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 )٢٠٠٥ (١٦١٢ قرارال  
  ٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٦ املعقودة يف ٥٢٣٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته الـ   

 إن جملس األمن، 
، ١٩٩٩أغســــطس / آب٢٥املــــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦١ تأكيــــد قراراتــــه  إذ يعيــــد 

ــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٤ و ــطس / آب١١املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٩، و ٢٠٠٠أغســـــ املـــــ
ــرين الثـــــاين ٢٠ ــوفمرب /تشـــ ــاين٣٠املـــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠، و ٢٠٠١نـــ ــانون الثـــ  / كـــ
 الــيت تســاهم يف رســم ،٢٠٠٤أبريــل / نيســان٢٢املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ ، و٢٠٠٣ ينــاير

 إطار شامل ملعاجلة مسألة محاية األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة،
راعات ما يتصل حبماية األطفال املتضررين من الصـ        التقدم احملرز يف  أوجه   وإذ يالحظ  

يف الوقـت نفسـه،     مـا زال،    ال سيما يف جمايل الدعوة ووضـع القواعـد واملعـايري، وإذ             واملسلحة،  
يساوره قلق بالغ إزاء انعدام التقدم، بوجه عام، على أرض الواقع، حيث ما برحـت األطـراف                 

املعمــول هبــا فيمــا يتعلــق  ذات الصــلة املتصــارعة تنتــهك دومنــا عقــاب أحكــام القــانون الــدويل   
 قوق األطفال ومحايتهم إبان الصراعات املسلحة،حب

 الدور األساسـي للحكومـات الوطنيـة يف تـوفري ضـروب فعالـة مـن احلمايـة                   وإذ يؤكد  
 واإلغاثة جلميع األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة،

يتصل بوضع حد لإلفـالت  اليت تقع على عاتق الدول يف ما    إىل املسؤوليات    وإذ يشري  
وحماكمة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلـرائم املرتكَبـة ضـد اإلنسـانية وجـرائم               من العقاب   

 احلرب وغري ذلك من اجلرائم النكراء املرتكَبة يف حق األطفال،
 بضرورة اعتبار محاية األطفال يف الصـراعات املسـلحة جانبـا هامـا يف أيـة        واقتناعا منه  

 الصراعات،فض استراتيجية شاملة ل
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التزامـه،  عـن    مسؤوليته الرئيسية عن صون السـالم واألمـن الـدوليني و            تأكيد وإذ يعيد  
اء الصـراعات  التصـدي لآلثـار الواسـعة النطـاق الـيت تلحـق باألطفـال مـن جـرَّ                يف هذا الصدد، ب   

 املسلحة،
 تصميمه على كفالـة احتـرام قراراتـه وغريهـا مـن القواعـد واملعـايري الدوليـة                  وإذ يؤكد  

 فال املتضررين من الصراعات املسلحة،املتصلة حبماية األط
، وإذ يؤكـد أن هـذا       ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٩ يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ           وقد نظر  

ما إذا كانت أي من احلاالت املشـار إليهـا يف            القرار ال يسعى إىل الفصل بأي شكل قانوين يف        
ليهمـا  و جنيـف وبروتوك   يف سـياق اتفاقيـات    أو ال ُتعـد صـراعا مسـلحا         تقرير األمني العـام تعـد       

ينطوي على أي حكم مسبق على الوضع القانوين لألطـراف الـيت ليسـت دوال               اإلضافيني، وال   
 دخل هبذه احلاالت،وهلا 

يف انتـهاك   إزاء الصالت املوثقة بني استخدام اجلنـود األطفـال        وإذ يساوره بالغ القلق    
باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة      شـروع   غـري امل  بني االجتار   وألحكام القانون الدويل املعمول هبا،      

اخلفيفة، وإذ يشدد علـى ضـرورة أن تتخـذ مجيـع الـدول تـدابري ملنـع هـذا الضـرب مـن االجتـار                         
 ووضع حد له،

