
S/PRST/2008/28  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
17 July 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
170708    170708    08-42851 (A) 

*0842851* 

 بيان من رئيس جملس األمن  
، فيما يتصل بنظـر     ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧يف  عقودة   جمللس األمن، امل   ٥٩٣٦ يف اجللسة  

، أدىل رئــيس جملــس األمــن بالبيــان التــايل “املــسلحرتاع األطفــال والــ”اجمللــس يف البنــد املعنــون 
 :باسم اجمللس

 النطـاق للـرتاع املـسلح        التزامه مبعاجلة األثـر الواسـع      يعيد جملس األمن تأكيد   ”   
، )٢٠٠٥ (١٦١٢علـــى األطفـــال، وتـــصميمه علـــى ضـــمان احتـــرام وتنفيـــذ القـــرار 

ــعو ــسلح،     مجي ـــزاع امل ــال والن ــشأن األطف ــسابقة ب ــه ال ــسه املؤرخــة  قرارات ــات رئي وبيان
ــوز ٢٤ ــه /متـ ــاين٢٨و ) S/PRST/2006/33 (٢٠٠٦يوليـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ  ٢٠٠٦نـ

)S/PRST/2006/48 (  ٢٠٠٨اير  فرب/ شباط ١٢و) S/PRST/2008/6(     اليت توفر إطـارا ،
ــة    ـــزاعمــن األطفــال املتــضررين  شــامال ملعاجلــة مــسألة محاي وكــذلك ة،  املــسلحاتالن

 ١٣٢٥األحكــام املتعلقــة باألطفــال الــواردة يف القــرارات األخــرى، ومنــها القــرارات   
 ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٦ (١٦٧٤، و )٢٠٠٠(
 لالسـتمرار يف جتنيـد األطفـال    واملتواصـلة لقويـة  ويكرر جملـس األمـن إدانتـه ا    ”   

واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة مبا يشكل انتهاكا للقـانون الـدويل الـساري، وقتـل               
وتشويه األطفال، واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، واالختطـاف، ومنـع       

شفيات مـن  وصول املساعدات اإلنسانية إىل األطفال، واهلجمات على املدارس واملستـ  
 ١٦١٢ هقـرار ، ويـسلم يف الوقـت ذاتـه بـأن تنفيـذ      ة املـسلح  اتالرتاعيف  طراف  األقبل  

 قد حفـز بالفعـل علـى إحـراز تقـدم، ممـا أسـفر عـن إطـالق سـراح األطفـال                       )٢٠٠٥(
 منـها إقامـة حـوار       بعـدة وسـائل   وإعادة إدماجهم يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية، وذلـك         

 اتالرتاعـ يف  طـراف   األقطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة و        أكثر انتظاما بـني فـرق العمـل ال        
 .زمنيا ة بشأن تنفيذ خطط عمل حمددةاملسلح

ويؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد ضــرورة تقيــد الــدول األطــراف بالتزاماهتــا ”   
ــع        ــرورة أن متتنـ ــاريني، وضـ ــا االختيـ ــل وبروتوكوليهـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــب اتفاقيـ مبوجـ
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ــن جت     ــدول ع ــري ال ــن غ ــسلحة م ــات امل ــال    اجلماع ــال يف األعم ــتخدام األطف ــد أو اس ني
القتالية، وحيث الدول اليت مل تصدق بعد على تلك الـصكوك أو تنـضم إليهـا أن تنظـر           

 .يف القيام بذلك
واإلبــالغ عــن  رصــد ويرحــب جملــس األمــن باالســتمرار يف تنفيــذ آليــة ال     ”   

ــرتاع  ــال وال ــة يف      األطف ــذ اآللي ــن تنفي ــت م ــيت مكن ــود ال ــسلح، وخباصــة اجله ــع امل  مجي
، ويـدعو األمـني   )S/2007/757( مرفقات تقرير األمني العام األخـري      احلاالت الواردة يف  

، أن يصل هبذه اآللية إىل أقصى درجـة ممكنـة مـن الكفـاءة             العام، حسب االقتضاء، إىل     
 ).٢٠٠٥ (١٦١٢وفقا للقرار 

  العامـل املعـين باألطفـال والـرتاع     هويرحب جملس األمن مبواصلة نشاط فريقـ      ”   
، )S/2008/455(رئيـسه  األخـري ل تقريـر  يف عـدة وثـائق منـها ال     املسلح، على النحو املبني     

يطلـب  آلية الرصد واإلبالغ يف عدد متزايد مـن حـاالت الـرتاع املـسلح،               ونظرا لتنفيذ   
 تــوفري دعــم إداري إضــايف كــي يــستمر الفريــق العامــل يف االضــطالعإىل األمــني العــام 

 .فعالة  بواليته بصورةالتام
ــسلح إىل        ”    ــرتاع امل ــال وال ــين باألطف ــل املع ــه العام ــن فريق ــس األم ــدعو جمل وي

ــتنتاجاتالوصـــول ــا واضـــحا    إىل اسـ الرتاعـــات املـــسلحة يف ألطـــراف لتـــوفر توجيهـ
واألطراف الدولية املعنية بشأن اخلطوات امللموسة اليت يتعني اختاذها لكفالـة احترامهـا             

ــدويل، وخب   ــرارات جملــس األمــن بــشأن األطفــال    اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون ال اصــة ق
وضـــوعية املاملعلومـــات آخـــر والـــرتاع املـــسلح، واقتـــراح توصـــيات فعالـــة تـــستند إىل 

