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  مشروع قرار 
إن جملس األمن، 

إذ يشري إىل قراره ١٣١٤ (٢٠٠٠) املؤرخ ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠، 
وإذ يشــري أيضــا إىل قراراتــه ١٢٦١ (١٩٩٩) املــؤرخ ٢٨ آب/أغســـطس ١٩٩٩، 
و ١٢٦٥ (١٩٩٩) املـــــؤرخ ١٧ أيلـــــول/ســـــبتمرب ١٩٩٩، و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) املـــــــؤرخ 
١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، و ١٣٠٦ (٢٠٠٠) املــــؤرخ ٥ متـــوز/ يوليـــه ٢٠٠٠ و ١٣٠٨ 
(٢٠٠٠) املــؤرخ ١٧ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ و ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املــــؤرخ ٣١ تشـــرين األول/ 
أكتوبــــر ٢٠٠٠، وكذلــــك إىل بيانــــات رئيســــــه املؤرخـــــة ٢٩ حزيـــــران/يونيـــــه ١٩٩٨ 
(S/PRST/1998/18)، و ١٢ شــــباط/فــــرباير ١٩٩٩ (S/PRST/1999/6)، و ٨ متــــوز/يوليـــــه 
 (S/ PRST/1999/34) و ٣٠ تشريـــن الثانــــــي/نوفمبــــر ١٩٩٩ ،(S/PRST/1999/21) ١٩٩٩
و ٢٠ متـــــــــــوز/يوليـــــــــــــه ٢٠٠٠ (S/PRST/2000/25)، و ٣١ آب/أغســــــــــــطس ٢٠٠١ 

 ،(S/PRST/2001/21)

وإذ يعتـرف بالتأثري العام والسليب للصراعات املسلحة على األطفال وما يـترتب علـى 
ذلك من آثار طويلة األجل على السالم واألمن والتنمية املستدامة، 

وإذ يضـع يف اعتبـاره مقـاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـــدة، وإذ يذكـــر مبســؤولية 
جملـس األمـن الرئيسـية يف صـون الســـلم واألمــن الدوليــني، وبالتــايل التزامــه بــاحلد مــن تأثــري 

الصراعات املسلحة على األطفال، 
وإذ يشدد على ضرورة امتثـال مجيـع األطـراف املعنيـة ألحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة 

والقانون الدويل، ال سيما ما يتصل منها باألطفال، 
وقـد نظـر يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ٧ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ عـن تنفيـــذ القــرار 

١٣١٤ (٢٠٠٠) بشأن األطفال والصراعات املسلحة، 
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يعرب، لذلك، عن تصميمه على إيـالء مسـألة محايـة األطفـال يف الصـراعات  - ١
املسلحة أكرب قدر من االهتمام لدى حبثه املسائل اليت تعرض عليه؛ 

يعـرب عـن اسـتعداده ليـدرج أحكامـا صرحيـة تقضـي حبمايـة األطفـال، عنـــد  - ٢
النظر يف واليات عمليات حفظ السالم، ويؤكد من جديد يف هذا الصدد اسـتعداده ليواصـل، 

عند االقتضاء، إيفاد مستشارين حلماية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛ 
يدعم العمل اجلاري الذي يقوم به األمني العام، واملمثل اخلاص لألمـني العـام  - ٣
املعين باألطفال والصراعات املسلحة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضيـة األمـم املتحـدة 
لشـؤون الالجئـني ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، وسـائر وكـاالت منظومـة األمــم 
املتحدة وكذلك املنظمات الدولية األخرى اليت تضطلع بأنشـطة هلـا عالقـة باألطفـال املتـأثرين 

بالصراعات املسلحة؛ 
يعـرب عـن اعتزامـه القيـام، عنـد االقتضـاء، بدعـوة أطـراف الـرتاع إىل وضــع  - ٤
ترتيبـات خاصــة تلــيب احتياجــات محايــة ومســاعدة النســاء واألطفــال وغريمهــا مــن الفئــات 
الضعيفة، مبا يف ذلك عن طريق الدعوة إىل تنظيم �أيام للتحصني�، وغريهــا مـن فـرص تقـدمي 

اخلدمات األساسية الضرورية يف ظروف آمنة وبدون عوائق؛ 
يؤكـد أمهيـة وصـول موظفـي وسـلع املســـاعدة اإلنســانية وإيصــال املســاعدة  - ٥
اإلنسانية إىل مجيــع األطفـال املتـأثرين بالصراعـات املسـلحة، وصـوال كـامال ويف ظـروف آمنـة 

