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.السيد بوي غي جيانغ/فام جيا كييم السيد :الرئيس . . . . . . . . . . .     )فييت نام(.
.االحتاد الروسي :األعضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شريباك السيد.

.إندونيسيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كليب السيد.
.إيطاليا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مانتوفاين السيد..
.بلجيكا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غرولس السيد.
.بنما  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  أرياس السيد.
.بوركينا فاسو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كافاندو السيد.
.اجلماهريية العربية الليبية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مبارك لسيدا.
.جنوب أفريقيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كومالو السيد.
.الصني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وانغ غوانغيا السيد..
.فرنسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريبري السيد..
.كرواتيا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يوريكا السيد.
.كوستاريكا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ينابأور السيد.
.اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  . . . . . . .  بريس ةالسيد.
.الواليات املتحدة األمريكية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   خليل زاد السيد.

  األعماللجدو
 األطفال والرتاع املسلح

 نـام   موجهة إىل األمني العام من املمثـل الـدائم لفييـت         ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٧رسالة مؤرخة    
 )S/2008/442(لدى األمم املتحدة 

 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل   ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ١١رســالة مؤرخــة  
  )S/2008/455(الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة 
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  .١٠/١٠الساعة تحت اجللسة افُت 

 األعمال جدول إقرار

 .األعمالقر جدول أُ 

  املسلحرتاع والاألطفال

ــه/ متــوز٧رســالة مؤرخــة     موجهــة إىل ٢٠٠٨ يولي
ــاماألمــني ــدى      الع ــام ل ــدائم لفييــت ن ــل ال مــن املمث
 )S/2008/442(املتحدة  األمم

 موجهـة إىل   ٢٠٠٨ يوليـه / متـوز  ١١رسالة مؤرخة    
 من املمثـل الـدائم لفرنـسا لـدى      األمن جملس   رئيس
 )S/2008/455( املتحدة األمم

بلغ اجمللس بأنين   أ أن أود): تكلم باالنكليزية  (الرئيس 
، أفغانـستان، أملانيـا   ،   إسرائيل ستراليا،أتلقيت رسائل من ممثلي     

تركيــا،  بــريو،  بــنن،بــنغالديش،ا، أيرلنــدأوروغـواي، أوغنــدا،  
ــا،  ــة كوري ــا، مجهوري ــا املتحــدة،  تونغ ــة ترتاني ــدا، مجهوري  روان

، كنـدا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا،         الفلبني غانا،   ،سري النكا 
ــا،  ــصر،  ليربيـ ــشتاين، مـ ــسيك، ليختنـ ــالوي، املكـ ــار، مـ ميامنـ

ــسا،  ــرويج، النمـ ــال، النـ ــاراغوا، نيبـ ــا، نيكـ ــدانيجرييـ ، نيوزيلنـ
 يف النظــر يف هــذا شــتراك االإىلاليابــان، يطلبــون فيهــا دعــوهتم 

 . اجمللسأعمالجدول املدرج يف البند 

 اجمللــس، أعتــزم، مبوافقــة املتبعــة املمارســةوجريــا علــى  
البنـد دون  يف هـذا  يف النظـر  إىل االشتراك  مثلني  املدعوة هؤالء   

 ذات الـصلة مـن   ألحكـام  حق التـصويت، وفقـا ل      م يكون هل  أن
 . من النظام الداخلي املؤقت للمجلس٣٧امليثاق واملادة 

 .اض، تقرر ذلكلعدم وجود اعتر 
ممثلــو البلــدان  شــغل بنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس،      

 . هلم يف قاعة اجمللساملخصصةاملذكورة آنفا املقاعد 

وفقــا للتفــاهم الــذي مت ): تكلــم باالنكليزيــة (الــرئيس 
 جملــس أن ســأعترباجمللــس الــسابقة مــشاورات  يف إليــهالتوصــل 
النظـام   مـن    ٣٩ يوافق على توجيـه دعـوة مبوجـب املـادة            األمن

ــداخلي املؤقــت للمجلــس   ــسيد إىلال  األمــني،  مــويلدمــونإ ال
الــــــسيدة والعــــــام املــــــساعد لعمليــــــات حفــــــظ الــــــسالم،  

ــام   لألة اخلاصــةكوماراســوامي، املمثلــ  راديكــا ــة مــني الع املعني
 ة، والـسيدة آن فينيمـان، املـدير    املـسلحة  والصراعات   باألطفال
، والـسيدة   )نيسيفاليو( املتحدة للطفولة    األمم نظمة مل ةالتنفيذي

هليئـة الرصـد     الدوليـة    التوجيهيـة  اللجنـة    ةكاثلني هانـت، رئيـس    
 .املسلحةوالصراعات املعنية باألطفال 

 .تقرر ذلك 

 اآلن  األمـن يبـدأ جملـس     ): تكلـم باالنكليزيـة    (الرئيس 
وجيتمـع اجمللـس وفقـا      . أعمالـه نظره يف البند املدرج يف جدول       

 .شاوراته السابقة يف مإليهللتفاهم الذي مت التوصل 

ــترعأ أن أود  ــاه يسـ ــضاء انتبـ ــس أعـ ــة إىل اجمللـ  الوثيقـ
S/2008/455، يوليـــه / متـــوز١١مؤرخـــة  الـــيت تتـــضمن رســـالة

ــدائم  األمــن رئــيس جملــس  وموجهــة إىل٢٠٠٨  مــن املمثــل ال
 باألطفـــالتقريـــر الفريـــق العامـــل املعـــين فيهـــا  حييـــل ،لفرنـــسا
 .ة املسلحاتوالصراع

ــترعي أ أن أيـــــــضا وأود  ــاه ســـــ ــة إىلاالنتبـــــ  الوثيقـــــ
S/2008/442   ــة ــالة مؤرخـ ــضمن رسـ ــيت تتـ ــوز٧، الـ ــه/ متـ  يوليـ

 العـــــام مـــــن املمثـــــل الـــــدائم األمـــــني وموجهـــــة إىل ٢٠٠٨
 .ن البند قيد النظرأ بشيةورقة مفاهيمفيها نام، حييل  لفييت

ببيــان بــصفيت نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر  اآلن  أديل 
 .نام تي فييفاخلارجية 

 العــام األمــنيشــكر أ أن أوديء،  وقبــل كــل شــ  أوال 
ــان ــون -كــي  ب ــى اشــتراكه  م ــذه عل ــشة يف ه  املفتوحــة املناق

 الثاقــب رأيــه إىل االســتماع إىل أتطلــع وإنــين. األمــنجمللــس 
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. ة املــسلحات والــصراعباألطفــال اهلامــة املتعلقــة ألةاملــسبــشأن 
ــضا  ــكر املمثلــــ أنوأود أيــ ــة أشــ ــال  ة اخلاصــ ــة باألطفــ  املعنيــ
 واألمـني  التنفيذيـة لليونيـسيف،      واملديرة،  ةاملسلحوالصراعات  

ــسالم   ــات حفــظ ال ــام املــساعد لعملي ــ،الع ــة الرصــد  ة وممثل  هيئ
علـى  وعلـى حـضورهم      ة املـسلح  ات والـصراع  باألطفالاملعنية  

 . اجمللسإىل وهنايقدماإلحاطات اإلعالمية اليت س

 البلدان اليت صـدقت علـى       أوائلحد  لكون فييت نام أ    
فيـه  عانـت    ابلـد لكوهنـا   دة حلقوق الطفـل، و     املتح األمم ةاتفاقي

عــن ملتزمــة بالــدفاع فإهنــا ب أجيــال مــن األطفــال، ومــن احلــر
 إزاء األطفـال  نا  ديلـ إن مـشاعر القلـق      . لألطفال عليا ال ةاملصلح

ن املنطـق   تذهب إىل أبعد مـ     املسلحةاملتضررين من الصراعات    
 هلـذا الـشهر     األمـن  جملـس    ةنـام رئيـس    تيـ فيولكون  . التقليدي

 لتعزيـز   املفتوحـة  املناقـشة  زمام املبادرة لتنظيم هذه      تخذقد أ ف
 املتحــدة واجملتمــع الــدويل واألمــم األمــنالتــزام وجهــود جملــس 

ذه هلـ  ومـستدام    األجـل طويـل   من أجل التوصل إىل حل      بأسره  
علــــى مــــشاطرة  اجمللــــس أعــــضاءشــــكر مجيــــع أو. القــــضايا

 .االهتمام هذا

 األطفــال أن بــش جمللــس األمــن    قــرار  أول ذامنــذ اختــ   
 الـيت   أسفرت اإلجـراءات   ١٩٩٩ يف عام    املسلحةوالصراعات  

خطـط  فقد مت اعتمـاد     . تقدم ملموس إحراز  لس عن   اجملاختذها  
يف صــراعات مــن أجــل  أطــرافعمــل رمسيــة وغــري رمسيــة بــني 

ــد  ــة أطفــال وإطــالق ســراحهم   حتدي ــةمــن القــوات  هوي  املقاتل
 سـراح اآلالف  وبذلك مت إطـالق      .جنيد هلم نع املزيد من الت   مو

أحكــام ومت إدراج . مــسلحة جبماعــات ني املــرتبطاألطفــالمــن 
ومت إدراج أحكـــام .  عمليـــات واتفاقـــات الـــسالم  يفحمـــددة 
األمــم املتحــدة بعثــات  واليــات عــدد مــن  يفل اطفــ األحلمايــة

ــية   ــات سياسـ ــسالم وبعثـ ــظ الـ ــاحلفـ ــك  .  هلـ ــهمت يف تلـ وأسـ
الفريـق  ا  الـيت يقـوم هبـ     نتظمـة   املنجزات عمليات االسـتعراض امل    

الــيت تقــارير وال ة املــسلحات والــصراعباألطفــالالعامــل املعــين 
ــدمها إىل ــس، يقـ ــذلك  اجمللـ ــياتوكـ ــة ل هتوصـ ــسالقّيمـ ، لمجلـ

ــارات و ــةالزيـ ــت الـــيت القطريـ ـــ وقـ ــا املمثل ــةم هبـ ــة  ة اخلاصـ املعنيـ
العمـل الـذي تقـوم      إىل جانب    املسلحة، والصراعات   باألطفال

 .به اليونيسيف

ال يـزال    بـأن مـا حتقـق        قـر  ن أننا  ومع ذلك، يتعني علي    
 لألطفــالالوضــع العــام فــال يــزال . متواضــع للغايــةعلــى قــدر 

ال يـزال   و.  موضع قلق بـالغ    املسلحةاملتضررين من الصراعات    
 الـصراعات   يف األطفـال يشهد جتنيد واسـتخدام     اجملتمع الدويل   

القتــل والتــشويه والعنــف اجلنــسي  وال تــزال أعمــال . املــسلحة
الـيت ُتـشن     واختطـافهم واهلجمـات      األطفـال ضـد   اليت ُترتكب   

 األعمـال نـدين هـذه     إننا  . مستمرةاملدارس واملستشفيات   على  
 .ا املعنية على وضع حد هلاألطرافوحنث مجيع 

 بيانــــــه الرئاســــــي يفجملــــــس األمــــــن لقــــــد نــــــص  
)S/PRST/2008/6 (ــر املاضــي  /يف شــباط ــدد  فرباي ــى ع ــن عل م

ــة لل  ــدابري اهلامـ ــدم التـ ــدول تقـ ــهأعمايف جـ ــال  لـ ــين باألطفـ  املعـ
 كبرية على وضـع     أمهيةفييت نام   وتعلق  . املسلحةوالصراعات  

 عــن املــسلحةمنــع نــشوب الــصراعات هتــدف إىل  ســتراتيجيةا
 .األطفال محاية وتعزيز اجلذرية أسباهباطريق معاجلة 

إن التنفيـــــذ النـــــاجح هلـــــذه االســـــتراتيجية الـــــشاملة  
 األطـراف يمـا بـني      التعاون ف  أيضايتطلب فقط املشاركة بل      ال

 األعـضاء  املـصاحل، مبـا فيهـا الـدول          أصحاباملعنية وغريها من    
 العامــة والوكــاالت املتخصــصة واألمانــة اإلقليميــةواملنظمــات 

 ،لضمان املشاركة الفعالة والتعـاون    . واملنظمات غري احلكومية  
فضال عن االلتزام بتوفري املوارد الكافية ومتويل مـن الوكـاالت           

 املتبادلـة واالئتمـان   الثقةبلدان املاحنة من املهم تعزيز  وال اإلمنائية
بــروح مــن الــشراكة، كمــا شــدد اجمللــس يف بيانــه الرئاســي        

(S/PRST/2008/6)فرباير/ الصادر يف شهر شباط. 
إن النظر يف التقارير املقدمة من البلدان ما بـرح مـرارا        

 تآكــل هــذه الثقــة املتبادلــة إىلدي ؤويــ ميثـل عمليــة شــاقة جــدا 
 تتــــشاور أنينبغــــي للحكومــــات الوطنيــــة  .وروح الــــشراكة
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ــة املــساواة      ــة حتاشــي هــذه احلــاالت وكفال ــشاورا كــامال بغي ت
 .واملصداقية واملوضوعية يف تلك التقارير

 األســاس يظــل أنينبغــي ) ٢٠٠٥ (١٦١٢إن القــرار  
 اليت يقوم هبـا فريـق       واألنشطة والرصد   اإلبالغلتحسني آليات   

 املـــسامهة يف التحـــسن املـــستمر يف إىلونتطلـــع قـــدما . العمـــل
 .الفريق عمل أساليب

ــا يف الربوتوكــول     ــاريوبوصــفنا طرف ــة االختي  التفاقي
ــدان الــيت   شــاركناحقــوق الطفــل    اآلخــرين مناشــدة تلــك البل

 . الربوتوكول بعد بأن تفعل ذلكإىلتنضم  مل
 بأنــه باالهتمــام    مقتنــع اقتناعــا راســخا  ينإ فــ وأخــريا 

 وبفــضل دعــم األعــضاءة مــن جانــب الــصادق وروح الــشرك
 املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة والتنــسيق  األمــموكــاالت 

 األثـر الوثيق معها سيتمكن اجمللـس مـن الوفـاء بالتزامـه مبعاجلـة            
 .األطفال للرتاع املسلح على الواسع

 . بوصفي رئيسا للمجلسيستأنف مهامأواآلن  
 الـــــسيد معـــــايلأرحـــــب حبـــــضور األمـــــني العـــــام،   

 .مون يف هذه اجللسة وأعطيه الكلمة كي بان
 رئـيس جملـس   أشكر): باالنكليزيةتكلم  (األمني العام  
 . على تنظيم مناقشة بشأن هذا املوضوع اهلاماألمن

 األمــم ع يف الــصراع املــسلح يــض  األطفــالة يــإن محا 
 أديبنـه نـداء     إ.  يف املنظمة على احملك    األعضاءاملتحدة والدول   

فهــو يتطلــب اشــتراك . ةيالــسياسوانــب اجل تقدميــه علــى درجيــو
 .خوفومن دون صحاب املصاحل اشتراكا ابتكاريا أمجيع 

 مــا برحــت املــسألة   املاضــية ١٢ ـطيلــة الــسنوات الــ   
 اهلـام التقريـر   مـن     ابتـداء  الـدويل  األعمـال مدرجة على جـدول     

 لألطفـال الذي قدمه غراكا ماشيل وإنشاء والية ممثلي اخلاص          
ذلك احلـني وضـعت جمموعـة راسـخة         ومنذ  . والصراع املسلح 

ــة   ــة الدولي الــذي نظــام رومــا األساســي  و. مــن املعــايري القانوني

 يف القــوات املقاتلــة جرميــة مــن جــرائم  األطفــاليــصنف جتنيــد 
واتفاقيــة منظمــة العمــل . اإلنــسانيةرتكــب ضــد احلــرب الــيت ُت
 أســوأ بوصــفه مــن األطفــال جتنيــد فعــرِّ ت١٨٢الدوليــة رقــم 

وامليثـــاق األفريقـــي حلقـــوق الطفـــل . لاألطفـــا عمـــل إشـــكال
والربوتوكول االختياري التفاقيـة    . األطفالم جتنيد    حيرِّ ورفاهه

 ملـشاركة   األدىن مـن حيـث العمـر      قر بـأن احلـد      أحقوق الطفل   
ضـع هـذا    ووب.  عامـا  ١٨ القتالية هـو سـن       األعمال يف   األطفال
تركيـزه مـن    ل  حيـوّ اجملتمـع الـدويل اآلن      مكانه فـإن     يف   األساس

. قيقيـة احلمايـة   احلحقبـة مـن التطبيـق وتـوفري         ىل  إ ع املعـايري  وض
 مــن اإلفــالت مــشجعة مفادهــا بــأن إشــارات رأينــاويف الواقــع 

يكـون   لـن    األطفـال العقاب بالنسبة للجرائم اليت ترتكب ضـد        
 . بعد اليومهناك هتاون حنوها

 مناقـــشة أول مـــن جانبـــه قـــد عقـــد األمـــنإن جملـــس  
 املـسألة  إىل وقـد عـاد   ١٩٩٨م مفتوحة بشأن املوضـوع يف عـا      

وركــــزت قراراتــــه بــــشكل خــــاص علــــى  .مــــرارا وتكــــرارا
قتــل أو تــشويه األطفــال، : اجلــسيمة الــستة التاليــةاالنتــهاكات 

وجتنيـــد األطفـــال أو اســـتخدامهم جنـــودا، واهلجمـــات علـــى  
املدارس واملستشفيات، واالغتصاب وغريه من أشكال العنـف        

ألطفـــال، واختطـــاف اجلنـــسي اخلطـــرية الـــيت ُترتكـــب ضـــد ا 
وقـد  . األطفال، ومنع وصول املـساعدة اإلنـسانية إىل األطفـال         

 والـصراعات املـسلحة     باألطفـال أنشا اجمللس فريق عمـل معـين        
 حالـة مـن احلـاالت       ١٥ تعمـل حاليـا علـى        وإبالغوآلية رصد   

 خطـط   أن أالحـظ شعر بالتشجيع إذ    أو. اليت تكون مبعث قلق   
مت ضـماهنا حيـث وافقـت        يف الـصراع قـد       طـراف أالعمل لعدة   

 . من صفوفهااألطفال إطالق سراح على األطرافتلك 
شيد باجمللس علـى عملـه بـشأن هـذه املـسألة، وهـو              أو 

 الــرتر اليــسري يف ســوىولكــن مل نفعــل . أُكلــهعمــل بــدأ يــؤيت 
ن أ يوطــد اجمللــس مكاســبه الــيت حتققــت وأن آمــل. هــذا اجملــال

سيمة ومجيـــع  تغطيــة مجيـــع االنتــهاكات اجلــ   إىلميــضي قــدما   
 الـسياسة حيويـة     وهنـا اإلرادة  . اليت تكون مبعث قلـق    احلاالت  
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باجلهد الدويل املتضافر الذي يشمل مجيع الشركاء يف        ف .للغاية
 املنخـرطني  األطفـال مكن الوفـاء باحتياجـات      املتحدة سيُ  األمم

 العمـل مـع اجمللـس    إىل قـدما   وأتطلع. يف حاالت صراع مسلح   
 أن آمنني وفوق ذلك كلـه ميكنـهم         او أن يكون  لألطفالليتسىن  

 .وجمتمعاهتم وأسرهم ألنفسهم افضلحيلموا مبستقبل 
 العـــام األمـــني أشـــكر): باالنكليزيـــةتكلـــم  (الـــرئيس 

 .بيانه على
 الكلمة للسيدة راديكـا كوماراسـوامي، املمثلـة         أعطي 

 .املسلحة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراعات
ــوا   ــسيدة كوماراســ ــةتكلمــــت  (ميالــ ): باالنكليزيــ

ــا يف نيويـــورك ويف أرحـــبســـيدي الـــرئيس،  ــذه  بكـــم هنـ  هـ
 بفرصـــة االشـــتراك يف هـــذه املناقـــشة أيـــضا وأرحـــب .القاعـــة

ــال   ــة بـــشأن موضـــوع األطفـ . الـــصراعات املـــسلحةواملفتوحـ
يل لوونــغ منــه علــى    وفــد فييــت نــام والــسيد ء أعــضاأشــكرو
ع والعمــل يف اختيــار هــذا املوضــو  هــروه مــن بعــد نظــر ظأ مــا

 أيـضا  وأود. بتفان بشأن هذه املـسألة اهلامـة بالنـسبة لنـا مجيعـا            
 دعمـه  العـام علـى حـضوره هنـا اليـوم وعلـى              األمـني  أشكر أن

ــشة   ــذه املناق ــستمر هل ــضا وأود. امل ــق  أشــكر أن أي ــيس الفري  رئ
العامـــل التـــابع جمللـــس األمـــن واملعـــين باألطفـــال والـــصراعات 

 جبعــل هــذه ةم الدؤوبــ ومجيــع األعــضاء علــى جهــودهاملــسلحة
من اجلدير ذكـره    . املسألة حتتل مكان الصدارة يف عمل اجمللس      

أن أطفاال عديدين يستفيدون من العمل القوى وأود أيـضا أن           
 . اجمللس بالنيابة عنهمأشكر

ــا الفرصــة       ــام أتيحــت لن يف وقــت ســابق مــن هــذا الع
 عـن مني العـام    أل مفتوحة بشأن التقرير السنوي ل     ةللقيام مبناقش 

وخــالل تلــك . (S/2007/757)األطفــال والــصراعات املــسلحة  
شــددت علــى الــشواغل الــواردة يف التقريــر وأكــدت    املناقــشة

املنوطـة  املوقف القائل بأن جملس األمن هو هيئة األمم املتحـدة           
نه ينبغي اختاذ خطـوات     أو األمنبالعمل على استتباب السلم و    

 أهداف حمددة حبق    اختاذ تدابري ملموسة وذات   للبدء بالنظر يف    
 طرفـــا منتـــهكا يتمـــادون بـــاجلرم، وردت أمســـاؤهم علـــى ١٦

مدى أربعة أعوام علـى التـوايل يف القـوائم املـشينة املتـضمنة يف               
تقريـر األمـني العـام وطلبــت أيـضا إىل اجمللـس النظـر يف املــضي       

الفريـق العامـل التـابع      قدما يف جدول اإلعمال وتوسـيع نطـاق         
 ة لتغطيــألطفــال والــصراعات املــسلحة جمللــس األمــن واملعــين با 

احلاالت اليت تثري القلق واالنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال،            
وخباصـــة جرميـــة العنـــف اجلنـــسي والـــيت مثلـــها كمثـــل جتنيـــد  
األطفــال تكــون دائمــا متعمــدة وذات هــدف ونتيجــة مباشــرة  

ــا خاصــا     ــت اهتمام ــة نال ــة وهــي جرمي ــة اإلجرامي ــرار  للني يف ق
وأكـرر   .الـذي اعتمـد مـؤخرا     ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠جملس األمـن    

هذه الرسالة هنا اليوم بأمل أن ميضي اجمللس حبكمته قدما حنـو            
 .كرب لألطفال يف مناطق الصراعأتوفري محاية 

ويف ذلــك الــسياق، أتطلــع قــدما للمناقــشات املتعلقــة    
بإمكانيـــة اعتمـــاد قـــرار جديـــد مـــن شـــأنه أن يتنـــاول بعـــض   

ــذ القــر    ــدى تنفي ــرزت ل ــشواغل الــيت ب ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ار ال
ــد الو ــدما جبــدول ا   ب ــد ق ــرار اجلدي عمــال أل مــن أن ميــضي الق

ويوســع مــن املــدخل إىل املرافــق لتــشمل مجيــع االنتــهاكات       
بعـد اختـاذ    تلـك الـيت وقعـت       ضـعف اإلميـان     أاجلسيمة أو علـى     

أن يـشدد مـن جديـد علـى مـسألة           و،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠القرار  
غـي لـه أيـضا أن       وهـذا القـرار ينب     .العنف اجلنسي ضد األطفال   

يأخــذ يف االعتبــار إمكانيــة إنــشاء عمليــة تــؤدي يف النهايــة إىل  
 .اختاذ تدابري هادفة ضد املمعنني يف انتهاكاهتم

مــن هنــا فــإن هــذه املناقــشة بــشأن األطفــال والــصراع  
بعــد مــن جــدول   أاملــسلح متكننــا مــن أن منــضي إىل مــا هــو      

ــن وجتــسيد صــورة      ــس األم ــال احلــايل جملل حبــث كــرب وأاألعم
. مسائل على األجل البعيـد تتعلـق باألطفـال والـصراع املـسلح            

بأنـه  وخالل الـسنة، أعربـت الـدول األعـضاء عـن رأي مفـاده               
 أن يبحث على حنو أكثر تعمقا األسباب اجلذريـة   ينبغي ملكتيب 

لالنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال، وخاصـة ظـاهرة األطفـال           
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قد جلسة يف وقت    املرتبطني باجملموعات املسلحة، ونأمل يف ع     
ــد        ــال لتحدي ــة األطف ــشهر للخــرباء يف محاي ــذا ال ــن ه الحــق م
الرسائل اهلامة والفجـوات يف مـا يتعلـق بإعـادة دمـج األطفـال               

 .املتأثرين بصراع يف جمتمعاهتم
ــذين هــم يف حــاالت مــن       إن إعــادة دمــج األطفــال ال

ــة األجــل   ــة طويل دراســة أساســية  ومثــة. الــصراع املــسلح عملي
 والـيت تتـابع     دة الـصحة العامـة يف جامعـة هارفـار         قامت هبا كلي  

ــرة     ــال علـــى مـــدى فتـ ــن األطفـ ــسابقني مـ ــاتلني الـ ــسألة املقـ مـ
ثر الصراع ما يزال حىت بعـد       أت أن   السنوات العشر املاضية بيَّ   

وهــذا  . ســنوات يتــسبب يف العديــد مــن املــشاكل النفــسية١٠
رغمـوا علـى ارتكـاب جـرائم العنـف      يصدق حقا على الـذين أُ   

ن األطفـال اإلنـاث كانـت       إ. خضعوا للعنـف اجلنـسي    أُن  والذي
لديهم أسوأ املؤشرات واألغلبيـة منـهن كانـت لـديها مـشاكل             

املـستوى املـنخفض    بـسبب   كبرية يف عملية الدمج االجتمـاعي       
ــات     ــب األســر واجملتمع ــن جان ــوهلن م ــان ســن   . لقب ــا ك وكلم

ــد  كلمــا زاد ارتباطــه باجملموعــات املــسلحة   أصــغر الطفــل اجملن
ــ ــه وكلمـ ــعوبة تكيفـ ــثري   . ا زادت صـ ــر مـ ــب آخـ ــاك جانـ وهنـ

نــــه حــــىت األطفــــال الــــذين مل يرتبطــــوا أال وهــــو ألالهتمــــام 
ــصراع      ــهم عاشــوا حــاالت مــن ال ــسلحة ولكن باجملموعــات امل

وتـبني أن التعلـيم      .ظهروا نفـس الدرجـة مـن الـضعف        أاملسلح  
ولـذلك  . هو األداة الرئيسية إلنعـاش األطفـال بـصورة ناجحـة          

ــضل    ينظــر مكــتيب وا  ــل إرشــادي ألف ــع دلي ــسيف يف جتمي ليوني
املمارسات متشيا مع مبادئ باريس، وهي مبادرة هامـة قامـت           

 .هبا حكومة فرنسا لترسي معايري برامج إعادة الدمج
قـر بـأن فهـم األسـباب اجلذريـة         أوعلى الرغم من أنين      

للــصراع وحتديــد االســـتراتيجيات للــدمج مــسألتان هامتـــان،     
اه اجمللــس عـن مهمتــه املتمثلــة يف ضــمان  ينبغـي أن حييــد انتبــ  ال

 لة عن اإلفالت من العقاب ومكافحتها بالنسبة للمعنـيني        ءاملسا
يف انتــهاكاهتم حلقــوق األطفــال يف حــاالت الــصراع املــسلح،   
وهـــي مهمـــة هلـــا فائـــدة عاليـــة علـــى أجهـــزة األمـــم املتحـــدة  

ولئن كانـت  . األخرى، مبا يف ذلك إمكانية فرض تدابري هادفة   
وبــرامج األمــم املتحــدة قــادرة علــى معاجلــة األســباب صــناديق 

اجلذريــة واحلاجــة إىل التنميــة املــستدامة، فمجلــس األمــن هــو   
واجمللـس هـو    . الذي ميكنه أن يركز على االنتهاكات اجلـسيمة       

العني الساهرة على السلم واألمن، وعليه أن يركـز علـى اختـاذ           
رغم مـن   وعلـى الـ   . إجراءات ضد السادرين يف انتـهاك قراراتـه       

عــن ببــصره نــه ينبغــي لــه تعميــق فهمــه، عليــه أيــضا أال حييــد   أ
وسيكون من األجنع له أن يركز على اختـاذ          .التركيز األساسي 

