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  )٢٠١١ (١٩٩٨القرار     
  ٢٠٠١يوليه /متوز ١٢، املعقودة يف ٦٥٨١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
ــد    ــد تأكيــ ــ إذ يعيــ ــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦١ هقراراتــ ــسطس / آب٢٥املــ ، ١٩٩٩أغــ

ــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٤ و ــسط/ آب١١املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٩، و ٢٠٠٠س أغـــــ املـــــ
ــاين  ٢٠ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠، و ٢٠٠١نـ ــاين ٣٠املـ ــانون الثـ ــاير / كـ ينـ

املـؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢، و   ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٢املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩، و   ٢٠٠٣
ــوز٢٦ ــه / متــ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ ، و٢٠٠٥يوليــ ــع ٢٠٠٩أغــــسطس / آب٤املــ ، ومجيــ

  عــن رئيــسه، الــيت تــساهم يف رســم إطــار شــامل لتنــاول محايــة   ةالبيانــات ذات الــصلة الــصادر 
  األطفال املتأثرين بالرتاع املسلح،

 مــسؤوليته الرئيــسية عــن صــون الــسالم واألمــن الــدوليني، ويف هــذا وإذ يكــرر تأكيــد  
  ق للرتاعات املسلحة على األطفال،الصدد، التزامه بالتصدي للتأثري الواسع النطا

قعــة  مجيــع أطــراف الرتاعــات املــسلحة إىل االمتثــال الــصارم لاللتزامــات الوايــدعووإذ   
، مبــا يف ذلــك  الــرتاع املــسلحيف حــاالتعلــيهم مبوجــب القــانون الــدويل إزاء محايــة األطفــال   

بـشأن اشـتراك األطفـال      االختيـاري   االلتزامات الواردة يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوهلـا            
 ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢املنازعــات املــسلحة، فــضال عــن اتفاقيــات جنيــف الــصادرة يف     يف
  ،١٩٧٧ضافيني لعام روتوكوليها اإلوب

قـد حقـق تقـدما      ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ بـأن تنفيـذ قراريـه        موإذ يسلّ   
أسفر عن إخالء سبيل أطفال وإعادة إدماجهم يف أسرهم وجمتمعاهتم، وعن الـدخول يف حـوار          

 ة املـسلح  اتعلـى الـصعيد القطـري وأطـراف الرتاعـ         جملـس األمـن     مـع فرقـة عمـل       أكثر انتظاماً   
طــط عمــل حمــددة زمنيــا، معربــا يف نفــس الوقــت عــن اســتمرار شــعوره بــالقلق  بــشأن تنفيــذ خ
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الشديد إزاء عدم إحراز تقـدم علـى األرض يف بعـض احلـاالت املـثرية للقلـق الـيت ال تـزال فيهـا                   
أطراف الرتاعات تنتهك دون عقاب األحكام ذات الصلة من القانون الدويل الواجب التطبيـق               

  ،يف حاالت الرتاع املسلحاألطفال املتصل حبقوق ومحاية 
 املسؤولية الرئيسية للحكومات عن توفري احلمايـة واإلغاثـة جلميـع األطفـال              يؤكدوإذ    

يكرر تأكيد أن مجيـع اإلجـراءات الـيت سـتتخذها كيانـات األمـم               إذا  املتأثرين بالرتاع املسلح، و   
مـساندة ومكملـة،     يتعني أن تـصمَّم علـى حنـو جيعلـها         املتحدة داخل إطار آلية الرصد واإلبالغ       

  ،حسب االقتضاء، ألدوار احلكومات الوطنية يف جمايل احلماية وإعادة التأهيل
 بضرورة أن تكون محاية األطفـال يف حـاالت الـرتاع املـسلح جانبـا هامـا                  واقتناعا منه   
   استراتيجية شاملة لفض الرتاعات،يف أية

ــشري   ــدول  وإذ ي ــالت مــن العقــ   عــن  إىل مــسؤوليات ال ــة وضــع حــد لإلف اب وحماكم
نية وجـرائم احلـرب وغـري ذلـك       املسؤولني عـن اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسا              

  اجلرائم الشنيعة اليت تستهدف األطفال، من
 احلاجة إىل تقـدمي مجيـع املـدعى ارتكـاهبم جـرائم ضـد األطفـال يف حـاالت                وإذ يؤكد   

قــضائية دوليــة آليــات ومــن خــالل وطنيــة الــرتاع املــسلح إىل العدالــة عــن طريــق نظــم العدالــة ال
  من أجل إهناء اإلفالت من العقاب،يف احلاالت اليت ينطبق فيها ذلك، وحماكم جنائية خمتلطة 

ــظ وإذ    ــضايالحـ ــص أيـ ــام ذات الـ ــا ل األحكـ ــن نظـ ــة  ة مـ ــي للمحكمـ ــا األساسـ م رومـ
  الدولية، اجلنائية

ــام املـــــــؤرخ  وقـــــــد نظـــــــر   ــايو / أيـــــــار١١ يف تقريـــــــر األمـــــــني العـــــ   ٢٠١١مـــــ
)A/65/820-S/2011/250(                 شـكل قـانوين    ، وإذ يؤكد أن هـذا القـرار ال يـسعى إىل الفـصل بـأي
مــا إذا كانــت أي مــن احلــاالت املــشار إليهــا يف تقريــر األمــني العــام تعــد أو ال ُتعــد نزاعــا      يف

ا اإلضافيني، وال ينطوي على أي حكـم مـسبق    سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليه مسلحا يف 
  نوين لألطراف اليت ليست دوال وهلا دخل هبذه احلاالت،على الوضع القا

باملخالفـة  والتهديدات بارتكاهبا    عن القلق العميق إزاء االعتداءات املرتكبة        وإذ يعرب   
ــق ضــد املــدارس و    ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــشفيات، واألشــخاص ا /للق ملــشمولني أو املست

