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  املسلح والرتاع األطفال - ٣١
  عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 املعنــــون البنـــد  يف نظـــره  لــــدى مقـــررين  واعتمـــد  جلســـتني 

 يف الـس  يف املناقشات ركزتو .“املسلح والرتاع األطفال”
ــام ــة األدوات علـــى األول املقـ  لالنتـــهاكات للتصـــدي املتاحـ

 اســتخدام مثــل املســلحة، الرتاعــات يف األطفــال ضــد املرتكبــة
 الرصـد  آليـة  وتعزيز املتمادين، اجلناة ضد سيما وال اجلزاءات،
 املنشــأة الطفــل حلقــوق اجلســيمة االنتــهاكات بشــأن واإلبــالغ
 الــيت العمـل  خطـط  وتنفيــذ ،)٢٠٠٥( ١٦١٢ القـرار  مبوجـب 
ــألف ــن تتـ ــات مـ ــدة التزامـ ــا مقيـ ــن زمنيـ ــب مـ ــوات جانـ  القـ

 الق ســراح األطفــال املــرتبطني ــا، بــإط املســلحة واجلماعــات
 عـام  ويف املدنية. احلياة يف اإلدماج إعادة وتيسري التجنيد منعو

 يطلـب  الـذي  ،)٢٠١١( ١٩٩٨ القـرار  الـس  اختذ ،٢٠١١
 تقــــاريره مرفقــــات يف يــــدرج أن العــــام األمــــني إىل مبوجبــــه
 هجمـات  شـن  يف تشـارك  الـيت  ةاملسـلح  اتالرتاع يف األطراف
    املستشفيات. و/أو املدارس على متكررة

ــاء   ــود يف النظــر وأثن ــة بن ــدان خاصــة خمتلف ــة، ببل  معين
 األطفـال  ختص اليت األحكام من عددا قراراته يف الس ضمن

 القضـايا  تعميم حنو متواصل اجتاه إىل يشري مما املسلح، والرتاع
  .)٧٠٦(عمله يف الشاملة

 بشـأن  الرئاسـي  البيـان  :٢٠١٠ يونيهحزيران/ ١٦  
  املتمادين اجلناة ضد تدابري اعتماد

 ١٦ يف املعقـــودة ٦٣٤١ جلســـته يف الـــس، اعتمـــد  
 الشـديدة  إدانتـه  فيـه  يكـرر  ارئاسي ابيان ،٢٠١٠ حزيران/يونيه

 الـيت  االعتـداءات  وسـائر  واالغتصاب والتشويه والقتل للتجنيد
__________ 

 املواضـيعية  القضـايا  مراعـاة  تعمـيم  عن معلومات على للحصول  )٧٠٦(
 ،“املــدنيني محايــة” ،٣٢ القســم األول، اجلــزء انظــر األخــرى،

  “.واألمن والسالم املرأة”،٣٣ قسموال

 عـن  وأعـرب  املسلحة، الرتاعات أثناء األطفال حق يف ترتكب
 تســتهدف وتدرجييــة األهــداف حمــددة تــدابري الختــاذ اســتعداده
 هلـــذه وحتقيقــا  .اجلــرائم  تلـــك ارتكــاب  يف املمعنــة  األطــراف 

 بـني  املعلومات وتبادل التعاون زيادة على الس شجع الغاية،
 اخلاصـة  واملمثلة املسلح، والرتاع باألطفال املعين العامل فريقال

 اجلـزاءات  وجلان ،املسلح والرتاع باألطفال املعنية العام لألمني
 لـدى  النظـر،  اعتزامـه  عن أيضا وأعرب خربائها. وأفرقة املعنية
 إدراج يف جتديـدها،  أو تعديلـها  أو اجلزاءات نظم والية إرساء

ــق أحكــام ــأطراف تتعل ـــزاع ب ــيت املســلح الن ــارس ال  أنشــطة مت
 األطفــال حبقــوق يتعلــق فيمــا املنطبــق الــدويل القــانون تنتــهك

 مـن  طلـب  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .املسـلح  النـزاع يف ومحايتهم
 بزيــارة القيــام املســلح والــرتاع باألطفــال املعــين العامــل الفريــق
 تـرد  حالـة  لبحـث  واحـدة،  سـنة  غضـون  يف بعينـه  ببلـد  خاصة

  .)٧٠٧(العام األمني تقرير يف إليها اإلشارة
 تقريــر الــس أنظــار علــى رضعــ اجللســة، تلــك ويف  

 املسـلح  النــزاع  يف األطـراف  األوىل، للمرة يضم، العام لألمني
 م،هلـ  هاواسـتخدام  ألطفالل هاجتنيد إىل باإلضافة تشارك، اليت

 اغتصــــام و/أو األطفــــال وتشــــويه قتــــل يف منطــــي بشــــكل
 األطفـال،  ضـد  املوجـه  اجلنسـي  العنـف  مـن  األخـرى  واألنواع

  .)٧٠٨(الساري الدويل للقانون انتهاك يف
 بعـد  ،املتكلمني من كبري عدد أقر نفسها، اجللسة ويف  

 نيبـال،  مـن  سـابقة  طفلـة  جنديـة  وشهادة اإلعالمية اإلحاطات
 األطفـال  ضـد  املرتكبة اجلرائم عن واإلبالغ الرصد آلية بأمهية

 علــى األطــراف بعــض بتوقيــع ورحبــوا املســلحة، الرتاعــات يف
 الوقـت  ويف .واسـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  لوقف عمل خطط
 عنـد  احلـذر  تـوخي  ضـرورة  علـى  مـتكلمني  عـدة  شـدد  نفسه،

__________ 

)٧٠٧(  S/PRST/2010/10.    
)٧٠٨(  S/2010/181.    
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ــل ــع التعام ــات م ــة اجله ــن الفاعل ــري م ــدول غ ــى حرصــا ال  عل
 وجتنـب  املعنيـة  للحكومـات  الوطنيـة  للسـيادة  الكامـل  االحترام

  .)٧٠٩(اجلماعات هذه على الشرعية إضفاء خطر
 دقيقـــة معلومـــات إىل احلاجـــة علـــى آخـــرون وشـــدد  

 املرتكبـة  للجـرائم  مناسبة استجابة لتمكني منها التحقق وميكن
 دقـة  بشـأن  قلقهـم  عـن  مـتكلمني  عـدة  وأعـرب  األطفـال.  ضد

 القضـايا  بعـض  إىل التقريـر  هذا يضمها اليت اإلشارات وشرعية
ــة ــة حبــاالت املتعلق ــا ،معين ــك يف مب ــدام، يف حــاالت ذل  ال بل
ــة يف وضــعها ينبغــي ــانون مبوجــب املســلحة الرتاعــات خان  الق
  .)٧١٠(الدويل

ــل وذكــر   ــل أن باكســتان ممث ــة حتمي ــوق اإلبــالغ آلي  ف
 الرسـالة  سيضـعف  واليتـها  إطار خارج نطاقها بتوسيع طاقتها

 موضــوع يف العــام األمــني واليــة طريــق عــن نقلــها ينبغــي الــيت
 عــن املــتكلمني بعــض وأعــرب .)٧١١(املســلح والــرتاع األطفــال
 م وقواــا العســكرية كانــت أو  بلــدا شــرطة أن مــن قلقهــم

  .)٧١٢(التقرير مرفق يف مدرجة تزال  ال
ــايري توضـــيح إىل آخـــرون متكلمـــون ودعـــا    رفـــع معـ

ــراف ــة األطـ ــى املدرجـ ــة علـ ــايري القائمـ ــد ومعـ ــراف حتديـ  أطـ
  .)٧١٣(االنتهاك يف ممعنة باعتبارها الرتاعات

