وزير خارجيتها، ومثـل إيطاليـا وكيـل وزيـر       (ب)  
  اخلارجية.

 ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،وتونغـا  ،وبـريو  ،وبـنن  ،وبنغالديش ،وأيرلندا ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،وأفغانستان ،وإسرائيل ،أستراليا  (ج)  
ــة ــا ومجهوري ــدا ،كوري ــا ،النكــا وســري ،وروان ــبني ،وغان ــداو ،والفل ــا ،ديفــوار وكــوت ،كن ــا ،وكولومبي  ،ومصــر ،وليختنشــتاين ،وليربي
  .واليابان ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،ومالوي ،واملكسيك

  نام نائب رئيس وزرائها ووزير خارجيتها.-مثل فييت  (د)  
 ،والربازيــل ،وإيطاليــا ،وأيرلنــدا ،وأوروغــواي ،وأملانيــا ،وإكــوادور ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،رالياوأســت ،وأرمينيــا ،واألرجنــتني ،أذربيجــان  (هـ)  

 ،كوريـا  ومجهوريـة  ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  ،وتايلنـد  ،وبـريو  ،واهلرسـك  والبوسـنة  ،وبـنن  ،وبنغالديش ،وبلجيكا
 ،وشـيلي  ،وسويسـرا  ،والسـلفادور  ،النكـا  وسـري  ،وروانـدا  ، اجلنسـانية واألسـرة والطفـل)    الشؤون وزير( الدميقراطية الكونغو ومجهورية

 ،واملغـرب  ،ومصـر  ،وليختنشـتاين  ،ولكسـمربغ  ،وكولومبيا ،وكندا ،وكازاخستان ،وقطر ،نداوفنل ،والفلبني ،وغواتيماال ،وغانا ،والعراق
  .وهولندا ،ونيبال ،وميامنار

  مثل املكسيك وزير خارجيتها.  (و)  
 ،وبـريو  ،فاسـو  كينـا وبور ،وبـنن  ،وبلجيكـا  ،والربتغال ،وإيطاليا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ز)  

ــا ــة ،القمــر وجــزر ،وتركي ــة ،التشــيكية واجلمهوري ــا ومجهوري ــة ،املتحــدة ترتاني ــا ومجهوري ــا وجنــوب ،كوري ــدامنرك ،أفريقي ــداوروا ،وال  ،ن
 ،وكوسـتاريكا  ،ديفـوار  وكوت ،وكندا ،وكرواتيا ،وكازاخستان ،وفنلندا ،وفرنسا ،وغواتيماال ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفينيا

 ،والنمسـا  ،والنـرويج  ،ومونـاكو  ،الشـمالية  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  ،واملكسـيك  ،وليختنشتاين ،ولكسمربغ ،التفياو
  .واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،وهولندا ،نداونيوزيل

 ،القمـر  وجـزر  ،وبـريو  ،وبـنن  ،وبلجيكـا  ،والربتغـال  ،وإيطاليـا  ،وآيسـلندا  ،داوأيرلنـ  ،وأوروغـواي  ،وأملانيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ح)  
ــة ــة ،التشــيكية واجلمهوري ــا ومجهوري ــا ومجهو ،املتحــدة ترتاني ــة كوري ــوب ،ري ــا وجن ــدامنرك ،أفريقي ــدا ،وال ــلوفينيا ،وروان  ،والســويد ،وس

ــيلي ،وسويســرا ــاال ،وش ــدا ،وغواتيم ــدا ،وكازاخســتان ،وفنلن ــوار وكــوت ،وكن ــا ،ديف ــاكو ،وليختنشــتاين ،ولكســمربغ ،والتفي  ،ومون
  .واليونان ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والنرويج

    
ــرتاع   مراعــاة تعمــيم    القضــايا املتعلقــة باألطفــال وال

  املسلح يف قرارات جملس األمن

ر تتعلــق  يــدرج جملــس األمــن بشــكل متزايــد عناصــ        
بالبنود املواضيعية، مثـل األطفـال والـرتاع املسـلح، يف مقرراتـه      

رد يف اجلـــدول التـــايل، تـــ. و)٦٣٩(بشـــأن احلالـــة يف بلـــد معـــني 
حســب كــل بنــد، مجيــع أمثلــة األحكــام املتعلقــة باألطفــال         

مقـررات متخـذة حتـت بنـود     أدرجـت يف  والرتاع املسـلح الـيت   
__________ 

 البنود املواضـيعية األخـرى، انظـر    اعاةمر لالطالع على معلومات عن تعميم  )٦٣٩(
، فيمـا يتعلـق حبمايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح       ٣٣هذا اجلزء، القسم 

  ، فيما يتعلق باملرأة والسالم واألمن.٣٥والقسم 

تعلقـة  املعناصـر  الج أخرى. وال يأخذ اجلدول يف االعتبار إدمـا 
باألطفال والرتاع املسـلح يف واليـات اهليئـات الفرعيـة، حيـث      

  إا مدرجة يف اجلزء العاشر.
وتتضمن األحكـام املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف الـرتاع        

