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  ألطفال والرتاعات املسلحةا -  ٣٩    
  اإلجراءات األولية    

(اجللسـة   ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٢٩املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٩٧

ــة    ــودة يف ٣٨٩٦يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
وفقــــا للتفــــاهم الــــذي كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه    ١٩٩٨

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه    يف
. ودعــا اجمللــس “األطفــال والرتاعــات املســلحة”البنــد املعنــون 

ممثلـــي األرجنـــتني وأملانيــــا وإندونيســـيا وأوكرانيـــا وإيطاليــــا     
وبورونــــدي واجلمهوريــــة التشــــيكية ورومانيــــا والســــلفادور 
ــا       ــق وناميبيـ ــرب وموزامبيـ ــا واملغـ ــدا والتفيـ ــلوفاكيا وكنـ وسـ

اقشــة بــدون ملشــاركة يف املنإىل اوالنــرويج، بنــاء علــى طلبــهم، 
أن يكون هلم احلق يف التصويت. ووجه اجمللس الـدعوة أيضـا،   

ــادة   ــل     ٣٩مبوجــب امل ــت، إىل املمث ــداخلي املؤق ــه ال ــن نظام م
  اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح.

وخاطب املمثل اخلاص اجمللس واصفا معاناة األطفـال    
عـامل. وقـدم بيانـات    من آثار الرتاعات املسلحة يف مجيع أحناء ال

مــوا وجرحــوا تِّتلــوا وُيعــن األرقــام املتعلقــة باألطفــال الــذين قُ 
ردوا، واقتــرح أن يتــوىل اجمللــس املبــادرة صــيبوا بعاهــات وُشــوأُ

ــال     ــتهداف األطفــ ــا أن اســ ــحة مؤداهــ ــالة واضــ ــه رســ فيوجــ
واســتخدامهم وإســاءة معاملتــهم أمــور غــري مقبولــة. وأوصــى   

لولــة دون معانــاة األطفــال   أيضــا باختــاذ عــدة مبــادرات للحي   
ــة أو     ــف اجلاري ــال العن ــفلاملوجــودين وســط أعم ــك تخفي  تل

ــاة. وطلــب املمثــل اخلــاص أن يقــوم اجمللــس لــدى النظــر     املعان
ــر    يف  تلــكفــرض اجلــزاءات مبراعــاة احتياجــات األطفــال، وأث

ــهم يف ظــل      ــال، وأفضــل الطــرق حلمايت ــى األطف اجلــزاءات عل
حتياجــات األطفــال تلــك الظــروف. وطلــب أيضــا أن تكــون ا

األساســية واردة منــذ البدايــة وأن تؤخــذ بعــني االعتبــار عنــدما 

ينظــر جملــس األمــن يف جهــود صــنع الســالم وواليــات حفــظ    
  .)١(السالم وخطط بناء السالم

وقال ممثـل الصـني إن بلـده حيبـذ فكـرة إصـدار جملـس          
األمــن لبيــان رئاســي عــن مســألة األطفــال املتــأثرين بــالرتاع        

ــن   ــس ل     املســلح م ــا اجملل ــيت يوليه ــة ال ــار األمهي ــكأجــل إظه  تل
ــة األطفــال      ــا دامــت محاي ــه م ــتكلم أكــد أن ــد أن امل املســألة. بي
تنطــوي علــى نطــاق واســع مــن القضــايا، فــإن اجلمعيــة العامــة  
ــراء      ــبان إلج ــالن مناس ــاعي حمف ــس االقتصــادي واالجتم واجملل

  .)٢(املسألة تلكمداوالت أكثر مشوال وعمقا بشأن 
املتكلمني على تقرير املمثل اخلـاص. وأيـد   وأثىن مجيع   

عــدد مــن املــتكلمني فكــرة إعــداد بروتوكــول إضــايف التفاقيــة   
حقــوق الطفــل لرفــع احلــد األدىن لســن التجنيــد واملشــاركة       

سنة. وإضافة إىل ذلك، رحـب   ١٨األنشطة العسكرية إىل  يف
ممثلـــون آخـــرون بـــاجلهود الراميـــة إىل معاجلـــة اآلثـــار الســـلبية 

ــري ــن اجلــزاءات و   املق غ ــيت صــودة النامجــة ع تضــر بالســكان  ال
ســيما الفئــات األكثـــر ضــعفا، مثــل األطفـــال.      املــدنيني، وال 

واقترح ممثلو عدة دول صياغة اجلـزاءات حبيـث تركـز بصـورة     
خاصة على األنظمة املستهدفة دون إحـداث آثـار سـلبية علـى     

ــاء.     ــال األبري ــيهم األطف ــن ف ــدنيني، مب ــدد  الســكان امل وأوىل ع
ممثلي الدول اعتبارا خاصا لـرتع السـالح وتسـريح اجلنـود      من

األطفــال، وإعــادة إدمــاج األطفــال املصــابني بصــدمات نفســية 
  .)٣(بسبب الرتاعات املسلحة