__________ 

)٧٠٩(  S/PV.6341، ــاد ٢٩ و ٢٨ تانالصـــــــفح  الروســـــــي)؛ (االحتـــــ
S/PV.6341 (Resumption 1)، ــام)؛ (فييــت ١٦ و ١٥ تانالصــفح  ن

  (الفلبني). ٦٠ و ٥٩ تانوالصفح
)٧١٠(  S/PV.6341، ــاد ٢٨ الصـــــــــــــفحة ــي)؛ (االحتـــــــــــ   الروســـــــــــ

S/PV.6341 (Resumption 1)، الصـــفحة (تايالنـــد)؛ ٨ الصـــفحة 
ــد)؛ ٢٩  ٥٦ الصـــفحة (العـــراق)؛ ٣٤-٣١ الصـــفحات (اهلنـ

    .(باكستان) ٥٩ ةوالصفح (ميامنار)؛
)٧١١(  S/PV.6341 (Resumption 1)، ٥٩ الصفحة.    
  (ميامنار).   ٥٦تان)؛ الصفحة (أفغانس ٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧١٢(  
)٧١٣(  S/PV.6341، ــاد ٢٩ الصـــــــــــــفحة ــي)؛ (االحتـــــــــــ   الروســـــــــــ

S/PV.6341 (Resumption 1)، النكا) (سري ٤٥ الصفحة.    

 إجـراءات  اختـاذ  ضرورة على عموما املتكلمون واتفق  
 األطفــال، ضــد واالعتــداءات االنتــهاكات مــرتكيب ضــد قويــة
ــيما وال ــادين سـ ــهاكات يف املتمـ ــذين االنتـ ــم مت الـ  يف إدراجهـ

 حـني  ويف األقـل.  علـى  سـنوات  مخـس  ملـدة  العام األمني تقرير
 األهـداف،  حمـددة  تدابري فرض دعموا املتكلمني من العديد أن

ــذر ــبعض حـ ــر الـ ــن اآلخـ ــتخدام مـ ــواتر االسـ ــوائي املتـ  والعشـ
ــزاءات ــد أو للجـ ــتخدامها، التهديـ ــرا باسـ ــرورةل نظـ ــالء ضـ  إيـ

 بكـل  املرتبطـة  احملليـة  وللخصـائص  الرتاعـات،  ملنع أكرب اهتمام
 التـدابري  هلـذه  املقصـودة  غـري  للعواقب وكذلك حدة على حالة
  .)٧١٤(أنفسهم األطفال على

 يف أمسـاؤهم  الـواردة  واألفـراد  بـاألطراف  يتعلـق  وفيما  
 املــتكلمني مــن كــبري عــدد رحــب العــام، األمــني تقريــر مرفــق

 قتـــل  لتشـــمل  القائمـــة يف اإلدراج حمفـــزات  نطـــاق  بتوســـيع
 أشـكال  مـن  وغـريه  االغتصـاب  وكذلك وتشويههم، األطفال
ــافة اجلنســــي. العنــــف ــام إدراج إىل وباإلضــ ــة األحكــ  املتعلقــ

 اجلــزاءات ذات جلــان واليــات يف األطفــال ضــد باالنتــهاكات
 يف األطفـال  محايـة  بشـأن  أحكـام  إدراج املتكلمون أيد الصلة،
 تعـيني  عـن  فضـال  السياسـية،  والبعثـات  السـالم  حفـظ  واليات

  األطفال. حبماية معنيني مستشارين

ــه ١٢   ــيع :٢٠١١ متوز/يوليــ ــاق توســ ــايري نطــ  معــ
 عـن  املسـؤولة  األطـراف  لتشمل القائمة يف اإلدراج

  واملستشفيات املدارس على اهلجمات

ــه ١٢ يف   ــذ ،٢٠١١ متوز/يوليـ ــس اختـ ــاع الـ  باإلمجـ
 املعــايري نطــاق مبوجبــه وســع الــذي ،)٢٠١١( ١٩٩٨ القــرار

 مرفقـي  يف املسـلحة  الرتاعـات  يف األطـراف  إلدراج املستخدمة
 املســلح، والــرتاع األطفــال عــن العــام لألمــني الــدوري التقريــر

__________ 

)٧١٤(  S/PV.6341، (الصــــــني)؛  ٣٦ و ٣٥ تانالصــــــفح S/PV.6341 

(Resumption 1)، ــفحة ــيا)؛ ٣٩ الصــ ــفحة (إندونيســ  ٦١ الصــ
    .(بنغالديش)
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 علـى  متكررة هجمات شن يف شاركت اليت األطراف شمللت
  املستشفيات. و/أو املدارس

 اإلجيابيـة  النتـائج  علـى  العـام  األمـني  أكـد  ،اجللسة ويف  
 ،القائمـة  يف املـذكورة  االنتـهاكات  بشـأن  بـذلت  الـيت  للجهود

 خلطـط  الفعال التنفيذ وعلى واستخدامهم، األطفال جتنيد مثل
ــل ــتي مــا وهــو بلــدا، ١٥ يف العم  مــرتكيب فضــح” قيمــة ثب
  .)٧١٥(“م والتشهري اجلرائم

ــقال عــن املتكلمــون أعــرب املناقشــة، وخــالل    إزاء قل
 وشـددوا  ،الناشـئة  واملستشـفيات  املدارس على اهلجمات نزعة
 للسـالم  األساسـية  املكونـات  مـن  مهـا  والصحة التعليم أن على

 معــايري  نطــاق  بتوســيع  رحبــوا  ثَــم  ومــن  الــدائمني،  والتنميــة
 اهلجمــات يف الضــالعة اجلماعــات لتشــمل القائمــة يف اإلدراج

 إطـــار وضـــع اجتـــاه يف اســـتباقية كخطـــوة املرافـــق تلـــك علـــى
ــة ــال لصــاحل احلماي ــن املتضــررين األطف  .املســلحة الرتاعــات م
 الســتة اجلســيمة االنتــهاكات تســاوي أيضــا املتكلمــون وأكــد

__________ 

)٧١٥(  S/PV.6581، ٤ الصفحة.   

ــددة ــرار يف احملـ ــن )٢٠٠٥( ١٦١٢ القـ ــث مـ ــورة، حيـ  اخلطـ
 يف األطفــال وضــعية عــن اإلبــالغ تعزيــز إىل احلاجــة وكــذلك
 األهــداف حمــددة تــدابري وفــرض ورصــدها املســلحة الرتاعــات

ــد ــادين ضـ ــاب يف املتمـ ــهاكات. ارتكـ ــب االنتـ ــبعض ورحـ  الـ
ــإدراج ــة بـ ــن جملـــس جلنـ ــأة األمـ ــال املنشـ ــالقرار عمـ  ١٥٣٣ بـ

 كـــانون يف الدميقراطيــة،  الكونغـــو مجهوريــة  بشــأن  )٢٠٠٤(
 االنتـهاكات  عـن  مسؤولني أفراد عدة ،٢٠١٠ األول/ديسمرب

 املمثلـة  إحاطـة  عقب وذلك ،القائمة يف األطفال دض اجلسيمة
 وقــد .املســلح والــرتاع باألطفــال املعنيــة العــام لألمــني اخلاصــة
 احلـاالت  يف قائمـة ال املسـاءلة  يف الفجـوة  مسـألة  أيضـا  عوجلت

 ويف بعينــها. ببلـدان  خاصـة  جـزاءات  نظــم فيهـا  توجـد  ال الـيت 
 الفريـق  لعمـل  تقـديرهم  عـن  املـتكلمني  من العديد أعرب حني

