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بيان من رئيس جملس األمن
يف جلسـ للــأل األمـ  ،8082املعقــة ة يف  31تشـين األل/أكتتــة ي  ،2017فيمــي نتعلــظ
اجمللأل يف الب د املع ةن ”األطفي /لال زاع املسلح“ ،ك ىل رئيأل للأل األم ابلبيين التييل ابسم اجمللأل:

ــي

”نيح ــس لل ــأل األمـ ـ ــزل ة تفي ــا األم ــيف الع ــي مـ ـ األطـ ـيا ا ــد ة يف التقين ــي
األطفي /لال زاع املسلح (.)S/2017/821
السي س شي لألميف العي
”لحيــيجم للــأل األمـ لمــي ابلتقينــي الســي س شــي لألمــيف العــي ـ األطفــي /لال ـزاع
املســلح ( )S/2017/821لالتةصــييل ال ـةار ة في ـ  ،لنيح ــس ابلتاــةرال ا اي ي ـ املشــير لي ــي يف
التقيني ،لنكير أتتيد رغبت يف التصدي للتحدلل املستمية املذتةرة يف التقيني اليت تةاج ت فيـذ
األطفي /لال زاع املسلح.
قيارات ل ييانت اليائسي
صةن السال لاألم الدللييف لفقـي
”لنكير للأل األم أتتيد مسؤلليت اليئيسي
مليثيق األمم املتحدة لالتزام يف هذا الصد ابلتصدي للتـثري الةاسـ ال اـيق لل ـزاع املسـلح لـ
األطفي./
”لال ن ـزا /للــأل األم ـ مقت ع ـي ضــيلرة كن تشــكا ألين ـ األطفــي /يف حــيالل ال ـزاع
املسلح جينبي هيمي يف كي اسرتاتيجي شيمل لفض ال زا يل لاحلفـي لـ السـال  ،لنؤتـد كنضـي
كمهي ـ انت ــيت اس ـرتاتيجي لاس ــع ال ا ــيق مل ـ نش ــةب ال زا ــيل تع ــي األس ــبيب ا ذرن ـ لل ـزاع
املسلح صةرة شيمل لتعزنز ألين األطفي /ل املدى الاةنا.
”لنسـ ـلم لل ــأل األمـ ـ تن قياراتـ ـ لت في ــذهي ل ي ــيانل رئيسـ ـ املتعلقـ ـ ابألطف ــي /لال ـ ـزاع
املســلح ،لتــذا اســت تيجيل فينــظ للــأل األم ـ العيمــا املعــمل ابألطفــي /لال ـزاع املســلح ،تــؤ ي ىل
حـ ـياد تق ــد فيم ــي نتعل ــظ ا ـ ـ االنت يت ــيل لاال ت ــداألال امليتكبـ ـ  ،ــد األطف ــي /لالتص ــدي ــي،
لال سيمي فيمي نتعلظ تسينح اآلال م األطفي /ل ي ة أتهيل م ل ـي ة مـيج م ،لالتةقيـ لـ
خاـجم العمــا الــيت تضــع ي األطـيا يف ال زا ــيل املسـلح  ،لحــذ ك ــيأل عــض كطـيا ال ـزا يل
م ميفقي تقيني األميف العي الس ةي.
”لنكــير للــأل األمـ تــذلد أتتيــد انتـ الشــدندة ميـ انت يتــيل القــينةن الــدليل
امل ابــظ الــيت تشــما أل يــد األطفــي /لاســتلدام م م ـ قبــا كط ـيا ال ـزا يل املســلح  ،لتــذلد
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ــي ة أل يــدهم لقــتل م لتشــةن م لاغتصــيمم ل خضــي م ألشــكي /كخــيى م ـ الع ـ ا ســي
لاختاــيف م لشـ ا جمــيل لـ املــدارس لاملستشــفييل ،لقيــي كطـيا ال ـزا يل املســلح ا ـ
نصــي /املســي دة ا نســيني لســيئي انت يتــيل القــينةن الــدليل ،اــي في ـ القــينةن الــدليل ا نســي
لالق ــينةن ال ــدليل حلق ــةق ا نس ــين لق ــينةن الالجا ــيف ،امليتكب ـ  ،ــد األطف ــي /يف ح ــيالل ال ـ ـزاع
املســلح ،لنايلــس اي ـ األط ـيا املع ي ـ ة ،ـ حــد ــذل املميرســيل ل ـ الفــةر لا ــي تــدا
خيص حلمين األطفي./
”لفةق لد ،ال نزا /نسيلر للـأل األمـ قلـظ ابلـا داأل ـد حـياد تقـد لـ كر
الةاق ـ يف عــض احلــيالل املث ـ ة للقلــظ الــيت ال ت ـزا /في ــي كط ـيا ال زا ــيل ت ت ــد لن قــيب
األحكي ال الصل م القـينةن الـدليل امل ابـظ فيمـي نتعلـظ اقـةق األطفـي /لألـينت م يف ال ـزاع
املسلح.