ــهاكات اجلــسيمة ضــد      ــون االنت إجــراء حــازم ضــد مــن يرتكب
 .األطفال والذين بقيامهم بذلك إمنا يهددون السلم واألمن

اق وتـشاد   وعلى مر الشهور الثالثة املاضية زرت العـر        
فريقيــا الوســطى وأفغانــستان للوقــوف عــن كثــب   أومجهوريــة 

على مـشاكل األطفـال املتـأثرين بالـصراعات املـسلحة والـذين             
فريقيـا  أففي تشاد ومجهورية . هم يف حاالت تبعث على القلق     

الوســطى بــصورة خاصــة شــاهدت مــدى األثــر املباشــر لقــرار   
يؤديـه  رض الواقـع، ومـا   أعلـى  ) ٢٠٠٥( ١٦١٢جملس األمن  

يف  احلـصول علـى موافقــة اجمللـس مـن دخــول اجلهـات الفاعلــة     
اتفاقـات وإطـالق سـراح األطفــال وكيفيـة إصـغاء احلكومــات      
وكيفية تعزيز ومتكني الناشطني يف جمال محايـة األطفـال داخـل           

 .منظومــة األمــم املتحــدة وخارجهــا مــن خــالل التــزام اجمللــس  
 مبـادرة غـري     وكل هذا ُيعزى إىل اسـتعداد اجمللـس للـشروع يف          

وأمتىن لـو كـان بوسـعي       ). ٢٠٠٥( ١٦١٢مسبوقة أي القرار    
ــق ســراحهم مــن     أأن  ــذين أطل ــام اجمللــس األطفــال ال حــضر أم

قبضة اجملموعات املسلحة نتيجة لإلجراءات الـيت اختـذها لكـي           
ومـن املهـم أن نؤكـد جمـددا التزامنـا اجلمـاعي            .يرى مثار عمله  

ن ننتقـل   أا وبصورة واقعيـة و    هبذه املسألة ليتسىن لنا املضي قدم     
 .أيضا جبدول األعمال قدما

ــارتني اللــتني قمــت هبمــا إىل العــراق   إوأخــريا فــ   ن الزي
خـذة  آوأفغانستان ولدتا اقتناع لـدي مـؤداه أن طبيعـة احلـرب             

ــتغري و ــا يف     أيف ال ــر صــعوبة أمامن ــا وحتــديات أكث ــاك فرق ن هن
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لطفلـة  فا. محاية األطفـال ويـتعني علـى اجمللـس أن يقـوم بـدوره             
بـاد  آ عامـا عنـدما التقينـا هبـا يف جـالل             ١١عيشة كان عمرها    

وطــوال الــساعة الــيت قــضيتها معهــا ومــع أســرهتا    .بأفغانــستان
وأسـرهتا كانـت    .  علـى احلـزن    النتبتسم وكانت عيناهـا تـد      مل

. ومجت من قبـل املتمـردين  ضحية األضرار التبعية ومدرستها هُ   
ــرغم مــن كــل املخــاطر كانــت مــص     ــى ولكــن علــى ال ممة عل

هنـا تأمـل   إهـا عنـدما قالـت       اعينانفتحت  الذهاب إىل املدرسة و   
 .يف أن تصبح مدرسة

ــذه      ــا يف هـ ــضاعفة جهودنـ ــا ملـ ــان الوقـــت لنـ ــد حـ لقـ
ــا لـــضمان عـــدم جتنيـــد األطفـــال أو    املنـــاطق، وجتديـــد التزامنـ
استخدامهم يف التفجريات االنتحارية، وأال يتم احتجـازهم يف         

ون مراعاة اإلجـراءات القانونيـة      مراكز االحتجاز العسكرية بد   
الــيت حتمــي ضــعفهم بوصــفهم قاصــرين وأال هتــاجم مدارســهم 

 تبعيـة وأال تكـون اإلنـاث        اوأال يصبحوا هم أو أسرهم أضـرار      
ــسي أو أن يُ    ــف اجلنـ ــدافا للعنـ ــال أهـ ــن األطفـ ــن  مـ ــرمن مـ حـ

فاألطفال يف مناطق االقتتال الـصعبة جيـب         .االلتحاق باملدارس 
لموا بعامل دميقراطي خـال مـن العنـف         أن يكون بوسعهم أن حي    

يتحلى بالتسامح والتعددية حيث يـتمكن اجلميـع مـن العـيش        و
 .يف سالم وكرامة

ــل جــال،    أُ  ــوم بكلمــات عمنوي ــاين الي ــدي  هنــي بي اجلن
 ٤الطفل السابق من السودان الذي جعل غرفة املؤمترات رقـم           

ألمــس بأغنيــة كرســها للعمــال اإلنــسانيني الــذين اجتلجــل يــوم 
ين أقـف هنـا ألن هنـاك        إ”وقـال   .  طفال آخر  ١٧٥قذوه مع   أن

والــسماء اآلن هــي  .أقــف هنــا ألن هنــاك مــن جتــرأ. مــن يبــايل
 .“حدودي
لــسيدة راديكــا اشــكر أ): باالنكليزيــةتكلــم  (الــرئيس 

أعطــي الكلمــة اآلن للــسيد ايدمونــد موليــت، . كوماراســوامي
 .األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم

سـيدي الـرئيس،     ):باالنكليزيـة تكلـم   ( وليتالسيد م  
أشــكركم علــى دعــوة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم حلــضور    

 .هذه املناقشة
قهـا  إن هذه املناقشة دليل على األمهية الفائقـة الـيت يعلّ           

 عقـد  خـالل و. اجمللس علـى مـسألة األطفـال والـصراع املـسلح          
من الزمن ما برح هناك اعتراف عـاملي بـأن الـصراعات تلحـق              

وأن الدراســة الــيت  .ة علــى األطفــالدمردة األثــر ومــيــثــارا بعآ
 “أثر الـرتاع املـسلح علـى األطفـال        ”أعدهتا غراسا ماشيل عن     

(A/51/306)     ــاالت ــة يف حـ ــال اهلائلـ ــة األطفـ ــرزت حمنـ ــد أبـ  قـ
 .الصراع

وكما جاء يف الورقة املفاهيمية املعروضة على اجمللـس          
(S/2008/442)       حفـظ الـسالم يف       هنضنا حنـن يف إدارة عمليـات 

فمنـذ  . وجه التحديات وحققنـا تقـدما كـبريا ونتـائج ملموسـة           
 أحكامـا حمـددة بـشأن محايـة األطفـال           قد أدرجنـا   ٢٠٠١عام  
 حفظ السالم وقد اختذ جملس األمن سـتة  لبعثات والية  ١٢يف  

وقــد دعــا اجمللــس  .قــرارات بــشأن األطفــال والــصراع املــسلح 
قــوق ورفــاه األطفــال   مــرارا وتكــرارا إىل دمــج احلمايــة واحل   

ــسالم      ــظ ال ــب حف ــسلح يف جوان ــصراع امل ــأثرين بال ــد  .املت وق
قرارات جملـس األمـن يف      باهتدت إدارة عمليات حفظ السالم      

ــة  ٢٠٠١ويف عــام . جمــال األطفــال  ــا أول خــبري يف محاي  وزعن
 ٦٠واليوم تستضيف اإلدارة أكثـر مـن        . األطفال يف سرياليون  

ــة األطفــال    ــشارا يف جمــال محاي ــات  مست ــشرين يف ســبع بعث منت
ا يراعـي  هسالم ويعملون لـضمان اعتمـاد بعثاتنـا هنجـا يف عملـ        

ومـن خالهلـم حققـت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم             . األطفال
 .اإلجنازات التالية

 كـل بعثـة مستـشارون يف جمـال          من الناحية الفعليـة يف     
 المحاية األطفال، وما برح التدريب على حقوق األطفال عمـ         

 أجرت عملية األمـم     ٢٠٠٧ سبيل املثال يف عام      فعلى. رئيسيا
 دورة تدريبيــة شــارك فيهــا   ١٢٦املتحــدة يف كــوت ديفــوار   
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فــراد  أالم، مشلــتس مــن مــوظفي حفــظ الــ ٣ ٢٠٠أكثــر مــن 
ويف بعثــة األمــم املتحــدة لتثبيــت    . شــرطة ومــوظفني مــدنيني  

 ألكثـر   تـدريبا قـسم محايـة األطفـال       أجرى  االستقرار يف هاييت    
ن عسكريني ومدنيني يف الربع األخـري مـن          موظف م  ٨٠٠من  
 . وحده٢٠٠٧عام 

، شـــرعت عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف ٢٠٠٥يف عـــام  
ــرتع       ــوطين ل ــامج ال ــع الربن ــق م ــاون الوثي ــوار، بالتع كــوت ديف
السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج ومـع الـشركاء، يف إجـراء              
ــن،        ــس األم ــرارات جمل ــا لق ــصراع، وفق ــراف ال ــع أط حــوار م

، ٢٠٠٧وحـىت عـام     .  واستخدام اجلنـود األطفـال     لوقف جتنيد 
 طفـــل مـــن اخلدمـــة يف   ١ ٤٠٠مت تـــسريح مـــا يزيـــد علـــى    

 ٣ ٠٠٠واليــوم، يــستفيد مــا يزيــد علــى . اجلماعــات املــسلحة
ــرامج إعــادة اإلدمــاج الــيت تنفــذها منظمــة األمــم       طفــل مــن ب

ويف مجهوريـــــة الكونغـــــو  . املتحـــــدة للطفولـــــة والـــــشركاء  
 منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الدميقراطيــة، تواصــل بعثــة

الكونغو الدميقراطية قيادهتا جلهود الدعوة اليت ُتبـذل مـن أجـل            
إطـــالق ســـراح األطفـــال املـــرتبطني باجلماعـــات املـــسلحة يف   

 يف املائــة ١٠الــشرق، والــذين يقــدر عــددهم مبــا ال يقــل عــن   
ــن ــوايل     مـــ ــدر حبـــ ــذي ُيقـــ ــة، الـــ ــوات يف املنطقـــ ــدد القـــ عـــ
 .جندي ٢٥ ٠٠٠

ــة  ويــــضطل  ــون حبمايــ ــشاريون املعنيــ ــرباء االستــ ع اخلــ
األطفال بدور مهم يف عملية رصد انتهاكات حقوق األطفـال        

ويف البلدان اليت جيري فيهـا تنفيـذ آليـة الرصـد       . واإلبالغ عنها 
واإلبالغ، تشارك إدارة عمليات حفظ السالم يف رئاسة فرقـة          

ملتحـدة  العمل القطرية املعنية بالرصـد واإلبـالغ التابعـة لألمـم ا           
وال تـساهم هـذه اآلليـة يف        . مع منظمة األمم املتحـدة للطفولـة      

ــل     ــل فحـــسب، بـ ــوق الطفـ ــهاكات حقـ ــرتكيب انتـ ــساءلة مـ مـ
تستخدم أيضا بوصفها أداة هامـة لتوجيـه اسـتجابات اجلهـات            
اليت تعمل علـى محايـة حقـوق الطفـل إىل احتياجـات األطفـال               

 .على أرض الواقع

ــسالم     ــظ ال ــات حف ــل إدارة عملي ــشكل  وتعم ــضا ب  أي
فّعال يف االضـطالع بأنـشطة الـدعوة بـشأن املـسائل احلـساسة              

ومــن خــالل هــذا العمــل، تــدعم إدارة . مــن الناحيــة الــسياسية
عمليـــات حفـــظ الـــسالم الـــشركاء التنفيـــذيني، الـــذين قـــد       

يــستطيعون املــشاركة يف الــدعوة الــسياسية بــصورة علنيــة       ال
ض بـراجمهم  يتعلق بانتهاكات حقـوق الطفـل، خـشية تعـر         فيما

ــا  . الطويلــة األجــل للخطــر علــى أرض الواقــع   كمــا يــضمن لن
النهج املتكامل للبعثات العمل على حنو وثيق واتساق جهودنـا       
مـــــع الـــــشركاء، مثـــــل منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للطفولـــــة  

، ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان،  )اليونيـــسيف(
ــشأن     ــئني، بـــ ــشؤون الالجـــ ــدة لـــ ــم املتحـــ ــية األمـــ ومفوضـــ

 .األطفال اقضاي
ومـــا دام األطفـــال يعـــانون مـــن احلـــروب وعواقبـــها،  

يف ذلك ضعف األنظمة القضائية وعجز اهلياكـل األساسـية           مبا
األولية والفقر، ال ميكننا أن نتخاذل يف بذل اجلهـود أو حنتفـل              

وجيب أن جناهـد مـن أجـل ضـمان هتيئـة بيئـة ُتراعـى            . بالنجاح
م علـى حنـو تـام، أي        فيها حقوق األطفال ومحايتـهم ورفاهيتـه      

بيئة سلمية وعادلـة يـستطيعون فيهـا أن يزدهـروا وأن يـسامهوا              
 .بشكل جمد يف جمتمعاهتم احمللية

وتساهم إدارة عمليات حفظ السالم يف هـذه اجلهـود           
بطبيعة عملياهتا ذاهتا، اليت هتدف إىل مـساعدة اجملتمعـات علـى            

يف هـذا   و. البدء يف اخلروج من رماد الصراع وعدم االسـتقرار        
الصدد، تعمل بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت        
بنــشاط مــن خــالل قطــاع العدالــة وشــرطة األمــم املتحــدة،        
بالتعـــاون الوثيـــق مـــع اليونيـــسيف، بـــشأن قـــضايا األحـــداث   

القــضاء وبنــاء القــدرات يف جمــال الــشرطة واجلهــات   وإصــالح
راطيـة، اعتمـدت   ويف مجهوريـة الكونغـو الدميق   . القضائية احمللية 

ــة       ــشأن محاي ــدا شــامال ب ــا جدي ــؤخرا قانون ــة م ــة الوطني اجلمعي
األطفال؛ وهو ميثل نتاج ما بذلته مجيع اجلهـات املعنيـة حبمايـة             
 .األطفال من جهود دعوة مكثفة ومتضافرة على أرض الواقع
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وقد أمكن حتقيق هـذه اإلجنـازات بفـضل الواليـة الـيت              
دارة عمليـات حفـظ الـسالم       وتلتـزم إ  . أناطها بنا جملـس األمـن     

حبماية األطفال يف الصراع املسلح وتعكـف حاليـا علـى وضـع        
. سياسة لإلدارة لتوجيه أعمالنا على حنو أفضل يف هذا الـصدد         

ويف الوقت نفسه، سنواصل التطلع إىل جملس األمـن مـن أجـل             
 .منحنا واليات ذات أحكام واضحة وقوية حلماية األطفال

أشكر السيد موليه علـى     ): زيةتكلم باالنكلي  (الرئيس 
فينيمـــان، املـــديرة . أعطـــي الكلمـــة اآلن للـــسيدة آن م. بيانـــه

 ).اليونيسيف(التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 
) منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة    (الــسيدة فينيمــان  

أعـــرب عـــن تقـــديري للفرصـــة الـــيت ): تكلمـــت باالنكليزيـــة(
ــة  أتيحـــت يل اليـــوم ملـــشاركة جملـــس ا  ألمـــن يف مناقـــشة حالـ
ــصراع املــسلح   ــأثرين بال وترحــب منظمــة األمــم  . األطفــال املت

املتحــدة للطفولـــة باملبــادرة الـــيت اختـــذها الــرئيس بعقـــد هـــذه    
املناقشة املفتوحة للنظر، بوجه خاص، يف كيفيـة إسـهام جملـس        
األمن واألمم املتحدة واجملتمع الدويل بأكمله علـى حنـو أفـضل         

ــول  ــق   يف التوصــل إىل حل ــة األجــل ومــستدامة فيمــا يتعل  طويل
وأثـين علـى زمـيليت، املمثلـة       . مبسألة األطفال والـصراع املـسلح     

اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح، الـسيدة         
ــل يف     ــود ال تكـ ــن جهـ ــه مـ ــا تبذلـ ــوامي، ملـ ــا كوماراسـ راديكـ
 املــساعدة علــى اســترعاء االنتبــاه العــاملي إىل األثــر الواقــع علــى

 .األطفال يف حاالت الصراع املسلح
وغالبــا . ال يــزال األطفــال يعــانون مــن أهــوال احلــرب 

يضطر األطفال إىل مواجهة العنف وفقـدان األسـرة واملـرتل           ما
واجملتمع، والكثريون منهم يقتلون أو يشوهون حىت بعد انتهاء         

ــل  ــصراع بوقــت طوي ــر غــري    . ال كمــا يعــاين األطفــال مــن األث
ن خــالل تــصاعد اإلصــابة بــاألمراض الــيت   املباشــر للحــرب مــ 

ميكــــن الوقايــــة منــــها، مثــــل االلتــــهاب الرئــــوي واإلســــهال  
 .واملالريا واحلصبة

ــصراعات       ــا الـ ــشب فيهـ ــيت تنـ ــدان الـ ــد يف البلـ ويوجـ
والبلــدان اخلارجــة مــن الــصراع بعــض مــن أعلــى معــدالت        

 بلـدا الـيت     ٣٣ومن بني الـ    . وفيات األطفال دون سن اخلامسة    
 ٢٠٠٢اعات املــسلحة يف الفتــرة مــا بــني عــامي تــأثرت بالــصر

 بلدا منها تقـدما كافيـا أو مل حتـرز أي     ٢٠، مل حترز    ٢٠٠٦ و
تقدم على اإلطالق حنو حتقيق اهلدف املتعلق بوفيـات األطفـال           

ــة    ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــصراع    . م ــوض ال ــا يق ــا م وغالب
ــانون    ــيادة القــ ــة وســ ــدمات الــــصحة العامــ واالضــــطراب خــ

يف انعـــدام األمـــن الغـــذائي، وتـــشريد الـــسكان،     ويـــسامهان 
وتتطلب إعـادة تأهيـل اخلـدمات    . واستمرار حالة انعدام األمن 

ــق      ــن وحتقيـــ ــوفري األمـــ ــية تـــ ــل األساســـ ــية واهلياكـــ األساســـ
 .السياسي االستقرار
ــة      ــها يف حالـ ــة برمتـ ــات احملليـ ــون اجملتمعـ ــدما تكـ وعنـ

اضــطراب، ميكــن أن تــوفر املــدارس مــالذات آمنــة وإحــساسا   
ومن مث، فإنه مـن املهـم محايـة حرمتـها وعـدم             . احلياة الطبيعية ب

اإلخالل بفرص احلصول على اخلدمات احليويـة، مثـل الرعايـة           
 .الصحية، واملياه النقية، ومرافق الصرف الصحي األساسية

ــة     ــسعني دولـ ــتني وتـ ــد اثنـ ــسيف بتأييـ وترحـــب اليونيـ
ة لعـام   مشاركة يف إعالن جنيف املتعلق بالعنف املسلح والتنمي       

ــذه     ٢٠٠٦ ــضمام إىل ه ــى االن ــدول األخــرى عل ــشجع ال ، وت
فــإن اإلعــالن يــساهم يف محايــة األطفــال عــن طريــق   . العمليــة

تعزيز اإلجراءات املتخـذة للحـد مـن العنـف املـسلح، وحتـسني              
 .األمن البشري، وبناء ثقافة للسالم

ولليونيسيف تاريخ طويل يف الدعوة وتقدمي املـساعدة         
ــراج   ــستخدمهم القــوات   مــن أجــل اإلف ــذين ت عــن األطفــال ال

ونعـرف مـن    . املسلحة واجلماعات املسلحة، وإعادة إدمـاجهم     
خالل التجربة أنه مـن املمكـن إعـادة إدمـاج هـؤالء األطفـال،               
ــارات الالزمــة        ــم املــساعدات وامله ــدما تقــدم هل ــيما عن وال س

ومـع ذلـك، فـإن      . جلعلهم أعضاء إجيابيني ومنـتجني يف اجملتمـع       
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مــاج عمليــة صــعبة وطويلــة األجــل تتطلــب التزامــا   إعــادة اإلد
وتعمــل اليونيــسيف مــع الــدول واجلهــات غــري . طويــل األجــل

ــال واســتخدامهم يف       ــد األطف ــن أجــل وقــف جتني ــة م احلكومي
 .الصراع املسلح

 توافـــق اآلراء ٢٠٠٧وتعــزز التزامـــات بــاريس لعـــام    
الدويل بشأن جتنيد األطفال واسـتخدامهم بـشكل غـري قـانوين            

وتعيد هذه االلتزامات أيـضا التأكيـد علـى         . لصراع املسلح يف ا 
التدابري اليت ميكن أن تتخذها الـدول حلمايـة األطفـال الـواقعني        
يف براثن الصراع، واخلطوات الـيت ميكـن أن تتبعهـا للمـساعدة             

 .على إعادة إدماجهم يف عائالهتم وجمتمعاهتم احمللية
ــة يف    ويــــــشارك األطفــــــال يف اجلماعــــــات املتورطــــ

قـد ال يكـون لـدى هـؤالء         . الصراعات املـسلحة لعـدة أسـباب      
أو قد ينظرون إىل التجنيد بوصـفه أفـضل         . األطفال خيار آخر  

خيار للبقاء على قيد احليـاة، أو كوسـيلة للـهروب مـن أعمـال          
 .عنف أو متييز أخرى

وينبغي إعادة إدماج األطفال يف اجملتمعـات احملليـة مـع            
املــــستقبل، لــــيس للطفــــل استــــشراف حتقيــــق االســــتقرار يف 

وهناك بعض الدروس املـستفادة     . فحسب، بل للمجتمع برمته   
وأحد هذه الدروس هو أنه ينبغـي لـربامج     . اهلامة يف هذا اجملال   

ــل      ــن الوصــم للطف ــد م ــادي حــدوث املزي ــاج تف ــادة اإلدم . إع
تتطلب إعادة اإلدمـاج الناجحـة أيـضا تـوفري متويـل ميكـن              كما

يف الوقت املناسب وميكن مواصـلة      التنبؤ به ومستدام، ُيصرف     
ــتقرار      ــدم االسـ ــن عـ ــرات مـ ــود فتـ ــن وجـ ــالرغم مـ ــوفريه بـ . تـ

جتلى يف مشال أوغندا وسري النكا، من املمكن حتـسني           وكما
حيــاة األطفــال باختــاذ تــدابري احلمايــة وتنفيــذ أنــشطة إعــادة        

 .اإلدماج، حىت يف حالة البحث عن حلول سياسية
فولــة عــن تقــديرها وتعــرب منظمــة األمــم املتحــدة للط 

الكبري لاللتزام الذي يبديـه جملـس األمـن وفريقـه العامـل املعـين               
ــذا      ــذالهنا يف ه ــيت يب ــود ال ــسلح، واجله ــصراع امل ــال وال باألطف

إن الغرض من إنشاء آلية الرصـد واإلبـالغ هـو مراقبـة         . الشأن
حالة األطفال ضحايا الصراع واإلبالغ عنها واالسـتجابة هلـا،          

قـوع انتــهاكات جـسيمة ضــد األطفــال،   مـن أجــل احلـد مــن و  
وتعزيز مساءلة مرتكيب تلك االنتـهاكات، ومنـع وقـوع املزيـد            

 .من االنتهاكات اجلسيمة يف حاالت الصراع املسلح
وبينمــا نقتــرب مــن الــذكرى الــسنوية الثالثــة لقــرار        

وإنشاء آلية الرصـد واإلبـالغ،      ) ٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن   
ــق الت   ــدمتوجــد إشــارات واعــدة بتحقي ــوار  . ق ويف كــوت ديف

ــد األطفــال      ــنخفض جتني ــال، ي وســري النكــا، علــى ســبيل املث
ــشكل كــبري    ــصراع ب ــتخدامهم يف ال ــك، جيــب    .واس ــع ذل وم

القيــام باملزيــد مــن أجــل رصــد ومنــع وقــوع االنتــهاكات ضــد 
األطفال واالستجابة هلا بشكل أفـضل وضـمان احتـرام سـيادة            

 .القانون
صراع مستـضعفات   إن الفتيات والنساء يف حـاالت الـ        

القــوات ترتكبــه إىل حــد كــبري بــسبب العنــف اجلنــسي الــذي   
ــسلحةواجملموعــات  ــسي    . امل ــستخدم العنــف اجلن ــا ي وكــثريا م

 ١٨٢٠وكان قـرار جملـس األمـن األخـري          . كسالح يف احلرب  
ــبريا ) ٢٠٠٨( ــى اختــاذ    نرحــب تع ــصميم اجمللــس عل ــه عــن ت ب

ما إجــراءات للتــصدي للعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال، وال ســي
 .الفتيات

ــارة إىل ســرياليون      ــام، قمــت بزي ــذا الع ــع ه . ويف مطل
وأثناء وجودي هناك قابلت فتاة امسها مريـاتو، كانـت ضـحية            

فعنــدما كــان عمرهــا . لــسنوات عديــدة مــن الــصراع يف البلــد 
 عاما جرى اختطافها واغتصاهبا وبتر ذراعيهـا مـن جانـب            ١٢

ــاة لتحقــت فلــم تكــن قــد ا . ومــا زالــت قــصتها تتواصــل . اجلن
 .باملدرسة على اإلطالق، ولكنها اليوم طالبة جامعية يف كندا

إن خــري وســـيلة حلمايــة األطفـــال هــي منـــع نـــشوب     
والتنمية وإعادة البنـاء    . الصراع املسلح والعنف يف املقام األول     

ــهاء الــصراع، إذا مــا نفــذا علــى حنــو جيــد، ميكــن أن      بعــد انت
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ك األطفـال مـن     يتصديا لألسباب اجلذريـة للعنـف وحيميـا بـذل         
وكمـا حثـت غراسـا ماشـيل يف عـام           . التعرض للصراع املسلح  

ــسمح     ”، ٢٠٠١ ــذي ي ــسياسي ال ــا أن نكــسر الركــود ال علين
للظــروف بالتــصاعد والتحــول إىل صــراع مــسلح يــدمر حيــاة   

 ).٢٥٣، الفقرة A/51/306 (“األطفال
وتأمل اليونيـسيف أن مناقـشات اليـوم ستـساعد علـى             

ي حبمايـة األطفـال مـن الـصراع والعنـف           تعزيز التزامنـا اجلمـاع    
ــسانية      ــسياسية واإلنـ ــال الـ ــداول األعمـ ــع جـ ــالل مجيـ ــن خـ مـ

واليونيــسيف، مــن خــالل واليتــها،  . واإلمنائيــة لألمــم املتحــدة 
ووجودها القطري قبـل وخـالل وبعـد األزمـات، ومـن خـالل          
قدرهتا على الـدعوة لـصاحل األطفـال ميكنـها أن تـسهم يف منـع                

 يف تقــدمي احللــول اآلنيــة والطويلــة  نــشوب الــصراع، وكــذلك
 . نشوب الصراعمبجرداألجل 

ويظـــل . املـــستحيلبإن التحــدي هائـــل ولكنـــه لــيس    
ولكنـهم أيـضا    . األطفال يتحملـون العـبء األكـرب للـصراعات        

يظهــرون الــصمود والقــدرة علــى التغلــب علــى العنــف الــذي    
ة علـــى بنــــاء الـــسالم يف أنفــــسهم   يـــدور حـــوهلم واملــــساعد  

 .هتمجمتمعا ويف
إن إمساعيل بياه، الذي يعـرف الكـثريون مـنكم قـصته             

وكتابـه القـوي، الـذي نـال مرتبـة          . احملزنة، ميثل حالـة منوذجيـة     
أفـــضل كتـــاب، يـــسجل وقـــائع جتربتـــه بوصـــفه مـــن اجلنـــود   
األطفــال يف ســرياليون وعمليــة االنتقــال الــصعبة خــالل عودتــه 

ويف تـــــشرين . إىل احليـــــاة العاديـــــة مبـــــساعدة اليونيـــــسيف   
ــاين ــوفمرب/الث ــة    املاضــين ، عينــت إمساعيــل يف اليونيــسيف داعي

 نيابـة عـن     الـتكلم وهـو يواصـل     . لألطفال املتضررين بالـصراع   
 طفولتـــــهم آثـــــار االنتـــــهاكات   الـــــشباب الـــــذين محلـــــت  

 .واحلرمان والعنف

وعلينــا أال ننــسى حكايــات إمساعيــل ومريــاتو وآالف  
ضرورة بــاألطفـال مثلــهم إذ منـضي قــدما بــشعور مـن اإلحلــاح    

 .مساعدهتم يف بناء عامل أفضل لألطفال
أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باالنكليزيـــة (الـــرئيس 

للسيدة كاثلني هنت، رئيـسة اللجنـة التوجيهيـة للرصـد املعنيـة             
 .باألطفال والصراعات املسلحة

ــسيدة هنــت   ــةتكلمــت  (ال ــة عــن  ): باالنكليزي بالنياب
ــد املعنيــــ    ــة للرصــ ــة التوجيهيــ ــي يف اللجنــ ــال زمالئــ ة باألطفــ