 تجنيد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم   لاملسلح التعبري عن القلق 
ــات  الرتكــاب او ــف اجلنســي ضــد الفتي ــك    لعن ــة تل وعــن إدان

؛ والــــدعوة إىل إطــــالق ســــراح اجلنــــود األطفــــال؛ األعمــــال
ــات      ــهاكات؛ وطلب ــة املســؤولني عــن االنت ــدعوة إىل حماكم وال
بشأن تعزيز العناصر املعنية حبماية األطفال ومتطلبات اإلبـالغ  
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محايــــة األطفــــال يف  تعمــــيم مراعــــاةيف البعثــــات امليدانيــــة، و
  .اجلزاءاتاألنشطة املتصلة بالسالم واألمن؛ وفرض 

لــس األحكــام املــذكورة أعــاله يف مقرراتــه  اوأدرج   
ومجهوريـــة أفريقيـــا  ،وتشـــاد ،وبورونـــدي ،بشـــأن أفغانســـتان

 ،ومجهورية أفريقيـا الوسـطى   ،الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
ــة  ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــودان ،ومجهوريــ ــومال ،والســ  ،الصــ

 ،بـال ني، ووليبرييـا  ،وكوت ديفـوار  ،بيساو -وغينيا  ،والعراق
مـن بـني   مقررا  ١٧ومنطقة البحريات الكربى. واختذ ، وهاييت

ــررات ــددها   املقـ ــالغ عـ ــات    ٤٥البـ ــة بيانـ ــها أربعـ ــررا (منـ مقـ
  رئاسية)، مبوجب الفصل السابع من امليثاق.

بشـأن  املتخـذ  قـرر  امل هي وقرر الس يف حالة واحدة  
ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــرضمجهوري ــى    ف ــدابري اجلــزاءات عل ت

للقـــانون الـــدويل تشـــمل  جســـيمةارتكبـــوا انتـــهاكات أفـــراد 
اســتهداف األطفــال أو النســاء يف حــاالت الــرتاع املســلح، مبــا  
يف ذلــــك القتــــل والتشــــويه والعنــــف اجلنســــي واالختطــــاف 

      والتشريد القسري.
    خمتارة: أحكام ٢٠٠٩-٢٠٠٨القضايا املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح يف مقررات جملس األمن، مراعاة تعميم 
  األحكام  املقرر

 احلالة يف أفغانستان  

يف أفغانسـتان وإزاء   ألطفـال واسـتخدامهم  ايعرب عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قـوات حركـة طالبـان      )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
األطفـال اجلنـود    يـد ، ويكـرر إدانتـه القويـة لتجن   للصـراع [للـرتاع]  قتل األطفال وتشـويههم نتيجـة   

والتجـاوزات األخـرى املرتكبـة     وجلميـع االنتـهاكات   املنطبـق للقانون الدويل  اواستخدامهم انتهاك
ــال يف حــاالت    ــرتاع] حبــق األطف ــةيؤكــد املســلح، و الصــراع [ال ــس    أمهي ــرار ال ــذ ق  ١٦١٢تنفي

،  بعثـة اليف إطار  عنصر محاية األطفال يف هذا السياق، إىل األمني العام تعزيزيطلب، و)، ٢٠٠٥(
 )١٤طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال؛ (الفقرة  عن خباصةو

يعرب عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قوات حركـة طالبـان لألطفـال واسـتخدامهم يف أفغانسـتان وإزاء        )٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
قتل األطفال وتشويههم نتيجة للرتاع، ويكرر إدانته القوية لتجنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم     

ى املرتكبة حبق األطفال والتجاوزات األخر وجلميع االنتهاكات السارييف انتهاك للقانون الدويل 
ويدعو إىل تقدمي املسؤولني عنـها إىل   ،يف حاالت الرتاع املسلح، وال سيما اهلجمات على املدارس

)يف هذا السياق، ويطلب إىل األمني ٢٠٠٥( ١٦١٢أمهية تنفيذ قرار جملس األمن يؤكد العدالة، و
ريـق تعـيني مستشـارين يف جمـال     عـن ط  وخباصـة بعثـة،  الالعام تعزيز عنصر محايـة األطفـال يف إطـار    

  )١٦ل (الفقرة محاية األطفا
  احلالة يف بوروندي

ومـة بورونـدي علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع مجيـع الشـركاء الـدوليني،          يشجع يف هذا الصـدد حك   )٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
بوضــع اســتراتيجية لتــرع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإرســاء األســس إلعــادة اإلدمــاج     
االجتمـــاعي االقتصـــادي املســـتدام للجنـــود املســـرحني واملقـــاتلني الســـابقني والالجـــئني العائـــدين  

اع، وخباصـة النسـاء واألطفـال، وذلـك وفقـا لقـرارات       رتثرة بـال واملشردين وغريهم من الفئات املتأ
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  األحكام  املقرر

ــن     ــس األمــــ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤) و ٢٠٠٥( ١٦١٢  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥جملــــ
  )١١ الفقرة(

