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  األطفال والرتاع املسلح - ٣٨
  

اجللســة آب/أغســطس ( ١١املقــرر املــؤرخ   
  )٢٠٠٠(١٣١٤: القرار )٤١٨٥

ــه  ١٩يف    ــام أول  ٢٠٠٠متوز/يوليـ ــدم األمـــني العـ ، قـ
حملـة عامـة عـن    تضـمن  و ،)١(ألطفال والرتاع املسـلح تقرير عن ا

رز يف معاجلـة  تتبع التقدم احملواع، رتمصري األطفال يف مناطق ال
ــار  ــال وأشـ ــة األطفـ ــديات  حالـ ــتقبل إىل التحـ ــة يف املسـ . املاثلـ

األمـني العـام    قـدم وباالستناد إىل أنشطة ملموسـة مـن امليـدان،    
حلمايـة   ريايـ عاملاألسـاس  عددا من التوصـيات املتعلقـة بوضـع    

إدمـاج محايـة   و؛ األطفال؛ ومحايـة األطفـال يف خضـم الصـراع    
بنـــاء و ؛األطفــال يف عمليـــات صـــنع الســـالم وحفـــظ الســـالم 

واالضـطالع  ؛ مـن أجـل األطفـال    اعـات رتالسالم بعد انتـهاء ال 
ــادرات مب ــن ال   ب ــال املتضــررين م ــة لصــاحل األطف ــات رتإقليمي اع

ــة و املســلحة اجملتمــع املــدين يف  ؛ ودور املنظمــات غــري احلكومي
اعـات  رتتشكيل جدول األعمال املتعلـق باألطفـال املتـأثرين بال   

املسلحة. وفيما يتعلق مبجلس األمن، أوصـى األمـني العـام، يف    
اجلماعات املسـلحة علـى االلتـزام    اجمللس بأن حيث  ،مجلة أمور

مبعــــايري محايــــة الطفــــل الــــواردة يف اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل  
ــدويل اروبروتوكوهلــا االختيــ  ــانون اإلنســاين ال ، وأن ي ويف الق

ــزام  تتقبــل و طالــب وأن ي ؛املعــايري بتلــكتعــاون يف رصــد االلت
اجلـرائم   بارتكـ بعـدم ا اعـات املسـلحة   رتاألطراف املعنيـة يف ال 

جلـزاءات   احتمـال تعرضـها   ةواجهـ أو مشعة ضـد األطفـال،   بال
دعو مجيــع وأن يــ؛ االمتثــاليف حــال عــدم  حمــددة األهــداف  

راعـــاة باملع واجلهـــات الفاعلــة املعنيـــة األخــرى   ارتأطــراف الــ  
ــة لالحتياجــات واحلساســ   ــات املنتظم وأن ؛ يات اخلاصــة بالفتي

مــن أجــل التقليــل إىل أدىن حــد   ومتكــامال امنســق اهنجــ يضــع
دنيني، اآلثــار غــري املقصــودة للجــزاءات علــى الســكان املــ   مــن

__________ 

  )١(  S/2000/712 ١٢٦١مــــن القــــرار  ٢٠، املقــــدم عمــــال بــــالفقرة 
)١٩٩٩.( 

 حتديـد يف املقـام األول مـن خـالل    وذلـك  سيما األطفال،  ال و
ــة اســت ــدعوأن ي؛ ثناءات إنســانية فعال ــد علــى مســؤولية   ي التأكي

ــدول املســتهدفة واجلماعــات املســلحة    ــة  عــن ال ضــمان احلماي
؛ حتــت ســيطرهتا نيالــواقعخباصــة ميــع األطفــال، وجلاإلنســانية 

ع التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة  شــجأن يو
  .حةاعات املسلرتمن أجل محاية األطفال املتأثرين بال

ــة    ــودة يف )٢(٤١٧٦ويف اجللسـ ــه  ٢٦، املعقـ متوز/يوليـ
ــالف   ٢٠٠٠ ــر السـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ، أدرج اجمللـــس يف جـ
األمـني العـام، واملمثـل اخلـاص لألمـني       نائبة توقدم .)٣(الذكر

ملنظمـة   ذيةالتنفي ةالعام املعين باألطفال والرتاع املسلح، واملدير
اطـــات إعالميــــة  األمـــم املتحـــدة للطفولــــة (اليونيســـيف) إح   

، وكــذلك )٤(معظــم أعضــاء اجمللــسببيانــات للمجلــس. وأدىل 
إكـــوادور وإندونيســـيا وأوغنـــدا وبربـــادوس ومجهوريـــة ممثلـــو 

ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنـوب أفريقيـا   
ــا    ــا وكيني والســنغال والســودان وســرياليون والعــراق وكولومبي

نمسا (بوصفه الرئيس احلـايل  وليسوتو وموزامبيق والنرويج وال
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا) ونيبال ونيجرييـا ونيوزيلنـدا   
ــة     ــة الصــليب األمحــر الدولي ــان، ورئــيس وفــد جلن واهلنــد والياب

  واملراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
أنـه  إىل يف عرضـها التقريـر    األمني العام ةنائب أشارتو  

) مت إحـراز بعـض التقـدم يف    ١٩٩٩( ١٢٦١منذ اختاذ القـرار  
__________ 

الـيت دارت يف   لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة     )٢(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

من امليثاق؛ والفصل  ٣٩باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 
احلــادي عشــر، اجلــزء الثالــث، الفــرع بــاء، فيمــا يتعلــق باملناقشــة 

 .٤١املرتبطة باملادة 

  )٣(  S/2000/712. 

. وتكلـم ممثـل فرنسـا بالنيابـة عـن االحتـاد       مل يدل ممثل مايل ببيان  )٤(  
إستونيا وبلغاريا وبولندا وتركيا واجلمهوريـة  األورويب؛ وأعربت 

 التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا
 عن تأييدها للبيان. ومالطة
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ومشلـت  مسألة محاية األطفال يف املناطق اليت متزقهـا احلـروب.   
ــو   ــازات اعتمــاد الربوتوك ــة حقــوق   اإلجن ل االختيــاري التفاقي

اعـــات رتشـــاركة األطفـــال يف المركـــز علـــى يي ذ، الـــالطفـــل
ــرياليون     ــال يف سـ ــة األطفـ ــاري محايـ ــر مستشـ ــلحة، ونشـ املسـ

على الـرغم مـن   أضافت أنه، قراطية. وومجهورية الكونغو الدمي
هــذه التطــورات اإلجيابيــة، ال يــزال األطفــال يتعرضــون للقتــل   
والتشويه واالعتداء اجلنسي، والتجنيـد يف القـوات املسـلحة أو    
ــاة. واختتمــت      ــذة للحي ــن املســاعدة اإلنســانية املنق ــون م حيرم

لـــس القيـــادة اجمل ُيبـــديكلمتـــها بـــاإلعراب عـــن األمـــل يف أن 
    .)٥(ن يستغلون األطفالمة الالزمة يف الكفاح ضد السياسي

باألطفــال  لألمــني العــام املعــين املمثــل اخلــاصوتنــاول   
جـدول  التقـدم الـذي أحـرز يف    بعـض  تفاصـيل  والرتاع املسلح 

ــال ــو يشــمل ، األعم ــام   وه ــوعي الع ــادة يف ال ــع؛ زي احلــد  ورف
؛ عامـا  ١٨إىل  ١٥مـن  والنشر األدىن لسن التجنيد اإلجباري 

منهجية  ماية الطفل بصورةاملتعلقة حبشواغل لل اجمللس اجإدرو
محاية ورفـاه   تعاجل؛ وإدراج فروع يف واليات عمليات السالم

ــ ــس بشــأن حــاالت    الطف ــة إىل اجملل ــارير املقدم ــزل يف التق ع ان
؛ ونشـــر مستشـــارين يف جمـــال محايـــة الطفـــل وتعـــيني؛ حمـــددة

وضـع  و؛ املتعلقة باألطفال يف خطـط السـالم  وإدراج الشواغل 
حقــوق حفــظ الســالم يف جمــال  ألفــراد قــوات  يــةبــرامج تدريب

املنظمـات غـري   يـاد مشـاركة   دزا؛ وتـهم ومحاياألطفال والنساء 
زيـادة  و؛ واتسـاع نطاقهـا  لعمل يف جمـال الـدعوة   يف ااحلكومية 
يف حاالت ما بعـد  م وختصيص املوارد هلألطفال على االتركيز 

لصـاحل األطفــال   لوطنيـة ؛ وبعـض املبـادرات االبتكاريــة ا  اعرتالـ 
، مـن قبيـل اللجنـة الوطنيـة لألطفـال املتـأثرين       املتأثرين باحلرب

ــدا     ــد يف روان ــانون جدي ــاحلرب يف ســرياليون، وســن ق ــتح يب ف
 لفتيــات األرض واملمتلكــات األخــرى.  اوراثــة أمــام الطريــق 

كيفيـة  ال يف يف املسـتقبل يتمثـل  وشدد علـى أن التحـدي املاثـل    

__________ 

  )٥(  S/PV.4176،  ٤-٣الصفحتان. 