والصراعات املسلحة ومئات األعضاء يف شبكتنا يف كل أحنـاء          
ــد       ــى عق ــام عل ــت ن ــة فيي ــامل، أشــكر حكوم ــذه الع ــشة ه املناق

جملتمـع املـدين    ملمثلـي ا  املفتوحة اليوم وعلى إتاحة هذه الفرصـة        
ــة جمل  ــة إعالميــ ــنلتقــــدمي إحاطــ ــم يف . لــــس األمــ ــا بكــ مرحبــ

 .سيدي نيويورك،
ــن    ــرب ع ــضا أن أع ــد   وأود أي ــت واجله ــديرنا للوق  تق
 مجيــع أعــضاء جملــس األمــن لتنفيــذ واليــات   ما كرســهاللــذين

 ١٤٦٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اجمللــس الرائــدة، مبــا فيهــا قراراتــه 
ــريا )٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٣٥٠و ) ٢٠٠٣( ، وأخــ

ــتفكري   ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠ ــوكم إىل الــ ــين ألدعــ ــاس يف إنــ النــ
ــذين    يتطلعــون إىل العــاديني يف القــرى الــيت دمرهتــا احلــرب وال

اجمللس ليمارس سلطته من أجل حتقيق حتسن حقيقـي يف حيـاة            
 .بناهتم وأوالدهم على بعد آالف األميال من هذه القاعة

إن منظمــــة الرصــــد املعنيــــة باألطفــــال والــــصراعات  
جتمــع مــا بــني املــسلحة ائــتالف يــضم منظمــات غــري حكوميــة 

 مـــوارد الوكـــاالت اإلنـــسانية التنفيذيـــة ووكـــاالت حقـــوق     
وقــد حــضرت منظمــة الرصــد للمــرة األوىل أمــام      . اإلنــسان

، يف اجتمــاع  ونــصف الــسنةجملــس األمــن قبــل مخــس ســنوات
الـسيدة  صيغة آريا، لتكرر التأكيد علـى الـدعوة الـيت أطلقتـها         ب

 يف دراسـتها االستقـصائية التارخييـة عـن آثـار            -غراسا ماشـيل    
جعــل   إىل -الــصراع املــسلح، والــيت أشــري إليهــا هنــا اليــوم       
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األطفــال والــصراع املــسلح قــضية ســلم وأمــن دولــيني ولوضــع 
نظام رصد وإبالغ بقيادة األمم املتحدة حلماية األطفال الـذين          

 . أنفسهم يف أتون احلربجيدون
ومنذ ذلك الوقت، وكما أشـار املتكلمـون الـسابقون           

ــصراعات       ــال وال ــضية األطف ــن لق ــادة جملــس األم ــإن قي ــا، ف هن
وبفـضل فـرق العمـل علـى        . ا كـبريا  املسلحة قـد حققـت تقـدم      

املــستوى القطــري يف إطــار الواليــة الــيت نــص عليهــا القــرار        
، فإن توحيـد اجلهـود الـيت تقـوم هبـا األفرقـة              )٢٠٠٥ (١٦١٢

القطرية لألمم املتحـدة، وعمليـات حفـظ الـسالم، وجلنـة بنـاء              
ــد أظهــرت   ــسالم ق ــة للمنظمــة   ال ــة الكامن ــع القــدرات اهلائل ملن

مة، ولالسـتجابة العاجلـة هلـا وإهنـاء ظـاهرة           االنتهاكات اجلـسي  
 .اإلفالت من العقاب ملرتكبيها

ــة  تلــك  يف ضــوء ،ولكــن  النجاحــات والقــدرة الكامن
يف ظـل أخطـر     بالكامـل   لس األمن على تغيري حياة األطفـال        جمل

وجيـب أن حيـافظ اجمللـس       . الظروف، فإننا ال نستطيع االنتظـار     
 العامـــل املعـــين علـــى الـــزخم الـــذي ولـــده وأن ميكـــن الفريـــق 

باألطفال والصراعات املسلحة مـن تنفيـذ الواليـة الـيت أوكلـها             
وهذا يعين قبل كل شـيء التغلـب علـى التـأخري والطريـق              . إليه

ــددة     ــارير حمـ ــتنتاجات لتقـ ــياغة اسـ ــاق صـ ــذي أعـ ــسدود الـ املـ
 “طقـــم األدوات”واســـتخدام طائفـــة الوســـائل املوجـــودة يف  

 .املستحدثة للفريق العامل
ية مبكان أيضا بالنسبة للبلـدان اخلارجـة مـن          ومن األمه  

عقود مـن العنـف والـدمار أن يـتم تنفيـذ بـرامج نـزع الـسالح                  
ــب      ــت املناسـ ــال يف الوقـ ــاج لألطفـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ والتـ
وبالتمويــل الكــايف علــى املــدى الطويــل الــالزم، لكــي تــتمكن   

 يف احليـــاة ةهم األساســـيوقالفتيـــات واألوالد مـــن التمتـــع حبقـــ
والتعليم يف فترة االنتقال الصعبة جملتمعاهتم من سفك        والصحة  

 .الدماء إىل التنمية

وعندما وضع جملس األمن قيد نظره حمنـة األطفـال يف            
الصراعات املسلحة، حـدث ذلـك يف وقـت كانـت تظهـر فيـه               
ــادق     ــضة وبنــــ ــهم العريــــ ــشنيعة بأحزمتــــ ــور األوالد الــــ صــــ

وحــشية الكالشــنكوف، وصــور املــدنيني املبتــورة أطــرافهم وال 
. اجلنسية اليت صـعقت الـضمري اإلنـساين ومـا زالـت حـىت اآلن              

ومنذ ذلك الوقت، حقق نظام الرصـد واإلبـالغ الـذي وضـعه             
تقــدما كــبريا، وقــد  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢اجمللــس مبوجــب القــرار  

وثقته منظمتنا يف دراسـة ألربعـة بلـدان، وصـدر قبيـل املناقـشة               
 ١٨٢٠األخـري   قـرار جملـس األمـن       و. فرباير/املفتوحة يف شباط  

، كما أشار متكلمون سـابقون، يعطـي أمـال إضـافيا            )٢٠٠٨(
ــسعور يف       ــسي امل ــف اجلن ــف العن ــززة لوق ــاذ إجــراءات مع باخت
الــصراعات املــسلحة ولتــوفري احلمايــة الــضرورية واخلــدمات      

 .لألطفال والنساء
إن بياننا ميثـل دعـوة للعمـل وحـث جلميـع املوجـودين              

خــرى يف األمــم املتحــدة،   هنــا، وملمثلــي الــدول األعــضاء األ   
واهليئات اإلقليمية، واجملتمع املدين، واحلكومـات الوطنيـة علـى       
ــضمن أن      ــي نــ ــة لكــ ــول الالزمــ ــاملوارد واحللــ ــتجابة بــ االســ

السلم واألمـن الـدوليني لـن     األطفال و إزاء  االلتزامات التارخيية   
وهلـذه الغايـة، حنـث اجمللـس علـى          . جمرد عبـارات فارغـة    تكون  

 .خري بشأن األولويات اخلمس التاليةالعمل دومنا تأ
ــرتكيب      ــساءلة ملــ ــة باملــ ــضروري املطالبــ ــن الــ أوال، مــ

املـــستهدفة كلمـــا االنتـــهاكات مـــن خـــالل فـــرض اجلـــزاءات  
 .األمر لزم

كــي لثانيــا، ينبغــي للمجلــس أن يــدعو فريقــه العامــل   
ــارير االنتـــــهاكات، ويـــــستكمل   ــتعراض تقـــ يـــــستمر يف اســـ

عمليـة  كـر، ويقـدم توصـيات       االستنتاجات الفعالة يف وقـت مب     
 .باختاذ إجراءات ويستخدم كل األدوات اليت يف حوزته

الرصــد  آليــة  ثالثــا، حنــث اجمللــس علــى دعــم تعزيــز       
ــة تلــك واإلبــالغ علــى نطــاق املنظومــة، وتوســيع نطــاق     اآللي
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 إشــارةكالعنــف اجلنــسي ، كمــا حــث آخــرون، حبيــث تــشمل
 . تفعيلهابدءل انطالق

 أن يــوفر املــاحنون املــوارد  رابعــا، مــن األساســي أيــضا  
الكافيـــة لـــربامج نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج   
لألطفــال، مــع التأكيــد علــى ضــرورة اإلدمــاج علــى املــدى        

دمـاج قائمـة علـى       وأن تكـون بـرامج إعـادة اإل        ،الالزمالطويل  
وفقا للوصف الـدقيق للممثلـة اخلاصـة، الـسيدة          جمتمعي  أساس  

 .كوماراسوامي
نتطلــع إىل العــام القــادم، نرجــو أن يؤكــد  إذ وأخــريا،  
) ٢٠٠٥ (١٦١٢استعداده للبنـاء علـى أحكـام القـرار          اجمللس  

بغيــة زيــادة فعاليــة اجلوانــب األساســية للقــرار مــن خــالل قــرار 
 .٢٠٠٩جديد بشأن األطفال والصراعات املسلحة يف عام 

وكما هو احلال مع مجيع قضايا السالم واألمن، لكـن       
 الـسكان، حنـث جملـس األمـن         ضعفتعلقة بأ خاصة مع تلك امل   

الـسياسية   - والتغلـب علـى العقبـات        تيقظهعلى االستمرار يف    
إن القـرار   .  اليت حتول دون التنفيذ الكامل لقراراته      -عادة  يف ال 

 جمموعة القوانني ذات الـصلة قـد        إىل جانب ) ٢٠٠٥ (١٦١٢
 وعــد حنــث وهــو.  قــدم وعــدا عامليــابــلوضــع معــايري دوليــة، 

 .  على الوفاء بهاجمللس
ــرئيس   ــم با(ال ــةالتكل ــسيدة هــنط   : )نكليزي أشــكر ال

 - واآلن أعطي الكلمة ملمثل فرنسا، الـسفري جـان        . بياهنا على
ــل املعـــين      ــن العامـ ــق جملـــس األمـ ــيس فريـ ــبري، رئـ ــوريس ريـ مـ

 .باألطفال والصراعات املسلحة واملمثل الدائم لفرنسا
أوال أن  د  أو: )تكلم بالفرنـسية  () فرنسا(السيد ريبري    

شكر نائب رئيس وزراء فييت نام علـى هـذه املبـادرة املتمثلـة         أ
بشأن األطفال والـصراعات    ه اجللسة   يف مجعنا هنا اليوم يف هذ     

وأود أن أشــــكر أيــــضا األمــــني العــــام، والــــسيدة  . املــــسلحة
علــــى كوماراســــوامي، والــــسيدة فينــــيمن والــــسيد موليــــت  

ــة،     ــصورة عام ــشة، وب ــذه املناق ــسامهتهم يف ه ــى عم ــانيهم ل تف

قــــضية األطفــــال يف الــــصراعات خدمــــة الــــذي ال يكــــل يف 
ــالغ للمالحظـــات   . املـــسلحة ــام بـ ــتمعنا أيـــضا باهتمـ ــد اسـ وقـ

 .واملقترحات اليت قدمها ممثل هيئة الرصد
 بــشأن وجزةوأود أن أقــدم عــددا مــن املالحظــات املــ   

التقرير الـسنوي عـن أنـشطة فريـق جملـس األمـن العامـل املعـين                 
ــالقرار   باألطفــال والــص راعات املــسلحة، الــذي أنــشئ عمــال ب

١٦١٢) S/2008/445( الــــذي تــــشرفت برئاســــته يف الــــسنة ،
إن التقريــر يعكــس النــشاط الــدؤوب للفريــق العامــل  . املاضــية

الــذي واكــب تنفيــذ آليــة الرصــد واإلبــالغ مبوجــب القــرار        
ــصراعات   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ــن حــاالت ال ــد م ــدد متزاي . يف ع

 اسـتعراض التقـارير الـصادرة     وقد ركـزت هـذه األنـشطة علـى        
عــن هــذه اآلليــة واعتمــاد االســتنتاجات التنفيذيــة بــشأن هــذه   

وقـــد تطلـــب التفـــاوض بـــشأن هـــذه االســـتنتاجات . التقـــارير
جهودا متفاوتة الشدة، وفقا للحالـة قيـد االسـتعراض، الـيت يف             
ــر      ــتعراض التقريـ ــني اسـ ــأخري بـ ــبات، أدت إىل تـ بعـــض املناسـ

 ذلـك، متكـن الفريـق العامـل مـن           ومـع . واعتماد االسـتنتاجات  
ــام        ــيت ق ــع احلــاالت ال ــشأن مجي ــصلة ب ــتنتاجات مف ــاد اس اعتم

 .باستعراضها
ووفرت هذه االستنتاجات لألطراف املعنية مؤشـرات        

التدابري اليت ينبغي اختاذها أو التوصية هبـا لتـسريح          بشأن  حمددة  
األطفال اجلنود وهي أيضا أداة مفيدة للعاملني يف امليـدان مثـل            
اليونيسيف، واملستـشارين حلمايـة األطفـال يف عمليـات حفـظ            
السالم أو للممثلة اخلاصة لألمني العام أثناء زياراهتـا، ممـا يتـيح            

 . هلم مجيعا احلصول على نتائج
وأود كذلك أن أذكّر بأن الفريق العامل يعمـل حاليـا            

بدون استعمال موارد األمانـة العامـة مـا عـدا اسـتعمال غـرف               
 وخدمات الترمجة الفوريـة، الـيت لألسـف ليـست           االجتماعات

 . متوفرة دائما، وهي مشكلة تتعارض مع قواعد املنظمة
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ــة بـــشكر مجيـــع أعـــضاء     ــذه النقطـ ــتم هـ وأود أن أختـ
ــائج اوينبغــي أن تــشجعنا  . الفريــق العامــل علــى إســهاماهتم  لنت

األولية اليت مت احلصول عليها على أن نتابع بعزم تنفيـذ واليتنـا             
لفرصــة الــيت  أن ا جملــس األمــن، مــدركني   إلينــالــها الــيت أوك

ــا لإلســهام يف تغــيري مــصري األطفــال يف الــصراعات    أتيحــت لن
وعلينــا أفــرادا أو . املــسلحة تلقــي علينــا أيــضا مــسؤولية كــبرية 

 .مجاعات، أن نتحمل هذه املسؤوليات
ــم با  ــاد األورويب  أود اآلن أن أتكلــ ــن االحتــ ــة عــ لنيابــ

وجتدون النص الكامل لبيـاين يف     . البيانالبلدان اليت تؤيد هذا     و
ــة اجمللـــس   ــة الـــيت وزعـــت يف قاعـ ــري  . الوثيقـ ــا أن أشـ وأود هنـ

ــاد األورويب    ــسية يف موقـــف االحتـ ــاط الرئيـ ــد إىل النقـ بالتحديـ
ــواردة يف تقــارير األمــني    : وهــي ــد التحليــل والتوصــيات ال تأيي

ــع       ــة مجيـ ــسلحة؛ إدانـ ــصراعات املـ ــال يف الـ ــن األطفـ ــام عـ العـ
اليت ترتكب ضد األطفال ودعـوة مجيـع األطـراف     االنتهاكات  

تفاقيـة  الهـا   ولياألمهية الـيت ن   وإىل وضع حد هلذه اجلرائم فورا؛       
حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية والدور الذي تقوم بـه      
ــا       ــام روم ــشئت مبوجــب نظ ــيت أن ــة، ال ــة الدولي ــة اجلنائي احملكم

ــاب    ــن العق ــالت م ــن يكــون - األساســي، يف مكافحــة اإلف   ل
تأييــد التــزام جملــس األمــن القــوي وهنــاك ســالم بــدون عدالــة؛ 

 من خالل قراراته، واألنـشطة الـيت تقـوم          سيما الهبذه املسألة،   
هبا أفرقته العاملة واستعمال اجمللس لألدوات املتاحة له مبا فيهـا           

ــم اجلــزاءات؛  ــال    ودع ــام لألطف ــني الع ــة اخلاصــة لألم يف املمثل
ىل اتبـاع هنـج عـريض القاعـدة     والـدعوة إ الصراعات املـسلحة؛   

ــسانية وكــذلك     إزاء ا ــسائل اإلن ــة وامل ــشكلة، ومعاجلــة التنمي مل
 . املسائل األمنية والنهوض حبقوق اإلنسان

ــد       ــة الرصــ ــشاء آليــ ــشيد بإنــ ــاد األورويب يــ إن االحتــ
ــال    ــشمل األطفـ ــصراع الـــيت تـ ــاالت الـ ــع حـ . واإلبـــالغ جلميـ

 السـتنتاجات   ويرحب االحتاد األورويب باعتماد الفريق العامـل      
عمليــة ويرحــب حبقيقــة أن هــذه االســتنتاجات قــد أدت إىل      
حتقيــق نتــائج إجيابيــة علــى حنــو مــا ورد يف تقريــر األمــني العــام  

)A/62/609-S/2007/757 .(  ويــدعو مجيــع األطــراف املعنيــة إىل
 . تنفيذ هذه االستنتاجات

ويدرك االحتاد األورويب أيضا أنه، حىت هـذا التـاريخ،           
ــم ال ــع    مل يقـ ــتعمال مجيـ ــن باسـ ــل وال جملـــس األمـ ــق العامـ فريـ

يـــشجع هـــو  وااألدوات املتـــوفرة هلمـــا أو التوصـــية باســـتعماهل
تــدابري حازمــة ضــد علــى اختــاذ الفريــق العامــل وجملــس األمــن 

 . أطراف الصراع حلثها على وقف االنتهاكات
وأخريا، يدعو االحتـاد األورويب األمـني العـام واألمانـة            

ز علـى احلاجـة إىل جتهيـز فريـق جملـس األمـن              العامة إىل التركيـ   
العامل بالوسائل املطلوبة، مما يتيح له مواصـلة مبادرتـه بفعاليـة             

 .وشفافية
ولقد أكد جملـس االحتـاد األورويب مـرة ثانيـة يف آخـر               

 ســـيما الاســـتنتاجاته أن محايـــة حقـــوق اإلنـــسان وتعزيزهـــا،  
أولويـة  األطفال املتضررين من الصراعات املـسلحة، مـا زالـت           
فــي ف. يف العمــل اخلــارجي الــذي يقــوم بــه االحتــاد األورويب     

، اعتمـد جملـس االحتـاد األورويب نـسخة          ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
ــدان ذات       ــدد البل ــن ع ــة، وزاد م ــه التوجيهي ــن مبادئ ــة م حديث
األولويــة وقــام بــدمج التزامــات ومبــادئ بــاريس دجمــا تامــا يف  

 . النصوص املرجعية لالحتاد األورويب
 انعكـــست مـــسألة األطفـــال يف الـــصراعات ،اوهكـــذ 

ــة     ــة واألمنيــ ــتنا اخلارجيــ ــضل يف سياســ ــشكل أفــ ــسلحة بــ املــ
ــشتركة ــاد   ،املـ ــة لالحتـ ــة والدفاعيـ ــات األمنيـ ــضا يف العمليـ  وأيـ

األورويب، مثل قوة االحتاد األورويب، املوجودة حاليـا يف تـشاد        
ومجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى، حلمايــــة الــــسكان الالجــــئني  

 .شردين داخليا من دارفورواألشخاص امل
ــبري مـــن        ــل عـــدد كـ ــوم االحتـــاد األورويب بتمويـ ويقـ

. الــصراعات املــسلحة   املــشاريع لــصاحل األطفــال يف حــاالت   
 ٢٠٠٠ مليـون يـورو منـذ عـام       ١٠٠ولذا، مت توزيع أكثر من      

ومن احملتم أن تستكمل اجلهـود املبذولـة        . لتحقيق ذلك اهلدف  
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قويـــة مـــن اجملتمـــع جبهـــود ) ٢٠٠٥ (١٦١٢يف إطـــار القـــرار 
الــدويل ملنــع جتنيــد األطفــال وإعــادة دمــج األطفــال املــرتبطني    

وفـضال عـن ذلـك، وكمـا مت التأكيـد يف            . باجلماعات املسلحة 
التزامــات ومبــادئ بــاريس، مــن الــضروري أيــضا أن تأخــذ       

ألطفـال،  ااحتياجـات   خمتلف  برامج إعادة الدمج بعني االعتبار      
. واألطفـــال املعـــوقنيخاصـــة ضـــمان عـــدم اســـتثناء الفتيـــات  

وينبغي دمج هذه الربامج يف إجراءات أوسع نطاقا، تـستهدف         
ــا    ــال فيهـ ــج األطفـ ــيتم دمـ ــيت سـ ــات الـ ــن  . اجملتمعـ ــريا، مـ وأخـ

الضروري أن تنتفع هذه الربامج من التزامات املـاحنني الطويلـة           
 . األجل

ــع       ــق م ــشكل وثي ــزم العمــل ب إن االحتــاد األورويب يعت
املعنيــــة ملنــــع جتنيــــد األطفــــال مجيــــع األطــــراف واملنظمــــات 

واغتــصاهبم وتــشويههم وقتلــهم أو بكــل بــساطة حرمــاهنم مــن 
التعليم وسرقة طفولتـهم أثنـاء الـصراعات مث التخلـي عنـهم أو              

ويـدعو جملـس األمـن أن       . وصمهم يف مرحلة مـا بعـد الـصراع        
 . يواصل أيضا العمل حنو تنفيذ هذه األهداف

ات املـسلحة يف    إن األطفال الذين هم ضحايا الـصراع       
 .مجيع أحناء العامل هم أطفالنا؛ دعونا ال نتخلى عنهم

ــةالتكلــم با(الــرئيس    ووفقــا للتفــاهم الــذي  :)نكليزي
توصل إليه أعضاء اجمللـس، أود أن أذكـر مجيـع املـتكلمني بـأن               
يقصروا بياناهتم على ما ال يزيد عن مخس دقائق حـىت يـتمكن             

ن الوفـود الـيت لـديها       ويرجى مـ  . اجمللس من إجناز عمله بسرعة    
بيانــات طويلــة أن تتفــضل بتعمــيم النــصوص املكتوبــة واإلدالء 

 .ببيانات خمتصرة عندما يتكلم ممثلوها يف القاعة
ــسيد خليـــل زاد  ــة  (الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ) الواليـ

ترحــب الواليــات املتحــدة هبــذه الفرصــة ): نكليزيــةالتكلــم با(
 الــيت جيريهــا جملــس لتــسليط الــضوء يف هــذه املناقــشة املفتوحــة 

ــد      ــة، أال وهــو التجني ــى أحــد شــرور العــصر احلقيقي األمــن عل
ــصراعات    القــسري لألطفــال واســتخدامهم واســتهدافهم يف ال

ذلك أن تلك املمارسـة الوحـشية واملـدمرة ميكـن أن            . املسلحة
تزعزع استقرار اجملتمعات، وأن تدمي حلقـة العنـف، وأن حتـرم            

وعلينـا التـزام    . مـن مـستقبلهم   الضحايا األبرياء من طفولتـهم و     
ــة      ــات املنكوبـ ــراد اجملتمعـ ــعف أفـ ــة أضـ ــى محايـ ــساعدة علـ باملـ

ا حيويــا  بالــصراعات، وال ســيما األطفــال، كمــا أن لنــا دور    
 .ذلك يف

ــرار     ١٦١٢ومنـــــذ ثـــــالث ســـــنوات اعتمـــــدنا القـــ
فريق جملس األمـن    ونقّدر التزام   . ملعاجلة هذه املسألة  ) ٢٠٠٥(

 ومــا يبــذل مــن لــصراعات املــسلحةوا العامــل املعــين باألطفــال
جهود بقيادة رئاسته الفرنسية ومساعديها إلحراز تقدم بـشأن      

ومن املشجع بنوع خـاص أن أعـضاء اجمللـس قـد            . هذه املسألة 
ــوا علــى اهتمــامهم بالتــصدي هلــذا املوضــوع باالجتمــاع     برهن
على حنو منتظم يف إطار الفريـق العامـل وباالجتـهاد يف العمـل              

ــاء توافــق  ــدانا   علــى بن  يف اآلراء بــشأن احلــاالت الــيت ختــص بل
كمـــا نرحـــب بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا الـــسيدة راديكـــا . بعينـــها

كوماراســوامي، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال 
ــق هــذه املــشكلة    ــراز وتوثي ــصراع املــسلح، إلب ــد أدت . وال وق

مـم  زياراهتا القطرية إىل زيادة احلـوار والتعـاون بـني شـركاء األ            
املتحـدة مــن أجــل تـوفري محايــة أكثــر فعاليـة لألطفــال املتــأثرين    

 .ومجيع هذه اجلهود حتدث أثرا. بالصراعات
ــود       ــد اجلنـ ــة يف جتنيـ ــة املتمثلـ ــة املقيتـ ــري أن املمارسـ غـ

األطفال واستغالهلم ال تـزال قائمـة يف كـثري مـن البلـدان رغـم                
ــة  ــا احلالي ــرح      . جهودن ــا ب ــال، م ــبيل املث ــى س ــا، عل ــي بورم فف

ــدون    ــة جينـ ــري احلكوميـ ــسلحة غـ ــات املـ ــسكريون واجلماعـ العـ
كجنـــود، وبعــضهم ال يتجـــاوز عمـــره  األطفــال ويـــستغلوهنم  

ســـنوات، ويقبـــضون علـــى األطفـــال بتهمـــة الفـــرار مـــن   ١٠
ويف سـري النكـا، يواصـل منـور التاميـل ومجاعـة شـبه           . اخلدمة

ــال      ــل ماكـ ــدعى التاميـ ــومي تـ ــدعم حكـ ــة بـ ــسكرية متمتعـ عـ
ومــع .  أيــضا االســتعانة بــاجلنود األطفــال فيــدوثاالي بوليكــال

 دفعـــة أوىل عـــددها ترحيبنـــا بـــإطالق التاميـــل ماكـــال ســـراح
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مــن اجلنــود األطفــال، جيــب عمــل املزيــد لــضمان اإلفــراج  ٣٩
ــاقني  ــد    . عــن الب ــسودان، جيــري التجني ــور بال ــة دارف ويف منطق

ــل        ــن ِقب ــستمر ســواء م ــشكل م ــال ب ــود األطف واســتخدام اجلن
كمليشيات اجلنجويد، أو مـن ِقبـل خمتلـف         اجلنود احلكوميني،   

املتمــردين املــسلحني، كمــا أن هنــاك جتنيــدا مــستمرا لألطفــال  
من خميمات الالجئني واملشردين داخليا على كال جـانيب خـط           

 .احلدود بني تشاد والسودان
ــه  .  لفـــظ خمفـــف“والتجنيـــد”  ــا يقـــصد بـ ــثريا مـ وكـ

 االختطـــاف والتهديـــدات والعقـــاب، وإجبـــار األطفـــال علـــى
وإىل جانــب  . ارتكــاب أعمــال بغيــضة مــن القتــل والتــشويه     

ــاك فظــائع أخــرى ُترتكــب ضــد األطفــال     ــد، هن ففــي . التجني
أفغانستان على سـبيل املثـال، ينخـرط الطالبـان واملتمـردون يف             
ــة املدرســية،        ــال املــدارس واألبني ــة علــى أطف ــات منتظم هجم
ويــشمل ذلــك قيــامهم بعــدد مــن أعمــال القتــل والــتفجري، يف   

ولــة متعمــدة لترهيــب الفتيــات ومــنعهن مــن احلــصول علــى  حما
ــستقبلهن   ــلبهن مـ ــن مث سـ ــيم، ومـ ــان  . التعلـ ــستخدم الطالبـ ويـ

األطفال أيضا مبثابة دروع بشرية كما يـستخدموهنم يف القيـام           
 .هبجمات انتحارية

ومــن األفعــال األخــرى املؤســـفة الــيت ترتكــب حبـــق       
سـتهداف  األطفال استهداف الفتيـات، بـل ولـيس مـن النـادر ا            

األوالد، كضحايا للعنف اجلنسي، مبا فيه االغتصاب، يف أثنـاء      
وعلى سبيل املثال، يشري تقريـر األمـني العـام          . حاالت الصراع 

 يف املائـة    ٦٠السنوي عـن األطفـال والـصراع املـسلحة إىل أن            
جلــــزء الــــشمايل مــــن مجهوريــــة مــــن احلــــاالت املــــسجلة يف ا

ــو ــة يتع الكونغ ــضحايا تتــ  الدميقراطي ــارهم بــني  لــق ب راوح أعم
 . عاما١٧ و ١١

وبــالنظر إىل مــشاكل األطفــال والــصراعات املــسلحة،  
ما الذي ينبغي عمله أكثر ممـا نفعـل؟ إن التجنيـد واالسـتخدام              
غري املشروع للجنـود األطفـال مهـا يف الوقـت احلـايل املعيـاران               

