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  )٢٠١٢ (٢٠٦٨القرار     
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٩، املعقودة يف ٦٨٣٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
 ١٩٩٩أغـــــسطس / آب٢٥املـــــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦١ قراراتـــــه إذ يعيـــــد تأكيـــــد  

املــــــــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٩ و ٢٠٠٠أغــــــــسطس / آب١١املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٤ و
 ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠ و   ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠
 / متـوز  ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و   ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٢٢املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩و  

) ٢٠١١ (١٩٩٨  و٢٠٠٩أغـــــسطس / آب٤املـــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و ٢٠٠٥ يوليـــــه
، والــيت  ومجيــع البيانــات الــيت أدىل هبــا رئيــسه يف هــذا الــصدد  ٢٠١١يوليــه / متــوز١٢املــؤرخ 

   املسلح،النـزاعتساهم يف وضع إطار شامل ملعاجلة مسألة محاية األطفال املتضررين من 
 مـسؤوليته الرئيـسية عـن صـون الـسالم واألمـن الـدوليني والتزامـه يف           وإذ يكرر تأكيد    

 زاع املسلح يف األطفال،ـهذا الصدد بالتصدي للتأثري الواسع النطاق للن

ــام املـــؤرخ وقـــد نظـــر يف تقريـــر األمـــني     -A/66/782 (٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٢٦العـ

S/2012/261 (أن هــذا القــرار ال يــسعى إىل البــت قانونــا فيمــا إذا كانــت احلــاالت   وإذ يؤكــد 
املشار إليها يف تقرير األمـني العـام تعـّد أو ال تعـّد نزاعـات مـسلحة يف سـياق اتفاقيـات جنيـف           

سبق بـشأن الوضـع القـانوين لألطـراف         وبروتوكوليها اإلضافيني، وال ينطوي على أي حكم مـ        
  ،الضالعة يف تلك احلاالت من غري الدول

ــع األطفــال     وإذ يؤكــد   ــة جلمي ــة واإلغاث ــوفري احلماي ــدور الرئيــسي للحكومــات يف ت  ال
ـــزاعاملتــضررين مــن  ــع اإلجــراءات الــيت    الن ــد ضــرورة أن هتــدف مجي  املــسلح، وإذ يكــرر تأكي

آلية الرصد واإلبالغ إىل دعـم األدوار الـيت تـضطلع هبـا          تتخذها كيانات األمم املتحدة يف إطار       
  احلكومات الوطنية يف جمايل احلماية والتأهيل واستكماهلا، حسب االقتضاء،
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  ، املسلحالنـزاع أمهية توفري احلماية الشاملة لألطفال يف مجيع حاالت وإذ يؤكد  
 ١٩٩٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ بــــأن تنفيــــذ قراراتــــه   موإذ يــــسلّ  

قد حقق تقدما متثل ال سيما يف تـسريح اآلالف مـن األطفـال، وتوقيـع خطـط عمـل          ) ٢٠١١(
 مـن مرفقـي تقريـر    النــزاع  املـسلح واألمـم املتحـدة وحـذف أمسـاء أطـراف          النــزاع بني أطـراف    

  ،األمني العام السنوي
 إزاء عـدم إحـراز تقـدم علـى أرض الواقـع يف بعـض                وإذ ال يزال يساوره بـالغ القلـق         
 تنتـــهك دون عقـــاب األحكـــام النــــزاع املـــسلح الـــيت ال تـــزال فيهـــا أطـــراف النــــزاعت حـــاال
  ، املسلحالنـزاعالصلة من القانون الدويل املنطبق فيما يتعلق حبقوق األطفال ومحايتهم يف  ذات

 بأمهيــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة مــن أجــل محايــة األطفــال املتــضررين مــن    موإذ يــسلّ  
ادة إدمــاجهم وتأهيلــهم، مــع مراعــاة ضــرورة تــويل الــسلطات الوطنيــة ات املــسلحة وإعــالنـــزاع

  ،زمام األمور يف هذا الصدد
ــشري   ــة       وإذ ي ــالت مــن العقــاب وحماكم ــدول عــن وضــع حــد لإلف  إىل مــسؤوليات ال

املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وغـري ذلـك مـن اجلـرائم                 
  ،ألطفالالشنيعة املرتكبة ضد ا

 ضــرورة تقــدمي مجيــع املــدعى ارتكــاهبم جــرائم ضــد األطفــال يف حــاالت    وإذ يؤكــد  
 املــسلح إىل العدالــة عــن طريــق نظــم العدالــة الوطنيــة وآليــات العدالــة الدوليــة واحملــاكم  النـــزاع

  ،اجلنائية املختلطة يف احلاالت اليت ينطبق فيها ذلك هبدف وضع حد لإلفالت من العقاب
ــضا    ــظ أيـ ــة     وإذ يالحـ ــي للمحكمـ ــا األساسـ ــام رومـ ــن نظـ ــصلة مـ ــام ذات الـ  األحكـ
  الدولية، اجلنائية

 النــزاع  بتعيني املمثلة اخلاصة اجلديـدة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال و              يرحب  - ١  
املــسلح، ويــربز أمهيــة مــا تــضطلع بــه مــن أعمــال تنفيــذا لواليتــها مــن أجــل محايــة األطفــال يف   