قــوات التحريــر الوطنيــة وغــريه مــن اجلماعــات    - يطالــب بــأن يقــوم حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو     
ء سبيل مجيـع األطفـال امللـتحقني بصـفوفها،     ، بإخالمزيد من التأخرياملسلحة، دون أي شروط أو 

   )١٥(الفقرة  ويشدد على ضرورة إعادة ضمهم إىل اتمع وإدماجهم فيه بشكل مستدام
م الســالم، يــد دعــائهــود ملواجهــة حتــديات توطاجليشــجع حكومــة بورونــدي علــى مواصــلة بــذل    )٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار

سيما احلكم الدميقراطي، وإصالحات قطاع األمن وحيازة األراضـي والعدالـة ومحايـة حقـوق       وال
  )١٢(الفقرة  اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على حقوق املرأة والطفل

يشجع حكومة بوروندي على أن تقوم، بالتعاون مع مجيع الشركاء الدوليني، مبا يف ذلك مكتـب    
املتكامل يف بوروندي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل، بإمتـام عمليـة      األمم املتحدة 

نــزع الســالح والتســريح واســتراتيجية إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي املســتدام للجنــود   
املسرحني واملقاتلني السابقني والالجئني العائدين واملشردين وغريهم مـن الفئـات الضـعيفة املتـأثرة     

لرتاع، وخباصــة النســاء واألطفــال، وحيــث الشــركاء الــدوليني، وخباصــة جلنــة بنــاء الســالم، علــى بــا
  )١٥(الفقرة  الوقوف على أهبة االستعداد لدعم ذلك

مجيــع األطفــال مــن قبــل اجلماعــات املســلحة، ويشــدد علــى ضــرورة إعــادة   بــإخالء ســبيليرحــب   
صدد بالربنامج الذي بدأه البنـك الـدويل يف   إدماجهم واستيعام بصورة دائمة، ويرحب يف هذا ال

على أن تقوم، بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف      بوروندي هذا اال، وحيث حكومة 
وغريمهـا مـن أعضـاء فرقـة العمـل القطريـة املعنيـة برصـد          ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة بوروندي 

كافحة ظاهرة إفالت منتهكي حقوق الطفل حلقوق الطفل واإلبالغ عنها، مب اجلسيمةاالنتهاكات 
  )٢٠ الفقرة(من العقاب 

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
S/PRST/2009/5 ميع اجلماعات املسلحة أن تتوقف فـورا عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وأن      جبجملس األمن  يهيب

ميــع األطــراف العمــل، علــى ســبيل األولويــة جبالــس  ويهيــبمجيــع األطفــال املــرتبطني ــا.  تســرح
تكامـل لبنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، علـى        وبتعاون وثيق مع مكتـب األمـم املتحـدة امل   

(الفقــرة  )٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٤( ١٥٣٩لــس اوضــع وتنفيــذ خطــط عمــل يف إطــار قــراري  
  الثالثة)

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
ــى الطــابع املــدين واإلنســاين          )٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار ــاظ عل ــدويل لالجــئني واحلف ــانون ال ــرام الق ــى ضــرورة احت إذ يشــدد عل

تقـوم بـه مجاعـات مسـلحة يف املخيمـات أو      ما قـد  ملخيمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا ومنع 
  (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) يهم األطفالألفراد، مبن فلجتنيد من حوهلا 
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  األحكام  املقرر

  )٢٠٠٩( ١٨٦١ القـــــــــرار  
  )الفصل السابع(

إذ يشدد على ضرورة [...] منع ما قد تقوم به مجاعات مسلحة يف املخيمـات واملواقـع أو حوهلـا    
  من جتنيد لألفراد، مبن فيهم األطفال (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)

حييط علما بالتدابري اليت اختذا بالفعل سلطات تشاد لوضـع حـد لتجنيـد واسـتخدام األطفـال مـن       
ل اجلماعات املسلحة، ويشجعها على مواصلة التعاون يف هذا الصدد مع هيئات األمم املتحـدة،  قب

وال سيما منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، ويهيـب جبميـع األطـراف املعنيـة ضـمان محايـة األطفـال           
  )٢٤(الفقرة 

S/PRST/2009/13 يهيب ا مبوجب القـانون اإلنسـاين الـدويل، وخباصـة احتـرام      جبلس اميع األطراف الوفاء بالتزاما
ء واألطفـال والعـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو        أمن املدنيني، مبـن فـيهم النسـا   

  (الفقرة اخلامسة) األمم املتحدة
  احلالة يف كوت ديفوار

  )٢٠٠٨( ١٧٩٥ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

دى تنفيــذ اتفــاق يهيــب جبميــع األطــراف املعنيــة أن تكفــل معاجلــة مســألة محايــة املــرأة والطفــل لــ   
، مبــا يف ذلــك ]الــرتاعالصــراع [مــرحليت الــتعمري واإلنعــاش بعــد انتــهاء   ويف واغــادوغو السياســي

  )٦(الفقرة  مواصلة رصد حالة املرأة والطفل واإلبالغ عنها
  )٢٠٠٨( ١٨٢٦ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
يهيب جبميع األطراف املعنية أن تكفـل معاجلـة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق          