أطــراف الصــراع بااللتزامــات  تقيــدي نالــيت ميكــن هبــا ضــمان أ
إىل  أشـار ل. ويف هذا الصدد، ملقطوعة فيما يتعلق حبماية الطفا

حتـدث  اجمللس واجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى ميكـن أن  أن 
 ونفـوذ للضـغط  مجـاعي   مـا هلـا مـن ثقـل     استخدامب اكبري فارقا

ــي        ــه ينبغ ــى أن ــرتاع. وشــدد عل ــراف يف حــاالت ال ــى األط عل
ألطــراف يف لأي مســاعدة يــرهن تقــدمي لــدويل أن للمجتمــع ا

 ،املعـايري املتعلقـة حبمايـة الطفـل     هـا احترامبالصراعات املسلحة 
ــة    شــجأن يو ــدونات طوعي ــى وضــع م ع قطــاع الشــركات عل

لقواعــد الســلوك املتعلقــة باالجتــار غــري املشــروع مــع أطــراف    
يسـيني.  األطفـال والنسـاء الضـحايا الرئ    ي يكون فيـه ذاع الرتال

أنــه ينبغــي  أعــرب عــن اعتقــاده ســياق عمليــات الســالم،  ويف 
أحكـــام أي اســـتبعاد اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد األطفـــال مـــن      

كـذلك عـن األمـل يف أن     العفو. وأعـرب خاصـة بـ  وتشريعات 
حبــث التــدابري الكفيلــة بتخفيــف أثــر اجلــزاءات اجمللــس يواصــل 

املمثــل اخلــاص علــى اإلجــراءات     أثــىنعلــى األطفــال. كمــا   
قبل اجملموعات اإلقليمية، وأعرب عـن أملـه يف أن   املتخذة من 

اج حقوق األطفـال  مإدنظمات اإلقليمية على لس املاجمليشجع 
. هــابراجمو تهاوأنشــط اسياســاهتمنــهجي يف بشــكل ومحايتــهم 

ــال إن و ــدويل ق ــه،  ،اجملتمــع ال ــرات ال ســداجــة إىل حبيف رأي ثغ
ــ ــتجابةيف ثالث الـ ــة االسـ ــة طريقـ : االحتياجـــات وهـــي القائمـ
ــاتبااصــة اخل ــراهقنيتعــّرو، لفتي ــوفري   للخطــر، ض امل ــة ت وأمهي

يف  وأ، الــرتاع وســط احملاصــرينلألطفــال  أكثــر اتســاقاتعلــيم 
  .)٦(هأعقاب

أعضـــاء إىل لليونيســـيف  ةالتنفيذيـــ ةاملـــدير تطلبـــو  
ــذلي أناجمللـــس  ــعه  وابـ ــا يف وسـ ــل مـ ــمان أن  مكـ ــبح لضـ تصـ
 ت اجمللــسقــرارايف الــواردة يف تقريــر األمــني العــام و اتالعبــار

بنـاء   ،ضـوء وسـلطت ال رقـا يف حيـاة األطفـال.    اف أفعاال حتدث
اع، علــى العديــد مــن رتعلــى جتــارب اليونيســيف يف منــاطق الــ

__________ 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  
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ــدء     ــيم  القضــايا احلامســة، مثــل احلاجــة إىل إعــادة ب ــرامج التعل ب
 وإىل، مشـتعال  عرتاالـ  يف حال اسـتمرار ، حىت كنبأسرع ما مي

رس وغريهــا مــن املواقــع  املستشــفيات والعيــادات واملــدا محايــة
مـن االعتـداءات    وجودطفال أكثر تعرضا للاليت يكون فيها األ

ألطفـال  ل ه يتعني أن تكونأن رأتعالوة على ذلك، والعنف. 
اع رتأطـراف الـ  إشـراك  جيـب   ه؛ وأناخلاصة هبمبرامج التسريح 

أن يـتم  ؛ وايري الدولية حلماية األطفاليف تعزيز املع أكرب بنشاط
االعتــداء خلطــر ، وال ســيما للخطــرالفتيــات  لتعــرضالتصــدي 

ــذاءأشــكال العنــف   اجلنســي وغــريه مــن  أن كمــا رأت ؛ واإلي
الوصـول  حيـول دون  انعدام األمن للعـاملني يف اجملـال اإلنسـاين    

بــرامج التوعيــة باأللغــام األرضــية  أن ؛ وإىل األطفــال احملتــاجني
ميكـــن أن تســـهم بقـــدر كـــبري يف خفـــض معـــدالت الوفيـــات  

مل يف أن تكون استجابة اجمللـس  ت. وأعربت عن األواإلصابا
هلا متسمة باإلصرار املتابعة  وأن تكون ،قوية وواضحة للتقرير

فـظ السـالم،   حلبعثـات   ، لـدى اإلذن بـأي  يعينهذا مكثفة. وو
ــرض أو  ــف إلطــالق   لتيســري أو لجــزاءات، لف لتوصــل إىل وق
س اجمللـ يكفـل  ن أاعـات،  رتنـع نشـوب ال  ملسـبل  أو إجياد  ،النار
وحثـت أعضـاء   بطريقـة عمليـة وفعالـة.    حقوق األطفال  تناول
أي أحكـام   اطراف املتحاربة أو غريهتنتهك األعندما  ،اجمللس
ــرار  ــرارات ق ــن الق ــك  م ــا يف ذل ــرار ال، مب )، ١٩٩٩( ١٢٦١ق

، ليكـون مـن   وفـردي  مجـاعي علـى حنـو    صراحةعلى التحدث 
حـــدود الســـلوك الالئـــق  واجتـــاوزقـــد الواضـــح أن املنتـــهكني 

  .  )٧(املقبولو
ــاهت ،رحـــب املتكلمـــونو   ــاد ميف بيانـ ــة ، باعتمـ اجلمعيـ

وأصروا ، ل االختياري التفاقية حقوق الطفلالربوتوكوالعامة 
بـذل   هدعمـ أن ي ال بـد ديـدة  اجلقانونية العايري املعلى أن وضع 

يف امليـــدان لكفالـــة التنفيـــذ. ويف هـــذا الصـــدد،  ةفعالـــجهـــود 
ــ ــات   واأوصـ ــاء آليـ ــال لبإنشـ ــد واإلبـ ــمانغ للرصـ امتثـــال  ضـ

__________ 

 .٩-٧رجع نفسه، الصفحات امل  )٧(  

ة واجلهــــات الفاعلــــة مــــن غــــري الــــدول اجلماعــــات املســــلح
معظـم املـتكلمني   لتزاماهتا فيما يتعلق حبماية األطفال. وأشار ال

ــرائم     ــبة للجـ ــاب بالنسـ ــن العقـ ــاء اإلفـــالت مـ ــرورة إهنـ إىل ضـ
 وااملرتكبــة ضــد األطفــال واســتخدام األطفــال كجنــود، ورحبــ

ــهاء مــن   ي إلنشــاء احملكمــة  نظــام رومــا األساســ  وضــع باالنت
  اجلنائية الدولية.  

أن أفضــل طريقــة حلمايــة    نياملــتكلم بعــض الحــظ و  
احلاجـة إىل   وا، كمـا أكـد  اتعـ رتاالنشـوب  األطفال هـي منـع   

اع رتلــل االجتماعيــة والسياســيةو ةســباب االقتصــادياأل معاجلــة
ــ نظـــم قامـــةوإ ــ نشـــوبألطفـــال قبـــل ل ةيـــاموفر احلتـ  ،اعرتالـ

لتعلــيم، األمــر الــذي ميكــن أن وحتســني فــرص احلصــول علــى ا
ــ ــد القســري.     ي ــن التجني ــال م ــة األطف ــا يف محاي ؤدي دورا هام

إىل حتسـني التنسـيق فيمـا بـني      واولتحقيق هـذه األهـداف، دعـ   
وكاالت األمم املتحدة وتعزيز التعاون مع املنظمات اإلقليميـة  

نـــزع رأوا أن واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واجملتمـــع املـــدين. و 
 هم أمـر علـى  وإعـادة إدمـاج   همطفال وتسـرحي سالح اجلنود األ

جزءا ال يتجـزأ مـن    يشكلينبغي أن ونفس القدر من األمهية، 
استراتيجية اإلغاثة اإلنسانية وبناء السالم. ويف مرحلة مـا بعـد   

ع، ينبغــي أن ينصــب التركيــز علــى إعــادة إدمــاج اجلنــود  رتاالــ
ــابقني جتنبـــ   ــال السـ ــود اًاألطفـ ــفوف إىل  هتملعـ ــات صـ اجلماعـ

للتوصــيات  من أيضــا عــن تأييــده وتكلمــاملأعــرب وملســلحة. ا
تنــاول العنــف اجلنســاين، ت يتالــواردة يف تقريــر األمــني العــام الــ 

االحتياجــــات اخلاصــــة ضــــرورة أن تراعــــى علــــى  واوشــــدد
  إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج.  برامج  يف لفتيات اجملنداتبا

ــة لوقـــف   وطالـــب   ــاذ تـــدابري ملموسـ املتكلمـــون باختـ
ــد ــة  لفق غــري القــانوين  الت  ،ألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف

مل يــؤد إىل تفــاقم الصــراعات حــول  هاأن انتشــار مشــريين إىل
زيـادة اسـتخدام األطفـال     أيضا إىل ىأد فحسب، ولكنهالعامل 

سـتخدام  ال. وعالوة على ذلك، أعربوا عـن أسـفهم   كمقاتلني
لنسـاء  ؤثر بشـكل غـري متناسـب علـى ا    تـ  يتالـ األلغام األرضية، 
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ــدعم  طفــال، وواأل ــة باأللغــام  دعــوا إىل تقــدمي ال لــربامج التوعي
  األرضية.  
ــار   ــنظم   املتكلمـــون وأشـ ــار غـــري املقصـــودة لـ إىل اآلثـ