__________ 

  )١(   S/PV.3896  وCorr.1 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان    )٢(  
(اململكـــة املتحـــدة باســـم  ٧و  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان    )٣(  

ــاد األورويب والبلـــدان ــه  االحتـ ــازة إليـ ــبة واملنحـ ــتونيا املنتسـ : إسـ
ــا وســلوفاكيا    ــة التشــيكية وروماني ــدا واجلمهوري ــا وبولن وبلغاري

يســـــلندا وقـــــربص وليختنشـــــتاين)؛   كـــــذلك أوهنغاريـــــا؛ و
ــفحات و ــفحتان   ٩إىل  ٧الصــ ــلوفينيا)؛ والصــ  ١١و  ١٠(ســ
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ــودة يف ٣٨٩٧ويف اجللســة    ــه  ٢٩، املعق حزيران/يوني
وفقــــا للتفــــاهم الــــذي كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه    ١٩٩٨

لس النظـر يف البنـد.   مشاورات اجمللس السابقة، استأنف اجمل يف
، دعــــا الــــرئيس ٣٨٩٦ووفقــــا للمقــــرر املتخــــذ يف اجللســــة 

(الربتغال) املمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال والـرتاع    
  طاولة اجمللس. حولاملسلح إىل شغل مقعد 

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٤(اجمللس

ــالغ قل      ــن عــن ب ــس األم ــرب جمل ــا للرتاعــات املســلحة   يع ــه مل ق
  آثار ضارة على األطفال.  من

ويدين اجمللس بقوة استهداف األطفال يف الرتاعـات املسـلحة،     
مبا يف ذلك إذالهلم ومعاملتهم الوحشية واستغالهلم جنسـيا واختطـافهم   
وتشـــريدهم بـــالقوة، فضـــال عـــن جتنيـــدهم واســـتخدامهم يف األعمـــال  

ويهيـب جبميـع األطـراف املعنيـة وقـف       احلربية انتهاكا للقـانون الـدويل،  
  مثل هذه األنشطة.

ــل        ــاء بالكامـ ــة الوفـ ــراف املعنيـ ــع األطـ ــس جبميـ ــب اجمللـ ويهيـ
بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما التزاماهتا مبوجب اتفاقيـات  

واتفاقيــة  ١٩٧٧، والربوتوكــولني اإلضــافيني لعــام ١٩٤٩جنيــف لعــام 
__________ 

 ١٢(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ١٢و  ١١(السويد)؛ والصفحتان 
(اليابـان)؛   ١٥إىل  ١٣(االحتاد الروسـي)؛ والصـفحات    ١٣و 

ــفحتان  ــفحتان   ١٦و  ١٥والصـ ــل)؛ والصـ  ١٨و  ١٧(الربازيـ
(كوسـتاريكا)؛ والصـفحتان    ١٩و  ١٨(غامبيا)؛ والصـفحتان  

(البحـــرين)؛  ٢١(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٠ و ١٩
ــفحتان  ــفحات   ٢٢و  ٢١والصــــ ــابون)؛ والصــــ إىل  ٢٢(غــــ

(النرويج)؛ والصفحات  ٢٦و  ٢٥(إيطاليا)؛ والصفحتان  ٢٤
ــدا)؛ والصــفحات   ٢٩إىل  ٢٧ (إندونيســيا)؛  ٣١إىل  ٢٩(كن

 ٣٣و  ٣٢(املغــــرب)؛ والصــــفحتان  ٣٢و  ٣١والصــــفحتان 
(موزامبيق)؛ والصـفحتان   ٣٥و  ٣٤(سلوفاكيا)؛ والصفحتان 

(بورونــدي)؛  ٣٩إىل  ٣٦(ناميبيــا)؛ والصــفحات   ٣٦و  ٣٥
 ٤١و  ٤٠(األجنـــتني)؛ والصـــفحتان  ٤٠و  ٣٩والصـــفحتان 

ــة التشــيكية)؛ والصــفحتان    (أوكرانيــا)؛  ٤٢و  ٤١(اجلمهوري
 ٤٤و  ٤٣(التفيـــــا)؛ والصـــــفحتان  ٤٣و  ٤٢والصـــــفحتان 

سـلفادور)؛ والصـفحات   (ال ٤٥و  ٤٤(رومانيا)؛ والصفحتان 
ــفحتان   ٤٧إىل  ٤٥ ــا)؛ والصـ ــان)؛  ٤٨و  ٤٧(ليربيـ (أذربيجـ

  (الربتغال). ٥٠إىل  ٤٨والصفحات 
  )٤(   S/PRST/1998/18.  