”لنع ــيب لل ــأل األمـ ـ ـ ـ ابل ــا قلقـ ـ داأل حج ــم لش ــدة االنت يت ــيل لاال تـ ـداألال
امليتكب ـ ،ــد األطفــي /يف ــي  ،201٦ل ـ ال حــة املةريــظ يف تقينــي األمــيف العــي ـ األطفــي/
لال ـ ـ ـزاع املس ـ ــلح ( ،)S/2017/821ال ـ ــيت اش ـ ــتملاي لـ ـ ـ مس ـ ــتةلل مفز ـ ـ ـ مـ ـ ـ قت ـ ــا األطف ـ ــي/
لتشــةن م ،لأل يــد األطفــي /لاســتلدام م ،اــي يف لــد ـ طينــظ اســتلدا األطفــي /تــدرلع
ش ـ ـين لتزان ـ ــد اس ـ ــتلدا األطف ـ ــي /تمفج ـ ـين انتح ـ ــيرنيف ،ليف ع ـ ــض احل ـ ــيالل ،م ـ ـ نص ـ ــي/
املسي دال ا نسيني ىل األطفي./
”لنعــيب للــأل األم ـ ـ ابلــا قلق ـ داأل العــد الكب ـ م ـ األطفــي /الــذن قتل ـةا كل
شـةهةا ،ت تيجـ مبيشــية كل غـ مبيشــية ألمــةر مـ قبيــا األ مــي /القتيليـ ــيف كطـيا ال ـزا يل
املسلح لحةا ث ا جميل العشةائي ،د السكين املدنييف ،اي يف لد تلد اليت ت اةي لـ
القص ا ةي ،ل ال حة املةريظ يف التقيني لند ة اي األطـيا ىل احـرتا التزامي ـي اةجـس
القينةن الدليل ا نسي  ،لال سيمي مبدآ التمييز لالت يسس.
”لحيــجم للــأل األمـ كطـيا ال زا ــيل لـ ا ــي ايـ االحتييطــيل املمك ـ حلمينـ
مــي نقـ ــاي ســياي ي مـ ســكين مــدنييف لدتلكــيل مدنيـ مـ آ ر ا جمــيل لفقــي اللتزامي ــي
اةجس القينةن الدليل ا نسي .
”لن ــد ة لل ــأل األم ـ اي ـ كط ـيا ال ـ ـزا يل املس ـلح ىل كن تت ــيح لتيس ــي نص ــي/
املسي دال ا نسيني ىل األطفي /ل حنة مثمةن ل لن ةائظ ليف الةقـاي امل يسـس ،لكن ـرت
الاـي ا نســي البحــاي للمســي دال ا نســيني لحيي هـي ،لكن ــرت مــا ايـ لتــيالل األمــم
املتحدة ا نسيني لشيتيئ ي يف اجملي /ا نسي  ،لن متييز.
”لنش ـ ـ للـ ــأل األم ـ ـ ىل كمهي ـ ـ تفيل ـ ـ اسـ ــتميار حصـ ــة /األطفـ ــي /ل ـ ـ ا ـ ــدميل
األسيســي خــال /فـرتال ال ـزاع لمــي عــد انت ــيأل ال ـزاع ،اــي نشــما يف الـ كمــةر خــدميل التعلــيم
لالي ين الصحي .
”لنكــير للــأل األم ـ ا ـياب ـ ابلــا قلقـ داأل شـ هجمــيل لـ املــدارس لأكل
املستشـ ــفييل لاألشـ ــليم املشـ ــمةليف ابحلمين ـ ـ د ـ ـ ـ ــم صـ ــل مـ ــي ل داأل الت دنـ ــد ش ـ ـ تلـ ــد
ا جم ــيل ،ا ــي نتع ــير مـ ـ الق ــينةن ال ــدليل امل اب ــظ ،ل داأل غ ــالق امل ــدارس لاملستش ــفييل يف
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حــيالل ال ـزاع املســلح نتيج ـ لش ـ ا جمــيل لالت دنــد ش ـ ي ،لحيــجم اي ـ كط ـيا ال زا ــيل
املسلح ل ا حجـي ـ األ مـي /الـيت تعيقـا سـبا حصـة /األطفـي /لـ التعلـيم لا ـدميل
الصحي .