الوحيدان املتاحان لألمني العـام لكـي يوجـه نظـر فريـق جملـس               
. دول إىل اجلهــات الفاعلــة مــن الــدول وغــري الــ  األمــن العامــل

وحان الوقـت ألن نـستعرض قائمتنـا للبنـود املوجبـة للتـصرف              
ونـــرى مـــا إذا كـــان ينبغـــي أن نـــدرج فيهـــا العنـــف اجلنـــسي  

وبـالرغم مـن أن فريـق جملـس األمـن العامـل قـد اختــذ        . كـذلك 
ــات صــنع       ــإن عملي ــسبيل، ف ــدما يف هــذا ال بعــض اخلطــوات ق

 تـستغرق وقتـا طـويال ويلـزم أن تـزداد كفـاءة              القرار فيه أحيانا  
وإذا كنا جادين يف التصدي هلـذه املـشكلة، فعلينـا أن        . وفعالية

وممـا يؤسـف    . جنتمع ونستخدم األدوات املتاحة بشكل سـريع      
لــه أن بعــض األعــضاء يتــشدقون بــالقول، ولكنــهم ال ُيقبلــون  

ــل  ــى الِفعـ ــم     . علـ ــي، فهـ ــل شـ ــر إىل عمـ ــصل األمـ ــدما يـ وعنـ
 .اذ إجراء فعال وجيد التوقيتيعارضون اخت

وقــد حــان الوقــت للمــضي قــدما بــشكل ســريع، مــع   
ويلـزم أن يعلـم اجملرمـون أن جملـس          . التركيز على االنتـهاكات   

ــددة    ــدابري احملـ ــراء وسيـــستخدم أدوات التـ ــيتخذ إجـ األمـــن سـ
اهلدف، وأنه ال إفالت من العقاب علـى اجلـرائم الـيت ترتكـب              

 .ضد األطفال
ــامي، ونـــشكركم  ر الوأخـــريا، نـــشك  وفـــد الفييـــت نـ

سيدي، على استضافة هـذه اجللـسة يف موضـوع علـى هـذه               يا
فتجنيد األطفـال واسـتغالهلم واسـتهدافهم      . الدرجة من األمهية  

ــا     ــسامح إزاءهـ ــن التـ ــال ال ميكـ ــسلحة أفعـ ــصراعات املـ . يف الـ
تزال الواليـات املتحـدة علـى التزامهـا باسـتخدام األدوات             وال

ــا ال  ــا فيهــ ــة، مبــ ــتظمني، وتعــــيني  املتاحــ ــد واإلبــــالغ املنــ رصــ
ــسالم      ــات حفــظ ال ــل يف عملي ــة الطف ــشأن محاي ــشارين ب املست
التابعـــة لألمـــم املتحـــدة والبعثـــات الـــسياسية عنـــد االقتـــضاء،  
والــــشجب العلــــين، واختــــاذ التــــدابري احملــــددة اهلــــدف ضــــد  
ــك       ــع تل ــل م ــاج للتعام ــادة اإلدم ــود إع املخــالفني، ودعــم جه

 . فييت نام يف هذا الصددونعوِّل على دعم. املأساة
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أود ): نكليزيــةالتكلــم با) (إيطاليــا (الــسيد مانتوفــاين 
قبــل كــل شــيء أن أعــرب عــن أصــدق ترحيبنــا وعــن شــكرنا  
لكم يا سـيدي وحلكومـة فييـت نـام علـى مبـادرتكم إىل عقـد                 

. هذه املناقـشة املفتوحـة بـشأن األطفـال والـصراعات املـسلحة            
 .ية قصوىفتلك مسألة تعلق إيطاليا عليها أمه

وتعرب إيطاليا عن تأييدها الكامـل للبيـان الـذي أدىل            
 .به ممثل فرنسا بوصفها رئيسة لالحتاد األورويب

والرســــالة األوىل الــــيت نــــود أن نوجــــه إليهــــا عنايــــة  
ــالرغم مــن أن      ــه ب ــشة املفتوحــة هــي أن األعــضاء يف هــذه املناق

دين إجراءات جملس األمن قد بدأت تأيت بنتائج، فمـا زلنـا بعيـ            
ــذين يتورطــون يف       ــال ال ــضرورية لألطف ــة ال ــق احلماي عــن حتقي

ــامل   ــسلحة حــول الع ــصراعات امل ــذا اهلــدف   . ال وواضــح أن ه
الطموح يتطلب جهودا متجددة ومتضافرة من اجملتمع الـدويل         

وجمللـس األمـن يف الواقـع دور ال غـىن عنـه يؤديـه       . بصفة عامـة  
اجلهــود وهــو ملتــزم بالوفــاء مبــسؤولياته، وخباصــة مــن خــالل   

املكثفة اليت يبذهلا فريقـه العامـل، الـذي تنـسقه فرنـسا وترأسـه               
 .على أحسن وجه

ونـــدرك أن األمـــني العـــام، وممثلتـــه اخلاصـــة املعنيـــة       
ــس    ــة لليوني ــديرة التنفيذي ــصراع املــسلح، وامل ف، يباألطفــال وال

وممثلــي وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى املعنيــة، فــضال عــن    
لكـثرية اهلامـة العاملـة يف هـذا اجملـال،      املنظمات غري احلكوميـة ا    

تقدم إسـهاما كـبريا يف حتقيـق اهلـدف الـذي شـرعنا يف حتقيقـه                 
ــرار       ــشأة مبوجــب الق ــالغ املن ــات الرصــد واإلب مــن خــالل آلي

ونرحـــب خاصـــة بأوجـــه التعاضـــد بـــني     ). ٢٠٠٥ (١٦١٢
ــة تقــصي احلقــائق     ــة اخلاصــة لألمــني العــام، كبعث أنــشطة املمثل

ان الــيت أشــري إليهـا منــذ برهــة، واخلطــوات  املوفـدة إىل أفغانــست 
الــيت تتخــذها اليونيــسيف الســتئناف أنــشطتها ومــشاريعها يف   

 .بلدان مثل العراق

ومــن جهــة أخــرى، نــرى مــن الــضروري أن تــشترك    
مجيع اجلهات الفاعلة ذات الـصلة يف اجملتمـع الـدويل، مبـا فيهـا               

ملتعـددة  حكومات البلدان املعنية والبلدان املاحنـة واملؤسـسات ا        
األطــراف، يف تقــدمي الــدعم واملــساعدة هلــذا اجلهــد األساســي   

وستواصل إيطاليا، كما تفعل منـذ      . الذي تدفعه األمم املتحدة   
ــائي أو مــن خــالل االحتــاد      عــدة ســنوات، ســواء علــى حنــو ثن
ــل       ــادة تأهي ــة إىل إع ــشاريع الرامي ــربامج وامل ــم ال األورويب، دع

صفوف اجملتمـع، وكـذلك     اجلنود األطفال وإعادة إدخاهلم إىل      
 .األطفال الذين تأثرت حياهتم بالصراعات املسلحة

لقد بذلت األمم املتحـدة بالفعـل جهـودا رائعـة لكننـا              
. جيب أن نعتـرف بـأن مـا يـتعني إجنـازه أكثـر مـن ذلـك بكـثري           

ــن        ــد م ــيني عــدد متزاي ــوم بتع ــا نق ــئن كن ــال، ل ــى ســبيل املث عل
ملتحــدة يف شــىت مستــشاري محايــة األطفــال يف بعثــات األمــم ا 

أحناء العامل، فإننا مل نطوِّر بعد منـاذج تدريبيـة حلمايـة األطفـال              
تلـك النمـاذج    . مالئمة حلفظـة الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة          

. التدريبيــة ينبغــي املوافقــة عليهــا وتطبيقهــا علــى نطــاق أوســع  
ــصدي للتكــرار غــري       ــى الت ــم املتحــدة عل ــساعد األم ــذلك ن وب

اءة اجلنسية من قبل أفراد وحفظـة الـسالم   املقبول ألعمال اإلس  
وهــذا أمــر طــال انتظــاره كــثريا، وإن . التــابعني لألمــم املتحــدة

يطاليا، مستعدة لدعم األمم املتحدة بأي طريقة ممكنة لتطـوير          إ
 .النماذج التدريبية األساسية

وجيــب علينــا أيــضا أن نبــذل جهــدا جهيــدا لتعمــيم        
ــة ا   ــال يف كـــل مراحـــل عمليـ ــة األطفـ ــة . لـــسالممحايـ إن محايـ

األطفال جيـب أن تكـون جـزءا ال يتجـزأ مـن اتفاقـات الـسالم               
حـــدة يف التعامـــل مـــع ســـيناريوهات وأولويـــة لـــدى األمـــم املت

وإيطاليـا تـؤمن بأنـه ال ميكـن     . بعد الصراع وبرامج اإلعمار   ما
كفالة احلماية اجلسدية الكافيـة واالنـدماج االجتمـاعي الكـايف           

ح إال حبماية احلقوق األساسية، مثـل       لألطفال يف الصراع املسل   
 .احلصول على املاء واخلدمات الصحية
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وملا كان نطاق وفعالية دور األمـم املتحـدة يف معاجلـة             
حمنة األطفال يتسعان باستمرار، فإن إيطاليا تـؤمن بـأن الوقـت            
ــشأن         ــن ب ــس األم ــد جملل ــرار جدي ــداد ق ــدء يف إع ــد حــان للب ق

 هـذا القـرار أن يـسمح        ومـن شـأن   . األطفال والـصراع املـسلح    
ــثرية    ــار الــــدروس املــــستفادة الكــ ــأن نأخــــذ يف االعتبــ ــا بــ لنــ

 ).٢٠٠٥( ١٦١٢والتطورات املترتبة على اعتماد القرار 
ــا نــؤمن بــأن أحــد التطــورات الكــبرية اهل    امــة جــدا إنن

يتصل حبماية األطفـال يف الـصراعات املـسلحة كـان قيـام              فيما
، بــشأن )٢٠٠٨( ١٨٢٠جملــس األمــن مــؤخرا باختــاذ القــرار  

العنف اجلنـسي يف الـصراعات املـسلحة، الـذي تفتخـر إيطاليـا              
ذلك القرار اهلام العميق األثر يعتـرف       . بأهنا كانت من مقدميه   

بأن العنف اجلنسي أصبح اآلن أحد التهديـدات الرئيـسية ضـد            
وهـــذا هـــو مـــا دأب . األطفـــال يف حـــاالت الـــصراع املـــسلح

 .ح، مرة تلو األخرىاألطفال أنفسهم يقولونه لنا بوضو
ومـــا أن تـــصل آليـــات املراقبـــة واإلبـــالغ إىل مرحلـــة   

التطبيــق الكامــل يف كــل البلــدان املعنيــة، ســيكون الوقــت قــد    
حـــان ألن تنظـــر األمـــم املتحـــدة، وخباصـــة جملـــس األمـــن، يف 

 وليس فقط جتنيد األطفـال واسـتخدامهم يف         -العنف اجلنسي   
ء التلقــائي يف اختــاذ  كآليــة إضــافية للبــد-الــصراعات املــسلحة 
 .اإلجراءات الالزمة

ــريس   ــسيدة بـــ ــدة  (الـــ ــة املتحـــ ــت ) (اململكـــ تكلمـــ
امسحوا يل أن أشـكركم، صـاحب املعـايل، علـى           ): باالنكليزية

تنظيم هذه املناقشة املفتوحة حـول األطفـال والـصراع املـسلح            
وعلى حـضوركم لتـرؤس اجتمـاع اليـوم، وهـو مـا أعتقـد أنـه                 

ــة هــذا املوضــوع   ــا يؤكــد أمهي ــا مجيع وأود أن أعــرب عــن  .  لن
الشكر للوفد الفرنسي، ال سـيما للـسفري ريـبري، علـى الزعامـة              
ــابع جمللــس األمــن املعــين       ــق العامــل الت ــازة للفري ــسية املمت الفرن

 .باألطفال والصراع املسلح

وكنــا حمظــوظني أيــضا باالســتماع إىل املمثلــة اخلاصــة   
ىل  الـسالم وإ   ثل عـن إدارة عمليـات حفـظ       ىل مم إلألمني العام و  

إننــا حنيــيهم علــى العمــل الــذي  . املــديرة التنفيذيــة لليونيــسيف
اضطلعوا بـه للتـرويج هلـذا املوضـوع ولتأهيـل أطفـال كـثريين؛          

. وقد استمعنا اليوم إىل عـدد مـن األمثلـة الـيت ترفـع املعنويـات               
غري أنين أود أن أركز بصورة خاصة علـى العمـل القـيم العـايل        

ه املمثلـة اخلاصــة؛ أعتقـد أننـا مجيعــا    اجلـودة الـذي اضــطلعت بـ   
مدينون كثريا هلا ولفريقها على الطريقة اليت اتبعتـها يف معاجلـة     

 .هذه املسألة، وإننا نتطلع إىل العمل معها يف املستقبل
ــن      ــراب عـ ــضا لإلعـ ــبة أيـ ــذه املناسـ ــتغل هـ أود أن اسـ

التقــدير للــدور الــذي تــضطلع بــه املنظمــات غــري احلكوميــة        
ــدان ومجاعــات اجملتمــ  ــزاول تلــك   . ع املــدين يف املي فكــثريا مــا ت

املنظمات أعماهلا يف بيئات تنطـوي علـى أخطـار علـى سـالمة              
ولوال الدعم الـذي تقدمـه لآلليـة ملـا اتـسم            . أفرادها الشخصية 

. ما أجنزته تلك اآللية من عمل بنـصف الفعاليـة الـيت اتـسم هبـا               
ثـل  لذا أود أن أعرب عن الشكر للسيدة كاثلني هنـت، الـيت مت            

جمتمع املنظمات غري احلكومية، على العمل اهلائل الذي تؤديـه          
 .تلك املنظمات

وكنا حمظوظني جدا أيضا باالستماع إىل األمني العـام          
وأعتقد أن هـذا يؤكـد، مـرة أخـرى، أمهيـة هـذا              . هذا الصباح 
: وأحد العناصر يف بيان األمني العام انطبع يف ذهـين         . املوضوع

. املوضـوع فـوق االعتبـارات الـسياسية       التماسه بأن نبقـي هـذا       
نــا، أن نغــايل يف التأكيــد عليــه  وهــذا أمــر ال يــسعنا، مهمــا فعل 

ــابع جمللــس      أو ــق العامــل الت ــه، خاصــة وأن الفري ــهاون في أن نت
ن معاجلــة هــذه املــسائل بالــسرعة    األمــن مل يــتمكن دائمــا مــ   

 .بالشمول الذي بإمكانه أن يعاجلهما هبما أو
ــالتقرير الـــسنو   ــبريأرحـــب بـ وكانـــت . ي للـــسفري ريـ

السلــسلة املتنوعــة مــن احلــاالت الــيت غطاهــا الفريــق العامــل يف 
ــا   ــسنوات املاضــية مــدعاة ســرور لن فقــد حــدث عــدد مــن   . ال
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 سبق أن تكلم عنـها عـدد مـن املـتكلمني     -جيابية  إلالتطورات ا 
 ولكــن ال تــزال توجــد، بداهــة، حتــديات خطــرية   -الــسابقني 

 .على عدد قليل منهاوأود أن أسلط الضوء . كثرية
ــع      ــة ويف إســرائيل، ارتف ــسطينية احملتل يف األراضــي الفل

عدد األطفال الذين قتلـوا أو جرحـوا يف الربـع األول مـن عـام                
ــهجمات    . ٢٠٠٨ ــال ضــحايا لل ــسقط األطف ــستان ي ويف أفغان

ــة مبنــع املنظمــات     ــام عناصــر غــري حكومي علــى املــدارس، ولقي
ــسانية مــن الوصــول إلــيهم، كمــا أن      اســتخدام األجهــزة  اإلن

ــول   ــال املقتــــ ــداد األطفــــ ــاع أعــــ ــرة أدى إىل ارتفــــ ني املتفجــــ
ــال   . اجملــروحني أو ــذين أُطلــق ســراحهم يف نيب وإن األطفــال ال

أُجربوا مرة أخرى على العودة إىل منـاطق املخيمـات اخلاضـعة            
ويف تـشاد يظـل األطفـال       . لسيطرة احلـزب الـشيوعي يف نيبـال       

ر األطــراف والتجنيــد  يف منــاطق الــصراع ضــحايا القتــل وبتــ    
والعنف اجلنسي، وإن وصول املنظمات اإلنسانية إىل األطفـال        

ويواصــل منــور تاميــل إيــالم للتحريــر . يظــل حمفوفــا باملــصاعب
جتنيــد األطفــال، وقــد جــرى إدراج منظمتــهم للمــرة اخلامــسة   

ــام    ــر األمـــني العـ ــوايل يف مرفـــق تقريـ  .(S/2007/757)علـــى التـ
ــر مــن امل  ــة مــا،  وســنرحب أيــضا بتقري ــة اخلاصــة، يف مرحل مثل

يتــضمن تفاصــيل إضــافية عــن التقــدم احملــرز يف تطــوير وتنفيــذ  
خطــة عمــل األطــراف داخــل بورمــا، وحنــث حكومــة ميامنــار   
علــــى التقيــــد بالتزامهــــا أمــــام املمثلــــة اخلاصــــة بالتعــــاون يف  

 .استحداث آلية للمراقبة واإلبالغ
تلـــك األمثلـــة تـــدلل علـــى حقيقـــة أن املـــشاكل الـــيت   

ــيت       ن ــسائل ال ــن امل ــرة وختــل بكــثري م ــشرة بكث ــا منت تعامــل معه
 .يتناوهلا جملس األمن يوما بعد يوم

لقـــد اســـتمعنا مـــن املـــتكلمني الـــسابقني حـــول ســـتة   
مواصـــلة جتنيـــد واســـتخدام األطفـــال يف : انتـــهاكات جـــسيمة

ــصاب      ــال؛ االغت ــر أطــراف األطف ــل أو بت ــسلح؛ قت ــصراع امل ال
االختطـاف؛ احلرمـان مـن    وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي؛        

ــال؛ واهلجــوم     ــسانية إىل األطف ــة وصــول املنظمــات اإلن إمكاني
ــصراع      ــل األطــراف يف ال ــشفيات مــن قب ــدارس واملست ــى امل عل

الكالم سهل، لكننا جيب أن نكرس بعضا من الوقـت          . املسلح
يف ختيل ما حيدث عنـدما ُترَتكـب تلـك االنتـهاكات، وتـصور              

 .ل املعنينياآلثار اليت تتركها على األطفا
لقد أبدى جملس األمن زعامـة عظيمـة مـؤخرا باختـاذه             
. ، بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن   )٢٠٠٨( ١٨٢٠القـــرار 

وأعتقـــد أننـــا مجيعـــا نـــدرك أن النـــساء واألطفـــال يعـــانون يف  
وإن اململكـة املتحـدة تقـف علـى         . الصراع معاناة غري متناسـبة    

لـيت تـؤدي إىل     أهبة االستعداد إلجراء اسـتعراض لالنتـهاكات ا       
اإلدراج التلقـــائي لطـــرف معـــني يف مرفقـــات تقـــارير األمـــني  

ومما يتسم باألمهية أيضا أال يفلت مرتكبو تلـك اجلـرائم           . العام
إننــا نــدعم دور احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، يف  . مــن يــد العدالــة

ذكراهــا الــسنوية العاشــرة، يف إجــراء التحقيقــات واملقاضــاة      
إلسـاءات وغريهـا ضـد األطفـال يف         بشأن تلك االنتـهاكات وا    

. الــصراع املــسلح الــيت تقــع حتــت الواليــة القــضائية للمحكمــة 
ــهمني بارتكــاب تلــك      ــدين مت ــرادا عدي ونرحــب حبقيقــة أن أف

 .اجلرائم قد حوكموا
ــضا أن أســتطرد يف الكــالم عــن مــسألة تطــرق      أود أي

إليها املتكلمون السابقون حـول مـا يتركـه عمـل جملـس األمـن           
إن تنفيـذ   . فال والصراع املسلح من تأثري يف امليـدان       بشأن األط 

ــرار  ــر عــــن  ) ٢٠٠٥( ١٦١٢القــ ــدم أمثــ أدى إىل حتقيــــق تقــ
اإلفراج عن األطفال وإعـادة إدمـاجهم يف أسـرهم وجمتمعـاهتم            

وإننا نـرى أن وضـع الـربامج االشـتمالية املرتكـزة علـى              . احمللية
اج اجملتمــع احمللــي يتــسم بأمهيــة صــميمية لنجــاح إعــادة إدمــ       

ومن الواضح أيضا أننا ينبغي أن ندعم هنجـا عـريض           . األطفال
ال بــد مــن تنــاول مــسائل التنميــة : القاعــدة جتــاه هــذه املــشكلة

 .واألعمال اإلنسانية واألمن وحقوق اإلنسان جمتمعة
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ومن دواعي االطمئنان حلكـوميت العمـل الـذي أجنزتـه            
يت انبثقـت   وإننا نرحب باملعلومـات الـ     . آليات املراقبة واإلبالغ  

ــة      ــن يف حــاالت معين ــس األم ــدمت إىل جمل ــك وقُ ــن ذل إن . ع
مشاركة األطفال تتسم بأمهية أساسية جلعـل املراقبـة واإلبـالغ           
أكثر فعاليـة، وحيـدونا األمـل، يف هـذا الـصدد، أن تكـون آليـة                 

فنحن نؤمن بأننـا    . املراقبة واإلبالغ أيسر وصوال أمام األطفال     
طفـال يف تـصميمها وتنفيـذها    ميكن أن حنقـق ذلـك بإشـراك األ      

 .على الصعيد احمللي
ونود أن نستغل هذه املناسبة حلث كل أعـضاء جملـس           

األمن على مواصلة التعاون التام مع الفريق العامل وضمان أن          
يستمر الفريق يف اعتماد استنتاجات حمـددة واقتـراح توصـيات           
 فعالة للنظر فيها، وتنفيذ جملس األمن هلـا، عنـدما يكـون ذلـك             

مناسبا، مبا يف ذلك من خالل واليات عمليات حفـظ الـسالم            
 .التابعة لألمم املتحدة، ويف ما يتعلق باملسائل السياسية

فريـق  الاململكة املتحدة تؤمن بقوة بأن جملـس األمـن و          
ــارات     ــسلة اخلي ــستغال اســتغالال كــامال سل العامــل ينبغــي أن ي

ة يف القــرار املتاحــة لتنــاول االنتــهاكات املنهجيــة؛ وهــذه وارد  
ــل  ويف ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ ــق العامــــ ــة أدوات الفريــــ . جمموعــــ
ــا ــذ ت  كمــ ــد تنفيــ ــسم   أن رصــ ــل يتــ ــق العامــ ــيات الفريــ وصــ
 .حيوية بأمهية

 يكـون مـستعدا   أن، جيب علـى اجملتمـع الـدويل         وأخريا 
ــاذ  ــراءاتالختـ ــات إجـ ــؤالء اجملموعـ ــد هـ ــراد ضـ ــذين   واألفـ الـ

ــي ــهاكات ونرتكبـ ــة انتـ ــضي وفظيعـ ــام ا ونرفـ ــاإلجراءالقيـ  تبـ
الفريـق العامـل التـابع للمجلـس        إن  . اليت نطالبـهم هبـا     ةعالجيال

.  للغايــةةكــون فعالــت أنميكــن وهــو أداة  لــدينا،هــو أداة هامــة 
وذلك من أجـل    النحو،هذا  على   هااستخدامدعونا هندف إىل    

الفرادى فحـسب   األطفالحياة ليس يف  فارق حقيقي   إحداث  
ــاة ولكــــــن  ـــ يف حيــــ ــبرية منـــ ــات كــــ ــهمجمموعــــ ع  يف مجيــــ
 .املتضررة البلدان

 وقبـل   أوال): باإلسـبانية تكلـم   ) (بنمـا  (ريـاس أالسيد   
وأن يــا ســيدي، يف اجمللــس أود أن أرحــب بكــم، كــل شــيء، 

وأنـتم   والرضا اللذين نـشعر هبمـا لـرؤيتكم       شرف  ال عن   أعرب
 أمهيـة   هاموضـوع يكتـسي     يت اهلامـة، والـ    املناقـشة  هذه   تترأسون
مـني  إلسـهام األ  عـن التقـدير      نعـرب    أن، نود   وباملثل. كبرية لنا 

أننــا كمــا . الــذين خاطبونــااآلخــرين لني وسؤاملــوإســهام العــام 
بــه يف التعامــل مــع مــسألة قومــون ونقــدر الــدور الــذي ييــي حن

 .ة املسلحات والصراعاألطفال
 جـــدول يف رتاع املـــسلح والـــاألطفـــالبنـــد إن إدراج  
 ماأليـا هـذه  نعتـربه    مـا تطـور واضـح في    عـن    رب اجمللس يعـ   أعمال

اجمللــس الــذي يقــوم بــه  عمــل ال ذلــك،وفــوق . هتديــدا للــسالم
ــس   ــذه امل ــشأن ه ــادة    ألةب ــاح زي ــد أت ــامل  ق ــوعي يف الع ــة مبال حن

يف مثـــل  حقـــوقهماع املـــسلح وصر يف حـــاالت الـــ األطفـــال
 .احلاالت هذه

ــك،    ــع ذل ــس صــب وم ــشكل  اجملل ــه ب  يحــصرأعمال
وعلـى التوصـيات املتعلقـة     جـسيمة انتـهاكات   سـتة    علىتقريبا  

 علـى نطـاق   إليهـا نظـر  حقيقة األمر اليف ا، يف حني أنه ينبغي   هب
ــصراعيف األطفــالحقــوق فــصل دون و أوســع  ة املــسلحات ال

اجمللــس جيــب علــى . ة عامــصفة بــاألطفــالن حقــوق مجيــع عــ
 خـشية أن هنـدر     ، بتعمـق  قـضية  ال ه هـذ  ابحثـ أن ي  العامل   هفريقو

 .األجيال اليت ستعقبهللخطر ونعرض  بأكمله جيال
رغـم التقـدم   ما تنظر بقلق شـديد إىل حقيقـة أنـه    إن بن  

هـؤالء  مـا زال     حقـوق الطفـل      حلمايـة احملرز يف املعايري الدوليـة      
ــال ــوقهم   األطف ــن حق ــاء حمــرومني م ــأثن ــسلحة،اعات صر ال  امل

ــيت و ــضطرونالــ ــا إىل ُيــ ــشية   فيهــ ــال وحــ ــشاركة يف أعمــ املــ
 األطفــــالهــــؤالء .  هلــــا ضــــحاياايــــصبحوأن   أوتوصــــف ال
ــن ف ورحم ــون م ــع  م ــدسرصــة التمت ــن كرتبأق ــة، ي  ومهــا للطفول

 هـو كـبري إىل       وشـعورهم باإلحبـاط واليـأس      واألمـل، املستقبل  
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ــة أن ــدد الــــصراع  درجــ ــان العنــــف وجتــ ــاينجمــ  عــــن  حتمــ
 .الشعور ذلك

ــى هــذا    ــشكل خــاص  ويتجل ــدىاالجتــاه ب ــال ل  األطف
هــــؤالء  لالجــــئني،خالفــــا و. اتاعصراملــــشردين بــــسبب الــــ

ــون  ــال حمرومـ ــن األطفـ ــأي مـ ــانوين  مركـ ــايل دويل،ز قـ  وبالتـ
ــة توجــد ال ــإذاقــوقهم حل وصــاية أي ــة مؤســسات ا ت كان لدول
 وضــع ال بــد مــن ولــذلك. متلــك املــوارد الالزمــة حلمايتــهم ال

 خـاص   شكل مـع التركيـز بـ      اإلدمـاج  إلعـادة سياسات  برامج و 
 ،القــانون اعتبــارهم مواضــيع يرعاهــا    باألطفــال علــى مركــز  

جملتمعـات احملليـة    ا ثقيـف تو االحتياجات احملددة للضحايا  على  و
ــل   ــن أجــ ــساحممــ ــود ةمــ ــال اجلنــ ــادة األطفــ ــإ وإعــ جهم ادمــ

 .جمتمعاهتم يف

بـصورة أكثـر     ىتـصد أن ي وجيب على اجملتمـع الـدويل        
الفئــات عــل مــن آثــار الــصراع علــى     جتعامليــة إحلاحــا حلالــة  
هتــدد اليــوم  الغــذاء فأزمــة. أشــد وطــأةالــسكان الــضعيفة مــن 

وجيـب علـى    . األطفـال   أصـال لتغذيـة    اهلزيلـة ستويات  املـ فاقم  بت
 أن العـامل، مـواطين   إىل جانـب     ئمـا دااليت تقـف     املتحدة،األمم  

وسـيتوقف  . الثغـرة هـذه   على سد    يئيسقوم بدور املشجع الر   ت
ــا  ــا  يف ذلــــك جناحهــ ــا ووكاالهتــ علــــى التنــــسيق بــــني هيئاهتــ