اجمللس التزام مجيع الدول مبحاكمـة   ، ويؤكد١٩٨٩حقوق الطفل لعام 
  املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل،

ــل اخلــاص ل       ــة املمث ــة والي ــس بأمهي ــرف اجملل ــنيويعت ــام  ألم الع
الرتاعات املسلحة، ويـدعم أنشـطته ويرحـب بتعاونـه     ولشؤون األطفال 

 األمـم ملنظومـة   والصـناديق والوكـاالت املعنيـة التابعـة    مع مجيـع الـربامج   
  ، الذي يعتربه تعاونا مالئما،املتحدة

ويعــرب اجمللــس عــن نيتــه إيــالء اهتمــام كــبري حلالــة األطفــال      
املتأثرين بالرتاعات املسلحة، والبقاء، هلذه الغاية، على اتصـال، حسـب   

ــل اخلــاص ل   ــع املمث ــام ألمــنياالقتضــاء، م ــربامج والصــناديق   الع ــع ال وم
  .املتحدة األممة ملنظومة والوكاالت املعنية التابع

ويف حــني يعــاجل اجمللــس حــاالت الــرتاع املســلح، فإنــه يعــرب      
ــن ــدمي املســاعدة       ع ــبل تق ــد االقتضــاء، يف س ــتعداده ألن يبحــث، عن اس

للسكان املدنيني املنكوبني، وال سـيما النسـاء واألطفـال، بتـوفري احلمايـة      
 سبل االسـتجابة  واملعونة اإلنسانية واملساعدة الفعالة هلم، وأن يبحث يف

املالئمة كلما كانت املباين أو املواقع اليت يتواجد فيها عادة أعداد كبرية 
مــن األطفــال، مثــل املــدارس واملالعــب واملستشــفيات، مســتهدفة بوجــه  
خــاص، وأن يــدعم اجلهــود الراميــة إىل احلصــول علــى التزامــات بوقــف   

ا للقـــانون جتنيــد األطفـــال واســـتخدامهم يف الرتاعــات املســـلحة انتـــهاك  
ــود مــن      ــد األطفــال اجلن ــة جتري ــويل اهتمامــا خاصــا لعملي ــدويل، وأن ي ال
ــابني    ــادة إدمـــاج األطفـــال املشـــوهني أو املصـ الســـالح وتســـرحيهم وإعـ
بصدمات نامجة عن نزاع مسلح يف اجملتمع، وأن يدعم أو يشـجع تنفيـذ   
 برامج إزالة األلغـام والتوعيـة مبخـاطر األلغـام الـيت تركـز علـى األطفـال،        

  فضال عن برامج التأهيل البدين واالجتماعي اليت حمورها األطفال.
ــدريب اخلــاص للمــوظفني         ــوفري الت ــة ت ــس بأمهي ــرف اجملل ويعت

ــاء الســلم علــى      العــاملني يف عمليــات صــنع الســلم وحفــظ الســالم وبن
ــهم     ــوقهم، فضـــال عـــن معاملتـ ــاحلهم وحقـ ــال ومصـ احتياجـــات األطفـ

  ومحايتهم.
كلمـــا مت اختـــاذ تـــدابري مبوجـــب ويعتـــرف اجمللـــس أيضـــا أنـــه   

، ينبغي مراعاة تأثريهـا علـى السـكان    املتحدة األمممن ميثاق  ٤١ املادة
املـــدنيني، مـــع وضـــع احتياجـــات األطفـــال يف االعتبـــار هبـــدف النظـــر  

  االستثناءات اإلنسانية املالئمة.  يف
  

(اجللسة  ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٥املقرر املؤرخ   
   ١٢٦١): القرار ٤٠٣٧

ــة   ــودة يف ٤٠٣٧ يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٥، املعقـ
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــا     ــس الســابقة، دع ــا) مشــاورات اجملل ــرئيس (ناميبي ــة  ،ال مبوافق
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ــيا وأنغــــوال وأوغنــــدا  اجمللــــس،  ممثلــــي أفغانســــتان وإندونيســ
ــر    ــيالروس واجلزائـــ ــنغالديش وبـــ ــال وبـــ ــا والربتغـــ وأوكرانيـــ

مجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا  و ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة
زامبيا وسلوفاكيا والسودان والعـراق وغيانـا وفنلنـدا      ورواندا و

ــاكو     ــق ومون ــا وموزامبي ــا ومصــر ومنغولي وكوســتاريكا وكيني
ــان، بنــاء علــى طلبــهم،    و إىل النــرويج ونيوزيلنــدا واهلنــد والياب
  التصـويت. يف ق احلـ دون أن يكـون هلـم   بملشاركة يف املناقشة ا
اخلاص لألمني العام املعـين  إىل املمثل وجه اجمللس أيضا دعوة و

مـــن  ٣٩، وذلـــك يف إطـــار املـــادة باألطفــال والـــرتاع املســـلح 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس.