”لنع ــيب لل ــأل األمـ ـ ـ ـ ابل ــا قلقـ ـ داأل اس ــتلدا امل ــدارس ألغـ ـيا س ــكين يف
انت يك للقينةن الدليل امل ابظ ،راتي م الحتمي /كن اعا لـد مـ املـدارس كهـدافي مشـيل
لل جــة  ،فيعــي ــذلد ســالم األطفــي /لاملدرســيف لللاــي تمــي نضــي عملي ـ تعلــيم األطفــي،/
ليف هذا الصد :
حيــجم اي ـ كط ـيا ال زا ــيل املســلح ل ـ اح ـرتا الاــي املــد للمــدارس
(ك)
لفقي للقينةن الدليل ا نسي ؛
(ب) نشج الدل /األ ضيأل ل ال ي يف ا ي تدا ملمةس لليع ـ اسـتلدا
امل ــدارس م ـ قب ــا الق ـةال املس ــلح لا مي ــيل املس ــلح غ ـ التي ع ـ لل ــدل ،/يف انت ــيك للق ــينةن
الدليل امل ابظ؛
(ت) حي ــجم ال ــدل /األ ض ــيأل لـ ـ تفيلـ ـ التحقي ــظ يف ا جم ــيل ال ــيت تشـ ـ
املدارس يف انت يك للقينةن الدليل ا نسي  ،لمقي،ية املسؤلليف ي ل ال حة الةاجس؛

لـ ـ

( ) ن يس فيق ما األمم املتحدة لـ الصـعيد القاـيي كن تعـزد ك مـي /رصـد
استلدا املدارس ألغيا سكين لا الغ .
”لنؤتــد للــأل األم ـ الــدلر األسيســي للحكةمــيل يف تــةف احلمين ـ لا غيري ـ مي ـ
األطفـ ــي /املتضـ ــيرن م ـ ـ ال زا ـ ــيل املسـ ــلح  ،لنكـ ــير التثتيـ ــد ل ـ ـ ،ـ ــيلرة كن ـ ــد اي ـ ـ
ا جـياألال الــيت تتلــذهي تيــيانل األمــم املتحــدة يف طــير آليـ اليصــد لا ــالغ ىل ــم األ لار
اليت تضال مي احلكةميل الةط ي يف لييل احلمين لالتثهيا لاستكمي ي ،حسس االقتضيأل.
”لنسـلم للــأل األمـ ابأل لار ا يمـ الــيت نســتاي الز مــيأل ا ليــةن لشــبكيل اجملتمـ
املد القيي مي يف تعزنز احلمين ل ي ة التثهيا ل مستةى اجملتمعيل ا لي  ،لم لـد ـد
لصم األطفي /املتضيرن م ال زا يل املسلح .
”لنالحــجم للــأل األم ـ كن ا شــيرة ىل حيل ـ مــي يف تقينــي األمــيف العــي ـ األطفــي/
لال زاع املسلح ال تشكا دندا قينةنيي ،يف سـييق اتفيقيـيل ج يـ ل يلتةتةال ـي ا ،ـيفي  ،لكن
ا شيرة ىل طي م غ الدل /ال تؤريي يف ل،ع القينة .
”لنشد للأل األم ل مسؤللي اي الدل /ل ،حد لإلفـالل مـ العقـيب
لـ جـيائم ا اب ة ا مي يـ لا ـيائم ،ــد ا نســيني لجـيائم احلــيب لغ هــي مـ ا ـيائم الشـ يع ،
اي في ي ا يائم اليت تيتكس ،د األطفي ،/لالتحقيظ في ي لحميتم املسؤلليف ـي ،لحيـيجم لمـي
يف هـ ــذا الصـ ــد ابملسـ ــيمه الـ ــيت نقـ ــدم ي ال ـ ــي الـ ــدليل للعدال ـ ـ ا يئي ـ ـ  ،لا ـ ــيتم امللصص ـ ـ
لامللتلا  ،لتذلد الدلائي املتلصص يف ا يتم الةط ي .