إىل اعتمــاد آليــات لرصــد   ا ودعــواجلــزاءات علــى األطفــال،   
  .ها عليهموتقييم أثر
يف  ن، بصــفة عامــة، مــع األمــني العــاموتكلمــاملتفــق وا  
هلند أن التوصيات الـواردة يف التقريـر مل   ممثل ا ورأى. هتوصيات
كانت تفتقر إىل الوضـوح   أونطاقا األوسع  املضامنييف  تنقّب

عــدة توصــيات قــال إنــه يــرى أن الــالزم. عــالوة علــى ذلــك، 
ــس  اطت ــب اجملل ــهحــدود باختــاذ إجــراءات تتجــاوز   ل  إذ، واليت

ينبغــي أن يعاجلهــا اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي أو الــدول  
ــاء ـــ األعضـ ــا  ه. وخلـــص إىل أن ــن وقـــف  حيثمـ ــات رتالميكـ اعـ

فـظ السـالم   قويـة حل عمليـات   إذا مت إنشـاء هـا  املسلحة أو كبح
ــل  )٨(، جيــب علــى اجمللــس أن يفعــل ذلــك  بســرعة . وحــذر ممث
ن مناقشــة اجمللــس ملســألة األطفــال والصــراعات قــائال إالعــراق 

ــلحة ينبغـــي  ــتقصأال املسـ ــوال   تنـ ــن األحـ ــال مـ ــأي حـ ــن بـ مـ
ــ ــة أو اجمللــــــس االقتصــــــادي  اجلمع اتاختصاصــــ ــة العامــــ يــــ
  .  )٩(واالجتماعي

 ‘‘أريـا ’’استخدام صيغة  علىممثل كولومبيا  عترضوا  
 ا، ألهنـــاجمللـــس مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــةاجتماعـــات يف 
 يف شــاركأن تلــدول الــيت ليســت أعضــاء يف اجمللــس  ل تتــيح ال

اجتماعـات اجمللـس مـع    . ورحب عدة متكلمني ب)١٠(املناقشات
كــون مبثابــة إنــذار  تميكــن أن  ألهنــاغــري احلكوميــة،  املنظمــات

    .)١١(اتزمباقتراب وقوع األمبكر 
__________ 

  )٨(  S/PV.4176 (Resumption 1)،  ٢٥-٢٤الصفحتان. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

  )١١(  S/PV.4176 ٢٢(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ١٤، الصـــفحة 
 (الصني) ٢٥(ناميبيا)؛ والصفحة  ٢٣(بنغالديش)؛ والصفحة 

آب/أغســطس  ١١، املعقــودة يف ٤١٨٥ويف اجللســة   
، أدرج اجمللــس ثانيــة يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني   ٢٠٠٠

) عن األطفـال والـرتاع   ١٩٩٩( ١٢٦١العام عن تنفيذ القرار 
  .)١٢(املسلح

ا) اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع ووجــه الــرئيس (ماليزيــ  
؛ ومت طرحـــه للتصـــويت واعُتمـــد باإلمجـــاع وبـــدون )١٣(قـــرار

قـــام اجمللـــس ه بـــ)، و٢٠٠٠( ١٣١٤مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
  بأمور، من بينها أنه:

حــث مجيــع األطــراف يف الصــراعات املســلحة علــى االحتــرام   
ــهم يف       ــال ومحايت ــوق األطف ــى حق ــق عل ــدويل املنطب ــانون ال ــل للق الكام

ــلحة، وال ســــ  ال ــراعات املســ ــام   صــ ــف لعــ ــات جنيــ  ١٩٤٩يما اتفاقيــ
ــا ــا مــن التزامــات مبوجــب بروتوكــوالت عــام      وم ــق عليه  ١٩٧٧ينطب

 ١٩٨٩اإلضافية امللحقة هبا، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعـام  
األطفـال  االختياري املتعلـق بإشـراك    ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٥وبروتوكول 

ق هبا؛ وعلى أن تضع يف اعتبارها األحكـام  امللحيف الصراعات املسلحة 
  ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

حــث الــدول األعضــاء الــيت بوســعها أن توقــع وتصــدق علــى     
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال    

  يف الصراعات املسلحة على أن تفعل ذلك؛
ــّمن   طلــــب إىل األ   ــلحة أن تضــ ــراعات املســ ــراف يف الصــ طــ

مفاوضــات الســالم واتفاقــات الســالم، عنــد االقتضــاء، أحكامــا حلمايــة 
األطفال، مبا يف ذلك نـزع سالح األطفال احملـاربني وتسـرحيهم وإعـادة    

  إدماجهم، وإشراك األطفال، حيثما أمكن ذلك، يف هذه العملية؛
ــالء العنايــة لالحتياجــات         ــى أمهيــة إي واحلساســيات شــدد عل

اخلاصة بالفتيات املتأثرات بالصراعات املسلحة، مبن فيهن ربات األسـر  
واليتيمــات والفتيــات اللــوايت ُيســتغللن جنســيا وُيســتخدمن مقــاتالت،    
وحث على أخذ حقوق إنساهنن ومحايتهن ورفـاههن يف االعتبـار لـدى    

__________ 

  )١٢(  S/2000/712. 

  )١٣(  S/2000/787. 
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ــزع       ــة ون ــة باحلماي ــربامج، وال ســيما تلــك املتعلق وضــع السياســات وال
  سالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ال

حـث الدول األعضاء واهليئات ذات الصلة يف منظومـة األمـم     
املتحدة على تعزيز قدرات املؤسسات القطرية واجملتمع املدين احمللـي مبـا   

  يكفل استدامة املبادرات احمللية الرامية إىل محاية األطفال؛
ة األمـم  الـدول األعضـاء واهليئـات ذات الصـلة يف منظومـ      ادع  

املتحــدة واجملتمــع املــدين إىل تشــجيع إشــراك الشــباب يف بــرامج توطيــد   
  .السالم وبناء السالم

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٢٠املقـ ــرين الثـ تشـ
 ١٣٧٩): القرار ٤٤٢٣(اجللسة  ٢٠٠١

)٢٠٠١(  
، قدم األمني العـام تقريـرا   ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٧يف   

دم احملـرز يف تنفيـذ   عن األطفال والرتاع املسلح، يصف فيه التق
قرارات اجمللـس القائمـة وحيـدد اجملـاالت الـيت يلـزم فيهـا القيـام         

ويف هــذا الصــدد، طــرح األمــني العــام   .)١٤(إضــافيةبــإجراءات 
جمموعة من نقاط العمل فيما يتعلـق بتـدعيم اإلطـار املعيـاري،     

إدراج و؛ تشجيع االمتثـال ورصد الواجبات وااللتزامات  هي:
ــال يف  ــة األطفـ ــالم   محايـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــال األمـ ــدول أعمـ جـ

أثر االستغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة علـى      و ؛واألمن
ــاطق الصـــراع  ــال  و؛ األطفـــال يف منـ ــود األطفـــال واألطفـ اجلنـ

إشــراك و؛ فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز و ؛املختطفــون
األطفـــال ومحايتـــهم يف عمليـــات اســـتجالء احلقـــائق وحتقيـــق  

ــة ــاء ؛ والعدال ــاء الصــراعات     بن ــال أثن ــن أجــل األطف الســالم م
االســتجابات اإلقليميــة للشــواغل املتعلقــة حبمايــة     ؛ ووبعــدها
ن ألوبشكل أكثر حتديدا، دعـا األمـني العـام اجمللـس     . األطفال

ــراف يف الـــ     ــع األطـ ــال مجيـ ــة امتثـ ــل كفالـ ــلح رتيواصـ اع املسـ
حبمايـــة األطفـــال. وأوصـــى بـــأن تشـــمل واليـــات   التزاماهتـــال

__________ 

  )١٤(  S/2001/852 ١٣١٤مــــن القــــرار  ٢١، املقــــدم عمــــال بــــالفقرة 
)٢٠٠٠.( 

الم بوضــوح األحكــام املتعلقــة برصــد حقــوق     عمليــات الســ 
ــة األطفــالاملتعلقــة حبعناصــر الاألطفــال، فضــال عــن   أن ، وماي

تــــوفري املستشــــارين يف جمــــال محايــــة األطفــــال  تــــنص علــــى 
ــوظفنيو ــزون علـــى   املـ ــذين يركـ ــلالـ ــوق الطفـ ، حســـب حقـ

أن اجمللس قـد يرغـب يف مواصـلة    إىل كذلك  أشاراالقتضاء. و
اعـات  رتأطـراف ال حمـددة األهـداف ضـد    تـدابري  اختاذ النظر يف 

ــهم   ــيت تسـ ــلحة الـ ــاملسـ ــانوين   اأعماهلـ ــري القـ ــتغالل غـ يف االسـ
االسـتراتيجية  مواصلة وضـع اخلـرائط    ويقررللموارد الطبيعية، 

تتميــز بإحلــاق أضــرار ع الــيت ارتتــدفقات املــوارد يف منــاطق الــل
ذا السـياق، دعـا اجمللـس إىل    واملدنيني. ويف هـ فادحة باألطفال 

يف واليـــات  ،أمكـــن، حيثمـــا حمـــددةأحكـــام اج ريف إد ظـــرالن
إىل أن  أشــار. ورصــد هــذه األنشــطةل عمليــات حفــظ الســالم

 تضمني تقيـيم  قد تقرراملستقبل يف اجمللس البعثات اليت يوفدها 
حلالة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز، مـع التركيـز بصـفة      

  خاصة على تأثري تلك احلالة على األطفال.
ــة ويف ا   تشــــرين  ٢٠، املعقــــودة يف )١٥(٤٤٢٢جللســ

، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه التقريـر    ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 
. وقدم األمني العـام واملمثـل اخلـاص لألمـني     )١٤(املذكور أعاله

ــة      ــديرة التنفيذيـ ــلح واملـ ــرتاع املسـ ــال والـ ــين باألطفـ ــام املعـ العـ
 مجيـع ببيانـات  لليونيسيف إحاطات إعالميـة للمجلـس. وأدىل   

وكذلك ممثلو إسـرائيل وبلجيكـا (بالنيابـة عـن      ،أعضاء اجمللس
ومجهوريـــة كوريـــا وجنـــوب أفريقيـــا     ) )١٦(االحتـــاد األورويب

والعراق وكندا وماليزيا ومصر واملكسيك ونيجرييـا  وسلوفينيا 
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١٥(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

الفصل من امليثاق؛ و ٣٩باء، فيما يتعلق باملناقشة املرتبطة باملادة 
احلــادي عشــر، اجلــزء الثالــث، الفــرع بــاء، فيمــا يتعلــق باملناقشــة 

 .٤١املرتبطة باملادة 

أعربت إسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة التشـيكية         )١٦(  
ورومانيــــا وســــلوفاكيا وســــلوفينيا وقــــربص والتفيــــا وليتوانيــــا 

 وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.
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ىل ذلك، اسـتمع اجمللـس إىل شـهادة أدىل    إ. وباإلضافة واليابان
 ١٤ابق عمـره  ، وهـو جنـدي طفـل سـ    واينا سـ هبا احلـاجي بابـ  

  .)١٧(عاما من سرياليون
 مالحظاتـه االفتتاحيـة،   يف ،األمني العام االنتبـاه ووجه   

تضــمن ي ذالــ، )١٨(إىل مشــروع القــرار املعــروض علــى اجمللــس
اعات املسلحة. وشدد على أمهيـة  رتتدابري حلماية األطفال يف ال

الرصــد امليــداين مــن خــالل وجــود املستشــارين يف جمــال محايــة 
 حينـها  يفدقيقـة  الالصعيد امليداين ونقل املعلومات  الطفل على

. وأعرب كذلك عـن اسـتعداده   هقراراتإىل اجمللس بشأن تنفيذ 
 تـهك تناجمللس إىل هويات األطـراف الـيت    اهتمامسترعي ألن ي

 .  )١٩(مشروع القرار

باألطفــال  ملعــيناملمثــل اخلــاص لألمــني العــام ا وأشــار   
جـديرة  جمموعـة  وجـود  مـن   والرتاع املسلح إىل أنه على الرغم

شــأت خــالل الســنوات األربــع الــيت ن اتمــن املمارســ بالتنويــه
ــدعوة إىل السياســات   و، املاضــية مت تســجيلها علــى مســتوى ال

ــتوى و ــال املعرضـــني   مسـ ــة لألطفـ ــة العامـ ــإن احلالـ ــربامج، فـ الـ
للحرب مـا زالـت خطـرية وغـري مقبولـة. وسـلط الضـوء علـى         

فيمـا يتعلـق مبعاملتـهم     عرتااحلاجة إىل رصد سـلوك أطـراف الـ   
اختـاذ  و؛ على حنـو أكثـر منهجيـة وفعاليـة    به واإلبالغ لألطفال 

تدابري عملية على أرض الواقع بتطبيق الربوتوكـول االختيـاري   
راك األطفـال يف الصـراعات   التفاقية حقوق الطفـل بشـأن اشـت   

عنـيني حبمايـة الطفـل يف    املستشـارين  املتعـيني  تعزيـز  و؛ املسلحة
إدمــاج و؛ أوســععلــى نطــاق  هوتطبيقــ لســالمعمليــات حفــظ ا

محايـة الطفــل يف عمليـات صــنع السـالم وحفــظ السـالم وبنــاء     

__________ 

  )١٧(  S/PV.4422،  ١١-٩الصفحات. 

  )١٨(  S/2001/1093. 

  )١٩(  S/PV.4422،  ٣-٢الصفحتان. 

ــة االهتمــام  وإيــالء مزيــد مــن  ؛الســالم الفتيــات وإعــادة حلماي
 .  )٢٠(هنتأهيل

ــة لليونيســيف    اســترعتو   ــديرة التنفيذي ــاه إىل امل االنتب
إىل وأشـارت  الربوتوكول االختياري ونظـام رومـا األساسـي،    

اعـات  رتحالـة األطفـال يف ال   يف فهـم  قطـع شـوط طويـل    مت هأن
ين اصـر ن الوصـول إىل األطفـال احمل  غـري أ . هباوالوعي  املسلحة
وأثنــت علــى إدراج زال ميثــل مشــكلة رئيســية.  ا مــاع رتيف الــ

، مسألة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف مشروع القـرار 
نعـــاش جهـــود اإل ميمتعهـــد بوضـــع األطفـــال يف صـــ علـــى الو

 .  )٢١(وإعادة التأهيل

يتحــدث باســم اجلنــود   إنــهاحلــاجي بابــا ســواينقــال و  
اجلنـــود األطفـــال يف كأحـــد ياتـــه حل اوصـــف قـــدمو، األطفـــال

عـاد  ُي ه مـن أن خوفـ وعـن  اإلفراج عنه، عن سرياليون. وحتدث 
اجلنــود األطفــال مــن كونــه لرد فعــل اجملتمــع احمللــي  و، هجتنيــد

يف إطـار برنـامج نـزع السـالح     هبا اليت مر التجربة والسابقني، 
املسـاعدة   أن ميد يـد والتسريح وإعادة اإلدماج. وناشد اجمللس 

جنـــود كاحليـــاة  ن عـــانوا مثلـــه أطفـــال بلـــده، الـــذي  ميـــع جل
 .  )٢٢(أطفال

مـا  ون إىل أن مواصـلة إحـراز التقـدم في   كلمـ أشار املتو  
جهود سيتطلب التعاون الكامـل مـع منظومـة     مناجمللس يبذله 

، وال سـيما مـع اليونيسـيف ومكتـب     عـام  بوجـه تحدة األمم امل
املمثـل اخلـاص لألمـني العــام املعـين باألطفـال والـرتاع املســلح،       
 ،وكـــذلك مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة العاملـــة يف امليـــدان

ــدين.   ــا واجملتمــع امل ــون أيضــا إىل حتســني   ودع ــاون املتكلم التع
ــة والتنســـيق مـــع املنظمـــات  ــة ودون اإلقليميـ ــادة وز اإلقليميـ يـ

 .  تهمافعالي
__________ 

 .٦-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢١(  

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  
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احلاجـة إىل احتـرام املعـايري     علـى  د املتكلمونشدكما   
 واالقانونية الدولية يف جمال محاية الطفل وحقوق الطفـل، وحثـ  

مجيـع الصـكوك القانونيـة    الدول األعضاء علـى التصـديق علـى    
، مبــا يف ذلــك نظــام رومــا األساســي للمحكمــة      ذات الصــلة

ــة   ــة، واتفاقي ــة الدولي ــم   منظمــةاجلنائي ــة رق  ١٨٢العمــل الدولي
املتعلقــة حبظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واختــاذ إجــراءات  

دخل يـــاملقـــرر أن مـــن أن بـــ وا. ورحبـــفوريـــة للقضـــاء عليهـــا
ــة حقــوق الطفــل حيــ    ــاري التفاقي ــاذ الربوتوكــول االختي ز النف

لســن  دد احلــد األدىنوهــو حيــ ، ٢٠٠٢حبلــول شــباط/فرباير  
  .عاما ١٨ بـ تجنيدال

 إبقـــاءب مملمـــثلني مـــن جديـــد التـــزامه كـــد بعـــض اوأ  
األطفــال والــرتاع املســلح يف صــدارة جــدول أعمــال اجمللــس،   

املسـألة ال تـزال يف إطـار واليـة اجمللـس      هـذه  علـى أن   واددشو
ورأى . )٢٣(م واألمــن الــدولينيصــون الســالاملتعلقــة بالرئيســية 

ســـألة األطفـــال مبف ارتـــعاال لعـــدمممثـــل اململكـــة املتحـــدة أن 
 رامــدما أثــرعنــها ة نامجــاملســلحة ومعاجلــة اآلثــار الاعــات رتوال

م واألمـــن الســـاليف جمـــال هـــود الـــيت يبـــذهلا اجمللـــس  اجلعلـــى 
ــدوليني ــ)٢٤(ال ــ ت. والحظ ــه    ةممثل ــا أن ــوب أفريقي ــرغمجن أن  ب
يف جملـس األمـن   اعـات املسـلحة   رتمسألة األطفـال وال النظر يف 

م يعزز صـورته السياسـية، فـإن اجمللـس حباجـة ألن ميسـك بزمـا       
القيادة يف وضع معايري للسـلوك املقبـول فيمـا يتعلـق باألطفـال      

  .  )٢٥(اع املسلحرتيف حاالت ال
عــن ن يف بيانــاهتم، يف مجلــة أمــور،  واملتكلمــوأعــرب   
 وادشــّدو ؛اردة يف تقريــر األمــني العــاملتوصــيات الــوتأييــدهم ل

على ضرورة القيام على حنـو فعـال برصـد االمتثـال للتعهـدات      

__________ 

 ١٩(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٣(  
 (مايل).

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PV.4422 (Resumption 1)،  ٢٨الصفحة. 