 ذلـك  يف مبـا  اآلن، حـىت  املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل
 إىل زيارتـه  مثـل  امليدانيـة،  الزيارات يف املتمثلة اجلديدة ممارسته
ــال ــتان، نيبـ ــى وأفغانسـ ــوايل علـ ــرين يف التـ ــاين/نوفمرب تشـ  الثـ

 علــــى منــــهم عــــدد شــــدد ،٢٠١١ وحزيران/يونيــــه ٢٠١٠
 علـى  قدرتـه  وحتسني توصياتهل مناسبة متابعة كفالة إىل احلاجة
  .األطفال متس اليت العاجلة للحاالت استجابة بسرعة العمل

    
  املسلح والنـزاع األطفال :اجللسات

  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة

 دعواتال
   عمال

   ٣٧ ملادةبا
   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

  والتصويت القرار
 املعارضون -  (املؤيدون

 عن املمتنعون - 
  التصويت)

              ٦٣٤١    
  حزيران/ ١٦

  ٢٠١٠ يونيه

ــر ــني تقريــــــ ــام األمــــــ  العــــــ
)S/2010/181(    

ــالة  ١٥ مؤرخـــــــــــة رســـــــــ
ــه  ٢٠١٠ حزيران/يونيــــــــــــــ

 مــن العــام األمــني إىل موجهــة
 لدى للمكسيك الدائم املمثل
  )S/2010/314( املتحدة األمم

 ١١ مؤرخـة  رسالة
ــه  حزيران/يونيــــــــــ

ــة ٢٠١٠  موجهــــــ
 الـدائم  املراقـب  من

ــطني ــدى لفلســـ  لـــ
ــم ــدة األمــــ  املتحــــ

 فيهـــــــــا يطلــــــــب 
ــاركته  مشــــــــــــــــــ

)S/2010/316(  

ــة ٤٠  دول
  )أ(اعضو

ــدائم املراقـــب  لـــدى فلســـطنيل الـ
ــم ــة املتحــدة، األم  اخلاصــة واملمثل

 باألطفــــال املعنيـــة  العـــام  لألمـــني 
 العـــام واألمـــني املســـلح، والـــرتاع
 السـالم،  حفـظ  لعمليـات  املساعد

ــةو ــديرة نائبـ ــة املـ ــة التنفيذيـ  ملنظمـ
 للطفولـــــــــة املتحــــــــدة  األمــــــــم 

 مــــاجنو والســــيدة (اليونيســــيف)،
ــغ ــرئيس ،(ب)غورونــ ــة والــ  بالنيابــ

 األمـم  لدى األورويب االحتاد لوفد
  املتحدة

ــاء مجيــــــع  أعضــــ
ــع (ج)الــس  ومجي

  املدعوين

S/PRST/2010/10  
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  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة

 دعواتال
   عمال

   ٣٧ ملادةبا
   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

  والتصويت القرار
 املعارضون -  (املؤيدون

 عن املمتنعون - 
  التصويت)

              ٦٥٨١    
  متوز/ ١٢

  ٢٠١١ يوليه

تقرير األمني العام عـن األطفـال   
  )S/2011/250والنـزاع املسلح (
متوز/يوليـــه   ١رســـالة مؤرخـــة  

موجهــــــة إىل األمــــــني  ٢٠١١
ــا   ــدائم ألملاني العــام مــن املمثــل ال
لـــــــــدى األمـــــــــم املتحـــــــــدة 

)S/2011/409.(  

 قـــــــرار مشــــــروع 
ــدم ــن مقــــ  ٥٤ مــــ
ــة ــو دولــــ  (د)اعضــــ

)S/2011/425(  

ــة ٥٩  دول
  )ـ(هاعضو

 املعنيـة  العـام  لألمني اخلاصة املمثلة
ــال ــرتاع باألطفــــ ــلح، والــــ  املســــ

 لليونيســـيف، ةالتنفيذيـــ ةواملـــدير
ــرئيس ــة والـ ــد بالنيابـ ــاد لوفـ  االحتـ
  املتحدة األمم لدى األورويب

 العــــــام، األمــــــني
 أعضـــــاء ومجيـــــع
 ٣٣ و ،(و)الـــس
 مبوجــــب مــــدعوا

 وكل (ز)٣٧ املادة
 مبوجـب  املدعوين

  ٣٩ املادة

ــرار  ١٩٩٨ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

    
 وبـنغالديش،  وبلجيكـا،  وباكسـتان،  وإيطاليـا،  وإندونيسـيا،  وأملانيـا،  وأفغانسـتان،  وإسـرائيل،  وأستراليا، وأرمينيا، واألرجنتني، أذربيجان،  (أ)  

 والعـراق،  وشـيلي،  وسـرياليون،  وسويسـرا،  وسـلوفينيا،  النكـا،  وسـري  وجورجيـا،،  أفريقيـا،  وجنـوب  كوريا، ومجهورية وتايلند، وبريو،
 وكازاخسـتان،  وقطـر،  نـام،  وفييـت  والنـرويج)،  وفنلنـدا  والسـويد  والـدامنرك  أيسـلندا  اخلمـس  الشـمال  حبـر  بلدان (باسم وفنلندا والفلبني،
 األردن تضـم  الـيت  اإلنسـاين  األمـن  شبكة رئيسة (بصفتها وكوستاريكا املسلح)، والرتاع األطفال أصدقاء جمموعة (باسم وكندا وكرواتيا،

 واليونـان)،،  والنمسـا  والنـرويج  ومـايل  وكوسـتاريكا  وكنـدا  وشـيلي  وسويسـرا  وسـلوفينيا  مراقب) (بصفة أفريقيا وجنوب وتايلند وأيرلندا
  واليمن. وهولندا، وهنغاريا، واهلند، ونيوزيلندا، ونيبال، وميامنار، ختنشتاين،ولي وكولومبيا،

  نيبال. من سابقة طفلة جندية  (ب)  
  اخلارجية. الشؤون بوزير ممثلة املكسيك كانت  (ج)  
 والبوسـنة  وبـنن،  وبلغاريـا،  وبلجيكا، والربتغال، وإيطاليا، وأيسلندا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وأملانيا، وإسرائيل، وإستونيا، وأستراليا، إسبانيا،  (د)  

 وســاموا، ورومانيــا، والــدامنرك، مولــدوفا، ومجهوريــة التشــيكية، واجلمهوريــة األســود، واجلبــل وتشــاد، وبــريو، وبولنــدا، واهلرســك،
 وكنـدا،  وكرواتيـا،  وكازاخسـتان،  وقطـر،  وفنلنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيماال، وغابون، وشيلي، وسويسرا، والسويد، وسلوفينيا، وسلوفاكيا،

 والنمســا، والنــرويج، ومونــاكو، املتحــدة، واململكــة واملكســيك، ومالطــة، وليختنشــتاين، وليتوانيــا، ولكســمربغ، والتفيــا، وكوســتاريكا،
  واليونان. واليابان، املتحدة، والواليات وهنغاريا، وهندوراس، ونيوزيلندا، ونيجرييا،

 اجلديـدة،  غينيا وبابوا وإيطاليا، وأيسلندا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وأفغانستان، وإسرائيل، وإستونيا، وأستراليا، إسبانيا،و وأرمينيا، أذربيجان،  )ـ(ه  
 ومجهوريـة  التشـيكية،  واجلمهوريـة  األسـود،  واجلبـل  وتشـاد،  وتايلنـد،  وبريو، وبولندا، وبنن، وبنغالديش، وبلغاريا، وبلجيكا، وباكستان،

