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 موجهـة مـن رئـيس جملـس األمـن      ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثـاين ٢٨رسالة مؤرخة      
  إىل األمني العام

  
ينــاير / كــانون الثــاين١٨أحيــل إلــيكم، بــصفيت رئيــسا جمللــس األمــن، رســالة مؤرخــة     
 من رئيسة الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح، املنـشأ عمـال بقـرار جملـس                       ٢٠١٣
ــق العامــل يف    )٢٠٠٥ (١٦١٢األمــن  ــيت اعتمــدها الفري ، أُعــّدت اســتنادا إىل االســتنتاجات ال
  ).انظر املرفق) (S/AC.51/2012/3 (٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ١٩

  خان مسعود )توقيع(
 رئيس جملس األمن
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  مرفق
   موجهة إىل األمني العام من ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٨رسالة مؤرخة     

  
، تنـــاول الفريـــق العامـــل املعـــين ٢٠١٢مـــايو / أيـــار٣١ يف ، املعقـــودة٣٣يف اجللـــسة   

 لألمـــني العـــام عـــن األطفـــال والنــــزاع املـــسلح يف الرابـــعباألطفـــال والنــــزاع املـــسلح التقريـــر 
ــري ــا  ســ ــرة مــــن    ،)S/2011/793(النكــ ــشمل الفتــ ــباط١ الــــذي يــ  إىل ٢٠٠٩فربايــــر / شــ
، ٢٠١٢ديـسمرب   /ن األول  كـانو  ١٩، املعقودة يف    ٣٥ويف اجللسة   . ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠

 النكـــا األطفـــال والنــــزاع املــسلح يف ســـري اعتمــد الفريـــق العامــل اســـتنتاجاته بـــشأن حالــة    
)S/AC.51/2012/3.(  

ــا         ــا جملــس األمــن، ورهن ــق عليه ــيت واف ــق العامــل، ال ــة توصــيات الفري  ويف إطــار متابع
 نقــراراال ذلــك القــانون الــدويل الــساري وقــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة، مبــا يف  بأحكــام 
ــرارات،   ،)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ــام والقـ ــك األحكـ ــع تلـ ــشيا مـ ــد إىل  ومتـ  ُعهـ

  :بصفيت رئيسة الفريق العامل، أن أنقل إليكم ما يلي
ــ   ــق العامـــل شجعيـ ــة      الفريـ ــى طلـــب حكومـ ــاء علـ ــدم، بنـ ــى أن يقـ ــام علـ  األمـــني العـ
 خـدمات محايـة الطفـل    فريلتـو النكا، مساعدة من األمـم املتحـدة لـدعم اجلهـود املبذولـة          سري

ــدعم النفــسي     ــك ال ــا يف ذل ـــزاع، مب ــأثرين بالن ــال املت ــدعم اجملتمعــي  - لألطف  ،االجتمــاعي، وال
  .واهلياكل األساسية االجتماعية

  لوكاس سيلفي )توقيع(
  رئيسة الفريق العامل املعين
  باألطفال والرتاع املسلح

  


	رسالة مؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2013 موجهة من رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام
	أحيل إليكم، بصفتي رئيسا لمجلس الأمن، رسالة مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2013 من رئيسة الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح، المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، أُعدّت استنادا إلى الاستنتاجات التي اعتمدها الفريق العامل في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 (S/AC.51/2012/3) (انظر المرفق).
	(توقيع) مسعود خانرئيس مجلس الأمن
	مرفق
	رسالة مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2013 موجهة إلى الأمين العام من 
	في الجلسة 33، المعقودة في 31 أيار/مايو 2012، تناول الفريق العامل المعني بالأطفال والنـزاع المسلح التقرير الرابع للأمين العام عن الأطفال والنـزاع المسلح في سري لانكا (S/2011/793)، الذي يشمل الفترة من 1 شباط/فبراير 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. وفي الجلسة 35، المعقودة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمد الفريق العامل استنتاجاته بشأن حالة الأطفال والنـزاع المسلح في سري لانكا (S/AC.51/2012/3).
	وفي إطار متابعة توصيات الفريق العامل، التي وافق عليها مجلس الأمن، ورهنا بأحكام القانون الدولي الساري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 1612 (2005) و 1882 (2009)، وتمشيا مع تلك الأحكام والقرارات، عُهد إلى بصفتي رئيسة الفريق العامل، أن أنقل إليكم ما يلي:
	يشجع الفريق العامل الأمين العام على أن يقدم، بناء على طلب حكومة سري لانكا، مساعدة من الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة لتوفير خدمات حماية الطفل للأطفال المتأثرين بالنـزاع، بما في ذلك الدعم النفسي - الاجتماعي، والدعم المجتمعي، والهياكل الأساسية الاجتماعية.
	(توقيع) سيلفي لوكاسرئيسة الفريق العامل المعنيبالأطفال والنزاع المسلح