ن جانب أطراف الصراع وحشد املـوارد لـدعم   وااللتزامات م
ــال الضــحايا   األنشــطة الر ــة إىل مســاعدة األطف ــه  ورأوا؛ امي أن

يف تسبب التثبت إدانتهم على من ت من العقاب فليينبغي أال 
ــال أو أمل  ــود  اســتخداماألطف ــال كجن ــرزوا ؛ األطف الصــلة وأب

بني تـدفق األسـلحة الصـغرية ومشـاركة األطفـال      جيدا املوثقة 
ــلحة رتاليف  ــات املسـ ــارو؛ اعـ ــلة بـــني ال  واأشـ ــات رتإىل الصـ اعـ

، تــهم وإســاءة معاملألطفــال لواالســتغالل اجلنســي   املســلحة
علــى  واشــددو؛ ريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدزوانتشـار فــ 

ــد الــ      ــا بع ــة م ــال يف مرحل ــيم لألطف ــة التعل ســلطوا ؛ وعرتاأمهي
ــى  ــا يف    الضــوء عل ــال املشــردين داخلي ــة الالجــئني واألطف  حال

عــدد مــن  اســترعىأفغانســتان وحوهلــا. وباإلضــافة إىل ذلــك،  
  .)٢٦(املتكلمني االنتباه إىل حمنة األطفال يف فلسطني

 تشــرين الثــاين/ ٢٠، املعقــودة يف ٤٤٢٣ويف اجللســة   
، أدرج اجمللــس ثانيــة يف جــدول أعمالــه تقريــر  ٢٠٠١نــوفمرب 

  .)٢٧(األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح
ــرئيس (جامايكــا) اهتمــام    ويف اجللســة   ذاهتــا، وجــه ال

؛ ومت طرحــه للتصــويت واعُتمــد  )٢٨(اجمللــس إىل مشــروع قــرار 
ــرار    ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠١( ١٣٧٩باإلمجــاع وب

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:ه بو
عــرب عــن اســتعداده ليــدرج أحكامــا صــرحية تقضــي حبمايــة أ  

كــد مــن أحفــظ الســالم، واألطفــال، عنــد النظــر يف واليــات عمليــات  
ــاد       ــاء، إيفـ ــد االقتضـ ــل، عنـ ــتعداده ليواصـ ــدد اسـ ــذا الصـ ــد يف هـ جديـ

  مستشارين حلماية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛

ــل        ــه األمــني العــام، واملمث ــذي يقــوم ب دعــم العمــل اجلــاري ال
اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراعات املسلحة ومنظمة األمم 

__________ 

ــونس)؛ والصــفحة   ٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٦(   (مصــر)؛  ١٨(ت
 (ماليزيا). ٣٧-٣٥(العراق)؛ والصفحات  ٣٠والصفحة 

  )٢٧(  S/2001/852. 

  )٢٨(  S/2001/1093. 



ةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولي - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 865 
 

ومفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني ومفوضـية       املتحدة للطفولة،
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وسائر وكاالت منظومـة األمـم املتحـدة    
وكــذلك املنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت تضــطلع بأنشــطة هلــا عالقــة    

  باألطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة؛
راسـة  اختـاذ اخلطـوات املناسـبة لد   النظـر يف  عرب عن اعتزامه أ  

الصــلة بــني الصــراعات املســلحة، واإلرهــاب، واالجتــار غــري املشــروع     
باملعادن الثمينة، واالجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية وباألسـلحة      

  ؛وغريها من األنشطة اإلجرامية ،اخلفيفة
لتزم بأن ينظر يف اآلثار االقتصادية واالجتماعية اليت ميكن أن ا  

ــا  ــزاءات علـــى األطفـ ــدثها اجلـ ــتثناءات  حتـ ــة وضـــع االسـ ل، وذلـــك بغيـ
اإلنسانية املناسبة اليت تراعـي احتياجـاهتم اخلاصـة وضـعفهم، وتقلـل إىل      

  أدىن حد ممكن من تلك اآلثار؛
طلب إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس، يف موعـد أقصـاه        

ــوبر  ٣١ ــرين األول/أكتـ ــرار   ٢٠٠٢تشـ ــذا القـ ــذ هـ ــن تنفيـ ــرا عـ ، تقريـ
  .)٢٠٠٠( ١٣١٤و ) ١٩٩٩( ١٢٦١والقرارين 

ــؤرخ     ــرر املــ ــايو  ٧املقــ ــة  ٢٠٠٢أيار/مــ (اجللســ
  ): بيان من الرئيس٤٥٢٨

، ٢٠٠٢أيار/مـايو   ٧، املعقودة يف ٤٥٢٨ ةلساجليف   
ــس إىل إحاطــ   ــةاســتمع اجملل ــدمها ا ات إعالمي ــل اخلــاص  ق ملمث

 ةالتنفيذيـ  ةاملديرو، لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح
 ةلألمـني العـام املعنيـ    ةالسـابق  ةاملسـتقل  ةرشاستاملولليونيسيف، 

. واستمع اجمللس أيضـا إىل  )٢٩(اع املسلح على األطفالرتبأثر ال
ــة منـــدوبني   ــية مـــن ثالثـ ــال يف منتـــدى شـــهادات شخصـ أطفـ

 .  )٣٠(لدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن الطفلبااألطفال 

__________ 

ــة املســؤول عــن العالقــات      )٢٩(   ــوزير الدول ــة ب كانــت الكــامريون ممثل
نرويج ممثلة بوزيرة التنمية الدوليـة. وحضـرت   الدولية؛ وكانت ال

اجللسـة أيضــا وزيــرة شــؤون الطفـل واألســرة يف النــرويج ووزيــر   
 الشؤون االجتماعية يف غينيا.

  )٣٠(  S/PV.4528،  ١١-٨الصفحات. 

 لســـةأن اجلإىل  رئـــيس اجمللـــس (ســـنغافورة ) وأشـــار  
، دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية املعنيـة بالطفـل     لـ ا دعمـ عقد ُت

 موضـحا ، ١٩٩٨القرارات اليت اختذها اجمللس منذ عـام   عوتتبَّ
املكثـف والتوجيـه   الـدعم  مـن  اجمللـس  مـا قدمـه    بصورة شـاملة 

ــال يف     ــاعدة األطفـ ــة ومسـ ــة إىل محايـ ــة الراميـ ــود الدوليـ للجهـ
 .  )٣١(اعات املسلحةرتال

ــل اخلــاص ل كــد أو   ــال   املمث ــام املعــين باألطف ألمــني الع
ــلح  ــأن والـــرتاع املسـ ــال يتحملـ ــلأ وناألطفـ ــاء الـــيت  ثقـ األعبـ

لتزامــه بإدمــاج محايــة  الاجمللــس علــى أثــىن و، احلــربتفرضــها 
األطفال يف جدول أعمـال السـالم واألمـن يف األمـم املتحـدة.      

أن فعــل املزيــد لضــمان أن ي، يف مجلــة أمــور، إىل دعــا اجمللــسو
ــة األتصــبح  جــزءا مــن اتفاقــات الســالم وواليــات   طفــال محاي

 .  )٣٢(عمليات حفظ السالم

ــاامل توردد   ــتقل ةرستشـ ــابق ةاملسـ ــام  ةالسـ لألمـــني العـ
املمثـل   هب عنـ عـر ما أ بأثر الصراع املسلح على األطفال ةاملعني

ازات الــيت إىل اإلجنــ تالثنــاء علــى اجمللــس، وأشــارمــن اخلــاص 
اجلنود األطفـال   ، مبا يف ذلك تسريححتققت على أرض الواقع

اعـات  رتيف السودان. بيد أهنـا شـددت علـى أن منـع نشـوب ال     
ــزال أفضــل      ــس، ال ي ــة الرئيســية للمجل املســلحة، وهــي الوالي

وسـائل  تطبيـق  اجمللـس إىل   توسيلة حلماية األطفال. كما دعـ 
تخـذ  يماية الطفـل، وأن  اليت يصدرها حلواليات التنفيذ لرصد 

 أبطـــأالواليـــات ذ هـــذه تنفيـــعنـــدما يـــرى أن تـــدابري جديـــدة 
 .  )٣٣(ينبغي  مما

كة اجمللـس  شـار لليونيسيف مب ةالتنفيذي ةاملديررحبت و  
ــة، و  ــع املنظمـــات غـــري احلكوميـ ــدأمـ ال اليونيســـيف أن  تكـ

لسياســـات ل دعوأن تـــهـــذه الشـــراكة إال مـــن خـــالل  هاميكنـــ
__________ 

 .٤-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  
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والربامج واالستراتيجيات الراميـة إىل تعزيـز محايـة األطفـال يف     
. وأشـــارت إىل أن اليونيســـيف ستواصـــل اعـــات املســـلحةرتال

، كوســيلة علــيم، وال ســيما يف تعلــيم الفتيــات االســتثمار يف الت
قـــوق حل ةاملســـتدامحلمايـــة الضـــمان الرفـــاه الطويـــل األجـــل و

 .  )٣٤(األطفال املتضررين من احلرب

، مـن ليربيـا   الثالثة مندوبني األطفـال من وصف كل و  
يف منتـدى   لتـوايل، والبوسنة واهلرسـك وتيمـور الشـرقية علـى ا    

 ،دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية املعنيــة بالطفــل    بــاألطفــال 
ــرتاع يف أ  ــر الـ ــوكيـــف أثـ ــيهم مهناطـ ــى و علـ ــن  علـ ــم مـ غريهـ

ــال ــاألطفــ ــد لل و، ودعــ ــع حــ ــات ورتا إىل وضــ ــة  ىلإاعــ محايــ
 .  )٣٥(لالطف

قام اجمللـس  وبه ، )٣٦(مث أدىل الرئيس ببيان باسم اجمللس  
  بأمور، من بينها أنه:

عن قلقه بسبب اآلثار اخلطرية الـيت حتـدثها الصـراعات     عربأ  
ن بشـــدة مـــن جديـــد ادأاملســـلحة يف مجيـــع جوانبـــها علـــى األطفـــال و 

اســتمرار اســتهداف األطفــال واســتخدامهم يف الصــراعات املســلحة،      
مجيـع األطـراف يف الصـراعات إىل التوقـف عـن تلـك املمارسـات         اودع
  ؛فورا

ــه إىل إدراج أحكــا   أ   ــددا دعوت ــد جم ــال، مــع   ك ــي األطف م حتم
ات مــن احتياجــات خاصــة، يف نــاالهتمــام علــى وجــه اخلصــوص مبــا للب

  ، من بني أمور أخرى؛عمليات حفظ وبناء السالم

وتطلع إىل النجاح يف إصدار وثيقة ختامية عن محاية األطفال   
 االسـتثنائية املتأثرين بالصراعات املسـلحة، مبناسـبة دورة اجلمعيـة العامـة     

  ؛فلاملعنية بالط

__________ 

 .٨-٧ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )٣٤(  

 .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

  )٣٦(  S/PRST/2002/12. 