 رئيسـة  (بصـفتها  وسويسـرا  والسـويد،  وسـلوفينيا،  وسـلوفاكيا،  النكـا،  وسري وساموا، ورومانيا، والدامنرك، مولدوفا، ومجهورية كوريا،
 وكوسـتاريكا  وكنـدا  وشـيلي  وسويسـرا  وسلوفينيا مراقب) (بصفة أفريقيا وجنوب وتايلند وأيرلندا األردن تضم اليت اإلنساين األمن شبكة
 والسـويد  والـدامنرك  أيسـلندا  اخلمـس  الشـمال  حبـر  بلـدان  (باسم وفنلندا وغواتيماال، والعراق، وشيلي، واليونان)، والنمسا والنرويج ومايل

 وكوســتاريكا، املســلح)، والــرتاع األطفــال أصــدقاء جمموعــة (باســم وكنــدا وكرواتيــا، وكازاخســتان، وقريغيزســتان، والنــرويج)، وفنلنــدا
ــا، ــا، وكيني ــا، ولكســمربغ، والتفي ــة، وليختنشــتاين، وليتواني ــاكو، واملكســيك، ومالط ــار، ومون ــرويج، وميامن ــدا، والنمســا، والن  ونيوزيلن

  واليونان. واليمن، واليابان، وهنغاريا، وهندوراس،
 اخلارجيـة،  ووزيرالشـؤون  املستشـار  نائـب  من بكل وأملانيا اخلارجية، الشؤون بوزيري ممثلتني وكولومبيا واهلرسك البوسنة من كل كانت  (و)  

  العدل. بوزير أفريقيا وجنوب اخلارجية، للشؤون الدولة بكاتب ممثلة الربتغال وكانت
 وبـنغالديش،  وبلجيكـا،  وباكسـتان،  اجلديـدة،  غينيـا  وبـابوا  وإيطاليـا،  وأوكرانيـا،  وأفغانسـتان،  وإسـرائيل،  وأستراليا، وأرمينيا، أذربيجان،  (ز)  

 وكينيـا،  وكنـدا،  وقريغيزستان، وفنلندا، والعراق، وشيلي، وسويسرا، وسلوفينيا، النكا، وسري كوريا، ومجهورية وتايلند، وبريو، وبنن،
  واليمن. واليابان، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا، وميامنار، واملكسيك، وليختنشتاين، ولكسمربغ،
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 يف املسلح والرتاع باألطفال املتعلقة املسائل تعميم  
  األمن جملس قرارات

 األمــن جملــس واصــل االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
 املسـلح  والـرتاع  األطفـال  مسـألة  ختص أحكاما قراراته تضمني

 اجتاهــا يعكــس ممــا واإلقليميــة، القطريــة احلــاالت معاجلــة لـدى 
  .عمله يف الشاملة القضايا تعميم حنو

 املسـلح،  والـرتاع  باألطفـال  املتعلقة األحكام وضمنت  
 األمــني أو املعنيــة، الــرتاع أطــراف أو احلكومــات إىل املوجهــة

 بأفغانســـتان، املتعلقـــة القــرارات  يف الـــدويل، اتمـــع أو العــام 
 الكونغـو  ومجهوريـة  الوسـطى،  أفريقيـا  ومجهورية وبوروندي،
 ،وهـاييت  ديفـوار،  وكوت ،والصومال ،والسودان ،الدميقراطية

 األحكـام  وتشـمل  .األوسـط  والشـرق  ،أفريقيـا  وسـط  ومنطقة
 املرتكبـة  والتجاوزات لالنتهاكات الفوري الوقف إىل دعوات

 وقتلــــهم واســــتخدامهم، جتنيــــدهم مثــــل األطفــــال، حــــق يف
 حالـة  رصـد و العمل؛ خطط توقيعو اختطافهم؛ أو وتشويههم

 أجـل  مـن  الوطنيـة  التشريعات تعزيزو عنها؛ واإلبالغ األطفال
 إدمــاج إعــادة جهــود ودعــم األطفــال؛ حقــوق محايــة حتســني
  األطفال. وتأهيل

 نطـاق  الـس  وسـع  الصومال، يف باحلالة يتعلق وفيما  
 جتنيــد يف املشــاركة األطــراف لتشــمل اجلــزاءات فــرض معــايري

 االنتـــــهاكات عـــــن واملســـــؤولني اســـــتخدامهم أو األطفـــــال
 شـــنو اجلنســـي والعنـــف والتشـــويه القتـــل مثـــل األخـــرى،
  .)٧١٦(واملستشفيات املدارس على اهلجمات
ــة خيــص وفيمــا   ــوار، كــوت يف احلال ــا ديف ــس دع  ال

 الفريـق  لتوصيات الكامل التنفيذ إىل اإليفوارية األطراف مجيع
 ذلـــك يف مبـــا ،)٧١٧(املســـلح والـــرتاع باألطفـــال املعـــين العامـــل

__________ 

   ١ الفقرة ،)٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار  )٧١٦(
)٧١٧(  S/AC.51/2008/5.  

 ،هاوتنفيـذ  اجلنسـي  لعنـف ا ملواجهـة  وطنيـة  عمـل  خطة اعتماد
  .)٧١٨(العدالة إىل عنها املسؤولني تقدمي وكفالة

ــق وفيمــا   ــة يتعل ــة يف باحلال ــا مجهوري  الوســطى، أفريقي
 املعنيـــة العـــام لألمـــني اخلاصـــة املمثلـــة بعمـــل الـــس رحـــب

ــرتاع باألطفــال ــى األطــراف وشــجع ،املســلح وال  مواصــلة عل
 األطفـال  جتنيـد  لوقـف  عمـل  خطـط  توقيع بشأن معها التعاون

  .)٧١٩(واستخدامهم
 الكونغــــو جبمهوريــــة ةاملتعلقــــ احلالــــة خيــــص وفيمــــا  

 تعاوــا مــن تســتفيد أن احلكومــةب الــس أهــاب الدميقراطيــة،
 املسـلح  رتاعوالـ  باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل مع

ــل ــاص واملمثـ ــني اخلـ ــام لألمـ ــين العـ ــالعنف املعـ ــي بـ  يف اجلنسـ
  .)٧٢٠(املسلحة الرتاعات
 ديفـوار،  كـوت  يف باحلالة يتعلق فيما الس، ورحب  
ــادل ــة بــني املعلومــات بتب ــالقرار عمــال املنشــأة اللجن  ١٥٧٢ ب

  .)٧٢١(اخلاصني واملمثلني ديفوار كوت بشأن )٢٠٠٤(
 قائمــــة البنــــد، حســــب التــــايل، اجلــــدول ويتضــــمن  

ــام ــة باألحكـ ــال املتعلقـ ــرتاع باألطفـ ــلح والـ ــة املسـ  يف املدرجـ
 .األخــــرى  البنــــود  إطــــار  يف اعتمادهــــا  مت الــــيت  القــــرارات 

 والـرتاع  باألطفـال  املتعلقة األحكام إدماج اجلدول يعكس الو
 العاشـر  اجلـزء  يتناوهلـا  الـيت  الفرعيـة  اهليئـات  واليات يف املسلح

 علـى  خـاص  بوجـه  تركـز  الـيت  األحكام وترد .امللحق هذا من
 كاملـة، ال بصيغتها املسلح والرتاع باألطفال املتعلقة اإلجراءات

 إىل باإلحالـة  أوسـع  بطـابع  تتسـم  الـيت  األحكام إىل يشار بينما
  .والفقرة القرار رقم

