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  األطفال والصراعات املسلحة - ٣٧

  
 املعقـودة  ٤٨٩٨املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

    ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير   ٢٠يف 

ــاين/نوفمرب   ١٠يف    ــرين الثـ ــني  ٢٠٠٣تشـ ــدم األمـ ، قـ
أبلـغ فيـه عـن     )١(العام تقريرا عن األطفال والصراعات املسلحة

ــن الصــراعات        ــأثرين م ــال املت ــو محايــة األطف ــرز حن ــدم احمل التق
)، وأصــــدر ٢٠٠٣( ١٤٦٠املســــلحة وعــــن متابعــــة القــــرار 

لق هذه التوصيات بإدمـاج قضـايا   جمموعة من التوصيات. وتتع
األطفال بشكل ممنهج يف مفاوضات السالم واتفاقات السـالم  
وبرامج ما بعد الصـراع، وكـذلك إدراجهـا يف واليـات مجيـع      
عمليـات األمـم املتحــدة حلفـظ السـالم. وأوصــى األمـني العــام      
ــة    ــال محايـ ــر مستشـــارين يف جمـ ــالنظر جبديـــة يف نشـ كـــذلك بـ

وضـع آليـة منتظمـة ومنسـقة للرصـد      األطفال يف كل عملية، و
واإلبالغ، وإاء اإلفـالت مـن العقـاب. وأُرفـق بتقريـر األمـني       
العـام للمـرة األوىل قائمـة بأمســاء األطـراف الـيت جتنـد األطفــال       

تســتخدمهم يف حــاالت الصــراع املســلح غــري املدرجــة يف     أو
  جدول أعمال جملس األمن.

 األول/كــانون  ٢٠، املعقــودة يف ٤٨٩٨ويف اجللســة   

، أدرج الس التقريـر املـذكور أعـاله يف جـدول     ٢٠٠٤يناير 
أعماله. واستمع الس إىل إحاطة من كل مـن املمثـل اخلـاص    
لألمــني العــام املعــين باألطفــال والصــراعات املســلحة، واملــديرة 
التنفيذيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف). وأدىل 

وكـــذلك ممثلـــو أذربيجـــان،  مجيـــع أعضـــاء الـــس ببيانـــات، 
 وأرمينيــــا، وإســــرائيل، وإكــــوادور، وإندونيســــيا، وأوغنــــدا،

__________ 

  )١(  S/2003/1053 و Corr.1  ــالفقرة    ،٢و ــال بـ ــدم عمـ ــن  ١٦املقـ مـ
 ).٢٠٠٣( ١٤٦٠القرار 

، وبـنغالديش،  )٢(يرلندا (باسـم االحتـاد األورويب)  أوأوكرانيا، و
ــدا،      ــرياليون، وفيجــي، وكن ــة الســوية، وس ــة العربي واجلمهوري
وكوســتاريكا، وكولومبيــا، وكينيــا، وليختنشــتاين، ومصــر،     

  واليابان.    يامنار، والنرويج، واهلند،واملكسيك، وموناكو، وم

وذكر املمثل اخلاص لألمـني العـام إىل أن تقـدما هامـا       
وملموســا قــد حتقــق، وبشــكل رئيســي يف جمــاالت املناصــرة       
واستحداث املعاييـر واملبادرات املبتكرة، ولكن هذا التقدم قـد  

يتجلــى عنــد مقارنتــه باحلالــة العامــة  “انفصــاما قاســيا”أوجــد 
زالــت خطــرية وغــري    علــى أرض الواقــع، فهــي مــا   لألطفــال 

حقبـة  ”مقبولة. ولذلك حث الس على قيادة املسرية صوب 
. ودعا بصفة خاصة إىل إنشاء آلية منهجيـة ومنسـقة   “التطبيق

للرصـــد واإلبــــالغ مـــن أجــــل تــــوفري تقـــارير موثوقــــة عــــن    
االنتــهاكات املرتكبــة ضــد األطفــال لتســتخدم يف احلــث علــى  

ت. وذكر أنـه ال بـد لـس األمـن مـن أن يقـود       اختاذ اإلجراءا
املسرية، وأن الس هو أهـم مقصـد ـائي الختـاذ اإلجـراءات      
نظرا ملسـؤوليته األوليـة عـن السـالم واألمـن. وشـدد علـى أنـه         
يف ظـــل تـــوافر املرفقـــات امللحقـــة بتقريـــر األمـــني العـــام الـــيت   
أُدرجت فيها أطراف الصـراعات الـيت مـا زالـت تقـوم بتجنيـد       
األطفــال واســتخدامهم، فــإن الــس لديــه مجيــع املعلومــات       
الالزمة الختاذ اإلجراءات، وحث الس على االستجابة هلـذه  
القوائم بإجراءات ملموسـة. وهـذا يتطلـب، إىل جانـب زيـادة      
الــدعم السياســي واملــادي للــربامج امليدانيــة، أن يــتم بشــكل       

__________ 

 ،وبلغاريـــا ،يســلندا وأ ،وألبانيــا  ،ل مــن إســتونيا  كــ أيــد البيــان     )٢(  
 ،األســــود واجلبــــل ،وتركيــــا ،وبولنــــدا ،واهلرســــك والبوســــنة

 ،سـابقا  اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية ،التشيكية واجلمهورية
ــا ــلوفاكيا ،ورومانيـــ ــلوفينيا ،وســـ ــربيا ،وســـ ــربص ،وصـــ  ،وقـــ
 .وهنغاريا ،ومالطة ،وليتوانيا ،والتفيا ،وكرواتيا
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لـهم يف مجيـع   ممنهج إدراج مسأليت محاية األطفـال وإعـادة تأهي  
مراحـــل عمليـــات الســـالم، وأن تتعـــاون األمـــم املتحـــدة مـــع  
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، فضال عـن اجلهـود احملليـة،    

  .  )٣(لتعزيز األنشطة الدعوية والربناجمية

ــة لليونيســيف الســبب وراء       ــديرة التنفيذي وفســرت امل
ا هــو قصـور اجلهــود الــيت بذلتــها األمـم املتحــدة حــىت اآلن عمــ  

ــال      ــوق األطفـ ــرت أن حقـ ــال. وذكـ ــة األطفـ ــوب حلمايـ مطلـ
تنتهك بتجنيد األطفال فقط، فالعنف اجلنسي، ال سـيما يف   ال

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــن األمــور األخــرى الــيت هلــا  
تــأثري مــدمر. وتعمــل اليونيســيف مــع خمتلــف الشــركاء لتقــدمي  

ولتســريح الرعايــة والــدعم إىل الناجيــات مــن العنــف اجلنســي   
األطفــــال اجلنــــود. وفيمــــا يتعلــــق بالــــدخول يف حــــوار مــــع 
اجلماعــات واحلكومــات الــيت تســتخدم اجلنــود األطفــال، فــإن  
ــيت        ــراف الصــراعات ال ــام ألط ــني الع ــدها األم ــيت أع ــوائم ال الق

زالت تقوم بتجنيد األطفال واسـتخدامهم قـد شـكّلت أداة     ما
ديــدة، هــي قيمــة للــدعوة. ووجهــت االنتبــاه أيضــا إىل أداة ج 

دليل الربوتوكول االختياري بشأن تورط األطفال يف الصـراع  
املســـلح، الـــذي أعـــده اليونيســـيف باالشـــتراك مـــع االئـــتالف 
اهلادف إىل وقف استخدام اجلنـود األطفـال. وأشـارت املـديرة     
التنفيذيــة إىل أن حتســني الرصــد واإلبــالغ مــن شــأنه أن يهيــئ  

ة واملســاءلة، وحتقيــق أساســا جوهريــا للســعي إىل حتقيــق العدالــ
املصــاحلة يف ايــة املطــاف، فــذكرت أــا تعتــرب قــوائم األمــني   
العـــام خطـــوة هامـــة إىل األمـــام، وأكـــدت أن اليونيســـيف،      
بالتعـــاون مـــع شـــركائها مـــن الوكـــاالت، تقـــف علـــى أهبـــة   
ــة      ــات املنهجيـ ــن املعلومـ ــد مـ ــس مبزيـ ــداد الـ ــتعداد إلمـ االسـ

ت املسـلحة. وشـجعت   والتحليلية بشـأن األطفـال يف الصـراعا   
الس على أن يطلب، بشكل روتـيين، إدراج املعلومـات عـن    

__________ 

  )٣(  S/PV.4898 ٥-٣، الصفحات. 

ــة األطفـــال يف مجيـــع واليـــات حفـــظ    ــلة حبمايـ املســـائل املتصـ
  .)٤(السالم، ويف الدراسات القطرية والتقارير املواضيعية أيضاً

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب املتكلمون بـدعوة    
ورحبـوا بتوصـياته.   “ لتطبيـق حقبـة ا ”األمني العام إىل دخـول  

ــا هــو       ــة عم ــاك قصــور يف اجلهــود املبذول ــزال هن ــه ال ي ــا أن ومب
مطلوب، ومبا أن الوضع مل يتحسن على أرض الواقع، أوضـح  
املتكلمــون بصــفة عامـــة أن املطلــوب هـــو التنفيــذ، ال وضـــع     
املعايري اجلديدة. وأوجز ممثل اململكة املتحدة هذه اآلراء بقولـه  

ــى    ــه يــتعني عل الــس أن يضــع خطــة بتفاصــيل اخلطــوات     إن
العملية اليت تتخـذ إلحـراز تقـدم ملمـوس حبلـول موعـد إعـداد        

. وعلــى حــد قــول ممثــل اليابــان، حــان وقــت  )٥(التقريــر املقبــل
  .)٦(“االنتقال من الدعوة إىل التنفيذ”

وناقش املتكلمون إجراءات التنفيـذ امللموسـة، وأيـدوا      
واإلبـالغ. وذكّـر ممثـل شـيلي     إمجاال فكرة إنشـاء آليـة للرصـد    

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥بـاالقتراح الـذي قُــدم يف إطـار تنفيـذ القــرار     
بشــأن املــرأة والســلم واألمــن بــأن يطلــب إىل عضــو يف جملــس  

أن يرصـد تنفيـذ قــرارات    األمـن علـى حنـو دوري يف كــل عـام    
. وأشـار ممثـل باكسـتان    )٧(الس، باالشتراك مع األمانة العامة

ة ينبغي أن تكـون ذات طـابع حكـومي دويل،    إىل أن هذه اآللي
وأنـــه بـــدال مـــن إنشـــاء آليـــة جديـــدة، ينبغـــي إنفـــاذ اآلليـــات  

  .)٨(القائمة

ورأى املتكلمــون إمجــاال أن القــوائم املقدمــة يف مرفــق    
تقرير األمني العام كفيلة بتحسني الوضع بدرجة كبرية. وقـال  

__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

  )٦(  S/PV.4898 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة. 

  )٧(  S/PV.4898 ٣٣، الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
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ن مـن  ممثل الربازيل إن القوائم جيب أن توضع بـأكرب قـدر ممكـ   
الدقة عن طريق التحديث والصـقل املتواصـلني. ويترتـب علـى     
هذا إنشاء آليات مؤسسية قادرة على قيادة عملية التعامل مـع  
األطــــراف املســــؤولة عــــن تــــوريط األطفــــال يف الصــــراعات 
املسلحة. وينبغـي هلـذه اآلليـات أن تكـون آليـات إبـالغ أيضـا        

يف وأن تضــم أعضــاء مــن مكتــب املمثــل اخلــاص واليونيســ      
وســائر أشــكال الوجــود امليــداين واملستشــارين يف جمــال محايــة  

. )١٠(. ودعا ممثل النرويج أيضا إىل التحديث والصـقل )٩(الطفل
ــوائم حباجــة إىل أن تــبني       ــار ممثــل فيجــي إىل أن هــذه الق وأش

. وأيـد ممثـل   )١١(ردود فعل األطراف املدرجة اليت ترد كل عـام 
بـأن يقـدم األمـني العـام     الواليات املتحـدة توجيـه الـس طلبـا     

قائمــة أخــرى إىل جملــس األمــن العــام القــادم، وأيــد الرصــد        
النشط للحكومات واجلماعـات املسـلحة الـيت وردت أمساؤهـا     

. ونبــه ممثــل إســبانيا إىل وجــوب أن تــدرس بالتفصــيل )١٢(فعــال
، وأشـار ممثـل مصـر إىل    )١٣(معايري إدراج اجلماعات يف القوائم

د مـن الدراسـة لتحديـد طريقـة التعامـل      أن القوائم تتطلب املزي
  .)١٤(مع األطراف اليت تنتهك حقوق األطفال

واستصوب عدد من املتكلمني تطبيق جزاءات حمـددة    
الوجهة فيمـا يتعلـق بـاألطراف الـيت ال تتخـذ تـدابري ترمـي إىل        

. )١٥(إاء االنتهاكات املتعلقـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة    
__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

  )١٠(  S/PV.4898 (Resumption 1) ، ٢٦الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  )١٢(  S/PV.4898 ٢٢، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  )١٤(  S/PV.4898 (Resumption 1)١٧لصفحة ، ا. 

