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التقديم
يقــدم معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الطبعــة األولــى من«قــرار مجلــس األمــن 
1325 والقــرارات المكملــة«، لجميــع الناشــطين/ات والمهتميــن/ات بمجــال حقــوق 
ــون  ــل أن يك ــى أم ــا عل ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــي منطق اإلنســان ف
رافــدًا وعونــاً لهــم فــي عملهــم اليومــي فــي مجــال التوعيــة والتثقيــف فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة وقــرارات مجلــس األمــن المعنيــة بالمــرأة والســام 

واألمــن بصفــة خاصــة.

ــات  ــة والجه ــة والمؤسســات الوطني ــر الحكومي ــات غي ــاب للمنظم ــر هــذا الكت  يوف
ــة  ــة وبوضــع الخطــط الوطني ــة عام ــوق اإلنســان بصف ــة بحق ــة المعني الحكومي
لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 أو  للمعنيــة بمتابعــة تنفيــذ الخطــط الوطنيــة 

للقــرار.

 يأمــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يتمكــن مــن تحديــث هــذا الكتــاب كلمــا 
صــدر قــرار جديــد مــن قبــل مجلــس األمــن يعنــى بالمــرأة والســام واألمــن. 

وأخيــرًا نــود أن نؤكــد علــى أن إصــدار هــذه الطبعــة مــن هــذا الكتــاب، يتزامــن 
مــع الذكــرى العشــرين لصــدور القــرار 1325 ، ويبقــى علينــا العمــل لتحقيــق أحــد 
أهــم أهــداف المنظمــة وهــو التوعيــة بحقــوق اإلنســان والعمــل علــى تعزيزهــا 

مــن خــال 

ــمال  ــط وش ــرق األوس ــي الش ــد ف ــودة للمعه ــة والمســاحات الموج ــات المتاح اآللي
أفريقيــا، ولضمــان العالميــة والموضوعيــة.
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القرار 1325 )2000(

الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 4213 المعقــودة فــي 31 تشــرين األول/
أكتوبــر 2000

إن مجلس األمن،  

إذ يشير إلــــــى قراراتـــــه: 1261 )1999( المــــــؤرخ 25 آب/أغسطــــــس 1999، و 
1265 )1999( المــؤرخ 17 أيلول/ســبتمبر 1999، و 1296 )2000( المــؤرخ 19 
نيســان/أبريل 2000، و 1314 )2000( المــؤرخ 11 آب/أغســطس 2000، وإلــى 
بيانــات رئيســه ذات الصلــة، وإذ يشــير أيضــا إلــى البيــان الــذي أدلــى بــه رئيســه 
إلــى الصحافــة بمناســبة يــوم األمــم المتحــدة لحقــوق المــرأة والســام الدولــي 

،)SC/6816( 2000 ــارس ــرأة( فــي 8 آذار/ م ــي للم ــوم الدول )الي

وإذ يشــير أيضــا إلــى االلتزامــات الــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن 
)A/52/231( وإلــى االلتزامــات الــواردة فــي الوثيقــة الختاميــة للــدورة االســتثنائية 
الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنونــة “المرأة عــام 2000: 
A/( ”المســاواة بيــن الجنســين والتنميــة والســام فــي القــرن الحــادي والعشــرين

Rev.1/10/S-23(، وبخاصــة االلتزامــات المتعلقــة بالمــرأة والصــراع المســلح،

 وإذ يضــع فــي اعتبــاره مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة ومســؤولية 
مجلــس األمــن األساســية بموجــب الميثــاق عــن حفــظ الســام واألمــن الدولييــن،

 وإذ يعــرب عــن قلقــه ألن المدنيين، ال ســيما النســاء واألطفال، يشــكلون األغلبية 
العظمــى مــن المتأثريــن ســلبا بالصــراع المســلح، بوصفهــم الجئيــن ومشــّردين 
داخليــا، ويمثلــون بصــورة متزايــدة هدفــا للمقاتليــن والعناصــر المســلحة، وإذ 

يســلم بأثــر ذلــك علــى الســام والمصالحــة الدائميــن،

ــاء  ــا وفــي بن ــع الصراعــات وحله ــرأة فــي من ــدور المهــم للم  وإذ يؤكــد مجــددا ال
الســام، وإذ يشــّدد علــى أهميــة مســاهمتها المتكافئــة ومشــاركتها الكاملــة فــي 
ــى ضــرورة  ــا، وعل ــى حفــظ الســام واألمــن وتعزيزهم ــة إل ــود الرامي ــع الجه جمي

زيــادة دورهــا فــي صنــع القــرار المتعلــق بمنــع الصراعــات وحّلهــا،

 وإذ يؤكــد مجــددا أيضــا الحاجــة إلــى التطبيــق الكامــل للقانــون اإلنســاني الدولــي 
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والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان اللذيــن يحميــان حقــوق المــرأة والفتــاة أثنــاء 
الصراعــات وبعدهــا،

 وإذ يشــدد علــى ضــرورة أن تكفــل جميــع األطــراف مراعــاة برامــج إزالــة األلغــام 
والتوعيــة بخطرهــا االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة،

 وإذ يســلم بالحاجــة الملحــة إلــى تعميــم المنظــور الجنســاني فــي جميــع عمليــات 
حفــظ الســام، وإذ يحيــط علمــا، فــي هــذا الصــدد، بإعــان ويندهــوك وخطــة 
عمــل ناميبيــا بشــأن تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي عمليــات دعــم 

،)693/S/2000( ــاد ــددة األبع ــام المتع الس

 وإذ يســلم أيضــا بأهميــة التوصيــة الــواردة فــي البيــان الــذي أدلــى بــه رئيســه 
إلــى الصحافــة فــي 8 آذار/مــارس 2000 والداعيــة إلــى التدريــب المتخّصــص 
ــة المــرأة والطفــل فــي حــاالت الصــراع  ــى حماي ــراد حفــظ الســام عل ــع أف لجمي

ــا مــن حقــوق اإلنســان، ــا لهم ــا الخاصــة وم ومراعــاة احتياجاتهم

 وإذ يســلم بأنــه مــن الممكــن أن يــؤدي فهــم آثــار الصــراع المســلح علــى المــرأة 
والفتــاة، وتوفيــر ترتيبــات مؤسســية فعالــة لضمــان حمايتهمــا ومشــاركتهما 
ــظ  ــي حف ــرة ف ــة كبي ــهام بدرج ــى اإلس ــام، إل ــال الس ــة إح ــي عملي ــة ف الكامل

الســام واألمــن الدولييــن وتعزيزهمــا،

 وإذ ينــوه بالحاجــة إلــى توحيــد البيانــات عــن آثــار الصــراع المســلح علــى المــرأة 
والفتــاة:

المــرأة علــى جميــع . 1 الــدول األعضــاء علــى ضمــان زيــادة تمثيــل  يحــث 
واإلقليميــة  الوطنيــة  واآلليــات  المؤسســات  فــي  القــرار  مســتويات صنــع 

وحّلهــا. وإدارتهــا  الصراعــات  لمنــع  والدوليــة 

2 . )587/A/49( ــه االســتراتيجية ــذ خطــة عمل ــى تنفي ــام عل ــن الع يشــجع األمي
الداعيــة إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي 

عمليــات حــل الصراعــات وإحــال الســام.