، مبا يف ]الرتاعراع [الصواغادوغو السياسي، وكذلك خالل مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء 
  )٦(الفقرة  ذلك مواصلة رصد حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها

  )٢٠٠٨( ١٨٤٢القـــــــــرار 
  )الفصل السابع(

ضد املـدنيني، مبـا    وإذ يالحظ مرة أخرى مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املوجه
املطـرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان      ، بـالرغم مـن التحسـن   الكـثرية  العنـف اجلنسـي   حـوادث يف ذلك 

، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن    إىل القضـاء االنتـهاكات  مـرتكيب هـذه   تقدمي وجوب  يؤكدعموما، وإذ 
الـدويل يف كـوت ديفـوار، وإذ     اإلنساين والقانون إدانته الشديدة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان

 بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وقــراره    ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥يشــري إىل قراريــه  
املـدنيني   بشـأن محايـة  ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤والرتاع املسـلح، وقـراره   بشأن األطفال ) ٢٠٠٥( ١٦١٢

  (الفقرة السابعة من الديباجة) املسلح الرتاعيف 
  )٢٠٠٩( ١٨٦٥ القـــــــــرار

  ابع)(الفصل الس
واالســتنتاجات الالحقــة الــيت  ) بشــأن األطفــال والــرتاع املســلح  ٢٠٠٥( ١٦١٢إذ يشــري إىل قــراره 

بشـأن أطـراف الـرتاع     املعـين باألطفـال والـرتاع املسـلح     التابع لس األمن خلص إليها الفريق العامل
تلـف أشـكال   سـتمرار معانـاة األطفـال مـن خم    العميق اليف كوت ديفوار، وإذ يعرب عن قلقه  املسلح
  (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) العنف

لـدى تنفيـذ اتفـاق     يهيب جبميع األطراف املعنية أن تكفـل مراعـاة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال        
، مبا يف ذلك مواصـلة  الرتاع مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء يفواغادوغو السياسي، وكذلك 
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يف مجيـع االنتـهاكات املبلـغ عنـها      الغ عنها، وأن تكفل التحقيقرصد حالة النساء واألطفال واإلب  
   )١١(الفقرة  وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة

  )٢٠٠٩( ١٨٨٠ القـــــــــرار
  (الفصل السابع)

اتفـاق واغـادوغو    يهيب جبميـع األطـراف املعنيـة كفالـة مراعـاة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ          
ذلك مواصـلة رصـد حالـة     ، مبا يفالرتاعمرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء  يفالسياسي، وكذلك 

االنتهاكات املبلغ عنها وتقدمي املسـؤولني   ها، وكفالة التحقيق يف مجيعالنساء واألطفال واإلبالغ عن
  )١٤(الفقرة  عنها إىل العدالة

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  )٢٠٠٨( ١٨٠٧ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
 والصــراع [الــرتاع] قراراتــه الســابقة بشــأن األطفــال    إىل و )٢٠٠٥( ١٦١٢إذ يشــري إىل قــراره  

يف  املسلح، وإذ يدين بشدة اسـتمرار جتنيـد األطفـال واسـتهدافهم واسـتخدامهم يف أعمـال القتـال       
ــانون الــدويل الســاري      ــهاك للق ــو الدميقراطيــة يف انت ــة الكونغ ــرة ال مجهوري ثانيــة عشــرة مــن   (الفق

  الديباجة)
التـالني، وعلـى   يقرر أيضا أن [يسري حظر األسلحة وحظر السفر وجتميد األصول] علـى األفـراد     

(د) القـــادة السياســـيون : [...] الكيانـــات التاليـــة، حســـب االقتضـــاء، ووفقـــاً ملـــا حتـــدده اللجنـــة
 وماألطفـال أو يسـتخدم   الـذين جينـدون   والعسكريون الناشطون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

األفـراد الناشـطون يف    (هــ)  انتهاك للقانون الدويل السـاري؛ يف املسلحة  الصراعات [الرتاعات]يف 
جسيمة للقانون الدويل تشمل استهداف  انتهاكات الذين يرتكبونومجهورية الكونغو الدميقراطية 

ذلــك القتــل والتشــويه والعنــف  مبــا يف  الصــراع [الــرتاع] املســلح، األطفــال أو النســاء يف حــاالت  
  )(هـ)(د)،  ١٣(الفقرة  اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري

S/PRST/2008/38  يعــربــدد  لــس عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار   ا ســالمة الســكان املــدنيني وســري  األخطــار الــيت
 جتنيد األطفال واستخدامهميف العمليات اإلنسانية. ويدين الس بشدة استمرار اجلماعات املسلحة 

لقـائم علـى نـوع اجلـنس يف املنطقـة الشـرقية مـن        اسـتمرار انتشـار العنـف اجلنسـي والعنـف ا      وكذلك
املترتبـة عليهـا   اللتزامـات  لمجهورية الكونغو الدميقراطية. وحيث مجيع األطراف على االمتثال الكامل 

قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون المبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنســاين الــدويل و  
  ثانية)(الفقرة ال لالجئنيلدويل قانون االو