  )١٥(  S/PV.4898 (اجلزائــر)؛  ١٠(الربازيــل)؛ والصــفحة  ٨، الصــفحة
، S/PV.4898 (Resumption 1)(شــــــــيلي)؛ و   ٣٣والصــــــــفحة 

 ٨اد األورويب)؛ والصـــفحة يرلنـــدا، باســـم االحتـــأ( ٥الصـــفحة 
 

 أن هـذه التـدابري جيـب أن تعتمـد     وأعاد بعض املتكلمني تأكيد
 

. وذهـب ممثـل   )١٦(على معلومات دقيقة وأن يتم صـقلها جيـدا  
أملانيــا إىل أن أطــراف الصــراع الــيت تســتجيب فعــال ينبغــي أن   

. )١٧(تكافــأ مبســاعدات تقنيــة وبــأنواع أخــرى مــن املســاعدات 
  ورأى عـــدد مــــن املمــــثلني أن اجلــــزاءات لــــن تكــــون فعالــــة 

ــدابري م  ــززت بت ــل زيــادة      إال إذا ع ــا، مــن قبي ــة هل كملــة موازي
املــوارد املخصصــة لــربامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة        

. وأوضـــح ممثـــل كولومبيـــا أن )١٨(اإلدمـــاج وآلليـــات الرصـــد
معظم انتهاكات حقوق الطفـل الـيت حتـدث يف بلـده هـي الـيت       
ــال      ــة تســتخدم األطف ــها جمموعــات مســلحة غــري قانوني ترتكب

 “ط التــدرجيي احملــدد اهلــدفالضــغ”جنــودا، والــتمس ممارســة 
  .  )١٩(على هذه اموعات

وشــجع ممثلــون علـــى إدمــاج محايـــة حقــوق الطفـــل       
بعثات حفظ السالم وجعل قضايا األطفـال مكونـا أساسـيا     يف

يف برامج ما بعد الصـراع، أو يف مفاوضـات وخطـط السـالم،     
. وذكـر ممثـل أملانيـا    )٢٠(أو يف خطط التسريح وإعـادة اإلدمـاج  

__________ 

 ٢٣(كوســـتاريكا)؛ والصـــفحة   ٢١(ســـرياليون)؛ والصـــفحة  
 (أذربيجان). ٣١(فيجي)؛ والصفحة 

  )١٦(  S/PV.4898 ٢٠(الربازيل)؛ والصفحة  ٨، الصفحة )الفلبني.( 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PV.4898 ــفحة ــر)؛  ١٠، الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ــفحة   ٨الصـ ــرياليون)؛ والصـ (سـ

 (كندا). ٢٧

  )١٩(  S/PV.4898 ٣٤، الصفحة. 

(بـــنن)؛  ١٢(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة  ١٠املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٠(  
 ٢٤ (الفلـبني)؛ والصـفحة   ٢٠(أنغـوال)؛ والصـفحة    ١٤والصفحة 

ــبانيا)؛ والصــــفحة  ــة املتحــــدة)؛ والصــــفحة   ٢٦(إســ  ٣٠(اململكــ
 ٤، الصــــــــــــفحة  S/PV.4898 (Resumption 1((أوكرانيــــــــــــا)؛ و 

ــفح  ــنغالديش)؛ والصــ ــفحة   ١٠-٨ات (بــ ــرياليون)؛ والصــ  ٥(ســ
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د صـراع ال يـؤثر علـى األطفـال، ودعـا إىل فحـص       أنه ال يوج
كــل صــراع مـــدرج يف جــدول أعمــال الـــس مــن منظـــور      

  .)٢١(حقوق األطفال

ويف حــني أن مســألة اجلنــود األطفــال تقــع يف صــميم     
النقـــاش، ذكّـــر بعـــض املـــتكلمني الـــس بضـــرورة التصـــدي  
لالنتــهاكات واالعتــداءات الفظيعــة األخــرى الــيت ترتكــب يف   

اع، مع اإلشارة بصفة خاصـة إىل أعمـال العنـف    حاالت الصر
ــدارس      ــى املـــ ــداء علـــ ــويه واالعتـــ ــل والتشـــ ــي والقتـــ اجلنســـ

. ودعـا بعـض املـتكلمني بنـاء علـى ذلـك إىل       )٢٢(واملستشفيات
. )٢٣(توســـيع القائمـــة لتشـــمل االنتـــهاكات الفظيعـــة األخـــرى

وشـدد آخــرون علــى أن انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة  
حــدة مشــكلة انتــهاك حقــوق الطفــل يف   اخلفيفــة قــد زاد مــن  

  .  )٢٤(الصراعات املسلحة
__________ 

ــدا، باســــم االحتــــاد األورويب)؛ والصــــفحة    أ( (مصــــر)؛  ١٧يرلنــ
ــفحة  ــفحة   ٢١والصــــ ــتاريكا)؛ والصــــ ــرويج)؛  ٢٦(كوســــ (النــــ

 (أرمينيا). ٣٦(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 

  )٢١(  S/PV.4898 ٢٩، الصفحة. 

ــفحة    )٢٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٩املرجــ ــتان)؛ والصــ  ٢٥(باكســ
ــا)؛ والصـــفحة  ــا)؛ والصـــفحة  ٢٩(فرنسـ ــيلي)؛  ٣٣(أملانيـ (شـ

ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ســــم (مــــايل، با ١٨الصــ
(كوســـــتاريكا)؛  ٢١شـــــبكة األمـــــن البشـــــري)؛ والصـــــفحة 

(كنـــــــدا)؛   ٢٧(النـــــــرويج)؛ والصـــــــفحة    ٢٦والصـــــــفحة 
 (كينيا). ٣٨  والصفحة

  )٢٣(  S/PV.4898 (شـــيلي)؛  ٣٣(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  ٢٩، الصـــفحة
ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ــرويج)؛  ٢٦الصــــــ (النــــــ

 (كينيا). ٣١والصفحة 

  )٢٤(  S/PV.4898 (بـــــــــــــــــــــــــــــــنن)؛  ١٢، الصـــــــــــــــــــــــــــــــفحة
ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ــرياليون)؛  ٨الصــــــ (ســــــ

ــفحة  ــفحة   ١٣والصـــــ ــد)؛ والصـــــ ــوادور)؛  ٢٤(اهلنـــــ (إكـــــ
(املكســـــيك)؛  ٣٠(النـــــرويج)؛ والصـــــفحة   ٢٦ والصـــــفحة
 (كينيا). ٣٨والصفحة 

ومبا أن كولومبيا من البلدان املدرجـة يف مرفـق تقريـر      
األمني العام، أبلغ ممثل كولومبيا الـس بالنتـائج اإلجيابيـة الـيت     

ــها   ــة  ”متخضــت عن ــة الدميقراطي ــا  “ السياســة األمني ــيت تتبعه ال
لـومبيني، وال سـيما   حكومته حلماية حقوق اإلنسان لكل الكو

ــة باألطفـــال  ــاك  )٢٥(تلـــك اخلاصـ ــار أن هنـ . وأكـــد ممثـــل ميامنـ
إجــراءات مطبقــة يف بلــده ملنــع جتنيــد اجلنــود األطفــال، ودفــع   
ببطالن االدعاءات املوجهة ضد جيش ميامنار يف تقرير األمـني  
ــيت جتنــــد       ــي الــ ــات املتمــــردة هــ ــر أن اموعــ ــام، وذكــ العــ

ــدا أ )٢٦(األطفــال ــل أوغن ــد أي  . وذكــر ممث ن سياســة عــدم جتني
ســنة يف القــوات املســلحة تطبــق  ١٨شــخص يقــل عمــره عــن 

بشكل صـارم، وأعـرب عـن سـخطه إزاء االدعـاءات املوجهـة       
ضد قوات الدفاع الشعبية األوغندية، وزعم أن املمثل اخلـاص  
لألمـــني العـــام املعـــين باألطفـــال والصـــراعات املســـلحة يتبنـــى  

علومــات مــن مصــادر ، حيــث يعتمــد علــى م“موقفــا عــدائيا”
وشـكّك ممثـل اهلنـد يف فائـدة مناقشـة الـس        .)٢٧(غري مباشـرة 

ملســألة األطفــال والصــراع املســلح، بينمــا مل ينــاقش تعــرض       
ــا      ــل املالري األطفــال للخطــر مــن جــراء قضــايا أخــرى مــن قبي

اإليدز. وأكد أنه ليس يف اتفاقية حقوق الطفل وغريها مـن   أو
جلـس يف تعزيـز تنفيـذها. وأعـرب     املعايري ذات الصلة دور للم

أيضا عن معارضته لتضمني عمليات حفظ السالم مستشـارين  
يوجــد تقيــيم ملــا اضــطلع بــه   حلمايــة األطفــال، وذلــك ألنــه ال 

هؤالء املستشارون إىل اآلن. وقال إنه غري متأكد مـن جـدوى   
إنشاء آلية للرصـد وإبـالغ جديـدة، ذلـك أن مثـل هـذه اآلليـة        

تـداخال مـع أعمـال آليـات أخـرى قائمـة.       قد ختلق ازدواجية و
ــعيا  ”وذكــــر أن جملــــس األمــــن،   ــه دورا توســ ــاذه لنفســ باختــ

__________ 

  )٢٥(  S/PV.4898 ٣٤، الصفحة. 

 .٣٨-٣٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  

  )٢٧(  S/PV.4898 (Resumption 1)،  ١٣-١٠الصفحات. 
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سيؤدي إىل تداخل عمله مع عمـل هيئـات األمـم    “ باستمرار،
. وأشــار ممثــل ليختنشــتاين، )٢٨(املتحــدة األخــرى ذات الواليــة

من جهة أخرى، إىل أن الس حتديدا، نظراً لـدوره األساسـي   
األمــن الــدوليني، تقــع علــى عاتقــه مســؤولية  يف جمــال الســلم و

خاصة عن إنشاء نظـام فعـال للرصـد واختـاذ إجـراءات املتابعـة       
  .)٢٩(من خالل التنسيق بني مجيع األطراف يف املقر وامليدان

وأعــرب بعــض املــتكلمني عــن ضــرورة تــدريب أفــراد   
ــف       ــع العن ــن أجــل من ــة الطفــل م حفــظ الســالم يف جمــال محاي

  .)٣٠(لذي ميارسه أفراد حفظ السالماجلنسي ضد األطفال ا
  

ــرار    ــس   ٢٠٠٤( ١٥٣٩القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 نيســان/ ٢٢املعقـودة يف   ٤٩٤٨يف جلســته  األمـن 

  ٢٠٠٤أبريل 

ــة    ــودة يف ٤٩٤٨يف اجللســـــ ــان/ ٢٢، املعقـــــ  نيســـــ

ــل ــه    ٢٠٠٤ أبري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ــس م ، أدرج ال
ــال والصــراعات املســلحة     ــام عــن األطف ــر األمــني الع . )٣١(تقري

ــرار   ــاه إىل مشــروع ق ــا) االنتب ــرئيس (أملاني اعتمــد  )٣٢(ووجــه ال
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٦( ١٥٣٩باإلمجـ
  الذي نص على مجلة أمور منها أن الس:

يدين بشدة قيام األطراف يف الصراع املسـلح بتجنيـد األطفـال      
  عليها؛   واستخدامهم جنودا، انتهاكا لاللتزامات الدولية املنطبقة

__________ 

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  

  .٣٥ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.4898 (االحتــــــــاد الروســــــــي)؛  ١٩-١٦، الصــــــــفحات
ــا)؛ و  ١٧ة والصـــــــفح ، S/PV.4898 (Resumption 1)(رومانيـــــ

 (إندونيسيا). ٢٧الصفحة 

  )٣١(  S/2003/1053  وCorr.1  ٢و. 