__________ 

  ١٣ الفقرة ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار  )٧١٨(
  .١٨ الفقرة ،)٢٠١١( ٢٠٣١ القرار  )٧١٩(
  .١٤ الفقرة ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار  )٧٢٠(
  .٢٢ الفقرة ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار  )٧٢١(
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  : أحكام خمتارة٢٠١١-٢٠١٠جملس األمن،  قراراتتعميم املسائل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح يف 

  احلُكمبيان   القرار
    أفريقيا    

    احلالة يف الصومال

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٦٤القـــــــــــ
ــؤرخ  ــانون األول/ ٢٢املـــ  كـــ
مبوجـب   اختذ( ٢٠١٠ديسمرب 

  الفصل السابع)

يهيب جبميع األطراف أن توقـف االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف الصـومال، ويرحـب         
بالتزام احلكومة االحتادية االنتقالية بتعيني جهة تنسيق للتصـدي ملسـألة جتنيـد األطفـال اجلنـود، ويطلـب       

واإلبـالغ عنـها ومواصـلة إجـراء     إىل األمني العام أن يكفـل مواصـلة رصـد حالـة األطفـال يف الصـومال       
حوار مع احلكومة االحتادية االنتقالية بغرض إعداد خطة عمل حمددة زمنيا لوقف جتنيد األطفال اجلنود 

    )١٦واستغالهلم وتعزيز عنصر محاية الطفل يف مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال (الفقرة 
  من القرار ١٥ من الديباجة، والفقرة ١٧  و ٢انظر أيضا الفقرتني   

S/PRST/2011/6                                                                          

  ٢٠١١آذار/مارس  ١٠
ويؤكد الس مسؤولية مجيع األطراف واجلماعات املسلحة يف الصـومال عـن التقيـد بالتزاماـا حبمايـة      
السكان املدنيني من آثار أعمال القتال، وخباصة عـن طريـق جتنـب اسـتعمال القـوة بشـكل عشـوائي أو        

تكبـها أطـراف   مفرط. ويعرب الس عن القلق العميق إزاء استمرار االنتـهاكات والتجـاوزات الـيت تر   
الرتاع ضد األطفال يف الصومال، وحيث على التنفيـذ الفـوري جلميـع النتـائج الـيت توصـل إليهـا الفريـق         

  )١٢العامل التابع له املعين باألطفال والرتاع املسلح بشأن الصومال (الفقرة 
ــرار  ، )٢٠١١( ٢٠٠٢القـــــــــ

 ٢٠١١متوز/يوليـه   ٢٩خ املؤر
   مبوجب الفصل السابع) اختذ(

علــى األفــراد  )٢٠٠٨( ١٨٤٤مــن القــرار  ٧ و ٣ و ١يقــرر أن تســري التــدابري الــواردة يف الفقــرات  
من ذلك القرار على الكيانـات الـيت تسـميها     ٧ و ٣الذين تسميهم اللجنة وأن تسري أحكام الفقرتني 

   )]:١٩٩٢(٧٥١اللجنة [املنشأة مبوجب القرار 
  …  
طفال أو يسـتخدموم يف النــزاعات املسـلحة يف    أم قادة سياسيون أو عسكريون جيندون األ  (د)  

  الصومال يف انتهاك للقانون الدويل املنطبق
الصــومال تنطــوي علــى  أــم مســؤولون عــن ارتكــاب انتــهاكات للقــانون الــدويل املنطبــق يف    (ه)  

قتـل  ال يف ذلـك أعمـال    مبـا  استهداف املدنيني، مبن فيهم األطفال والنسـاء، يف حـاالت النــزاع املسـلح،    
والتشــويه والعنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس وشــن اهلجمــات علــى املــدارس    

  )١واملستشفيات واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 
  من ديباجة القرار ١٢  و ٣انظر أيضا الفقرتني   



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع
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  احلُكمبيان   القرار
ــرار       )٢٠١١( ٢٠١٠القـــــــــــ

ــؤرخ  ــبتمرب  ٣٠املــــ أيلول/ســــ
مبوجـب الفصـل    اختذ( ٢٠١١
  السابع)

العامـل التـابع   يشري إىل االستنتاجات املتعلقة باألطفال والنـزاع املسـلح يف الصـومال الـيت أقرهـا الفريـق      
ويهيـب جبميـع األطـراف أن تضـع      ،(S/AC.51/2011/2)لس األمن املعـين باألطفـال والنــزاع املسـلح     

حدا لالنتـهاكات واالعتـداءات اخلطـرية الـيت ترتكـب يف حـق األطفـال يف الصـومال، وحيـث احلكومـة           
اليــة علــى وضــع خطــة عمــل عمليــة حمــددة زمنيــا لوقــف جتنيــد األطفــال واســتخدامهم    االحتاديــة االنتق

وتنفيـذها، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل إجـراء حـوار مـع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف هـذا             
الصدد، ويكرر طلبه إىل األمني العام تعزيـز عنصـر محايـة األطفـال يف مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي         

  )٢٤ال وكفالة مواصلة رصد حالة األطفال يف الصومال واإلبالغ عنها (الفقرة للصوم
  من القرار ٢٢من الديباجة، والفقرة  ١٣  و ١انظر أيضا الفقرتني   

    احلالة يف بوروندي
ــرار   )٢٠١٠( ١٩٥٩القـــــــــــ

ــؤرخ  ــانون األول/ ١٦املـــ  كـــ
  ٢٠١٠ديسمرب 

حكومــة بورونــدي إلمتامهــا عمليــة إعــادة إدمــاج آخــر جمموعــات األطفــال الــذين كــانوا     يثنـــي علــى 
مرتبطني من قبل باجلماعات املسلحة واحملاربني السابقني، ويشجع احلكومة علـى كفالـة اسـتدامة هـذه     

ز النتائج، ويشجع جلنة بناء السالم على النظـر يف اإلجـراءات احملـددة الـيت ميكنـها االضـطالع ـا لتعزيـ        
الدعم الذي تقدمه لعملية إعادة اإلدماج املستدام للسكان املتضررين مـن احلـرب وغريهـم مـن الفئـات      
الضــعيفة، وتؤيــد اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة يف محلــة نــزع الســالح الطــوعي للمــدنيني والشــروع يف  

  )٩عملية وسم األسلحة وتسجيلها اليت تقوم ا الشرطة الوطنية البوروندية (الفقرة 
 ٢٠٢٧؛ والقـــرار   ٦مـــن الديباجـــة، والفقـــرة    ١٣، الفقـــرة  )٢٠١٠( ١٩٥٩انظـــر أيضـــا القـــرار     

  ٣من الديباجة، والفقرة  ١٤، الفقرة )٢٠١١(
  جبمهورية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلقاحلالة 

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٢٥القـــــــــــ
ــؤرخ  ــايو  ٢٨امل  ٢٠١٠أيار/م

  مبوجب الفصل السابع) اختذ(

ن تعاوـا مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة        يهيب حبكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تستفيد مـ 
  )١٤باألطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع (الفقرة 

  القرار ديباجة من ١٣ و ١١نظر أيضا الفقرتني ا  
S/PRST/2010/17    

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٧
ويعيد الس تأكيد عزمه على القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء واألطفـال أثنـاء النــزاع          
املســلح وبعــد انتهائــه. ويؤيــد أعمــال املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف اجلنســي يف حــاالت  