وأشــار املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال      
يف حتول نوعي يف طبيعـة احلـرب و  حدوث والرتاع املسلح إىل 
و احلروب األهلية، وهـو حتـول يتميـز باهنيـار     ممارسة احلرب حن

اجتمــاعي وانعــدام ســيادة القــانون وانتشــار األســلحة الصــغرية 
ــا يلـــي:    ــام مبـ ــة. وحـــث الوفـــود علـــى القيـ واألســـلحة اخلفيفـ

) تعزيـز نظـم القـيم    ٢( تطبيق القواعد واملعايري الدولية؛ و )١(
اناة ولة دون معل) اختاذ مبادرات ملموسة للحي٣( التقليدية؛ و

األطفــال الــذين جيــدون أنفســهم حماصــرين يف صــراع مســتمر   
) تضـافر جهـود البلـدان علـى     ٤( لتخفيف من معاناهتم؛ ول أو

مستوى دون إقليمي حيثمـا كانـت األنشـطة العـابرة للحـدود      
) تشـــجيع دوائـــر األعمـــال علـــى ٥( تـــؤثر علـــى األطفـــال؛ و

ا سـجل  االمتناع عن االجتار مع األطراف يف الـرتاع الـيت لـديه   
) إدراج محايـة األطفـال   ٦( يف جمال إساءة معاملة األطفـال؛ و 

) تلبيــة احتياجــات ٧( ورفــاههم يف جــدول أعمــال الســالم؛ و
) إيالء اهتمام خـاص حلمايـة   ٨( األطفال يف أعقاب الرتاع؛ و

) إبــالغ جملــس ٩( األطفــال ورفــاههم يف عمليــات الســالم؛ و
ثار اجلـزاءات علـى   ) استعراض آ١٠( األمن مبصري األطفال؛ و

ــال؛ و ــه   ١١( األطفـــ ــالم والترفيـــ ــكال اإلعـــ ــجيع أشـــ ) تشـــ
باألطفــــال يف حــــاالت الــــرتاع ومــــا بعــــد الــــرتاع؛  اخلاصــــة

ــف )١٢( و ــات     وقــ ــال يف الرتاعــ ــتخدام األطفــ ــد واســ جتنيــ

) توقيع الصكوك الدولية اجلديـدة والتصـديق   ١٣( املسلحة؛ و
ع نشـوب  ) منـ ١٥( ) توفري الرعاية لألطفـال؛ و ١٤( عليها؛ و

  .)٥(رهااالرتاعات وتكر
وارتأت الصني أن اجلمعية العامة واجمللس االقتصـادي    

واالجتماعي مهـا اهليئتـان املناسـبتان بشـكل أكـرب اللتـان ميكـن        
فيهما إجراء املزيد مـن املـداوالت الشـاملة والكافيـة واملتعمقـة      

  .)٦(بشأن مسألة محاية األطفال
واليـات املتحـدة،   ممثل العراق أنه بضـغط مـن ال  وذكر   

أصــر جملــس األمــن علــى مواصــلة إنفــاذ جــزاءات شــاملة ضــد  
طفــل  ٥٠٠ ٠٠٠ل العــراق، وتســببت هــذه اجلــزاءات يف مقتــ

الوضــع جعــل اجلــزاءات ترقــى مــن الناحيــة      ذلــك عراقــي. و
  .)٧(الفعلية إىل مستوى التهديدات الناشئة عن الرتاع املسلح

 وأدان األعضـــاء اســـتهداف األطفـــال بوصـــفه عمـــال   
إىل أن  اأشـــارووالأخالقيـــا ينتـــهك مبـــادئ القـــانون الـــدويل، 

شـكل التزامـا مجاعيـا. وشـددوا     تكفالة احترام حقـوق الطفـل   
على أنـه ينبغـي لألمـم املتحـدة، مـن خـالل اجمللـس، أن تـدعو         
ــة األطفــال، وذلــك     ــزاع مســلح إىل محاي الــدول املتورطــة يف ن

ن الوفـود علـى   باستخدام التدابري املتاحة هلـا. وشـدد العديـد مـ    
ــن الرتاعــات       ــال م ــاع هنــج شــامل إلخــراج األطف ضــرورة اتب
املسلحة. وحثوا على بذل جهود متضـافرة ومنتظمـة ومنظمـة    
من مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع اإلقليمي والـدويل. وأشـار   
عــدد مــن الوفــود إىل أن األلغــام األرضــية واألســلحة الصــغرية  

سياق محاية األطفال مـن  مسألتان من الضروري معاجلتهما يف 
آثار الرتاعات املسلحة. ودعا عدة وفود إىل مزيد من التعـاون  
بـــني خمتلـــف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة بشـــأن مســـألة محايـــة   

__________ 

  )٥(  S/PV.4037  وCorr.1 ٦ٍإىل  ٢، الصفحات.  
 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

  )٧(  S/PV.4037  االستئناف)٢٨و  ٢٧)، الصفحتان ١.  
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ووجه عدة منـدوبني االنتبـاه    )٨(األطفال من الرتاعات املسلحة
إىل أمهية اتفاقية حقوق الطفـل فيمـا يتعلـق بسـن املشـاركة يف      

ا عـــن أملـــهم يف رفـــع احلـــد األدىن لســـن  الرتاعـــات، وأعربـــو
  .)٩(سنة ١٨املشاركة إىل 

ــاه اجمللــس إىل   هانفســاجللســة ويف    ــرئيس انتب ، وجــه ال
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف كـ ــاء أعـ ــاورات اجمللـــس أثنـ مشـ
__________ 