  )٣٢(  S/2004/314. 

يقرر مواصـلة إدراج أحكـام حمـددة تتعلـق حبمايـة األطفـال يف         
يف ذلـك، حبسـب كـل     واليات بعثات األمم املتحدة حلفـظ السـالم، مبـا   

حالة على حدة، إيفاد مستشارين خمتصني حبماية األطفـال، ويطلـب إىل   
األمـــني العـــام أن حيـــرص علـــى تقيـــيم احلاجـــة إىل هـــؤالء املستشـــارين   

ــة مــن    وعــددهم وأدو ــاء اإلعــداد لكــل عملي ارهــم تقييمــا منتظمــا يف أثن
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛  

يكرر طلبه إىل األمني العام أن حيرص على أن يـدرج يف مجيـع     
ــال        ــة األطف ــة مســألة محاي ــدان معين ــة حبــاالت خاصــة ببل ــاريره املتعلق تق

الكامـل  كجانب حمدد من التقريـر، ويعـرب عـن اعتزامـه إيـالء اهتمامـه       
للمعلومـات الــيت تـرد فيــه وذلـك لــدى تنـاول تلــك احلـاالت يف جــدول      
أعماله، ويؤكد يف هذا الصدد املسؤولية األساسية الـيت تقـع علـى عـاتق     
بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم واألفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة،   
وفقــا لواليــة كــل منــها، عــن العمــل علــى متابعــة القــرار وغــريه مــن           

  ات متابعة فعالة.  القرار
  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

  ٢٠٠٥  فرباير شباط/ ٢٣املعقودة يف  ٥١٢٩

، قــدم األمــني العــام تقريــرا ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٩يف   
، قدم فيه معلومـات عـن   )٣٣(عن األطفال والصراعات املسلحة

ــتخدام    االمتثـــال والتقـــدم احملـــرز يف وضـــع حـــد لتجنيـــد واسـ
 الصراعات املسلحة من جانب األطراف املـذكورة  األطفال يف

مبا يف ذلـك معلومـات عـن االنتـهاكات      ،)٣٤(يف تقريره السابق
(أ) مـن القـرار    ١٥والتجاوزات األخرى، وذلك وفقا للفقـرة  

). وأوصى بأن يتخـذ جملـس األمـن خطـوات     ٢٠٠٤( ١٥٣٩
عملية حمددة األهداف يف احلاالت اليت مل حترز فيهـا األطـراف   

 تـرد أمساؤهـا يف مرفقـات تقـاريره، وذلـك وفقـا لقـرارات        اليت
 ١٥٣٩) و ٢٠٠٣( ١٤٦٠) و ٢٠٠١( ١٣٧٩الـــــــــــس  

__________ 

  )٣٣(  S/2005/72     ١٥٣٩، املقـــــدم عمـــــال بقـــــرار جملـــــس األمـــــن 

)٢٠٠٤.( 

  )٣٤(  S/2003/1053  وCorr.1  2و. 
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). وينبغي لتلك التدابري أن تتضـمن فـرض قيـود علـى     ٢٠٠٤(
ســفر القــادة واســتبعادهم مــن هياكــل احلكــم ومــن أحكــام        
العفو، وفرض حظر أسلحة على األطراف املعنيـة ومنـع تقـدمي    

رية إليهـــا، وتقييـــد التـــدفقات املاليـــة إليهـــا. املســـاعدة العســـك
وعالوة على ذلك، تضمن التقرير، استجابة لطلـب الـس يف   

ــرة  ــن القــرار   ٢الفق ــل تتعلــق   ٢٠٠٤( ١٥٣٩م ــة عم )، خط
  بآلية منتظمة وشاملة للرصد واإلبالغ واالمتثال.

 شـــــــباط/ ٢٣، املعقـــــــودة يف ٢١٢٩ويف اجللســـــــة   

ــر ـــ ٢٠٠٥ فربايــ ــس يف جـ ــر  ، أدرج الــ ــه التقريــ دول أعمالــ
. واسـتمع الــس إىل إحاطـة قــدمها املمثــل   )٣٣(املـذكور أعــاله 

اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة، ونائبــة   
ــذي     ــني التنفيـ ــار األمـ ــيف، ومستشـ ــذي لليونيسـ ــدير التنفيـ املـ
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا اخلـاص املعـين حبمايـة     

ــات   ــع أعضــاء الــس الطفــل. وأدىل ببيان ــب ، )٣٥(مجي إىل جان
 ،النكـا  وسـري  وأيسـلندا،  وأوغندا، ،ممثلي كل من إندونيسيا

 ولكســمربغ وكنــدا، وغينيــا، وغــابون، والعــراق، والســنغال،

 وميامنـار،  ومـايل،  وليختنشـتاين،  ،)٣٦()األورويب االحتاد باسم(

  .  واهلند ونيجرييا، والنيجر، والنرويج،

 العام بعرض التقريـر، فقـال   وقام املمثل اخلاص لألمني  
)، قـام رؤسـاء األفرقـة    ٢٠٠٤( ١٥٣٩إنه عقب اختـاذ القـرار   

ــرار وتنســيق      ــذ الق ــة لألمــم املتحــدة برصــد تنفي ــة التابع امليداني
اســتجابة األمــم املتحــدة للشــواغل املتصــلة بقضــية األطفــال       
والصــراعات املســلحة. ونتيجــة لــذلك، أصــبحت أفرقــة األمــم 

__________ 

نميـــة اتمـــع كانـــت مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة ممثلـــة بـــوزيرة ت  )٣٥(  
 وشؤون اجلنسني والطفل.

أيــد البيـــان كـــل مـــن ألبانيـــا، والبوســـنة واهلرســـك، وبلغاريـــا،    )٣٦(  
ــا،     ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، وروماني ــا، ومجهوري وتركي

 وصربيا واجلبل األسود.

ــة   ــدة امليدانيـ ــيت    املتحـ ــات الـ ــية للمعلومـ ــادر الرئيسـ ــي املصـ هـ
يتضــمنها هــذا التقريــر. غــري أنــه أشــار إىل أن األفرقــة امليدانيــة   
ــة       ــها املشــاكل األمني ــن بين ــات، وم ــن املعوق ــددا م صــادفت ع
ــب       ــن جانـ ــاون مـ ــدم التعـ ــول وعـ ــبل الوصـ ــار إىل سـ واالفتقـ
األطراف، وإن كان أهم هذه املعوقـات هـو عـدم وجـود آليـة      

اإلبـالغ علـى الصـعيد القطـري. وهـو اعتـرب أن       فاعلة للرصد و
ــر ميثــل   ــدء   “نقطــة حتــول”هــذا التقري ــة اهلادفــة إىل ب يف احلمل

يتـألف مـن    “نظام لالمتثال واإلنفاذ”بإقامة “ حقبة التطبيق”
العناصـر الرئيسـية التاليـة: اسـتعراض سـلوك أطـراف الصــراع،       
مبــا يفضــي إىل تســمية األطــراف املخالفــة ووضــع قائمــة ــا؛    
وكفالة مساءلة األطراف املخالفة، وخاصـة مـن خـالل فـرض     
تدابري عملية حمددة األهداف؛ وإنشـاء آليـة للرصـد واإلبـالغ.     

طرفـا مسـؤوال    ٥٤وأبلغ املمثل اخلـاص الـس بأنـه مت حتديـد     
عن جتنيد األطفال واستخدام اجلنود األطفال. وشـجع أعضـاء   

ــدابري تســ    ــاء بوعــودهم باختــاذ ت ــى الوف تهدف هــذه الــس عل
األطراف حتديدا وتشمل فرض قيود على السـفر وحظـر علـى    
توريــد األســلحة. واقتــرح االضــطالع باســتجابة ذات أربــع       
شــعب إلــاء اإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل، أوال، فــرض   
تدابري جزائيـة ذات أهـداف حمـددة؛ وثانيـا، تشـكيل جلنـة مـن        

دة؛ الــس الســتعراض ورصــد فــرض التــدابري اجلزائيــة احملــد      
وثالثا، أن يطلـب مـن األطـراف املسـجلة يف قـوائم الرصـد أن       
تعد يف غضون ستة شهور، بالتعـاون مـع ممثلـي األمـم املتحـدة      
يف امليــدان، خططــا مقيــدة بــزمن معــني إلــاء االنتــهاكات؛       
ــة وضــعها موضــع      ــالغ بغي ــة الرصــد واإلب ــا، اعتمــاد آلي ورابع

ــوظفي      ــزاعم ارتكــاب م ــاجال. وخبصــوص م ــذ ع ــم التنفي األم
املتحدة حلفظ السالم لالستغالل واالنتـهاك اجلنسـي، دعـا إىل    
إجـراء اسـتعراض أساسـي وشـامل. وفيمـا يتعلـق بآليـة الرصـد         
واإلبالغ، أشار إىل أمهية أن تشكل املعلومات اليت يـتم مجعهـا   
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منطلقا الختاذ اإلجراءات، وأهاب مبجلس األمن أن يكـون يف  
  .)٣٧(صددمقدمة متخذي اإلجراءات يف هذا ال

وأكــدت نائبــة املــدير التنفيــذي لليونيســيف أن جملــس   
ــه القــدرة علــى اختــاذ إجــراءات حامســة مــن خــالل      األمــن لدي
ترمجــة االلتزامــات الــيت تــنص عليهــا املعــايري القانونيــة الدوليــة   
وغريهــــا إىل أفعــــال، واعتــــربت أن التــــدابري حمــــددة اهلــــدف  

فيــدة يف حتقيــق املــذكورة يف تقريــر األمــني العــام هــي تــدابري م 
ــتم معاجلــة      ــة مبكــان أن ت ــن األمهي ــه م ــك اهلــدف. ورأت أن ذل
مسألة احملاسبة بشكل أفضل، وأن وضـع آليـة منهجيـة للرصـد     
واإلبــالغ ســيمثل خطــوة كــبرية يف ذلــك االجتــاه. وخبصــوص  
جتنيــد األطفــال يف القــوات املســلحة، ذكــرت أن جهــود نــزع  

ــاج مهمـــة إلـــ      ــالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـ اء جتنيـــد السـ
ــة     ــوريني لضــمان محاي األطفــال. ودعــت إىل اختــاذ إجــراءين ف
األطفال الـذين انتـهكت حقـوقهم، أال ومهـا: إحالـة احلالـة يف       
دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وإدراج محايـة األطفـال يف   
مجيع جوانب عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك العمليـة الـيت   

  .)٣٨(ستنشأ يف دارفور

ــدم   ــة      وق ــذي للجماع ــني التنفي ــار اخلــاص لألم املستش
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا املعـين حبمايـة األطفـال إحاطـة       
للمجلس خبصـوص جتـارب اجلماعـة يف جمـال محايـة األطفـال.       
وأشار إىل أنه ما زال جيـري اسـتخدام األطفـال يف الصـراعات     
ــر أن    ــة. وذكـ ــا يف ذلـــك علـــى اخلطـــوط األماميـ املســـلحة، مبـ

االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا اعتمــدت عــددا مــن  اجلماعــة
ــدريب إىل      ــا تقــدم الت ــة األطفــال، وأ الصــكوك لضــمان محاي
القوات املسلحة والقضاة. وباإلضافة إىل ذلك، تقـوم اجلماعـة   

__________ 

  )٣٧(  S/PV.5129 ٧-٢، الصفحات. 

