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مشروع قرار 
  

إن جملس األمن،  
إذ يعيـــد تـــــأكيد قراراتــــه ١٢٦١ (١٩٩٩) املــــؤرخ ٢٥ آب/أغســــطس ١٩٩٩، 
و ١٣١٤ (٢٠٠٠) املــــــؤرخ ١١ آب/أغســـــــطس ٢٠٠٠، و ١٣٧٩ (٢٠٠١) املـــــــؤرخ 
٢٠ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، و ١٤٦٠ (٢٠٠٣) املــؤرخ ٣٠ كــــانون الثـــاين/ينـــاير 
٢٠٠٣ اليت توفر إطارا شامال ملعاجلة مسـألة محايـة األطفـال الذيـن تضـرروا بآثـار الصراعـات 

املسلحة، 
وإذ يشـري إىل قـراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) عـن مسـؤولية جملـس األمـن يف صـون الســـالم 
واألمن: فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وعمليات حفظ السـالم الدوليـة، وقـراره ١٣٢٥ 

(٢٠٠٠) عن املرأة والسالم واألمن، 
وإذ يالحظ التقدم احملـرز حلمايـة األطفـال املتـأثرين بالصراعـات املسـلحة ال سـيما يف 
جمايل الدعوة ووضع القواعد واملعايري، وإذ يظل يساوره عميـق القلـق مـن عـدم حتقيـق تقـدم 
شامل على أرض الواقع، حيث ما برحت األطـراف املتصارعـة تنتـهك دومنـا عقـاب األحكـام 
ـــق فيمــا يتعلــق حبقــوق األطفــال ومحايتــهم يف الصراعــات  ذات الصلـة للقـانون الـدويل املنطب

املسلحة، 
ـــن العقــاب  وإذ يشـري إىل مـا علـى الـدول مـن مسـؤوليات يف وضـع حـد لإلفـالت م
وحماكمة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلـرب وغـري 

ذلك من اجلرائم الشنيعة اليت تستهدف األطفال، 
وإذ يكـرر تـأكيد مسـؤوليته األوليـة عـن صـون السـالم واألمـــن الدوليــني، ويف هــذا 

الصدد، التزامه بالتصدي للتأثري الواسع النطاق للصراعات املسلحة على األطفال، 
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وإذ يشدد على أمهية وصول العاملني يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية إىل مجيـع األطفـال 
املتضرريـن بالصراعـات املسـلحة بصـورة كاملـة وآمنـة وبـدون عقبـات، باإلضافـة إىل وصـــول 

البضائع وتقدمي املساعدة اإلنسانية إليهم، 
وإذ يالحــظ أن جتنيــد أو تطويــع األطفــال الذيــن يقــل عمرهــــم عـــن ١٥ ســـنة أو 
استخدامهم يف املشاركة النشطة يف أعمال القتال يف الصراعات املسلحة الدولية وغري الدوليـة 
قد صنفها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أهنا جرائم حرب، وإذ يالحـظ 
أيضا أن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل عـن مشـاركة األطفـال يف الصراعـات 
املسلحة يشترط على الدول األطراف أن جتعل سن ١٨ سنة هو احلد األدىن للتجنيد اإللزامـي 
واملشـاركة يف أعمـال القتـال، وأن ترفـع احلـد األدىن لسـن التجنيـد التطوعـي مـن احلـــد األدىن 
املنصوص عليه يف الفقرة ٣ من املادة ٣٨ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وأن تتخـذ كـل التدابـري 
املمكنة للتأكد من أن أفراد قواهتا املسلحة الذين مل يبلغوا سن ١٨ سـنة ال يشـاركون مباشـرة 

يف أعمال القتال، 
وإذ يؤكد تصميمه على ضمان احترام قراراته وغريهـا مـن القواعـد واملعايـري الدوليـة 

