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 بيان أدلــى بــه رئيس جملس األمن  

 
، ويف إطــار نظـر      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٣ جمللس األمن املعقودة يف      ٥١٢٩يف اجللسة    

، أدلـى رئيس جملس األمن، باسم اجمللـس،        �األطفال والصراع املسلح  �اجمللس يف البند املعنون     
 :بالبيان التايل

ع املسلح وأحاط علما مـع بـالغ     نظر جملس األمن يف مسألة األطفال والصرا      �  
القلـــق باســـتمرار جتنيـــد األطـــراف يف الصـــراعات املســـلحة لألطفـــال واســـتخدامهم، 

أورده األمـني العـام      منتهكة بذلك االلتزامات الدولية املنطبقة عليها، وذلك حسب ما        
ــامس   ــره اخلـ ــر      . (S/2005/72)يف تقريـ ــدي ألثـ ــه بالتصـ ــد التزامـ ــس تأكيـ ــد اجمللـ ويعيـ

 .سلحة على األطفال جبميع أشكالهالصراعات امل
ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد إدانتــه القويــة لقيــام األطــراف يف الصــراعات         �  

ــة        ــات الدولي ــذلك االلتزام ــود واســتخدامهم منتهكــة ب ــال اجلن ــد األطف املســلحة بتجني
املنطبقة عليها، وجلميـع االنتـهاكات واالعتـداءات األخـرى املرتكبـة ضـد األطفـال يف                 

وحيـث مجيـع األطـراف يف الصـراعات املسـلحة علـى الكـف           .  املسـلح  حاالت الصراع 
 .ميكن السكوت عليها فورا عن هذه املمارسات اليت ال

ويشــري اجمللــس إىل مجيــع قراراتــه الســابقة، الــيت تتــيح إطــارا شــامال ملعاجلــة    �  
ويعيـد تأكيـد عزمـه علـى ضـمان          . مسألة محاية األطفال املتأثرين بالصراعات املسـلحة      

ام قراراته وغريها مـن القواعـد واملعـايري الدوليـة املتصـلة حبمايـة األطفـال املتـأثرين          احتر
 .بالصراعات املسلحة

) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ مــن قــراره  ٢ويشــري اجمللــس بصــفة خاصــة إىل الفقــرة     �  
، اليت تطلـب إىل األمـني العـام أن يسـتحدث بصـورة              ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٢املؤرخ  

ــار ا  ــة، واضــعا يف االعتب ــره، فضــال عــن أي عناصــر    عاجل ــواردة يف تقري القتراحــات ال
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أخرى ذات صلة، خطة عمل تتعلق بآلية منتظمة وشاملة للرصـد واإلبـالغ، تسـتخدم           
اخلربة املتوفرة يف منظومة األمم املتحدة، وإسـهامات احلكومـات الوطنيـة، واملنظمـات              

اجلهـات العاملـة يف     اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية، بصفتها االستشـارية، وخمتلـف          
اجملتمع املـدين مـن أجـل تـوفري معلومـات موضـوعية ودقيقـة وموثوقـة يف حينـها بشـأن                      
جتنيد واسـتخدام األطفـال اجلنـود مبـا ينتـهك القـانون الـدويل الواجـب التطبيـق، وغـري                     
ذلــك مـــن االنتـــهاكات والتجـــاوزات املرتكبــة ضـــد األطفـــال املتـــأثرين بالصـــراعات   

 .واختاذ اإلجراء املالئم بشأهنااملسلحة، للنظر فيها 
ــاقتراح األمــني العــام الــداعي إىل وضــع خطــة عمــل     �   وحيــيط اجمللــس علمــا ب

مـن القـرار    ) ب (١٥إلنشاء آلية للرصد واإلبالغ واالمتثال وفقا هلذا الطلب وللفقرة          
 .وقد بدأ النظر يف اقتراح األمني العام) ٢٠٠٤ (١٥٣٩

ــد احلاجــة ا   �   ــة منتظمــة وشــاملة للرصــد    ويؤكــد اجمللــس مــن جدي ملاســة آللي
ويؤكـد  . واإلبالغ، وتصميمه على ضمان االمتثال ووضع حـد لإلفـالت مـن العقـاب             

 .اجمللس من جديد أيضا اعتزامه إمتام عملية إنشاء اآللية بسرعة
ويف هذا الصدد، بدأ اجمللس العمـل علـى وضـع قـرار جديـد هبـدف التـبكري                    �  

واجب لآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضـاء يف األمـم           باعتماده مع إيالء االعتبار ال    
، مــن أجــل ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٢٣املتحــدة أثنــاء املناقشــة املفتوحــة الــيت جــرت يف  

املضـــي قـــدما يف تنفيـــذ قراراتـــه الســـابقة بغيـــة وضـــع حـــد لتجنيـــد األطفـــال اجلنـــود  
 والتجـاوزات   واستخدامهم مبا ينتهك القانون الدويل الواجـب التطبيـق، ولالنتـهاكات          

األخرى املرتكبة ضد األطفال املتأثرين حبـاالت الصـراع املسـلح وتعزيـز عمليـة إعـادة                 
 �.إدماجهم وتأهيلهم

 