 فضال عن التعاون مع احلكومات واملنظمـات غـري    وصناديقها،
 .د اليت تبذهلا اجملتمعات احمللية واجلهواحلكومية

 ات والـــصراعاألطفـــالومـــن الـــصعب طـــرح مـــسألة  
 اإلفـالت  ضرورة وضع حد لظـاهرة       إىل اإلشارة دون   ةاملسلح

يؤكــد وفــد بــالدي جمــددا دعمــه للجهــود الــيت و. مــن العقــاب
 هــذه رتكيبكــل مــ  الدوليــة حملاكمــة  اجلنائيــةحملكمــة اتبــذهلا 

ــهاكات  ــسيمةاالنتـ ــانون اجلـ ــساينا للقـ ــوق  إلنـ ــدويل وحقـ  الـ
 .حقوق الطفلخاصة ، اإلنسان

اع صرحـاالت الـ   يف   أنـه  تـرى بنمـا      ،عالوة على ذلك   
ذا اجمللــس أن ينبغــي هلــان جــزاءات الــيت توجــد هلــا جلــ املــسلح 

املتـهمني  أولئـك    اخلاضعني للجزاءات    األفراد قائمة   إىلضيف  ي
 .قوق الطفلحلبارتكاب انتهاكات جسيمة 

لقــد ): بالفرنــسيةتكلــم ) (يكــابلج ( غــرولسالــسيد 
 يف عـدد  املـسلحة  يف الـصراعات  األطفـال اجمللس مـسألة    تناول  

ــوم، الــ و. مــن املناســبات  ــشة الي ــرئيس  يتمناق  أود أن أشــكر ال
الفريـق  به   قاموقت مناسب لتقييم العمل الذي      تأيت يف   ،  عليها

أنــشئ ي ذالــو، ة املــسلحات والــصراعباألطفــالالعامــل املعــين 
 .)٢٠٠٥( ١٦١٢ مبوجب القرار

 بـه زميلـي الفرنــسي   أدىلبلجيكـا البيـان الــذي   وتؤيـد   
 .األورويبنيابة عن االحتاد الذي تكلم 

 العاشــرة العتمــاد نظــام رومــا    الــسنويةالــذكرى إن  
شديد  التـ  دفعين إىل  الدوليـة تـ    اجلنائيـة  احملكمة وإنشاءاألساسي  

هـذا أحـد    من العقـاب، و اإلفالتبشكل خاص على مكافحة  
مـني   لألة اخلاصـ ة املمثلـ لقتـه البيـان الـذي أ   نب اليت تناوهلـا     اجلوا

كــذلك تناولــه ، واملــسلحةاعات صر والــاملعنيــة باألطفــالالعــام 
 .نون آخرومتكلم

 يــة املفاهيمتكمســيدي الــرئيس، كمــا ذكــرمت يف ورقــ   
 يف حـاالت الـصراع املـسلح تتطلـب هنجـا            األطفالمسألة  فإن  

جمــرد  هــذه ليــست أنا كــد وفــدنأوكــثريا مــا . متعــدد األبعــاد
، إمنائيـة  أو قـضية معونـة       قـضية إنـسانية    أو   إنسانحقوق  قضية  
الفريـق  ولقد أتـاح    . واألمنتعلق بالسلم   قضية ت أيضا  هي  وإمنا  

جلميــع حــاالت  القيــام برصــد هيكلــي التــابع للمجلــسالعامــل 
ــصراع  ــيت يــ اال ــد األطفــال فيهــا تم ل ــى  أو اســتخدامهم جتني عل

 .لحةمس مجاعات أوقوات أيدي 

لفريـق العامـل نظـرة شـاملة        لالتقريـر الـسنوي     ويعطينا   
ــة  ــشطة  للغاي ــة األن ــى طائف ــيت عل ــام ال ــا  ق ــقهب ــذا . الفري ويف ه
للفريـق  تقدمي الدعم الالزم    ضرورة  التذكري ب  من املهم    السياق،
بطريقــة  أنــشطتها يف مواصــلة االســتمرار لتمكينــه مــن العامــل

 .ناجعةفعالة وشفافة و
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 هنـج يقـوم علـى احلـوار      تبـاع ادائما  تفضل  بلجيكا  إن   
. يف امليــدانالقــائم  الوضــع أنــه جيــب أوال تغــيري إال، والــشراكة

االستنتاجات التنفيذية الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل هـي أداة       و
 وضــع حــد لتجنيــد  علــى الــصراع أطــراف مــساعدة يفهامــة 
مطالبـة   و يف حقهم  اليت ترتكب    اخلطريةنتهاكات  واال األطفال
 األطـراف جيـايب مـن     إ رد   أيويف غياب   . طراف بذلك هذه األ 

أن  يتحمــل مــسؤولياته و  أنعلــى اجمللــس   يــتعني  ذات الــصلة  
 .ئية حمددة اهلدف تدابري جزايتخذ

 الـيت  العديـدة نه رغم النـداءات  ندرك أ  علينا أن جيب  و 
 اجملتمـع الـدويل وااللتزامـات املتكـررة الـيت تعهـدت هبـا         أطلقها
 املـسلحة  املتـضررين مـن الـصراعات     األطفالعدد  يبقى  الدول  
ــ ــق إىل امرتفعـ ــد مقلـ ــصدد،  .  حـ ــذا الـ ــى  ويف هـ جيـــب أن تبقـ

 وإذا.  مـن العقـاب املبـدأ الـذي نـسترشد بـه            اإلفـالت مكافحة  
مجيـع  جيـب تقـدمي      املمارسـة كنا نرغـب يف القـضاء علـى هـذه           

ــراد ــذنبني بارتكــاب جــرائم ضــد   األف ــال امل ــضاء  األطف إىل الق
ــيهمم احكــاألر اصــدإو فمــن خــالل احملاكمــات وحــدها    ،عل

وإصدار األحكام على املـذنبني بـشكل منـهجي سـنتمكن مـن             
ــاة     املتــضررين مــن  األطفــالتغــيري العقليــات ووضــع حــد ملعان

 .املسلحةالصراعات 

ــشاء   ــد إن ــة وبع ــة احملكم ــة، اجلنائي ــدى أصــبح  الدولي ل
 اتحماكمـ إلجـراء   اجملتمع الـدويل اآلن صـكوك قانونيـه كافيـة           

 عاقبـة امل و األطفـال،  ضد   ال سيما  ارتكبت،ائم اليت   خطر اجلر أل
عـدم   ضمان   أيضا الدولية   اجلنائية وسوف تتيح احملكمة  . عليها
  على فعل ذلك   األطفاليف جتنيد   الضالعني  هؤالء األفراد   قدرة  

اعتمـاد نظـام رومـا      ويف حني حنتفل اليوم بذكرى      . مرة أخرى 
بالـدور  التذكري  الدولية جيب علينا     ئية للمحكمة اجلنا  األساسي

 تقـــوم بـــه يف مكافحـــة أناألساســـي الـــذي ميكـــن للمحكمـــة 
ــيت ال ميكــن     اإلفــالت ــع تلــك املمارســات ال  مــن العقــاب ومن

 .سكوت عليهاال

يف ): يــة نكليزتكلــم باال) (كرواتيــا(الــسيد يوريكــا   
البداية، امسحوا يل أن أتقدم بالشكر للرئاسة الفييتناميـة جمللـس           

ناقــشة املفتوحـــة بـــشأن األطفـــال  األمــن علـــى تنظـــيم هـــذه امل 
وأود أن أشـكركم، سـيدي، علـى ترأسـكم         . والصراع املسلح 

 .ه اجللسةشخصيا هلذ
ــه يف وقــت ســابق       ــذي أدىل ب ــان ال ــا البي ــد كرواتي تؤي

ــة عــن االحتــاد األورويب   ــا الفرنــسي بالنياب وأود أن أدىل . زميلن
 . ببعض التعليقات بصفيت الوطنية

ركة جملـــس األمـــن يف مـــشاتعزيـــز ترحـــب كرواتيـــا ب 
ــصدي ل ــصراع    التـ ــال يف الـ ــد األطفـ ــة ضـ ــهاكات املرتكبـ النتـ

 ١٦١٢آليات الرصد واإلبالغ وفقـا للقـرار   نشاء إن إ . املسلح
 الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن املعــين   تكــوينو) ٢٠٠٥(

 الــضوء علــى األطفــال  اباألطفــال والــصراع املــسلح قــد ســلط 
، دون  استوى الـدويل وسـامه    املتأثرين بالصراع املسلح على املـ     

. ض جتنيــد األطفــال بواســطة أطــراف الــصراع افــاخنشــك، يف 
ــى جهــود   ــثين عل ــرأس   وإجنــازات ون ــذي يت ــل، ال ــق العام الفري

 .بكفاءة السفري الفرنسي ريبريأعماله 
) ٢٠٠٥ (١٦١٢القــرار أيــضا ومــع ذلــك، يتنــاول    

هـي  ضـد األطفـال، و    ترتكب  مخسة انتهاكات جسيمة أخرى     
. اآلليـات الـيت أشـرت إليهـا       إطـار   بـشكل مناسـب يف       مل تعاجل 

هناك حاجة إىل توسيع نطـاق تطبيـق آليـات الرصـد واإلبـالغ              
ليــشمل مجيــع االنتــهاكات اجلــسيمة الــستة يف مجيــع احلــاالت   
ــام     ــر األمـــني العـ ــواردين يف تقريـ ــرفقني الـ ــال املـ ــددة يف كـ احملـ

(S/2007/757) . 
 ١٨٢٠قـرار   وقد جتلـى تطـور إجيـايب آخـر يف اختـاذ ال             

 يطالب بالوقف الفوري والكامـل مـن        وهومؤخرا،  ) ٢٠٠٨(
جانـــب مجيـــع األطـــراف يف الـــصراع املـــسلح جلميـــع أعمـــال  

وينبغــي أن . العنـف اجلنــسي ضـد املــدنيني، اعتبـارا مــن تارخيـه    
ــال يف     ــبري يف ســـالمة األطفـ ــرار بـــشكل كـ يـــساهم ذلـــك القـ
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 /ن حزيـرا  ٣٠وسيتـضح نطـاق تـأثريه حبلـول         . الصراع املسلح 
ــه  ــن   ، ٢٠٠٩يوني ــب م ــذي طُل ــدم   ال ــام أن يق ــه األمــني الع في

 .تقريرا إىل اجمللس حول تنفيذه
وبالرغم من اإلجنازات اإلجيابية الـيت حققتـها منظومـة           

األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل برمتــه، تــستدعي احلالــة علــى   
مـن أجـل   عمال متواصال وأقـوى      جملس األمن    منأرض الواقع   

ــمان  ــال ضـ ــعامتثـ ــرارات   مجيـ ــسلح للقـ ــصراع املـ ــراف الـ  أطـ
 ةالــصلة للمجلــس والــصكوك الدوليــة األخــرى املوضــوع ذات

 . حلماية األطفال يف الصراع املسلح
ومن أجل املسامهة يف التوصل إىل حـل طويـل األجـل             

 األطفال يف الصراع املسلح، جيب أن تـضمن         قضاياومستدام ل 
وارد والتمويــل األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل برمتــه تــوفري املــ

بشكل كاف لـدعم االسـتراتيجيات الوطنيـة أو خطـط العمـل             
. االجتماعيـة يف جمال محاية الطفل ورفاهيته، وكـذلك الـربامج       

خمتلف املنظمـات غـري احلكوميـة،    وحبسب التقارير الواردة من     
فإن تلك الـربامج هـي مفتـاح النجـاح لتأهيـل اجلنـود األطفـال           

 .السابقني وإعادة إدماجهم
ــل     و  ــوفر التمويـ ــة تـ ــاج الناجحـ ــادة اإلدمـ ــب إعـ تتطلـ

 من أجـل  االجتماعيةطويل األجل واملناسب والكايف للربامج   ال
منع جتنيد األطفال وبغاء األطفـال ووصـمهم والتمييـز ضـدهم            

وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي       . وإشراكهم يف األنشطة اإلجرامية   
ــى امل    ــال باحلــصول عل ــسمح لألطف ــافعأن ي احلاجــة إىل  دون ن

 سـابقني، حيـث     بوصـفهم جنـودا أطفـاال     كشف عن هويتهم    ال
أن الكثري من األطفال يرتبطون بالقوات واجلماعـات املـسلحة          

 . بسبل ضارة مماثلة أخرى
ــال     ــيم لألطف ــوفري التعل ــساب   وبت ــى اكت ــهم عل وتدريب

ــا     املهــارات  ــي، فإنن ــا اجملتمــع احملل ــاج إليه ــيت حيت يف اجملــاالت ال
 أعــضاء إجيــابيني يف تلــك  نــساعدهم علــى أن يــصبحوا بــذلك 

اجملتمعات احمللية، اليت من املـأمول أن تـستوعبهم بـسرعة أكـرب             

ــستقبل  ــدرهم يف املـ ــال    . وتقـ ــع األطفـ ــصول مجيـ ــسري حـ وبتيـ
املتــأثرين بالــصراع املــسلح علــى تلــك الــربامج النافعــة، ســيقل   
احتمـــال الـــشعور باالســـتياء ضـــد اجلنـــود األطفـــال الـــسابقني 

 . قوات واجلماعات املسلحةواألطفال املرتبطني بال
تؤيــد كرواتيــا بقــوة األعمــال الــيت يقــوم هبــا اخلــرباء   و 

يف مجيع البعثـات التابعـة      املعنيون حبماية األطفال    االستشاريون  
ــسياسية،     ــشؤون الـ ــسالم وإدارة الـ ــظ الـ ــات حفـ إلدارة عمليـ

البعثـات التابعـة لألمـم املتحـدة الـذين حيرسـون            وكذلك أفـراد    
وكمــا يــشري تقريــر األمــني العــام، فقــد      . خميمــات املــشردين 

رضــا خــصبة لتجنيــد أن هــذه املخيمــات قــد أصــبحت أ اتــضح
 .اجلنود األطفال

األطفــال بــشأن  واملبــادئ التوجيهيــة  قواعــدومتثــل ال 
ــسلحة أحــدث       ــسلحة أو اجلماعــات امل ــرتبطني بــالقوات امل امل

وتعتقد كرواتيـا أن تلـك      . السياسات املتبعة بشأن تلك املسألة    
عتـرف   أن يُ  ، بوجه خاص  ،تستحقالتوجيهية  املبادئ  اعد و القو

وحنـث مجيـع األطـراف يف الـصراع        . طبق عامليـا  هبا دوليا وأن تُ   
املسلح على أن توقـف اسـتخدام اجلنـود األطفـال وأن تبـدأ يف            

لقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق     لالعمــل باالمتثــال  
 . اإلنسان، مبا يف ذلك إعالن باريس

اإلفــالت مــن العقــاب  علــى إهنــاء ومــات وحنــث احلك 
. بالنسبة ملرتكيب االنتهاكات ضد األطفال يف الـصراع املـسلح         

ونعتقد أنه من الضروري إحالة تلـك االنتـهاكات إىل احملكمـة            
اجلنائيـة الدوليـة يف احلـاالت الــيت تعجـز فيهـا األنظمـة الوطنيــة       

 .  معاجلتها، كما اقترح األمني العامنع
والنجــاح علــى املــدى  الســتدامة ومــن أجــل ضــمان ا  

للتصدي الربناجمي لإلفـراج عـن مجيـع األطفـال          األجل  طويل  ال
املــرتبطني بــالقوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة، وتأهيلــهم   
وإعـــادة إدمـــاجهم، مـــن الـــضروري أن يقـــوم جملـــس األمـــن، 
واجملتمع الدويل برمته، باعتماد استراتيجية واسعة النطـاق ملنـع           
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لألسـباب اجلذريـة لنـشوب الـصراع املـسلح       تتصدى  ،الصراع
وبتعزيـــز التنميـــة املـــستدامة، والقـــضاء علـــى . بطريقـــة شـــاملة

الفقــر، واملــصاحلة الوطنيــة، واحلكــم الرشــيد، والدميقراطيــة،      
ــا      ــها، فإنن ــسان ومحايت ــوق اإلن ــرام حق ــانون، واحت وســيادة الق

ــل األجــل     ــى أســاس طوي ــال عل ــة لألطف ــوفري احلماي ــضمن ت . ن
 . تمتعوا باملستقبلوسنضمن أن ي

يـود  ): تكلـم بالـصينية   ) (الصني(السيد وانغ غوانغيا     
الوفــد الــصيين أن يتقــدم لكــم بالــشكر، ســيدي، علــى جميــئكم 

كمــا أود أن أشــكر ممثلــة  . س هــذه اجللــسةؤإىل نيويــورك لتــر
 ملنظمـة   األمني العام، رازيكا كوماراسوامي، واملديرة التنفيذيـة      

ــة  ــدة للطفولــ ــا   فيني، آناألمــــم املتحــ ــان، علــــى إحاطتيهمــ مــ
 .اإلعالميتني

ــهاكات      ــق إزاء االنت ــق العمي ــساورها القل ــصني ي إن ال
الــيت ترتكــب ضــد األطفــال يف الــصراعات املــسلحة يف بعــض  

وتعارض الصني جتنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم          . البلدان
ــسلح      ــصراع امل ــال يف ال ــوق األطف ــهاكات األخــرى حلق واالنت

لف اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة،           ونؤيد خمت . ومصاحلهم
ــة      ــز محاي ــذهلا جملــس األمــن، لتعزي مبــا يف ذلــك اجلهــود الــيت يب

هذه الفرصة لكـي    وأود أن أغتنم    . األطفال يف الصراع املسلح   
 .أشدد على ما يلي

أوال، جيـــب أن يواصـــل جملـــس األمـــن التركيـــز علـــى  
إن . مــسؤوليته األساســية عــن صــون الــسالم واألمــن الــدوليني 

 باألطفال وغريهـم مـن الفئـات        ، ال حمالة  ،الصراع املسلح يضر  
ــضعيفة ــؤثر ،الـ ــ ويـ ــصراعات   . يهمعلـ ــع الـ ــى منـ ــل علـ وبالعمـ

ــستطيع       ــشعبية، ي ــدة ال ــستوى القاع ــى م ــها عل ــضها وحل وخف
جملس األمن أن يوفر لألطفال أفضل مـا ميكـن تقدميـه هلـم مـن                

د مـن   أكثر جديـة وفعاليـة إىل حـد بعيـ      إن تلك الطريقة  . محاية
بني النظـر   يـ و. تخـذ يف أعقـاب الـصراع      التدابري العالجية الـيت تُ    

األطفـال يف   الكثري من   هذا العام أنه، يف حني أصبح       واقع  ىل ال إ

أفغانستان ويف املناطق األخرى ضحايا للـصراع املـسلح نتيجـة        
فإن التقدم اإلجيـايب يف عمليـات الـسالم        تدهور الوضع األمين،  

ألطفـال  دى ا األمل ل يبعث   األخرى   يف كوت ديفوار واملناطق   
وذلك دليل آخر على ضرورة قيام جملـس األمـن بـإيالء           . هناك

 . املزيد من االهتمام ملسألة الصراع املسلح حبد ذاته
 التصدي ملسألة األطفال والـصراع املـسلح،     عندثانيا،   

دعم دائما الدور الذي تضطلع به احلكومة       حترم ويُ ينبغي أن يُ  
علـــى املـــسؤولية   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ القـــرار  ويؤكـــد . املعنيـــة 

األساسية للحكومة املعنية عن محاية األطفال وضـرورة تعـاون          
وينبغـي  . األطراف األخرى مع احلكومة يف اجلهود الـيت تبـذهلا         

زيد الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والـصراع املـسلح مـن            أن يُ 
ة الـيت   اتصاله باحلكومات املعنية، ويقر ويـدعم التـدابري اإلجيابيـ         

جتنـب إضـفاء    أجـل   تتخذها ويواصل تعزيـز الثقـة املتبادلـة مـن           
الطــابع الــسياسي علــى مــسألة األطفــال والتــدخل يف الــشؤون  

كما ينبغـي   . الداخلية للبلدان املعنية حتت ذريعة محاية األطفال      
أن تعزز األمانة العامة اتـصاهلا وتعاوهنـا مـع احلكومـات املعنيـة              

 معلومــات مــا تــوفره مــن عية فيلــضمان حتــري الدقــة واملوضــو 
 . ولتحسني نوعية ما تقدمه من تقارير

ثالثا، مـن الـضروري بـذل اجلهـود املتواصـلة لتحـسني         
آلية الرصد واإلبالغ وأعمال الفريق العامل على أساس القرار         

ــ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ ــق جبمــع    ريوجي ــا يتعل ــدم فيم  إحــراز التق
ومـع ذلـك،    . املعلومات منذ بـدء عمـل آليـة الرصـد واإلبـالغ           

 بلـــدان ومنـــاطق كـــثرية يف مرحلتـــها يفليـــة هـــذه اآلتـــزال  ال
ومـن  . حتسني ممارستها بشكل مستمر  من الضروري   األولية، و 

فرنــسا مــن وبتنــسيق  .مث، ينبغــي جتنــب نفــاذ الــصرب والتــسرع 
ــال يف      ــضية األطف ــق العامــل يف ق ــسته، نظــر الفري بوصــفها رئي

ــدان  ــصيين أن ا . عــدد مــن البل ــد ال ــق العامــل،  ويأمــل الوف لفري
مهنيتـــه وموضـــوعيته، ســـيتمكن مـــن إجيـــاد احللـــول  مواصـــال 

للمسائل ذات الصلة من خالل التعاون مـع احلكومـات املعنيـة          
. واملشاورات البناءة، وأن يقدم جمللس األمن مقترحات مفيـدة        
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الـصني الفريـق العامـل يف جهـوده املـستمرة للنظـر          وفد  دعم  يو
 .اءة أدائه وشفافيتهيف أساليب عمله من أجل حتسني كف

 املتعمـد لقد عارضت الـصني علـى الـدوام االسـتخدام          
للتهديد بفرض اجلزاءات من جانب جملـس األمـن، وتعتقـد أن       
موضوع اجلزاءات ينبغي التعامل معه حبذر أكـرب حينمـا يتعلـق            

ــسلحة    ــصراعات امل ــال وال ــر باألطف ــن   . األم ــة م ــف احلال وختتل
ــل مع   ــن التعامـ ــر وال ميكـ ــراع إىل آخـ ــة  صـ ــنفس الطريقـ ــا بـ هـ

. التـصدي هلــا بنـهج املقيــاس الواحــد الـذي يناســب اجلميــع    أو
وتدعو الصني مـرة أخـرى مجيـع أطـراف الـصراعات املـسلحة              
إىل االحتــرام احلقيقــي اللتزاماهتــا واالمتثــال للقــانون اإلنــساين   

ومــن خــالل  . الــدويل، واحتــرام حقــوق األطفــال ومحايتــهم    
 ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن ،تعزيــز إعــادة البنــاء بعــد الــصراع

ألطفـال يف أسـرهم ومدارسـهم       ااألولويـة إلعـادة إدمـاج       يويل  
 ذلـك وجمتمعاهتم، وأن يـوفر املـوارد الكافيـة الـيت تكفـل إجنـاز               

 .اهلدف
إن جهود جملس األمن وحدها ال تكفي حلـل مـشكلة         

وحنـــن نـــشجع اليونيـــسيف . األطفـــال والـــصراعات املـــسلحة
ــدويل والوكــاالت  ــى أداء دور  والبنــك ال ــة األخــرى عل  الدولي

ــال يف    ــراك األطفـ ــة ملنـــع إشـ ــدان املعنيـ أكـــرب يف مـــساعدة البلـ
 تؤديـه كما نرحب بالدور اإلجيايب الـذي       . الصراعات املسلحة 

 .املنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال
وبعد التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           

صراعات املـسلحة،  الـ يف حقوق الطفل بشأن إشـراك األطفـال        
ونـدعو املزيـد مـن      . طرفا يف الربوتوكول  اآلن  أصبحت الصني   

ــه    ــصادقة عليــ ــول واملــ ــضمام إىل الربوتوكــ ــدان إىل االنــ . البلــ
وحيدونا األمل أن تبذل كل األطـراف جهـودا لتحقيـق حتـسن             

حالة األطفال يف الصراعات املسلحة وأن توفر هلـم         يف  حقيقي  
 .املستقبل الزاهر الذي يستحقونه

ــب   ــسيد كليـ ــسيا (الـ ــم باالنك) (إندونيـ ــةتكلـ ): ليزيـ
ت اآلخــرين الــذي اصــوأامسحــوا يل أوال أن أضــم صــويت إىل  

شكروا فييت نام، زميلتنا يف عضوية رابطة أمم جنـوب شـرق            
ويــسعدنا أن . آســيا علــى املبــادرة بعقــد هــذا االجتمــاع اهلــام  

أن مـن   رأسون هذه املناقشة، وحنن على ثقة       تنراكم، سيدي، ت  
ــائج      ــدرة سيتوصــل إىل نت ــادتكم املقت ــذا االجتمــاع حتــت قي ه

 .ناجحة
كما نود أن نشكر األمـني العـام علـى بيانـه، ونـشكر               

، الـسيدة كوماراسـوامي، واألمـني        لألمـني العـام    املمثلة اخلاصة 
، واملـديرة   ه، الـسيد موليـ     لعمليات حفـظ الـسالم     العام املساعد 

 واانات اهلامة الـيت أدلـ     التنفيذية فينيمان والسيدة هنت على البي     
للــسفري مــساندته ويــود وفــد بلــدي أيــضا أن يعــرب عــن  . هبــا

ــبري ــل ري ــال      ، ممث ــين باألطف ــل املع ــق العام ــيس الفري ــسا، رئ فرن
ــه    ــه وقيادتـــ والـــــصراعات املـــــسلحة، ونـــــشكره علـــــى بيانـــ

 .العامل للفريق
إن القضية اليت جتمعنا اليوم هي مأسـاة أساسـية نامجـة            

ــصراع،  عــن  ــضحايا األصــغر ســنا  مأحــاالت ال مــن ف. ســاة ال
ــة الكونغــو    فلــسطني إىل العــراق، ومــن أفغانــستان إىل مجهوري

ــة، األطفــال هــم ضــحايا احلــرب   ــة  . الدميقراطي ــا زالــت حمن وم
 .األطفال يف الصراعات املسلحة شغال شاغال هلذا اجمللس

وإذ حيمـــل اآلالف مـــن األطفـــال الـــسالح بوصـــفهم  
ى مـن األطفـال يتــضررون   أطفـاال جمنـدين وأعـداد كـبرية أخـر     

مــن تفــشي أيـضا  بطـرق أخــرى، فـإن هــؤالء األطفـال يعــانون    
وبينمـا يالقـي    . الـصراعات املـسلحة   نتيجة  األمراض والتخلف   

آالف األطفــال حــتفهم يف كــل عــام يف القتــال املباشــر، فــإهنم  
ولـذلك، ينبغـي أن     . ميوتون أيضا بسبب سوء التغذية واملـرض      

يف إطـار يتجـاوز     نـود الـسابقني     اجلتدار جهود محايـة األطفـال       
وقـد ظلـت إندونيـسيا      . احلقـوق القائمـة علـى     األمن والقـضايا    
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ثابتة علـى موقفهـا بـأن هـذه املـسألة جيـب أن تنـاقش أيـضا يف                   
 .األطر االجتماعية واالقتصادية واإلمنائية

منفـصلني  إن هؤالء األطفال الـذين غالبـا مـا يعيـشون             
ــاط   ــر يف من ــاجون احلــرب ق عــن أســرهم ويف ظــروف الفق حيت

ويف تلــك احلالــة، تــصبح . والبدنيــةإىل الرعايــة النفــسية بــشدة 
الطفولــة كابوســا يعزلــون فيــه عــن والــديهم وأســرهم، وهتــدم   

ــازهلم وتتوقـــف  ــدمات منـ ــدون  اخلـ ــة ويفقـ الـــصحية والتعليميـ
 ويغتـــصبون ،وهـــم يقتلـــونإن مـــشاهدهتم ألهـــاليهم . ثقتـــهم

ضـغوطا  ، يفرض   ديدأنفسهم للته هم  يعذبون، أو تعرضهم     أو
فائقــة علــى طاقــة األطفــال يف التحمــل، ممــا يــسبب هلــم القلــق  

 .االكتئابالشديد وصعوبة النوم واألداء يف املدرسة أو 
ــدوليني أن      ــاحنني الـ ــع املـ ــى جمتمـ ــتعني علـ ــذلك، يـ ولـ

لتيــسري ة األجــل الطويلــواعدات املــستدامة يواصــل تــوفري املــس
تلــك املــساعدات بــدون وينبغــي تــوفري . التعــايف التــام لألطفــال

ان هنـــاك أطفـــال كـــوأينمـــا ومـــىت . شـــروط سياســـية مـــسبقة
بالــصراع املــسلح، جيــب أن نكــرس كــل الطاقــات  متــضررون 