يحــث األميــن العــام علــى تعييــن المزيــد مــن النســاء كممثــات ومبعوثــات . 3
خاصــات للقيــام بالمســاعي الحميــدة باســمه، ويطلــب إلــى الــدول األعضــاء، 
فــي هــذا الصــدد، تقديــم مرشــحات إلــى األميــن العــام إلدراجهــن فــي قائمــة 

مركزيــة يتــم تحديثهــا بصفــة منتظمــة.
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ــادة دور المــرأة وإســهامها . 4 يحــث كذلــك األميــن العــام علــى الســعي إلــى زي
فــي عمليــات األمــم المتحــدة الميدانيــة وخاصــة بيــن المراقبيــن العســكريين 

والشــرطة المدنيــة وموظفــي حقــوق اإلنســان والمســاعدة اإلنســانية.

يعــرب عــن اســتعداده لمراعــاة المنظــور الجنســاني فــي عمليــات حفــظ . 5
الســام، ويحــث األميــن العــام علــى أن يكفــل احتــواء جميــع العمليــات 

الميدانيــة علــى عنصــر جنســاني حيثمــا كان ذلــك مناســبا.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يــزود الــدول األعضــاء بمبــادئ توجيهيــة ومــواد . 6
تدريبيــة بشــأن حمايــة المــرأة وحقوقهــا واحتياجاتهــا الخاصــة، وكذلك بشــأن 
أهميــة إشــراك المــرأة فــي جميــع تدابيــر حفظ الســام وبنــاء الســام، ويدعو 
الــدول األعضــاء إلــى إدراج هــذه العناصــر والتدريــب علــى التوعيــة بفيــروس 
ــي  ــدز( ف ــب )اإلي ــة المكتس ــص المناع ــرية/متازمة نق ــة البش ــص المناع نق
برامجهــا الوطنيــة لتدريــب األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة المدنييــن 
تمهيــدا لنشــرهم؛ ويطلــب أيضــا إلــى األميــن العــام أن يكفــل حصــول 
األفــراد المدنييــن العامليــن فــي عمليــات حفــظ الســام علــى تدريــب مماثــل.

يحــث الــدول األعضــاء علــى زيــادة تبرعاتهــا الماليــة ودعمهــا التقنــي ودعمهــا . 7
فــي مجــال النقــل واإلمــداد لجهــود التدريــب المراعيــة للمنظــور الجنســاني، 
بمــا فــي ذلــك الجهــود التــي تبذلهــا الصناديــق والبرامــج المختصــة، ومنهــا 
للطفولــة،  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
ــات المختصــة. ــن وغيرهــا مــن الهيئ ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئي ومفوضي

يطلــب إلــى جميــع األطــراف الفاعلــة المعنيــة، عنــد التفــاوض علــى اتفاقــات . 8
الســام وتنفيذهــا، األخــذ بمنظــور جنســاني، يشــمل، فــي جملــة أمــور، مــا 

يلــي:

)أ( مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة أثنــاء اإلعــادة إلــى الوطــن 
وإعــادة التوطيــن ومــا يتعلــق مــن هــذه االحتياجــات بإعــادة التأهيــل 

وإعــادة اإلدمــاج والتعميــر بعــد انتهــاء الصــراع.

ــي  ــات الت ــرأة والعملي ــة للم ــام المحلي ــادرات الس ــم مب ــر تدع ــاذ تدابي )ب( اتخ
ــرأة  ــر تشــرك الم ــات، وتدابي ــل الصراع ــون لح ــا الســكان األصلي ــوم به يق

ــات الســام. ــذ اتفاق ــات تنفي ــع آلي فــي جمي

ــاة،  ــرأة والفت ــان للم ــوق اإلنس ــرام حق ــة واحت ــن حماي ــر تضم ــاذ تدابي )ج( اتخ
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والشــرطة  االنتخابــي  والنظــام  بالدســتور  منهــا  ما يتعلــق  وخاصــة 
والقضــاء.

يطلــب إلــى جميــع األطــراف فــي الصــراع المســلح أن تحتــرم احترامــا كامــا . 9
القانــون الدولــي المنطبــق علــى حقــوق النســاء والفتيــات وحمايتهــن وخاصة 
ــراف  ــذه األط ــى ه ــة عل ــات المنطبق ــيما االلتزام ــات، وال س ــن مدني باعتباره
ــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكولهــا اإلضافــي لعــام 1977،  بموجــب اتفاقي
واتفاقيــة الاجئيــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967، واتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1977، وبروتوكولهــا االختيــاري 
 ،1989 لعــام  الطفــل  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  واتفاقيــة   ،1999 لعــام 
ــي  ــو 2000، وأن تضــع ف ــن 25 أيار/ماي ــن المؤرخي ــا االختياريي وبروتوكوليه
االعتبــار األحــكام ذات الصلــة مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة.

يدعــو جميــع األطــراف فــي الصراعــات المســلحة إلــى أن تتخــذ تدابيــر خاصــة . 10
تحمــي الفتيــات والنســاء مــن العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس فــي حاالت 

الصــراع المســلح، ال ســيما االغتصــاب واألشــكال األخــرى لإليــذاء الجنســي.

يشــدد علــى مســؤولية جميــع الــدول عــن وضــع نهايــة لإلفــات مــن العقــاب . 11
ومقاضــاة المســؤولين عــن اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية 
وجرائــم الحــرب، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بمــا تتعــرض لــه النســاء 
والفتيــات مــن عنــف جنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف، ويؤكــد، فــي هــذا 
الصــدد، ضــرورة اســتثناء تلــك الجرائــم مــن أحــكام العفــو والتشــريعات ذات 

ــا أمكــن. ــة، حيثم الصل

ــع المدنــي . 12 ــرم الطاب ــع أطــراف الصراعــات المســلحة أن تحت ــب إلــى جمي يطل
واإلنســاني لمخيمــات ومســتوطنات الاجئين، وأن تراعــي االحتياجات الخاصة 
للمــرأة والفتــاة، بمــا فــي ذلــك لــدى تصميــم تلــك المخيمــات والمســتوطنات؛ 
ويشــير إلــى قراريــه 1208 )1998( المــؤرخ 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998 

و 1296 )2000( المــؤرخ 19 نيســان/أبريل 2000.

يشــجع جميــع المشــاركين فــي وضــع خطــط نــزع الســاح والتســريح وإعــادة . 13
اإلدمــاج علــى مراعــاة االحتياجــات المختلفــة للمقاتليــن الســابقين إناثــا 

ــم. ــات ُمعاليه ــاة احتياج ــى مراع ــورا وعل وذك

يؤكــد مجــددا اســتعداده، كلمــا اُتخــذت تدابيــر بموجــب المــادة 41 مــن ميثــاق . 14
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ــى الســكان  ــر عل ــك التدابي ــة لتل ــار المحتمل ــي اآلث ــم المتحــدة، للنظــر ف األم
المدنييــن، مــع مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة، وذلــك للنظــر فــي 

منــح االســتثناءات اإلنســانية المناســبة.