يدين جملس األمن بشدة اهلجمـات األخـرية الـيت شـنها جـيش الـرب للمقاومـة، مبـا يف ذلـك قيامـه             
يف القرى الواقعة يف املقاطعة الشرقية. ويشري الس إىل لوائح االـام الـيت    تلميذا ١٥٩باختطاف 

سـبت إلـيهم فيهـا    ونأصدرا احملكمة اجلنائية الدولية ضد أفـراد مـن قيـادة جـيش الـرب للمقاومـة       
  (الفقرة التاسعة) ، من بينها جتنيد األطفال عن طريق االختطاف، بوصفه جرمية حربما
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  )٢٠٠٨( ١٨٥٦ القـــــــــرار  
  )الفصل السابع(

اجلماعــات املســلحة،  علــى الفــور مجيــع )، بــأن تتوقــف ٢٠٠٦( ١٦٩٨يطالــب، مــذكِّرا بقــراره  
الـرب للمقاومـة، عـن     سيما قوات لوران نكوندا والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش       ال

   )٢٤ا (الفقرة مجيع األطفال املرتبطني  ختلي سبيلجتنيد األطفال واستخدامهم، وأن 
  )٢٠٠٨( ١٨٥٧ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
على األفراد التالني وعلى الكيانات يقرر أن تسري تدابري [حظر السفر وجتميد األصول] املشار إليها 

): ٢٠٠٤( ١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار   التالية، حسب االقتضاء، ووفقاً ملا حتدده
الـذين جينـدون    ورية الكونغو الدميقراطية(د) القادة السياسيون والعسكريون العاملون يف مجه[...] 

األفراد  (هـ) الساري؛ الدويل املسلحة منتهكني بذلك القانون الرتاعاتيف  ماألطفال أو يستخدمو
للقانون الـدويل تشـمل    جسيمة العاملون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الذين يرتكبون انتهاكات

القتل والتشويه والعنف اجلنسـي   ذلك املسلح، مبا يف اعالرتاستهداف األطفال أو النساء يف حاالت 
  )(هـ)(د)،  ٤(الفقرة  واالختطاف والتشريد القسري

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

املرتكبـة يف حـق    بالغ القلق استمرار انتهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين    مع إذ يالحظ 
وتشريد أعـداد كـبرية    املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قتل

مـرتكيب  تقـدمي   يؤكد ضرورةوإذ   وجتنيد األطفال واستغالهلم وانتشار العنف اجلنسي،من املدنيني
انتـهاكات حقـوق اإلنسـان     إىل العدالة، وإذ يكـرر تأكيـد إدانتـه القاطعـة جلميـع      تلك االنتهاكات

ن قراراته ذات الصلة بـاملرأة والسـالم واألمـ    والقانون اإلنساين الدويل يف البلد، وإذ يشري إىل مجيع
  (الفقرة الثامنة من الديباجة) املسلح الرتاعيف  املسلح، ومحاية املدنيني والرتاعواألطفال 

  )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

واسـتمرار إفــالت   حقــوق اإلنسـان  حالـة و ةاإلنسـاني  احلالــةإذ يعـرب عـن قلقـه البــالغ مـن تـدهور      
علـى وجـه   وإذ يـدين   األخـرى مـن العقـاب،    الفظـائع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان و    املسؤولني عـن 

وجتنيــد األطفــال   ملــدنيني وتفشــي العنــف اجلنســي اهلجمــات الــيت تســتهدف الســكان ا  اخلصــوص
حكومـة   واإلعدام خـارج نطـاق القضـاء، وإذ يؤكـد الضـرورة امللحـة لقيـام        واستخدامهم كجنود

ــة    ــة، بالتعــاون مــع بعث ــة الكونغــو الدميقراطي ــة   مجهوري ــو  منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري الكونغ
والقـانون   اإلنسـان  نتـهاكات حقـوق  ع حـد ال بوضـ الدميقراطية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، 

 تقدم إىل العدالة، وإذ يهيب بالدول األعضاء أن مرتكيب تلك االنتهاكاتاإلنساين الدويل وتقدمي 
 أنــواع املســاعدة يف هــذا الصــدد وأن تواصــل تقــدمي املســاعدة الطبيــة واإلنســانية وغــري ذلــك مــن   

  (الفقرة الثامنة من الديباجة) املساعدة للضحايا
ــة       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــب حكوم ــيطال ــومب ــور  أن تق ــى الف ــالقرار  عل ــال ب  ١٨٨٨، عم

)، باختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، مـن انتـهاكات   ٢٠٠٩(
ث وحي ،اجلنسي القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها مجيع أشكال العنف

اإلخـالل  إزاء “ عـدم التسـامح إطالقـا   املتمثلـة يف   سياسـتها ”كومة على ضمان التنفيـذ التـام ل   احل
القـائم  مبا يف ذلك أعمال العنـف اجلنسـي والعنـف     قواعد االنضباط وانتهاكات حقوق اإلنسان،ب
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طيـة،  الدميقرا جلمهوريـة الكونغـو   من القوات املسـلحة  أفرادرتكبها ي، اليت على أساس نوع اجلنس  
االنتـهاكات بـدعم مـن    تلـك  املتعلقـة ب  وحيث كذلك على التحقيق بصورة شاملة يف مجيع التقـارير 