ملستـشفيات يف حـاالت الـرتاع املـسلح نتيجـة           حلماية فيما يتصل هبا، وإزاء إغالق املـدارس وا        با
وري هلــذه لالعتــداءات أو التهديــد هبــا، ويهيــب جبميــع أطــراف الرتاعــات املــسلحة الوقــف الفــ 

  ات،االعتداءات والتهديد
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احلـــق يف التعلـــيم يف حـــاالت ” إىل أحكـــام قـــرار اجلمعيـــة العامـــة بـــشأن  يـــشريوإذ   
  ، حاالت الرتاع املسلحباألطفال يفاملتصلة ) A/RES/64/290 (“الطوارئ
 من اتفاقية حقوق الطفل تسلم حبق الطفل يف التعليم وتـضع  ٢٨ أن املادة يالحظوإذ   

هلـذا احلـق علـى    على كاهل الدول األطراف يف االتفاقيـة التزامـات، هبـدف اإلعمـال التـدرجيي              
  ،أساس تكافؤ الفرص

ق اليت تنطـوي علـى       مجيع انتهاكات القانون الدويل الواجب التطبي      يدين بقوة   - ١  
بإعـادة  جتنيد األطفال واستخدامهم بواسطة أطراف الرتاعات املسلحة، وقيام هـؤالء األطـراف             

ــصاهبم وإخــضاعهم لغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف        ــشويههم واغت ــهم وت ــد األطفــال وقتل جتني
اجلنسي واالختطاف، وشن هجمـات علـى املـدارس أو املستـشفيات، ومنـع أطـراف الرتاعـات           

إيـصال املـساعدات اإلنـسانية، ومجيـع مـا سـوى ذلـك مـن انتـهاكات القـانون الـدويل            املسلحة  
  األطفال يف حاالت الرتاع املسلح؛املرتكبة ضد 

ــد   - ٢   ــستمر   يؤكــد مــن جدي ــة الرصــد واإلبــالغ سي ــذها أن آلي  يف احلــاالت تنفي
اع املــسلح، شأن األطفــال والــرتاملدرجــة يف املــرفقني األول والثــاين مــن تقريــر األمــني العــام بــ   

وأن إنـشاء  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ مـن قـراره   ٢يتمـشى مـع املبـادئ املنـصوص عليهـا يف الفقـرة           مبا
 علـى قـرار جملـس األمـن بـإدراج أو عـدم               حكـم مـسبق    ينطويـان علـى   هذه اآلليـة وتطبيقهـا ال       

ــه    ــة يف جــدول أعمال ــة معين ــمنا اختــاذ  وال ينبغــي أن إدراج حال ــهما ِض ــم من ــرارا  ُيفَه  اجمللــس ق
  اج أو عدمه؛باإلدر

ىل األمــني العــام ويطلــب إ) ٢٠٠١ (١٣٧٩ مــن قــراره ١٦ إىل الفقــرة يــشري  - ٣  
حة الـيت تقـوم،     ليدرج يف مرفقي تقاريره عن األطفال والرتاع املسلح أطراف الرتاعات املس           أن

  :الدويل الواجب التطبيق، مبا يليعلى حنو خيل بالقانون 
  املستشفيات؛أو /شن هجمات متكررة على املدارس و  )أ(  
شــن هجمــات متكــررة علــى األشــخاص املــشمولني باحلمايــة فيمــا يتــصل           )ب(  

  أو املستشفيات أو التهديد بشن هجمات عليهم؛/باملدارس و
يف حاالت الرتاع املسلح، مع مراعاة مجيع االنتهاكات والتجاوزات األخـرى املرتكبـة         

 الــيت تــسري عليهــا الــشروط ضــد األطفــال، ويالحــظ أن هــذه الفقــرة ســتنطبق علــى احلــاالت 
  ؛)٢٠٠١ (١٣٧٩ ه من قرار١٦احملددة يف الفقرة 
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 أطراف النـزاع املـسلح علـى االمتنـاع عـن األعمـال الـيت تعرقـل وصـول            ثحي  - ٤  
أنــشطة طلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل ي التعلــيم واخلــدمات الــصحية، و مرافــقاألطفــال إىل

املستـــشفيات  وســـتخدام العـــسكري للمـــدارساال منــها  مجلـــة أمـــور بـــشأن الرصــد واإلبـــالغ 
ف الـيت تـستهدف   اطتخأو عمليات اال /و اهلجمات   وبشأن للقانون اإلنساين الدويل،     انتهاك يف

  املدرسني والعاملني يف اجملال الطيب؛
املعنيـة  ألمـني العـام     ل اخلاصة   ةمثلاملمن خالل   إىل أن يقوم     ، األمني العام  يدعو  - ٥  

 ةتبـادل املعلومـات املناسـبة وإقامـة صـالت تفاعليـة يف أقـرب فرصـ                ب ،لحباألطفال والنـزاع املس  
 املرتبكـة ضـد األطفـال مـن قبـل أطـراف           التجـاوزات   احلكومات املعنية بشأن االنتهاكات و     مع

   تقريره الدوري؛يميكن إدراجها يف مرفق
 أن بعض أطراف النـزاع املسلح قد اسـتجابت لندائـه إليهـا بإعـداد               يالحظإذ    - ٦  

ــال      وتن ــد األطف ــاً لوقــف جتني ــذ خطــط عمــل ملموســة حمــددة زمني ــهاك  في واســتخدامهم يف انت
  ؛الواجب التطبيقألحكام القانون الدويل 

ـــزاع املــسلح الــ  يكــرر  )أ(   ــداءه إىل أطــراف الن ــر ي يف مرفقــواردة أمساؤهــا ن  تقري
عمـل لوقـف   األمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح الـيت مل تقـم بعـد بإعـداد وتنفيـذ خطـط                   

، الواجـب التطبيـق    وقتلهم وتشويههم، يف انتـهاك للقـانون الـدويل            واستخدامهم جتنيد األطفال 
ام وكذلك اغتصاب األطفـال وارتكـاب أشـكال أخـرى مـن العنـف اجلنـسي ضـدهم، إىل القيـ                