 .١٠-٧رجع نفسه، الصفحات امل  )٣٨(  

برصد رفاه األطفال عن طريق زيارة األطفال الذين عـادوا إىل  
  .)٣٩(أسرهم، إىل جانب زيارة مواقع التسريح

قــــر املتكلمــــون عمومــــا بالتقــــدم احملــــرز يف وبينمـــا أ   
الســــنوات األخــــرية يف النــــهوض جبــــدول أعمــــال األطفــــال  
ــحة      ــايري واضـ ــاد معـ ــيما اعتمـ ــلحة، وال سـ ــراعات املسـ والصـ
ــال يف     ــة األطفـ ــة محايـ ــدويل لكفالـ ــعيد الـ ــى الصـ ــديدة علـ وشـ
الصراعات املسلحة، فقد شددوا على احلاجـة إىل االنتقـال إىل   

وقـد حـدد جملـس األمـن بالفعـل اخلطـوط        تنفيذ تلـك املعـايري.  
العريضـــة للتـــدابري الالزمـــة لضـــمان تنفيـــذ اإلطـــار القـــانوين،   
ولكنـــها مـــا زالـــت يف انتظـــار التفعيـــل. وأول هـــذه التـــدابري، 

وهــو إنشــاء آليــة للرصــد واإلبــالغ واالمتثــال ــدف إجيــاد  أال
عمليــة مجــع ممنــهج للمعلومــات املوضــوعية واحملــددة واملوثوقــة  

نتــهاكات اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال يف حــاالت  عــن اال
“ حقبـة التطبيـق  ”الصراع املسـلح، اعتـرب عـامال حامسـا جلعـل      

واقعا ملموسـا. ورحـب املتكلمـون خبطـة العمـل الـيت وضـعها        
األمني العام إلنشـاء مثـل هـذه اآلليـة علـى النحـو املطلـوب يف        

  ).  ٢٠٠٤( ١٥٣٩من القرار  ٢الفقرة 

ثلــة مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة بتقريــر  وبينمــا رحبــت مم  
األمني العام، أعربت عن قلقها إزاء الصعوبات اليت قـد تواجـه   
يف مجــع املعلومــات ألغــراض الرصــد واإلبــالغ. ورأت بالتــايل 
ــع       ــة حــوارا م ــم املتحــدة القطري ــة األم ــيم أفرق ضــرورة ألن تق

. وأعـرب  )٤٠(احلكومات املعنية بشأن ضرورة تقدمي املعلومات
الفلــبني وميامنــار عــن قلقهمـا حيــال اقتــراح األمــني العــام   ممـثال 

بأن تطبق األطراف التابعة لألمـم املتحـدة بشـكل عـام ممارسـة      
بدء اتصال مباشر مع األطراف الفاعلة غري احلكومية بوصـفها  
ــة علــى الصــعيد القطــري، ذلــك أن مثــل هــذا      جــزءا مــن اآللي

__________ 

 .١٤-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
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ؤدي إىل التفاعــل قــد يقــوض عمليــات الســالم القائمــة وقــد يــ  
. وشــدد ممثــل اليابــان علــى أنــه لــدى جتميــع )٤١(نتــائج عكســية

املعلومات وتقييم احلالـة بواسـطة اآلليـة الـيت ستنشـأ مسـتقبال،       
ينبغي لتلك اآللية ضمان التعبري الوايف عن األصوات املوجـودة  

. وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن اعتقاده بـأن  )٤٢(يف امليدان
ــدر أكـــ  ” ــة إىل قـ ــاك حاجـ ــة هنـ ــوح واالنتقائيـ ــن الوضـ “ رب مـ

الشراكة اليت تشكل أساس اإلبـالغ علـى الصـعيد القطـري      يف
ــة املقترحــة، والــيت تضــم احلكومــات واتمــع املــدين        يف اآللي

. ودعــا ممثــل أوغنــدا إىل إجــراء مشــاورات )٤٣(واألمـم املتحــدة 
دقيقة وشفافة بني األمـني العـام والـدول األعضـاء خـالل مجـع       

  .)٤٤(املعلومات

ــول،         ــري مقب ــراهن غ ــل فرنســا أن الوضــع ال وأكــد ممث
واعترب أن التـدابري احملـددة اهلـدف أمـر ضـروري، ولكنـه شـدد        
يف الوقت ذاته على ضـرورة أن تكـون التـدابري جـزءاً مـن آليـة       
شــاملة للرصــد واإلبــالغ تتضــمن أيضــا إعــادة إدمــاج اجلنــود    

دة . وعلى نفس املنـوال، أشـار ممثـل اململكـة املتحـ     )٤٥(األطفال
إىل أن الرصد واالستعراض ليسا غاية يف حد ذاما، بل جيـب  
أن يؤديا إىل عمل فعال حني ال يكفي التقدم احملـرز. وقـال إن   
اســـتخالص االمتثـــال مـــن األطـــراف يف الصـــراعات املســـلحة 
سيقتضي إجياد اإلطار املؤسسـي الصـحيح، علـى النحـو الـذي      

ــو     ــرب أيضــا، ه ــام. واعت ــني الع ــر األم ــن   يقترحــه تقري وغــريه م
__________ 

(الفلـــــــــــــبني)؛  ٢٠املرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه، الصـــــــــــــفحة     )٤١(  
 (ميامنار). ٧٤، الصفحة S/PV.5129 (Resumption 1) و

  )٤٢(  S/PV.5129 ٢٣، الصفحة. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

  )٤٤(  S/PV.5129 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة. 

  )٤٥(  S/PV.5129١٦لصفحة ، ا. 

ــتكلمني ــاج    )٤٦(امل ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ، أن ن
  .)٤٧(عنصر حيوي من عناصر بناء السالم بعد انتهاء الصراع

ويف حني أن أغلبية املتكلمني أيدوا بشـدة اللجـوء إىل     
تدابري حمددة اهلدف، أعرب بعض املتكلمني عـن قلقهـم. فقـد    

اآلثـار احملتملــة  ”اء أعـرب ممثــل الواليـات املتحــدة عـن قلقــه إز   
اليت قد تنجم عـن   “وغري املتوقعة على السياسة العامة واملوارد

. وشـدد  )٤٨(إنشاء جلنة مواضيعية جديدة للجزاءات يف الـس 
ــد التفســري القــانوين      ــل االحتــاد الروســي علــى ضــرورة حتدي ممث

بغيـة جتنـب أي   ”الصحيح لوالية املمثل اخلاص لألمـني العـام،   
، وأشار إىل ضرورة مراعاة التنسـيق املالئـم   “توسع يف التفسري

. ودعــا ممثــل كنــدا إىل قيــام )٤٩(جتنبـا ملــا هــو زائــد عــن احلاجـة  
األمني العام بتشجيع توحيـد متطلبـات اإلبـالغ والتقيـيم أينمـا      
كان هناك تداخل ظاهري مع جدول األعمال املتصـل حبمايـة   

جنـتني  . وحـث ممثـل األر  )٥٠(املدنيني وبـاملرأة والسـالم واألمـن   
الس على توخي احلـذر يف حتديـد نطـاق تنفيـذ خطـة العمـل       
املقترحــة ألن تصــنيف االنتــهاكات الـــيت ميكــن رصــدها قـــد      
خيتلف بـاختالف احلالـة. ودعـا عـالوة علـى ذلـك إىل حتسـني        
التنســـيق بـــني الـــس واجلمعيـــة العامـــة والـــس االقتصـــادي 

ــر املت   ــة يف أم ــة العام ــد  واالجتمــاعي: فتنظــر اجلمعي ابعــة، ويعق
الس االقتصادي واالجتماعي دورات رفيعة املسـتوى بشـأن   

  .  )٥١(مسألة األطفال والصراعات املسلحة
__________ 

 ٢٨(اليونـــــان)؛ والصـــــفحة  ٢٥املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٤٦(  
ــني)؛ و  ــفحة S/PV.5129 (Resumption 1)(الصـــــــ  ٢١، الصـــــــ

 (غينيا).

  )٤٧(  S/PV.5129 ٢١، الصفحة. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

 .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٩(  

  )٥٠(  S/PV.5129 (Resumption 1) ١٠، الصفحة. 

  )٥١(  S/PV.5129 ٣٣، الصفحة. 
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ومع أن ممثـل كنـدا أيـد اختـاذ تـدابري حمـددة األهـداف          
ــه اقتــرح إقــران ذلــك بوضــع     ضــد األطــراف غــري املمتثلــة، فإن

  .  )٥٢(مؤشرات ومعايري أساسية

ده أن عنصـر إنشـاء آليـة    وأعرب ممثل اهلنـد عـن اعتقـا     
للرصد هو أقل العناصر الرئيسية اليت تضم مفهوم األمني العـام  

قابليـة للتطبيـق العملـي، وذلـك ألن حـاالت      “ حلقبة التطبيق”
الصراع، وخاصة يف أفريقيا، تتسم بطابع جيعـل منـاذج الرصـد    
واإلبالغ واالمتثال غـري عمليـة، ومـن مث تكـون هـذه النمـاذج       

. وانتقــد عــدم تنــاول التقريــر للمســألة احلرجــة  عدميــة الفعاليــة
ــدول      ــة مــن غــري ال ــة إخضــاع اجلهــات الفاعل ــة يف كيفي املتمثل

  .)٥٣(للمساءلة

وتناول بعض املتكلمني مسألة مكافحـة اإلفـالت مـن      
العقــاب بالنســبة إىل اجلــرائم اخلطــرية املرتكبــة ضــد األطفــال،   

ــه احمل    ــذي ميكــن أن تقــوم ب ــدور اهلــام ال ــى ال كمــة فشــددوا عل
اجلنائيــة الدوليــة يف تقــدمي مــن ينتــهكون املعــايري الدوليــة إىل       

. وأشــار ممثــل اليونــان إىل أن نظــام رومــا األساســي )٥٤(العدالــة
يــوفر أساســا قانونيــا لــدور احملكمــة، حيــث أنــه يــنص علــى أن 
ــود      ــن العمــر كجن ــال دون اخلامســة عشــرة م اســتخدام األطف

تـوافر لـديها بالفعـل    يعترب جرمية حرب. وأشار إىل أن الـدول ت 
ــثّ     ــائية، فحـ ــة والقضـ ــن األدوات القانونيـ ــة مـ ــة كاملـ جمموعـ

، علــى االنضــمام إىل أطــراف  )٥٥(الــدول، هــو وممثــل الســنغال 
__________ 

  )٥٢(  S/PV.5129 (Resumption 1) ١١، الصفحة. 

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣(  

  )٥٤(  S/PV.5129 (الربازيـل)؛   ٢٦(اليونان)؛ والصـفحة   ٢٥، الصفحة
ــتني)؛ ٣٣والصـــــفحة  ، S/PV.5129 (Resumption 1) و (األرجنـــ

 ٨(لكســمربغ، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة  ٢الصـفحة  

ــفحة أ( ــلندا)؛ والصـــ ــفحة  ١٢يســـ ــتاين)؛ والصـــ  ١٧(ليختنشـــ
 (مايل). ٢٩(السنغال)؛ والصفحة 

  )٥٥(  S/PV.5129 (Resumption 1) (السنغال). ١٧، الصفحة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل وعلـى       
. وفيما يتعلق باملعايري القانونية، أيد ممثـل  )٥٦(تنفيذ الربوتوكول

ري تصـنيف اسـتخدام اجلنـود األطفــال    بـنن التحـرك صـوب تغـي    
مــن جرميــة حــرب إىل جرميــة ضــد اإلنســانية، واقتــرح إنشــاء    
فريــق عامــل مفتــوح العضــوية تــابع للجمعيــة العامــة حتقيقــا        

  .)٥٧(الغاية  هلذه

وأشــار عــدة مــتكلمني إىل وجــود صــلة بــني األنشــطة   
ــتم عــرب احلــدود، مثــل انتشــار األســلحة      غــري املشــروعة الــيت ت

ــال الصــغرية وجت ــد األطف ــى   )٥٨(ني ــتكلمني عل . وشــدد بعــض امل
ــتم أيضــا معاجلــة مــا يســمى    “ جانــب العــرض”ضــرورة أن ت

ملسألة جتنيد األطفال، مشريين إىل االرتباط املتبادل بني األمـن  
  .)٥٩(والتنمية وإىل أمهية معاجلة األسباب اجلذرية للصراع

وفيما يتعلق حباالت الصراع املشـار إليهـا يف التقريـر،      
ربت البلدان املعنية عن اعتقادها أنه كان من املمكـن تقـدمي   أع

عرض أمشـل جلميـع احلـاالت، حيـث أعـرب ممثـل ميامنـار عـن         
االنتقائيـــة ”اســـتيائه ألن التقريـــر يتصـــف بدرجـــة عاليـــة مـــن 

، وعــن أســفه ألن عمليــة إعــداد القــوائم     “والكيــل مبكيــالني 
 . وأعـرب ممثـل  )٦٠(“درجة معينـة مـن التسـييس   ”تنطوي على 
__________ 

  )٥٦(  S/PV.5129 ٢٥، الصفحة. 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

(اململكـة   ٢١(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٦املرجع نفسـه، الصـفحة     )٥٨(  
ــدة)؛ و  ــفحة S/PV.5129 (Resumption 1)املتحـــــــــ  ٢، الصـــــــــ

(نيجرييـا)؛   ٥(لكسمربغ، باسم االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة   
 ٢٣(اهلنـد)؛ والصـفحة    ١٣(كنـدا)؛ والصـفحة    ١٠والصفحة 
 (غابون).