وال ينبغي لتطلعاتنا الـسياسية أو    . من أجل مساعدهتم  واجلهود  
 .خالفاتنا األيديولوجية أن حتول دون بلوغ أهدافنا املشتركة

ــاع هنــج     ــساعدة اتب ــك امل ــب تل ــاد  وتتطل ــشمل األبع  ي
ويف . اإلمنائية واإلنسانية املـستندة إىل اإلرادة الـسياسية للـدول          

هذا الـصدد، ينبغـي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وشـركائه               
ليونيــسيف ومنظمــة الــصحة العامليــة، أن تواصــل   ااإلمنــائيني، و

املــشاركة الدائمــة لزيــادة مبادراهتــا اإلمنائيــة واإلنــسانية الــيت       
 .احملتاجةول تساعد الد
إن وبتزايد الطابع املعقد والشائك للشؤون الدوليـة، فـ         

ــصدي لكــل        ــن الت ــها م ــست يف وضــع ميكن ــم املتحــدة لي األم
وعليــه، فإننــا نــسلم بالــدور احملــوري  . مــسائل محايــة األطفــال

ــة    ــه املنظمــات اإلقليمي لتــصدي هلــذه  يف االــذي ميكــن أن تؤدي
، نرحــب ونــشيد وإضــافة إىل ذلــك. القــضية املتعــددة األوجــه 

للمنظمات غري احلكوميـة، مثـل منظمـة الرصـد          زايد  بالدور املت 
املعنية باألطفـال والـصراعات املـسلحة، وغريهـا مـن منظمـات          

 .اجملتمع املدين
 مـن الـصراعات     خـري محايـة   ولكننا نؤمن جازمني بأن      

. املــسلحة تكمــن يف منــع نــشوهبا والتــصدي ألســباهبا اجلذريــة 
 سياق عمليـات الـسالم، وفقـا ملـا نـص           وينبغي القيام بذلك يف   

وعليــه، فــإن جملــس األمــن،    ). ٢٠٠٥ (١٦١٢عليــه القــرار  
باسـتمرار  فوضه امليثاق، جيـب أن يعـزز عمليـات الـسالم             كما

 .محاية األطفاليتسىن لكي 
ينبغي للفريق العامل بوصـفه هيئـة حديثـة العهـد، أن       و 

ــا    ــه وتعزيزه ــذلك،. يواصــل حتــديث وتنقــيح أســاليب عمل  ول
يـــسعنا إال أن نـــثين علـــى جهـــود الفريـــق العامـــل لتحـــسني  ال

ــشفافية     ــاد والـ ــة علـــى احليـ ــه مـــن أجـــل احملافظـ ــاليب عملـ أسـ
 .والتعاون البناء مع البلدان املعنيةوالشمول واملساءلة 
إضافة إىل ذلك، ينبغي للفريق العامل أن يقدم مبـادئ          
ــة ــتراتيجي  توجيهيــ ــع اســ ــحة لوضــ ــدان  ة واضــ ــحة للبلــ  واضــ

وإن كـان ال بـد    . رفـق  تـشطب مـن قائمـة امل       لكيراف  األط وأ
من املراقبة واإلبالغ الكاملني فيما يتعلق باملطالـب املقدمـة إىل           
أطراف الصراعات املسلحة، فمن املناسب بالقدر نفسه وضـع        

 .أهداف واضحة ومبادئ توجيهية قابلة للقياس
كمــــا أشــــارت املمثلــــة اخلاصــــة، الــــسيدة وأخــــريا،  

ينـا أال نـسمح لألطفـال أن يكونـوا ضـحايا            كوماراسوامي، عل 
ــال وأال نـــضع   ــمنـــسيني ومهملـــني لالقتتـ ــال املـ ستقبل يف أجيـ

وعلينــا أن نعمــل مــن أجــل عــامل أكثــر إنــسانية وعنايــة  . خطــر
 مـن هـذا     انطالقاولطفا، وينعم فيه األطفال بالتقدير واحلماية،       

ــه  ــس ومبادرات ــس    . اجملل ــد للمجل ــا، امسحــوا يل أن أؤك وختام
التام العتماد مشروع البيان الرئاسي بشأن هذه املسألة        دعمنا  

 .اهلامة للغاية
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): تكلـم بالفرنـسية   ) (بوركينـا فاسـو    (فاندواالسيد ك  
أبدأ بالترحيب بكم، سـيدي، وامسحـوا يل أيـضا أن أشـكركم         

وإن كانـت  على اقتراح هذه املناقشة بشأن هذه القـضية، الـيت          
ــد  ــا تظـــــل مـــــسألة     قـــ ملحـــــة نوقـــــشت مـــــؤخرا، إال أهنـــ

 .الساعة وموضوع
إن النظــر االعتيــادي هلــذه املــسألة ليــشهد علــى مــدى   

هـذه  مبعاجلـة  حرص واهتمام اجمللس، شأنه شأن اجملتمع الدويل   
وجلي أنه بدون التزام مجـاعي مـن جانبنـا، فـإن        . اآلفة اخلطرية 

ظاهرهـا  مبهذه اآلفة ستستمر يف جلب اخلراب إىل أحناء العـامل      
ختطاف وجتنيد األطفـال، ومهامجـة املـدارس،        املريعة، مبا فيها ا   

وفــوق كــل شــيء العنــف اجلنــسي ضــد األطفــال، وخباصــة        
 مقلقــة، ناهيــك عــن اجلوانــب    أبعــادااغتــصاهبم، الــذي بلــغ   

األخــرى ذات الطــابع اإلنــساين، واآلثــار الــسلبية الــيت تتركهــا  
 .هذه املشكلة على التنمية

 أوال  إن حالة األطفال يف الصراعات املـسلحة تتطلـب         
وتقـع علـى عـاتق      . األطفـال  االعتراف بـضرورة محايـة حقـوق      

ــدول  ــال ــسيةسؤولية امل ــا    الرئي ــة، يتبعهــا، وفق  عــن تلــك احلماي
 . نفسها، أطراف الصراع األخرىوااللتزاماتللواجبات 

 مـــن احليـــوي أن نـــستثمر جـــلّ جهودنـــا يف ،ولـــذلك 
ن ألو. ترســيخ ســيادة القــانون وتعزيــز املؤســسات الدميقراطيــة 

ذه القواعــد تــضع البــشر، وكــذلك احتــرام القــيم اإلنــسانية، هــ
، جنــد أن حقــوق الطفــل مــضمونة      عمليــا يف صــميم اجملتمــع 

 مــن واجــب مجيــع ،وهلــذا الــسبب. يف نظــام دميقراطــيبالفعــل 
توكــول االختيــاري التفاقيــة  والــدول أن تــصبح أطرافــا يف الرب 

 .ة بإشراك األطفال يف الصراعات املسلححقوق الطفل املعين
ــدة والــــشركاء   و  ــهامات وكــــاالت األمــــم املتحــ إســ

ولتحقيــق تلــك . أيــضا اآلخــرين العــاملني يف امليــدان ضــرورية 
الغايــة، نــود أن نــشجع علــى تعمــيم القــانون اإلنــساين الــدويل  

ــة خبــصوص حقــوق الطفــل،    ــة التثقيفي ــة والتوعي ــة هتيئ ــة بغي  بيئ

وفـضال عـن ذلـك، وكمـا        . مالئمة لرفاه األطفال وازدهـارهم    
ن، املــديرة التنفيذيــة لليونيــسيف، إن امـ ي فينةلـت حبــق الــسيد قا

وسيلة حلماية األطفال مـن الـصراعات املـسلحة هـي منـع             خري  
 . مسؤوليتنا اجلماعيةوتلكنشوب احلرب نفسها، 

ــام علــى     ــة لــك تورغــم أن احتمــاالت القــضاء الت اآلف
 املنـال، حيـدونا     ة بعيـد  تزالـ  ؤثر على األطفال اجلنـود مـا      اليت ت 
ومــن ). ٢٠٠٥ (١٦١٢مــل يف أن حنقــق أهــداف القــرار    األ

مثل تنفيـذ خطـط     هذا املنطلق فإن النتائج اليت حتققت بالفعل،        
العمــل، وحماكمــة القــادة الــذين جينــدون األطفــال أمــام حمــاكم 
خمتصة يف بعض احلاالت، وتقليص وحىت وقف جتنيد األطفال          
ــم يف      ــادة دجمهـ ــال وإعـ ــسريح األطفـ ــاالت، وتـ ــض احلـ يف بعـ

املـشكلة،  بتلـك   وفيمـا يتعلـق     . للغايـة تعترب مشجعة   تمعاهتم،  جم
كـوت ديفــوار وسـري النكــا علــى   هنئــة ننتـهز هــذه الفرصـة لت  

 .النموذج الذي قدمتاه يف هذا اجملال
إننـا نـدعو اجملموعــات والقـوات املــسلحة، الـيت تظهــر      

 ،)S/2007/757(تقريـر األمـني العـام       امللحـق ب  رفق  املأمساؤها يف   
وم بتــسريح األطفــال مــن صــفوفها وتيــسري إعــادة      إىل أن تقــ

 .دجمهم يف جمتمعاهتم احمللية وأسرهم
 اعتمـاد   وإلعادة الدمج بشكل نـاجح هـ      وخري ضمان    

املشكلة من خالل التعليم املناسـب وتـدريب        تكرار  تدابري ملنع   
ــهم     أولئــك  ــة جعل ــدخل بغي ــدرة لل ــشطة امل ــى األن األطفــال عل

ميكــن ال ومــع ذلــك، . يعتمــدون علــى أنفــسهم بــشكل هنــائي 
سـيما مـن     ، ال قويـة  إذا مت دعمه بصورة      إالتنفيذ هذا اإلجراء    

املــاحنني واملؤســسات الوطنيــة والدوليــة ذات االختــصاص يف     
 . هذا اجملال
ويف اخلتام، أود أن أهنئ املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام              
ــة با ــة     املعني ــديرة التنفيذي ــسلحة، وامل ــصراعات امل ــال يف ال ألطف

يسيف، ورئـيس اللجنـة التوجيهيـة املعنيـة بقائمـة الرصـد،             لليون
 منظومـــة األمـــم املتحـــدة، واملـــاحنني، وفرنـــسا طبعـــا،  ســـائرو
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يــــادهتم، رمــــل الــــذي تترأســــه، علــــى افريــــق العالوكــــذلك 
 .وجهودهم املتواصلة والتزامهم هبذا املسعى الضخم

وأخــريا، أود القــول إننــا قــد أحطنــا علمــا مبــشروع        
 وعنـــدما نطّلـــع عليـــه، ســـتتاح لنـــا الفرصـــة .البيـــان الرئاســـي

 .وبنالدراسته، وبدون أدىن شك، سوف نؤيده من صميم قل
يـود  : )تكلم باإلسـبانية  () كوستاريكا(السيد أوربينا    

وفــد بلــدي أن يــشكركم، ســيدي، علــى عقــد هــذه املناقــشة    
 ريـبري، املمثـل الـدائم       ريفونود أن نشكر كذلك الـس     . املفتوحة

الــصراعات ومــل املعــين باألطفــال  اريــق العفاللفرنــسا ورئــيس 
ونـشكر  . مـل افريـق الع  لاملسلحة على تقـدمي التقريـر الـسنوي ل        

كــذلك وفــده علــى عملــه وتفانيــه مــن أجــل املــسألة املعروضــة 
 .يادي الذي قامت به فرنسارعلينا، وأيضا على الدور ال

وحنــن أيــضا ممتنــون للمالحظــات الــيت أبــداها األمــني    
وماراسوامي، ومساعد األمني العام لعمليات     العام، والسيدة ك  

 .هنتحفظ السالم، واملديرة التنفيذية لليونيسيف والسيدة 
إن الصراعات املسلحة تربة خصبة النتـهاك كـل حـق            

نركـز علـى اآلثـار    ، فإننا هذايومنا وحىت  . من حقوق األطفال  
ومـع ذلـك، علينـا يف       . املباشرة هلـذه الـصراعات علـى الطفولـة        

ــستقبل ــهاكات   املـ ــة االنتـ ــسها ملكافحـ ــة نفـ ــل بالفعاليـ  أن نعمـ
لآلثـار غـري    أوثـق   وعلينـا أن نـويل اهتمامـا        . األخرى حلقـوقهم  

 الـيت غالبـا مـا تتطـور إىل          الـضارة املباشرة للصراعات، واآلثـار     
ــضل، حــىت يف     ــاة أف ــسية حتــبط الوعــد حبي ــات رئي ــة عقب  مرحل

 .بعد الصراع ما
واهنـا يتـيح لنـا      إن عقد هـذه املناقـشة الـيت جـاءت يف أ            

ــا   ــا الســتعراض املع ــيريتكــرار دعوتن ــا يت ال ــة الرصــد  تطبقه  آلي
ــالغ ــا   . واإلبـ ــسمح لنـ ــأنه أن يـ ــن شـ ــذا مـ ــل   بوهـ ــة كـ دراسـ
ــهاك ــهاكات   انت ــستة مــن االنت ــرار   ال ــيت حــددها الق اخلطــرية ال
 .بطريقة مالئمة وفعالة )٢٠٠٥ (١٦١٢

يف مـــسائل مـــؤخرا إن التقـــدم الـــذي أحـــرزه اجمللـــس  
جلنــــسي، كمــــا تكــــّرس يف القــــرار التــــارخيي العنــــف ا مثــــل

، ينبغي أن يـنعكس بـشكل مالئـم يف النـهج       )٢٠٠٨( ١٨٢٠
ومــن احليــوي . مــل علــى هــذه املــسألةافريــق العالالـذي يطبقــه  

كـي  لمـع الـدول املتـضررة      للغايـة   أيضا أن نعمل بـشكل وثيـق        
ولتحقيـق ذلـك،    . نكافح اإلفالت من العقاب بـصورة حازمـة       

ــراءات  ينبغـــي جمللـــس األمـــن   أن يقـــوم بتحليـــل متعمـــق لإلجـ
ــد      ــذين يواصــلون جتني ــى ال ــا عل ــيت ميكــن تطبيقه واجلــزاءات ال

 .األطفال ويرتكبون جرائم أخرى ضدهم
واليوم، وحنن حنتفل بالذكرى العاشـرة العتمـاد نظـام           

لي يروما األساسي، حان الوقت للنظر كذلك يف الدور التكم         
يف دعم الـدول  ن تؤديه ألمحكمة اجلنائية الدولية   ميكن ل الذي  

 . يف كفاحها ضد اإلفالت من العقاب
ــشأن هــذه املــسألة يف      وخــالل املناقــشة الــيت جــرت ب
فربايـــر، أعربنـــا عـــن التزامنـــا مبعاجلـــة اآلثـــار العديـــدة  /شـــباط

للــصراعات املــسلحة علــى األطفــال، واتفقنــا علــى ضــرورة       
معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة هلــــذه الــــصراعات مــــن خــــالل  

 .ية واسعة وشاملةوقائة استراتيجي
واليوم، نتفق معكم، سيدي، أنه ينبغي لألمم املتحـدة          

ــشكل   ــصدى بـ ــلأن تتـ ــصراعات  كامـ ــال والـ ــشكلة األطفـ  ملـ
وال بــد هلــا مــن تنفيــذ اســتراتيجية أوســع حلمايــة        . املــسلحة
 اخلــدمات األساسـية، مثــل احلـصول علــى   انعـدام إن . األطفـال 

ــاه الــشرب، ومرافــق الــصرف الــصحي، وال   ــة الــصحية مي رعاي
والتعلــيم، وكــذلك ارتفــاع وفيــات األطفــال، واألميــة وســوء   
التغذية، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، تكـرس احللقـة املفرغـة،                

ولقـد حـذرنا   . عندئـذ سـبب الـصراعات ونتيجتـها      تـصبح   اليت  
باستمرار من أن انعدام اإلنصاف على الصعيد العاملي وإمهالنـا          

كلــها حاليــا مخــس بــين البــشر الفقــر املــدقع، الــذي يعــيش فيــه 
بيئــة خــصبة لنــشوب   هتيئــة عوامــل تــسهم إىل حــد كــبري يف    
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نعدام اإلنصاف وإمهال حاالت الفقر هي أيـضا        وا. الصراعات
 .عوامل تعاقب األطفال بصورة خاصة

إن إعادة دمج األطفال املرتبطني باجملموعات املـسلحة    
سـتراتيجية  ا أساسـيا يف ا    عنصروإعادة تأهيلهم ينبغي أن يكونا      

ــة الواســعة، ال  هتمــيش الــيت يــسهم  ســيما يف احلــاالت   احلماي
 .الصراعاتيف نشوب جمموعات معينة 

وينبغي أن تساعد عملية إعادة اإلدماج األطفال علـى          
إرساء أسس جديدة حلياهتم وأن تعيد هلم فـرص النمـاء البـدين             

ولكي تكـون   . واالنفعايل والفكري اليت انتزعها منهم الصراع     
يــة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل فعالــة حقــا، ينبغــي أن تكــون  عمل

شــاملة، وأن تنبــع مــن اجملتمــع، وأن تتــوخى إعــادة بنــاء الثقــة    
ــز الـــسالم واألمـــن    ــرهم، وتعزيـ ــال وأسـ ــة بـــني األطفـ العاطفيـ
واالســتقرار يف جمتمعــاهتم احملليــة، ومنــع اإلقــصاء والوصــم ملــن  

 .كانوا ضحايا لتجنيد األطفال
فري التعلــيم وفــرص العمــل ملنــع    ومــن الــضروري تــو   

اجلنــــود األطفــــال الــــسابقني مــــن أن يعــــاد جتنيــــدهم ثانيــــة، 
وجيـــب أن تكفـــل الفـــرص . حيـــدث بقـــدر مـــن التـــواتر كمـــا

التعليميــة واملهنيــة اجلديــدة قــدرا أكــرب مــن الرفــاه االجتمــاعي   
فــالتعليم يف أوقــات الــصراع، خاصــة    . واالقتــصادي لألســرة 

شاهلم من اجلماعات املسلحة، يزيـد      تعليم األطفال الذين مت انت    
كثريا عـن جمـرد طريـق مـؤد إىل العمـل، ألنـه يرمـي إىل إعـادة                   
ــدة     ــة جدي ــها ومــساعدهتم علــى تكــوين هوي ــاهتم إىل طبيعت حي

 .منفصلة عن هوية اجلنود األطفال
وال يقتــصر التحــدي املاثــل أمامنــا مجيعــا علــى وضــع    

 اجلـسيمة،   حد هنائي لتجنيـد األطفـال وغـريه مـن االنتـهاكات           
بل يـشمل أيـضا، وفـوق كـل شـيء، توجيـه طاقـات األطفـال                 
وأفكارهم وأحالمهم وجهـة إجيابيـة ميكـن أن تـسهم يف إجيـاد              

 .جمتمع من نوع جديد بعد انتهاء الصراع

ــارك   ــسيد مب ــة  (ال ــة الليبي ــة العربي ــود يف ):اجلماهريي  ن
البداية أن نتقـدم إلـيكم، معـايل نائـب رئـيس الـوزراء، خبـالص         

ر علــى دعــوتكم لعقــد هــذه املناقــشة املفتوحــة حــول       الــشك
ــى ترؤســكم      ــشكركم عل ــسلحة، ون ــصراعات امل ــال وال األطف

 . شخصيا هلذا االجتماع اهلام
كذلك نتقـدم بالـشكر إىل معـايل الـسيد األمـني العـام               

وممثلته اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والـصراعات املـسلحة الـسيدة             
ينيمـان املـديرة التنفيذيـة      راديكا كومارا سوامي، والسيدة آن ف     

لليونسيف والسيد مواليه مساعد األمني العام لعمليـات حفـظ          
 .السالم على إحاطتهم القيمة أمام هذا اجمللس

ــستويات      ــع املـ ــى مجيـ ــذلت علـ ــيت ُبـ ــود الـ ــم اجلهـ رغـ
ــه األمــم      ــوم ب ــذي تق ــدور املركــزي ال ــة، وال ــة والدولي اإلقليمي

ا يتعلـق بأوضـاع   املتحدة مل نشهد لألسف تقدما ملموسـا فيمـ        
األطفال يف بؤر الصراع املسلح خالل الـستة شـهور األخـرية،            
فال يزال األطفال جيندون أو يعاد جتنيـدهم، كمـا أن األطفـال             

زالـوا يتعرضـون للقتـل والتـشويه واالغتـصاب           من اجلنـسني ال   
ــدة       ــصراع يف ع ــدي أطــراف ال ــى أي ــسفي عل واالحتجــاز التع

معيـة العامـة املتكـررة      مناطق، رغـم دعـوات جملـس األمـن واجل         
إىل ضــرورة التــزام األطــراف املعنيــة بقواعــد القــانون اإلنــساين  

 . الدويل واتفاقيات جنيف
يــساورنا القلــق إزاء اســتمرار جتنيــد األطفــال وإعــادة    

ورغم تعهـد كـثري مـن أطـراف        . جتنيدهم يف الرتاعات املسلحة   
ات الصراع مبنـع ذلـك وإعـالن رغبتـها يف التعـاون إلنـشاء آليـ               

ــستلزم      ــاون غــري كــاف وي ــذا التع ــالغ، إال أن ه الرصــد واإلب
ــد         ــع جتني ــى من ــة عل ــراف املعني ــود حلــث األط ــن اجله ــدا م مزي
األطفال وعلى تسريح اجملندين منهم وتأهيلهم من أجل إعـادة          

ويف هذا الـصدد نـدعو      . إدماجهم يف اخلطط والربامج التنموية    
ــل    ــاحنني لتمويـ ــة واملـ ــة الدوليـ ــربامج املؤســـسات املاليـ ــذه الـ هـ

التنموية يف البلـدان الـيت تـشهد صـراعا أو خرجـت لتوهـا مـن                 
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الصراع، حىت تتمكن من إعادة إدماج األطفال املسرحني مـن          
ــدهم مــن      ــتم جتني خــالل إجيــاد مــصدر دخــل ثابــت هلــم وال ي

 . جديد
ــة ويف     ــدة الدوليـــــ ــرف يف املعاهـــــ ــالدي طـــــ إن بـــــ

ال، ولـذا نـدين     الربوتوكولني اإلضافيني املتعلقني حبمايـة األطفـ      
ما يتعرض له األطفـال يف بعـض الـدول الـيت تـشهد صـراعات                

وبـــصورة خاصـــة تعرضـــهم لالغتـــصاب والتحـــرش . مـــسلحة
اجلنـسي علـى أيــدي أطـراف الـصراع وبعــض مـوظفي بعثــات      

ــسالم  ــظ ال ــدم     . حف ــم املتحــدة بع ــالدي سياســة األم ــد ب وتؤي
التسامح مطلقا مع موظفيها وحماسبتهم علـى مـا قـد يرتكبونـه             
من هذه األعمال املـشينة، كمـا تـدعو مجيـع الـدول إىل تعزيـز                
ــات     ــّرم تلـــك املمارسـ ــوانني جتـ ــة لتـــشمل قـ ــشريعاهتا الوطنيـ تـ

 . وتساهم يف القضاء على اإلفالت من العقاب
ــاة      ــضا إزاء معانـ ــالغ أيـ ــا البـ ــن قلقهـ ــا عـ وتعـــرب ليبيـ

األطفال يف األراضي الفلسطينية احملتلة، حيـث أدت العمليـات          
ــل    العــسكرية ــة املاضــية إىل مقت ــسنوات القليل  اإلســرائيلية يف ال

 طفـل وتـشريد اآلالف منـهم بـسبب هتـدمي            ٨٠٠يزيد عـن     ما
بيوت أسرهم، فضال عما يعانيه األطفال الفلـسطينيون بـسبب          
مئــات نقــاط التفتــيش وجــدار الفــصل العنــصري يف األراضــي   

ــهم      ــول إىل مدارسـ ــن الوصـ ــال مـ ــع األطفـ ــذي مينـ ــة الـ . احملتلـ
 . طفال يف غزة احملاصرة فمعاناهتم تفوق الوصفاأل أما

ــا التــذكري أيــضا مبعانــاة األطفــال يف العــراق     وال يفوتن
وأفغانستان، حيث أشارت املمثلة اخلاصة لألمـني العـام املعنيـة           
باألطفــال والـــصراعات املــسلحة يف بياناهتـــا الــصحفية حـــول    

. هنـاك زيارهتا للمنطقة مؤخرا إىل األوضاع املأساوية لألطفال  
وتــشري التقــارير الــواردة إىل ازديــاد عــدد القتلــى واملــصابني يف  
صـــفوف األطفـــال مـــن جـــراء أعمـــال الـــتفجري النامجـــة عـــن   
ــام قــــوات    ــة، أو قيــ ــفة والــــسيارات املفخخــ ــة الناســ األحزمــ
االحــتالل بقــصف املنــاطق الــسكنية واملــدارس واملستــشفيات،  

 دون كمــا أن قيــام قــوات االحــتالل باحتجــاز مئــات األطفــال
حماكمــة يف العــراق بــدعوى ارتبــاطهم بــاملتمردين، وحرمــاهنم   
من أبسط حقوقهم اإلنسانية كحقهم يف التعليم واحلرية عمـل       
غري مشروع نطالب القوات املتعددة اجلنسيات بتصحيحه مـن    

 . خالل االلتزام باالتفاقيات الدولية
ويشيد وفد بالدي بـالفريق العامـل ومـا يقـوم بـه مـن                

ــصراعات    جهــود ملعا ــال يف ال ــصلة باألطف ــسائل ذات ال جلــة امل
املــسلحة ونأمــل أن يلتــزم دائمــا بعــدم االنتقائيــة واالبتعــاد عــن 
ازدواجية املعايري أثناء صياغة توصياته ونتـائج أعمالـه، وجتنـب           

كما ننتهز هذه املناسبة لنثين على الـدور اهلـام الـذي            . تسيسها
ل، لــيس فقــط يف تقــوم بــه اليونيــسيف يف جمــال رعايــة األطفــا 

مناطق الرتاعات، بل يف البلـدان الـيت هـي يف أمـس احلاجـة إىل       
 . املساعدة الصحية والغذائية

. ، يكرر وفـد بـالدي الـشكر لبلـدكم الـصديق           اوأجري 
ونعلــن دعمنــا التــام ملــشروع البيــان الــذي سيــصدر عــن هــذا    

 . اجمللس عقب هذه املناقشة
): الروسـية تكلـم ب  ) (االحتـاد الروسـي   (السيد شـرباك     

يسرنا أن نرحـب بكـم يـا معـايل نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر                
اخلارجيــة يف مجهوريــة فييــت نــام االشــتراكية رئيــسا جمللــس       

ــن ــد      .األم ــا يف الوف ــان ألصــدقائنا وزمالئن ــرب عــن االمتن ونع
الفييتنامي على اإلعداد الدقيق املـضين هلـذا االجتمـاع والعمـل            

وحنـن ممتنـون أيـضا      . ددالشاق الذي اضطلعوا بـه يف هـذا الـص         
لألمــني العــام، الــسيد بــان كــي مــون، علــى مــشاركته يف هــذا 

وممتنـــون كـــذلك للـــسيدة كوماراســـوامي، . االجتمـــاع اهلـــام
والسيد مليت، والسيدة فنيمان والسيدة هنت على املعلومـات         
احلــسنة التوقيــت الــيت وافونــا هبــا، وإننــا نرحــب بأنــشطتهم يف  

ونـشيد مبـا حتلـت بـه        . ل احلـرب  سبيل محاية األطفال من أهـوا     
ــشجاعة       ــذات وال ــن نكــران ال ــام م ــة اخلاصــة لألمــني الع املمثل
الشخــصية عنــدما قامــت بزيــارات مثمــرة إىل بــؤر ســاخنة،       
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وحنيي موظفي اليونيسيف وأفراد املنظمات اإلنسانية األخـرى         
 .العاملني يف تلك املناطق بصورة دائمة

فــال أولويــة االحتــاد الروســي يعتــرب تــأمني حقــوق األط 
ــدا  ــل جاهـــ ــة   ويعمـــ ــك الغايـــ ــوغ تلـــ ــل بلـــ ــن أجـــ ويف .  مـــ

يونيه من هذا العـام قـام رئـيس االحتـاد الروسـي،             /حزيران ٢٦
السيد دميتري مدفيديف، بـالتوقيع علـى قـانون للتـصديق علـى             
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك           

يال آخـر   وكانت هـذه اخلطـوة دلـ      . األطفال يف الصراع املسلح   
علـــى التـــزام روســـيا باالمتثـــال الـــصارم للمعـــايري واألعـــراف   
القانونية الدولية وعلى مسامهتنا اخلاصة اجملديـة يف محلـة األمـم            
املتحــدة لتوســـيع نطـــاق الواجبـــات الـــيت تتحملـــها الـــدول يف  

 .ميدان حقوق اإلنسان وامليدان اإلنساين
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الــيت تكــاد حتقــق التــصديق        