  بذلك دون املزيد من التأخري؛
ني ك احلـ ذلـ األطراف اليت لديها خطط عمل قائمة واليت أُدرجت منذ    ب يهيب  )ب(  

 إعداد خطط عمـل منفـصلة وتنفيـذها، حـسب االقتـضاء، لوقـف               ،رتكاهبا انتهاكات متعددة  ال
ــدارس و     ــى املـ ــررة علـ ــات املتكـ ــاء اهلجمـ ــشويههم؛ وإهنـ ــال وتـ ــل األطفـ ــشفيات؛ /قتـ أو املستـ

ألشـــخاص املـــشمولني باحلمايـــة واهلجمـــات املتكـــررة أو التهديـــدات بـــشن هجمـــات ضـــد ا 
ــا يف ــانون الـــدويل  أو/املـــدارس وبيتعلـــق  مـ ــهاك للقـ ، الواجـــب التطبيـــق املستـــشفيات، يف انتـ

  شكال أخرى من العنف اجلنسي ضدهم؛واغتصاب األطفال وارتكاب أ
 تقريـر األمـني العـام عـن األطفـال           يألطراف الواردة أمساؤها يف مرفق    اب يهيب  )ج(  

كـررة علـى    ، بـشن هجمـات مت     الواجـب التطبيـق   والنـزاع املسلح، اليت تنتـهك القـانون الـدويل          
هجمات متكررة أو التهديد بشن هجمات ضـد األشـخاص          شن  أو املستشفيات؛ و  /املدارس و 

القيـام،   النــزاع املـسلح،      تأو املستشفيات يف حاال   /املدارس و ب املشمولني باحلماية يف ما يتعلق    
  ات؛تجاوزيا لوقف تلك االنتهاكات والإعداد خطط عمل ملموسة وحمددة زمندون تأخري، ب
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 تقريـر األمـني العـام       يألطراف الواردة أمساؤها يف مرفقـ     ميع ا جب كذلكهيب  ي  )د(  
األخـرى املرتكبـة    التجـاوزات    جلميـع االنتـهاكات و     ىتـصد أن ت عن األطفـال والنــزاع املـسلح        

  تدابري حمددة هبذا اخلصوص؛التزامات ووأن تأخذ على عاتقها تنفيذ ضد األطفال، 
 تقريــر األمــني العــام عــن األطفــال ي مرفقــألطــراف الــواردة أمساؤهــا يف احيــث  )هـ(  

والنـزاع املسلح على تنفيـذ األحكـام الـواردة يف هـذه الفقـرة بتعـاون وثيـق مـع املمثلـة اخلاصـة                        
ــة بالرصــد       ــرق عمــل األمــم املتحــدة املعني ـــزاع املــسلح، وِف ــة باألطفــال والن لألمــني العــام املعني

  واإلبالغ على الصعيد القطري؛
 القيـام، يف إطـار مـن التـشاور          عضاء، يف هـذا الـسياق، علـى       الدول األ يشجع    - ٧  

األمـم  وأفرقة   املعنية بالرصد واإلبالغ على الصعيد القطري     الوثيق مع فرقة عمل األمم املتحدة       
  سبل لتيسري وضـع وتنفيـذ خطـط عمـل حمـددة زمنيـا وقيـام فرقـة                  املتحدة القطرية، باستحداث  

باسـتعراض ورصـد االلتزامـات والتعهـدات املتعلقـة      عمل األمم املتحـدة علـى الـصعيد القطـري       
  النـزاع املسلح؛حاالت ل يف اطفألحبماية ا

 على الـصعيد القطـري    بالرصد واإلبالغ    األمم املتحدة املعنية     فرقة عمل يدعو    - ٨  
 وكفالــة  يف تقاريرهــااملعلومــات ذات الــصلة املقدمــة مــن احلكومــة املعنيــة  إدراج إىل النظــر يف 

ة دقيقـة وموضـوعية     تكون املعلومات اليت يـتم مجعهـا واإلبـالغ عنـها مـن خـالل هـذه اآلليـ                   أن
  لتحقق منها؛قابلة لوموثوقة و
 تصميمه علـى كفالـة احتـرام قراراتـه املتعلقـة باألطفـال والنــزاع                يكرر تأكيد   - ٩  
  :ويف هذا السياقاملسلح، 
ـــزاع املــسلح   بالنــشاط املتواصــل لفريقــه العامــل املعــين باأل يرحــب  )أ(   طفــال والن

، )٢٠٠٥ (١٦١٢ مـن قـراره      ٨والتوصيات الصادرة عنه، على النحو الذي دعت إليه الفقرة          
  ويدعو الفريق إىل مواصلة تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس األمن؛

 بعـض األطـراف يف ارتكـاب االنتـهاكات          متاديقلق العميق إزاء    ال عن   يعرب  )ب(  
ــدابري حمــددة اهلــدف ومتدرجــة   رب عــن اســتعداده الختــا  ضــد األطفــال، ويعــ التجــاوزاتو ذ ت

ألحكــام ذات الــصلة  آخــذاًَ يف اعتبــاره ا يف ارتكــاب االنتــهاكات،  تماديــة األطــراف امل ضــد
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قراراته  من

 تعزيــز االتــصاالت بــني الفريــق العامــل وجلــان اجلــزاءات ذات الــصلة   يطلــب  )ج(  
ــادل املعلومــات املالئمــة     التابعــة ــشأن جمللــس األمــن، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تب ــهاكات ب  االنت

  النـزاع املسلح؛حاالت ت املرتكبة ضد األطفال يف تجاوزاوال
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ــصلة  يــشجع  )د(   ــه   جلــان اجلــزاءات ذات ال ــة   التابعــة ل علــى مواصــلة دعــوة املمثل
 علـى معلومـات      هـذه اللجـان    إطـالع  إىل   ملعنية باألطفال والنــزاع املـسلح      لألمني العام ا   ةاخلاص

حمددة تتعلق بواليتها من شأهنا أن تكـون مهمـة لعمـل اللجـان، ويـشجع جلـان اجلـزاءات علـى                 
مراعــاة التوصــيات ذات الــصلة الــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن األطفــال والنـــزاع املــسلح، 