  )٥٩(  S/PV.5129 ٢٨(الــــــــدامنرك)؛ والصــــــــفحة  ٢٩، الصــــــــفحة 
 ٧-٥الصـــــفحات ، S/PV.5129 (Resumption 1)(اجلزائـــــر)؛ و 

 (نيجرييا).

  )٦٠(  S/PV.5129 (Resumption 1) ، ٧الصفحة. 
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الفلــبني عــن اعتقــاده أن قــوائم اجلهــات املرتكبــة لالنتــهاكات   
ــون    ” ــي أن تكـ ــا ينبغـ ــة كمـ ــري دقيقـ ــة وغـ ــدو ناقصـ . )٦١(“تبـ

الـــوارد يف  “ســـوء التصـــنيف”واعتـــرض ممثـــل أوغنـــدا علـــى 
  .)٦٢(التقرير بشأن بلده

نـص   )٦٣(وأدىل الرئيس بعـد ذلـك ببيـان باسـم الـس       
  الس:  على مجلة أمور منها أن

جديـد إدانتـه القويـة لقيـام األطـراف يف الصـراعات        يؤكد مـن   
املسلحة بتجنيد األطفال اجلنود واستخدامهم منتهكة بـذلك االلتزامـات   
الدوليــة املنطبقــة عليهــا، وجلميــع االنتــهاكات واالعتــداءات األخــرى        

  املرتكبة ضد األطفال يف حاالت الصراع املسلح.  

ــع األطــراف يف الصــراعات املســلحة ع     ــى الكــف  وحيــث مجي ل
  فورا عن هذه املمارسات اليت ال ميكن السكوت عليها؛  

ويؤكد من جديد احلاجة املاسة آللية منتظمـة وشـاملة للرصـد      
حـــد لإلفـــالت واإلبـــالغ، وتصـــميمه علـــى ضـــمان االمتثـــال ووضـــع   

  العقاب؛    من

ــا ا    ــاء  ويؤكــــد مــــن جديــــد أيضــ ــة إنشــ ــام عمليــ عتزامــــه إمتــ
  بسرعة.    اآللية

  
ــرار    ــس   ٢٠٠٥( ١٦١٢القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 متـــوز/ ٢٦املعقـــودة يف  ٥٢٣٥يف جلســـته  األمـــن

  ٢٠٠٥  يوليه

متوز/يوليــــــه  ٢٦، املعقــــــودة يف ٥٢٣٥يف اجللســــــة   
ــر    ٢٠٠٥ ــرة أخــرى تقري ــه م ــس يف جــدول أعمال ، أدرج ال

. ووجــه )٦٤(األمــني العــام عــن األطفــال والصــراعات املســلحة  
__________ 

  )٦١(  S/PV.5129 ٢٠، الصفحة. 

  )٦٢(  S/PV.5129 (Resumption 1) ، ٢٠الصفحة. 

  )٦٣(  S/PRST/2005/8. 

  )٦٤(  S/2005/72. 

ــرار  ــاه إىل مشــــروع قــ ــان) االنتبــ ــرئيس (اليونــ ــد  )٦٥(الــ اعتمــ
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٥( ١٦١٢باإلمجـ
  الذي نص على مجلة أمور منها أن الس:  

يــدين بقــوة قيــام أطــراف الصــراع املســلح بتجنيــد واســتخدام     
  األطفال اجلنود؛  

حييط علما خبطة العمل املقدمة مـن األمـني العـام بشـأن إنشـاء        
  والصراع املسلح؛  آلية للرصد واإلبالغ معنية باألطفال 

ــة الرصــد       يطلــب إىل األمــني العــام أن ينشــئ، دون إبطــاء، آلي
  واإلبالغ املذكورة أعاله، مع البدء بتطبيقها، يف حدود املوارد املتاحة؛  

ــه الشــــديد إ    زاء انعــــدام التقــــدم يف وضــــع  يعــــرب عــــن قلقــ
ــذ ـــ    وتنفيـ ــا إليه ــيت دعـ ــل الـ ــط العمـ ــرة خطـ ــراره   ٥ا يف الفقـ ــن قـ (أ) مـ
  ؛  )٢٠٠٤(  ١٥٣٩

يقرر أن ينشئ فريقا عامال تابعا لس األمن يتألف مـن مجيـع     
  أعاله؛    أعضاء الس الستعراض تقارير اآللية املشار إليها

يقرر مواصلة تضـمني واليـات عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ         
السالم أحكاما حمددة حلماية األطفال، مبا يف ذلـك القيـام، حسـب كـل     

  رين خمتصني حبماية األطفال؛  حالة على حدة، بنشر مستشا

حيث مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول األعضاء وكيانـات    
ــز قــدرات      ــى دعــم تطــوير وتعزي ــة، عل األمــم املتحــدة واملؤسســات املالي
املؤسسات الوطنية وشبكات اتمع املدين احملليـة مـن أجـل الـدفاع عـن      

ــهم وت     ــن الصــراع املســلح ومحايت ــال املتضــررين م ــهم ضــمانا  األطف أهيل
  الستدامة املبادرات احمللية حلماية األطفال.  

  
ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

    ٢٠٠٦  يوليه متوز/ ٢٤املعقودة يف  ٥٤٩٤

ــه  ١٠يف    ــس  ٢٠٠٦متوز/يوليــ ــيس الــ ــال رئــ ، أحــ
موجهـة إليـه مـن رئـيس      ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة 
__________ 

  )٦٥(  S/2005/477. 
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من املعـين باألطفـال والصـراعات    الفريق العامل التابع لس األ
ــذ اختــاذ    )٦٦(املســلحة ــق من ــر عــن أنشــطة الفري ــل ــا تقري ، حيي
ــرار  ــد اســتهل    ٢٠٠٥( ١٦١٢الق ــل ق ــق العام ). وكــان الفري

أعماله مبناقشة تقرير األمني العام عن حالة حمددة مـن حـاالت   
ــن      ــس األم ــى جــدول أعمــال جمل الصــراع املســلح مدرجــة عل

ت خطرية حلقوق الطفـل، وهـو حتديـدا    وارتكبت فيها انتهاكا
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ــام ع ــني الع ــر األم . )٦٧(تقري

وقامت املمثلة اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة      
ــارت إىل      ــث أشـ ــل، حيـ ــق العامـ ــى الفريـ ــر علـ ــرض التقريـ بعـ
ــاتق مجيــع        ــى ع ــع عل ــية. فــأوال، تق ــة الرئيس ــتنتاجاته الثالث اس

ة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك الــدول اــاورة،     األطــراف الفاعلــ 
ــان    مســـؤولية وضـــع حـــد لتلـــك االنتـــهاكات؛ وينبغـــي حرمـ
اجلماعات واألفراد الـذين جتـاهلوا متامـا قـرارات جملـس األمـن       
من السبل والوسـائل الـيت متكنـهم مـن االسـتمرار يف ارتكـاب       
جرائمهم؛ وجيب وضع حـد حلريـة تنقلـهم يف مجيـع األراضـي      

وباجتاه البلدان اـاورة مثـل روانـدا. وثانيـا، جيـب       الكونغولية
دعــم حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة للقيــام بواجباــا 
ــن الصــراع املســلح،       ــال املتضــررين م ــة األطف ــة يف محاي املتمثل

يف ذلك محايتهم مـن العنـف اجلنسـي؛ وجيـب عليهـا تعزيـز        مبا
فـالت مـن   النظم القضـائية املدنيـة والعسـكرية ووضـع حـد لإل     

ــوفر املــوارد      ــدويل أن ي ــا، جيــب علــى اتمــع ال العقــاب. وثالث
الالزمــة مــن أجــل دعــم إعــادة إدمــاج األطفــال يف جمتمعــام    

  احمللية األصلية.  

متوز/يوليـــــه  ٢٤، املعقـــــودة يف ٥٤٩٤ويف اجللســـــة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٦

ــه  ٦ ــام مـــن ممثـــل    موجهـــة إىل األمـــني  ٢٠٠٦متوز/يوليـ العـ
__________ 

  )٦٦(  S/2006/497. 

  )٦٧(  S/2006/389. 

، حييــل ــا ورقــة مفاهيميــة لتوجيــه املناقشــة الــيت       )٦٨(فرنســا
  ستجري يف هذه اجللسة بشأن األطفال والصراعات املسلحة.  

واسـتمع الـس إىل إحاطـات قـدمها كـل مـن املمثلـة          
اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والصــراعات املســلحة،  

ملـدير املعـاون لربنـامج األمـم     واملديرة التنفيذيـة لليونيسـيف، وا  
ــدير      ــة وم ــة بالنياب ــة االجتماعي ــدير التنمي ــائي، وم املتحــدة اإلمن
وحدة منع الصراعات وإعـادة اإلعمـار التابعـة للبنـك الـدويل،      
ــال والصــراعات املســلحة.      ــة باألطف ــة الرصــد املعني ــل هيئ وممث

 ،وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو كـل مـن إسـرائيل       
 الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة وبــنن، والربازيــل، ،وغنــداوأ

 األمـن  شـبكة  باسـم ( وسـلوفينيا  النكـا،  وسري مارينو، وسان

ــاال، ،)البشــري ــال وغواتيم ــة( وفرتوي ــة - مجهوري  ،)البوليفاري
 وكولومبيـــا، وكنـــدا، ،)٦٩()األورويب االحتـــاد باســـم( وفنلنـــدا

  .)٧٠(طنيفلس عن الدائم واملراقب وميامنار، ومصر، وليربيا،

ورحبت املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باألطفـال      
) بوصـفه  ٢٠٠٥( ١٦١٢والصراعات املسـلحة باختـاذ القـرار    

خطوة تارخيية يف جمال محاية األطفال. ولكنها أشارت إىل أنـه  
على الرغم من املوجـة القويـة لـدعم القـرار، ال يـزال األطفـال       

طفـل ال يزالـون    ٢٥٠ ٠٠٠يعانون. وقالت إن ما يزيد علـى  
يستغلون كجنود أطفال من قبل القوات واجلماعات املسـلحة  

تشـريد مـا يزيـد علـى      ٢٠٠٣يف أحناء العامل، بينما جرى منذ 
__________ 

  )٦٨(  S/2006/494. 