صال املنتظم بوحدة مكافحة العنف اجلنسي التابعة للبعثـة لتنسـيق اسـتجابة    النـزاع، ويشجعها على االت
األمـم املتحــدة ورصــد تنفيـذ اســتراتيجية األمــم املتحـدة الشــاملة ملكافحــة العنـف اجلنســي يف مجهوريــة     
الكونغــو الدميقراطيــة. ويتطلــع الــس إىل الرحلــة الــيت ســتقوم ــا إىل البلــد يف وقــت الحــق مــن شــهر  

  )٩تمرب، ويطلب إليها تقدمي إحاطة لدى عودا (الفقرة أيلول/سب
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  احلُكمبيان   القرار
    S/PRST/2011/11   

  ٢٠١١أيار/مايو  ١٨
ــالغ قلقــه إزاء اســتمرار ارتفــاع مســتويات العنــف،     ســيما العنــف   وال ويكــرر الــس اإلعــراب عــن ب

يف ذلـك   مبـا  اإلنسان للمدنيني، مما يـؤثر يف األغلـب يف النسـاء واألطفـال،     اجلنسي، وانتهاكات حقوق
استخدام أطراف الرتاع لألطفال وجتنيدهم، وخباصة يف اجلزء الشرقي من البلد. ويكـرر اإلعـراب عـن    
بالغ قلقـه إزاء اسـتمرار أنشـطة جـيش الـرب للمقاومـة. ويـدعو إىل وضـع حـد فـوري للـهجمات الـيت             

 ات املسلحة ضد السكان املدنيني. ويدين الـس مجيـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان،     تشنها كل اجلماع
فيها االنتهاكات اليت يرتكبها بعض عناصر قوات األمن الكونغولية. ويرحب الـس بالتقـدم احملـرز     مبا

يف احملاكمات الـيت متـت مـؤخرا بعـد احلـوادث الـيت وقعـت يف فيـزي ويف غريهـا مـن الـدعاوى. ويعيـد             
د الضرورة امللحة للتعجيل مبحاكمة مجيـع مـرتكيب انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وحيـث السـلطات        تأكي

الكونغولية على أن تنفذ، بدعم من البعثة، اإلجراءات املالئمـة للتصـدي هلـذا التحـدي يف منـاطق عـدة       
 الالزمـة، منها واليكايل. وحيث الس حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على اختاذ مجيع اخلطوات 

فيها كفالة حسن سـلوك قواـا املسـلحة امتثـاال للقـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق            مبا
  )٤اإلنسان، بغرض تسهيل عودة الالجئني واملشردين (الفقرة 

ــرار   )٢٠١١( ١٩٩١القـــــــــــ
ــه  ٢٨املــــــؤرخ  حزيران/يونيــــ

مبوجـب الفصـل    اختذ( ٢٠١١
  السابع)

روانـدا وجـيش الـرب للمقاومـة،      يطالب مجيع اجلماعات املسلحة، وخباصة القوات الدميقراطية لتحرير
بأن تكف فورا عن ارتكاب مجيع أشكال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد السـكان املـدنيني يف   

يف ذلـك االغتصــاب وغــريه مــن   مبــا ســيما ضـد النســاء واألطفــال،  وال مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة، 
  )١٣أشكال االعتداء اجلنسي، وأن تقوم بتسريح أفرادها (الفقرة 

يشجع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على أن تواصل توطيد تعاوا مع املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام      
املعنية باألطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع وأن       

مــاد خطــة عمــل لوقــف القــوات املســلحة جلمهوريــة  تفــي، دون مزيــد مــن التــأخري، بالتزاماــا املتعلقــة باعت 
  )١٦الكونغو الدميقراطية جتنيد األطفال واستخدامهم وتنفيذها، بالتعاون الوثيق مع البعثة (الفقرة 

  من ديباجة القرار ١٠  و ٩انظر أيضا الفقرتني   
ــرار   )٢٠١١( ٢٠٢١القـــــــــــ

ــاين/ ٢٩املــــؤرخ  ــرين الثــ  تشــ
مبوجــب  اختــذ( ٢٠١١نــوفمرب 

  الفصل السابع)

الدميقراطية لتحرير رواندا وجـيش الـرب للمقاومـة    سيما القوات  وال يطالب كافة اجلماعات املسلحة،
وماي ماي ياكوتومبا وقوات التحرير الوطنية وحتالف القوى الدميقراطية، بأن تلقـي أسـلحتها وتكـف    
فورا عـن مجيـع أشـكال العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل ضـد السـكان             

 ومنطقـة الـبحريات الكـربى، وخباصـة ضـد النسـاء واألطفـال،        املدنيني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
  )١٣يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي، وبأن تقوم بتسريح أفرادها (الفقرة  مبا

  من ديباجة القرار ١١انظر أيضا الفقرة   
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  احلُكمبيان   القرار
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى    

ــرار   )٢٠١١( ٢٠٣١القـــــــــــ
ــؤرخ  ــانون األول/ ٢١املـــ  كـــ
  ٢٠١١ديسمرب 

يف ذلـك   مبـا  يدين بشدة استمرار انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان،  
اجلنسـي ومـا إىل ذلـك مـن     جتنيد األطفـال واسـتخدامهم وأعمـال القتـل والتشـويه واالغتصـاب والـرق        

سـيما جـيش الـرب للمقاومـة،      وال ألوان العنف اجلنسي واالختطاف اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة،
الـــيت تعـــرض الســـكان والســـالم واالســـتقرار يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واملنطقـــة دون اإلقليميـــة  

  )١٤.. (الفقرة .  للخطر
الدميقراطية وجتمع الوطنيني مـن أجـل العدالـة والسـالم، يف      يرحب بتوقيع اجليش الشعيب إلعادة إحالل  

اآلونة األخـرية، خطـط عمـل لوقـف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، ويهيـب جبميـع األطـراف األخـرى            
املدرجة أمساؤها يف تقرير األمني العام عن األطفـال والـرتاع املسـلح أن حتـذو حـذوها يف أسـرع وقـت        

صة لألمني العام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح يف مجهوريـة أفريقيـا       ممكن، ويرحب بعمل املمثلة اخلا
الوسطى، ويشجع األطراف على مواصلة التعاون معها يف هـذا الصـدد، ويهيـب بـاتمع الـدويل دعـم       
اجلهود املبذولة إلعادة إدماج األطفال، وحيث حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى مواصـلة تعزيـز       

ة لألطفال، بطرق منها تنفيذ التشريعات املناسـبة ومحايتـهم يف أثنـاء العمليـات العسـكرية      احلماية املقدم
  )١٨(الفقرة 

  من ديباجة القرار ١٢انظر أيضا الفقرة   
  احلالة يف كوت ديفوار

ــرار   )٢٠١٠( ١٩١١القـــــــــــ
كانون الثاين/ينـاير   ٢٨املؤرخ 
مبوجـب الفصـل    اختذ( ٢٠١٠
  السابع)

، ويهيب جبميـع األطـراف اإليفواريـة أن    )٢٠٠٩( ١٨٨٠من القرار  ١٧إىل  ١٤يعيد تأكيد الفقرات 
تقـوم، بــدعم متواصــل مـن عمليــة األمــم املتحــدة يف كـوت ديفــوار، بكفالــة محايـة املــدنيني، مبــن فــيهم     

ء واألطفال، وبالتنفيذ الكامل لتوصيات الفريق العامل التابع لس األمن املعين باألطفال والـرتاع  النسا
يف ذلـك اعتمـاد خطـة     مبا ،(S/AC.51/2008/5)املسلح بشأن األطفال والرتاع املسلح يف كوت ديفوار 

