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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة الثامنة واخلمسون الدورة الثامنة واخلمسون 

البند ١١٣ من جدول األعمال 
  تعزيز حقوق األطفال ومحايتها 

األطفال والصراعات املسلحة   
تقرير األمني العام    

 تصويب 
الفقرة ١ 

يصبح نص الفقرة ١ كما يلي: 
يقدم هذا التقرير عمال بالفقرة ١٦ من قرار جملس األمـن ١٤٦٠ (٢٠٠٣). وينـهض  - ١
ممثلـي اخلـاص بواليتـه حلمايـــة األطفــال يف حــاالت الصــراع املســلح علــى النحــو املفــهوم يف 
اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ ( املادتان العامتان ٢ و ٣) والربوتوكوالت اإلضافية امللحقـة هبـا 

لعام ١٩٧٧، كما ينهض هبا يف حاالت أخرى متس األطفال وتدعو للقلق. 
 

الفقرة ٩ 
يصبح نص الفقرة ٩ كما يلي: 

وقد أدرجت املسائل املتعلقة باألطفال يف مفاوضات السـالم واتفاقـات السـالم، كمـا  - ٩
حدث يف اتفاق لومي للسالم لعـام ١٩٩٩ املتعلـق بسـرياليون؛ واتفاقـات أروشـا لعـام ٢٠٠٠ 
املتعلقـة ببورونـدي؛ واتفـاق أكـرا للسـالم املتعلـق بليربيـا الـذي أبـرم مؤخـــرا. ويعكــف ممثلــي 
اخلاص املعين باألطفال والصراعـات املسـلحة يف الوقـت الراهـن علـى العمـل مـع منظمـة األمـم 
املتحـدة للطفولـــة (اليونيســيف) واملنظمــات غــري احلكوميــة لكفالــة إدمــاج أحكــام مماثلــة يف 

عمليات السالم اجلارية يف سري النكا والسودان. 
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الفقرة ١٦ 
يصبح نص الفقرة ٩ كما يلي: 

وقـد أعـدت مبـادرات حمليـة كثـرية للدعـوة واحلمايـة والتـأهيل. ويعمـل ممثلـي اخلــاص  - ١٦
علـى الدعـوة إىل إنشـاء جلـان وطنيـة لألطفـال املتـأثرين بـاحلروب، ال ســـيما يف احلــاالت الــيت 
تعقب الصراعات، من أجل كفالة إدماج الشواغل املتعلقة باألطفال بشكل كـامل عنـد حتديـد 
األولويات، ويف املخصصات من املوارد، ويف ختطيط الربامج ووضع السياسـات. وقـد أنشـئت 
ـــات  جلنـة مـن هـذا القبيـل يف سـرياليون. ويف عـام ٢٠٠٠، سـّنت روانـدا تشـريعات تتيـح للفتي
وراثة املزارع وغريها مـن أمـالك األسـرة، بـالنظر إىل أن الفتيــــات أصبحـن يرأسـن ٠٠٠ ٤٠ 
أسرة معيشية بعد عملية اإلبادة اليت شهدها ذلك البلد. وأنشئت منظمة ”املرأة السـودانية مـن 
أجل السالم“، وهي منظمة شعبية غري حزبية للدعوة للسـالم والدفـاع عـن شـواغل األطفـال. 
وأنشئت يف عام ١٩٩٨ يف سري النكا شبكة ”األطفال كمنطقة سالم“، وهـي شـبكة حمليـة 

للدعوة واحلماية. 
 

الفقرة ٤٥ 
يصبح نص الفقرة ٤٥ كما يلي: 

جرى تقييم التقدم الذي أحرزته األطراف اليت ترد قائمـة بأمسائـها يف املرفـق واملسـماة  - ٤٥
يف منت تقريري السابق (S/2002/1299) فيما يتعلق مبدى شروعها يف إقامة حوار مـع ممـثلي يف 
امليدان، وإعالهنا التزامات بوقـف جتنيـد األطفـال أو اسـتخدامهم، وقيامـها بإهنـاء جتنيـد اجلنـود 
األطفـال أو اسـتخدام اجلنـود األطفـال، وقيامـها بوضـع خطـط عمـل مـن أجـل تسـريح اجلنــود 
األطفال، وبدئها يف تسريح اجلنود األطفال. وأخذت يف االعتبار أيضا اجلهود اليت بذلـت قبـل 
الفترة املشمولة بالتقرير. ويف هناية تقريري هـذا، قمـت بإرفـاق قـائمتني، تتضمـن األوىل قائمـة 
مستكملة باألطراف املرفقة بتقريري السـابق (املرفـق األول) وتتضمـن الثانيـة قائمـة بـاألطراف 
الـيت جتنـد األطفـال أو تسـتخدمهم يف حـاالت الصراعـات املسـلحة غـري املدرجـة علـى جــدول 

أعمال جملس األمن أو يف حاالت أخرى تدعو للقلق (املرفق الثاين). 
 

الفقرة ٥٨ 
يصبح نص الفقرة ٥٨ كما يلي: 

ويف أيرلندا الشمالية، ُبذلت، منذ الزيارات اليت قام هبا ممثلي اخلــاص يف عـامي ٢٠٠٠  - ٥٨
و ٢٠٠١، حمـاوالت للحصـول علـى التزامـــات مــن اجلماعــات املســلحة بــالكف عــن جتنيــد 
ـــذا البلــد ليســت حالــة صــراع مســلح بــاملعىن  األطفـال أو اسـتخدامهم، رغـم أن احلالـة يف ه
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املقصود يف اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبــا. ووردت أنبـاء عـن اسـتمرار 
تنافس مجيع اجلماعات شبه العسكرية يف جتنيـد الشـباب يف سـياق الصراعـات املختلفـة وبـروز 

مجاعات منشقة. وعني مفوض لألطفال والشباب يف عام ٢٠٠٣. 
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 املرفق الثاين 

يصبح العنوان كما يلي: 
األطراف اليت جتند األطفال أو تستعني هبم سواء يف حاالت الصراع املسلح غري املدرجة 

يف جدول أعمال جملس األمن أو يف احلاالت األخرى اليت تدعو للقلق 
 