ى حــــث الــــدول األعضــــاء علــــى النظــــر يف التصــــديق علــــو  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـال      

  ؛اعات املسلحةرتيف ال

كد أمهية وصول املساعدة اإلنسـانية بـدون عوائـق ليسـتفيد     وأ  
  .منها األطفال

ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ٣٠املقــ ــانون الثاين/ينــ كــ
  ١٤٦٠القرار ): ٤٦٩٥(اجللسة  ٢٠٠٣

ــاجليف    ــودة يف )٣٧(٤٦٨٤ ةلســـ ــانون  ١٤، املعقـــ كـــ
تقريــر   درج اجمللــس يف جــدول أعمالــه   أ، ٢٠٠٣الثاين/ينــاير  

تشـرين   ٢٦ ؤرخاملـ األمني العام عن األطفـال والـرتاع املسـلح    
ــاين/نوفمرب ــام  و.)٣٨(٢٠٠٢ الث ــراســتعرض األمــني الع  هيف تقري

لق حبماية األطفـال  والتقدم احملرز فيما يتعاملضطلع هبا األنشطة 
، عرتاع املســلح ويف حــاالت مــا بعــد الــرتااملتــأثرين حبــاالت الــ

ــرار  ــذ القـــ ــذلك يف تنفيـــ  ١٣١٤ و )١٩٩٩(١٢٦١ اتوكـــ
). وقـدم األمـني العــام حملـة عامــة    ٢٠٠١( ١٣٧٩ و )٢٠٠٠(

األمــم املتحــدة عــن مســألة محايــة األطفــال يف جــدول أعمــال  
ــن ل ــن ، لســالم واألم ــا ع ــيترح معرب ــإدراج أ هب ــام تتعلــق  ب حك

نشـــر بحبمايـــة الطفـــل يف واليـــات عمليـــات حفـــظ الســـالم و 
يف بعثات األمم املتحـدة  حلماية الطفل أو وحدات مستشارين 
قــدم والكونغــو الدميقراطيــة وســرياليون. ومجهوريــة  يف أنغــوال

علـــى النحـــو ، ، للمـــرة األوىليف مرفـــق التقريـــر األمـــني العـــام
قائمــة  )،٢٠٠١( ١٣٧٩مــن القــرار  ١٦املطلــوب يف الفقــرة 

أو األطفـال  تجنيد اليت تقوم باعات املسلحة رتأطراف البأمساء 
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٣٧(  
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل العاشــر، اجلــزء الرابــع، فيمــا يتعلــق    

 ٣٤بلجوء جملس األمن إىل التحقيق الذي أجـراه يف ضـوء املـادة    
امليثاق؛ والفصل العاشر، اجلزء الرابع، فيما يتعلق باإلحاالت  من

 .٩٩من األمني العام يف ضوء املادة 

  )٣٨(  S/2002/1299  ــالفقرة ــال بـ ــدم عمـ ــرار   ١٥، املقـ ــن القـ  ١٣٧٩مـ
)٢٠٠١.( 
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كجنـــود يف انتـــهاك لاللتزامـــات الدوليـــة ذات     هماســـتخدام
ــيت  وذلــك الصــلة،  ــد نظــر اجمللــس  ُوضــعتيف احلــاالت ال . قي

وشدد على ضرورة العمل على تعزيز ونشر املعـايري والقواعـد   
الـــوعي هبـــا علـــى أرض  املوضـــوعة حلمايـــة األطفـــال وزيـــادة 

 ةزعــّزمالواقــع. وباملثــل، أكــد علــى احلاجــة إىل وضــع آليــات   
ــالغ  ل ــةلرصــد واإلب ــد مــ  بغي ــهاكات يبكرتحتدي ــا، واالنت ذ اخت

النشر والدعوة والرصد واعترب التقرير . همالتدابري الالزمة ضد
  العناصر الرئيسية يف حقبة التطبيق.   مبثابةواإلبالغ 
إعالميـة  اجمللـس إىل إحاطـة    ويف تلك اجللسـة، اسـتمع    

من األمني العام واملمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال      
ببيانـات  أدىل وع املسـلح واملـديرة التنفيذيـة لليونيسـيف.     رتاوال

ســرائيل وإكــوادور وإندونيســيا  إ وممثلــو مجيــع أعضــاء اجمللــس 
ــو    ــة الكونغـــ ــدي ومجهوريـــ ــرين وبورونـــ ــا والبحـــ وأوكرانيـــ

وانـدا وسـلوفينيا وسويسـرا وسـرياليون والفلـبني      الدميقراطية ور
وكنـــدا وكوســـتاريكا وكولومبيــــا والكونغـــو وليختنشــــتاين    

(بصــفته ومصـر ومــالوي ومونـاكو وميامنــار وناميبيـا والنمســا    
(بالنيابـة   واليابان واليونـان رئيس شبكة األمن البشري) ونيبال 

  فلسطني.  عن ، واملراقب الدائم ))٣٩(عن االحتاد األورويب
للتقدم املطـرد الـذي    األمني العام عن ارتياحهعرب أو  

أحرز يف إدماج محاية وحقوق ورفـاه األطفـال املتضـررين مـن     
لسـالم  للحة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة     الصراعات املسـ 

ــالتطوير التــدرجيي واألمــن موعــة مــن القواعــد واملعــايري  جمل، وب
د حـان  أكـد علـى أن الوقـت قـ    والدولية بشأن هذا املوضوع، 

تلـك القواعـد واملعـايري موضـع التنفيـذ علـى        وضـع للتأكد من 
يف  مـن األطـراف   ٢٣ تتضـمن أرض الواقع. وذكر أن القائمـة  

ــاالت  ــال اجمللـــس  اع للـــرتمخـــس حـ ــدول أعمـ ــة يف جـ مدرجـ
أخـرى غـري مدرجـة يف جــدول    اعـات  نز تسـلط الضـوء علـى   و

__________ 

ستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية    أعربت إ  )٣٩(  
ص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقرب

 عن تأييدها للبيان. وهنغاريا

. ماســــتخدالد أو ايــــجنللتاألطفــــال  يتعــــرض فيهــــا ه،أعمالــــ
تســمية األطــراف الــيت مــا زالــت  باجملتمــع الــدويل ن وأضــاف أ

بـأن   اإشـعار  يبعـث تقوم بتجنيد أو استخدام اجلنـود األطفـال،   
ألن يـدعم باألفعـال عبـارات    يف هنايـة املطـاف   لديه االسـتعداد  
 تصـميمه حملافظـة علـى   على ا. وحث اجمللس اإلعراب عن قلقه

  .  )٤٠(صددال يف هذا
اع املسـلح  رتطفـال والـ  املمثل اخلاص املعين باأل انضمو  

دعا فــلترمجــة األقــوال إىل أفعــال، يف مطالبتــه إىل األمــني العــام 
بــدور رائــد مــن خــالل القــدوة والعمــل.   لالضــطالع اجمللــس 

فرصة هامـة  للمجلس  تتيحالقائمة املرفقة بالتقرير وأضاف أن 
التـدابري  لنظر يف ابلالستجابة. ويف هذا السياق، أوصى اجمللس 

ــة ــةمطال: التالي ــالكف القائمــة بأمساؤهــا املدرجــة األطــراف  ب ب
 معلومـات  ميتقـد ، وجتنيد واستخدام اجلنـود األطفـال   فورا عن

النظـر يف فـرض   و؛ حتقيقا لـذلك كاملة عن التدابري اليت اختذهتا 
 حتـرز مل يتـبني أهنـا   تدابري حمددة األهـداف ضـد األطـراف الـيت     

قائمـة  العـام  التقرير املقبـل لألمـني   أن ترفـق بـ  ؛ وملموسـا  اتقدم
ــع األطــراف املجلشــاملة  اعــات املســلحة الــيت  رتة يف التورطــمي

جتنيــد  نأوأضــاف تواصـل جتنيــد واسـتخدام اجلنــود األطفـال.    
جانــب واحــد مــن أثــر احلــرب علــى       لــيس ســوى األطفــال 
 األطفـال مـن   مجيـع ضـحايا احلـرب   علـى أن   مشـددا ، األطفال
  .  )٤١(اهتمام اجملتمع الدويل ومحايتهب جديرون
بـأن   هاعاقتنعن الليونيسيف  ةالتنفيذي ةاملديرأعربت و  