األمـن بغيـة تعزيـز محايـة األطفـال املتـضررين             قة واملوثوق هبا ورفعهـا إىل جملـس       دقيالو
 حفـظ    إسناد الواليات املناسـبة لعمليـات      ، مبا يف ذلك من خالل     من الرتاعات املسلحة  

ويرحـب جملـس األمـن بـاجلهود الـيت يبـذهلا فريقـه العامـل                . السالم والبعثات الـسياسية   
لتحسني أساليب عمله ويشجعه على متابعة القيـام بـذلك مـن أجـل مواصـلة النـهوض                

 .بشفافيته وكفاءته
األعمـال الـيت قامـت هبـا املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام             ويشيد جملـس األمـن ب     ”   

ويـشدد علـى أمهيـة      ال والنـزاع املـسلح، الـسيدة راديكـا كوماراسـوامي،           املعنية باألطف 
 شـركاء األمـم املتحـدة       بـني أفضل  تنسيق  القيام ب لبلدان يف تيسري    أجرهتا ل الزيارات اليت   
امليداين، وتشجيع التعاون بني األمم املتحدة واحلكومات، وتعزيز احلـوار           على الصعيد 

اهتـا   القانون الـدويل الـساري، مبـا يف ذلـك التزام           الرتاعات بشأن تنفيذ  يف  طراف  األمع  
التزامات ملموسـة   وجود  ، وبالتايل كفالة    )٢٠٠٥( ١٦١٢األمن   مبوجب قرار جملس  

 .حبماية األطفال



S/PRST/2008/28  
 

08-42851 3 
 

ويشيد جملس األمن أيضا بالعمل الذي قامت منظمة األمم املتحدة للطفولـة            ”  
ــة، يف   وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها    )اليونيــسيف( وبراجمهــا املعني

حدود اختصاصات كل منها، ومستـشارو محايـة األطفـال يف عمليـات حفـظ الـسالم                 
ــسياسية ــة يف اجملتمــع    ،والبعثــات ال ــة واألطــراف املعني  بالتعــاون مــع احلكومــات الوطني

املــدين، يف تعزيــز أنــشطة فــرق العمــل القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة واملعنيــة بالرصــد  
يــة األطفــال علــى الــصعيد امليــداين، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تنفيــذ قــرار واإلبــالغ ومحا
ومتابعة االستنتاجات ذات الصلة للفريق العامـل التـابع        ) ٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن   

 .جمللس األمن واملعين باألطفال والرتاع املسلح
 التثقيـف يف منـاطق الرتاعـات        يؤديـه ويسلم جملس األمن بالدور اهلـام الـذي         ”  

حة كوسيلة لتحقيق اهلدف املتمثل يف وقف ومنـع جتنيـد وإعـادة جتنيـد األطفـال،                 املسل
ــة  ــة اإلدمــاج املنــهجي جلميــع األطفــال املــرتبطني   ويهيــب جبميــع األطــراف املعني  كفال

بالقوات واجلماعات املـسلحة، وكـذلك املـسائل املتـصلة باألطفـال، يف كـل عمليـات                 
 . التثقيفالتشديد بصفة خاصة على عنصرنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مع 

ويكرر جملس األمن تأكيده على ضـرورة أن تركـز مجيـع األطـراف املعنيـة،                ”  
، تركيــزا أقــوى علــى اآلثــار الطويلــة األجــل      واجلهــات املاحنــة مبــا فيهــا احلكومــات   

ــهم        ــيت حتــول دون إعــادة تأهيل ــل ال ــى العراقي ــال، وعل ــى األطف ــسلحة عل للرتاعــات امل
ــها     وإدمــاجهم  متامــا يف أســرهم وجمتمعــاهتم احملليــة، وذلــك مــن خــالل مجلــة أمــور من

 للمعلومــات بــشأن ا ضــرورة تــوفري الرعايــة الــصحية الالئقــة، وتــشجيع تبادهلــمواجهــة
والتمويل واملساعدة التقنيـة    فر املوارد الكافية    اوكفالة تو الربامج واملمارسات الفضلى،    

ــة األطفــال ورفــاههم،   لــدعم االســتراتيجيات أو خطــط العمــل الوطن  ــة يف جمــال محاي ي
مبادئ باريس بشأن محايـة األطفـال مـن التجنيـد           ’’مع مراعاة   وكذلك الربامج احمللية،    

، بغيـة كفالـة االسـتدامة       ‘‘مشروعة من قبل القوات أو اجلماعات املسلحة      غري  بصورة  
ل إلطـالق سـراح مجيـع األطفـا    عن طريق االضطالع بربامج    الستجابتها  طويلة األجل   

 . وجناح تلك الربامج،بقوات أو جبماعات مسلحة وإعادة إدماجهماملرتبطني 
بـشأن األطفـال والـرتاع      مني العـام    ألويتطلع جملس األمن إىل التقرير القادم ل      ”  

 قراراتـه   مـن املسلح، ويعيد تأكيـد اسـتعداده ملواصـلة اسـتعراض األحكـام ذات الـصلة                
، )٢٠٠٥ (١٦١٢ إىل أحكـــام القـــرار بـــشأن األطفـــال والـــرتاع املـــسلح، باالســـتناد 

 .“هبدف زيادة تعزيز اإلطار الشامل حلماية األطفال يف حاالت الرتاع املسلحو
 