”لنش ـ للــأل األم ـ ىل كن اي ـ كط ـيا ال زا ــيل املســلح لي ــي كن متتثــا امتثــيال
صيرمي لاللتزاميل امل ابق لي ي اةجـس القـينةن الـدليل حلمينـ األطفـي /يف ال زا ـيل املسـلح ،
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اـ ـ ــي يف لـ ـ ــد االلتزامـ ـ ــيل ال ـ ـ ـةار ة يف اتفيقيـ ـ ــيل ج ي ـ ـ ـ املؤرخ ـ ـ ـ  12آبأكغسـ ـ ــاأل 1٩٤٩
ل يلتةتةلي ــي ا ،ــيفييف لعــي  1٩77لتــذلد يف اتفيقي ـ حقــةق الافــا ل يلتةتة ــي االختيــيري
شــثن اشـرتاك األطفــي /يف امل يد ــيل املســلح  ،لنيحــس اب اـةال الــيت ا ــذهي ــد مـ الــدل/
األ ضــيأل لقا ـ التزامــيل امين ـ األطفــي /املتضــيرن م ـ ال زا ــيل املســلح  ،اــي يف لــد م ـ
خــال /التصــدنظ ل ـ الللتةتــة /االختيــيري التفيقي ـ حقــةق الافــا شــثن اش ـرتاك األطفــي /يف
امل يد يل املسلح .
”لحي ــيجم لل ــأل األم ـ لم ــي ابملب ــي رال الدللي ـ لا قليمي ـ ا يرن ـ املتعلق ـ ابألطف ــي/
لال ـزاع املســلح ،اــي يف لــد املـؤمتي الــدليل الــذي قــد يف ابرنــأل يف ــي  2007لمـؤمتي املتي عـ
الذي قد يف ابرنأل يف ي .2017
”لال ن ـزا /نســيلر اجمللــأل قلــظ ابلــا داأل انت يتــيل حقــةق ا نســين لألــيلدال القــينةن
الــدليل ا نســي الــيت تيتكب ــي ايـ ا مي ــيل املســلح غـ التي عـ للــدل ،/اــي في ــي ا مي ــيل
ال ــيت تيتك ــس ك م ــيال رهي يـ ـ  ،تش ــما ملي ــيل االختا ــي ا م ــي ي لاالغتص ــيب لغـ ـ ل مـ ـ
كشــكي /الع ـ ا ســي تيالســتعبي ا ســي الــذي نســت د الفتيــيل ابألخــر ،األمــي الــذي
ميك كن نتسبس يف تشيند السكين لالتـثري لـ فـيم حصـة م لـ خـدميل التعلـيم لالي ينـ
هذل التجيلدال لاالنت يتيل.
الصحي  ،لنشد ل كمهي املسيألل
” لنؤتد للأل األم ،يلرة تعزنز ا ة اليامي ىل م أل يد لاستلدا األطفي /م
جينــس اي ـ ا مي ــيل املســلح غ ـ التي ع ـ للــدل ،/اــي في ــي ا مي ــيل الــيت تيتكــس ك مــيال
رهي ي  ،لند ة الدل /األ ضيأل ىل تبي  /املميرسيل ا يدة قيقي لذلد.
”لال ن ـزا /نســيلر اجمللــأل قلــظ ابلــا كنضــي داأل مــي الف ـ ال قــا غ ـ املشــيلع لألســلح
الصغ ة لاألسلح ا فيف لتكدنس ي ل سيألة استعمي ي املز ز يف لالستقيار م آ ر ،يرة ل
األطفــي /يف ال ـزاع املســلح ،لال ســيمي ســبس قيــي كط ـيا ال ـ ـزا يل املســلح تج يــد األطفــي/
لاس ــتلدام م ،لت ــذلد ــي ة أل ي ــدهم لق ــتل م لتش ــةن م ،لاغتص ــيمم ل خض ــي م ألش ــكي/
كخيى م الع ـ ا سـي ،لاختاـيف م ،لشـ ا جمـيل لـ املـدارس لاملستشـفييل يف انت ـيك
للقينةن الدليل.