ــا     )٦٩(   ــن ألباني ــان كــل م ــد البي ــا ،أي ــلنداأو ،وأوكراني ــا ،يس  ،وبلغاري
ــنة ــا ،واهلرســـك والبوسـ ــل ،وتركيـ ــود واجلبـ ــة ،األسـ  ومجهوريـ

 ،نيــاوروما ،مولــدوفا ومجهوريــة ،ســابقا اليوغوســالفية مقــدونيا
 .والنرويج ،وليختنشتاين ،وكرواتيا ،وصربيا

كانـــت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ممثلـــة بـــوزيرة حقـــوق    )٧٠(  
اإلنســان؛ وكــان ممثــل اهلنــد مــدعوا للمشــاركة ولكنــه مل يــدل   

 ببيان.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــد      ١٤ ــا، وتتزاي ــل قســرا داخــل أوطــام وخارجه ــون طف ملي
عمليات خطف األطفـال منهجيـة وانتشـارا. وأشـارت إىل أن     

) قـد أشـرفت   ٢٠٠٥( ١٦١٢املرحلة األوىل من تنفيذ القـرار  
علـــى االنتـــهاء، فأكـــدت أنـــه حـــان الوقـــت لتوســـيع النطـــاق 
اجلغرايف آللية الرصد واإلبالغ لتشـمل مجيـع احلـاالت املعنيـة.     
وباإلضافة إىل ذلك، دعت اتمع الدويل إىل البـدء بـالنظر إىل   
حلول طويلة األجل فيما يتعلق باألطفال املتأثرين بالصراعات 

  .  )٧١(املسلحة

وأفادت املديرة التنفيذية لليونيسـيف بأنـه علـى الـرغم       
ــه الــس فيمــا يتصــل ــذه       ــذي يقــوم ب ــدور النشــط ال مــن ال
املســألة علــى مــدى ســنوات، مــا زال هنــاك عمــل كــثري يــتعني 
القيام به. وأشـارت إىل أنـه باإلضـافة إىل ضـرورة وجـود آليـة       

لة فعالة للرصد واإلبالغ، هناك ثـالث مـن اـاالت ذات الصـ    
) تســترعي اهتمامــا خاصــا،  ٢٠٠٥( ١٦١٢املباشــرة بــالقرار 

أال وهــي اســتخدام األطفــال مــن جانــب القــوات واجلماعــات  
ــى أســاس اجلــنس، واألســلحة الصــغرية     املســلحة، والعنــف عل
واألسلحة اخلفيفـة. وشـددت علـى وجـوب أن تكـون الوقايـة       
والتسريح وإعادة اإلدمـاج عمليـة شـاملة، حبيـث تشـمل أيضـا       

د األطفـــال بـــالتعليم والتـــدريب والـــدعم واحلمايـــة مـــن  تزويـــ
  .  )٧٢(االضطهاد واالستغالل

وأفــاد املــدير املعــاون لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     
خبصوص املبادرات اليت يضطلع ـا الربنـامج اإلمنـائي لتشـجيع     
ــدائم مــن خــالل     الشــباب علــى اإلســهام يف إحــالل الســالم ال

  .  )٧٣(جخمتلف مشاريع إعادة اإلدما
__________ 

  )٧١(  S/PV.5494 ٥-٣، الصفحات. 

 .٧-٥الصفحات  املرجع نفسه،  )٧٢(  

 .٨و  ٧ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )٧٣(  

وقال مدير التنميـة االجتماعيـة بالنيابـة ومـدير وحـدة        
ــدويل إنــه        ــك ال ــة للبن ــار التابع ــادة اإلعم ــع الصــراعات وإع من
خالل السنوات العشر املاضية، ضاعف البنك كثريا من عملـه  
ــي       ــل التحليل ــاد خبصــوص العم يف جمــال الصــراع املســلح. وأف

رى السـعي  الذي يضطلع بـه البنـك الـدويل، مشـريا إىل أنـه جـ      
مــن خـــالل الدراســات األخـــرية إىل تــوفري إرشـــاد خبصـــوص    
ــاقش       ــا. ون ــود يف أفريقي ــال اجلن ــاج األطف ــادة إدم تســريح وإع
ــال يف    ــلة باألطفــ ــا عمليــــات البنــــك الــــدويل ذات الصــ أيضــ
الصراعات ويف حاالت ما بعـد انتـهاء الصـراع مباشـرة، كمـا      
ــو    ــة الكونغــــ ــوار ومجهوريــــ ــوت ديفــــ ــال يف كــــ ــو احلــــ هــــ

  .  )٧٤(يةالدميقراط

وقال ممثل هيئـة الرصـد املعنيـة باألطفـال والصـراعات        
املســلحة إن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق الطفــل مســتمرة يف 
املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، بـل وتـزداد    
كثافــة. وذكــر أن رصــد االنتــهاكات واإلبــالغ عنــها يشــكل   

ن تـتم مالحقـة   نقطة انطالق أساسية للحمايـة، ولكـن ينبغـي أ   
ــة األمــم     ــهاكات يف إطــار جملــس األمــن ومنظوم مــرتكيب االنت
املتحـــدة ككـــل. وباملثـــل، دعـــا حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو  
الدميقراطيــــة إىل كفالــــة تنفيــــذ اجلــــزاءات املفروضــــة مــــن      

  .  )٧٥(األمن  جملس

ــرار      ــة القـ ــاال إىل أمهيـ ــون إمجـ ــار املتكلمـ  ١٦١٢وأشـ

وقـت املناسـب. ورحبـوا    )، وأكدوا أمهية تنفيـذه يف ال ٢٠٠٥(
بإنشـاء الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والصـراعات املسـلحة،        
وتعيني املمثلـة اخلاصـة اجلديـدة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال        
ــد     ــة الرصــ ــاري آلليــ ــذ اجلــ ــلحة، وبالتنفيــ ــراعات املســ والصــ
ــن        ــي، مـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــره ممثـ ــا ذكـ ــا ملـ ــالغ. ووفقـ واإلبـ

__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٧٤(  

  )٧٥(  S/PV.5494 (Resumption 1) ، ٢٠و  ١٩الصفحتان. 
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ــة   الضــروري اآلن ضــمان العمــل  الفعــال هلــذه األدوات جمتمع
وضمان مصداقية وصحة املعلومات اليت يتلقاهـا جملـس األمـن    
عن طريق اآللية املتعـددة املسـتويات مـن عناصـر آليـة التقـارير       

  .)٧٦(والرصد املوجودة على األرض

وشــددت ممثلــة الــدامنرك علــى أنــه باختــاذ قــرار جملــس    
مـا سـبق أن   )، متكّن الس من حتقيـق  ٢٠٠٥( ١٦١٢األمن 

ــع      ــرا مســتحيال: أال وهــو دف ــاره أم ــه الكــثريون باعتب ــى عن ختل
موضوع نقـاش مواضـيعي ليتحـول مـن مسـألة عامـة ال التـزام        
ــا إىل أمــر ذي آثــار هامــة وعملياتيــة ألعمــال جملــس األمــن.  

، عن األمل يف أن ميتـد التصـميم   )٧٧(وأعربت، هي وممثل كندا
ىل مسـائل أخـرى ذات   الذي أظهره الس يف هذا املوضـوع إ 

صــلة مــن قبيــل مســألة محايــة املــدنيني ومســألة املــرأة والســالم  
. وقال ممثل الكونغو إن الدور املباشر لـس األمـن   )٧٨(واألمن

ــن مســؤوليته عــن صــون       ــال، كجــزء م ــة األطف يف جمــال محاي
. )٧٩(الســلم واألمــن الــدوليني، قــد أصــبح اآلن حقيقــة ثابتــة      

مـن   ٢٤عرض اإلشارة إىل املادة وذكر ممثل سان مارينو، يف م
ــر     ــل دورا أكث ــه ال يســتطيع أن يتخي ــاق األمــم املتحــدة، أن ميث

. ومن الناحية األخرى، أكد ممثل فرتويـال  )٨٠(إحلاحا للمجلس
ــة) أن عمــل الــس هــو عمــل مكمــل    -(مجهوريــة  البوليفاري

ــه اجلمعيــة العامــة يف معاجلــة     للــدور الرئيســي الــذي تضــطلع ب
  .)٨١( العاملحالة األطفال يف
__________ 

  )٧٦(  S/PV.5494 ، ٣٠الصفحة. 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PV.5494 (Resumption 1) ، ٤و  ٣الصفحتان. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

ــال      ــاد الروســـي أن االمتثـ ويف حـــني أكـــد ممثـــل االحتـ
) الــذي يــنص علــى أولويــة     ٢٠٠٥( ١٦١٢الكامــل للقــرار   

إنشــاء آليــة الرصــد واإلبــالغ يف احلــاالت املدرجــة يف جــدول  
، قــال بعــض املــتكلمني إنــه ينبغــي النظــر يف  )٨٢(أعمــال الــس

 املدرجـة  مواصلة توسيع نطاق عمل اآللية ليشمل البلـدان غـري  
ــس  ــق   )٨٣(يف جــدول أعمــال ال ــق بأعمــال الفري . وفيمــا يتعل

النكـــا إىل أن ينصـــب التركيـــز    العامـــل، دعـــا ممثـــل ســـري   
األساســي للفريـــق العامــل علـــى األطــراف الفاعلـــة مــن غـــري     
الدول، وذلك لضمان عدم إلقاء عـبء املسـؤوليات اإلبالغيـة    

فاعلـة  املتعددة على كاهل الدول وضمان إخضاع األطـراف ال 
. وطالب ممثل مصر بـأن يتخـذ   )٨٤(من غري الدول لنظام عقايب

الــس علــى الفــور قــرارا بتوســيع نطــاق عمــل الفريــق العامــل 
  .)٨٥(ليشمل األطفال يف األراضي الفلسطينية احملتلة ولبنان

ودعا عدد من املتكلمني إىل وضـع حـد لإلفـالت مـن       
ــه مـــن يرتكبـــون االنتـــهاكات ضـــ    ــع بـ د العقـــاب الـــذي يتمتـ

. وحث ممثال األرجنتني وقطر الفريق العامـل علـى   )٨٦(األطفال
ــع جلــان اجلــزاءات للنظــر يف       ــب م أن يواصــل العمــل عــن كث

__________ 

 .٣٠صفحة املرجع نفسه، ال  )٨٢(  

(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة)؛  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٨٣(  
(اململكـة املتحـدة)؛    ١٧(سلوفاكيا)؛ والصـفحة   ١٤والصفحة 

(الــــــــدامنرك)؛  ٣١(قطــــــــر)؛ والصــــــــفحة  ٢٩والصــــــــفحة 
 (بنن). ٢٠فحة الص، S/PV.5494 (Resumption 1) و

  )٨٤(  S/PV.5494 ٣٨، الصفحة. 

  )٨٥(  S/PV.5494 (Resumption 1) ، ١٧و  ١٦الصفحتان. 

  )٨٦(  S/PV.5494 (غانــــا)؛  ٢٠(بــــريو)؛ والصــــفحة  ١٩، الصــــفحة
ــان)؛ والصـــفحة  ٢٧الصـــفحة  ــاد الروســـي)؛  ٣٠(اليونـ (االحتـ

ــفحة  ــو)؛ و  ٢٧والصــــ ، S/PV.5494 (Resumption 1)(الكونغــــ
م (ســـلوفينيا، باســـ ٤(ســـان مـــارينو)، والصـــفحة  ٣الصـــفحة 

(مجهوريــــة فرتويــــال  ٦شــــبكة األمــــن البشــــري)؛ والصــــفحة 
 (غواتيماال). ٨البوليفارية)؛ والصفحة 
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إمكانية فرض جزاءات ضد املسؤولني عـن أفظـع االنتـهاكات    
ــال   ــة ضــد األطف ــزل    )٨٧(املرتكب ــا ضــرورة ع ــل غان . وأكــد ممث

مرتكيب االنتهاكات ضد األطفـال وتطبيـق اجلـزاءات ضـدهم،     
ــذكر      ــة ت ــه أمهي ــن تكــون ل ــات ل ــع املعلوم وذهــب إىل أن جتمي

. )٨٨(مل يتخــذ مـــن املعلومـــات منطلـــق الختـــاذ اإلجـــراءات  إذا
وحتدث ممثل فنلندا باسـم االحتـاد األورويب، فـأعرب عـن رأي     
مفــاده أن االنتــهاكات اجلســيمة واملســتمرة جيــب أن تقــود إىل 

ــا     ــرد عليه ــة حنــو اهلــدف لل ــدابري حمــددة وموجه ــا  .)٨٩(ت ووفق
ذكره ممثـل فرنسـا، جيـب أن يكـون الـس علـى اسـتعداد،         ملا

ــل     ــتخدام كامـ ــه، السـ ــراحة يف قراراتـ ــذكور صـ ــو مـ ــا هـ كمـ
جمموعة التدابري املتاحة لعقـاب أولئـك الـذين يتحـدون سـلطته      

. وشــجع علــى ذلــك أيضــا ممثــل  )٩٠(بــرفض االمتثــال لقراراتــه 
ــدا ــتكلمني علــ    )٩١(كن ــك، أكــد بعــض امل ــى ذل ى . وعــالوة عل

ــدمي        ــة يف تق ــة الدولي ــة اجلنائي ــه احملكم ــذي تؤدي ــام ال ــدور اهل ال
  .)٩٢(مرتكيب االنتهاكات إىل العدالة

وحث العديد من املتكلمني الس على إيـالء اهتمـام     
خاص لألطفال املتضـررين يف بـرامج نـزع السـالح والتسـريح      
وإعــادة اإلدمــاج. وأكــد عــدد مــن املــتكلمني أمهيــة مجــع مشــل  