جتنيد أطراف الصـراعات املسـلحة األطفـال واسـتخدامها اجلنـود             يدين بشدة  - ١ 
أعمــال اإليــذاء نتــهاكات والدوليــة الســارية عليهــا، وســائر االاألطفــال، يف انتــهاك لاللتزامــات 

 األطفال يف حاالت الصراع املسلح؛يف حق اليت ترتكب األخرى 
 خبطـة العمـل املقدمـة مـن األمـني العـام بشـأن إنشـاء آليـة للرصـد                     حييط علمـا   - ٢ 

 مـن   ٢يف الفقرة   كان اجمللس قد دعا إليها      واإلبالغ معنية مبسألة األطفال والصراعات املسلحة       
 :الصدد ويف هذا ،)٢٠٠٤ (١٥٣٩قراره 

ــى يشــدد )أ(  ــات     عل ــدمي معلوم ــو مجــع وتق ــة ه ــة  أن دور اآللي موضــوعية ودقيق
واسـتخدام اجلنـود األطفـال يف انتـهاك      عن عمليات جتنيد األطفـال      وموثوقة يف الوقت املناسب     

الـيت ترتكـب يف   وعـن سـائر االنتـهاكات وأعمـال اإليـذاء      ألحكام القانون الدويل املعمول هبا،      
تقاريرهــا إىل الفريــق وعلــى أن اآلليــة ســترفع ال املتضــررين بالصــراعات املســلحة، حــق األطفــ

  من هذا القرار؛٨نشأ وفقا للفقرة العامل الذي سُي
ــى  كــذلكيشــدد  )ب(  ــة يف إطــار مــن التشــارك    أن تعمــل وجــوب عل هــذه اآللي

فاعلـة ذات   وجهـات اجملتمـع املـدين ال       الوطنيـة وهيئـات األمـم املتحـدة          اتوالتعاون مع احلكوم  
 القائمة على الصعيد القطري؛الصلة، مبا فيها 
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أن تأيت مجيع اإلجراءات اليت سـتتخذها كيانـات األمـم املتحـدة داخـل                يؤكد )ج( 
إطار آلية الرصد واإلبالغ مساندة ومكملـة، حسـب االقتضـاء، ألدوار احلكومـات الوطنيـة يف            

 جمايل احلماية وإعادة التأهيل؛
 حوار جتريه كيانات األمم املتحدة يف إطـار آليـة الرصـد              أن أي  يؤكد كذلك  )د( 

واإلبــالغ مــع اجلماعــات املســلحة مــن غــري الــدول مــن أجــل ضــمان محايــة األطفــال وإمكانيــة 
إطـار التعـاون بـني      حيثمـا كانـت، ويف      الوصول إليهم جيب أن يدور يف سياق عمليات السالم          

 األمم املتحدة واحلكومة املعنية؛
ألمني العام أن يبـادر دون إبطـاء إىل إنشـاء آليـة الرصـد واإلبـالغ                  إىل ا  يطلب - ٣ 

يف إطار مـن التشـاور الوثيـق        املتاحة و املذكورة أعاله، على أن يبدأ بتطبيقها، يف حدود املوارد          
مع البلدان املعنية، على أطراف حاالت الصراع املسلح املذكورة يف مرفقي تقرير األمـني العـام     

)S/2005/72 ( يف جدول أعمال جملـس األمـن، مث يطبقهـا، يف إطـار مـن               االت املدرجة   وهي احل
التشاور الوثيق مع البلدان املعنية، على أطراف حـاالت الصـراع املسـلح األخـرى املـذكورة يف              

، علـى أن توضـع يف االعتبـار مناقشـات جملـس األمـن               )S/2005/72(مرفقي تقريـر األمـني العـام        
ســيما أثنــاء املناقشــة الســنوية ملســألة األطفــال   ألعضــاء، والواآلراء الــيت تعــرب عنــها الــدول ا 