”لنؤت ــد لل ــأل األم ـ ـ  ،ــيلرة ن ــالأل اال تبـ ــير ل ـ ـ ال ح ــة الةاج ــس ملص ــي الافـ ــا
الفض ــل  ،اب ،ـ ــيف ىل االحتييجـ ــيل ا يص ـ ـ لألطفـ ــي /لكلج ـ ـ ،ـ ــعف م ـ ــد اـ ــيجم لا ـ ــي
ا جياألال املتعلق ابألطفي /يف حيالل ال زاع املسلح.
”لنؤتــد للــأل األم ـ ،ــيلرة نــالأل اهتمــي خــيم ملعيمل ـ األطفــي /الــذن نــد ك ــم
ميتباةن جبميـ ا مي ـيل املسـلح غـ التي عـ للـدل ،/اـي في ـي ا مي ـيل الـيت تيتكـس ك مـيال
رهي ي  ،ةسـيئا م ـي نشـيأل جـياألال تشـغيا مةحـدة شـثن التسـليم السـين ـؤالأل ألطفـي /ىل
ا يل املدني املع ي امين الافا.
كي طفـا مـ حينتـ صـةرة غـ قينةنيـ
”لنشد للأل األم ل كن ن بغي كال حيـي ل
كل تعســفي  ،لن يــس كــا كط ـيا ال زا ــيل كن تتةق ـ ـ ديرس ـ االحتجــيد غ ـ القــينة كل
التعسفي لكنضي التعذنس لغ ل مـ ،ـيلب املعيملـ كل العقة ـ القيسـي كل الال نسـيني كل امل ي ـ
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املسـ ــلا ل ـ ـ األطفـ ــي /كري ـ ــيأل احتجـ ــيدهم ،لنعـ ــيب ـ ـ القلـ ــظ البـ ــيلا داأل اسـ ــتلدا األطفـ ــي/
ا تج ـزن ألغ ـيا ا ـ املعلةمــيل ،لنشــد ل ـ كن األطفــي /الــذن ج ــد م الق ـةال املســلح
لا مي ــيل املســلح يف انت ــيك للقــينةن الــدليل الةاجــس التابيــظ لنت مــةن ت ــم ارتكب ـةا ج ـيائم
كري ـيأل ال زا ــيل املســلح ن بغـي كن نعــيملةا كسيســي اب تبــيرهم ،ـحيل النت يتــيل القــينةن الــدليل،
ل جم الدل /األ ضـيأل لـ الةفـيأل اباللتزامـيل امل ابقـ اةجـس اتفيقيـ حقـةق الافـا ،لتشـج
ل تيس لصة /ا يل املدني املع ي امينـ الافـا ىل األطفـي /ا ـيلميف مـ احلينـ سـبس
ارتبيط م ابلقةال املسلح لا مي يل املسلح .
”لنشـج للـأل األمـ الـدل /األ ضـيأل لـ كن ت ـي يف ا ـي جـياألال غـ قضــيئي
تكــةن اثي ـ ــدائا للمحيتم ـ لاالحتجــيد لتيلتــز ل ـ ــي ة مــيت لأتهيــا األطفــي /امل ـيتبايف
س ــي قي ابلق ـ ـةال املس ــلح لا مي ــيل املس ــلح  ،ل ـ ـ كن نيا ـ ـ يف ل ــد مب ــدك ــد حيم ــين
األطفــي /م ـ ح ـينت م ال يف احلــيالل القصــةى لألقص ــي فــرتة دم ي ـ دك ـ م ـ احلــيم ،حيثم ــي
كمكـ ـ  ،لـ ـ تف ــي ي احتج ــيد األطف ــي /قب ــا ا يتمـ ـ  ،لن ــد ة ال ــدل /األ ض ــيأل ىل كن تاب ــظ
ا جياألال القينةني الةاجب ابل سب مي األطفي /ا تجزن سبس ارتبيط م ابلقـةال املسـلح
لا مي يل املسلح .
”لنسلم للأل األم تمهي تةف املسي دة ،يف الةقـاي امل يسـس لابلقـدر املالئـم ،لـ
ي ة ميت لأتهيا األطفي /املتضيرن م ال زا يل املسـلح  ،مـ السـعي يف الةقـاي نفسـ ىل
،ــمين تلبيـ االحتييجــيل ا يصـ للفتيــيل لاألطفــي /لي ا يقـ  ،اــي يف لــد احلصــة /لـ
خدميل الي ين الصحي لالد م ال فسي لاللامج التعليمي اليت تس م يف رفـيل األطفـي /ل حـال/
السال لاألم الدائميف.