ابعـة للجـان اجلـزاءات ذات       أفرقـة اخلـرباء الت    على أن تطلع     املمثلة اخلاصة لألمني العام      ويشجع
  دة واردة يف تقارير األمني العام؛معلومات حمد الصلة

، عند إنشاء أو تعديل أو جتديد والية أنظمة اجلـزاءات      النظر  عن اعتزامه  يعرب  )هـ(  
لقـانون  تنتـهك ا  أنـشطة   الـيت متـارس     ذات الصلة، يف إدراج أحكام تتعلق بأطراف النـزاع املـسلح           

  النـزاع املسلح؛حاالت فيما يتعلق حبقوق ومحاية األطفال يف يق الواجب التطبالدويل 
 الدول األعضاء اليت ترغب يف مواصلة إبـالغ جملـس األمـن مبعلومـات               يشجع  - ١٠  

  تنفيذ قراراته بشأن األطفال والنـزاع املسلح على القيام بذلك؛عن ذات صلة 
تمـادى  وفورية ضد مـن ي    الدول األعضاء املعنية اختاذ إجراءات حامسة       ب يهيب  - ١١  

كـذلك  يهيـب هبـا     ت ضد األطفال يف حاالت النـزاع املـسلح، و        جتاوزايف ارتكاب انتهاكات و   
الواجـب  املسؤولني عـن ارتكـاب هـذه االنتـهاكات احملظـورة مبوجـب القـانون الـدويل                  حماكمة  
م ، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم وقتلـهم وتـشويههم واغتـصاهب                    التطبيق

شـن  أو املستـشفيات و   /وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي، وشن اهلجمات على املـدارس و           
 على األشخاص املشمولني باحلماية يف ما يتعلـق باملـدارس      بشن اهلجمات أو التهديد   مات  اهلج
اآلليـات القـضائية الدوليـة      مـن خـالل     و،  الـنظم القـضائية الوطنيـة     عن طريق   أو املستشفيات،   /و

، هبدف وضع حد إلفـالت مـرتكيب       يف احلاالت اليت ينطبق فيها ذلك      نائية املختلطة واحملاكم اجل 
  تلك اجلرائم ضد األطفال من العقاب؛

ــسؤولية فـِـ يؤكــد   - ١٢   ــى     م ــالغ عل ــة بالرصــد واإلب ــم املتحــدة املعني رق عمــل األم
الفعالـة  ، عـن كفالـة املتابعـة        كـل وفـق واليتـه     الصعيد القطري، وأفرقة األمم املتحـدة القطريـة،         

زاع املـسلح، ورصـد مـا ُيحـرز مـن تقـدم وإبـالغ               ـباألطفـال والنـ   املتعلقة  لقرارات جملس األمن    
زاع املــسلح، وكفالــة ـه، بتعــاون وثيــق مــع ممثلتــه اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والنــ ـاألمــني العــام بــ

  زاع املسلح؛ـاالستجابة على حنو منسق للقضايا املتصلة باألطفال والن
لبه إىل األمني العام أن يكفل تناول مجيع تقاريره عـن حـاالت قطريـة                ط يكرر  - ١٣  

انبـــا حمـــددا مـــن التقريـــر، ويعـــرب  املـــسلحة بوصـــفها جالنــــزاعاتحمـــددة مـــسألة األطفـــال و
يتعلـق   اعتزامه إيالء اهتمامه الكامل للمعلومات الـواردة يف هـذه التقـارير، مبـا يف ذلـك مـا                   عن
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زاع ـلــصلة وتوصــيات فريقــه العامــل املعــين باألطفــال والنــ  بتنفيــذ قــرارات جملــس األمــن ذات ا 
  تلك احلاالت يف جدول أعماله؛ التطرق إىل املسلح، عند

 قــراره مواصــلة إدراج أحكــام حمــّددة حلمايــة الطفــل يف واليــات  يعيــد تأكيــد  - ١٤  
فـاد  مجيع بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبناء الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية، ويـشّجع علـى إي                 

األمني العــام كفالــة اســتقدام هـــيب بــمستـشارين معنــيني حبمايــة األطفــال إىل تلــك البعثــات، وي 
هؤالء املستشارين وإيفادهم على حنو يتماشى مع قرارات اجمللس القطريـة اخلاصـة هبـذا الـشأن                 
ومــع التوجيــه الــصادر عــن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم بــشأن سياســة تعمــيم مراعــاة حقــوق 

  تضررين من النـزاعات املسلحة وتأمني سالمتهم؛األطفال امل
ــب  - ١٥   ــدول إىل يطل ــضاء ال ــات ،األع ــم وبعث ــظ املتحــدة األم ــسالم حلف ــاء ال  وبن
 الوثيـق  وبالتعـاون  ،والياته إطار يف كل القطرية، املتحدة األمم وأفرقة السياسية اوبعثاهت السالم

 املعلومـات  لتبـادل  املناسـبة  التنـسيق  توآليا االستراتيجيات وضع املعنية، البلدان حكومات مع
 مراعـاة  مـع  للحـدود،  العابرة القضايا سيما وال الطفل، حبماية املتعلقة الشواغل بشأن والتعاون

 باألطفـال  املعـين  األمـن  جمللـس  التـابع  العامـل  الفريـق  إليهـا  توصل اليت الصلة ذات االستنتاجات
  ؛)٢٠٠٥( ١٦١٢ همن قرار) د (٢ والفقرة املسلح، زاعـوالن

ــد    إذ يرّحـــب  - ١٦   ــة بالرصـ ــة املعنيـ ــل القطريـ ــه فـــرق العمـ ــدم الـــذي أحرزتـ  بالتقـ
ــٌر        ــة أم ــزوَّدة بالقــدرات الوافي ــزَّزة وم ــالغ مع ــة رصــد وإب ــد أن وجــود آلي ــالغ، وإذ يؤكّ واإلب

