
S/2003/112األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalجملس األمن 
29 January 2003
Arabic
Original: English

300103    300103    03-23102 (A)
*0323102*

 مشروع قرار 
إن جملس األمن، 

إذ يعيــــد تــــأكيد قراراتــــه ١٢٦١ (١٩٩٩) املــــــؤرخ ٢٥ آب/أغســـــطس ١٩٩٩ 
ـــــــــؤرخ  و ١٣١٤ (٢٠٠٠) املـــــــؤرخ ١١ آب/أغســـــــطس ٢٠٠٠ و ١٣٧٩ (٢٠٠١) امل
٢٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ الـيت توفـــر إطــارا شــامال ملســألة محايــة األطفــال املتــأثرين 

بالصراعات املسلحة، 
وإذ يشـري كذلـك إىل قراراتـه ١٢٦٥ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٧ أيلـول/ســبتمرب ١٩٩٩، 
و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) املـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، و ١٣٠٦ (٢٠٠٠) املـؤرخ ٥ متــوز/ 
يوليه ٢٠٠٠ و ١٣٠٨ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ و ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املـؤرخ 
٣١ تشـرين األول/ أكتوبـر ٢٠٠٠، فضـال عــن مجيــع البيانــات الــيت أدىل ــا رئيســه بشــأن 
األطفال والصراعات املسلحة، وإذ حييط علما مبذكرة األمني العام عن املـرأة والسـالم واألمـن 

 ،(S/2002/1154) املؤرخة ١٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢
وإذ يؤكد من جديد مسؤوليته الرئيسية يف صون السلم واألمـن الدوليـني والتزامـه يف 

هذا اخلصوص بالتصدي ملا للصراعات املسلحة من آثار واسعة النطاق على األطفال، 
وإذ يربز ضرورة امتثال مجيع األطراف املعنية ألحكام ميثاق األمـم املتحـدة والقـانون 

الدويل، ال سيما ما يتصل منها باألطفال، 
وإذ يشدد على مسـؤولية الـدول يف وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب وعـن مقاضـاة 
املسـؤولني عـن اإلبـادة اجلماعيـة واجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنســـانية وجرائــم احلــرب واجلرائــم 

الشنيعة املرتكبة ضد األطفال، 



203-23102

S/2003/112

وإذ يؤكـد علـى أمهيـة تيسـري وصـول األفـــراد العــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية 
والسـلع املقدمـة هلـذا الغـرض وتسـليم املسـاعدة اإلنســـانية إىل األطفــال املتــأثرين بالصراعــات 

املسلحة بشكل كامل وآمن ودون معوقات، 
وإذ يرحـب بكـون الربوتوكــول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل، املتعلـق بإشــراك 

األطفال يف الصراعات املسلحة، قد دخل حيز النفاذ، 
وإذ يشري إىل أن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الـذي دخـل مؤخـرا 
حـيز النفـاذ، يعتـرب جتنيـد األطفـال دون سـن اخلامسـة عشـرة يف القـــوات املســلحة الوطنيــة أو 

تطوعهم فيها أو إشراكهم يف أعمال القتال بشكل فعلي، جرمية حرب، 
وقد نظر يف تقرير األمـني العـام املـؤرخ ٢٦ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ عـن تنفيـذ 

أمور يف مجلتها قرار الس ١٣٧٩ (٢٠٠١)، 
يؤيد دعوة األمني العام لتحديد �فترة تطبيق� لقواعد ومعايري دوليـة حلمايـة  - ١

األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة؛ 
حيث وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها على أن تقوم، ضمن نطـاق  - ٢
والية كل منها، بتعزيز التعاون والتنسـيق فيمـا بينـها عندمـا تعـاجل مسـألة محايـة األطفـال أثنـاء 

الصراعات املسلحة؛ 
يهيب جبميــــع أطـــــراف الصراعـــــــات املسـلحة الـيت تقـوم بتجنيـد األطفـال  - ٣
ـــن هــذه  أو إشـراكهم يف القتـال، انتـهاكا لاللتزامـات الدوليـة الـيت تسـري عليـها، أن تكـف ع