يعــرب عــن اســتعداده لضمــان مراعــاة بعثــات مجلــس األمــن لاعتبــارات . 15
مــع  التشــاور  طريــق  عــن  ذلــك  فــي  بمــا  المــرأة،  وحقــوق  الجنســانية 

والدوليــة. المحليــة  النســائية  المجموعــات 

يدعــو األميــن العــام إلــى القيــام بدراســة ألثــر الصــراع المســلح علــى المــرأة . 16
والفتــاة، ودور المــرأة فــي بنــاء الســام، واألبعــاد الجنســانية لعمليــات الســام 
وحــل الصراعــات، ويدعــوه أيضــا إلــى أن يقــّدم إلــى مجلــس األمــن تقريــرا 
عــن النتائــج التــي تنتهــي إليهــا هــذه الدراســة وإلــى أن يتيــح ذلــك لجميــع 

الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة.

ــس . 17 ــى مجل ــة إل ــره المقدم ــاول فــي تقاري ــام أن يتن ــن الع ــى األمي ــب إل يطل
األمــن، حيثمــا كان ذلــك مناســبا، التقــدم المحــرز فــي تعميــم المنظــور 
األخــرى  الجوانــب  وســائر  الســام  حفــظ  بعثــات  جميــع  فــي  الجنســاني 

والفتــاة؛ بالمــرأة  المتعلقــة 

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.. 18
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القرار 1820 )2008(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 5916 المعقــودة فــي 19 حزيــران/ 

يونيــو 2008

إن مجلس األمن،  

إذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه بالتنفيــذ المتواصــل والكامل للقــرارات 1325 )2000(، 
و 1612 )2005( و 1674 )2006( وإذ يشــير إلــى البيانــات الصــادرة عــن رئيســه 
فــي 31 تشــرين األول/أكتوبــر S/PRST/2001( 2001/31(، و 31 تشــرين األول/
S/(  2004 األول/أكتوبــر  تشــرين   28 و   ،)32/S/PRST/2002(  2002 أكتوبــر 
 ،)52/S/PRST/2005(  2005 األول/أكتوبــر  و 27 تشــرين   ،)40/PRST/2004
و 8 تشــرين الثـــاني/نوفمبر S/PRST/2006( 2006/42(، و 7 آذار/مــارس 2007 
،)40/S/PRST/2007( 2007 ــر ــرين األول/أكتوب )S/PRST/2007/5(، و 24 تش

وإذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،   

وإذ يؤكــد مــن جديــد أيضــا مــا ُأعــرب عنــه فــي الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر القمــة 
العالمــي لعــام 2005 مــن تصميــم علــى القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات بوســائل منهــا وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب وكفالــة حمايــة 
المدنييــن، وال ســيما النســاء والفتيــات، خــال النزاعــات المســلحة وبعدهــا، وفقــا 
لالتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان، 

 )231/A/52( وإذ يشــير إلــى االلتزامــات الــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن
ــة  ــتثنائية الثالث ــدورة االس ــة لل ــة الختامي ــي الوثيق ــواردة ف ــات ال ــك االلتزام وكذل

والعشــرين للجمعيــة العامــة المعنونــة ”المــرأة عــام 2000: المســاواة بيــن 

A/S-23/l0/( ‘‘الجنســين، والتنميــة والســام فــي القــرن الحــادي والعشــرين
Rev.l(، وال ســيما تلــك االلتزامــات المتعلقــة بالعنــف الجنســي والمــرأة فــي حــاالت 

النــزاع المســلح، 

وإذ يؤكــد مــن جديــد أيضــا التزامــات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكولهــا االختيــاري، واتفاقيــة حقــوق 
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الطفــل وبروتوكولهــا االختيــاري، وإذ يحــث الــدول التــي مازالــت لــم تصــدق علــى 
ــك، ــا أن تنظر ذل هــذه الصكــوك أو تنضــم إليه

وإذ ياحــظ أن المدنييــن يشــكلون األغلبيــة الســاحقة مــن المتضرريــن مــن جــراء 
النزاعــات المســلحة؛ وأن النســاء والفتيــات ُيســتهَدفن بصفــة خاصــة بالعنــف 
الجنســي المرتكــب ألغــراض منهــا اتخــاذه وســيلة مــن وســائل الحــرب إلذالل 
األفــراد المدنييــن فــي مجتمــع أو مجموعــة عرقيــة مــا و/أو الســيطرة عليهــم و/

أو بــث الخــوف فــي نفوســهم و/أو تشــتيت شــملهم و/أو تهجيرهــم قســرا؛ وأن 
العنــف الجنســي المقتــرف علــى هــذا النحــو قــد يســتمر فــي بعــض الحــاالت بعــد 

توقــف أعمال القتــال، 

وإذ يشــير إلــى إدانتــه أشــد اإلدانــة جميــع أعمــال العنــف الجنســي وغيرهــا مــن 
أشــكال العنــف المرتكبــة ضــد المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة، وال ســيما ضــد 

النســاء واألطفــال،

ــد  ــف ض ــررة للعن ــه المتك ــم إدانت ــه، رغ ــغ ألن ــه البال ــن قلق ــراب ع ــرر اإلع وإذ يك
المــرأة واألطفــال فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــا فيــه العنــف الجنســي فــي 
حــاالت النــزاع المســلح، ورغــم الدعــوات التــي وّجههــا إلــى جميــع أطــراف النزاعــات 
المســلحة بالكــف فــورا عــن هــذه األعمــال، فــإن هــذه األعمــال مــا زالــت ترتكــب، 
بــل وأضحــت فــي بعــض الحــاالت ُترتكــب بشــكل منظــم وواســع النطــاق، بحيــث 

تبلــغ مســتويات مريعــة مــن القســوة، 

وإذ يشــير إلــى إدراج طائفــة مــن جرائــم العنــف الجنســي فــي نظــام رومــا 
ــة  ــم الجنائي ــية للمحاك ــة األساس ــة واألنظم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم األساس

الدولية الخاصــة، 

وإذ يؤكــد مجــددا دور المــرأة المهــم فــي منــع النزاعــات وحلهــا وفــي بنــاء الســام، 
وإذ يشــّدد علــى أهميــة مســاهمتها المتكافئــة ومشــاركتها الكاملــة فــي جميــع 

ضــرورة  وعلــى  وتعزيزهمــا،  واألمــن  الســام  حفــظ  إلــى  الراميــة  الجهــود 
وحلهــا،  النزاعــات  بمنــع  المتعلــق  القــرار  صنــع  فــي  زيادة دورهــا 

ــي  ــف ف ــي تق ــات الت ــات والتحدي ــتمرار العقب ــا الس ــق أيض ــغ القل ــاوره بال وإذ يس
طريــق مشــاركة المــرأة وإســهامها الكامــل فــي منــع النزاعــات وحلها نتيجــة للعنف، 
والتخويــف والتمييــز، ممــا يضعــف قــدرة المــرأة ومشــروعيتها فــي المشــاركة فــي 
ــى  ــر ســلبي عل ــك مــن أث ــا لذل ــزاع، وإذ يســلم بم ــاء الن ــد انته ــة بع ــاة العام الحي