حلماية األطفال املتضررين بالصراعات املسلحة، 
ـــام املــؤرخ ١٠ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣ عمــال  وقـد نظـر يف تقريـر األمـني الع
ــام  بـالفقرة ١٦ مـن قـراره ١٤٦٠ (٢٠٠٣) وإذ يؤكـد علـى أن هـذا القـرار ال يسـعى إىل القي
بشكل قانوين بتحديد ما إذا كانت احلاالت اليت سيشار إليـها يف تقريـر األمـني العـام تعتـرب أو 
ال تعترب صراعات مسلحة يف إطار اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية، وال يطلق حكمـا 

مسبقا على الوضع القانوين للدول غري األطراف الضالعة يف هذه احلاالت، 
يديــن بشــــدة قيـــام األطـــراف يف الصراعـــات املســـلحة بتجنيـــد األطفـــال  - ١
واستخدامهم جنوداً، منتهكة التزاماهتا الدولية املنطبقة، وقتل األطفـال وتشـويههم واغتصـاهبم 
وإخضاعـهم للعنـف اجلنسـي، وغالبـا مـا يكـون ذلـك ضـد الفتيـات، واختطافـهم وتشـــريدهم 
القسري، وحرماهنم من املساعدات اإلنسانية، واالعتـداء علـى املـدارس واملستشـفيات، فضـال 
عن االجتار هبم، وإخضاعهم للعمل القسري ومجيع أشكال الرق، وغري ذلك من االنتـهاكات 

واإلساءات املرتكبة ضد األطفال املتضررين بالصراعات املسلحة؛ 
يطلب إىل األمني العـام، واضعـاً يف االعتبـار االقتراحـات الـواردة يف تقريـره،  - ٢
فضال عن أي عناصر أخرى ذات صلـة، أن يسـتحدث بصـورة عاجلـة وعلـى األفضـل خـالل 
ثالثة شهور، خطة عمل تتعلق بآلية منتظمة وشاملة للرصد واإلبالغ، تستخدم اخلربة املتوفـرة 
يف منظومة األمم املتحدة، وإسهامات احلكومات الوطنية، واملنظمات غـري احلكوميـة بوصفـها 
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تتيح املشورة، وخمتلف اجلهات العاملة يف اجملتمـع املـدين مـن أجـل توفـري معلومـات موضوعيـة 
ودقيقة وموثوقة ويف إّباهتا بشأن جتنيد األطفال واستخدامهم جنوداً مما ينتهك القـانون الـدويل 
املنطبق، وغري ذلك من االنتهاكات واإلساءات املرتكبة ضـد األطفـال املتضرريـن بالصراعـات 

املسلحة، للنظر فيها واختاذ اإلجراء املالئم بشأهنا؛ 
يعرب عن عزمـه اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة، خاصـة لـدى النظـر يف األنشـطة  - ٣
دون اإلقليمية والعابرة للحدود، للحد من الصالت القائمة بني التجارة غري املشروعة بـاملوارد 
الطبيعية وغريها، واالجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة، واالختطـاف 
والتجنيـد عـرب احلـدود، والصراعـات املسـلحة، ممـا ميكـن أن يـؤدي إىل إطالـة أمـد الصراعـــات 
املسلحة ومضاعفة أثره على األطفـال، وبنـاء عليـه، يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـترح تدابـري 

فعالة للسيطرة على هذه التجارة واالجتار غري املشروع؛ 
ـــة أن حتــترم االلتزامــات الدوليــة املنطبقــة عليــها  يدعـو مجيـع األطـراف املعني - ٤
فيما يتصل حبماية األطفال املتضررين بالصراعات املسلحة، فضال عن االلتزامـات احملـددة الـيت 
تعهدت هبــا للممثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصراعـات املسـلحة ولليونيسـيف 
ووكاالت األمم املتحدة األخرى، وإىل التعـاون التـام مـع بعثـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم 
املتحدة واألفرقة القطرية لألمم املتحدة، حبسب االقتضاء يف إطـار التعـاون بـني األمـم املتحـدة 