املمارسة فورا؛ 
يعرب عن عزمه علـى أن يقـوم، أو يدعـم األمـني العـام علـى القيـام، حسـب  - ٤
االقتضاء، بإجراء حوار مـع أطـراف الصراعـات املسـلحة الـيت تنتـهك االلتزامـات الدوليـة الـيت 
تسـري عليـها فيمـا يتعلـق بتجنيـد األطفـال أو إشـراكهم يف الصراعـات املسـلحة، بغيـــة وضــع 

خطط عمل واضحة وذات فترات زمنية حمددة إلاء هذه املمارسة؛ 
يالحظ بقلق القائمة املرفقة بتقرير األمـني العـام، ويدعـو األطـراف املذكـورة  - ٥
يف هـذه القائمـة إىل تقـدمي معلومـــات عــن اخلطــوات الــيت اختذــا لوقــف جتنيــد األطفــال أو 
ـــها، إىل املمثــل  إشـراكهم يف الصراعـات املسـلحة انتـهاكا لاللتزامـات الدوليـة الـيت تسـري علي
اخلاص لألمني العـام املعـين باألطفـال والصراعـات املسـلحة، مـع مراعـاة أحكـام الفقـرة ٩ مـن 

قرار الس ١٣٧٩ (٢٠٠١)؛ 
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يعرب، بالتايل، عن عزمه علـى أن ينظـر يف اختـاذ اخلطـوات املالئمـة ملواصلـة  - ٦
التصدي هلذه املشكلة، وفقا مليثاق األمـم املتحـدة وقـراره ١٣٧٩، إذا مـا تبـني مـن اسـتعراضه 

للتقرير املقبل لألمني العام، أن التقدم احملرز غري كاف؛ 
حيـث الـدول األعضـاء علـى أن تقـوم، عمـال مبـا جـاء يف برنـامج عمـل األمــم  - ٧
املتحـدة املتعلـق باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفـة، مبنـع االجتـار غـري املشـــروع باألســلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفــة ومكافحتـه والقضـاء عليـه، وباختـاذ تدابـري فعالـة عـن طريـق أمـور، 
منـها تسـوية الصراعـات واسـتنان التشـريعات الوطنيـة وتنفيذهـا، وفقـا للمسـؤوليات الـيت تقــع 
على عاتق الدول مبوجب القانون الدويل ذي الصلة، وذلـك للحـد مـن بيـع األسـلحة الصغـرية 
بطريقة غري مشروعة إىل أطراف الصراعات املسلحة، اليت ال تتقيد تقيدا تاما بأحكـام القـانون 

الدويل ذات الصلة حبقوق األطفال ومحايتهم أثناء الصراعات املسلحة؛ 
يـهيب بـالدول أن تتقيـد تقيـدا تامـا بأحكـام القـــانون اإلنســاين الــدويل ذات  - ٨
الصلة حبقوق األطفال ومحايتهم أثناء الصراعات املسـلحة، وال سـيما اتفاقيـات جنيـف األربـع 

لعام ١٩٤٩، ومنها على وجه اخلصوص، االتفاقية املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب؛ 
يعيد تأكيد تصميمـه علـى مواصلـة تضمـني واليـات عمليـات األمـم املتحـدة  - ٩
حلفــظ الســالم أحكامــا حمــددة حلمايــة األطفــال، مبــا يف ذلــك أحكــــام توصـــي باالســـتعانة 
مبستشارين حلماية األطفال على أساس كل حالة علـى حـدة وتدريـب موظفـي األمـم املتحـدة 

واألفراد املرتبطني ا على محاية األطفال وحقوقهم؛ 
يالحــظ مــع القلــق حــاالت االســتغالل اجلنســي وإســــاءة معاملـــة النســـاء  - ١٠
واألطفـال، وال سـيما الفتيـات، يف األزمـات اإلنســـانية، مبــا يف ذلــك احلــاالت الــيت يرتكبــها 
موظفـو املنظمـات اإلنسـانية وحفظـة السـالم، ويطلـب إىل البلـدان املسـامهة أن تـدرج املبــادئ 
األساسية الستة اليت وضعتها اللجنة الدائمة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة حبـاالت الطـوارئ 
يف مدونات قواعد السلوك ذات الصلة بأفراد حفظ السالم وأن تقوم بإنشـاء اآلليـات املناسـبة 