وبدون عوائق؛ 
يعـرب عـن اعتزامـه اختـاذ اخلطـــوات املناســبة، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة،  - ٦
لدراسة الصلة بــني الصراعـات املسـلحة، واإلرهـاب، واالجتـار غـري املشـروع باملعـادن الثمينـة، 
واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغـرية وباألسـلحة اخلفيفـة وغريهـا مـن األنشـطة اإلجراميـة 
اليت ميكن أن تطيل املنازعــات املسـلحة أو تزيـد مـن حـدة تأثريهـا علـى السـكان املدنيـني، مبـن 

فيهم األطفال؛ 
يلتزم بأن ينظر، حسـب االقتضـاء عنـد فـرض تدابـري مبوجـب املـادة ٤١ مـن  - ٧
ميثاق األمم املتحدة، يف اآلثـار االقتصاديـة واالجتماعيـة الـيت ميكـن أن حتدثـها اجلـزاءات علـى 
األطفـال، وذلـك بغيـة وضـع االسـتثناءات اإلنسـانية املناسـبة الـيت تراعـــي احتياجــام اخلاصــة 

وضعفهم، وتقلل إىل أدىن حد ممكن من تلك اآلثار؛ 
يطلب إىل مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة:  - ٨
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أن حتترم بالكامل أحكـام القـانون الـدويل املتصلـة حبقـوق األطفـال ومحايتـهم  (أ)
يف الصراعات املسلحة، ال سيما اتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وااللتزامـات الـيت تنـص عليـها 
مبوجب بروتوكوالت عام ١٩٧٧ اإلضافية امللحقة ا، واتفاقية األمم املتحـدة حلقـوق الطفـل 
لعـام ١٩٨٩ وبروتوكـول ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ االختيـاري امللحـق ـا، والـربوتوكول الثــاين 
املنقح التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو 
عشـوائية األثـر، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ بشـأن القضـاء علـى أسـوأ أشـــكال 
عمل األطفال، واتفاقية أوتاوا حلظر استعمال وتكديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة لألفـراد 
وتدمري تلك األلغام، ويالحظ أن نظام روما األساسي يعترب جرمية حـرب جتنيـد األطفـال دون 
سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة الوطنيـة أو اسـتخدامهم لالشـتراك الفعلـي يف عمليـات 

القتال؛ 
أن توفـر احلمايـة واملسـاعدة، لالجئـني واملشـردين الذيـن غالبيتـهم مـن النســاء  (ب)

واألطفال، وفقا للمعايري والنظم الدولية املنطبقة؛ 
أن تتخذ تدابري خاصة لتعزيز ومحاية احلقوق واالحتياجـات اخلاصـة للفتيـات  (ج)
املتأثرات باملنازعات املسلحة، وأن تضع حدا جلميع أشكال العنـف واالسـتغالل، مبـا يف ذلـك 

العنف اجلنسي، ال سيما االغتصاب؛ 
أن تفـي بااللتزامـات العمليـة الـيت تعـهدت ـا للممثـل اخلـاص لألمـــني العــام  (د)
املعين باألطفال والصراعـات املسـلحة وكذلـك هليئـات األمـم املتحـدة ذات الصلـة فيمـا يتعلـق 

حبماية األطفال يف حاالت الصراع املسلح؛ 
أن تكفل محاية األطفال يف اتفاقات السالم، مبا يف ذلـك عنـد االقتضـاء، عـن  (هـ)
طريق أحكام تتصل بنــزع سـالح األطفـال اجلنـود وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم وإعـادم إىل 

أسرهم، وأخذ آراء األطفال يف تلك العمليات يف االعتبار إن أمكن؛ 
حيث الدول األعضاء على:  - ٩

أن تضع حدا لظاهرة اإلفالت من العقاب وأن حتاكم املسـؤولني عـن جرائـم  (أ)
اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وغريهـا مـن اجلرائـم الفظيعـة املرتكبـة يف حـق 
األطفال، والقيام، كلما أمكن، باستثناء هذه اجلرائم من أحكام العفو العـام والقوانـني املتصلـة 
بذلك، وكفالة معاجلة عمليات تقصي احلقائق واملصاحلة بعد الصراع ألشكال األذى الشـديد 

الذي تعرض له األطفال؛ 
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أن تنظـر يف التدابـري القانونيـة والسياسـية والدبلوماسـية واملاليـة واملاديـة، وفقـا  (ب)
مليثاق األمم املتحدة، اليت من شأا أن تكفل احترام األطراف يف الصراعات املسلحة للقواعـد 