واحلكومة املعنية، يف جمال متابعة االلتزامات املذكورة وتنفيذها؛ 
حييــط علمــا مــع القلــق الشــــديد باســـتمرار األطـــراف يف جتنيـــد األطفـــال  - ٥
واستخدامهم على حنو ما ورد يف تقرير األمـني العـام بشـأن حـاالت الصـراع املسـلح املدرجـة 
على جدول أعمال اجمللس، مبا يف ذلك من انتهاك للقانون الـدويل املنطبـق فيمـا يتعلـق حبقـوق 

األطفال ومحايتهم، وهو، يف هذا الصدد: 
يدعو هذه األطراف إىل أن ُتعد يف غضـون ثالثـة أشـهر خطـط عمـل حمـددة  (أ)
زمنيا لوقف جتنيد األطفال واستخدامهم مما ينتهك االلتزامات الدوليـة املنطبقـة عليـها، وذلـك 
بالتعاون الوثيق مع بعثات السالم التابعة لألمم املتحدة واألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحــدة، 

وفقا للواليات املنوطة بكل منها؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام، حرصـا علـى تعزيـــز املتابعــة الفعالــة واملنســقة هلــذا  (ب)
القرار، أن يكفل إجراء استعراض منتظم، يف حـدود املـوارد املتاحـة، المتثـال هـذه األطـراف، 
ـــق إشــراك مجيــع األطــراف املعنيــة علــى املســتوى القطــري مبــن فيــها ممثلــو  وذلـك عـن طري
احلكومـات، وتعيـني األمـني العـام جهـة للتنسـيق تتـوىل إشـراك األطـراف يف حـوار يفضـــي إىل 
وضع خطط عمل حمددة زمنيا، وترفع تقريراً إىل األمني العـام مـن خـالل ممثلـه اخلـاص حبلـول 
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٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٤، آخـذة يف االعتبـار الـدروس املسـتفادة مـــن احلــوارات الســابقة علــى 
النحو الوارد يف الفقرة ٧٧ من تقرير األمني العام؛ 

يعرب عن اعتزامه النظر يف فرض تدابري حمددة اهلـدف ومتدرجـة عـن طريـق  (ج)
قـرارات خاصـة بـالبلدان تشـمل مـن مجلـة مـا تشـمل حظـرا علـى تصديـر أو توريـد األســـلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وغريهـا مـن املعـدات العسـكرية وعلـى تقـدمي املسـاعدة العسـكرية 
ُيفرض على األطراف اليت ترفـض املشـاركة يف احلـوار ومتتنـع عـن اسـتحداث خطـط عمـل أو 
الوفاء مبا عليها من التزامات واردة يف خطط العمل اخلاصـة هبـا، آخـذا بعـني االعتبـار مـا ورد 

يف تقرير األمني العام؛ 
حييـط علمـا مـع القلـق الشـديد أيضـا باسـتمرار األطـراف يف جتنيـــد األطفــال  - ٦
واستخدامهم يف حــاالت الصراع املسلح األخرى، علـى حنـو مـا ورد يف تقريـر األمـني العـام، 
مبا يف ذلك من انتهاك للقانون الدويل املنطبق فيمـا يتعلـق حبقـوق األطفـال ومحايتـهم، ويدعـو 
هذه األطراف إىل الكّف فـوراً عـن جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم، ويعـرب عـن اعتزامـه، يف 
ضوء املعلومات املوضوعية والدقيقة واملوثوقة واملقدمة يف الوقت املناسب من األطـراف املعنيـة 
ذات الصلـة، اختـاذ التدابـري املالئمـة ملواصلـة معاجلـة هـذه املسـألة عمـال مبيثـاق األمـــم املتحــدة 