قرار مجلس األمن 1325 
»المرأة والسالم واألمن«

13

ــي  ــاء الســام ف ــك بن ــا فــي ذل ــة، بم ــم واألمــن والمصالحــة الدائم الســام الدائ
فتــرة مــا بعــد انتهــاء النـــزاع، 

وإذ يســلم بــأن علــى الــدول مســؤولية رئيســية عــن احتــرام وكفالــة حقــوق 
النحــو  علــى  أراضيهــا  داخــل  األفــراد  لجميــع  وكذلــك  لمواطنيهــا،  اإلنســان 

الصلــة،  الدولــي ذات  القانــون  أحــكام  فــي  المنصــوص عليــه 

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن أطــراف النزاعــات المســلحة هــي المســؤولة فــي المقــام 
األول عــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الممكنــة لكفالــة حمايــة المدنييــن المتضرريــن، 

وإذ يرّحــب بمــا يجــري مــن تنســيق للجهــود فــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة، 
ومــن دالئلــه إطــاق المبــادرة المشــتركة بيــن الــوكاالت والمعنونــة ”مبــادرة األمم 
المتحــدة لمكافحــة العنــف الجنســي فــي حــاالت النـــزاع“ بهــدف التوعيــة بالعنــف 
الجنســي خــال النزاعــات المســلحة وفــي حــاالت مــا بعــد النزاعــات المســلحة، 

ووضــع نهايــة لــه فــي آخــر المطــاف: 

ــُف باســتخدامه كوســيلة . 1 ــن يســتخدم أو ُيَكلَّ ــف الجنســي، حي يؤكــد أن العن
مــن وســائل الحــرب الســتهداف المدنييــن عمــدا، أو فــي إطــار هجــوم واســع 
النطــاق أو منظــم ضــد الســكان المدنييــن، قــد يــؤدي إلــى اســتفحال حــاالت 
ــزاع المســّلح، وقــد يعــوق إعــادة الســام واألمــن الدولييــن، ويؤكــد فــي  الن
هــذا الصــدد أن اتخــاذ اإلجــراءات الفّعالــة لمنــع حــدوث أعمــال العنف الجنســي 
هــذه والتصــدي لهــا مــن شــأنه أن يســهم إســهاما كبيــرا فــي صــون الســام 
واألمــن الدولييــن، ويعــرب عــن اســتعداده، لــدى النظــر فــي الحــاالت الــواردة 
فــي جــدول أعمــال المجلــس، التخــاذ اإلجــراءات المائمــة حيثمــا دعــت الحاجة 

إلى ذلــك للتصــدي للعنــف الجنســي الواســع النطــاق أو المنظــم.

يطالــب جميــع أطــراف النزاعــات المســّلحة بالوقــف الفــوري والكامــل لجميــع . 2
أعمــال العنــف الجنســي المرتكبــة ضــد المدنييــن وذلــك بأثــر فــوري. 

ــر . 3 ــور التدابي ــى الف ــذ عل ــأن تتخ ــات المســّلحة ب ــع أطــراف النزاع ــب جمي يطال
المناســبة لحمايــة المدنييــن، ومنهــم النســاء والفتيــات، مــن جميــع أشــكال 
العنــف الجنســي، ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر، فــي جملــة أمــور، إنفــاذ 
ــدأ مســؤولية  ــى مب ــة العســكرية المناســبة والتشــديد عل ــراءات التأديبي اإلج
العنــف  أشــكال  لجميــع  القاطــع  الحظــر  علــى  القــوات  وتدريــب  القيــادة؛ 
الجنســي ضــد المدنييــن، وفضــح األفــكار الخاطئــة التــي تغــذي العنــف 
ــراد القــوات المســلحة وقــوات األمــن  ــق ألف ــام بفحــص دقي الجنســي، والقي
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لمراعــاة ارتــكاب ســوابق مــن أعمــال االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف 
وشــيكا  تهديــدا  يواجهــون  الذيــن  واألطفــال  النســاء  وإجــاء  الجنســي، 
للتعــرض للعنــف الجنســي إلــى مناطــق آمنــة؛ ويطلــب إلــى األميــن العــام أن 
يقــوم، حســب االقتضــاء، بالتشــجيع علــى إجــراء حــوار بيــن مســؤولي األمــم 
المتحــدة المعنييــن وأطــراف النزاعــات للتصــدي لهــذه المســألة، فــي ســياق 
مناقشــات أوســع نطاقــا لحــل النزاعــات، مــع مراعــاة اآلراء التــي تبديهــا نســاء 
ــا يراعــى فــي هــذا الصــدد.  ــة م ــة المتضــررة، فــي جمل ــات المحلي المجتمع

ياحــظ أن االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي يمكــن أن تشــّكل . 4
ــق  ــة تتعل ــئا لجريم ــا منش ــانية، أو فع ــد اإلنس ــة ض ــرب، أو جريم ــة ح جريم
ــن  ــي م ــف الجنس ــم العن ــتثناء جرائ ــرورة اس ــد ض ــة، ويؤك ــادة الجماعي باإلب
أحــكام العفــو العــام فــي ســياق عمليــات حــل النزاعــات، ويطلــب إلــى الــدول 
األعضــاء أن تمتثــل لمــا عليهــا مــن التزامات بمقاضاة األشــخاص المســؤولين 
عــن هــذه األعمــال، لضمــان تمتــع كافــة ضحايــا العنــف الجنســي، وال ســيما 
النســاء واألطفــال، بالحمايــة المتكافئــة بمقتضــى القانــون والمســاواة فــي 
فــرص اللجــوء إلــى العدالــة، ويشــّدد علــى أهميــة الحيلولــة دون إفــات 
ــو  ــعى نح ــامل يس ــج ش ــار نه ــي إط ــاب ف ــن العق ــال م ــذه األعم ــي ه مرتكب

ــة. ــة والحقيقــة والمصالحــة الوطني الســام المســتدام والعدال

يؤكــد اعتزامــه أن يأخــذ فــي االعتبــار، عنــد إنشــاء أو تجديــد نظــم الجــزاءات . 5
الخاصــة بــدول بعينهــا مــدى ماءمــة اتخــاذ تدابيــر محــّددة الهــدف ومتدّرجــة 
التنفيــذ ضــد األطــراف فــي حــاالت النــزاع المســّلح التــي ترتكــب أعمــال 
االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات فــي 

حــاالت النــزاع المســلح؛

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يقــوم، بالتشــاور مــع مجلــس األمــن واللجنــة . 6
الخاصــة المعنيــة بعمليــات حفــظ الســام وفريقهــا العامــل والــدول المعنيــة، 
ــع األفــراد  ــذ برامــج التدريــب المناســبة لجمي حســب االقتضــاء، بوضــع وتنفي
العامليــن فــي مجــال حفــظ الســام والمســاعدة اإلنســانية، الذيــن تنشــرهم 
األمــم المتحــدة، فــي ســياق البعثــات المنشــأة بتكليــف مــن مجلــس األمــن، 
لمســاعدتهم علــى منــع أعمــال العنــف الجنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف 