والصراعات املسـلحة، وعلـى أن تؤخـذ كـذلك يف احلسـبان النتـائج والتوصـيات الـيت سـتنتهي                     
الـيت سـيقدم هبـا تقريـر إىل جملـس األمـن             واآلليـة   عمليـة إنشـاء     إليها عملية االستعراض املستقل ل    

 :االستعراض املستقل ما يليوسوف يشمل . ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١حبلول 
ــة   )أ(  ــة الشــاملة لآللي ــيم الفعالي ــا   وكــذلك املعلومــات  ،تقي ــيت جيــري مجعه مــن ال
 من حيث مالءمتها من الناحية الزمنية ومن حيث الدقة واملوضـوعية وإمكانيـة التعويـل          ؛خالهلا
 عليها؛

مـم  معلومات عن مـدى فعاليـة ارتبـاط اآلليـة بعمـل جملـس األمـن وأجهـزة األ                   )ب( 
 املتحدة األخرى؛

 معلومات عن مدى واقعية تقسيم املسؤوليات ووضوحه؛ )ج( 
ــة يف امليزانيــات واملــوارد األخــرى هليئــات األمــم      )د(  ــار املترتب معلومــات عــن اآلث

 ؛ستساهم يف اآلليةاليت واملتحدة واملنظمات املمولة بالتربعات 
 آللية؛لعملية إنشاء اتوصيات بالتنفيذ الكامل  )هـ( 
 أن عملية إنشـاء آليـة الرصـد واإلبـالغ الـيت سيضـطلع بتنفيـذها األمـني                   يؤكد - ٤ 

العام سوف تنحصـر يف سـياق العمـل علـى ضـمان محايـة األطفـال املتضـررين مـن الصـراعات                        
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أي قـرار يتخـذه جملـس األمـن      تسـتبق   املسلحة وتوجه هلذا الغرض وحده حتديدا، ومن مث، فلن          
ــا    ــة م ــدم إدراج حال ــإدراج أو ع ــه  ب ــى جــدول أعمال ــن      عل ــرار م ــى ق ــن تنطــوي ضــمنا عل  ول

 النوع؛ هذا
) اليونيسـيف ( باملبـادرات الـيت اختـذهتا منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                 يرحب - ٥ 

األطفــال واســتخدام وكيانــات األمــم املتحــدة األخــرى جلمــع معلومــات عــن عمليــات جتنيــد    
ســـائر ول هبـــا، ومعلومـــات عـــن ألحكـــام القـــانون الـــدويل املعمـــانتـــهاك  يفاجلنـــود األطفـــال 

 ويـدعو   ،األطفال يف حـاالت الصـراع املسـلح       يف حق   اليت ترتكب   وأعمال اإليذاء   االنتهاكات  
اآلليــة إلنشــاء  املرحلــة املبدئيــةاألمــني العــام إىل إيــالء االعتبــار الواجــب هلــذه املبــادرات خــالل 

 ؛٣ املشار إليها يف الفقرة
ا هذه اآللية من أجل التقـارير الـيت سـيقدمها            أن املعلومات اليت جتمعه    يالحظ � ٦ 

األمني العـام إىل اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن جيـوز أن تنظـر فيهـا اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة             
 ابتغـاء تـوفري احلمايـة لألطفـال         ا،ونطـاق عملـه    اتـه يف إطـار والي   منـها   كـل    ،والوطنية األخـرى  

 م ورفاههم؛املتضررين من الصراعات املسلحة وكفالة حقوقه
 عن قلقه الشديد إزاء انعدام التقدم بشـأن وضـع وتنفيـذ خطـط العمـل         يعرب - ٧ 

، وعمــال هبــذه الفقــرة يــدعو    )٢٠٠٤ (١٥٣٩مــن قــراره  ) أ (٥الــيت دعــا إليهــا يف الفقــرة    
يف إطـار مـن    ، بوضـع وتنفيـذ خطـط العمـل     ، دون مزيد من التـأخري     ،القياماألطراف املعنية إىل    