  )٨(  S/PV.4037  وCorr.1 الواليــــــات   ١٢إىل  ١٠، الصــــــفحات)
(ســلوفينيا)؛ والصــفحات  ١٤إىل  ١٢املتحــدة)؛ والصــفحات 

(االحتـــــاد  ١٩إىل  ١٧(ماليزيـــــا)؛ والصـــــفحات  ١٧إىل  ١٥
 ٢١إىل  ١٩( غابون)؛ والصـفحات   ١٩الروسي)؛ والصفحة 

(األرجنـتني)؛ والصـفحتان    ٢٢و  ٢١(الربازيل)، والصـفحتان  
 ا)؛ـــــــــــ (غامبي ٢٤و  ٢٣)؛ والصـفحتان  (البحرين ٢٣و  ٢٢
 ٣و  ٢ان ـــــــــــــــــالصفحت )،١(االســــــــــتئناف  S/PV.4037 و

(كنـــــدا) ؛ والصـــــفحات  ٥إىل  ٣(هولنـــــدا)؛ والصـــــفحات 
(النــــرويج)؛  ١٣إىل  ١١(اجلزائــــر)؛ والصــــفحات  ١١ إىل ٧

 ١٧إىل  ١٥)؛ والصــفحات فنلنــدا( ١٥إىل  ١٣والصــفحات 
ــنغالديش)؛ والصــفحتان   ــان)، والصــفحتان   ١٨و  ١٧(ب (الياب

ــرا) ؛ والصــــــــــــــفحات  ١٩و  ١٨  ٢١إىل  ١٩(سويســــــــــــ
(مجهوريـــة كوريـــا)؛  ٢٢و  ٢١(كوســـتاريكا)؛ والصـــفحتان 

ــفحات  ــفحات   ٢٥إىل  ٢٢والصـ ــد)؛ والصـ  ٢٦إىل  ٢٥(اهلنـ
ــفحات   ــال)؛ والصـــــــ ــلوفاكيا)؛  ٣١إىل  ٢٩(الربتغـــــــ (ســـــــ

ــفحات  ــفحات   ٣٤إىل  ٣١والصــــــ ــتان)؛ والصــــــ (أفغانســــــ
(جنــــوب  ٤١إىل  ٣٩مونــــاكو)؛ والصــــفحات ( ٣٧ إىل ٣٥

(الســودان)؛ والصــفحتان   ٤٤إىل  ٤٢أفريقيــا)؛ والصــفحات  
ــفحات   ٤٥و  ٤٤ ــا)؛ والصــــ ــر)،  ٤٧إىل  ٤٥(كينيــــ (مصــــ

 ٥٠و  ٤٩(إندونيسيا)؛ والصفحتان  ٤٩إىل  ٤٧والصفحات 
(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)؛  ٥١و  ٥٠(أنغــوال)؛ والصــفحتان 

ــفحتان  ــد ٥٢و  ٥١والصـ ــفحتان  (أوغنـ  ٥٤و  ٥٣ا)؛ والصـ
ــفحتان   ــق)؛ والصـ ــفحات   ٥٦و  ٥٥(موزامبيـ ــا)؛ والصـ (غيانـ

(بـــيالروس)؛  ٦٠و  ٥٩(روانـــدا)؛ والصـــفحتان  ٥٩إىل  ٥٧
 (كولومبيا). ٦١و  ٦٠والصفحتان 

  )٩(  S/PV.4037  وCorr.1 (اململكــة املتحــدة)؛   ٨و  ٧، الصــفحتان
)، ١ف (االسـتتئنا  S/PV.4037 (فرنسـا)؛ و  ٩و  ٨والصفحتان 

ــفحتان  ٧إىل  ٥الصــــــفحات  ــا) ؛ والصــــ  ٣٥و  ٣٤(ناميبيــــ
ــفحتان   ــا)؛ والصـ ــفحتان   ٣٩و  ٣٨(زامبيـ ــا)؛ والصـ (أوكرانيـ

(نيوزيلنـــدا)،  ٥٥و  ٥٤(منغوليـــا)؛ والصـــفحتان   ٤٢و  ٤١
 .(الفلبني) ٥٧و  ٥٦والصفحتان 

ــابقة واعتمـــد  لتصـــويتطُـــرح مشـــروع القـــرار ل  و. )١٠(السـ
  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٩( ١٢٦١باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،س األمنإن جمل  
 حزيــران/ ٢٩إىل البيانــات الــيت أدىل هبــا رئيســه يف   إذ يشــري  

  ،١٩٩٩متوز/يوليه   ٨ و ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢و  ١٩٩٨يونيه 
ــة مــن أجــل وضــع حــد     وإذ يالحــظ   اجلهــود األخــرية املبذول

الســتخدام األطفــال كجنــود انتــهاكا للقــانون الــدويل الــوارد يف اتفاقيــة 
ــة رقــم   بشــأن حظــر أســوأ أشــكال تشــغيل    ١٨٢منظمــة العمــل الدولي