ضــد المدنييــن والتعــرف عليهــا والتصــدي لهــا بصورة أفضــل؛

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل بــذل جهــوده وتكثيفهــا لتنفيــذ سياســة . 7
عــدم التســامح مطلقــا إزاء االســتغال واالنتهــاك الجنســيين فــي إطــار 
عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام؛ ويحــث البلــدان المســاهمة بالقــوات 
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ــب  ــمل التدري ــبة، تش ــة مناس ــراءات وقائي ــاذ إج ــى اتخ ــرطة عل ــراد الش وبأف
بهــدف التوعيــة ســواء قبــل مرحلــة نشــر القــوات أو علــى مســتوى الميــدان، 
ــي حــاالت  ــة ف ــان المســاءلة التام ــة بضم ــراءات الكفيل ــن اإلج ــك م ــر ذل وغي

ــل هذا الســلوك.  ــى مث ــدام أفرادهــا عل إق

أن تقــوم، . 8 علــى  الشــرطة  وبأفــراد  بالقــوات  المســاهمة  البلــدان  يشــجع 
ــر التــي يمكــن أن تتخذهــا  ــن العــام، بالنظــر فــي التدابي بالتشــاور مــع األمي
لتعزيــز وعــي واســتجابة أفــراد قواتها المشــاركين فــي عمليات األمــم المتحدة 
لحفــظ الســام مــن أجــل حمايــة المدنييــن، بمــن فيهــم النســاء واألطفــال، 
ومنــع ارتــكاب العنــف الجنســي ضــد النســاء والفتيــات فــي حــاالت النـــزاع ومــا 
بعــد النــزاع، بمــا فــي ذلــك العمــل، مــا أمكــن، علــى إيفــاد نســبة أكبــر مــن 

النســاء العامــات فــي مجــال حفــظ الســام أو فــي صفــوف الشــرطة. 

ــة . 9 يطلــب إلــى األميــن العــام أن يضــع مبــادئ توجيهيــة واســتراتيجيات فعال
التــي تضطلــع بهــا األمــم  العمليــات ذات الصلــة  كفيلــة بتعزيــز قــدرات 
المتحــدة لحفــظ الســام، وفقــا لوالياتهــا، علــى حمايــة المدنييــن، بمــن فيهم 
ــة  ــدرج بصف ــف الجنســي، وأن ي ــع أشــكال العن ــن جمي ــات، م النســاء والفتي
منتظمــة فــي تقاريــره الخطيــة المرفوعــة إلــى المجلــس بشــأن حــاالت النـــزاع 
ــات وتوصياتــه فــي هــذا الصــدد.  ماحظاتــه المتعلقــة بحمايــة النســاء والفتي

يطلــب إلــى األميــن العــام ووكاالت األمم المتحــدة ذات الصلة، القيام- حســب . 10
ــات  ــاء والتنظيم ــع النس ــاور م ــا التش ــور منه ــة أم ــال جمل ــن خ ــاء، م االقتض
ــة للنســاء  ــر الحماي ــة بتوفي ــة كفيل ــات فعال التــي تقودهــا نســاء- بوضــع آلي
والفتيــات مــن العنــف، بما فيــه علــى وجــه الخصــوص العنــف الجنســي، 
ــا والتــي تديرهــا األمــم المتحــدة  ــن والمشــردين داخلي فــي مخيمــات الاجئي
وحــول تلــك المخيمــات، وفــي جميــع عمليــات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة 
اإلدمــاج، وفــي الجهــود الراميــة إلــى إصــاح قطاعــي العدالــة واألمــن التــي 

تتلقــى المســاعدة مــن األمــم المتحــدة. 

ــام . 11 ــاء الس ــة بن ــه لجن ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــم ال ــدور المه ــى ال ــّدد عل يش
ــف الجنســي المرتكــب  ــإدراج ســبل معالجــة العن ــد االقتضــاء؛ ب ــا، عن بقيامه
خــال النــزاع وبعــده، فيمــا تســديه مــن مشــورة وتقدمــه مــن توصيــات 
الســتراتيجيات بنــاء الســام بعــد انتهــاء النــزاع المســلح، وفــي كفالــة التشــاور 
مــع المجتمــع المدنــي النســائي وتمثيلــه فعليــا، فــي تشــكياتها الخاصــة بــكل 

بلــد وذلــك فــي إطــار نهجهــا األوســع نطاقــا تجــاه القضايــا الجنســانية. 
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يحــث األميــن العــام ومبعوثيــه الخاّصيــن علــى دعــوة النســاء إلــى المشــاركة . 12
ــن،  ــزاع، وصــون الســام واألم ــع وحــل النـ ــة بمن ــي المناقشــات ذات الصل ف
ــى  ــة األطــراف عل ــزاع؛ ويشــجع كاف ــد النـ ــا بع ــة م ــي مرحل ــاء الســام ف وبن
المشــاركة فــي تلــك المحادثــات لتســهيل المشــاركة المتكافئــة والكاملــة 

ــرار.  ــع الق ــى مســتويات صن ــرأة عل للم

ــدول األعضــاء، وكيانــات األمــم . 13 ــة، بمــا فيهــا ال ــع األطــراف المعني يحــث جمي
المتحــدة والمؤسســات الماليــة، علــى دعــم تنميــة وتعزيــز قــدرات المؤسســات 
الوطنيــة، ال ســيما النظــم القضائيــة والصحيــة، وشــبكات المجتمــع المدنــي 
المحليــة مــن أجــل تقديــم المســاعدة المســتدامة إلــى ضحايا العنف الجنســي 

فــي حــاالت النــزاع المســلح وحــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع. 

ــى أن تنظــر بصفــة . 14 ــة المناســبة عل ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي يحــث الهيئ
خاصــة فــي وضــع وتنفيــذ سياســات وأنشــطة وحمــات إعاميــة لصالــح 

ــزاع المســلح.  ــف الجنســي فــي النـ ــات المتضــررات مــن العن النســاء والفتي

يطلــب أيضــا إلــى األميــن العــام أن يقــدم إلــى المجلــس فــي موعــد أقصــاه . 15
30 حزيران/يونيــو 2009 تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار فــي ســياق الحــاالت 
المدرجــة علــى جــدول أعمــال المجلــس، مســتخدما فــي ذلــك معلومــات 
مســتقاة مــن مصــادر األمــم المتحــدة المتاحــة، بمــا فيهــا العاملــون فــي 
ــن  ــم م ــام، وغيره ــظ الس ــات حف ــة وعملي ــدة القطري ــم المتح ــة األم أفرق
ــة أمــور معلومــات  العامليــن فــي األمــم المتحــدة، بحيــث يتضمــن فــي جمل
عــن حــاالت النـــزاع المســلح التــي اســُتخدم فيهــا العنــف الجنســي علــى نطــاق 
واســع أو بصــورة منتظمــة ضــد مدنييــن، وتحليــا النتشــار العنــف الجنســي 
واتجاهاتــه فــي حــاالت النـــزاع المســلح، واســتراتيجيات مقترحــة للتقليــل إلــى 
الحــد األدنــى مــن احتمــاالت تعــرض النســاء والفتيــات لهــذا العنــف؛ ومعاييــر 
لقيــاس التقــدم المحــرز فــي منــع العنــف الجنســي والتصــدي لــه، ومدخــات 
مناســبة مــن شــركاء األمــم المتحــدة المنفذيــن فــي الميــدان، ومعلومــات عن 
خططــه الراميــة إلــى تســهيل جمــع معلومــات موضوعيــة ودقيقــة وموثــوق 
بهــا فــي الوقــت المناســب عــن اســتخدام العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع 
المســلح؛ بطــرق منهــا تحســين تنســيق أنشــطة األمــم المتحــدة فــي الميــدان 
وفــي المقــر، ومعلومــات عــن التدابيــر التــي تتخذهــا األطــراف فــي النزاعــات 
المســلحة للوفــاء بمســؤولياتها كمــا هــي موصوفــة فــي هــذا القرار، وال ســيما 
ــة  ــر المائم ــاذ التدابي ــف الجنســي واتخ ــال العن ــة أعم ــورا عــن كاف بالكــف ف