ومبا يتسـق   ملتحدة القطرية،   اع بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وأفرقة األمم         التعاون الوثيق م  
مـن  ويطلب إىل األمني العام تـوفري معـايري تسـاعد علـى وضـع خطـط         ووالية وقدرة كل منها؛     

 هذا القبيل؛
 يتــألف مــن مجيــع أعضــاء  ، جمللــس األمــنا أن ينشــئ فريقــا عــامال تابعــ يقــرر - ٨ 
 مـــن هـــذا القـــرار ٣اســـتعراض تقريـــر اآلليـــة املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة  ُيعهـــد إليـــه بو ،اجمللـــس

 مــن هــذا القــرار ٧اســتعراض التقــدم احملــرز يف وضــع خطــط العمــل املشــار إليهــا يف الفقــرة   بو
ــتنفيــذها وبو  أن ينــاط ويقــرر كــذلكالنظر يف أي معلومــات أخــرى تقــدم يف هــذا الصــدد؛   ب

 :بالفريق العامل ما يلي
إىل اجمللس بشأن التدابري املمكن اختاذها لتعزيز محاية األطفـال          تقدمي توصيات    )أ( 

توصيات بشـأن املهـام املناسـب إسـنادها       ، مبا يف ذلك بتقدمي      الصراعات املسلحة من  املتضررين  
 ما يتعلق بأطراف الصراع؛ إىل بعثات حفظ السالم وتوصيات يف

ومــة األمــم  توجيــه طلبــات، عنــد االقتضــاء، إىل هيئــات أخــرى داخــل منظ       )ب( 
 ؛وفقا لوالية كل منهااملتحدة الختاذ إجراءات دعما لتنفيذ هذا القرار، 
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، ويعيـد تأكيـد اعتزامـه       )٢٠٠٤ (١٥٣٩مـن قـراره     ) ج (٥ إىل الفقرة    يشري - ٩ 
ــدان     ــرارات ختــص بل ــن خــالل ق ــام، م ــدابري متدرجــة وحمــددة    االنظــر يف القي ــها، بفــرض ت  بعين

ا علـى تصــدير وتوريـد األســلحة الصـغرية واألســلحة    حظــر، يف مجلــة أمـور،  األهـداف، تشـمل  
املساعدات العسـكرية، ُيفـرض علـى أطـراف         على   و ،اخلفيفة وغري ذلك من املعدات العسكرية     

حاالت الصراع املسلح املدرجة على جدول أعمال جملس األمن واليت تنتـهك القـانون الـدويل                
 سلحة وتوفري احلماية هلم؛ما يتصل بكفالة حقوق األطفال يف الصراعات امل الساري يف

 علــى املســؤولية املنوطــة ببعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم وأفرقــة   يؤكــد - ١٠ 
وفقـا للواليـة املسـندة إىل كـل منـها           األمم املتحدة القطرية، وهـي املسـؤولية الـيت تقتضـي منـها              

قة للشـواغل    وكفالـة اسـتجابة منسـ      ،علـى كفالـة املتابعـة الفعليـة لقـرارات جملـس األمـن             العمل  
 وموافـاة األمـني العـام بتقريـر يف      ، ورصد االمتثال  ،املتصلة مبسألة األطفال والصراعات املسلحة    

 هذا الصدد؛
ــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم     يرحــب - ١١  ــذهلا عملي ــيت تب ــاجلهود ال ــذ ل ب تنفي

يـذاء اجلنسـي    سياسة األمني العام القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء االستغالل اجلنسي واإل           
 امتثال أفراد تلك العمليات امتثاال تاما ملدونة قواعد السـلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة،                ولكفالة

 وأن يبقـي   ،ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية يف هذا الصدد            
ات الوقائيــة جملــس األمــن علــى علــم هبــا، وحيــث البلــدان املســامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراء  

ــوات        ــل نشــر الق ــة قب ــدريب ألغــراض التوعي ــوفري الت ــا يشــمل ت ــة مم  واختــاذ إجــراءات  ،املالئم
وإجراءات أخرى لكفالـة املسـاءلة التامـة يف حـاالت سـوء السـلوك مـن جانـب األفـراد                      تأديبية