للتأديب واملساءلة؛ 
يطلب إىل وكاالت األمم املتحدة وصناديقـها وبراجمـها أن تقـوم، بدعـمٍ مـن  - ١١
البلدان املسامهة، بتنفيذ برامج للتوعية بفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وبتوفـري خدمـات 
إجـراء االختبـارات وإسـداء املشـورة فيمـا يتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية جلميـــع أفــراد 

حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة وأفراد الشرطة وموظفي اهليئات اخلريية؛ 
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ـــاج محايــة األطفــال وحقوقــهم  يـهيب جبميـع األطـراف املعنيـة أن تكفـل إدم - ١٢
ورفاهــهم يف عمليــات الســالم واتفاقــات الســالم ومراحــل اإلنعــاش واإلعمــار بعــد انتــــهاء 

الصراعات؛ 
يهيب بالدول األعضاء واملنظمات الدولية أن تكفل إشراك األطفال املتـأثرين  - ١٣
بالصراعات املسلحة يف مجيع عمليات نــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، مـع مراعـاة 
االحتياجات والقدرات احملددة للفتيات، وأن تكفل استمرار هذه العمليات مدة تكفـي إلجنـاز 
مرحلـة االنتقـال إىل احليـاة العاديـة، ووضـع تشـديد خـاص علــى التعليــم، مبــا يف ذلــك رصــد 
أوضاع األطفال املسرحني من قبـل املـدارس، علـى سـبيل املثـال، وذلـك للحيلولـة دون إعـادة 

جتنيدهم؛ 
يدعـو مجيـع أطـراف الصراعـات املسـلحة إىل احـترام االلتزامـات احملـددة الــيت  - ١٤
تعهدت ا للممثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والصراعـات املسـلحة، وإىل التعـاون 

التام مع منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بتنفيذ التزامات تلك األطراف؛ 
ــــل إدراج محايـــة األطفـــال يف الصراعـــات  يطلــب إىل األمــني العــام أن يكف - ١٥
املسلحة، يف مجيع التقارير اليت يقدمها إىل جملس األمن كجزء حمـدد مـن التقريـر الـذي يتنـاول 

البلد املعين؛ 
ـــرين األول/أكتوبــر  يطلـب كذلـك إىل األمـني العـام أن يقـدم حبلـول ٣١ تش - ١٦
٢٠٠٣ تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار وكذلـك قـراره ١٣٧٩ (٢٠٠١) علـى أن يتضمـــن، يف 

مجلة أمور، ما يلي: 
ـــق ألــف لتقريــره، يف  وصفـا للتقـدم الـذي حتـرزه األطـراف املذكـورة يف املرف (أ)
وضع حد لتجنيد األطفال أو إشراكهم يف الصراعات املسلحة انتهاكا لاللتزامات الدولية الـيت 
تسري عليها، مع مراعاة األطراف األخرى يف الصراعات املسلحة اليت تقـوم بتجنيـد األطفـال 
أو إشــراكهم يف القتــال والــيت ذكــــرت يف التقريـــر، وفقـــا للفقـــرة ١٦ مـــن القـــرار ١٣٧٩ 

(٢٠٠١)؛ 
تقييما النتهاكات حقوق األطفال وإساءة معاملتهم يف الصراعـات املسـلحة،  (ب)
مبـا يف ذلـك ألغـراض اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة واالجتـار ـا بطريقـة غـــري مشــروعة وكذلــك 

االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية يف مناطق الصراعات؛ 
ـــة  مقترحـات حمـددة تتنـاول سـبل كفالـة الرصـد واإلبـالغ بطريقـة أكـثر فعالي (ج)
وكفـاءة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وذلـك فيمـا يتعلـق بتطبيـق القواعـد واملعايـــري الدوليــة 

حلماية األطفال يف حاالت الصراعات املسلحة من مجيع جوانبها؛ 



03-231025

S/2003/112

أفضل املمارسات بشأن إدمـاج االحتياجـات احملـددة لألطفـال يف الصراعـات  (د)
املسـلحة يف برامـج نــزع السـالح والتسـريح والتـــأهيل وإعــادة اإلدمــاج، مبــا يف ذلــك تقييــم 
ملستشاري محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم ودعم السالم، وبشـأن املفاوضـات الراميـة 
إىل إاء جتنيد األطفـال أو إشـراكهم يف الصراعـات املسـلحة انتـهاكا لاللتزامـات الدوليـة الـيت 

تسري على األطراف املعنية؛ 
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٧