الدولية املتعلقة حبماية األطفال؛ 
أن تنظر، عند االقتضاء، يف اختـاذ تدابـري مـن شـأا أن تـردع املؤسسـات، يف  (ج)
إطار والياا القضائية، عن إقامة عالقـات جتاريـة مـع أطـراف النــزاعات املسـلحة، الـواردة يف 
جدول أعمال جملس األمن، عندما تنتهك تلـك األطـراف القـانون الـدويل فيمـا يتصـل حبمايـة 

األطفال يف الصراعات املسلحة؛ 
أن تنظر يف اختاذ تدابري ضد املؤسسات واألفراد والكيانات اخلاضعة لواليتـها  (د)
القضائية اليت تقوم باالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية واألسلحة اخلفيفة، وتنتـهك قـرارات 

جملس األمن ذات الصلة وميثاق األمم املتحدة؛ 
أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل فيما  (هـ)
يتعلق باشتراك األطفال يف الصراعات املسـلحة، ويف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ 

بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال؛ 
أن تنظر يف اختاذ خطوات إضافية حلمايـة األطفـال، ال سـيما يف سـياق العقـد  (و)

الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل (٢٠٠١-٢٠١٠)؛ 
يطلب إىل األمني العام:  - ١٠

أن يضع محاية األطفال يف االعتبار يف خطط حفظ السالم املقدمـة إىل جملـس  (أ)
األمن، بأن يشرك يف مجلة أمور وعلى أساس كل حالة على حدة، املوظفـني العـاملني يف جمـال 
محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم، وحسب االقتضاء، يف عمليات بناء السـالم، وتعزيـز 

اخلربات والقدرات يف جمال حقوق اإلنسان، مىت دعت احلاجة إىل ذلك؛ 
أن يكفـل حصـول مجيـع األفـــراد العــاملني يف عمليــات حفــظ الســالم علــى  (ب)
التوجيـهات املالئمـــة فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، وأن يتبعــوا تلــك 
التوجيـهات، وحيصلـوا علـى التدريـب يف جمـال حقـوق اإلنسـان الدوليـة، والقوانـــني اإلنســانية 

والقوانني املتعلقة بالالجئني تلك اليت هلا صلة باألطفال؛ 
ـــف، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، أنشــطة املراقبــة  أن يواصـل ويكث (ج)
واإلبـالغ الـيت تقـوم ـا عمليـات دعـم حفـــظ الســالم وبنــاء الســالم عــن حالــة األطفــال يف 

الصراعات املسلحة؛ 
يطلب إىل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها:  - ١١
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أن تنسق عمليات الدعم واملساعدة اليت تقدمـها إىل األطـراف يف الصراعـات  (أ)
املسلحة دف الوفاء بالتزاماا وواجباا إزاء األطفال؛ 

أن تأخذ يف اعتبارها، لدى صياغة برامـج املسـاعدة اإلمنائيـة، الطـرق الكفيلـة  (ب)
باحلد من جتنيد األطفال الذي يتعارض واملعايري الدولية املقبولة؛ 

أن تويل اهتماما خاصا وختصص موارد كافية إلعادة تأهيل األطفال املتــأثرين  (ج)
بالصراعـات املسـلحة، وبوجـه خـاص تقـدمي املشـورة والتثقيـف وتوفـري فـرص التدريـب املـــهين 

املالئمة، باعتبار ذلك تدابري وقائية ووسيلة إلعادة إدماجهم يف اتمع؛ 
أن تكفل، لدى وضع برامج املساعدة اإلمنائيـة، مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة  (د)
بالفتيات املتأثرات بالصراعات املسلحة، مبن فيهن الاليت ترأسن أسرا معيشـية، واليتـامى منـهن 
أو الـاليت يتعرضـن لالسـتغالل اجلنسـي أو يسـتخدمن يف احلـرب، وأن ختصـص مـــوارد كافيــة 

لتلك الربامج؛ 
أن تدرج أنشطة التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وأنشطة الوقايـة  (هـ)
والرعايــة والدعــم يف هــذا اــال، يف الــربامج املعــدة حلــاالت الطــوارئ والــربامج اإلنســـانية 

والربامج اليت تنفذ يف فترات ما بعد الصراع؛ 
أن تقـدم الدعـم لتنميـة القـدرات احملليـة علـى معاجلـة القضايـا املتعلقـة بإعـــادة  (و)