  سلح، وفقا لقرارات جملس األمن ذات الصلة؛ املالنـزاعحاالت 
 مجيع انتـهاكات القـانون الـدويل املنطبـق املتمثلـة يف جتنيـد أطـراف              يدين بقوة   - ٢  
ـــزاع ــشويههم واغتـــصاهبم    النـ ــهم وتـ ــدهم وقتلـ ــادة جتنيـ ــتخدامهم وإعـ ــال واسـ  املـــسلح لألطفـ

ملــدارس وإخــضاعهم ألشــكال أخــرى مــن العنــف اجلنــسي واختطــافهم وشــن اهلجمــات علــى ا
 مجيـع  ويطالـب  املسلح مبنع إيصال املساعدة اإلنـسانية،     النـزاعأو املستشفيات وقيام أطراف     /و

  األطراف املعنية بوضع حد هلذه املمارسات على الفور واختاذ تدابري خاصة حلماية األطفال؛
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 إزاء متـادي بعـض األطـراف يف ارتكـاب االنتـهاكات             يعرب عن بـالغ القلـق       - ٣  
 املــسلح، يف جتاهــل ســافر لقراراتــه بــشأن هــذه النـــزاعضــد األطفــال يف حــاالت والتجــاوزات 

  :املسألة، ويف هذا الصدد
ــذه     يهيـــب  )أ(   ــاب هـ ــن ارتكـ ــسؤولني عـ ــة املـ ــة حماكمـ ــضاء املعنيـ ــدول األعـ  بالـ

  االنتهاكات عن طريق نظم العدالة الوطنية وآليات العدالة الدولية، حيثما ينطبق ذلك؛
داده الختاذ تدابري حمددة اهلدف وتدرجيية ضـد مـن يتمـادى             استع يكرر تأكيد   )ب(  

) ٢٠٠٤ (١٥٣٩يف ارتكاب االنتهاكات، آخذا يف اعتباره األحكام ذات الـصلة مـن قراراتـه               
  ؛)٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و 

 املمثلـة اخلاصـة لألمـني العــام إىل تقـدمي إحاطـة إىل جملـس األمـن بــشأن        يـدعو   - ٤  
 املتعلقـة بعمليــة احلـذف مــن املـرفقني والتقــدم احملـرز، مبــا يتـيح إجــراء تبـادل لــآلراء يف       املـسائل 

  الصدد؛ هذا
 املــسلح إىل أن يقــوم، النـــزاع الفريــق العامــل املعــين باألطفــال ويكــرر دعوتــه  - ٥  

 املسلح، ويف غضون سنة، بـالنظر يف جمموعـة          النـزاعبدعم من املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال و      
واســعة مــن اخليــارات الــيت ميكــن مــن خالهلــا ممارســة مزيــد مــن الــضغط علــى مــن يتمــادى يف   

   املسلح؛النـزاعارتكاب االنتهاكات والتجاوزات ضد األطفال يف حاالت 
 إىل األمـني العـام أن يواصـل تقـدمي تقـاريره الـسنوية إىل اجمللـس بـشأن                     يطلب  - ٦  

 املـسلح، وأن يقـدم تقريـره املقبـل حبلـول      النــزاع ل وتنفيذ قراراته وبياناتـه الرئاسـية عـن األطفـا     
  ؛٢٠١٣يونيه /حزيران

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧  
  
  


	القرار 2068 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6838، المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2012

	إن مجلس الأمن،
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	وإذ يكرر تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين والتزامه في هذا الصدد بالتصدي للتأثير الواسع النطاق للنـزاع المسلح في الأطفال،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2012 (A/66/782-S/2012/261) وإذ يؤكد أن هذا القرار لا يسعى إلى البت قانونا فيما إذا كانت الحالات المشار إليها في تقرير الأمين العام تعدّ أو لا تعدّ نزاعات مسلحة في سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ولا ينطوي على أي حكم مسبق بشأن الوضع القانوني للأطراف الضالعة في تلك الحالات من غير الدول،
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	وإذ يؤكد أهمية توفير الحماية الشاملة للأطفال في جميع حالات النـزاع المسلح،
	وإذ يسلّم بأن تنفيذ قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) قد حقق تقدما تمثل لا سيما في تسريح الآلاف من الأطفال، وتوقيع خطط عمل بين أطراف النـزاع المسلح والأمم المتحدة وحذف أسماء أطراف النـزاع من مرفقي تقرير الأمين العام السنوي،
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	وإذ يؤكد ضرورة تقديم جميع المدعى ارتكابهم جرائم ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح إلى العدالة عن طريق نظم العدالة الوطنية وآليات العدالة الدولية والمحاكم الجنائية المختلطة في الحالات التي ينطبق فيها ذلك بهدف وضع حد للإفلات من العقاب،
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	4 - يدعو الممثلة الخاصة للأمين العام إلى تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن المسائل المتعلقة بعملية الحذف من المرفقين والتقدم المحرز، بما يتيح إجراء تبادل للآراء في هذا الصدد؛
	5 - يكرر دعوته الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح إلى أن يقوم، بدعم من الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، وفي غضون سنة، بالنظر في مجموعة واسعة من الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة مزيد من الضغط على من يتمادى في ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقاريره السنوية إلى المجلس بشأن تنفيذ قراراته وبياناته الرئاسية عن الأطفال والنـزاع المسلح، وأن يقدم تقريره المقبل بحلول حزيران/يونيه 2013؛
	7 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