تعمـم ،ـد اال،ـاالع صـال
”لحيجم للأل األم الدل /األ ضيأل املع ي لـ كن ل
القاـ ــيع األمـ ــمل ،ميا ـ ــية مسـ ــثل ألين ـ ـ الافـ ــا سـ ــبا م ـ ــي رات هـ ــذل املسـ ــثل يف التـ ــدرنبيل
ل جياألال التشغيا املةحـدة العسـكين  ،لنشـما لـد تسـليم األطفـي /ىل ا ـيل املدنيـ املع يـ
امين الافا ،ل نشيأل لحدال حلمين األطفي، /م قـةال األمـ الـةطمل ل رسـيأل آليـيل فعيلـ
لتقــدني سـل م مــد احليلةلـ لن أل يــد القصــي ،مـ التشــدند يف هــذا الصــد لـ كمهيـ تفيلـ
املتثخي للمةاليد الذي ن بغي كن ن لا استث يألً.
تسجيا اي املةاليد ،اي يف لد التسجيا ل
”لنؤتد للأل األم كمهي التحيلر خال /حمي ل السال ليف ملي ـيأل السـال مـ
الق ـةال املس ــلح لا مي ــيل املس ــلح ش ــثن الش ـةاغا املتعلق ـ امين ـ الاف ــا ،لن ــد ة ال ــدل/
يأل السال لاألطيا املع يـ األخـيى ىل رات األحكـي
األ ضيأل لتييانل األمم املتحدة ل
املتعلقـ امينـ الافــا ،اــي يف لــد األحكــي الــيت تـ ر لـ طــالق سـيا األطفــي /الــذن تــينةا
مـ ـيتبايف س ــي قي ابلقـ ـةال املس ــلح لا مي ــيل املس ــلح ل ــي ة م ــيج م ،يف ايـ ـ مفيل ،ــيل
السال لاتفيقيل طالق ال ير لاتفيقيل السال  ،ليف األحكي املتعلق يصد لق طالق ال ير.
”لند ة للأل األم تذلد الدل /األ ضيأل لتييانل األمم املتحدة ،اي يف لد
ــيأل الســال لاألطـيا األخــيى املع يـ ىل كن تكفــا نــالأل األللةنـ للمســيئا املتعلقـ ابألطفــي/
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املتضــيرن م ـ ال زا ــيل املســلح يف مليــيل التلا ــيجم لإلنعــين لا مــير ع ــد انت ــيأل ال ـزاع
لاللامج لاالسرتاتيجييل ا يص ذلد.
”لنسـلم للـأل األمـ ــدلر مليـيل األمـم املتحـدة حلفــجم السـال لالبعثـيل السييســي
اليت تةفدهي يف ألين األطفي ،/لال سيمي الـدلر احليسـم الـذي نؤ نـ املستشـيرلن املع يـةن امينـ
األطفــي /يف تعمــيم ميا ــية ألين ـ األطفــي /لقيــي ة ا ــة املتعلق ـ ابليصــد لالةقين ـ لا ــالغ يف
البعثــيل ،لنكــير يف هــذا الصــد أتتيــد مــي قــيرل مـ مةاصــل رات كحكــي حمــد ة تتعلــظ امينـ
األطفي /يف لاللل اي مليـيل األمـم املتحـدة حلفـجم السـال ل عثي ـي السييسـي ال الصـل ،
لنشج ل نفي مستشيرن مع ييف امين األطفي، /م تلـد البعثـيل ،لنالـس ىل األمـيف
العــي تفيلـ كن اــيي شــكا م ــت م تقيــيم مــدى االحتيــيت ــؤالأل املستشــيرن ل ــد هم لك لارهــم
خال /دا لمتد ند تا ملي م ملييل األمم املتحدة حلفجم السـال لتـا عثـ مـ البعثـيل
ـتقد هــؤالأل املستشــيرلن ل ـ لج ـ الســي لن شــيلا يف الةقــاي
السييســي الــيت تةفــدهي ،لكن نسـ ش
امل يســس لنــزل لا ابملـةار امل يســب ــد تعييـ م ،لنشــج األمينـ العيمـ لألمــم املتحــدة ،اــي في ــي
ارة مليــيل حفــجم الســال ل ارة الشــؤلن السييســي  ،ل ـ ميا ــية مســثل ألين ـ األطفــي /يف
سييق ا حيطيل املقدم ىل اجمللأل شثن احليالل املتعلق بلدان حمد ة.