عــاملي عليهــا، وبروتوكوالهتــا االختياريــة، تــشكل أداة دوليــة  ال
هامة يف ميدان محاية األطفال، مبـا يف ذلـك يف سـياق الـصراع               

ــسلح ــة أن    . امل ــد إىل االتفاقي ــضم بع ــيت مل تن ــدول ال وهنيــب بال
 .تفعل ذلك كمسألة عاجلة

مهمـــة محايـــة األطفـــال يف الـــصراعات وتـــأمني حيـــاة  
د الــصراع تــرتبط بطبيعتــها بنطــاق  طبيعيــة هلــم يف فتــرة مــا بعــ 

املنظومة كلـه وتتطلـب بالتـايل هنجـا موحـدا مـن جملـس األمـن          
واجلمعيــة العامــة وجلنــة بنــاء الــسالم وجملــس حقــوق اإلنــسان  
واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي وجلانـــه املتخصـــصة علـــى 

وهذه املـسألة جيـب أن ينـصب عليهـا اهتمـام اهليئـات              . السواء
ق اإلنـسان، ويف مقدمتـها اللجنـة املعنيـة      املنشأة بصكوك حقـو   

 .حبقوق الطفل
ــة عــالوة علــى التــصدي للعواقــب      وممــا يتــسم باألمهي

. املأساوية للصراع توجيه اجلهود حنو منـع نـشوب الـصراعات          
ــني      ــام بـ ــق الوئـ ــصدد حتقيـ ــذا الـ ــة يف هـ ــل اهلامـ ــد العوامـ وأحـ

ــصال ال  ــضارات واستئـ ــذي    احلـ ــراب الـ ــان التـ ــا كـ ــرف أيـ تطـ
 .فيه يترعرع

ونود أن نسجل من جديد تأييـدنا لنـداء األمـني العـام              
ــهاكات اخلطــرية حلقــوق     ــإيالء االهتمــام الواجــب لكــل االنت ب
ــال    ــد األطفـ ــصراعات، وذلـــك يـــشمل ال جتنيـ ــال يف الـ األطفـ

. فحسب، وإمنا أيضا الفئات اخلمس األخرى من االنتـهاكات        
ــت مقترفوهــا مــن        ــذه اجلــرائم جيــب أال يفل ــا نــرى أن ه وإنن

ونــرى أن قتــل وبتــر أطــراف القــّصر ينبغــي أن يعتــرب  . بالعقــا
ــارا إلدراج       ــاره معي ــث اعتب ــن حي ــال م ــد األطف ــساويا لتجني م
أمساء األطراف يف الـصراع املـسلح يف مرفقـات تقـارير األمـني              

 .العام الشهرية عن هذا املوضوع
وجيـــب اعتمـــاد تـــدابري حمـــددة طويلـــة األمـــد لتأهيـــل  

وممــا يتــسم ببــالغ .  يف اجملتمــعاألطفــال املتــضررين وإلدمــاجهم
األمهية يف هذا الصدد هتيئة الظروف الكفيلة حبـصول األطفـال           
والشباب على التعليم املتواصـل الكامـل، فـضال عـن حـصوهلم        

 .على العناية الطبية الشاملة
ــرار   ــل    ) ٢٠٠٥( ١٦١٢الق ــاس العم ــم لقي ــار مه معي

ن هـذا   وبغيـة كفالـة أن يكـو      . الفعلي يف ميدان محاية األطفـال     
النشاط عايل اجلودة، من الضروري آللية املراقبـة واإلبـالغ أن           
تزاول نشاطها كـامال يف مجيـع احلـاالت الـيت تـثري القلـق، أوال        
وقبـل كــل شـيء، احلــاالت املدرجـة يف جــدول أعمـال جملــس     
ــيت       ــات املوضــوعية ال ــآخر املعلوم ــس ب ــوايف اجملل ــن، وأن ت األم

ــا  ــول عليه ــيس   . يع ــر رئ ــر تقري ــا نق ــين   وإنن ــل املع ــق العام الفري
، ونرحـب جبهوزيـة     (S/2008/455)باألطفال والـصراع املـسلح      

 .الفريق لتحسني أساليب عمله بقصد تعزيز فعاليته وجترده
ونــشاطر أجهــزة األمــم املتحــدة وإدارة األمانــة العامــة  

ووحــداهتا املتخصــصة قلقهــا حــول تــدهور حالــة األطفــال يف   
مــن البلــدان األخــرى،   بخالف عــدد فــ. أفغانــستان والعــراق 

ــصراعني باالهتمـــام       ال ــال يف هـــذين الـ ــى معانـــاة األطفـ حتظـ
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ــدة      ــم املتحـ ــات األمـ ــن وهيئـ ــل جملـــس األمـ ــن قبـ الواجـــب مـ
ــشأهنما     ــدابري مالئمــة ب ــها تعتمــد ت . األخــرى، مبــا يكفــي جلعل

وحنــن مقتنعــون بقيــام احلاجــة إىل نــشر ســريع آلليــة املراقبــة        
ــ. واإلبـــالغ يف هـــذين البلـــدين ى مـــسؤولية كـــل ونـــشدد علـ

األطراف، مبا يف ذلـك القـوات املتعـددة اجلنـسيات، يف كفالـة              
ســالمة الــسكان املــدنيني، ويف مقدمتــهم األطفــال، فــضال عــن 

ونـدين بـشدة    . االمتثال الصارم ملعايري القانون اإلنساين الدويل     
قتل وبتر أطراف األطفـال، ال سـيما بـسبب اهلجمـات املـدبرة           

ونـرى أنـه لـيس      .  العشوائي واملفرط  أو نتيجة الستخدام القوة   
ــجون     ــزين يف سـ ــال حمتجـ ــل مئـــات األطفـ ــائز أن يظـ ــن اجلـ مـ
ــة       ــهم اعتباطي ــسية بت ــددة اجلن ــوات املتع ــسكرية خاضــعة للق ع

وقــد أشــار . وحمــرومني مــن اللجــوء إىل هيئــات العدالــة املدنيــة
 .عدد من الوفود إىل هذه احلالة أيضا

ـــ   اون ويتعــــذر تــــأمني محايــــة األطفــــال مــــن دون تعـ
ــر       ــيت مت ــصراعات أو ال ــا ال ــيت تعــصب هب ــدان ال ــات البل حكوم

ــصراع   ــد الـ ــا بعـ ــاش فيمـ ــة االنتعـ ــدة  . مبرحلـ ــم املتحـ وإن األمـ
وجملسها هذا جيب أن يوجها جهود اجملتمع الـدويل حنـو تـوفري             
دعم ذي مغزى، مايل يف املقام األول، لتعزيـز التـدابري الوطنيـة             

لفعــال لــربامج التــسريح الراميــة إىل تــشديد احلمايــة، والتنفيــذ ا
 -وإعــــادة إدمــــاج القــــّصر، وخلــــق الظــــروف االجتماعيــــة  

االقتــصادية والقانونيــة ملنــع جتنيــد األطفــال وارتكــاب اجلــرائم   
 .األخرى ضدهم

): تكلم باالنكليزيـة  ) (جنوب أفريقيا  (السيد كومالو  
حنن أيضا نثين علـى وفـد فييـت نـام علـى تنظـيم هـذه املناقـشة                 

ونــود . وحــة حــول األطفــال والــصراع املــسلح املواضــيعية املفت
بصورة خاصة أن نشكر نائب رئيس الوزراء علـى قدومـه إىل            

ونـشكر كـل الـذين شـاركوا        . نيويورك لترؤس اجتماعنا اليوم   
يف وقت سابق يف هذه املناقشة، ولكننا نـود حتديـدا أن نـسلط              

ــسيدة را   ــود ال ــى جه ــضوء عل ــة   دال يكــا كوماراســوامي، املمثل
ني العـام لـشؤون األطفـال والـصراع املـسلح، وأن            اخلاصة لألم 

نشكرها على العمل الذي دأبت على االضطالع به مـن أجـل     
 .األطفال يف كل أحناء العامل

 مجعــت الــسيدة غراســا ماشــيل أول    ١٩٩٦يف عــام  
ــر عــن األطفــال املتــضررين بالــصراع املــسلح     A/51/306(تقري

ــر حــدث تقــدم كــب   . ) Add.1و ــشر ذلــك التقري ــذ ن ري يف ومن
ــة      ــسياسة العام ــدويل وإطــار ال ــانوين ال تطــوير إطــار العمــل الق

وممـا يكتـسي األمهيـة هنـا     . حلماية األطفال يف الـصراع املـسلح   
الربوتوكول االختياري التفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل            
بشأن مشاركة األطفال يف الصراع املسلح، والنظام األساسـي         

رات جملـس األمـن الـيت تتنـاول       للمحكمة اجلنائية الدولية، وقرا   
مسألة األطفال والصراع املـسلح سـواء بطريقـة منهجيـة أو يف             

وإضافة إىل ذلك يتـيح إعـالن التزامـات         . حاالت قطرية حمددة  
 حلمايـة األطفـال اجملنـدين أو املـستخدمني          ٢٠٠٧باريس لعـام    

بصورة غـري مـشروعة مـن جانـب قـوات أو مجاعـات مـسلحة                
 . األطفالهنجا مربجما جتاه حقوق

ورغم هـذه التطـورات يظـل األطفـال الفئـة الـسكانية              
ــل     ــسلح تواصـ ــصراع املـ ــراف يف الـ ــررا، ألن األطـ ــد ضـ األشـ

ولقــد عــّرف جملــس  . ارتكــاب االنتــهاكات اجلــسيمة ضــدهم 
ــال يف     ــد األطفـ ــة ضـ ــسيمة مرتكبـ ــهاكات جـ ــتة انتـ ــن سـ األمـ
ــا        ــال واهتمام ــب ِثقَ ــا تتطل ــدي بأهن ــؤمن وف ــسلح ي ــصراع امل ال

واالنتــهاكات الــستة هــذه هــي جتنيــد   .  مــن اجمللــسمتــساويني
واســـتخدام األطفـــال يف الـــصراع املـــسلح يف خـــرق للقـــانون  
الــدويل الــساري، وقتــل وبتــر أطــراف األطفــال، واالغتــصاب   
وأشـــكال العنـــف اجلنـــسي األخـــرى، واالختطافـــات، ومنـــع   
ــات      ــال، واهلجم ــن الوصــول إىل األطف ــسانية م املنظمــات اإلن

ــدارس واملس  ــى امل ــصراع    عل ــل األطــراف يف ال ــشفيات مــن قب ت
 .املسلح

ــهاكات       ــذه االنتـ ــن هـ ــال مـ ــة األطفـ ــوب حلمايـ املطلـ
لكننـا نـشعر بالتـشجيع مـن حقيقـة أن           . اجلسيمة ما زال كثريا   
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اهنماك جملـس األمـن يف مـسألة األطفـال والـصراع املـسلح قـد                
ــة  ــائج ملموسـ ــوفر لـــدى عـــدد مـــن   . ُتـــرجم إىل نتـ ــوم تتـ واليـ

ملـــسلح، وإن مل تكـــن كـــثرية، خطـــط األطــراف يف الـــصراع ا 
ــال        ــن األطف ــراج ع ــال واإلف ــد األطف ــف جتني ــة لوق ــل رمسي عم

وإننـا نـشعر بالتفـاؤل بـأن مزيـدا مـن خطـط              . امللحقني بقواهتا 
 .العمل سيجري إعدادها يف األشهر املقبلة

اجلهــود الراميــة إىل تــضمني عمليــات الــسالم أحكامــا  
ومـن املهـم   . زخمخاصة متعلقة باألطفال ما فتئت تكتـسب الـ     

النص علـى إدراج أحكـام مثـل اإلفـراج عـن األطفـال وإعـادة                
ــات     ــل مفاوضـ ــل مراحـ ــة يف كـ ــاهتم احملليـ ــاجهم يف جمتمعـ إدمـ

وإن إدراج . الـــسالم ويف الوثـــائق اخلتاميـــة التفاقـــات الـــسالم
متطلبــات محايــة األطفــال يف واليــات حفــظ الــسالم لألمــم       

شاري محايـــة املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل تعـــيني مستـــ
 .األطفال، أصبح أكثر منهجية

ــذ عــام    ــابع   ٢٠٠٥ومن ــق العامــل الت ، اســتعرض الفري
ــارير       ــسلحة تق ــصراعات امل ــال وال ــين باألطف ــن املع ــس األم جملل
األمني العام بشأن األطفال والصراع املـسلح وقـدم إىل اجمللـس       
. توصــيات أدت إىل بعــض النتــائج اإلجيابيــة علــى أرض الواقــع

اصة املعنية باألطفال والصراعات املـسلحة، الـسيدة   واملمثلة اخل 
ــاد     ــة يف اعتمـ ــصورة فعالـ ــشارك بـ ــوامي، تـ ــا كوماراسـ راديكـ
التزامــات ملموســة حلمايــة األطفــال مــن خــالل االخنــراط مــع   
احلكومات وأطراف الصراع وشركاء األمـم املتحـدة واجملتمـع          

 . وال بد من الثناء على جهودها. الدويل
نسى االحتياجات الطويلة األجل    ومن الضروري أال ن    

وكفالـة رفـاه    . لألطفال الذين يتضررون بالـصراعات املـسلحة      
أولئك األطفال عملية مستمرة، ومن مث ينبغي إيـالء مزيـد مـن       
االهتمـــام إلعـــادة إدمـــاج وإعـــادة تأهيـــل األطفـــال املـــرتبطني 

وإعـــادة اإلدمـــاج الناجحـــة . بـــالقوات واجملموعـــات املـــسلحة
واألطفـــال . طفـــال أنفـــسهم وجمتمعـــاهتمتتطلــب مـــشاركة األ 

يعتـــربون الـــسالمة والقبـــول وأن يكونـــوا موضـــع تقـــدير وأن  
 . يكون هلم مستقبل، أموراً أساسية إلعادة إدماجهم

ــيم       ــربون التعل ــإن األطفــال يعت ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
والتدريب علـى املهـارات وإعـدادهم ليكونـوا أعـضاء إجيـابيني             

وجنـاح إعـادة    .  السـتمرار رفـاههم    يف جمتمعاهتم مسألة أساسية   
اإلدماج يتوقف كذلك على تعزيز التنميـة املـستدامة والقـضاء           

ويف هذا الصدد، ينبغي للمجتمع الـدويل أن يقـدم          . على الفقر 
الــدعم املبكــر للنمــو االقتــصادي يف حــاالت مــا بعــد الــصراع  

ــا     ــرامج إع ــن أجــل ب ــوارد م ــدمي امل ــاج وأن يواصــل تق دة اإلدم
 عـن اخلـدمات االجتماعيـة مثـل التعلـيم           ل، فضال وإعادة التأهي 

ــصحية  ــةً ال ن هــذه املــساعدة أن تــضمن أن  أومــن شــ . والرعاي
األطفــال الــذين تركــوا القــوات واجملموعــات املــسلحة لــن يــتم  

 .جتنيدهم مرة أخرى، بل ستتاح هلم الفرصة ملستقبل كرمي
أخرياً، ال بـد مـن إيـالء اهتمـام خـاص للفتيـات لـدى                 

 أجل األطفال املرتبطني بالقوات واجملموعـات       وضع برامج من  
فالفتيـــات عـــادة مـــا يعـــانني مـــن العنـــف والتمييـــز   . املـــسلحة

القــائمني علــى نــوع اجلــنس أثنــاء جتنيــدهن أو اســتخدامهن        
ــا    ــيت جيــري إعــادهتن إليه ــذلك، مــن  . وداخــل اجملتمعــات ال ول

األمهية مبكان أن تتضمن برامج إعادة اإلدماج وإعادة التأهيـل          
ــداب ــات     ت ــز ضــد الفتي ــف والتميي . ري ملعاجلــة كــل أشــكال العن

وينبغـي لوكـاالت األمــم املتحـدة ومنظمــات اجملتمـع املــدين يف     
امليدان أن تواصل بذل كل جهد ممكن ملـساعدة الـسلطات يف            

ومــن خــالل هــذه . العثــور علــى أولئــك الفتيــات ومــساعدهتن 
اجلهـــود املتـــضافرة، ســـنكفل حيـــاة أفـــضل لكـــل األطفـــال       

 .ين بالصراعات املسلحةاملتضرر
أعطـــي الكلمـــة اآلن : )تكلـــم باالنكليزيـــة(الـــرئيس  

 . ملمثل نيجرييا
ــوال    ــسيد أونيمـ ــا(الـ ــة ( )نيجرييـ ــم باالنكليزيـ : )تكلـ

بالنيابــة عــن وفــد نيجرييــا، أشــكركم، ســيدي الــرئيس، علــى   
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عقـــد هـــذه املناقـــشة املفتوحـــة بـــشأن األطفـــال والـــصراعات   
ميــة املــوجزة الــيت قــام وفــدكم  املــسلحة، وعلــى الورقــة املفاهي

ــا ــة    . بتعميمهـ ــه اإلعالميـ ــى إحاطتـ ــام علـ ــني العـ ــكر األمـ وأشـ
ــذا املوضــوع     ــشأن ه ــنرية ب ــاريره امل ــى الــسيدة   . وتق ــين عل وأث

يــة نراديكــا كومارواســوامي، املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املع 
باألطفال والصراعات املسلحة، وعلى كـل مـن إدمونـد موليـه            

 هنـت، علـى إحاطـاهتم اإلعالميـة القيمـة           وآن فينمان وكـاتلني   
 . والصرحية للغاية

ــال يف الــــصراعات     ــة األطفــ ــا تعتــــرب محايــ إن نيجرييــ
ــة الــيت تواجــه     املــسلحة مــن أهــم التحــديات اإلنــسانية واألمني

ــوم  ــدويل الي ــة    . اجملتمــع ال ــرغم مــن اإلجــراءات العاملي ــى ال وعل
 نيبـال،  القوية والتقدم احملرز يف كوت ديفوار، وبدرجة أقل يف  

فقــد الحــظ األمــني العــام يف تقــاريره األخــرية اســتمرار جتنيــد   
األطفــال واالنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال، مبــا يف ذلــك    
القتـــل، والتـــشويه واالغتـــصاب واحلرمـــان مـــن الوصـــول إىل   

كمـــا اســترعى االنتبــاه ال إىل اســـتغالل   . املــساعدة اإلنــسانية  
ــسياسية األطفــال وإكــراههم علــى االشــتراك يف املظــ   اهرات ال

واإلضرابات واحلصار فحسب، بل وإىل تزايـد جتنيـد األطفـال           
 . عرب احلدود

ونيجرييا ترى أن هذه األوضاع غري مقبولـة، ولـذلك           
فهي تؤيد بالكامـل التوصـيات اخلاصـة بأقطـار بعينـها الـواردة               
ــال والـــصراعات    ــام بـــشأن األطفـ ــر لألمـــني العـ يف آخـــر تقريـ

وتـرى نيجرييـا أن تلـك       . ل وأوغندا املسلحة يف نيبال والصوما   
ــر       ــة واألطـ ــايري القائمـ ــذ املعـ ــتعزز تنفيـ ــستهدفة سـ ــدابري املـ التـ
القانونيــة، وتقــوي آليــات الـــدعوة والرصــد بــشأن األطفـــال      

ــسلحة  ــصراعات امل ــيت توجــه    . وال ــذلك، حنــث األطــراف ال ول
 . إليها تلك التوصيات على تنفيذها بالكامل

مني العام، فـإن نيجرييـا   وإذ نؤيد التدابري املستهدفة لأل  
تــرى أن اإلرادة الــسياسية وااللتــزام الثابــت بتنفيــذ اتفاقــات      

الــسالم أساســيان لتحريــك جــدول أعمــال محايــة األطفــال إىل 
ــا   ــيما يف أفريقي ــام، ال س ــا    . األم ــصومال، فإنن ــق بال ــا يتعل وفيم

نـــشجع احلكومـــة وخمتلـــف الفـــصائل يف البلـــد علـــى االلتـــزام  
ــران٩ الــسالم املوقــع يف  الكامــل بتنفيــذ اتفــاق  ــه يف / حزي يوني

وبصفة خاصة، فإننا نـشجعها علـى تنفيـذ التوصـيات           . جيبويت
اليت تدعو إىل وضع حد النتشار األسلحة الـصغرية واألسـلحة           
اخلفيفــة، وتأييــد الــدعوة املوجهــة إىل اجمللــس لنــشر قــوة أقــوى 

 . حلفظ السالم يف البلد إلعادة االستقرار
ة إىل ضـمان حقـوق كـل األطفـال          أما بالنسبة للحاجـ    

 . واحتياجاهتم، فأود أن أديل بنقاط مخس
أوالً، إن نيجرييا تدعو إىل اتبـاع هنـج تنمـوي املنحـى              

ــصراعات املــسلحة   ــشأن األطفــال وال ــهج يتطلــب  . ب وهــذا الن
إيالء اهتمـام أكـرب الحتياجـات األطفـال مـن الرعايـة الـصحية               

رأة واألســر واجملتمعــات والرعايــة التأهيليــة والتعلــيم ومتكــني املــ
 . لتهيئة بيئة آمنة لألطفال

، إن احلكــم الرشــيد والدميقراطيــة ومنــع نــشوب  ثانيــا 
ــرام    الــصراعات ــاء ثقافــة الــسالم واالحت عناصــر أساســية يف بن

ولـذلك، يـدعو    . حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األطفال      
وفــدي إىل تنفيــذ اآلليــات القائمــة ملنــع نــشوب الــصراعات يف  

. فريقيا لتحرير املوارد مـن أجـل التنميـة البـشرية واالجتماعيـة      أ
وباإلضافة إىل ذلك، فإن حقوق األطفـال ينبغـي أن تكـون يف             

 . صميم اجلهود اإلنسانية وجهود حفظ السالم وبناء السالم
، تدعو نيجرييـا اجمللـس إىل تعزيـز وتوسـيع نطـاق             ثالثا 

دابري مــستهدفة آليــات الرصــد واإلبــالغ القائمــة وإىل اختــاذ تــ  
 . ضد مرتكيب االنتهاكات حلقوق الطفل بصورة متكررة

ــة       ــة اجلنائي ــل دور احملكم ــا بالكام ــد نيجريي ــاً، تؤي رابع
 . الدولية يف التحقيق يف هذه االنتهاكات ومالحقة مرتكبيها

، إننــا نــدعو إىل مزيــد مــن التعــاون بــني جلنــة   خامــسا 
طفـل ورفاهـه والفريـق      خرباء االحتاد األفريقي املعنيني حبقوق ال     
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العامل التابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال والـصراع املـسلح،             
وإىل تعزيز العالقة بني األمم املتحـدة واجملتمـع املـدين األفريقـي       
 . يف رصد حقوق الطفل يف حاالت الصراع وما بعد الصراع

ونيجرييا، بوصفها أحد املـوقعني علـى اتفاقيـة حقـوق            
، وعلى امليثاق األفريقي بـشأن حقـوق        ١٩٩١الطفل منذ عام    

، فإهنـــا تـــرى أنـــه ٢٠٠١ منـــذ عـــام ورفـــاه الطفـــل األفريقـــي
ميكـــن املغـــاالة بالتأكيـــد علـــى احلاجـــة إىل تعزيـــز اجلهـــود    ال

التعاونية بني خمتلف األطر الدوليـة واإلقليميـة حلمايـة األطفـال            
كما أن الربامج الوطنية تكتسي أمهيـة       . يف الصراعات املسلحة  

ومــن خــالل قــانون حقــوق الطفــل النــيجريي، أحرزنــا  . غــةبال
 . تقدماً ملحوظاً يف تنفيذ األطر الدولية

ونيجرييـا تـؤمن بأنـه      . إن األطفال هم ذريتنا اجلماعية     
. وميثاقنـا يلزمنـا بـذلك أيـضا       . مايـة حري بنا أن نكفل هلم احل     

وكفالة حقوق األطفال واحتياجاهتم، ولـيس حقـوق األطفـال          
، تتطلب اخنراط مجيـع احلكومـات والوكـاالت         اجلنود فحسب 

 .الدولية واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين
ــل علـــى     ــاين بـــشكر الفريـــق العامـ ــتم بيـ وأود أن أختـ

ــا ــزه م ــيجريي       أجن ــد الن ــم الوف ــن دع ــن ع ــل، وأن أعل ــن عم م
الكامـــــــل ملـــــــشروع البيـــــــان الرئاســـــــي عـــــــن األطفـــــــال  

 .املسلحة والرتاعات
أعطـــي الكلمـــة اآلن ): زيـــةتكلـــم باالنكلي (الـــرئيس 
 .بريو ملمثل

ــافيز   ــسيد شـ ــريو (الـ ــبانية ) (بـ ــم باإلسـ أود يف ): تكلـ
ســـيدي الــرئيس، علـــى تنظــيم هـــذه    البدايــة أن أشـــيد بكــم،  

ويــسر بــريو أن  . املناقــشة عــن األطفــال والرتاعــات املــسلحة    
تشارك يف جلسة اليوم وأن تسهم يف اجلهود الرامية إىل محايـة            

ي بالبيانات اليت أدىل هبا األمـني العـام،         ويرحب وفد . األطفال
والسيد إدمونـد موليـه، األمـني العـام املـساعد لعمليـات حفـظ               

 ملنظمــة األمــم ة التنفيذيــةمــان، املـدير يني آن فةالـسالم، والــسيد 

بالـــسيدة  ونرحـــب أيـــضا ). فاليونيـــسي(املتحـــدة للطفولـــة  
 كوماراسـوامي، املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام لألطفـال            راديكا

 .ا قامت به من عمليف الصراعات املسلحة، ونثين عليها مل
إننا يف تناولنا هلذا املوضوع جيب أن نتـذكر دائمـا أمل             
 عــشرات األلــوف مــن األســر الــيت دمرهــا العديــد مــن ومعانــاة

أنواع العنف الناشئ يف حاالت الصراع املـسلح، الـذي يـؤثر،           
م ضــمن أمـــور أخـــرى، علـــى أحـــد مكوناهتـــا الرئيـــسية، وهـــ 

وإن األضرار اجلسدية والنفسية الـيت ال يـزال الـصراع           . أطفاهلا
املسلح يلحقها بألوف األطفـال مـن الـصعب، إن مل يكـن مـن          

ولــذلك تــدين بــريو مــرة أخــرى بــشدة . املــستحيل، إصــالحها
مجيــع أعمــال العنــف املرتكبــة ضــد األطفــال، وخاصــة املتــصلة 

ــصراع    ــاتلني يف ال ــد األطفــال واســتخدامهم مق املــسلح، بتجني
ــل واالغتــصاب وغــري ذلــك مــن     ــشويه والقت واالختطــاف والت
ــة    ــول اإلغاثـ ــة وصـ أشـــكال العنـــف اجلنـــسي، وكـــذلك إعاقـ
اإلنــسانية واهلجمــات علــى املــدارس واملستــشفيات ومراكــز      

 . اليت تؤثر كلها على األطفال-الالجئني واملشردين داخليا 
ــالعنف منــع هــذه      ــأثرة ب ــة مت ومــن مــسؤولية كــل دول
اة الــيت يتعــرض هلــا األطفــال والــسعي إىل تقليــل عــدد       املعانــ

وتعتقد بـريو اعتقـادا راسـخا       . الضحايا إىل أدىن مستوى ممكن    
ــصراعات      ــأثرة بال ــدول املت ــدول، وخاصــة ال ــه جيــب علــى ال أن
املسلحة، االستمرار يف اعتماد تدابري يف إطار نظمهـا القانونيـة           

 الـصراعات   اخلاصة حملاكمـة املـسؤولني عـن جتنيـد األطفـال يف           
ــال     ــن اجلــرائم اخلطــرية ضــد األطف ــك م ــو . وغــري ذل وإن العف

ويف ذلــك الــصدد جنــد أن . واإلفــالت مــن العقــاب مرفوضــان
عمــل اهليئــات القــضائية الدوليــة، وخــصوصا احملكمــة اجلنائيــة   
الدوليــــة واحملــــاكم اخلاصــــة مثــــل الــــيت أُنــــشئت لــــسرياليون  

 .هام عمل
ــدة و     ــم املتحـ ــة األمـ ــى منظومـ ــتعني علـ ــات ويـ املنظمـ

اإلقليميــة التعــاون مــع اجلهــود الوطنيــة ملنــع انتــهاكات حقــوق 
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ــضحايا    ــدعم إىل ال ــسان للقــصر وتقــدمي ال ــد اُتخــذت  . اإلن وق
ــات     ــشاء آليـ ــة بإنـ ــة يف ذلـــك الـــصدد، وخاصـ ــوات هامـ خطـ
وصــكوك دوليــة متنوعــة إلهنــاء انتــهاكات حقــوق اإلنــسان       

هنـاك  ولكـن ال يـزال      . لألطفال املشاركني يف الصراع املـسلح     
 .العديد مما ينبغي عمله