 التابعني هلا؛
 مواصلة تضمني واليات عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم أحكامـا               يقرر - ١٢ 

حمــددة بشــأن محايــة األطفــال، تشــمل القيــام حســب كــل حالــة علــى حــدة، بنشــر مستشــارين 
خمتصني حبماية األطفال، ويطلب إىل األمني العـام كفالـة أن جيـري بشـكل منـتظم تقيـيم مـدى                 
االحتياج هلؤالء املستشارين وعددهم وأدوارهم خـالل إعـداد كـل عمليـة مـن عمليـات األمـم                  

 ،رحــب بــالتقييم الشــامل لــدور املستشــارين املــذكورين وأنشــطتهم املتحــدة حلفــظ الســالم؛ وي
  وأفضل املمارسات؛املكتسبةالذي يبتغي من ورائه استخالص الدروس 

 باملبــادرات الــيت اختــذهتا مــؤخرا املنظمــات واهليئــات اإلقليميــة ودون   يرحــب - ١٣ 
جعها علـى مواصـلة    ويشـ ،اإلقليمية من أجل محاية األطفال املتضررين من الصـراعات املسـلحة   

تعميم مراعاة مسألة محاية األطفال يف سياساهتا وبراجمها ومـا تضـطلع بـه مـن أنشـطة الـدعوة؛                    
وتطــوير آليــات االستعراضــات الــيت جيريهــا األقــران والرصــد واإلبــالغ؛ وإنشــاء آليــات داخــل  
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 يف هـذا    أماناهتا ختتص حبماية الطفل؛ وتعيني مـوظفني خمتصـني حبمايـة الطفـل وتـوفري التـدريب                
ت دون إقليميــة اجملــال فيمــا تضــطلع بــه مــن عمليــات ســالم وعمليــات ميدانيــة؛ واختــاذ مبــادرا 

ال سـيما جتنيـد األطفـال       و لألنشطة الضارة باألطفـال يف أوقـات الصـراع،           وأقاليمية لوضع حد  
واختطــافهم عــرب احلــدود، والنقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية، واالجتــار غــري املشــروع      

 د الطبيعية، وذلك بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن األطفال والصراعات املسلحة؛باملوار
 إىل مجيع األطراف املعنية أن حترص على أن تدمج على وجه التحديـد              يطلب - ١٤ 

يف مجيــع عمليــات الســالم واتفاقــات الســالم وخطــط وبــرامج اإلنعــاش واإلعمــار بعــد انتــهاء    
األطفـــال املتضـــررين مـــن الصـــراعات املســـلحة وحبقـــوقهم الصـــراع املســـائل املتعلقـــة حبمايـــة 

 ورفاههم؛
  إىل مجيع األطراف املعنية التقيد بااللتزامات الدوليـة املنطبقـة عليهـا يف             يطلب - ١٥ 

الـيت  احملـددة   الصراعات املسلحة، فضال عن االلتزامات      من  ما يتصل حبماية األطفال املتضررين      
 األمـم وملنظمـة   ام املعـين باألطفـال والصـراعات املسـلحة          تعهدت هبا للممثل اخلاص لألمني العـ      

والتعـاون التـام مـع بعثـات         ، ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى        )ليونيسـيف ا(للطفولـة   املتحدة  
 يف سـياق    ، وذلـك  األمم املتحدة حلفظ السالم وأفرقة األمم املتحدة القطرية، حسـب االقتضـاء           

 ؛ يف متابعة تلك االلتزامات وتنفيذهااملعنيةإطار التعاون بني األمم املتحدة واحلكومة 
ــاءحيـــث - ١٦  ــدول األعضـ ــدة ، الـ ــم املتحـ ــات األمـ ــة ، وكيانـ ــات اإلقليميـ  واملنظمـ

 على أن تتخذ تدابري مناسـبة ملكافحـة أي      ،دون اإلقليمية واألطراف املعنية األخرى    واملنظمات  
قليمــي، ومــن بينــها أنشــطة غــري مشــروعة تضــر باألطفــال عــرب احلــدود وعلــى الصــعيد دون اإل 

 ، واالجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية،االســـتغالل غـــري املشـــروع للمـــوارد الطبيعيـــة
 وأي انتــهاكات أخــرى أو أعمــال إيــذاء  وجتنيــدهم جنــوداواختطــاف األطفــال واســتخدامهم 

 ترتكب يف حق األطفال يف حاالت الصراع املسلح، يف انتهاك للقانون الدويل الساري؛
مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول األعضاء، وكيانات األمم املتحـدة           ث  حي - ١٧ 

 على دعم تنمية وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية وشبكات اجملتمع املـدين            ،واملؤسسات املالية 
 ،احملليــة املعنيــة بالــدفاع عــن األطفــال املتضــررين مــن الصــراعات املســلحة ومحايتــهم وتأهيلــهم 

  استدامة املبادرات احمللية الرامية إىل محاية األطفال؛يكفل إمكانية مبا
 إىل األمني العام أن يوعز إىل مجيع كيانات األمم املتحدة املختصة بـأن              يطلب - ١٨ 

تتخذ، يف حدود املوارد املتاحة، تـدابري حمـددة تكفـل تعمـيم مراعـاة املسـائل املتصـلة باألطفـال                 
مبـا يف ذلـك بضـمان ختصـيص         ات التابعـة هلـا،      والصراع املسلح بشكل منـهجي داخـل املؤسسـ        

محايــة مــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة جلميــع املكاتــب واإلدارات املختصــة ويف امليــدان مــن أجــل  
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ــها  وأن تقــوم كــل  ،األطفــال املتضــررين مــن احلــروب   ــه من ــاون  ايف حــدود واليت ــدعيم التع  بت
 اعات املسلحة؛والتنسيق فيما بينها لدى معاجلة مسألة محاية األطفال يف الصر

 طلبــه إىل األمــني العــام أن يكفــل إدراج مســألة محايــة األطفــال يف أي   يكــرر - ١٩ 
تقرير من تقاريره املتعلقة باألوضاع يف بلدان معينـة، وذلـك باعتبارهـا جانبـا ذا ثقـل نـوعي يف           

نظـر  الالتقرير، ويعرب عن اعتزامه أن يويل املعلومات املقدمة يف هـذا الصـدد عنايـة تامـة لـدى                    
 تلك احلاالت يف إطار جدول أعماله؛يف 

ــول   يطلـــب - ٢٠  ــدم حبلـ ــام أن يقـ ــني العـ ــاين  إىل األمـ ــرين الثـ ــوفمرب /تشـ  ٢٠٠٦نـ
ــرا ــرارات      تقريـــ ــرار والقـــ ــذا القـــ ــذ هـــ ــن تنفيـــ ، )٢٠٠٣ (١٤٦٠، و )٢٠٠١ (١٣٧٩عـــ

 : ما يلي، يف مجلة أمور،يتضمن) ٢٠٠٤( ١٥٣٩ و
ــدى   )أ(  ــن مـ ــات عـ ــع  معلومـ ــراف وضـ ــال األطـ ــدامتثـ ــال أو  حـ ــد األطفـ  لتجنيـ

ولالنتـهاكات  ألحكـام القـانون الـدويل السـارية         استخدامهم يف الصراعات املسلحة يف انتـهاك        
 األخرى اليت ترتكب يف حق األطفال املتضررين بالصراعات املسلحة؛

معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف إنشــاء آليــة الرصــد واإلبــالغ املشــار إليهــا يف  )ب( 
 ؛)٣(الفقرة 

لومــات عــن التقــدم احملــرز يف وضــع وتنفيــذ خطــط العمــل املشــار إليهــا يف  مع )ج( 
  من هذا القرار؛٧الفقرة 

 معلومات عن تقييم دور وأنشطة املستشارين املعنيني حبماية األطفال؛ )د( 
 . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٢١ 

 


