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  بيان من رئيس جملس األمن 
يف اجللسة ٤٥٢٨ لس األمن، املعقـودة يف ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، فيمـا يتصـل بنظـر 
الـس يف البنـد املعنـون �األطفـال والصراعـات املسـلحة� أدىل الرئيــس بالبيــان التــايل باســم 

الس: 
�يشري جملس األمـن إىل قراراتـه ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ 
ـــال  (٢٠٠١) بشــأن األطفــال والصراعــات املســلحة، ويعــرب عــن التزامــه حبمايــة األطف
املتضرريـن بالصراعـات املسـلحة بوصـف ذلـك عنصـرا أساسـيا يف سـعيه إىل تعزيـز وصيانــة 

السلم واألمن الدوليني. 
ـــها الصراعــات  �ويعـرب جملـس األمـن عـن قلقـه بسـبب اآلثـار اخلطـرية الـيت حتدث
ـــال ويديــن بشــدة مــن جديــد اســتمرار اســتهداف  املسـلحة يف مجيـع جوانبـها علـى األطف
األطفال واستخدامهم يف الصراعات املسلحة، مبـا يف ذلـك اختطافـهم وجتنيدهـم القسـري، 
وتشويههم، وإجبارهم على التشرد، واسـتغالهلم جنسـيا، وإسـاءة معاملتـهم، ويدعـو مجيـع 

األطراف يف الصراعات إىل التوقف عن تلك املمارسات فورا. 
�ويؤكد جملس األمن جمددا دعوته إىل إدراج أحكام حتمي األطفال، مع االهتمام 
على وجه اخلصوص مبا للبعثـات مـن احتياجـات خاصـة، يف مفاوضـات واتفاقـات السـالم 
ـــارير املتعلقــة بعمليــات حفــظ الســالم؛ وبرامــج التــأهيل وبنــاء الســالم؛  والواليـات والتق
والـربامج التدريبيـة ألفـراد عمليـات حفـظ السـالم واملسـاعدة اإلنسـانية؛ فضـــال عــن إيفــاد 
مستشارين يف جمال محاية األطفال يف عمليات حفظ وبناء السـالم، وفقـا ألحكـام قـرارات 

جملس األمن وبياناته الرئاسية السابقة، ال سيما القرار ١٣٧٩ (٢٠٠١). 
ـــة األطفــال  �ويتطلـع جملـس األمـن إىل النجـاح يف إصـدار وثيقـة ختاميـة عـن محاي
املتأثرين بالصراعات املسلحة، مبناسبة دورة اجلمعية العامـة اخلاصـة املعنيـة بـالطفل. ويكـرر 
جملس األمن كذلك دعوته مجيـع األطـراف إىل الوفـاء بااللتزامـات والتعـهدات احملـددة الـيت 
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عقدوهـا علـى أنفســهم أمــام ممثــل األمــني العــام املعــين باألطفــال والصراعــات املســلحة، 
واليونيسيف وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، بكفالة محاية األطفال يف حـاالت 

الصراعات املسلحة يف مجيع جوانبها املختلفة. 
�ويرحـب جملـس األمـن بدخـول الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفــل 
بشـأن اشـتراك األطفـال يف الصراعـات املسـلحة حـيز النفـاذ، وحيـث الـدول األعضـاء علـــى 

النظر يف التصديق عليه، والدول األطراف على تنفيذ أحكامه بالكامل. 
�ويؤكد جملس األمن أمهية وصول املساعدة اإلنسانية بدون عوائـق ليسـتفيد منـها 
ـــي  األطفــال، ويدعــو يف هــذا الصــدد أطــراف الصراعــات إىل وضــع ترتيبــات خاصــة تف
مبتطلبــات محايــة األطفــال ومســاعدم مبــا يف ذلــك، تنظيــم �أيــام للتحصــني� حســــب 

االقتضاء. 
�وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي�. 