تأهيل األطفال يف حاالت ما بعد الصراع وإعادة إدماجهم يف اتمع؛ 
أن تعمـل، يف مـا تضطلـع بـه مـــن أنشــطة لبنــاء الســالم، علــى تعزيــز ثقافــة  (ز)
السالم، وأن يشمل ذلك مجلة أمور منها دعم برامج التثقيف يف جمال السـالم وغـري ذلـك مـن 

النهج القائمة على نبذ العنف يف منع نشوب الصراعات وحلها؛ 
حيــث املؤسســات املالية الدولية واملؤسسات املالية واإلمنائية اإلقليمية على:  - ١٢

أن ختصص جزءا من مساعداا املقدمة لربامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج  (أ)
الـيت تشـــترك يف تنفيذهــا الوكــاالت والصنــاديق والــربامج والــدول األطــراف يف الصراعــات 
املسـلحة والـيت اختـذت تدابـري فعليـة للوفـاء بالتزاماـا حبمايـة األطفـال يف حـــاالت الصراعــات 
املسلحة، وأن يشمل ذلك تسريح اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم يف اتمـع، وبوجـه خـاص 

أولئك الذين استخدموا يف صراعات مسلحة انتهاكا للقانون الدويل؛ 
أن تسهم يف املشاريع اليت حتقق آثارا سريعة يف مناطق الصراع اليت تنفذ فيـها  (ب)

عمليات حلفظ السالم أو هي بصدد التنفيذ؛ 
أن تقدم الدعم جلهود املنظمات اإلقليمية الـيت تقـوم بأنشـطة لصـاحل األطفـال  (ج)

املتأثرين بالصراعات املسلحة، بتزويدها باملساعدات املالية والتقنية حسب االقتضاء؛ 
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حيث املنظمات واهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية على:  - ١٣
أن تنظـر يف أن تنشـئ، ضمـن أماناـا، آليـات حلمايـة األطفـال ـدف وضـــع  (أ)
وتنفيـذ سياسـات وأنشـطة وبرامـج توعيـة لصـاحل األطفـــال ضحايــا الصراعــات املســلحة وأن 

تراعي آراء األطفال يف صياغة وتنفيذ تلك السياسات والربامج، مىت أمكن؛ 
أن تنظـر يف ضـم اختصـاصيني يف محايـة األطفـال إىل عمليـات حفـظ الســـالم  (ب)
والعمليـات امليدانيـة الـيت تقـوم ـا وتقـدمي التدريـب ألفـــراد تلــك العمليــات يف جمــال حقــوق 

األطفال ومحايتهم؛ 
أن تتخـذ التدابـري الالزمـة للقضـاء علـى األنشـطة العـابرة للحـدود الـيت تلحــق  (ج)
األذى باألطفال أثناء الصراعات املسلحة، كتجنيد األطفال أو اختطافهم أو بيعـهم أو االجتـار 
ــم عــــرب احلـــدود، واهلجمـــات الـــيت تشـــن علـــى خميمـــات الالجئـــني واملشـــردين داخليـــا 
ومسـتوطنام، واالجتـار غـــري املشــروع باملعــادن الثمينــة، واالجتــار غــري املشــروع باألســلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية؛ 
أن تضـع وتوسـع نطـاق املبـادرات اإلقليميـة مـن أجـل منـع اســـتخدام اجلنــود  (د)
األطفـال انتـهاكا للقـــانون الــدويل، وأن تتخــذ التدابــري املالئمــة لكفالــة امتثــال األطــراف يف 

الصراعات املسلحة اللتزاماا حبماية األطفال يف حاالت الصراع املسلح؛ 
ـــس فيمــا يتعلــق  يطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل تضمـني تقـاريره إىل ال - ١٤

حباالت الصراع مالحظاته بشأن محاية األطفال وتوصياته يف هذا الصدد؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل الــس، يف موعــد أقصــاه ٣١ تشــرين  - ١٥
ـــن ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٣١٤  األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار والقراري

(٢٠٠٠)؛ 
يطلـب إىل األمـني العـــام أن يرفــق بتقريــره قائمــة بــاألطراف يف الصراعــات  - ١٦
املسلحة اليت تلجأ إىل جتنيد األطفال انتهاكا لاللتزامات الدولية الـيت تسـري عليـها، وذلـك يف 
احلاالت املدرجة يف جـدول أعمـال جملـس األمـن أو الـيت ميكـن أن يوجـه األمـني العـام انتباهـه 
إليها، وفقا للمادة ٩٩ من ميثاق األمم املتحدة، وهـي حـاالت ميكـن أن تعـرض صـون السـلم 

واألمن الدوليني للخطر؛ 
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٧