األطفــال واختــاذ إجــراءات فوريــة للقضــاء عليهــا، الــيت حتظــر العمــل        
القسري أو اإللزامي مبا يف ذلك التجنيد القسـري أو اإللزامـي لألطفـال    
ــي     ــا األساســ ــام رومــ ــلحة، ويف نظــ ــات املســ ــتخدامهم يف الرتاعــ الســ

مــي أو الطــوعي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة الــذي يصــف التجنيــد اإللزا
لألطفــال دون اخلامســة عشــرة مــن العمــر يف القــوات املســلحة الوطنيــة  

اســـتخدامهم للمشـــاركة الفعليـــة يف األعمـــال احلربيـــة بأنـــه جرميـــة    أو
  حرب،

عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض لـه األطفـال    يعرب  - ١  
من أثر ضار وواسع النطاق نتيجة الرتاعات املسلحة ومـا يترتـب عليهـا    

  جل الطويل من عواقب بالنسبة للسلم واألمن الدائمني وللتنمية؛يف األ
اســتهداف األطفــال يف حــاالت الــرتاع   يــدين بقــوة  - ٢  

ــيا     ــيهم جنسـ ــداء علـ ــويههم واالعتـ ــهم وتشـ ــا يف ذلـــك قتلـ ــلح، مبـ املسـ
واختطــــافهم وتشــــرديهم بــــالقوة وجتنيــــد األطفــــال واســــتخدامهم يف 

، وشـــن اهلجمـــات علـــى الرتاعـــات املســـلحة انتـــهاكا للقـــانون الـــدويل
ــيت      ــا يف ذلــك األمــاكن ال ــدويل مب ــة مبوجــب القــانون ال األهــداف احملمي
يتواجــد فيهــا األطفــال عــادة بأعــداد كــبرية، كاملــدارس واملستشــفيات، 

  ويهيب جبميع األطراف املعنية وضع هناية هلذه املمارسات؛
جبميــــع األطــــراف املعنيــــة أن متتثــــل متامــــا  يهيــــب  - ٣  
وجب القانون الدويل، وال سـيما اتفاقيـات جنيـف املؤرخـة     اللتزاماهتا مب

ــطس  ١٢ ــب     ١٩٤٩آب/أغســ ــا مبوجــ ــة عليهــ ــات املنطبقــ وااللتزامــ
امللحقــني هبــا، واتفاقيــة األمــم     ١٩٧٧الربوتوكــولني اإلضــافيني لعــام   

، ويشدد على مسؤولية مجيع الـدول  ١٩٨٩املتحدة حلقوق الطفل لعام 
علـــى التزامهـــا مبحاكمـــة عـــن وضـــع هنايـــة لإلفـــالت مـــن العقـــاب، و 

ــة       ــف املؤرخـ ــات جنيـ ــيمة التفاقيـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ املسـ
  ؛١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

للعمــل اجلــاري الــذي يقــوم بــه   يعــرب عــن تأييــده   - ٤  
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لشــؤون األطفــال والرتاعــات املســلحة،        
 ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون       

__________ 

  )١٠(  S/1999/911.  
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الالجئني وأجزاء أخرى يف منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات 
الدوليـــة ذات الصـــلة املعنيـــة باألطفـــال املتـــأثرين بالرتاعـــات املســـلحة،  
  ويطلب إىل األمني العام أن يواصل تطوير التنسيق والترابط فيما بينها؛

مبا تبذله مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الصـلة      يرحب  - ٥  
ى الصــعيدين الــوطين والــدويل لوضــع ُنُهــج أكثــر ترابطــا مــن جهــود علــ

  وفعالية إزاء قضية األطفال والرتاع املسلح ويشجع تلك اجلهود؛
العمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل بــني        يؤيــد  - ٦  

الــدورات املفتــوح بــاب العضــوية التــابع للجنــة حقــوق اإلنســان بشــأن  
قوق الطفـل يتعلـق   وضع مشروع بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية ح

باشــتراك األطفــال يف الرتاعــات املســلحة ويعــرب عــن أملــه يف أن حيــرز 
  الفريق املزيد من التقدم لكي ينتهي من عمله؛

مجيع األطراف يف الرتاعـات املسـلحة علـى أن     حيث  - ٧  
تكفل مراعاة محاية ورفاه وحقوق األطفال يف أثناء مفاوضـات السـالم   

  بعد الرتاع؛ يف فترة ماوطوال عملية توطيد السالم 
باألطراف يف الرتاعات املسلحة اختاذ التـدابري   يهيب  - ٨  

املمكنة يف أثناء الرتاعات املسلحة للتخفيـف مـن الضـرر الـذي يتعـرض      
إلتاحـة الفرصـة لتقـدمي اخلـدمات     “ أيام هدوء”له األطفال، مثل تعيني 

ــا      ــع األطــراف يف الرتاع ــب كــذلك جبمي ت األساســية الضــرورية، ويهي
  املسلحة العمل على تشجيع هذه التدابري وتنفيذها واحترامها؛