”لن ــد ة لل ــأل األمـ ـ ىل كن تةاص ــا ملي ــيل األم ــم املتح ــدة حلف ــجم الس ــال ت في ــذ
سييس األميف العـي املتمثلـ يف ـد التسـيمح مالقـي داأل االسـتغال /لاال تـداأل ا سـييف لتفيلـ
امتثـي /كفـيا تلـد العمليـيل صـةرة دمـ ملدلنـ األمـم املتحـدة لقةا ـد السـلةك ،لنكـير طلبـ ىل
األميف العي كن نةاصا ا ي اي ا جياألال الضـيلرن يف هـذا الصـد  ،لكن نبقـي للـأل األمـ
ل لم مي ،لحيجم البلدان املسيمه قةال لكفيا شيط ل مةاصل ا ـي ا جـياألال الةقيئيـ
املالئم ـ  ،م ـ قبي ــا تزلن ــد األف ـيا الت ــي عيف ــي ابلت ــدرنس ا جب ــيري الس ــي ظ لل ش ــي ل ـ ألين ـ
األطفي /م كمةر شىت م ي االسـتغال /لاال تـداأل ا سـييف ،ل لـ تفيلـ مسـيألل هـؤالأل األفـيا
ابلكيما يف حيل تةرط م يف هذا السلةك.
”لنيحس للأل األم ابالستميار يف تعزنز آليـ اليصـد لا ـالغ لـ ال حـة املالـةب
قياراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )2005( 1٦12ل  )200٩( 1882ل  )2011( 1٩٩8ل )201٤( 21٤3
ل  )2015( 2225لنثمل ل الدلر الذي تقة اليةنيسي لتييانل األمم املتحدة األخيى
لـ الصــعيد امليــدا يف اـ املعلةمــيل ـ االنت يتــيل لاال تــداألال امليتكب ـ ،ــد األطفــي،/
ليف دا لت فيذ خاجم العمـا ،لتـذلد يف ت فيـذ االسـت تيجيل الـيت الـر لي ـي فينقـ العيمـا
املعــمل ابألطفــي /لال ـزاع املســلح .ليف هــذا الصــد  ،نشــج اجمللــأل تــذلد األمــيف العــي ل ـ كن
نكفــا ت ـةافي مــي نكفــي م ـ ا ــلة يف لــي /ألين ـ الافــا للم ســظ املقــيم يف احلــيالل املدرج ـ يف
األطفي /لال زاع املسلح.
ميفقيل التقيرني الس ةن لألميف العي
” لنكير للأل األم طلب ىل األميف العي كن نكفا ت يل /ايـ تقـيرنيل ـ حـيالل
قاين حمد ة مسثل األطفي /لال زاع املسلح ةصف ي جينبي حمد ا م التقيني ،لنعيب ا تزام
نــالأل اهتميمـ الكيمــا ملســثل األطفــي /لال ـزاع املســلح ،اــي يف لــد ت فيــذ قـيارال للــأل األم ـ
ال الص ــل لتةص ــييل فينقـ ـ العيم ــا املع ــمل ابألطف ــي /لال ـ ـزاع املس ــلح ،ــد التا ــيق ىل تل ــد
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احليالل املدرجـ يف جـدل /ك ميلـ  ،اب ،ـيف ىل نـالأل اهتمـي خـيم للمسـيئا املتعلقـ امينـ
الافا د القيي زلرات امليداني ال الصل .
”لنسـلم للــأل األمـ اــي تقدمـ امل مــيل لالرتتيبــيل ا قليميـ ل لن ا قليميـ املع يـ
م ـ س ـ ي قــيلم يف ألين ـ األطفــي /املتضــيرن م ـ ال ـزا يل املســلح  .ليف هــذا الصــد  ،نشــج
للأل األم ل مةاصل تعمـيم ميا ـية ألينـ الافـا يف كنشـا الـد ةة ا يصـ مـذل امل مـيل
لالرتتيبيل ليف سييسي ي ل يال ـي ل مليـيل التلاـيجم مل يم ـي ،لتـدرنس املـةشفيف ل شـياك املـةشفيف
املع ييف امين الافـا يف مليـيل حفـجم السـال لالعمليـيل امليدانيـ الـيت تقـة مـي ،ل نشـيأل آليـيل
ألين الافا ،م كميان ي ،سبا م ي تعييف ج يل ت سيظ لشؤلن ألين الافا.