مهم يف ســتخدتد األطفــال وتســمية وفضــح األطــراف الــيت جتنــ
علــى إرســاء ثقافــة  اأن يســاعد مااعــات املســلحة مــن شــأهنرتال

سـاءات  تلـك اإل حـدوث   انـع بـدوره  مت اليت ميكـن أن  ،املساءلة
قائمـة   يف املستقبل. وبالتايل فقد شجعت اجمللس على النظر يف

، تحـديثها بانتظـام  ب وأن يقـوم  ،يف مجيـع مداوالتـه   األمني العام
__________ 

  )٤٠(  S/PV.4684،  ٤-٣الصفحتان. 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤١(  
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االت احلـ اع املسـلح يف  الـرت أطـراف  ع نطاقها لتشـمل  وّسوأن ي
درجـــة يف جـــدول أعمـــال اجمللـــس يف ذلـــك الوقـــت.   املغـــري 

تســـتخدم القائمـــة سمـــن جانبـــها،  ،اليونيســـيفأضـــافت أن و
ــف جهودهــ ل ــى الصــعيدين     اتكثي ــدعوة عل ــال ال ــاملي يف جم الع

الالجـئني  تعرض ادعاءات لي. ويف اخلتام، أشارت إىل أن واحمل
واملشـــردين داخليـــا مـــن األطفـــال والنســـاء يف غـــرب أفريقيـــا 

أفـراد قـوات   الستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي من جانـب  ل
، صيحة إيقاظ للمجتمع الدويل بأسـره مبثابة هي السالم  حفظ

ــ أهابــــتو ــابعي أناجمللس بــ ــه  تــ ــان رئيســ ــانون  ٢٠يف  بيــ كــ
، الـذي يشـجع   بشأن محاية املدنيني )٤٢(٢٠٠٢ديسمرب األول/

اعتمـاد سـتة   علـى  الدول، وال سيما البلدان املسـامهة بقـوات،   
  .  )٤٣(مبادئ أساسية ملنع االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي

ــأكّــــو   ــددا ن ود املتكلمــ ــداخالهتجمــ علــــى أن  ميف مــ
غـري مقبـول،   أمـر   استخدام األطفال كأداة مـن أدوات احلـرب  
ــس التزامــ    ــدويل واجملل ــع ال ــى اجملتم ــن    اوأن عل ــد م ــد جدي بعه

ب يـ ترح مـع إليه األمـني العـام. و   االعمل، على النحو الذي دع
)، ٢٠٠١( ١٣٧٩بالتقدم احملرز منذ اعتمـاد القـرار    املتكلمني

ــرإو ــد ألالعــن  مهباع ــتأيي ــين   اعم ــل اخلــاص املع ــب املمث ل مكت
فضــال عــن الــدور الــذي تقــوم بــه  باألطفــال والــرتاع املســلح، 

أنـه   الحظواوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، 
ا زال هناك الكثري الذي يتعني القيام به. وأشار ممثال اململكـة  م

املتحـــدة واليابـــان إىل التـــرابط بـــني البنـــود املتعلقـــة باألطفـــال 
ــدنيني يف الصــراعا    رتوال ــة امل ــة حبماي ت اعــات املســلحة واملتعلق

اتبـاع هنـج متكامـل    ب وطالبا ،املسلحة، واملرأة والسالم واألمن
ــ ــرحها، يف معاجلتـ ــس في   واقتـ ــر اجمللـ ــان أن ينظـ ــل اليابـ ــا ممثـ هـ
  .  )٤٤(واحدا ابند باعتبارها

__________ 

  )٤٢(  S/PRST/2002/41. 

  )٤٣(  S/PV.4684،  ٩-٧الصفحات. 

 S/PV.4684 (اململكـة املتحـدة)؛ و   ٢٢املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٤٤(  

(Resumption 1) بان)(اليا ٤٩، الصفحة 

ــة  نياملــتكلم بعــض وأشــار    إىل اإلطــار املعيــاري حلماي
 نيببــدء نفــاذ الصــكب وااعــات املســلحة، ورحبــرتاألطفــال يف ال

ة، ومها الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة   يمهاأل يبالغال نيالدولي
اعـات املسـلحة،   رتحقوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـال يف ال    

 لــذانونظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ال     
يف  همأو اسـتخدام  عامـا  ١٥جتنيد األطفال دون سـن   انصنفي

 جرميـة حـرب يف الرتاعـات املسـلحة     على أنـه  يةعدائاألعمال ال
علـى أن   معن موافقتهوأعربوا الدولية والداخلية على السواء. 

ــانوني نيالصـــك هـــذين ــة   انعـــززي نيالقـ اإلطـــار الـــدويل حلمايـ
شـددوا  فقـد  ذلـك،   رغـم اع املسلح. ورتاألطفال يف حاالت ال

ــى       ــايري عل ــذ هــذه املع ــة تنفي ــل يف كفال ــى أن التحــدي يتمث عل
كمـة اجلنائيـة   ممثـل االحتـاد الروسـي أن احمل   ورأى أرض الواقع. 

دمج يف انسـجام مـع منظومـة األمـم املتحـدة      تنـ الدولية سـوف  
التــهرب مــن  عــدم كفالــةاجمللــس يف الــذي يؤديــه الــدور مــع و

  .)٤٥(العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد األطفال
اعــات رتتكلمني أن قائمــة أطــراف ال وذكــر بعــض املــ   
بتقريـر   رفقـة املستخدم اجلنود األطفـال،  تد أو جتّناليت املسلحة 

ثل خطوة هامة إىل األمام يف اجلهود الرامية إىل مت ،األمني العام
مايـة  حباع علـى االمتثـال لاللتزامـات الدوليـة     رتحث أطراف ال

ني إىل اســتكمال القائمــة  كلماألطفــال. ودعــا عــدد مــن املــت    
ع نطــاق معــايري اإلدراج يف القائمــة وّســأن ي اقترحــوابانتظــام و

فيهــا جتنيــد األطفــال أو    ريجيــ لتشــمل مجيــع احلــاالت الــيت   
ــتخدامهم كجنــــود أو   ــهم   اســ ــرض فيهــــا محايتــ  بشــــدةتتعــ

 . ويف هـذا الصـدد، أعـرب ممثـل الواليـات املتحـدة      )٤٦(ديهدللت
مــن أســوأ منتــهكي حقــوق األطفــال يف   اعــن أســفه ألن بعضــ

__________ 

  )٤٥(  S/PV.4684،  ١٨ -١٧الصفحتان. 

 ٣٣(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  
(سويســرا)؛  ٦، الصــفحة S/PV.4684 (Resumption 1)(غينيــا)؛ 

ــفحة  ــفحة   ٢٠والصـــ ــا)؛ والصـــ ــتاريكا)؛  ٢٨(النمســـ (كوســـ
 (سلوفينيا). ٣٤والصفحة 
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 ،)٤٧(إىل ميامنـار وأوغنـدا وكولومبيـا    ا، مشريةاملسلح اتاعرتال
عــرب ممثــل اململكــة املتحــدة عــن أيف القائمــة. و نيغــري مــدرج
أيضا أن ميامنـار مل تـدرج يف القائمـة، علـى     وذكر آراء مماثلة، 
ــن   ــرغم م ــارير املســتمرة ال ــال     التق ــد األطف ــيت تشــري إىل جتني ال

ــ ــهجي   هموتدريبـ ــكل منـ ــع وبشـ ــاق واسـ ــى نطـ ــري و علـ قسـ
. ويف املقابل، أكد ممثـل ميامنـار أنـه    )٤٨(الستخدامهم يف القتال

موثوقــة علــى اســتخدام األطفــال وجتنيــدهم  أدلــة أي وجــدت ال
 ينارس مجاعـات املتمـرد  متـ  يف حـني يف القوات املسلحة لبلده، 

. علــيهماملســلحة يف ميامنــار جتنيــد اجلنــود األطفــال واالعتــداء  
علـى   اتحقق من هذه املعلومـات قبـل عرضـه   الينبغي  هنإ قالو

ــس ــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن      و. )٤٩(اجملل أكــد ممثــل مجهوري
جتنيــد  ىقــد أهنــ  ،يف القائمــة هجــادر، رغــم إيــد أن بلــده جد

األطفــال يف القــوات املســلحة الكونغوليــة، خبــالف اجلماعــات 
ــة     ــات احملتل ــيت تعمــل يف بعــض املقاطع ــا . )٥٠(املســلحة ال وبينم

ممثـــل بورونـــدي بوجـــود اجلنـــود األطفـــال الـــذين مت  اعتـــرف 
، أشار إىل يانب احلكوماجل علىتوظيفهم على أساس طوعي 

تســريح اجلنــود األطفــال بالتعــاون مــع      لمشــروع   ه قــد مت أنــ
فيما يتعلق باجلماعات املسلحة غـري احلكوميـة   أما اليونيسيف. 

تـــدعو  تا زالـــمـــأن حالـــة األطفـــال  فالحـــظيف بورونـــدي، 
  .  )٥١(نزعاجلال

ــام  وتكلمــوانضــم امل   ــذي  يف ن إىل األمــني الع ــداء ال الن
ة إىل التعرف علـى  نشاء آليات الرصد واإلبالغ الراميإلوجهه 

ــة ضـــد  ــاذ التـــدابري الالزمـ . واقتـــرح ممثـــل هماملنتـــهكني، واختـ
بعثـات  وباكستان توسيع نطاق واليـة عمليـات حفـظ السـالم     

ــراقب ــة هــذه   نيامل  تشــمل أنشــطة الرصــد واإلبــالغ  لكــي احلالي
__________ 

  )٤٧(  S/PV.4684،  ٢٧الصفحة. 