وينبغــي جمللــس األمــن، بــدوره، االســتمرار يف تطــوير    
وحتسني الـسبل والوسـائل املتـوفرة لديـه ملنـع حـاالت الـصراع               
ــهاك      ــدوليني مــن انت ــسلم واألمــن ال ــؤثر علــى ال املــسلح الــيت ت

وهنــا مــن املهــم أن تواصــل احملكمــة العمــل  . حقــوق األطفــال
ــل ل   ــال الكام ــضمان االمتث ــرار ل ــي ). ٢٠٠٥ (١٦١٢لق وينبغ

للمجلــس أيـــضا االســتمرار يف االســـتفادة مــن عمـــل الفريـــق    
العامـــل املعـــين باألطفـــال والرتاعـــات املـــسلحة وآليـــة الرصـــد  

وحنــن نــدعو مجيــع األطــراف املعنيــة إىل مواصــلة      . واإلبــالغ
 .تعاوهنا مع تلك اآلليات وتعزيزه حسب الضرورة

 األمن اجلزاءات   ويؤيد وفدي إمكانية استخدام جملس     
ذات األهــداف احملــددة ضــد الــذين ينتــهكون القــانون الــدويل   

ويف ذلـك الـصدد،     . فيما يتعلق باألطفال والصراعات املسلحة    
 .من املهم توضيح العملية اليت تؤدي إىل فرض تلك اجلزاءات

ويؤكد وفدي من جديد دعمه للتوصيات اليت قـدمها    
ألطفــال والــصراعات األمــني العــام يف أحــدث تقريــر لــه عــن ا 

ويــدعو جملــس األمـن واهليئــات املعنيــة  ) S/2007/757(املـسلحة  
وعلى وجه التحديد حنن نوافـق األمـني        . األخرى إىل اعتمادها  

ــا متــساويا     العــام علــى أنــه ينبغــي جمللــس األمــن أن يعطــي وزن
جلميـــع فئـــات االنتـــهاكات اجلـــسيمة الناشـــئة أثنـــاء الـــصراع  

. ل واستخدامهم مقـاتلني فحـسب     املسلح، وليس جتنيد األطفا   
 . وسيدعم وفدي أي مبادرة يف هذا الشأن

لقد رأينا من الناحية العملية أن هناك قيودا على إهنـاء            
ولكننــا نعــرف أنــه . تعبئــة األطفــال يف خــضم الــصراع املــسلح

. عندما ينتهي الـصراع فـإن التجنيـد واالسـتخدام أيـضا ينتـهي             

ــز علـــى وقـــف    ــا أن نركـ ــال ولـــذلك جيـــب علينـ ــال القتـ أعمـ
والبحـــث عـــن حلـــول ســـلمية كطريقـــة مباشـــرة ملنـــع معانـــاة 

ولـــذلك فـــإن رغبـــة  . األطفـــال يف حـــاالت الـــصراع املـــسلح 
. األطراف يف حتقيق سالم قابـل للبقـاء ودائـم هلـا أمهيـة حيويـة               

 .وتقدم حالتا كوت ديفوار ونيبال مثالني يف هذا الشأن
أســباب ولــضمان الــسالم الــدائم يــتعني علينــا معاجلــة   
ويف العديـــد مـــن احلـــاالت تـــرتبط هـــذه األســـباب  . الـــصراع

ولــذلك . ارتباطــا وثيقــا بــاجلوع والفقــر واإلقــصاء االجتمــاعي
ينبغي أن تكون السياسات الرامية إىل حتقيـق التنميـة املـستدامة           

ومــن املهــم أن يــوفر اجملتمــع  . أســاس أي عمليــة لبنــاء الــسالم 
ود الوطنيـة الراميـة إىل    املانح دعما مستداما طويل األجل للجه     

ضــمان نــزع ســالح اجلنــود األطفــال وإعــادة تأهيلــهم وإعــادة 
إدماجهم، إىل جانب إعادة تأهيل األطفال الـذين مل يـشاركوا           

وعالوة على ذلـك، نـسبة      . يف الصراع ولكنهم كانوا ضحاياه    
ــه       ــى وجـ ــسلح علـ ــصراع املـ ــأثرات بالـ ــات املتـ ــضعف الفتيـ لـ

 الـضروري تركيـز اهتمـام       اخلصوص واحتياجاهتن اخلاصة، من   
 .خاص عليهن

ــا     ــا ومعاجلتنـ ــداننا يعتمـــد علـــى عنايتنـ إن مـــستقبل بلـ
وحنن نؤمن إميانا قويا بأنه، يف سـبيل        . لسالمة األطفال وأمنهم  

حتقيـــق ذلـــك اهلـــدف، مـــن شـــأن منـــع الـــصراعات املـــسلحة  
ــدائمني    والقــضاء عليهــا أن يــضمن الــسلم واألمــن الــدوليني ال

ــيادة  والقـــائمني علـــى أســـاس   ــرام حقـــوق اإلنـــسان، وسـ احتـ
القــانون، والدميقراطيــة، واملــصاحلة الوطنيــة وسياســات التنميــة  
املستدامة اليت من شـأهنا القـضاء علـى الفقـر واجلـوع ومعاجلـة               

 .األسباب اهليكلية اليت تكمن يف جذور ذلك الصراع
ــرئيس  ــة  (ال ــم باالنكليزي ــل  ): تكل أعطــي الكلمــة ملمث
 .أستراليا

ــتراليا (الـــــسيد هيـــــل  ــة) (أســـ ): تكلـــــم باالنكليزيـــ
أشــكركم، ســيدي الــرئيس، علــى إتاحــة الفرصــة يل لإلســهام  
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ما فتئت أستراليا تشعر بقلـق بـالغ إزاء         . يف هذه املناقشة اهلامة   
حمنــة األطفــال املتــأثرين بالــصراعات املــسلحة، وحنــن ال نــزال   
نكـــرس جهودنـــا لـــضمان محايـــة مجيـــع األطفـــال مـــن األذى   

 .واالستغالل
يونيـه القـرار   / حزيـران  ١٩رحب باعتماد اجمللس يف     ون 
ــاالت    )٢٠٠٨ (١٨٢٠ ــال يف حـ ــأن األطفـ ــسلم بـ ــذي يـ ، الـ

الصراع املسلح ال يصبحون معرضـني خلطـر التجنيـد فحـسب            
ولكــــن أيــــضا النتــــهاكات جــــسيمة أخــــرى، مبــــا يف ذلــــك 

ــردد . االغتــصاب وغــري ذلــك مــن أعمــال العنــف اجلنــسي    ون
 إىل مجيـــع الـــدول لالمتثـــال الـــدعوة الـــواردة يف ذلـــك القـــرار

ــن       ــسؤولني ع ــة األشــخاص امل ــق مبحاكم ــا يتعل ــا فيم اللتزاماهت
 .أعمال العنف اجلنسي

ــال     ــسلحة واألطفـــ ــصراعات املـــ ــال يف الـــ إن األطفـــ
املشردين بسبب الصراعات ضعفاء أمـام اخلطـر، كمـا أشـرنا،            
ليس لتعيينهم جنودا أطفال فحـسب ولكـن أيـضا النتـهاكات            

 القتل والتـشويه، وعمليـات االختطـاف        خطرية أخرى، تشمل  
وميكــن أن يعــانوا  . واهلجمــات علــى املــدارس واملستــشفيات   

ــة اإلنــسانية    . أيــضا نتيجــة حلرمــاهنم مــن احلــصول علــى اإلغاث
ويتعني على منظومة األمم املتحـدة مواصـلة وتنـسيق جهودهـا            
ــشنيعة، وينبغــي حتريــك     ــهاكات ال ــع هــذه االنت للتــصدي جلمي

 .بالغ عندما حيدث أي منهاآليات الرصد واإل
إن كـثريا مــن األطــراف الـيت ترتكــب انتــهاكات ضــد    

األطفــال يف حــاالت الــصراع املــسلح قــد ذكــرت مــرارا يف       
وحنــن حنــث جملــس األمــن علــى مواصــلة . تقــارير األمــني العــام

دعوة الدول ذات الصلة إىل إعـداد خطـط عمـل مقيـدة زمنيـا               
 فـرض تـدابري ذات      لوقف االنتهاكات ضد األطفال والنظـر يف      

أهداف حمددة ميكن أن تتخذ ضد املنتهكني باسـتمرار حلقـوق           
ويف مناسبة الذكرى العاشرة إلنشاء احملكمة اجلنائيـة        . األطفال

الدولية باعتماد نظام روما األساسي، نـشدد أيـضا علـى أمهيـة             

دورهــا يف التحقيــق يف االنتــهاكات املرتكبــة ضــد األطفــال يف  
ــصراعات املــسلحة الــ  ــصاصها القــانوين   ال يت تقــع يف إطــار اخت

 .وحماكمة مرتكبيها
ــام لـــشؤون     ونـــثين علـــى املمثلـــة اخلاصـــة لألمـــني العـ

األطفال والصراع املسلح اللتزامها املستمر بواليتها، ونرحـب        
جبهودهـــا األخـــرية لتـــسليط الـــضوء علـــى حالـــة األطفـــال يف   

ونــشجع اجمللــس علــى أن يواصــل اهتمامــه بــاألمر  . أفغانــستان
سعى لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم بـشأن املنـاطق الـيت ال يـزال                 وي

األطفــال فيهــا متــأثرين بالــصراعات املــسلحة، مبــا يف ذلــك يف   
 .السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال

ــب   ــسألة    أوترحـ ــذه املـ ــرز يف هـ ــدم احملـ ــتراليا بالتقـ سـ
وتشجع مجيع اجلهات املعنية الرئيـسية مبواصـلة بـذل جهودهـا            

ان محايــة األطفــال مــن األذى واالســتغالل وحماســبة مــن  لــضم
 .يسيئون إليهم

أعطـــي الكلمـــة اآلن ): االنكليزيـــةتكلـــم ب (الـــرئيس 
 .ملمثل سري النكا

تكلــــــم ) (ســــــري النكــــــا (الــــــسيد كارياواســــــام 
أود أن أشكركم سيدي الرئيس على عقـد هـذه          ): االنكليزيةب

 أن ومــن دواعــي ســرور ســري النكــا بــصفة خاصــة . املناقــشة
 .تتكلم يف هذه املسألة اهلامة يف ظل إدارة وفد فييت نام

تتـــيح هـــذه اجللـــسة فرصـــة إلعـــادة تركيـــز جهودنـــا   
. املبذولة للتصدي لنكبة جتنيد األطفال واستغالهلم كمحـاربني   

وتقــارير األمــني العــام عــن حــاالت حمــددة بعينــها، فــضال عــن  
ألمثلـة يف   ، حافلة باملعلومات وا   )S/2007/757(تقريره السنوي   

 .هذا الصدد
وجتــري هــذه املناقــشة بعــد ثــالث ســنوات مــن اختــاذ    
ــة مــا بــني ذلــك   ). ٢٠٠٥ (١٦١٢القــرار  وقــد متيــزت الرحل

احلـدث واليــوم بإنــشاء فــرق العمــل املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ،  
وتقيــيم آليــة الرصــد واإلبــالغ، واعتمــاد مبــادئ والتزامــات       
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ذي جيــري كــل بــاريس، واســتعراض تقريــر غراســا ماشــيل الــ  
وقد ساعدت هذه املبـادرات، إىل      ). A/51/306(عشر سنوات   

جانب الصكوك الدولية ذات الـصلة، علـى تعزيـز إطـار تـوفري              
احلمايــــة لألطفــــال يف الــــصراعات املــــسلحة مــــن جوانبــــه      

 .واملعيارية العملية
غـــري أن خطـــر جتنيـــد املقـــاتلني األطفـــال واســـتغالهلم  

ــا ــز  م ــشاغل الرئيــسي زال قائمــا دون هــوادة وال ي ــل ال . ال ميث
ــا يف إطــار اجمللــس      ــة حالي ــزم تكثيــف اجلهــود املبذول ــذلك يل ل
الختاذ تدابري ضد من اعتـادوا اقتـراف تلـك اجلـرائم علـى حنـو                

 .أكثر واقعية وعملية وفعالية
ويف هذا الصدد، تثين سـري النكـا علـى اجلهـود الـيت               

ــال    ــل املعــــين باألطفــ ــق اجمللــــس العامــ ــذهلا حــــىت اآلن فريــ  بــ
. والــصراعات املــسلحة يف إعــادة تقــنني آليــة الرصــد واإلبــالغ 

ونرجو أن تؤدي تلـك اجلهـود والتـدابري الـيت يعتمـدها الفريـق               
ــشنعاء      ــة ال ــصال هــذه اجلرمي ــة املطــاف إىل استئ ــل يف هناي العام
ــال     ــتغالهلم يف األعمــــ ــال واســــ ــد األطفــــ ــة يف جتنيــــ املتمثلــــ

 .املسلحة القتالية
ــق هــذه الغايــ    ــه لتحقي ة، مــن املهــم أن يواصــل  غــري أن

اجمللس والفريق العامل يف هذه املرحلة تركيزمها بصفة رئيـسية          
على اهلدف يف هذه املهمة العاجلـة للغايـة مبزيـد مـن االتـساق               
ودون أن حياوال توسيع الرقعـة لتـشمل مـسائل أخـرى ليـست              

ــة  ــة فوري ــا  . هلــا منفعــة عملي فينبغــي أن تــستحوذ علــى اهتمامن
ث اختالفــا علــى أرض الواقــع يف اجلهــد  اإلجــراءات الــيت حتــد

ــدويل       ــصعيدين ال ــى ال ــدابري عل ــه الختــاذ ت ــذي نبذل ــضافر ال املت
 .والوطين من أجل تقدمي اجلناة للعدالة

ــرح بعــــــض آراء     ــسياق، أود أن أطــــ ــذا الــــ ويف هــــ
يتعلق مبسألة األطفـال والـصراع املـسلح لكـي ينظـر فيهـا               فيما

 .اجمللس والفريق العامل واألمني العام

ــة أخــــرى مــــن     ــال فئــــات وفئــــات فرعيــ أوال، إدخــ
ــدون حــل      ــة اجمللــس ب ــال ضــمن والي ــهاكات ضــد األطف االنت
املشكلة اجلوهرية وهي جتنيد األطفال لـن يـؤدي إال إىل جعـل             

تفقـــد عمليـــة اجمللـــس بـــشأن األطفـــال والـــصراعات املـــسلحة 
.  إلغفاله الصورة الكاملـة مـن أجـل التفاصـيل الدقيقـة            فعاليتها

ك، ينبغـي أن يتنـاول اجمللـس، علـى سـبيل املثـال،       وبدال من ذل 
املسائل األكثر صلة بعملـه املتعلـق بالـسالم واألمـن، مـن قبيـل               
ــدة       ــاليب جدي ــسلحة إىل أس ــة امل ــات الفاعل ــة جلــوء اجله كيفي
ــستند يف      ــذي ي ــدويل ال ــضليل للمجتمــع ال ــد يف حتــد وت للتجني

 .اهتمامه إىل املعايري احلالية
ــاهر    ــا ظ ــا اجتاه ــد الحظن ا يف مشــال ســري النكــا،   وق

حيــث منــور تاميــل إيــالم للتحريــر ُيخــضعون أطفــال املــدارس    
ــدهم     ــة جتنيـ ــال بغيـ ــلحة والقتـ ــدريب القـــسري علـــى األسـ للتـ

ويـشكل هـذا    . لالشتباك الفعلي مبجرد أن تنشأ ضرورة لذلك      
ــد      ــكال التجنيـ ــن أشـ ــل مـ ــور تاميـ ــده منـ ــدا اعتمـ ــكال جديـ شـ

 .واستغالل لألطفال املقاتلني
 املهم التشديد علـى أن اجلهـات الفاعلـة مـن        ثانيا، من  

غري الدول، خبالف الدول األعضاء، ليـست ملزمـة بالـصكوك         
القانونية القابلة لإلنفاذ دوليـا، وينبغـي لـذلك إخـضاعها ملزيـد             
من التمحـيص الـصارم والـدقيق ولتـدابري عقابيـة قابلـة لإلنفـاذ               

ات على الصعيد الدويل حملاسبتها علـى مـا يرتكـب مـن انتـهاك         
 .جسيمة حبق األطفال

ثالثا، ملا كانت املـسؤولية األوليـة عـن محايـة األطفـال              
مبوجب الـصكوك القانونيـة الوطنيـة والدوليـة تقـع علـى عـاتق               
الدولة، فإن سياسة عدم التسامح املطلق جتاه جتنيد واسـتخدام          
األطفــال مــن أي طــرف كــان تكتــسي أمهيــة أعظــم كواجــب  

نكـا أعلنـت ونفـذت تلـك     وإن حكومـة سـري ال   . على الدولة 
 ذلـك مـن التزامـات ملعاجلـة         مـا يواكـب   السياسة باتـساق، مـع      
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ــالقرار   والــصكوك ) ٢٠٠٥( ١٦١٢كــل اإلســاءات املعّرفــة ب
 .القانونية الوطنية والدولية األخرى ذات الصلة

ــى       ــق العامــل عل ــا، جيــب أن يتفــق اجمللــس والفري رابع
ني يف ارتكــاب طريقــة التعامــل مــع املنتــهكني املعانــدين املمعــن  

تلــك اجلــرائم، بالنــسبة إىل احلــاالت املدرجــة يف تقريــر األمــني  
ــام  ــذه   (S/2007/757)العـ ــة هـ ــا ملعاجلـ ــا واقعيـ ــورا هنجـ  وأن يطـ
ويف ذلـك الـصدد، نؤيـد التوصـيات الـواردة يف تقريـر           . املسألة

األمــني العــام والداعيــة إىل ممارســة مزيــد مــن الــضغط علــى        
 يف اجلــرائم، مبــا يف ذلــك بفــرض  املنتــهكني املعانــدين املمعــنني 

 .جزاءات فعالة مستهدفة
خامسا، التدبري األهـم بـني التـدابري الـيت يرتكـز عليهـا               

هـــو إعـــادة إدمـــاج ) ٢٠٠٥( ١٦١٢التنفيـــذ الفعـــال للقـــرار 
ــاتلني  ــال املق ــد أن    . األطف ــة خاصــة بع ــاجون إىل محاي ــم حيت إهن

ن يستــسلموا للــسلطات الوطنيــة أو بعــد أن جيــري إنقــاذهم مــ 
وكمـا يـذكر األمـني العـام يف تقريـره، إن            . اجلماعات املسلحة 

. خـربة إعادة اإلدماج الناجحة للطفل املقاتـل تتطلـب مـوارد و          
لــذا يتحــتم للحــرص الــدويل احلــايل يف هــذا اجملــال اهلــام أن        
ــشاركة مــستدامة       ــاطف ويتحــول إىل م ــارات التع يتجــاوز عب

ويف .  الفعالـة  وتدفق للموارد الضرورية لتيـسري إعـادة اإلدمـاج        
ذلــك الــصدد تــوفر مبــادئ بــاريس مرشــدا صــوب جهــد ذايت  
ــاء     ــضا إىل بنــ ــضي أيــ ــن أن يفــ ــد ميكــ ــل األمــ ــستدام طويــ مــ

 .واملصاحلة السالم
ســري النكــا تظــل ملتزمــة بالعمــل الوثيــق مــع اجمللــس  

والفريــق العامــل إلنقــاذ األطفــال مــن فخــاخ حــاالت الــصراع 
ونظــرا . مــن لألطفــالاملــسلح، ســعيا إىل جعــل العــامل مكانــا أأ 

النــهوض برفــاه األطفــال، القائمــة علــى لتقاليــدنا الثــرة العريقــة 
يف ذلك توفري العناية الصحية والتعليم من مرحلـة االبتدائيـة       مبا

 .، فإننا لن نقبل بأقل من ذلك باجملانإىل املرحلة اإلعدادية

أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باالنكليزيـــة (الـــرئيس 
 .ملمثل كندا

أود أن ): تكلــم باالنكليزيــة ) (كنــدا (يد مكــينالــس 
أشــكركم، الــسيد الــرئيس، ووفــد فييــت نــام علــى عقــد هــذا   

وأود أيــضا أن أشــكر املمثلــة اخلاصــة لألمــني . االجتمــاع اهلــام
يكـــا كوماراســـوامي، علـــى بياهنـــا احلافـــل  دالعـــام، الـــسيدة را

باملعلومات هذا الصباح، وعلى عملـها الفعـال جـدا يف خدمـة           
 .ال املتضررين بالصراع املسلحاألطف

وأود أيــضا أن أشــكر األمــني العــام املــساعد لــشؤون    
عمليات حفظ السالم، واملديرة التنفيذيـة لليونيـسيف ورئيـسة          
ــى     ــسلح علــ ــصراع املــ ــال والــ ــة باألطفــ ــد املعنيــ ــة الرصــ هيئــ

 .اليوم مسامهاهتم
لقد ثابر اجمللس يف التزامـه ببنـاء إطـار محايـة لألطفـال               

الصراع املسلح، إطار عمل نتج عن اعتمـاد القـرار          يف حاالت   
وإن آليــــة الرصــــد . قبــــل ثــــالث ســــنوات) ٢٠٠٥( ١٦١٢

واإلبالغ والفريق العامل التابع للمجلس، اللـذين أنـشئا عمـال           
، قاما، كالمها، بالبنـاء علـى اجلهـود         )٢٠٠٥( ١٦١٢بالقرار  

الــــسابقة واســــتحداث األدوات املهمــــة ملواجهــــة اإلســــاءات 
ــاء الــصراعات اجلــسيمة  ــدأنا خنطــو  . ضــد األطفــال أثن ولقــد ب

ففرق العمل يزاول عدد منها مهامـه بنـشاط         . خطوات واسعة 
بينمـا يوشـك عــدد آخـر علــى البـدء يف كــل حـاالت الــصراع      

بزيـارات  قامـت   اليت تثري القلق، واملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام            
مـل  عديدة إىل كل احلـاالت املـثرية للقلـق تقريبـا، والفريـق العا             

 .يف تسع حاالت صراع خمتلفة وأصدر نتائج بشأهنانظر 
ــرار      ــار القـــ ــتعراض آثـــ ــد اســـ ــا، عنـــ  ١٦١٢ولكننـــ

ــا      )٢٠٠٥( ــؤاال جوهري ــسنا س ــسأل أنف ــن أن ن ــا م ــد لن ، ال ب
هــل أحــدثت هــذه التطــورات فرقــا حنــو األحــسن يف   : واحــدا

ــم      ــو نعـ ــواب هـ ــؤمن بـــأن اجلـ ــدا تـ ــدان؟ كنـ فاألطفـــال . امليـ
محايتهم يف كوت ديفـوار وسـري       واألشخاص املسؤولون عن    
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النكا وأماكن أخرى استفادوا من قيام بعض أطراف الـصراع          
باالفراج عن األطفال وإخالء سبيلهم واعتماد أطراف أخـرى         

ــا نعتــرب تلــك النتــائج تــأثريات   . خطــط عمــل للقيــام بــذلك  إنن
 ).٢٠٠٥( ١٦١٢مباشرة تركها القرار 

 ١٦١٢ار  كندا ترى أيضا فائدة غري مباشرة مـن القـر          
، مثــل زيــادة الــوعي باحملنــة املروعــة هلــؤالء األطفــال  )٢٠٠٥(

د مقبوال جتنيد واسـتخدام     شار االعتقاد اجلماعي بأنه مل يع     وانت
وهــذا الــرأي يرتكــز عليــه دعــم  . األطفــال يف الــصراع املــسلح

، ولتعزيـز   )٢٠٠٥( ١٦١٢كندا القوي ملواصلة تنفيـذ القـرار        
، عـــن )٢٠٠٥( ١٦١٢ إطـــار احلمايـــة الـــذي أســـسه القـــرار 

ــرى      ــسيمة األخـ ــهاكات اجلـ ــاجل االنتـ ــد يعـ ــرار جديـ ــق قـ طريـ
 .املوصوفة يف التقارير السابقة لألمني العام

ــرار     ــد القــ ــاالعتزاز لتأييــ ــدا بــ ــعرت كنــ  ١٨٢٠وشــ
الــذي اختــذ مــؤخرا جــدا، بــشأن العنــف اجلنــسي       ) ٢٠٠٨(

ويف حــني أننــا ســنراقب علــى حنــو  . والــسلم واألمــن الــدوليني
، غـري   )٢٠٠٨ (١٨٢٠ا جيري من متابعـة للقـرار        وثيق جدا م  

أن أعمال اإلسـاءة الـيت يعـاين منـها األطفـال ال يـسعها انتظـار              
 ١٦١٢إن القـرار  . تقرير آخر جيـري إصـداره للبـدء بعمـل مـا           

ــداه   ) ٢٠٠٥( ــيع مـ ــل اآلن علـــى توسـ ــالغرض؛ فلنعمـ يفـــي بـ
وهـذا ال يعـين جتنيـد       . ليشمل مجيع فئات العنف ضد األطفـال      

 واستخدامهم فحسب، وإمنا يعين أيـضا قتـل األطفـال           األطفال
وتــشويههم واغتــصاهبم وأشــكاال أخــرى مــن العنــف اجلنــسي  
اخلطري واخلطف واهلجمات علـى املـدارس أو األطفـال، ومنـع            

وحــسبما قــال . حــصول األطفــال علــى املــساعدات اإلنــسانية 
املمثل الدائم جلنوب أفريقيا قبل بضع دقائق، ينبغـي أن حتظـى            

وتناشـد كنـدا اجمللـس      .  االنتهاكات الستة بأمهية متساوية    مجيع
 .البدء بإجراء مفاوضات تتعلق بوضع قرار جديد هلذا الغرض

وامسحوا يل أن أنـوه بالعمـل اهلـام جـدا الـذي قـام بـه                  
أعضاء فريق جملس األمن العامل املعـين باألطفـال والـصراعات           

 األمانـة   بـدعم قـوي مـن   باقتـدار املسلحة الـذي تترأسـه فرنـسا        
فــالفريق العامــل يـشكل جــزءا هامــا مـن إطــار احلمايــة   . العامـة 

وميكـن للنظـر املتـأين    . الدولية لألطفال املتـضررين بالـصراعات   
للفريق العامـل يف احلـاالت الـيت تعـرض عليـه أن يـساعد علـى                 

.  اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل األطــرافكفالــة احتــرام 
مرار يف إصــدار اســتنتاجات وحنــث الفريــق العامــل علــى االســت

قوية تدعو خمتلف األطراف إىل العمـل، وعلـى تـوفري اإلرشـاد             
ــسياسية       ــات ال ــسالم وللبعث ــظ ال ــم املتحــدة حلف ــات األم لعملي

 .واألفرقة القطرية بشأن محاية األطفال
 )تكلم بالفرنسية(

وأود أن أغتــنم هــذه املناســبة لإلشــادة بالعمــل الرائــع    
ــسيف   ــه اليوني  يف هــذا اجملــال وكــذلك خمتلــف   الــذي قامــت ب

ــسية يف اجملتمــع املــدين     ــة وجهــات رئي املنظمــات غــري احلكومي
ــة الرصــد واإلبــالغ وتعمــل بــال كلــل إلخــراج     تــساهم يف آلي

ومـــع ذلـــك، ال تـــزال هنـــاك . األطفـــال مـــن بـــراثن احلـــروب
وعلـى اجملتمـع الـدويل أن       . حتديات كثرية يتعني التغلـب عليهـا      

.  ارتكـاب اجلـرائم يف حـق األطفـال         يعزز إذاً قدرتـه علـى منـع       
وعليـــه كـــذلك حتـــسني اســـتراتيجياته املعنيـــة بإعـــادة الـــدمج، 
وكفالــة أن يكــون مرتكبــو االنتــهاكات مــسؤولني متامــا عنــها  

والذكرى الـسنوية العاشـرة     . مبوجب القوانني الوطنية والدولية   
العتماد نظام رومـا األساسـي الـذي حنتفـل بـه اليـوم، تـذكرنا                

ات القانونيـــة املتاحـــة لنـــا ملواجهـــة اإلفـــالت مـــن بـــشىت األدو
 .العقاب

ويف اخلتــام، تكــرر كنــدا دعمهــا القــوي لعمــل جملــس  
إن .  األطفـــال والـــصراع املـــسلحمبـــسألةاألمـــن يف مـــا يتعلـــق 

 .توقعاتنا كبرية بالفعل، واألطفال ال يستحقون أقل من ذلك
ال يـزال هنـاك عـدد مـن         ): تكلم باالنكليزية  (الرئيس 

ــائميت هلــذه اجللــسة يفكلمني املدرجــة أمســاؤهم  املــت ونظــرا .  ق
لتــأخر الوقــت أعتــزم، مبوافقــة أعــضاء اجمللــس، تعليــق اجللــسة   

 .٠٠/١٥حىت الساعة 
 .٠٥/١٣علقت اجللسة الساعة  

 