”لنؤتــد للــأل األم ـ ل ـ الــدلر ا ــي الــذي تضــال ـ املمثل ـ ا يص ـ لألمــيف العــي
املع ي ابألطفي /لال زاع املسلح يف ت فيذ لالنت ي م كجا ألين األطفي /يف حـيالل ال ـزاع املسـلح،
لفقــي لقـيارال للــأل األمـ ال الصــل  ،لتــذلد كمهيـ دلرا ــي القاينـ يف تيسـ الت ســيظ األفضــا
ــيف شــيتيأل األمــم املتحــدة ل ـ الصــعيد امليــدا  ،لتعزنــز التعــيلن ــيف األمــم املتحــدة لاحلكةمــيل
املع يـ  ،لال ــة ابحلـةار مـ احلكةمــيل لاألطـيا املع يـ يف ال زا ــيل املســلح  ،اــي يف لــد ـ
طينـ ــظ التفـ ــيل شـ ــثن خاـ ــجم العمـ ــا ،لاحلصـ ــة /ل ـ ـ التزامـ ــيل ،لالـ ــد ةة ىل ا تمـ ــي آليـ ــيل
استجي مالئم  ،لتفيل نالأل االهتمي لالسـت تيجيل لالتةصـييل الصـي رة ـ فينـظ للـأل األمـ
العيما املعمل ابألطفي /لال زاع املسلح لمتي عت ي.
”لنشــج للــأل األمـ املمثلـ ا يصـ لألمــيف العــي املع يـ ابألطفــي /لال ـزاع املســلح،
ج بي ىل ج س م ا يل الفي ل املع ي امين الافا ،ل ت فيذ مبي رال الدرلس املستفي ة
مـ كجــا ألميـ كفضــا املميرســيل الشــيمل شــثن الةالنـ املتعلقـ ابألطفــي /لال ـزاع املســلح ،اــي يف
لد التةجي يل العملي شثن ميت املسيئا املتعلق امين الافا يف ملييل السال .
”لنؤت ـ ــد لل ـ ــأل األمـ ـ ـ كمهيـ ـ ـ ال ـ ــي ابنت ـ ــي ليف الةق ـ ــاي امل يس ـ ــس يف االنت يت ـ ــيل
لاال ت ــداألال امليتكب ـ  ،ــد األطف ــي /يف ال زا ــيل املس ــلح  ،لنيح ــس يف ه ــذا الص ــد ابل ش ــي
املســتمي لفينقـ العيمــا املعــمل ابألطفــي /لال ـزاع املســلح ،لنــد ةل ،يف ،ـةأل امل يقشــيل ا يرنـ شــثن
تعزنز االمتثي ،/ىل االستفي ة ابلكيما م األ لال املتيح ل اةجس لالنتـ مـ كجـا تعزنـز ألينـ
األطفي /املتضيرن م ال زا يل املسلح  ،ةسيئا م ي تكثي احلةار م الدل /األ ضيأل املع ي .
”لحيــجم للـأل األمـ ايـ األطـيا املع يـ  ،اــي في ــي الــدل /األ ضــيأل لتيــيانل األمــم
املتحــدة لاملؤسســيل امليلي ـ  ،ل ـ القيــي  ،حســس االقتضــيأل لم ـ ميا ــية ،ــيلرة تــةيل الســلايل
الةط ي ـ دمــي األمــةر ،ــد م ملي ـ تاــةني لتعزنــز قــدرال املؤسســيل الةط ي ـ لشــبكيل اجملتم ـ
املــد ا ليـ املع يـ ابلــدفيع ـ األطفــي /املتضــيرن مـ ال زا ــيل املســلح لألــينت م لأتهــيل م،
اــي يف لــد امل مــيل الــيت نقة هــي الشــبيب ،لتــذلد آليــيل املســيألل الةط ي ـ  ،اــي نكفــي م ـ
املةار لالتمةنا يف الةقاي امل يسس ل ل حنة مستدا .
”لنكـير للــأل األمـ أتتيـد زمـ لـ ،ـمين احـرتا لت فيــذ قياراتـ ل ييانتـ اليائســي
املتعلق ـ ابألطفــي /لال ـزاع املســلح الصــي رة حــىت اآلن ،فضــال ـ اح ـرتا التع ــدال لااللتزامــيل
الدللي األخيى املتعلق امين األطفي /املتضيرن م ال زا يل املسلح “.
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