لحمايــة النســاء والفتيــات مــن كافــة أشــكال العنــف الجنســي. 

يقرر أن ُيبقي المسألة قيد نظره الفعلي.. 16
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القرار 1888 )2009()*(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 6195 المعقــودة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 

2009

إن مجلس األمن،  

إذ يعيــد تأكيــد التزامــه بتنفيــذ القــرارات 1325 )2000( و 1612 )2005( و 1674 
ــة الصــادرة  ــع البيانــات ذات الصل )2006( و 1820 )2008( و 1882 )2009( وجمي

عــن رئيســه تنفيــذا متواصــا وتامــا،

 ،)362/S/2009( 2009 وإذ يرحــب بتقريــر األميــن العــام المــؤرخ 16 تموز/يوليــو
ــق بمســألة  ــا يتعل ــدم فيم ــراز التق ــدم إح ــق لع ــغ القل ــزال يســاوره بال ولكــن ال ي
العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح، وال ســيما العنــف الموجــه ضــد المــرأة 
ــن  ــر األمي ــق فــي تقري ــى النحــو الموث ــات، وإذ ياحــظ عل والطفــل، وخاصــة البن

العــام، أن أعمــال العنــف الجنســي ترتكــب فــي شــتى أنحــاء العالــم،

وإذ يكــرر اإلعــراب عــن قلقــه البالــغ ألنــه، رغــم إدانتــه المتكــررة للعنــف الموجــه 
ضــد المــرأة والطفــل، بمــا فــي ذلــك جميــع أشــكال العنــف الجنســي فــي حــاالت 
النــزاع المســلح، ورغــم الدعــوات التــي وّجههــا إلــى جميــع أطــراف النزاعــات 
المســلحة بالكــف فــورا عــن هــذه األعمــال، فــإن هــذه األعمــال ال تــزال ترتكــب، 

ــل وأضحــت فــي بعــض الحــاالت ُترتكــب بشــكل منهجــي وواســع النطــاق، ب

 )231/A/52( وإذ يشــير إلــى االلتزامــات الــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن
وااللتزامــات الــواردة فــي الوثيقــة الختاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين 
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنونــة ”المــرأة عــام 2000: المســاواة بيــن 
/10/A/S-23( “الجنســين والتنميــة والســام فــي القــرن الحــادي والعشــرين

Rev.1(، وبخاصــة االلتزامــات المتعلقــة بالمــرأة والنــزاع المســلح،

وإذ يؤكــد مــن جديــد التزامــات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكولهــا االختيــاري وفــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل وبروتوكوليهــا االختيارييــن، وإذ يحــث الــدول التــي لــم تصــدق علــى هــذه 

الصكــوك أو تنضــم إليهــا بعــد أن تنظــر فــي القيــام بذلــك،

*أعيد إصداره ألسباب فنية في 22 حزيران/يونيو 2010.



قرار مجلس األمن 1325 
»المرأة والسالم واألمن«

18

وإذ يشــير إلــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي يشــمل النســاء واألطفــال بحمايــة 
ــن خــال النزاعــات المســلحة ويشــملهم  عامــة باعتبارهــم مــن الســكان المدنيي

بحمايــة خاصــة نظــرا إلمكانيــة تعرضهــم للخطــر بشــكل خــاص،

وإذ يشــير إلــى مســؤوليات الــدول عــن وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب ومحاكمــة 
المســؤولين عــن اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب 
والجرائــم الشــنيعة األخــرى المرتكبــة ضــد المدنييــن، وإذ ياحــظ مــع القلــق  فــي 
هــذا الصــدد، أن عــددا محــدودا فقــط مــن مرتكبــي أعمــال العنــف الجنســي قــد 
ُقدمــوا إلــى العدالــة، مــع التســليم فــي الوقــت نفســه بــأن نظــم العدالــة الوطنيــة 

يمكــن أن ينتابهــا ضعــف كبيــر فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع،

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب أمــر أساســي للمجتمعــات 
التــي تشــهد نزاعــا أو التــي تتعافــى منــه لتجــاوز االنتهــاكات المرتكبــة فــي 
الماضــي ضــد المدنييــن المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة ولمنــع وقــوع مثــل 
هــذه االنتهــاكات فــي المســتقبل، ويوجــه االنتبــاه إلــى أن ثمــة طائفــة كاملــة من 
آليــات العدالــة والمصالحــة التــي يمكــن النظــر فــي االســتعانة بهــا، بمــا فــي ذلــك 
المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة ”والمختلطــة“ ولجــان الحقيقــة والمصالحة، 
وياحــظ أنــه ليــس مــن شــأن هــذه اآلليــات أن تعــزز المســؤولية الفرديــة عــن 
ــزز أيضــا الســام والحقيقــة والمصالحــة  ــل أن تع ــم الجســيمة فحســب، ب الجرائ

وحقــوق الضحايــا،

وإذ يشــير إلــى إدراج طائفــة مــن جرائــم العنــف الجنســي فــي نظــام رومــا 
ــة  ــم الجنائي ــية للمحاك ــة األساس ــة واألنظم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم األساس

الدوليــة الخاصــة،

وإذ يؤكــد ضــرورة امتثــال جميــع الــدول والجهــات مــن غيــر الــدول األطــراف فــي 
النزاعات امتثــاالً تامــا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي الســاري، بمــا فــي ذلــك 

حظــر جميــع أشــكال العنــف الجنســي،

وإذ يســّلم بضــرورة إبــداء القــادة المدنييــن والعســكريين، وفقــا لمبــدأ مســؤولية 
ــة  ــف الجنســي ومكافح ــع العن ــق بمن ــا يتعل ــا وإرادة سياســية فيم ــادة، التزام القي
اإلفــات مــن العقــاب وإنفــاذ مبــدأ المســاءلة، وبــأن التقاعــس فــي ذلــك يمكــن 
أن يوحــي بــأن وقــوع أعمــال العنــف الجنســي خــال النزاعــات أمــر يمكن التســامح 