وافية لتوصيات األمني العـام واسـتنتاجات الفريـق العامـل املعـين           ـة  ضروري لضمان إجراء متابع   
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢نـزاع املسلّح، وفقا لقراريه باألطفال وال

 آليـة  تـشغيل  ذلك يف مبا ،الالزمة التدابري اختاذ مواصلة العام األمني إىل يطلب  - ١٧  
 الفـوري  التحرك يتسىن لكي ، يف احلاالت اليت ينطبق فيها ذلك      طاقتها بكامل واإلبالغ الرصد

 األطفــال، ضــد املرتكبــةتجــاوزات وال االنتــهاكات جلميــع الفعــال والتــصدي الــدعوة جمــال يف
 وموثوقـة  وموضـوعية  دقيقـة جبمعها وإبالغهـا     اآللية هذهتقوم   اليت املعلومات تكون أن وكفالة

  ؛منها تحقققابلة للو
 وإعـــادة وتـــسرحيهم األطفـــال ســـالح زعـلنـــ فعالـــة بـــرامج وضـــع أن يؤكـــد  - ١٨  
 الفاعلـة  األطـراف  من وغريها اليونيسيف احددهت اليت املمارسات أفضلعلى أساس    إدماجهم،

 مجيــع لرفــاهمبــا فيهــا منظمــة العمــل الدوليــة، أمـــر حيـــوي   الطفــل، مايــةاملعنيــة حب الــصلة ذات
انتـهاك  يف   املـسلّحة،  واجلماعـات  القـوات  جانب من استخدامهم أو جتنيدهم متّ الذين األطفال
 وحيــث الــدائمني، واألمــن لــسالما لتحقيــقالواجــب التطبيــق، وعامــل حاســم   الــدويل للقــانون

ــات ــة احلكوم ــات الوطني ــة واجله ــى املاحن ــل أن عل ــذه حــصول تكف ــربامج ه ــة ال ــى اجملتمعي  عل
  طـرد؛ الوقت املناسب وعلى حنو ميف والتمويل املوارد من يكفي ما
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 الـسالم  بنـاء  جلنـة  فيهـا  مبـا  املتحـدة،  األمـم  وكيانـات  األعـضاء  لدول با هيـبي  - ١٩  
 املـسلحة  زاعاتـالنـ ب املتـضررين  األطفـال  محايـة  مـسألة دمــج    كفالة املعنية، األخرى واألطراف
 للمــسائل األولويــةعطــاء إ وكفالــة الــسالم، عمليــات مجيــعيف  ومتكينــهم ورفــاههم وحقــوقهم
ــب املتــضررين باألطفــال املتــصلة ــرامجخطـــط و يف املــسلحة زاعاتـالن تعــايف ال واســتراتيجيات ب
  ؛زاعـالن انتهاء بعد اإلعمار

جملـس األمـن    إطالع   املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والنـزاع املسلح إىل         يدعو  - ٢٠  
التقريــر الــدوري لألمــني العــام عــن األطفــال ـْي طرائــق إدراج أطــراف النـــزاعات يف مرفقَــعلــى 

  والنـزاع املسلح، مبا يتيح إجراء تبادل لوجهات النظر؛
ــدعم   فريقــه العامــل املعــين باأل  إىل يوعـــز  - ٢١   ـــزاع املــسلح أن يقــوم، ب طفــال والن

املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والنـزاع املسلّح، ويف غضون سنة، بالنظر يف طائفـة عريـضة                من
مــن اخليــارات الــيت ميكــن مــن خالهلــا ممارســة مزيــد مــن الــضغط علــى مــداومي ارتكــاب             

  ضد األطفال يف حاالت النـزاع املسلح؛تجاوزات االنتهاكات وال
ــام األمـــني إىل يطلـــب  - ٢٢   ــدم  العـ ــولأن يقـ ــران حبلـ ــه /حزيـ ــرا ٢٠١٢يونيـ  تقريـ

 القــرار، هــذا ذلــك يف مبــا املــسلح، زاعـوالنــ األطفــال عــن الرئاســية وبياناتــه هاتــقرار تنفيــذ عــن
  :يلي ما أمور، مجلة يف يتضمن،
ــوائم  )أ(   ــة ق ــاألطراف مرفق ــ حــاالت يف ب ــسلح زاعـالن ــى املدرجــة امل  جــدول عل
 ١٨٨٢مــن القــرار  ) أ (١٩ للفقــرة وفقــا احلــاالت، مــن غريهــا يف أو األمــن سجملــ أعمــال

  القرار؛ هذا من ٣والفقرة ) ٢٠٠٩(
ـْين من أجل   معلومات عن التدابري املتخذة من جانب األطراف املدرجة يف املرفقَ           )ب(  

  املسلح؛ زاعـالنحاالت املرتكبة ضد األطفال يف والتجاوزات وضع حد جلميع االنتهاكات 
 مبوجــب املنــشأة واإلبــالغ الرصــد آليــة تنفيــذ يف احملــرز التقــدم عــن معلومــات  )ج(  

  ؛)٢٠٠٥( ١٦١٢ هقرار
 املـسلح  زاعـالن أطراف إلدراج املستخدمة واإلجراءات رـيـاملعاي عن معلومات  )د(  

 اآلراء مراعـاة  مـع  مـن هـذا القـرار،        ٣وفقـا للفقـرة      منـها، شـطبها   و الدورية تقاريرهـْي  مرفقَ يف
 الـيت  الرمسيـة  غـري  اإلعالميـة جلسات اإلحاطـة     أثناء العامل الفريق أعضاء مجيع عنها عربي اليت

  ؛٢٠١١ عام هناية قبل ستعقد
  .الفعلي نظره قيد املسألة هذه إبقاء يقرر  - ٢٣  

  


	القرار 1998 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6581، المعقودة في 12 تموز/يوليه 2001