  )١١(الفقرة  ومستقلة ر عملية حمكمةإىل العدالة يف إطا املسؤولني عنهاوعلى تقدمي مجيع  البعثة
ب للمقاومة، وجيش الر القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وخباصةيطالب كل اجلماعات املسلحة،   

ويهيـب   ـا، األطفـال املـرتبطني    مجيـع  وإخـالء سـبيل   واسـتخدامهم فـورا جتنيـد األطفـال     بأن توقف
وآليـة الرصـد واإلبـالغ واجلهـات      البعثـة  كومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة مواصـلة العمـل مـع     حب

املوجودين يف ألطفال ا إلخالء سبيلطة عمل الصيغة النهائية خلمن أجل وضع األخرى الفاعلة املعنية 
  )١٥(الفقرة تجنيد عمليات ال مواصلة الدميقراطية ومنع املسلحة جلمهورية الكونغو القوات صفوف

  حلالة يف منطقة البحريات الكربىا
والقوات املسلحة الرواندية السابقة / إنتراهـاموي   راطية لتحرير رواندايطالب أيضا القوات الدميق  )٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار

مجهوريــة الكونغــو   ي مــنشــرقاجلــزء الاملســلحة الناشــطة يف   وغريهــا مــن اجلماعــات الروانديــة   
تسـرح مجيـع األطفـال املـرتبطني      عن جتنيد األطفال واستخدامهم وأنبأن تتوقف فورا الدميقراطية 

وغـريه مـن    االغتصـاب  اصـة خب، والقائم على أساس نوع اجلـنس ة العنف وأن تتوقف عن ممارس ا
املسـؤولني   تقـدمي إىل  احلاجة أشكال االنتهاك اجلنسي ومجيع أشكال العنف األخرى، ويؤكد على

 )٢إىل العدالة (الفقرة  عن ذلك

S/PRST/2008/48  ــدين ــرب    اي ــيت شــنها جــيش ال ــو  للمقاومــة لــس بشــدة اهلجمــات ال ــة الكونغ مــؤخرا يف مجهوري
اإلقليمـي. ويطالـب بـأن     ألمـن يهدد امستمرا  خطراالدميقراطية ويف جنوب السودان واليت تشكل 

عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وأن يفـرج فـورا عـن مجيـع النسـاء          للمقاومة يكف جيش الرب 
لـس  ا يكـرر ). و٢٠٠٥( ١٦١٢لـس  اواألطفال وغريهم من األفراد غري املقاتلني، وفقا لقـرار  

الـذي  و قاومـة عن بالغ قلقه للتمرد الطويل األمد والوحشي من جانـب جـيش الـرب للم    اإلعراب
تسبب يف وفاة واختطـاف وتشـريد اآلالف مـن املـدنيني األبريـاء يف أوغنـدا والسـودان ومجهوريـة         

  (الفقرة الرابعة) الكونغو الدميقراطية
بعض قـادة   بإلقاء القبض علىويشري الس إىل أوامر القبض الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية   

ا جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا فيها القتل جيش الرب للمقاومة بشأن م منه
رئيسـه املـؤرخ   العمد واالغتصاب وجتنيد األطفال عـن طريـق اختطـافهم. ويشـري الـس إىل بيانـه       

)، ويؤكد من جديد أنـه يعلـق أمهيـة بالغـة علـى تعزيـز       PRST/2006/28( ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٢٢
يف ذلـك احتـرام حقـوق اإلنسـان، باعتبـار ذلـك عنصـرا ال غـىن عنـه          العدالة وسـيادة القـانون، مبـا    

أن وضع حد لإلفـالت مـن العقـاب أمـر أساسـي       من جديدإلحالل السالم الدائم. ويؤكد الس 
تمعات اليت ال تزال تتعاىف من آثار الرتاع اإلساءات اليت ارتكبت يف املاضـي ضـد   كي تتجاوز ال

  (الفقرة اخلامسة)  املستقبلمتنع تكرارها يفلكي املدنيني و
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  بيساو - احلالة يف غينيا   
(الفقـرة احلاديـة عشـرة     االجتار باألطفال خارج البلـد  وال سيماقلقه إزاء االجتار بالبشر،  يؤكدإذ   )٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار

  من الديباجة)
  املسألة املتعلقة اييت

  )٢٠٠٨( ١٨٤٠ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

 وكـذلك  املسـلح  يدين بشـدة االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال املتضـررين مـن العنـف         
 علـى نطـاق واسـع، ويطلـب     األخرى اليت يتعرضن هلا العتداء اجلنسيأشكال ااغتصاب الفتيات و

قــرارات  الطفـل علـى النحـو الـوارد يف    قـوق  ححقـوق املـرأة و  ومحايـة  إىل البعثـة أن تواصـل تعزيـز    
  )٢١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٢ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

اغتصـاب  و املسـلح  يدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضـد األطفـال املتضـررين مـن العنـف     
، ويطلـب  يتعرضـن هلـا علـى نطـاق واسـع     النساء والفتيات وأشكال االعتداء اجلنسي األخرى اليت 