ــى     حيــث  - ٩   ــع األطــراف يف الرتاعــات املســلحة عل مجي
التقيــد بااللتزامــات احملــددة املعقــودة لكفالــة محايــة األطفــال يف حــاالت 

  الرتاع املسلح؛
ــع األطــراف يف الرتاعــات املســلحة    حيــث أيضــا   - ١٠   مجي

ة حلمايــة األطفــال، ال ســيما الفتيــات، مــن علــى أن تتخــذ تــدابري خاصــ
االغتصاب وغري ذلك من أشكال اإلساءة اجلنسية والعنف القـائم علـى   
ــار     ــذ يف االعتبــ ــلح وأن تأخــ ــرتاع املســ ــاالت الــ ــنس يف حــ ــوع اجلــ نــ
االحتياجات اخلاصة للطفلة طيلة الرتاعات املسلحة وفيما بعـدها مبـا يف   

  ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية؛
جبميــع األطــراف يف الرتاعــات املســلحة أن     هيــبي  - ١١  

تكفــل وصــول مــوظفي الشــؤون اإلنســانية وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية  
  بشكل تام وآمن وبال عوائق إىل األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة؛

ــة انتقــال مــوظفي    يؤكــد  - ١٢   ــة ســالمة وأمــن وحري أمهي
التخفيــف مـن أثـر الــرتاع    األمـم املتحـدة واملـوظفني املــرتبطني هبـا، بغيـة     

املسلح على األطفال، وحيث مجيع األطراف يف الرتاعات املسلحة علـى  
احتــرام مركــز مــوظفي األمــم املتحــدة واملــوظفني املــرتبطني هبــا احترامــا 

  كامال؛
الدول ومجيع األجزاء ذات الصـلة يف منظومـة    حيث  - ١٣  

جنيـد األطفـال   األمم املتحدة على تكثيف جهودها لكفالة وضع هناية لت

واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة انتهاكا للقانون الـدويل، وذلـك مـن    
خالل اجلهود السياسية وغريها مـن اجلهـود مبـا يف ذلـك تشـجيع تـوفري       

  بدائل أمام األطفال تثنيهم عن االشتراك يف الرتاعات املسلحة؛
األثــر الضــار النــاجم عــن انتشــار األســلحة،    يــدرك  - ١٤  

ــدنيني مبــن   ســيما األ ال ــى أمــن امل ــون   ســلحة الصــغرية، عل ــيهم الالجئ ف
وغريهم من فئات السكان الضعيفة، وخاصـة األطفـال، ويشـري يف هـذا     

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩) املــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٩الصــدد إىل القــرار 
ــدول        ١٩٩٨ ــع ال ــام مجي ــة قي ــى أمهي ــور، عل ــة أم ــذي يشــدد، يف مجل ال

ــدول املشــتركة يف    صــناعة األســلحة وتســويقها،  األعضــاء، ال ســيما ال
بتقييد عمليات نقل األسلحة اليت قـد يكـون مـن شـأهنا إثـارة الرتاعـات       

الرتاعـات   املسلحة أو إطالـة أمـدها أو زيـادة حـدة التـوترات القائمـة أو      
ــة تـــدفق    ــاون دويل يف مكافحـ ــام تعـ املســـلحة، والـــذي حيـــث علـــى قيـ

  األسلحة بشكل غري قانوين؛
األمــم املتحــدة علــى تيســري   الــدول ومنظومــة حيــث  - ١٥  

نـــزع ســـالح األطفـــال الـــذين يســـتخدمون كجنـــود انتـــهاكا للقـــانون 
الدويل، وتسرحيهم وإعادة تأهيلـهم وإدمـاجهم، ويطلـب بصـفة خاصـة      
من املمثل اخلـاص لألمـني العـام لشـؤون األطفـال والرتاعـات املسـلحة،        
 ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون       
الالجــئني وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصــلة تكثيــف        

  اجلهود يف هذا الصدد؛
بأن يويل عند اختاذ إجراءات ترمي إىل تعزيـز   يتعهد  - ١٦  

ــوقهم       ــاههم وحق ــال ورف ــة األطف ــا خاصــا حلماي الســلم واألمــن اهتمام
  ويطلب إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره توصيات يف هذا الصدد؛

اسـتعداده، عنـد التصـدي حلـاالت      يؤكد من جديد  - ١٧  
  الرتاع املسلح، للقيام مبا يلي:

مواصــلة تقــدمي الــدعم مــن أجــل تــوفري املســاعدة          (أ)  
اإلنســانية للســكان املــدنيني الــذين يعيشــون يف حمنــة، واضــعا يف اعتبــاره 
االحتياجـات اخلاصــة لألطفــال ومنــها تــوفري وإصــالح اخلــدمات الطبيــة  

ــة  ــذين    والتعليمي ــة احتياجــات األطفــال، وإعــادة تأهيــل األطفــال ال لتلبي
أصيبوا بتشويه جسدي أو صدمات نفسية، وتوفري برامج إلزالة األلغـام  