	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد قراراته 1261 (1999) المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، و 1314 (2000) المؤرخ 11 آب/أغسطس 2000، و 1379 (2001) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و 1460 (2003) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2003، و 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004، و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005، و 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009، وجميع البيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه، التي تساهم في رسم إطار شامل لتناول حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح،
	وإذ يكرر تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وفي هذا الصدد، التزامه بالتصدي للتأثير الواسع النطاق للنزاعات المسلحة على الأطفال،
	وإذ يدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال الصارم للالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي إزاء حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، فضلا عن اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977،
	وإذ يسلّم بأن تنفيذ قراريه 1612 (2005) و 1882 (2009) قد حقق تقدما أسفر عن إخلاء سبيل أطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم، وعن الدخول في حوار أكثر انتظاماً مع فرقة عمل مجلس الأمن على الصعيد القطري وأطراف النزاعات المسلحة بشأن تنفيذ خطط عمل محددة زمنيا، معربا في نفس الوقت عن استمرار شعوره بالقلق الشديد إزاء عدم إحراز تقدم على الأرض في بعض الحالات المثيرة للقلق التي لا تزال فيها أطراف النزاعات تنتهك دون عقاب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الواجب التطبيق المتصل بحقوق وحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح،
	وإذ يؤكد المسؤولية الرئيسية للحكومات عن توفير الحماية والإغاثة لجميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وإذا يكرر تأكيد أن جميع الإجراءات التي ستتخذها كيانات الأمم المتحدة داخل إطار آلية الرصد والإبلاغ يتعين أن تصمَّم على نحو يجعلها مساندة ومكملة، حسب الاقتضاء، لأدوار الحكومات الوطنية في مجالي الحماية وإعادة التأهيل،
	واقتناعا منه بضرورة أن تكون حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح جانبا هاما في أية استراتيجية شاملة لفض النزاعات،
	وإذ يشير إلى مسؤوليات الدول عن وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغير ذلك من الجرائم الشنيعة التي تستهدف الأطفال،
	وإذ يؤكد الحاجة إلى تقديم جميع المدعى ارتكابهم جرائم ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح إلى العدالة عن طريق نظم العدالة الوطنية ومن خلال آليات قضائية دولية ومحاكم جنائية مختلطة في الحالات التي ينطبق فيها ذلك، من أجل إنهاء الإفلات من العقاب،
	وإذ يلاحظ أيضا الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 11 أيار/مايو 2011(A/65/820-S/2011/250)، وإذ يؤكد أن هذا القرار لا يسعى إلى الفصل بأي شكل قانوني في ما إذا كانت أي من الحالات المشار إليها في تقرير الأمين العام تعد أو لا تُعد نزاعا مسلحا في سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ولا ينطوي على أي حكم مسبق على الوضع القانوني للأطراف التي ليست دولا ولها دخل بهذه الحالات،
	وإذ يعرب عن القلق العميق إزاء الاعتداءات المرتكبة والتهديدات بارتكابها بالمخالفة للقانون الدولي الواجب التطبيق ضد المدارس و/أو المستشفيات، والأشخاص المشمولين بالحماية فيما يتصل بها، وإزاء إغلاق المدارس والمستشفيات في حالات النزاع المسلح نتيجة للاعتداءات أو التهديد بها، ويهيب بجميع أطراف النزاعات المسلحة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والتهديدات،
	وإذ يشير إلى أحكام قرار الجمعية العامة بشأن ”الحق في التعليم في حالات الطوارئ“ (A/RES/64/290) المتصلة بالأطفال في حالات النزاع المسلح،
	وإذ يلاحظ أن المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في التعليم وتضع على كاهل الدول الأطراف في الاتفاقية التزامات، بهدف الإعمال التدريجي لهذا الحق على أساس تكافؤ الفرص،
	1 - يدين بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الواجب التطبيق التي تنطوي على تجنيد الأطفال واستخدامهم بواسطة أطراف النزاعات المسلحة، وقيام هؤلاء الأطراف بإعادة تجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم واغتصابهم وإخضاعهم لغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والاختطاف، وشن هجمات على المدارس أو المستشفيات، ومنع أطراف النزاعات المسلحة إيصال المساعدات الإنسانية، وجميع ما سوى ذلك من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح؛
	2 - يؤكد من جديد أن آلية الرصد والإبلاغ سيستمر تنفيذها في الحالات المدرجة في المرفقين الأول والثاني من تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح، بما يتمشى مع المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 2 من قراره 1612 (2005) وأن إنشاء هذه الآلية وتطبيقها لا ينطويان على حكم مسبق على قرار مجلس الأمن بإدراج أو عدم إدراج حالة معينة في جدول أعماله ولا ينبغي أن يُفهَم منهما ضِمنا اتخاذ المجلس قرارا بالإدراج أو عدمه؛
	3 - يشير إلى الفقرة 16 من قراره 1379 (2001) ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في مرفقي تقاريره عن الأطفال والنزاع المسلح أطراف النزاعات المسلحة التي تقوم، على نحو يخل بالقانون الدولي الواجب التطبيق، بما يلي:
	(أ) شن هجمات متكررة على المدارس و/أو المستشفيات؛
	(ب) شن هجمات متكررة على الأشخاص المشمولين بالحماية فيما يتصل بالمدارس و/أو المستشفيات أو التهديد بشن هجمات عليهم؛
	في حالات النزاع المسلح، مع مراعاة جميع الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المرتكبة ضد الأطفال، ويلاحظ أن هذه الفقرة ستنطبق على الحالات التي تسري عليها الشروط المحددة في الفقرة 16 من قراره 1379 (2001)؛