، تعزيـز  هـاييت  بالتعـاون الوثيـق مـع حكومـة     ،إىل البعثة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري أن يواصـال     
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الــوارد يف قــرارات جملــس األمــن     ومحايــة حقــوق املــرأة والطفــل علــى النحــو     

 ١٨٨٩) و ٢٠٠٩( ١٨٨٨) و ٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٥( ١٦١٢  و
  )١٩) (الفقرة ٢٠٠٩(

  احلالة املتعلقة بالعراق
 كلاألطراف اختاذ  وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن تواصل مجيع ،إذ يشدد على سيادة حكومة العراق  )٢٠٠٨( ١٨٣٠ القرار

 يئاألطفال، وأن  مبن فيهم اخلطوات املمكنة واستحداث طرائق لكفالة محاية املدنيني املتضررين
، وإذ ةومسـتدام  رميـة وآمنـة وك داخليا بصـورة طوعيـة    واملشردين عودة الالجئنياملؤاتية لالظروف 

 مـن التزامـات جديـدة بإغاثـة املشـردين داخليـا، وإذ يشـجع علـى         تعهدت بـه احلكومـة  يرحب مبا 
 الــذي تضــطلع بــهاملهــم الــدور  يالحــظاجلهــود لصــاحل املشــردين داخليــا والالجــئني، وإذ  مواصــلة
إىل  ة وتقدمي الـدعم األمم املتحدة لشؤون الالجئني، استنادا إىل واليتها، يف إسداء املشور مفوضية
  (الفقرة العاشرة من الديباجة)بعثة ال، بالتنسيق مع احلكومة

األطـراف اختـاذ كـل     واصل مجيعتإذ يشدد على سيادة حكومة العراق، وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن   )٢٠٠٩( ١٨٨٣ القرار
األطفـال والنسـاء    ، مبـن فـيهم  اخلطوات املمكنة واستحداث طرائق لكفالة محايـة املـدنيني املتضـررين   

بصورة  شردين داخليالالجئني واملاعودة املؤاتية ليئ الظروف وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وأن 
بإغاثـة   مبـا تعهـدت بـه احلكومـة مـن التزامـات      يرحـب   وإذ ،طوعية وكرمية وعلى حنـو مـأمون ومسـتدام   

اجلهـود لصـاحل املشــردين داخليـا والالجــئني، وإذ    بــذل علـى مواصـلة    يشــجع املشـردين داخليـا، وإذ  
ني، استنادا إىل واليتها، يف تضطلع به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ الذي املهم الدور يالحظ

  (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)بعثة الحلكومة، بالتنسيق مع إىل ا وتقدمي الدعم إسداء املشورة
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  احلالة يف ليربيا  
  )٢٠٠٨( ١٨٣٦ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
العــام املــؤرخ   ددة يف تقريــر األمــني العامــة احملــ اســتيفاء املعــايري  إذ يرحــب بالتقــدم احملــرز فيمــا    

ــبتمرب   ١٢ ــايري ٢٠٠٦أيلول/سـ ــري   واملعـ ــة يف تقريـ ــية املعروضـ ــؤرخني    األساسـ ــام املـ ــني العـ األمـ
ــارس  ١٩و  ٢٠٠٧آب/أغســطس   ٨ ــيت تبــذهلا     ، وإذ يرحــب٢٠٠٨آذار/م ــاجلهود الدؤوبــة ال ب

وإذ  ة األطفـال والنسـاء،  بالتعاون مع حكومة ليربيا، لتعزيز ومحاية حقوق املدنيني، وخباصـ  البعثة،
املـدين لتحقيـق    واتمـع املتحدة القطـري   السلطات الليربية مواصلة التعاون مع فريق األمميهيب ب

ضد الطفـل واملـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف       العنف وخباصة ملكافحة االنياملزيد من التقدم يف هذين 
 ١٦٧٤وإذ يشــري إىل قراريــه ، اناجلنســي واالنتــهاكواالســتغالل  القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس 

ــذلك٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٦( ــه )، وكــ ــأن ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراريــ بشــ
  (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) املرأة والسالم واألمن

 (نيبال) موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة 

 النسـاء واألطفـال والفئــات  إذ يسـلم بضـرورة إيـالء اهتمــام خـاص يف عمليـة السـالم الحتياجــات         )٢٠٠٨( ١٧٩٦ القرار
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ ورد يف اتفـاق السـالم الشـامل وقـرار جملـس األمـن       على حنـو مـا  ، عادةاملهمشة 

  (الفقرة التاسعة من الديباجة)
الظـروف الالزمـة    يئـة للمسـاعدة علـى   يدوم ألجل طويل أمهية التوصل إىل حل  يالحظإذ […]  )٢٠٠٩( ١٨٦٤ القرار

، املسائل اليت مل حتسم بعدهذا الصدد، ضرورة معاجلة  يف أيضا، يالحظإلجناز أنشطة البعثة، وإذ 
مواقع التجميع، وإذ يرحب بـالتزام حكومـة نيبـال     يف احملتجزين القاصرينوال سيما إطالق سراح 