نـف اجلنسـي، وبكفالـة تعزيـز سـيادة القـانون والتحقيـق يف مجيـع االنتـهاكات          عمل وطنيـة ملواجهـة الع  
املبلغ عنها وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة، ويهيب على وجـه اخلصـوص جبميـع األطـراف أن تتخـذ      
التدابري الالزمة لالمتناع عن ارتكاب مجيع أشكال العنف اجلنسي ومنع وقوعهـا ومحايـة املـدنيني منـها     

  )١٣ة (الفقر
  من ديباجة القرار ١٠انظر أيضا الفقرة   

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٣٣القـــــــــــ
ــه  ٣٠املــــــؤرخ  حزيران/يونيــــ

مبوجـب الفصـل   اختذ ( ٢٠١٠
  السابع)

يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل تضــمني تقــاريره معلومــات بشــأن التقــدم احملــرز يف تعزيــز ومحايــة    
يف ذلـك وضـع حـد لإلفـالت      مبـا  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويف تعزيز سيادة القانون،

مام خـاص للعنـف املرتكـب ضـد األطفـال والنسـاء وبشـأن        من العقاب يف كوت ديفوار، مع إيالء اهت
التقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    
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  احلُكمبيان   القرار
ومجيــع اجلوانــب األخــرى املتصــلة حبالــة النســاء والفتيــات، وخباصــة فيمــا يتعلــق بضــرورة محايتــهن مــن     

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥على أسـاس نـوع اجلـنس ومبـا يتماشـى مـع القـرارات         العنف اجلنسي والعنف القائم
 ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ و
  )٢٢(الفقرة  )٢٠٠٩(

، )٢٠١٠( ١٩٦٢؛ والقـرار  ١٣مـن الديباجـة والفقـرة     ٩، الفقرة )٢٠١٠( ١٩٣٣انظر أيضا القرار   
  ٩من الديباجة، والفقرة  ١٨الفقرة 

ــرار   )٢٠١١( ١٩٧٥القـــــــــــ
ــؤرخ  ــارس  ٣٠املــــــ آذار/مــــــ

مبوجـب الفصـل    اختذ( ٢٠١١
  السابع)

ويعرب عن قلقه إزاء تصاعد حدة العنف مؤخراً، ويطالب بالوقف الفوري ألعمـال العنـف ضـد    … 
  )١املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال واملشردون داخلياً (الفقرة 

يكرر إدانته القاطعة جلميع أعمال العنف املرتكبة ضد املدنيني، مبن فـيهم النسـاء واألطفـال واملشـردون     
داخليــا والرعايــا األجانــب، وغــري ذلــك مــن انتــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنســان، وخباصــة حــاالت  

وعمليات القتل خارج نطـاق القضـاء وقتـل األطفـال وتشـويههم واالغتصـاب وغـري         االختفاء القسري
  )٥ذلك من أشكال العنف اجلنسي (الفقرة 

  من ديباجة القرار ٩ انظر أيضاً الفقرة  
ــرار   )٢٠١١( ١٩٨٠القـــــــــــ

ــان/أبريل  ٢٨املـــــــؤرخ  نيســـــ
ب الفصـل  مبوجـ  اختذ( ٢٠١١
  السابع)

بشـأن   )٢٠٠٩( ١٨٨٢(ب) مـن القـرار    ٧والفقـرة   )٢٠١٠( ١٩٦٠مـن القـرار    ٧يشري إىل الفقرة 
العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نـوع اجلـنس واألطفـال يف النــزاع املسـلح، ويرحـب بتبـادل        

بشـأن كـوت ديفـوار]     )٢٠٠٤( ١٥٧٢[جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  املعلومات بني اللجنة 
واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف  

  )٢٢اجلنسي يف حاالت النـزاع، كل وفق واليته وحسب االقتضاء (الفقرة 
  من ديباجة القرار ٨  و ٧انظر أيضا الفقرتني   

    منطقة وسط أفريقيا

S/PRST/2011/21    
الثـــــــاين/نوفمرب  تشـــــــرين ١٤

٢٠١١  

ــهاك القــانون اإلنســاين الــدويل وحقــوق    ويــدين الــس بشــدة اســتمرار جــيش الــرب للمقاومــة    يف انت
اإلنســان. ويــدين الــس كــذلك جتنيــد األطفــال واســتغالهلم وعمليــات القتــل والتشــويه واالغتصــاب    
والرق اجلنسي وغريه من أشكال العنف اجلنسي وعمليات االختطـاف. ويطالـب الـس بوقـف مجيـع      

سـيما اهلجمـات الـيت تشـن ضـد املـدنيني،        ال اهلجمات اليت يشنها جـيش الـرب للمقاومـة علـى الفـور،     
وحيث قـادة جـيش الـرب للمقاومـة علـى إطـالق سـراح كافـة املخـتطفني، ويصـر علـى أن يقـوم مجيـع              

  )٢عناصر جيش الرب للمقاومة بوقف هذه املمارسات وبتسليم أنفسهم ونزع سالحهم (الفقرة 
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  احلُكمبيان   القرار
  تقارير األمني العام عن السودان    

ــرار   )٢٠١٠( ١٩١٩القـــــــــــ
ــان/أبريل  ٢٩املـــــــؤرخ  نيســـــ

٢٠١٠  

 يرحب باعتماد اجليش الشعيب لتحرير السودان خطة عمل من أجل إخالء سبيل مجيـع األطفـال الـذين   
. وحتقيقا هلـذا اهلـدف، يـدعو إىل تنفيـذ خطـة العمـل       ٢٠١٠يزالون مرتبطني بقواته حبلول اية عام  ال

  )١٩.. (الفقرة . قرر هلاهذه يف املوعد امل
  من ديباجة القرار ١٢  و ٣ و ٢انظر أيضا الفقرات   

ــرار   )٢٠١١( ١٩٩٦القـــــــــــ
ــؤرخ  ــه  ٨املـ  ٢٠١١متوز/يوليـ

  مبوجب الفصل السابع) اختذ(

يطالب مجيع األطراف، وخباصة امليليشيات املتمردة وجيش الرب للمقاومـة، بـالكف فـورا عـن ارتكـاب      
مجيـع أشــكال العنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنســان حبـق الســكان املــدنيني يف جنــوب الســودان، وخباصــة   

يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي، ومجيع  اجلنس، مبا العنف القائم على أساس نوع
االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال يف انتهاك للقانون الدويل املنطبق، من قبيل جتنيد األطفال واستخدامهم 

نف وقتلهم وتشويههم واختطافهم، ريثما يتم التوصل إىل التزامات حمددة ومقيدة بإطار زمين ملكافحة الع
  )٩وأعمال العنف واالنتهاكات املرتكبة ضد األطفال (الفقرة  )٢٠١٠( ١٩٦٠اجلنسي وفقا للقرار 

يهيب حبكومة مجهورية جنوب السودان وباجليش الشعيب لتحرير السودان جتديد خطة العمـل (املوقعـة     
) بشـأن وضـع   ٢٠٠٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٠يش الشعيب لتحرير السودان يف بني األمم املتحدة واجل

، ويطلــب إىل ٢٠١٠حــد لتجنيــد اجلنــود األطفــال واســتخدامهم الــيت انتــهت يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 
البعثة أن تقدم املشورة واملساعدة للحكومة يف هذا الصدد، ويطلـب كـذلك إىل األمـني العـام أن يعـزز      

 سياق أنشطة منظومة األمم املتحدة يف مجهورية جنـوب السـودان وأن يكفـل اسـتمرار     محاية الطفل يف
  )١٠رصد حالة األطفال واإلبالغ عنها (الفقرة 