	4 - يحث أطراف النـزاع المسلح على الامتناع عن الأعمال التي تعرقل وصول الأطفال إلى مرافق التعليم والخدمات الصحية، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل أنشطة الرصد والإبلاغ بشأن جملة أمور منها الاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وبشأن الهجمات و/أو عمليات الاختطاف التي تستهدف المدرسين والعاملين في المجال الطبي؛
	5 - يدعو الأمين العام، إلى أن يقوم من خلال الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، بتبادل المعلومات المناسبة وإقامة صلات تفاعلية في أقرب فرصة مع الحكومات المعنية بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتبكة ضد الأطفال من قبل أطراف يمكن إدراجها في مرفقي تقريره الدوري؛
	6 - إذ يلاحظ أن بعض أطراف النـزاع المسلح قد استجابت لندائه إليها بإعداد وتنفيذ خطط عمل ملموسة محددة زمنياً لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في انتهاك لأحكام القانون الدولي الواجب التطبيق؛
	(أ) يكرر نداءه إلى أطراف النـزاع المسلح الواردة أسماؤها في مرفقي تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح التي لم تقم بعد بإعداد وتنفيذ خطط عمل لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، وكذلك اغتصاب الأطفال وارتكاب أشكال أخرى من العنف الجنسي ضدهم، إلى القيام بذلك دون المزيد من التأخير؛
	(ب) يهيب بالأطراف التي لديها خطط عمل قائمة والتي أُدرجت منذ ذلك الحين لارتكابها انتهاكات متعددة، إعداد خطط عمل منفصلة وتنفيذها، حسب الاقتضاء، لوقف قتل الأطفال وتشويههم؛ وإنهاء الهجمات المتكررة على المدارس و/أو المستشفيات؛ والهجمات المتكررة أو التهديدات بشن هجمات ضد الأشخاص المشمولين بالحماية في ما يتعلق بالمدارس و/أو المستشفيات، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، واغتصاب الأطفال وارتكاب أشكال أخرى من العنف الجنسي ضدهم؛
	(ج) يهيب بالأطراف الواردة أسماؤها في مرفقي تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح، التي تنتهك القانون الدولي الواجب التطبيق، بشن هجمات متكررة على المدارس و/أو المستشفيات؛ وشن هجمات متكررة أو التهديد بشن هجمات ضد الأشخاص المشمولين بالحماية في ما يتعلق بالمدارس و/أو المستشفيات في حالات النـزاع المسلح، القيام، دون تأخير، بإعداد خطط عمل ملموسة ومحددة زمنيا لوقف تلك الانتهاكات والتجاوزات؛
	(د) يهيب كذلك بجميع الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقي تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح أن تتصدى لجميع الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المرتكبة ضد الأطفال، وأن تأخذ على عاتقها تنفيذ التزامات وتدابير محددة بهذا الخصوص؛
	(هـ) يحث الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقي تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح على تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الفقرة بتعاون وثيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، وفِرق عمل الأمم المتحدة المعنية بالرصد والإبلاغ على الصعيد القطري؛
	7 - يشجع الدول الأعضاء، في هذا السياق، على القيام، في إطار من التشاور الوثيق مع فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالرصد والإبلاغ على الصعيد القطري وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، باستحداث سبل لتيسير وضع وتنفيذ خطط عمل محددة زمنيا وقيام فرقة عمل الأمم المتحدة على الصعيد القطري باستعراض ورصد الالتزامات والتعهدات المتعلقة بحماية الأطفال في حالات النـزاع المسلح؛
	8 - يدعو فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالرصد والإبلاغ على الصعيد القطري إلى النظر في إدراج المعلومات ذات الصلة المقدمة من الحكومة المعنية في تقاريرها وكفالة أن تكون المعلومات التي يتم جمعها والإبلاغ عنها من خلال هذه الآلية دقيقة وموضوعية وموثوقة وقابلة للتحقق منها؛
	9 - يكرر تأكيد تصميمه على كفالة احترام قراراته المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح، وفي هذا السياق:
	(أ) يرحب بالنشاط المتواصل لفريقه العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح والتوصيات الصادرة عنه، على النحو الذي دعت إليه الفقرة 8 من قراره 1612 (2005)، ويدعو الفريق إلى مواصلة تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن؛
	(ب) يعرب عن القلق العميق إزاء تمادي بعض الأطراف في ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، ويعرب عن استعداده لاتخاذ تدابير محددة الهدف ومتدرجة ضد الأطراف المتمادية في ارتكاب الانتهاكات، آخذاًَ في اعتباره الأحكام ذات الصلة من قراراته 1539 (2004) و 1612 (2005) و 1882 (2009)؛
	(ج) يطلب تعزيز الاتصالات بين الفريق العامل ولجان الجزاءات ذات الصلة التابعة لمجلس الأمن، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات الملائمة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح؛
	(د) يشجع لجان الجزاءات ذات الصلة التابعة له على مواصلة دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح إلى إطلاع هذه اللجان على معلومات محددة تتعلق بولايتها من شأنها أن تكون مهمة لعمل اللجان، ويشجع لجان الجزاءات على مراعاة التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح، ويشجع الممثلة الخاصة للأمين العام على أن تطلع أفرقة الخبراء التابعة للجان الجزاءات ذات الصلة معلومات محددة واردة في تقارير الأمين العام؛
	(هـ) يعرب عن اعتزامه النظر، عند إنشاء أو تعديل أو تجديد ولاية أنظمة الجزاءات ذات الصلة، في إدراج أحكام تتعلق بأطراف النـزاع المسلح التي تمارس أنشطة تنتهك القانون الدولي الواجب التطبيق فيما يتعلق بحقوق وحماية الأطفال في حالات النـزاع المسلح؛
	10 - يشجع الدول الأعضاء التي ترغب في مواصلة إبلاغ مجلس الأمن بمعلومات ذات صلة عن تنفيذ قراراته بشأن الأطفال والنـزاع المسلح على القيام بذلك؛
	11 - يهيب بالدول الأعضاء المعنية اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد من يتمادى في ارتكاب انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح، ويهيب بها كذلك محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات المحظورة بموجب القانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك ما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم واغتصابهم وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، وشن الهجمات على المدارس و/أو المستشفيات وشن الهجمات أو التهديد بشن الهجمات على الأشخاص المشمولين بالحماية في ما يتعلق بالمدارس و/أو المستشفيات، عن طريق النظم القضائية الوطنية، ومن خلال الآليات القضائية الدولية والمحاكم الجنائية المختلطة في الحالات التي ينطبق فيها ذلك، بهدف وضع حد لإفلات مرتكبي تلك الجرائم ضد الأطفال من العقاب؛