. وأشـار  )٩٣(عم الطيب، والتعلـيم، والتـدريب املهـين   األسر، والد
__________ 

  )٨٧(  S/PV.5494 (قطر). ٢٩(األرجنتني)؛ والصفحة  ١٨، الصفحة 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

 .٣٥رجع نفسه، الصفحة امل  )٩٠(  

 .٣٨و  ٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  

ــا)؛ والصــفحة  ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )٩٢(   ــدا)؛  ٣٧(غان (كن
ــفحة ، S/PV.5494 (Resumption 1) و ــم   ٤الصـ ــلوفينيا، باسـ (سـ

 (بنن). ٢٠ شبكة األمن البشري)؛ والصفحة

  )٩٣(  S/PV.5494 (اليونـان)؛   ٢٧(الصـني)؛ والصـفحة    ٢٤، الصفحة
النكـــــا)؛  (ســـــري ٣٨(قطـــــر)؛ والصـــــفحة  ٢٩والصـــــفحة 

 

ممثل فرنسا إىل أن األطفال، يف حالة عدم إدمـاجهم، يكونـون   
  .)٩٤(عوامل حمتملة لظهور األزمات من جديد

وكرر بعض املتكلمني تأكيد أمهيـة التنميـة يف معاجلـة      
ــروب   ــن احلـ ــررين مـ ــال املتضـ ــألة األطفـ ــل )٩٥(مسـ ــا ممثـ ، ودعـ

ــا  ــل إىل اتب ــة    الربازي ع ــج شــامل يضــم املنظــورات االجتماعي
ــوق اإلنســان    ــة ومنظــور حق . وشــدد )٩٦(واالقتصــادية واألمني

عدة متكلمني على ما ملنع نشوب الصراعات من دور يف هـذا  
  .)٩٧(السياق

وذكـــرت ممثلـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة أن       
التقريــــر األخــــري املقــــدم مــــن األمــــني العــــام عــــن األطفــــال  

 )٩٨(لحة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةوالصـــراعات املســـ
يصف وصفا موضوعيا احلالة السائدة يف بلدها، وأشـارت إىل  
ــر ترتكبــها     أن االنتــهاكات الــيت ســلط عليهــا الضــوء يف التقري
على حنو رئيسي عناصر اجلماعات املسـلحة. وأفـادت بالتقـدم    
الــذي أحرزتــه احلكومــة يف جمــال مكافحــة اســتخدام األطفــال  

  .)٩٩(اعات املسلحةيف الصر
__________ 

ــال   ٦، الصــفحة S/PV.5494 (Resumption 1) و ــة فرتوي (مجهوري
(ليربيـا)؛   ١٥(غواتيماال)؛ والصفحة  ٨البوليفارية)؛ والصفحة 

 (كولومبيا). ١٧والصفحة 

  )٩٤(  S/PV.5494 ٣٥، الصفحة. 

  )٩٥(  S/PV.5494 (Resumption 1) مجهوريــــة فرتويــــال  ٦، الصــــفحة)
 (بنن). ٢٠البوليفارية)؛ والصفحة 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

  )٩٧(  S/PV.5494 ــفحة ــة)؛   ١٠، الصـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ (مجهوريـ
(فرنســــــــا)؛  ٣٥(الصــــــــني)؛ والصــــــــفحة  ٢٤والصــــــــفحة 

ــفحة S/PV.5494 (Resumption 1) و ــار)؛  ١٣، الصـــــــ (ميامنـــــــ
 (بنن). ٢٠(كولومبيا)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 

  )٩٨(  S/2006/389. 

  )٩٩(  S/PV.5494 ١٢-١٠، الصفحات. 
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نص علـى مجلـة    )١٠٠(وأدىل الرئيس ببيان باسم الس  
  أمور منها أن الس:  

ــال          ــام لألطف ــني الع ــدة لألم ــة خاصــة جدي ــيني ممثل يرحــب بتع
  والصراع املسلح، السيدة راديكا كوماراسوامي؛  

ــة      ــة الرصـــد واإلبـــالغ املتعلقـ ويرحـــب بالتنفيـــذ اجلـــاري آلليـ
لح، ويــدعو األمـني العــام إىل التعجيـل بــه وفقــا   باألطفـال والصــراع املسـ  

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦١٢للقرار 

ويرحــب بأنشــطة فريقــه العامــل املعــين باألطفــال والصــراعات    
  املسلحة، كما وردت يف تقرير رئيسه؛  

ــة       ــز محاي ــذل جهــد متجــدد لتعزي ويــدعو اتمــع الــدويل إىل ب
  األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة؛  

لتقريـــر املقبـــل لألمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ القـــرار  ويتطلـــع إىل ا  
ــأثرين   ٢٠٠٥( ١٦١٢ ــال املتـــ ــة باألطفـــ ــابقة املتعلقـــ ــه الســـ ) وقراراتـــ

  بالصراعات املسلحة.  
  

بيـــــان صـــــادر عـــــن الـــــرئيس يف جلســـــة جملـــــس    

 تشــــرين الثــــاين/ ٢٨املعقــــودة يف  ٥٥٧٣ األمــــن

    ٢٠٠٦  نوفمرب

، قـــدم األمـــني ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٦يف   
، أفـاد فيـه،   )١٠١(تقريرا عن األطفال والصراعات املسـلحة  العام

يف مجلة أمور، بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ،       
والتقـــدم احملـــرز يف وضـــع وتنفيـــذ خطـــط العمـــل املطلوبـــة يف 

). وتضــمن التقريــر ٢٠٠٤( ١٥٣٩(أ) مــن القــرار  ٥الفقــرة 
سـيع نطـاق   عددا من التوصيات، ومنها أن ينظـر الـس يف تو  

تركيزه وأن يويل نفس القدر مـن الرعايـة واالهتمـام لألطفـال     
__________ 

)١٠٠(  S/PRST/2005/33. 

)١٠١(  S/2006/826  وCorr.1   ١٦١٢، املقدم عمال بقرار جملـس األمـن 

)٢٠٠٥.( 

ــثرية      ــن الصــراعات املســلحة يف كــل احلــاالت امل املتضــررين م
ــة       ــن األمهي ــدراً متســاوياً م ــن ق ــس األم ــق؛ وأن يعطــي جمل للقل
جلميع أنواع االنتهاكات اجلسيمة حبيث ال تقتصر علـى جتنيـد   

قتل األطفـال وتشـويههم   واستخدام األطفال بل وتشمل أيضاً 
واالغتصــاب واألشــكال األخــرى مــن العنــف اجلنســي اخلطــري 
واالختطاف واالعتـداء علـى املـدارس واملستشـفيات وحرمـان      

  األطفال من املساعدات اإلنسانية.  

 تشــرين الثــاين/ ٢٨، املعقــودة يف ٥٥٧٣ويف اجللســة   

، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه التقريــــر ٢٠٠٦نــــوفمرب 
أعــاله. واســتمع الــس إىل إحاطــات قــدمها األمــني   املــذكور

ــال    ــة باألطفــ ــام املعنيــ ــة لألمــــني العــ ــة اخلاصــ ــام، واملمثلــ العــ
والصــراعات املســلحة، واملــديرة التنفيذيــة لليونيســيف، وممثــل   
ــس       ــع أعضــاء ال ــات مجي ــة. وأدىل ببيان ــاذ الطفول ــة إنق منظم

 ونيسـيا، وإند وإسـرائيل،  ،باإلضافة إىل ممثلي كل مـن أسـتراليا  

ــدا، ــل، وأوغن ــنغالديش، والربازي ــنن، وب ــدوتايل وب  وجنــوب ،ن

 وغواتيمـــاال، والعــراق،  وســلوفينيا،  النكــا،  وســري  أفريقيــا، 

ــدا ــدا، ،)١٠٢()األورويب االحتــاد باســم( وفنلن ــا، وكن  وكولومبي

 ونيبــال، والنــرويج، وميامنــار، ومصــر، وليختنشــتاين، ولبنــان،

  .)١٠٣(ونيوزيلندا

أن محايـة األطفـال يف الصـراعات    وذكر األمـني العـام     
املسلحة، وإن بقيـت دومـا واحـدة مـن أولوياتـه الرئيسـية، قـد        

. وقد حتققت مكاسـب  ١٩٩٨حظيت باهتمام أكرب منذ عام 
مهمـة يف وضـع معـايري قانونيـة دوليــة، وهـو التقـدم الـذي قــام        
الس بدور حيوي يف إحرازه من خالل تسليط الضـوء علـى   

__________ 

يســلندا وبلغاريــا أا وأوكرانيــا وأيضــا كــل مــن ألبانيــ  أيــد البيــان  )١٠٢(
وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا    

 ورومانيا وصربيا كرواتيا.

 كان ممثل أفغانستان مدعوا للمشاركة ولكنه مل يدل ببيان.  )١٠٣(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ات اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال. الفئــات الســت لالنتــهاك
وأشار األمني العـام إىل أنـه بعـد أن أصـبحت املعـايري القانونيـة       
قائمــة، حيـــول اتمـــع الـــدويل اآلن تركيـــزه إىل تـــوفري محايـــة  
حقيقية لألطفال، مبا يف ذلك اختاذ التدابري حمـددة اهلـدف ضـد    

سـي  اجلناة. وحث اتمع الدويل على االحتفاظ بـالزخم السيا 
ــد      ــس بتوطيـ ــوم الـ ــه يف أن يقـ ــن أملـ ــرب عـ ــي، وأعـ والعملـ
املكاسب احملققـة وأن يتقـدم حنـو تغطيـة مجيـع احلـاالت املـثرية        

  .)١٠٤(للقلق ومجيع االنتهاكات اخلطرية

وأفادت املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال        
والصراعات املسلحة بأن عددا مـن النجاحـات قـد حتقـق منـذ      

ريــر األخــري لألمــني العــام، ومنــها أن كــثريا مــن       صــدور التق
اتفاقــات الســالم املوقعــة علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضــية  
ــال وإطــارا لتســرحيهم.      ــة األطف ــا خاصــة حبماي تشــمل أحكام
ــع     ــى أرض الواقـ ــذ الفعلـــي علـ ــأن التنفيـ ــع ذلـــك بـ وأقـــرت مـ

يبعــث علــى االرتيــاح، وأن هــذه املســألة حتتــاج إىل تعمــيم    ال
ملناســب ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة. ودعــت إىل بالشــكل ا

توسيع نطاق التركيز ليشـمل مجيـع حـاالت الصـراع املسـلح،      
حىت يعامل مجيع األطفال على قدم املساواة، بغض النظـر عـن   
املكان الذي يقيمون فيه. وأشـارت إىل عـدد مـن االنتـهاكات     
اخلطرية اليت تعتربها حمل اهتمـام خـاص، ومـن بينـها اسـتخدام      
العنــف اجلنســـي كــأداة مـــن أدوات احلــرب وهجـــرة اجلنـــود    
األطفـــال وإعـــادة اســـتخدام أولئـــك األطفـــال داخـــل منـــاطق  

  .)١٠٥(الصراع

وذكرت املديرة التنفيذية لليونيسيف أن جملـس األمـن     
ــد أو تســتخدم      ــت جتن ــيت مــا زال أوضــح، بتســمية األطــراف ال
 اجلنــود األطفــال، تصــميمه علــى أن يقــرن األقــوال باألفعــال.   