 .٢٤ع نفسه، الصفحة املرج  )٤٨(  

  )٤٩(  S/PV.4684 (Resumption 1)، ٣٦الصفحة. 

 .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

 .٤٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥١(  

أن ، اقتراحـه  ممثـل النمسـا  وردد ممثـل كنـدا،    اقتـرح . و)٥٢(هذه
املذكورة علـى وجـه    اعرتت الفد اجمللس بعثات لزيارة حاالوي

 اتقريـر  اجمللسيطلب أن  رأىالتحديد يف تقرير األمني العام. و
م التقـدم احملـرز يف تلـك احلـاالت،     قـيّ وي ،ستة أشـهر  بعد امؤقت
ــة يو ــزم باملتابعـ ــدلتـ ــدة  بعـ ــنة واحـ ــذكورة يف لسـ ــراف املـ ألطـ

الـذي   جتمـاع اال ممثل املكسـيك إىل أنـه يف  وأشار . )٥٣(التقرير
رح بصــيغة آريــا اقُتــ ٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير  ١٣ يــوم عقــد

المتثـال   اتقييمـ  ليجـري لـس األمـن،   جملإنشاء فريق غـري رمسـي   
  .  )٥٤(للمعايري الدولية اتاعرتأطراف ال
أن تكـون  بـ ة األمـني العـام   مطالبوأثىن املتكلمون على   

واليــات عمليــات حفــظ الســالم  يفمحايــة الطفــل مســة صــرحية 
ــة الطفــل، ورحبــ حلوحــدات  العمليــات ضــم هــذهأن تو  واماي

يف أنغـوال ومجهوريـة    ذلك الوقـت بتنفيذ تلك التوصيات حىت 
ممثل اململكـة املتحـدة   وأعرب الكونغو الدميقراطية وسرياليون. 

شــترك بــني الوكــاالت  مفريــق عامــل  الضــطالعه ورســرعــن 
دمـاج املسـائل   إلوضع املبادئ التوجيهية  علىمبزيد من العمل 
مـن أجـل   الطفل يف سياق جهود األمم املتحـدة   املتعلقة حبماية

ــالم، وتوقعـــ ا ــؤدي ن أ هلسـ ــل دور يـ ــق العامـ ــط االفريـ يف  انشـ
اإلحاطـــــات اإلعالميـــــة املنتظمـــــة املقدمـــــة إىل اجمللـــــس ويف 

  .  )٥٥(تلك البلدانلمناقشات اجمللس الالحقة 
كن تماملتكلمــــون أيضــــا أمهيــــة كفالــــة أن يــــوأبـــرز    

اع، رتلــتعمري بعــد انتــهاء الــ األطفــال مــن املشــاركة يف عمليــة ا 
ة التركيز على اجلنود األطفال يف برامج نـزع السـالح   ضرورو

__________ 

  )٥٢(  S/PV.4684،  ٢٩الصفحة. 

  )٥٣(  S/PV.4684 (Resumption 1)،  ــدا)؛ والصــفحة   ٨الصــفحة (كن
 (النمسا). ٢٠

  )٥٤(  S/PV.4684،  ١٦الصفحة. 

 .٢٤و ٢٢ه، الصفحتان املرجع نفس  )٥٥(  
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ــو    ــاج، ودعـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــوارد   اوالتسـ ــيص املـ إىل ختصـ
  الكافية لتحقيق تلك الغاية.  

ملـا جـاءت بـه     ماملتكلمون تأكيد إدانتهوكذلك أعاد   
ــارير عــن   ــورط التق ــة  ت ــاملني يف جمــال املعون ــو الع ــراد ق  اتوأف

االســـتغالل اجلنســـي  ، يف مجلـــة آخـــرين، يف  حفـــظ الســـالم 
وإســـاءة  لالجـــئني واملشـــردين داخليـــا مـــن النســـاء واألطفـــال

طالـب ممثـل   و، يف غرب أفريقيا ويف أمـاكن أخـرى.   تهممعامل
تدريب شامل ملـوظفي األمـم املتحـدة،    بإجراء االحتاد الروسي 

فــالت مــن لحيلولــة دون اإلل الالزمــةالتــدابري اختــاذ لرصــد ووبا
طــة العمــل عــن ترحيبــهم خبممــثلني  ةب عــدأعــر. و)٥٦(العقــاب

املقدمة من فرقة العمل املعنية باحلماية مـن االسـتغالل اجلنسـي    
للجنـة الدائمـة   التابعـة  واالعتداء اجلنسي يف األزمات اإلنسانية 

إدراج قواعـد السـلوك    تقتضـي  يتاملشتركة بـني الوكـاالت، الـ   
  .  )٥٧(بادئ الستة األساسيةذات املاللجنة اليت وضعتها 

تكلمني احلاجــة إىل التخفيــف مــن املــ كــثري مــنأكــد و  
ــر ا ــة يف    الأث ســتغالل التجــاري غــري املشــروع للمــوارد الطبيعي

اإلسـراع بإزالـة األلغـام املضـادة     واع على األطفال، رتمناطق ال
  وتنظيم انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.   ،لألفراد

كـــــــانون  ٣٠، املعقـــــــودة يف ٤٦٩٥يف اجللســـــــة و  
درج أ ،أي بيانــات يــ مل ُيــدلَ فيهــا ، الــيت ٢٠٠٣الثاين/ينــاير 

تقريـر األمـني العـام عـن      هاجمللس مرة أخـرى يف جـدول أعمالـ   
  .  )٥٨(األطفال والرتاع املسلح

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

  )٥٧(  S/PV.4684،  اململكـة   ٢٤(املكسـيك)؛ والصـفحة    ١٧الصفحة)
(كنــدا)؛  ٩الصــفحة  ،S/PV.4684 (Resumption 1)املتحــدة)؛ و
 (مالوي). ٤٠والصفحة 

  )٥٨(  S/2002/1299. 

ــا) اال  و   ــرئيس (فرنســ ــه الــ ــاموجــ ــروع  هتمــ إىل مشــ
ــرار ــه للتصــويت، وا )٥٩(ق ــد؛ ومت طرح ــدون   عُتم باإلمجــاع وب
فيه اجمللـس،   ام) الذي ق٢٠٠٣( ١٤٦٠بوصفه القرار  مناقشة

  :، مبا يلييف مجلة أمور
لقواعد ومعايري  ‘‘فترة تطبيق’’د دعوة األمني العام لتحديد ّيأ  

  اعات املسلحة؛رتدولية حلماية األطفال املتأثرين بال

عرب عن عزمـه علـى أن يقـوم، أو يـدعم األمـني العـام علـى        أ  
اعـات املسـلحة   رتإجراء حـوار مـع أطـراف ال   بـ حسب االقتضاء، القيام، 

الــيت تنتــهك االلتزامــات الدوليــة الــيت تســري عليهــا فيمــا يتعلــق بتجنيــد 
اعــات املســلحة، بغيــة وضــع خطــط عمــل رتاألطفــال أو إشــراكهم يف ال

  واضحة وذات فترات زمنية حمددة إلهناء هذه املمارسة؛

 اودعـــقلـــق القائمـــة املرفقـــة بتقريـــر األمـــني العـــام،  بالحـــظ   
األطراف املذكورة يف هذه القائمـة إىل تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات      
اليت اختذهتا لوقـف جتنيـد األطفـال أو إشـراكهم يف الصـراعات املسـلحة       

الدولية اليت تسري عليها، إىل املمثل اخلـاص لألمـني   اللتزامات انتهاكا ل
 ٩فقـرة  العام املعين باألطفال والصراعات املسلحة، مع مراعاة أحكام ال

  )؛٢٠٠١( ١٣٧٩اجمللس من قرار 

تأكيد تصميمه علـى مواصـلة تضـمني واليـات عمليـات       داعأ  
األمم املتحدة حلفظ السالم أحكاما حمددة حلماية األطفال، مبا يف ذلـك  
أحكام توصي باالستعانة مبستشارين حلماية األطفـال علـى أسـاس كـل     

اد املـرتبطني هبـا   حالة على حدة وتدريب موظفي األمـم املتحـدة واألفـر   
  على محاية األطفال وحقوقهم؛

مع القلـق حـاالت االسـتغالل اجلنسـي وإسـاءة معاملـة        الحظ  
ــات، يف األزمــات اإلنســانية، مبــا يف     النســاء واألطفــال، وال ســيما الفتي
ذلك احلاالت اليت يرتكبها موظفو املنظمات اإلنسانية وحفظة السالم، 

ــدر   ــدان املســامهة أن ت ــب إىل البل ــادئج وطل ــيت    املب األساســية الســتة ال
وضعتها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعنية حباالت الطوارئ 

__________ 

  )٥٩(  S/2003/112. 
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يف مدونات قواعد السلوك ذات الصلة بـأفراد حفـظ السـالم وأن تقـوم     
  بإنشاء اآلليات املناسبة للتأديب واملساءلة؛

ــة األطفــال يف        ــل إدراج محاي ــام أن يكف ــني الع ــب إىل األم طل
مجيــع التقــارير الــيت يقــدمها إىل جملــس األمــن   ، يف راعات املســلحةالصــ

  .كجزء حمدد من التقرير الذي يتناول البلد املعين
  