	12 - يؤكد مسؤولية فِرق عمل الأمم المتحدة المعنية بالرصد والإبلاغ على الصعيد القطري، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، كل وفق ولايته، عن كفالة المتابعة الفعالة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح، ورصد ما يُحرز من تقدم وإبلاغ الأمين العام بـه، بتعاون وثيق مع ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، وكفالة الاستجابة على نحو منسق للقضايا المتصلة بالأطفال والنـزاع المسلح؛
	13 - يكرر طلبه إلى الأمين العام أن يكفل تناول جميع تقاريره عن حالات قطرية محددة مسألة الأطفال والنـزاعات المسلحة بوصفها جانبا محددا من التقرير، ويعرب عن اعتزامه إيلاء اهتمامه الكامل للمعلومات الواردة في هذه التقارير، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتوصيات فريقه العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح، عند التطرق إلى تلك الحالات في جدول أعماله؛
	14 - يعيد تأكيد قراره مواصلة إدراج أحكام محدّدة لحماية الطفل في ولايات جميع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبناء السلام وبعثاتها السياسية، ويشجّع على إيفاد مستشارين معنيين بحماية الأطفال إلى تلك البعثات، ويهـيب بالأمين العام كفالة استقدام هؤلاء المستشارين وإيفادهم على نحو يتماشى مع قرارات المجلس القطرية الخاصة بهذا الشأن ومع التوجيه الصادر عن إدارة عمليات حفظ السلام بشأن سياسة تعميم مراعاة حقوق الأطفال المتضررين من النـزاعات المسلحة وتأمين سلامتهم؛
	15 - يطلب إلى الدول الأعضاء، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبناء السلام وبعثاتها السياسية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، كل في إطار ولاياته، وبالتعاون الوثيق مع حكومات البلدان المعنية، وضع الاستراتيجيات وآليات التنسيق المناسبة لتبادل المعلومات والتعاون بشأن الشواغل المتعلقة بحماية الطفل، ولا سيما القضايا العابرة للحدود، مع مراعاة الاستنتاجات ذات الصلة التي توصل إليها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنـزاع المسلح، والفقرة 2 (د) من قراره 1612 (2005)؛
	16 - إذ يرحّب بالتقدم الذي أحرزته فرق العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ، وإذ يؤكّد أن وجود آلية رصد وإبلاغ معزَّزة ومزوَّدة بالقدرات الوافية أمرٌ ضروري لضمان إجراء متابعـة وافية لتوصيات الأمين العام واستنتاجات الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلّح، وفقا لقراريه 1612 (2005) و 1882 (2009)؛
	17 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تشغيل آلية الرصد والإبلاغ بكامل طاقتها في الحالات التي ينطبق فيها ذلك، لكي يتسنى التحرك الفوري في مجال الدعوة والتصدي الفعال لجميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال، وكفالة أن تكون المعلومات التي تقوم هذه الآلية بجمعها وإبلاغها دقيقة وموضوعية وموثوقة وقابلة للتحقق منها؛
	18 - يؤكد أن وضع برامج فعالة لنـزع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم، على أساس أفضل الممارسات التي حددتها اليونيسيف وغيرها من الأطراف الفاعلة ذات الصلة المعنية بحماية الطفل، بما فيها منظمة العمل الدولية، أمـر حيـوي لرفاه جميع الأطفال الذين تمّ تجنيدهم أو استخدامهم من جانب القوات والجماعات المسلّحة، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، وعامل حاسم لتحقيق السلام والأمن الدائمين، ويحث الحكومات الوطنية والجهات المانحة على أن تكفل حصول هذه البرامج المجتمعية على ما يكفي من الموارد والتمويل في الوقت المناسب وعلى نحو مطـرد؛
	19 - يهيـب بالدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، بما فيها لجنة بناء السلام والأطراف الأخرى المعنية، كفالة دمـج مسألة حماية الأطفال المتضررين بالنـزاعات المسلحة وحقوقهم ورفاههم وتمكينهم في جميع عمليات السلام، وكفالة إعطاء الأولوية للمسائل المتصلة بالأطفال المتضررين بالنـزاعات المسلحة في خطـط وبرامج واستراتيجيات التعافي الإعمار بعد انتهاء النـزاع؛
	20 - يدعو الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح إلى إطلاع مجلس الأمن على طرائق إدراج أطراف النـزاعات في مرفقَـيْ التقرير الدوري للأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح، بما يتيح إجراء تبادل لوجهات النظر؛
	21 - يوعـز إلى فريقه العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح أن يقوم، بدعم من الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلّح، وفي غضون سنة، بالنظر في طائفة عريضة من الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة مزيد من الضغط على مداومي ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بحلول حزيران/يونيه 2012 تقريرا عن تنفيذ قراراته وبياناته الرئاسية عن الأطفال والنـزاع المسلح، بما في ذلك هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، ما يلي:
	(أ) قوائم مرفقة بالأطراف في حالات النـزاع المسلح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن أو في غيرها من الحالات، وفقا للفقرة 19 (أ) من القرار 1882 (2009) والفقرة 3 من هذا القرار؛
	(ب) معلومات عن التدابير المتخذة من جانب الأطراف المدرجة في المرفقَـيْن من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح؛
	(ج) معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المنشأة بموجب قراره 1612 (2005)؛
	(د) معلومات عن المعايـيـر والإجراءات المستخدمة لإدراج أطراف النـزاع المسلح في مرفقَـيْ تقاريره الدورية وشطبها منها، وفقا للفقرة 3 من هذا القرار، مع مراعاة الآراء التي يعرب عنها جميع أعضاء الفريق العامل أثناء جلسات الإحاطة الإعلامية غير الرسمية التي ستعقد قبل نهاية عام 2011؛
	23 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