__________ 

)١٠٤(  S/PV.5573 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٥(

وأضـــافت أـــا ال تـــزال تشـــعر ببـــالغ القلـــق إزاء الصـــراعات  
ــا الضــوء يف        ــيت ســلط عليه ــدان ال ــد مــن البل ــة يف العدي اجلاري
التقرير األخري لألمني العام، مع اإلشارة علـى وجـه اخلصـوص    
إىل األراضــي الفلســطينية احملتلــة وتشــاد ومجهوريــة الكونغــو      

عملـها بشـكل    الدميقراطية. وأفادت بأن اليونيسـيف، يف إطـار  
وثيق مع العديد من الشركاء، تتفاوض لتوفري إمكانيـة وصـول   
املســاعدات اإلنســانية والــدخول يف حــوار مــع األطــراف بغيــة  
ــة.      ــالقوات املقاتل ــرتبطني ب ــال امل ــد واســتخدام األطف إــاء جتني
وشددت كذلك على مـا للتعلـيم مـن دور رئيسـي، وأشـارت      

فلـــت إدمـــاج األطفـــال يف إىل أن التجربـــة يف البلـــدان الـــيت أغ
عمليات التسريح وإصالحات قطاع العدالـة قـد كشـفت عـن     
حدوث تأثري سليب على الشباب أنفسهم، مع إمكان حـدوث  

  .)١٠٦(تقويض جلهود بناء السالم

وأشــار ممثــل منظمــة إنقــاذ الطفولــة أيضــا إىل أمهيــة         
ــن أي       ــزءا م ــه ليكــون ج ــه وبرجمت ــيم، وإىل ضــرورة متويل التعل

انية. وبوجـه أعـم، ذكـر أن هنـاك ثالثـة مواضـيع       استجابة إنس
جيري جتاهلها يف االستجابات الدوليـة: ممارسـة ضـغوط أقـوى     
من أجل الوصـول اإلنسـاين؛ وإيـالء اهتمـام خـاص بالفتيـات؛       
والتجاوب بشكل أفضل مع التقـارير بشـأن االنتـهاكات ضـد     
ــة       ــن خــالل آلي ــارف م ــع اكتســاب املع ــال إن م ــال. وق األطف

الغ، تتزايـد املســؤولية ويصـبح التجــاوب املالئــم   الرصـد واإلبــ 
  .  )١٠٧(وامللموس مع التقارير هو اخلطوة التالية

ورحـــب املتكلمـــون بالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ القـــرار   
ــة    ٢٠٠٥( ١٦١٢ ــه آليـ ــوم بـ ــذي تقـ ــل الـ ــيما العمـ )، وال سـ

الرصد واإلبالغ والفريـق العامـل، فضـال عـن التقـدم احملـرز يف       
ل القطريـة حمـددة األطـر الزمنيـة. ويف     جمال صياغة خطط العمـ 

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٦(

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٧(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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الوقت نفسه، أعرب املتكلمون عن القلـق إزاء اسـتمرار جتنيـد    
ــل أطــراف الصــراعات املســلحة،      ــن قب ــال م واســتخدام األطف
واتفقوا على أنه مـا زال هنـاك الكـثري مـن العمـل الـذي يـتعني        

  القيام به.  

، مـا مـن مسـألة    ١٩٩٩وقال ممثل فرنسا إنه منذ عام   
عية أخرى يف جدول أعمـال الـس حظيـت مبثـل هـذا      موضو

ــام املســـتدام والعملـــي. واســـتعرض األدوات القائمـــة      االهتمـ
بإجيــاز، وقــال إنــه ينبغــي هلــذه املؤشــرات األوليــة املشــجعة أن   

ــا لتضــييق الفجــوة      ــف جهوده ــى تكثي ــدول عل ــز ال ــني ”حتف ب
ــذه      ــددة هلـ ــائج احملـ ــني النتـ ــا وبـ ــذها هنـ ــيت نتخـ ــراءات الـ اإلجـ

  .  )١٠٨(“ءات يف حاالت الصراعاإلجرا

وأعرب املتكلمون بوجه عام عن تأييـدهم للتوصـيات     
اليت يتضـمنها تقريـر األمـني العـام. وعلـى وجـه التحديـد، أيـد         
ــز الــس ليشــمل مجيــع     معظــم املــتكلمني توســيع نطــاق تركي
فئات االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، مبا يف ذلـك  

ــال وتشــويههم،    ــل األطف ــن أشــكال   قت واالغتصــاب وغــريه م
العنــــف اجلنســــي، وعمليــــات االختطــــاف، ومنــــع وصــــول   
ــال، وشـــن اهلجمـــات علـــى    املســـاعدات اإلنســـانية إىل األطفـ

  املدارس واملستشفيات.  

وقال بعض املتكلمني إنه ينبغي إيالء نفس القـدر مـن     
االهتمــام جلميــع احلــاالت املــثرية للقلــق، وشــدد ممثــل الــدامنرك 

يكون نطــاق آلية الرصـــد واإلبـالغ والفريـق     على ضرورة أن
 ١٦١٢العامـــل كليهمـــا، علـــى النحـــو املرتقـــب يف القـــرار      

. غــري أن مــتكلمني )١٠٩(“مواضــيعيا فعــال بطابعــه”)، ٢٠٠٥(
__________ 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٨(

ــه، الصــــفحة     )١٠٩( ــع نفســ ــدامنرك)؛ والصــــفحة   ١٦املرجــ  ٢٢(الــ
ــفحات (األرجنـــــــــــتني)؛ وا ــو)؛  ٢٧-٢٥لصـــــــــ (الكونغـــــــــ

 ٣٤صــــفحة (مجهوريــــة ترتانيـــا املتحــــدة)؛ وال  ٢٩ والصـــفحة 
 

آخرين أعربـوا عـن اعتقـادهم أنـه ينبغـي للمجلـس أن يواصـل        
. وقـال  )١١٠(التركيز علـى احلـاالت املدرجـة يف جـدول أعمالـه     

نـه علـى الـس أن يتبـع يف التعامـل مـع احلـاالت        ممثل الصني إ
غــري املدرجــة يف جــدول أعمالــه جــا خمتلفــا عــن ذلــك الــذي  
يتبعه يف التعامل مع احلاالت املدرجة يف جدول أعمالـه، ذلـك   
أن هنــاك اختالفــا جوهريــا بــني هــذين النــوعني مــن احلــاالت.  
ــدان غــري      ــد شــواغل البل ــس أن يســعى إىل تبدي ــي للمجل وينبغ

درجــة يف جــدول األعمــال مــن خــالل إشــراكها يف احلــوار   امل
. واعترب ممثل االحتـاد الروسـي أن مـن الضـروري     )١١١(والتعاون

توضيح ما إذا كانت التوصيات الواردة يف التقرير تنطبق على 
القوائم املرفقة فقط أم تنطبق أيضا على مجيع حاالت الصـراع  

كـا ونيبـال أنـه    الن . ورأى ممثال سـري )١١٢(يف مجيع أحناء العامل
من األفضل بالنسبة إىل بعض التوصيات أن تتـولّى النظـر فيهـا    
هيئــات وآليــات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، ولــيس الــس    

. وذكر ممثل أوغندا أن والية املمثلة اخلاصـة لألمـني   )١١٣(نفسه
العام املعنيـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة جيـب أال تتجـاوز       

  .)١١٤(ل أعمال الساحلاالت املدرجة يف جدو
__________ 

(فنلنـــــدا، باســـــم االحتــــــاد    ٣٥(ليختنشـــــتاين)؛ والصـــــفحة   
ــفحتان S/PV.5573 (Resumption 1) األورويب)؛ و  ٩و  ٨، الصــ

 ١٤(ســـلوفينيا، باســـم شـــبكة األمـــن البشـــري)؛ والصـــفحة      
 (كندا).

)١١٠(  S/PV.5573 ــفحة ــني)؛  ١٤، الصــــــــــــــــــــــــــ (الصــــــــــــــــــــــــــ
ــا)؛  ٥-٣، الصــفحات S/PV.5573 (Resumption 1) و (كولومبي

 النكا).  (سري ١١والصفحة 

)١١١(  S/PV.5573،  ١٤الصفحة. 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

)١١٣(  S/PV.5573 (Resumption 1) ــفحة ــري ١١، الصــ ــا)؛  (ســ النكــ
 (نيبال). ١٩والصفحة 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(
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وأكد العديد من املتكلمني أن مـن واجـب الـس أن      
يتخــذ إجــراءات ضــد األطــراف الــيت تواصــل انتــهاك حقــوق    
ــهاكات.     ــف االنت ــال وأن خيضــعها للمســاءلة إذا مل تتوقّ األطف
ــق        ــتكلمني إىل تطبي ــن امل ــد م ــا العدي ــة، دع ــذه الغاي ــا هل وحتقيق

لوقـت ذاتـه، كـرر ممثـل     . ويف ا)١١٥(اجلزاءات احملددة األهـداف 
الصني تأكيد أن بلده ينصح جملس األمـن دائمـا بعـدم اللجـوء     
بشكل متكرر إىل فرض اجلـزاءات أو التهديـد ـا، وأنـه يعتـرب      
ــر بقضــية        ــق األم ــدما يتعل احلــذر ضــروريا بصــورة خاصــة عن
األطفــال والصــراعات املســلحة. والحــظ أن كــل حالــة نــزاع  

ــوز التعمـــ    ــا، وال جيـ ــن غريهـ ــف عـ ــاالت  ختتلـ ــذه احلـ يم يف هـ
  .  )١١٦(اتباع ج واحد باعتباره يصلح جلميع احلاالت  أو

وقال ممثل اليونان إن جملس األمن، مـن خـالل اختـاذه      
، أســـهم يف اإلقـــرار الـــدويل ١٩٩٩ســـتة قـــرارات منـــذ عـــام  

باملسؤولية عن محاية حقـوق اإلنسـان لألطفـال يف الصـراعات     
مجيـع احلـاالت املـثرية     . وبالنسبة إىل مسألة تغطية)١١٧(املسلحة

للقلــق واالنتــهاكات األخــرى خــالف جتنيــد األطفــال، أشــار    
  .)١١٨(ممثل الكونغو إىل املسؤولية عن احلماية

__________ 

)١١٥(  S/PV.5573 ــلوفاكيا)؛ والصـــــــفحة  ٢١، الصـــــــفحة  ٢٢(ســـــ
 ٢٩(الكونغـــــو)؛ والصـــــفحة  ٢٥(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة 

(اململكــة املتحــدة)؛  ٣١(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)؛ والصــفحة 
(فنلنــدا، باســم   ٣٥(ليختنشــتاين)؛ والصــفحة   ٣٤والصــفحة 

، S/PV.5573 (Resumption 1)االحتـــــــــــــــــــــــــــاد األورويب)؛ و 
 (كندا). ١٤  الصفحة

)١١٦(  S/PV.5573 ١٤، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(

وكــرر عــدد مــن الوفــود تأكيــد أمهيــة مراعــاة التــرابط   
  .  )١١٩(القائم بني األمن والتنمية لدى التعامل مع هذه القضية

نـص   )١٢٠(سوأدىل الرئيس بعد ذلك ببيان باسـم الـ    
  على مجلة أمور منها أن الس:  

يثـــــين علـــى العمـــــل الـــــذي اضـــطلعت بـــــه املمثلـــة اخلاصـــة     
لألمــــــني العــــام املعنيــــة باألطفــــال والصــــــراعات املسلحــــــة، الســــيدة  

ــار ــاالت     اديكـ ــة يف حـ ــطتها امليدانيـ ــك أنشـ ــا يف ذلـ ــوامي، مبـ كوماراسـ
  الصراع املسلح؛  

تضطلع به منظمـة األمـم املتحـدة     ويثين أيضا على العمل الذي  
للطفولــة (اليونيســيف) واملستشــارون املعنيــون حبمايــة األطفــال التــابعون  
لعمليـات حفـظ السـالم، بالتعـاون مــع كيانـات األمـم املتحـدة األخــرى        

  ذات الصلة؛  

ويدين بقوة استمرار جتنيد واسـتخدام األطفـال يف الصـراعات      
ملنطبـق، وقتـل األطفـال وتشـويههم،     املسلحة يف انتهاك للقانون الـدويل ا 

واالغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنسـي، واالختطـاف وحرمـان      
األطفـال مــن احلصـول علــى املسـاعدات اإلنســانية، واعتـداء أطــراف يف     

  الصراعات املسلحة على املدارس واملستشفيات؛  

ــؤولي     ــددا مســ ــد جمــ ــلم   ويؤكــ ــون الســ ــن صــ ــية عــ ته الرئيســ
  الدوليني؛    واألمن

رر دعوتــه الــدول املعنيــة املتضــررة بالصــراعات املســلحة،  ويكــ  
واليت مل تشـارك بعـد يف تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ، إىل االنضـمام إىل        
اآلليــة علــى أســاس طــوعي، بالتعــاون مــع املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام    

  واليونيسيف.
__________ 

صـني)؛  (ال ١٤(فرنسا)؛ والصـفحة   ١١املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(
 (الدامنرك). ١٦والصفحة 

)١٢٠(  S/PRST/2006/48. 
    