يشجع حكومة مجهورية جنوب السودان على التصديق على املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الرئيسـية       
عاهدات واالتفاقيات املتعلقـة بالنسـاء واألطفـال    يف ذلك امل مبا حلقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ،

  )١١والالجئني وعدميي اجلنسية (الفقرة 
  من ديباجة القرار ١٣انظر أيضا الفقرة   

ــرار   )٢٠١١( ٢٠٠٣القـــــــــــ
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩املؤرخ 

يشـمل النسـاء    مبـا  يطالب مجيع أطراف النـزاع بأن تتخذ علـى الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني،      
  )٢٢.. (الفقرة . )٢٠٠٨( ١٨٢٠واألطفال، من مجيع أشكال العنف اجلنسي، متاشيا مع القرار 

يطلب إىل األمني العام أن يكفـل (أ) اسـتمرار رصـد حالـة األطفـال واإلبـالغ عنـها، يف إطـار التقـارير            
أعاله (ب) ومواصلة احلوار مـع أطـراف النــزاع ـدف إعـداد خطـط عمـل         ١٣املشار إليها يف الفقرة 

حد لتجنيد اجلنود األطفـال واسـتخدامهم واالنتـهاكات األخـرى للقـانون اإلنسـاين       حمددة زمنيا لوضع 
  )٢٣الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان املرتكبة ضد األطفال (الفقرة 

  من ديباجة القرار ٦  و ٣انظر أيضا الفقرتني   
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  احلُكمبيان   القرار
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية    

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٢٣القـــــــــــ
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٥املؤرخ 

حييط علما بالتدابري اليت اختذا بالفعل سلطات تشاد لوضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم من قبـل  
سـيما   ال ا على مواصلة التعاون يف هذا الصدد مع هيئات األمم املتحـدة، اجلماعات املسلحة، ويشجعه

  )٢٤منظمة األمم املتحدة للطفولة، ويهيب جبميع األطراف املعنية ضمان محاية األطفال (الفقرة 
  من القرار. ٢من الديباجة والفقرة  ١٣ و ١٠انظر أيضا الفقرتني   

    األمريكتان
  املسألة املتعلقة اييت

ــرار   )٢٠١٠( ١٩٤٤القـــــــــــ
ــؤرخ  ــرين األول/ ١٤املـــ  تشـــ
مبوجـب   اختـذ ( ٢٠١٠أكتوبر 

  الفصل السابع)

يدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنف املسلح واغتصـاب النسـاء   
على نطاق واسع، ويهيب حبكومة هـاييت  والفتيات وأشكال االعتداء اجلنسي األخرى اليت يتعرضن هلا 

أن تواصل، بدعم من البعثة وفريق األمم املتحدة القطري، تعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفـال علـى   
ــوارد يف قــرارات جملــس األمــن    ــوبر   ٣١املــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥النحــو ال  ٢٠٠٠تشــرين األول/أكت

ــه  ٢٦املـــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦١٢ و ــه  ١٩املـــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ٢٠٠٥متوز/يوليـ حزيران/يونيـ
املـــــــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٩آب/أغســـــــــطس  ٤املـــــــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و ٢٠٠٨

  )١٤(الفقرة  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٥املؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب   ٣٠
  ١٦، الفقرة )٢٠١١( ٢٠١٢يف القرار  نفسه احلكم يرد  

يطلب أيضا إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره تقييما شامال لألخطار اليت دد األمـن يف هـاييت وأن     
فـال، وإلحـراز تقـدم يف    يويل اهتمامـا خاصـا لتهيئـة بيئـة تـوفر احلمايـة للجميـع، وخباصـة النسـاء واألط         

إعادة توطني املشردين على حنو مستدام، وأن يقترح، حسب االقتضاء، خيارات إلعادة تشكيل البعثـة  
  )٢٢(الفقرة 

  ٢٤، الفقرة )٢٠١١( ٢٠١٢يف القرار  نفسه احلكم يرد  

S/PRST/2011/7   

  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٦
واألطفال ضـحايا االجتـار    فيها املشردون داخلياً مبا ويعرب الس عن قلقه إزاء حالة الفئات الضعيفة،

بالبشـر، وزيـادة حـاالت العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس. ويف هـذا الصــدد،             
عدة حكومة هـاييت يف تـوفري محايـة    يشجع الس البعثة وفريق األمم املتحدة القطري على مواصلة مسا

كافيـة للسـكان املــدنيني، مـع إيــالء اهتمـام خــاص الحتياجـات املشــردين داخليـا وغريهــم مـن الفئــات        
  )٦الضعيفة، وخباصة النساء واألطفال (الفقرة 



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع
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  احلُكمبيان   القرار
    آسيا    

  احلالة يف أفغانستان

ــرار   )٢٠١٠( ١٩١٧القـــــــــــ
ــؤرخ  ــارس  ٢٢املــــــ آذار/مــــــ

٢٠١٠  

يعرب عن قلقه الشديد إزاء جتنيد قوات حركة طالبان لألطفال واستخدامهم يف أفغانسـتان وإزاء قتـل   
األطفال وتشويههم نتيجة للنـزاع، ويكرر إدانته القوية لتجنيد اجلنود األطفال واستخدامهم يف انتـهاك  

األخـرى املرتكبـة حبـق األطفـال يف حـاالت      للقانون الدويل الساري وجلميع االنتـهاكات والتجـاوزات   
النـزاع املسلح، وخباصة اهلجمات على املـدارس واسـتخدام األطفـال يف اهلجمـات االنتحاريـة، ويـدعو       

 ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢إىل تقـــدمي املســـؤولني عنـــها إىل العدالـــة، ويؤكـــد أمهيـــة تنفيـــذ القـــرارين  
، يف هــذا الســياق، ويطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة تعزيــز عنصــر محايــة األطفــال يف إطــار   )٢٠٠٩(

  )٢٢البعثة، وخباصة عن طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال (الفقرة 
  ٢٢، الفقرة )٢٠١١( ١٩٧٤قرار الاحلكم نفسه يف  يرد  

ــرة     ــرار    ٢٤انظــر أيضــا الفق ــرار؛ والق ــن ديباجــة الق ــرة )٢٠١٠( ١٩٤٣م ــرة  ٣، الفق ــن  ٢٠والفق م
  الديباجة

املــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٤القــرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٢٢

علـى خطـة عمـل شـاملة حمـددة زمنيـا قابلـة         يرحب بتوقيع حكومـة أفغانسـتان واألمـم املتحـدة مـؤخراً     
  )٢٣للتحقق لوقف استخدام األطفال وجتنيدهم يف قوات األمن الوطنية األفغانية (الفقرة 

 ٣ة ، الفقـر )٢٠١١( ٢٠١١مـن الديباجـة ؛ والقـرار     ٢٦، الفقـرة  )٢٠١١( ١٩٧٤انظر أيضا القرار   
  من الديباجة ٢٦والفقرة 

    الشرق األوسط

  احلالة يف الشرق األوسط (اليمن)

ــرار   )٢٠١١( ٢٠١٤القـــــــــــ
ــؤرخ  ــرين األول/ ٢١املـــ  تشـــ

  ٢٠١١أكتوبر 

بأن تقوم كافة اموعات املسلحة بإزالة مجيع األسلحة من مناطق التظـاهر السـلمي واالمتنـاع    يطالب 
ــى عــدم          ــة األطــراف عل ــال، وحيــث كاف ــد األطف ــف واالســتفزاز وعــن جتني عــن ارتكــاب أعمــال العن

  )٨استهداف اهلياكل األساسية احليوية (الفقرة 
  من القرار ٦  و ١انظر أيضا الفقرتني   
    

   