وبقراريه ١٣٧٩ و ١٤٦٠ وهبذا القرار؛ 
يقرر مواصلة إدراج أحكام حمددة تتعلق حبمايـة األطفـال يف واليـات بعثـات  - ٧
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، تشـمل، حبسـب كـل حالـة علـى حـدة، إيفـاد مستشـارين 
ـــؤالء  خمتصـني حبمايـة األطفـال، ويطلـب إىل األمـني العـام أن حيـرص علـى تقييـم احلاجـة إىل ه
املستشارين وعددهم وأدوارهم تقييما منتظمـا أثنـاء اإلعـداد لكـل عمليـة مـن عمليـات حفـظ 

السالم التابعة لألمم املتحدة؛ 
يكـرر طلبـه إىل مجيـع األطـــراف املعنيــة، مبــا فيــها وكــاالت األمــم املتحــدة  - ٨
وصناديقـها وبراجمـها إضافـة إىل املؤسسـات املاليـة، أن تواصـل عملـها لكفالـة أن تشـــمل كــل 
عملية من عمليات نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، بشـكل منتظـم، مجيـع األطفـال 
املشاركني يف القوات واجملموعات املسلحة، واملسائل املرتبطة باألطفال مع أخـذ االحتياجـات 
اخلاصة بالفتيات وقدراهتن يف االعتبار، والتركـيز بشـكل خـاص علـى التعليـم، ال سـيما رصـد 
األطفال املسرحني، وذلك عن طريق املدارس من مجلة طرق أخرى، تفاديـا إلعـادة جتنيدهـم، 
ومراعاة تقييم املمارسات الفضلى ال سيما ما ورد منها يف الفقرة ٦٥ من تقرير األمني العام؛ 
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يدعو الدول ومنظومة األمم املتحدة إىل االعتراف بأمهية الـدور الـذي يؤديـه  - ٩
التعليم يف مناطق الصراع من حيث وقف جتنيد األطفال وإعادة جتنيدهـم ومنعـه، األمـر الـذي 

يتناىف والتزامات األطراف يف الصراع؛ 
حييط علما مع القلـق جبميـع حـاالت االسـتغالل اجلنسـي واالعـتداء اجلنسـي  - ١٠
ـــيما الفتيــات، يف األزمــات اإلنســانية، مبــا يف ذلــك  الـيت يتعـرض هلـا النسـاء واألطفـال، ال س
احلـاالت الـيت يكـون فيـها مرتكبـو ذلـك مـن العـاملني يف الشـؤون اإلنسـانية وحفظـة الســالم، 
ويطلــب إىل البلــدان املســامهة إدراج املبــادئ الرئيســية الســتة الصــادرة عــن اللجنــة الدائمـــة 
املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة حبـاالت الطـوارئ يف مدونـات الســـلوك ذات الصلــة اخلاصــة 
بأفراد حفظ السالم ووضـع آليـات مناسـبة للتـأديب واملسـاءلة، ويرحـب بنشـرة األمـني العـام 

بشأن التدابري اخلاصة للوقاية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي؛ 
يطلب إىل وكاالت األمم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها أن تنفـذ، بدعـم مـن  - ١١
البلدان املسامهة، تثقيفا يف جمال فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وتقـدم خدمـات اختبـار 
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واملشـورة يف هـذا اجملـال جلميـع حفظـة السـالم وأفـــراد الشــرطة 

والعمل اإلنساين التابعني لألمم املتحدة؛ 
يـرحب باملبـادرات الـيت اختذهتـا مؤخـرا املنظمـات واهليئـــات اإلقليميــة ودون  - ١٢
اإلقليميـة مـن أجـل محايـة األطفـال املتـأثرين بالصراعـات املسـلحة، ويف هـذا الصـدد، يالحـــظ 
اعتماد اجلماعة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا إطـار االسـتعراض مـن جـانب األقـران بشـأن 
محاية األطفال، واعتمـاد االحتـاد األورويب “املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألطفـال والصراعـات 
املسـلحة” ويشـجع هـذه املنظمـات واهليئـات علـى أن تواصـل جـهودها، بالتعـاون مـــع األمــم 