بشــأنه،

ــات  ــدء عملي ــذ ب ــف الجنســي من ــة التصــدي لمســائل العن ــى أهمي وإذ يشــدد عل
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الســام ومســاعي الوســاطة، مــن أجــل حمايــة الســكان المعرضيــن للخطــر وتعزيز 
ــانية  ــاعدة اإلنس ــول المس ــق بوص ــا يتعل ــيما فيم ــام، وال س ــتقرار الت ــاء االس إرس
قبــل وقــف إطــاق النــار واتفاقــات حقــوق اإلنســان، وعمليــات وقــف إطــاق النــار 
ورصــده، ونــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وترتيبــات إصــاح قطــاع 

األمــن، والعدالــة وجبــر الضــرر، واإلنعــاش والتنميــة بعــد انتهــاء النــزاع،

ــات الســام الرســمية،  ــل المــرأة الناقــص فــي عملي ــق تمثي وإذ ياحــظ مــع القل
وعــدم وجــود وســطاء ومراقبيــن لوقــف إطــاق النــار لهــم تدريــب مناســب فــي 
مجــال التعامــل مــع العنــف الجنســي، وعــدم وجــود نســاء يترأســن أو يقــدن 

ــم المتحــدة، ــي ترعاهــا األم ــات الســام الت ــي محادث وســطاء الســام ف

وإذ يســّلم بــأن النهــوض بالمــرأة وتمكينهــا ودعم المنظمات والشــبكات النســائية 
أمــر أساســي لتوطيــد الســام فــي ســبيل تعزيــز مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة 
وعلــى قــدم المســاواة، وإذ يشــجع الــدول األعضــاء والجهــات المانحــة والمجتمــع 
المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى تقديــم الدعــم فــي هــذا 

الصدد،

ــة  ــف مدني ــى وظائ ــام لتتول ــظ الس ــات حف ــي بعث ــرأة ف ــاج الم ــب بإدم وإذ يرح
وعســكرية ووظائــف الشــرطة، وإذ يــدرك بــأن النســاء واألطفــال المتضرريــن 
مــن النــزاع المســلح قــد يشــعرون بأمــان أكثــر إذا عملــوا مــع نســاء فــي بعثــات 
حفــظ الســام وأبلغوهــن باالنتهــاكات، وبــأن وجود حفظــة ســام مــن النســاء 
قــد يشــجع النســاء المحليــات علــى المشــاركة فــي القــوات المســلحة وقــوات األمــن 
ــتجيب  ــه ويس ــول إلي ــاح الوص ــي يت ــاع أمن ــاء قط ــي بن ــهم ف ــا يس ــة، بم الوطني

ــع، وال ســيما النســاء، للجمي

وإذ يرحــب بمســاعي إدارة عمليــات حفــظ الســام الراميــة إلــى وضــع مبــادئ 
توجيهيــة جنســانية موجهــة لألفــراد العســكريين فــي عمليــات حفــظ الســام مــن 
ــه  ــادئ التوجي ــذ القراريــن 1325 )2000( و 1820 )2008(، ومب أجــل تيســير تنفي
العملــي لمســاعدة العنصريــن المدنــي والعســكري وعنصــر الشــرطة فــي بعثــات 

حفــظ الســام فــي تنفيــذ القــرار 1820 )2008( تنفيــذا فعــاال،

 ،)362/S/2009( 2009 وقــد نظــر فــي تقريــر األمين العام المــؤرخ 16 تموز/يوليــو
ــي للحــاالت المشــار  ــف قانون ــى أي توصي ــرار ال يســعى إل وإذ يؤكــد أن هــذا الق
إليهــا فــي تقريــر األميــن العــام بأنهــا نزاعــات مســلحة أم ال فــي ســياق اتفاقيــات 
جنيــف وبروتوكوليهــا اإلضافييــن، وال ينطــوي علــى أي حكــم مســبق علــى الوضع 

القانونــي للجهــات مــن غيــر الــدول المعنيــة بهــذه الحــاالت،
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وإذ يشــير إلــى مــا قــرره المجلــس فــي قــراره 1882 المؤرخ 4 آب/أغســطس 2009 
)S/RES/1882( مــن توســيع للقائمــة المرفقــة بتقريــر األميــن العام الســنوي عن 
األطفــال والنــزاع المســلح الخاصــة باألطــراف فــي النزاعــات المســلحة التــي تعمــد، 
فــي انتهــاك للقانــون الدولــي، إلــى تجنيــد األطفــال أو اســتغالهم، لتشــمل أيضــا 
األطــراف فــي النزاعــات المســلحة التــي تشــارك، خافــا للقانــون الدولــي الســاري، 
ــال  ــم وأعم ــال و/أو اغتصابه ــويه األطف ــل وتش ــال قت ــي أعم ــي ف ــكل نمط بش

العنــف الجنســي األخــرى الموجهــة ضــد األطفــال فــي حــاالت النــزاع المســلح،

وإذ ياحــظ الــدور المســند حاليــا لمكتــب المستشــارة الخاصــة للقضايــا الجنســانية 
والنهــوض بالمــرأة والمتمثــل فــي رصــد تنفيذ القــرار 1325 وتعزيز تعميــم مراعاة 
المنظــور الجنســاني فــي منظومــة األمــم المتحــدة، وتمكيــن المــرأة، والمســاواة 
بيــن الجنســين، وإذ يشــير إلــى أهميــة التنســيق الفعلــي داخــل منظومــة األمــم 

المتحــدة فــي هــذه المياديــن،

وإذ يســّلم بــأن الــدول تتحمــل مســؤولية أساســية عــن احتــرام وكفالــة حقــوق 
اإلنســان لمواطنيهــا، وكذلــك لجميــع األفراد داخــل أراضيها علــى النحو المنصوص 

عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي ذات الصلــة،

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن أطــراف النزاعــات المســلحة تتحمل المســؤولية األساســية 
عــن اتخــاذ جميــع الخطــوات الممكنــة لكفالــة حمايــة المدنييــن المتضررين،

وإذ يكــرر تأكيــد مســؤوليته األساســية عــن صــون الســلم واألمــن الدولييــن 
والتزامــه فــي هــذا الشــأن بمواصلــة التصــدي لمــا للنزاعــات المســلحة مــن آثــار 
ــي: ــف الجنس ــق بالعن ــا يتعل ــك م ــمل ذل ــن، ويش ــى المدنيي ــاق عل ــعة النط واس

ــيلة . 1 ــتخدامه كوس ــز باس ــتخدم أو يوع ــن يس ــي، حي ــف الجنس ــد أن العن يؤك
مــن وســائل الحــرب الســتهداف المدنييــن عمــدا أو فــي إطــار هجــوم واســع 
النطــاق أو منظــم ضــد الســكان المدنييــن، قــد يــؤدي إلــى اســتفحال كبيــر 
لحــاالت النــزاع المســّلح، وقــد يعــوق إعــادة إرســاء الســلم واألمــن الدولييــن؛ 
ويؤكــد فــي هــذا الصــدد أن اتخــاذ خطــوات فعالــة لمنــع حــدوث أعمــال العنف 
الجنســي هــذه والتصــدي لهــا مــن شــأنه أن يســهم إســهاما كبيــرا فــي صــون 
ــام، لــدى النظــر فــي  الســلم واألمــن الدولييــن؛ ويعــرب عــن اســتعداده للقي
الحــاالت الــواردة فــي جــدول أعمــال المجلــس، التخــاذ الخطــوات المناســبة- 
ــاق أو  ــعة النط ــي الواس ــف الجنس ــال العن ــدي ألعم ــاء- للتص ــب االقتض حس

المنظمــة المرتكبــة فــي حــاالت النــزاع المســلح.
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يكــرر مطالبتــه جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة بوقــف جميــع أعمــال . 2
العنــف الجنســي وقفــا كامــا وفوريــا.