االلتزام يف أسرع  ذاكومة الوفاء يهيب باحلوإذ  التأخري، دون مزيد من القاصرينبإطالق سراح 
ــوب      وقــت ممكــن ومواصــلة  ــى النحــو املطل ــالغ عــن هــذه املســألة عل ــرار  مبوجــباإلب  ١٦١٢الق

  ) (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)٢٠٠٥(
والطفل والفئات املهمشة  إيالء اهتمام خاص يف عملية السالم الحتياجات املرأة ضرورةإذ يدرك   

(الفقـرة الرابعـة    )٢٠٠٠( ١٣٢٥ر ، على النحو املذكور يف اتفاق السالم الشـامل ويف القـرا  عادة
  عشرة من الديباجة)

  احلالة يف الصومال
  )٢٠٠٨( ١٨٠١ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
 ،املسـلحة  [الرتاع املسلح] بشأن األطفال والصراعات) ٢٢٠٥( ١٦١٢يعيد تأكيد قراره السابق 

األمـن املعـين باألطفـال     لـس لمجامـل التـابع   ويشري إىل النتـائج الـيت توصـل إليهـا الحقـا الفريـق الع      
 املســـلح يف الصـــومال  [الـــرتاع] املســـلح والـــيت تتعلـــق بـــأطراف الصـــراع    [الـــرتاع]  الصـــراعو
)S/AC.51/2007/14(  الفقرة)١٥(  
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  )٢٠٠٨( ١٨١٤ القـــــــــرار  
  )الفصل السابع(

املسـلح، ويشـري إىل   والصـراع [الـرتاع]   بشـأن األطفـال   ) ٢٠٠٥( ١٦١٢تأكيد قـراره  أيضا يعيد 
والصــراع األمــن املعــين باألطفــال  لــسلمجئج الــيت توصــل إليهــا الحقــا الفريــق العامــل التــابع النتــا

 )S/AC.51/2007/14 املسـلح يف الصـومال   ]الـرتاع الصـراع [ املسـلح والـيت تتعلـق بـأطراف     [الرتاع] 
  )١٨(الفقرة 

  تقارير األمني العام عن السودان
ــدمي     )٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار ــال وتقـ ــة األطفـ ــتمرار رصـــد حالـ ــام أن يكفـــل (أ) اسـ ــها،  يطلـــب إىل األمـــني العـ ــر عنـ تقريـ

 زمنيـا إعـداد خطـط عمـل حمـددة      ـدف  ]الـرتاع [ يف الصـراع  طـراف األمواصلة احلـوار مـع     (ب)
  )١٤فقرة (ال لوضع حد لتجنيد واستخدام األطفال اجلنود واالنتهاكات األخرى ضد األطفال

املـدنيني،   بأن تتخذ على الفور التدابري املالئمـة حلمايـة   ]الرتاعيف الصراع [ طرافاأليطالب مجيع   
ــيهم  ــع أشــكال العنــف اجلنســي،     مبــن ف ــرار  باالتســاقالنســاء واألطفــال، مــن مجي  ١٨٢٠ مــع الق

ة القـرارين  املختلطـ  ويطلب إىل األمني العام أن يكفل، حسب االقتضاء، تنفيـذ العمليـة  )؛ ٢٠٠٨(
  )١٥(الفقرة  وأن يدرج معلومات عن ذلك يف تقريره )٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥

كبها أي طرف يقف يف وجه السالم واالسـتقرار يف  إذ يدين مجيع أعمال العنف وأشكاله اليت يرت  )٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
الســودان ويف املنطقــة أو يعرقلــهما، وإذ يشــجب آثــار ذلــك علــى النســاء واألطفــال بوجــه خــاص 

  (الفقرة الثامنة من الديباجة)
فيهم النسـاء واألطفـال،    بأن تتخذ فورا التدابري املناسبة حلماية املدنيني، مبن الرتاعيطالب أطراف   )٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار

ويطلـب إىل األمـني العـام    )، ٢٠٠٨( ١٨٢٠ مبا يتفـق مـع القـرار    من مجيع أشكال العنف اجلنسي
العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى      وضع اسـتراتيجية شـاملة تكفـل محايـة النسـاء والفتيـات مـن        

 ١٣٢٥ القـرارين  مـن املختلطـة األحكـام ذات الصـلة     أن تنفـذ العمليـة   وضمان نوع اجلنسأساس 
 وتضــمني تقــاريره إىل جملــس األمــن معلومــات عــن هــذا املوضــوع   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠(

  )١٤(الفقرة 
  )٢٠٠٩( ١٨٩١ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
العنـف اجلنسـي    إذ يطالب مجيع أطـراف الـرتاع املسـلّح بـالوقف الفـوري والكامـل جلميـع أعمـال        

 شـيا مـع  اوجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مت   ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨شيا مع القرار ااملرتكبة ضد املدنيني مت
(الفقـرة الثامنـة    العشوائية ضد املدنينيواهلجمات  )٢٠٠٩( ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢ القرارين

  من الديباجة)
    