  والتوعية هبا تركز على األطفال؛
مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم مـــن أجـــل محايـــة األطفـــال   (ب)  

املشــردين مبــا يف ذلــك قيــام مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني    
  ها حسب االقتضاء بإعادة توطينهم؛وغري

 ٤١إيالء االعتبار، عند اختـاذ تـدابري مبوجـب املـادة       (ج)  
من ميثاق األمم املتحدة، ألثر هذه التدابري على األطفال، بغية النظـر يف  

  حتديد االستثناءات اإلنسانية املناسبة؛
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اســتعداده للنظــر يف اختــاذ   يؤكــد مــن جديــد أيضــا   - ١٨  
مة كلما استهدفت املباين أو املواقع اليت يتواجد فيهـا عـادة   التدابري املالئ

عدد كبري من األطفال اسـتهدافا حمـددا يف حـاالت الرتاعـات املسـلحة،      
  مما يشكل انتهاكا للقانون الدويل؛

إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل تلقـــي األفـــراد  يطلـــب  - ١٩  
م وبنـاء  املشاركني يف أنشطة األمم املتحدة لصنع السـالم وحفـظ السـال   

السالم التدريب املالئم فيما يتعلق حبماية األطفال وحقـوقهم ورفـاههم   
وحيــث الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة علــى كفالــة   
  إدراج التدريب املالئم يف براجمها لألفراد املشاركني يف أنشطة مماثلة؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس،      يطلب أيضـا   - ٢٠  
، تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، مستشـريا      ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٣١لول حب

ــار     مجيــع أجــزاء منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصــلة وواضــعا يف االعتب
  األعمال األخرى ذات الصلة؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢١  
وتكلم ممثـل الواليـات املتحـدة بعـد التصـويت، فقـال         

العراق هي الطرف الوحيد املسؤول عن نـواحي  إن القيادة يف 
  .)١١(القصور يف الظروف داخل األراضي اليت حتكمها

وتدخل ممثل العراق مرة ثانية، فكرر أن تقرير منظمة   
األمم املتحدة للطفولة ذكر أن اجلزاءات أدت إىل وفاة نصـف  

  .)١٢(مليون طفل عراقي دون سن اخلامسة
__________ 

 .٦١و  ٦٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  

 .٦٣حة املرجع نفسه، الصف  )١٢(  

  ن اليت تسببها أعمال اإلرهاب الدويلالتهديدات للسلم واألم -  ٤٠    
  األولية اإلجراءات    

  
(اجللسة  ١٩٩٨آب/أغسطس  ١٣املقرر املؤرخ   

     )١٩٩٨( ١١٨٩): القرار ٣٩١٥
ــة    ــودة يف  ،٣٩١٥يف اجللسـ آب/أغســـطس  ١٣املعقـ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

جــدول  أدرج جملــس األمــن يف مشــاورات اجمللــس الســابقة،   
التهديـدات للسـلم واألمـن الـيت تسـببها      ”أعماله البند املعنـون  

دعـا  . وبعد إقـرار جـدول األعمـال،    “أعمال اإلرهاب الدويل
مبوافقــة اجمللــس، ممثــل مجهوريــة ترتانيــا      ،الــرئيس (ســلوفينيا) 

دون أن بــيف املناقشــة إىل املشــاركة املتحــدة، بنــاء علــى طلبــه، 
ــه ها، نفســـاجللســـة  التصـــويت. ويفيف ق احلـــيكـــون لـــه  وجـ

أثنـاء  يف كـان قـد أُعـد    الرئيس انتباه اجمللـس إىل مشـروع قـرار    
طُرح مشروع القرار للتصـويت  و )١(مشاورات اجمللس السابقة

__________ 

  )١(  S/1998/748.  

ــرار    )، ويف١٩٩٨( ١١٨٩واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
بســـبب أعمـــال اإلرهـــاب الـــدويل  إذ يشـــعر بانزعـــاج بـــالغ  

يف نـريويب   ١٩٩٨آب/أغسـطس   ٧ائية والوحشية اليت وقعت يف العشو
  ودار السالم،

هــذه األعمــال الــيت هلــا تــأثري ضــار علــى العالقــات   وإذ يــدين  
  الدولية وتعرض أمن الدول للخطر،

بـأن قمـع أعمـال اإلرهـاب الـدويل أمـر أساسـي         واقتناعا منه  
جملتمـع  لصون السـلم واألمـن الـدوليني، وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميم ا       
  الدويل على القضاء على اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهره،

من جديد التزامات الدول األعضاء مبوجب ميثاق  وإذ يؤكد  
  األمم املتحدة،

على أنه من واجب كل دولـة عضـو أن متتنـع عـن      وإذ يشدد  
ــة أخــــرى أو   ــة يف دولــ ــال إرهابيــ ــيم أي أعمــ ــا  تنظــ التحــــريض عليهــ

اركة فيها أو قبول أنشطة منظمة يف أراضيها هبدف املساعدة أو املش أو
  ارتكاب تلك األعمال،