املتحدة، بعدة وسائل من بينها: 
إدماج مسألة محاية األطفال املتأثرين بالصراعات املسـلحة يف صلـب القضايـا  (أ)

اليت تناصرها ويف سياساهتا وبراجمها، مع إيالء اهتمام خاص للبنات؛ 
وضع آليات لالستعراض من جانب األقران والرصد واإلبالغ؛  (ب)

إنشاء آليات معنية حبماية األطفال داخل أماناهتا؛  (ج)
تعيـني موظفـني معنيـني حبمايـة األطفـــال وتوفــري التدريــب يف هــذا اجملــال يف  (د)

ما تضطلع به من عمليات السالم والعمليات امليدانية؛ 



604-31867

S/2004/314

اختاذ مبادرات دون إقليمية وأقاليمية لوضـع حـد لألنشـطة الضـارة باألطفـال  (هـ)
يف أوقات الصراع، ال سيما جتنيد األطفال واختطافـهم عـرب احلـدود، والتـداول غـري املشـروع 

لألسلحة الصغرية، والتجارة غري املشروعة باملوارد الطبيعية؛ 
يشجع على تقدمي الدعم من أجل تنمية وتعزيـز قـدرات املؤسسـات الوطنيـة  - ١٣
واإلقليمية وشبكات اجملتمع املدين احمللية واإلقليمية لكفالة اسـتدامة املبـادرات احملليـة مـن أجـل 

مناصرة األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة ومحايتهم وإعادة تأهيلهم؛ 
يكـرر طلبـه إىل األمـني العـــام أن حيــرص علــى أن يــدرج يف مجيــع تقــاريره  - ١٤
املتعلقـة باحلـاالت اخلاصـة ببلـدان معينـة مسـألة محايـة األطفـــال كجــانب حمــدد مــن التقريــر، 
ويعرب عن اعتزامه إيالء اهتمامـه الكـامل للمعلومـات الـيت تـرد فيـه وذلـك لـدى تنـاول هـذه 
احلـاالت يف جـدول أعمالـه، ويشـدد يف هـذا الصـدد علـى املسـؤولية األساسـية الـيت تقـع علـى 
عاتق بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة واألفرقة القطريـة لألمـم املتحـدة، وفقـا لواليـة 

كل منها، يف العمل على متابعة هذا القرار وغريه من القرارات متابعة فعالة؛ 
يطلب كذلك إىل األمني العام تقدمي تقرير حبلول ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر  - ١٥
ـــذ هــذا القــرار وقراريــه ١٣٧٩ (٢٠٠١) و ١٤٦٠ (٢٠٠٣)، يشــمل، يف  ٢٠٠٤ عـن تنفي

مجلة أمور، ما يلي: 
معلومات عن مدى الـتزام األطـراف الـواردة أمساؤهـا يف تقريـره، يف حـاالت  (أ)
الصراع املسلح املدرجة يف جدول أعمال جملس األمن، وفقـا للفقـرة ٥، فضـال عـن األطـراف 
يف حاالت الصراع املسلح األخرى الـيت يـرد ذكرهـا يف تقريـره، وفقـا للفقـرة ٦، بوضـع حـد 
لتجنيد األطفال أو استخدامهم يف الصراعات املسلحة انتهاكا للقانون الـدويل املنطبـق املتصـل 
حبقوق األطفال ومحايتهم، والتقدم الذي أحرزتـه يف هـذا اجملـال، مـع أخـذه يف االعتبـار مجيـع 
االنتهاكات وأشكال اإلساءات األخرى اليت ترتكب ضد األطفال املتضرريـن مـن الصراعـات 

املسلحة؛ 
معلومات عن التقدم احملرز فيما يتعلق خبطة العمل املطلوبـة يف الفقـرة ٢ الـيت  (ب)

تدعو إىل إنشاء آلية للرصد واإلبالغ املنتظمني والشاملني؛ 
إدراج أفضل املمارسات يف برامج نـــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج  (ج)

الواردة يف تقريره؛ 
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٦

 