يطالــب جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة بــأن تتخــذ علــى الفــور . 3
ــن  ــال، م ــاء واألطف ــك النس ــي ذل ــا ف ــن، بم ــة المدنيي ــة لحماي ــر مائم تدابي
جميــع أشــكال العنــف الجنســي، تشــمل تدابيــر مثــل إنفــاذ التدابيــر التأديبيــة 
العســكرية المناســبة والتقيــد بمبــدأ مســؤولية القيــادة، وتدريــب القــوات 
علــى حظــر جميــع أشــكال العنــف الجنســي المرتكبــة ضــد المدنييــن حظــرا 
ــري  ــي، والتح ــف الجنس ــج العن ــي تؤج ــة الت ــكار الخاطئ ــح األف ــا، وفض مطلق
ــان  ــة لضم ــة الوطني ــكرية واألمني ــوات العس ــاق بالق ــحين لالتح ــن المرش ع
اســتبعاد مــن لــه صلــة منهــم بانتهــاكات جســيمة للقانــون اإلنســاني الدولــي 

ــف الجنســي. ــك العن ــا فــي ذل ــي لحقــوق اإلنســان، بم ــون الدول والقان

ــى . 4 ــا خاصــا يتول ــن ممث ــدة أن يعي ــم المتح ــام لألم ــن الع ــى األمي ــب إل يطل
مهمــة القيــادة المتســقة واالســتراتيجية، والعمــل بفعاليــة مــن أجــل تعزيــز 
ــوة  ــاعي الدع ــذل مس ــدة، وب ــم المتح ــة لألم ــة التابع ــيق القائم ــات التنس آلي
ــكريون  ــون العس ــك الممثل ــي ذل ــا ف ــات، بم ــا الحكوم ــات منه ــدة جه ــدى ع ل
والقضائيــون، ولــدى جميــع أطــراف النــزاع المســلح والمجتمــع المدنــي، مــن 
أجــل التصــدي، علــى مســتوى المقــر وعلــى الصعيــد القطــري علــى حــد 
ســواء، للعنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة والعمــل فــي الوقــت نفســه 
علــى تعزيــز التعــاون بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن وتنســيق 
ــادرة المشــتركة بيــن الــوكاالت ”مبــادرة  جهودهــم، أساســا، مــن خــال المب

ــزاع“. ــاالت الن ــي ح ــف الجنســي ف ــة العن ــم المتحــدة لمكافح األم

ــف . 5 ــة العن ــدة لمكافح ــم المتح ــادرة األم ــي مب ــاركة ف ــات المش ــجع الكيان يش
ــة  ــي منظوم ــة ف ــات المعني ــن الجه ــزاع، وغيرهــا م ــاالت الن ــي ح الجنســي ف
األمــم المتحــدة، علــى دعــم عمــل الممثــل الخــاص لألميــن العــام المذكــور 
آنفــا ومواصلــة التعــاون وتبــادل المعلومــات وتعزيزهمــا فيما بيــن جميــع 
أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن أجــل زيــادة التنســيق وتجنــب تداخــل 
المهــام علــى مســتوى المقــر وعلــى الصعيــد القطــري وتحســين االســتجابة 

علــى مســتوى المنظومــة ككل.

يحــث الــدول علــى القيــام دون إبطــاء بإصاحــات قانونيــة وقضائيــة شــاملة، . 6
حســب االقتضــاء، وفقــا للقانــون الدولــي مــن أجــل تقديــم مرتكبــي أعمــال 
العنــف الجنســي فــي النزاعــات إلــى العدالــة وضمــان اســتفادة الناجيــن مــن 
خدمــات القضــاء ومعاملتهــم معاملــة كريمــة خــال اإلجــراءات القضائيــة 
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وحمايتهــم وإنصافهــم لمــا تعرضــوا لــه مــن معانــاة.

ــي . 7 ــر الت ــع التقاري ــاع جمي ــان إخض ــى ضم ــات عل ــراف النزاع ــع أط ــث جمي يح
تفيــد بارتــكاب مدنييــن أو أفــراد عســكريين ألعمــال العنــف الجنســي لتحقيــق 
دقيــق وتقديــم المدعــى ارتكابهــم لهــا إلــى العدالــة، وعلــى أن ُيعِمــل 
الرؤســاء المدنيــون والقــادة العســكريون، وفقــا للقانــون اإلنســاني الدولــي، 
مــا لهــم مــن ســلطة ونفــوذ مــن أجــل منــع العنــف الجنســي، بطــرق شــتى 

منهــا مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب.

يهيــب باألميــن العــام تحديــد واتخــاذ التدابيــر المائمــة مــن أجــل إيفــاد . 8
فريــق خبــراء علــى وجــه الســرعة للوقــوف علــى الحــاالت التــي تشــكل مصــدر 
قلــق خــاص فيمــا يتصــل بالعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح، 
والعمــل مــن خــال وجــود األمــم المتحــدة فــي الميــدان وبموافقــة الحكومــة 
ــز ســيادة القانــون،  ــة فــي تعزي المضيفــة، علــى مســاعدة الســلطات الوطني
األمــم  منظومــة  فــي  المتاحــة  البشــرية  بالمــوارد  باالســتعانة  ويوصــي 
المتحــدة وبالتبرعــات، مــع االســتفادة مــن الخبــرة الازمــة، حســب االقتضــاء، 
فــي مجــاالت ســيادة القانــون، والنظاميــن القضائييــن المدنــي والعســكري، 
ــة الشــهود،  ــي، وإصــاح قطــاع األمــن، وحماي ــق الجنائ والوســاطة، والتحقي
ومعاييــر المحاكمــة العادلــة، وتوعيــة الجمهــور، مــن أجــل القيــام بجملــة أمــور 

منهــا مــا يلــي:

)أ( العمــل عــن كثــب مــع المســؤولين الوطنييــن القانونييــن والقضائييــن 
وغيرهــم مــن األفــراد فــي النظاميــن القضائييــن المدنــي والعســكري 
ــاب،  ــن العق ــات م ــدي لإلف ــل التص ــن أج ــات م ــي الحكوم ــة ف ذوي الصل
بجملــة وســائل منهــا تعزيــز القــدرة الوطنيــة، وتوجيــه االنتبــاه إلــى كامــل 

ــا. ــتعانة به ــة االس ــي إمكاني ــر ف ــة للنظ ــات القضائي ــة اآللي مجموع

ــج  ــاع نه ــجيع اتب ــة وتش ــتجابة الوطني ــد االس ــى صعي ــرات عل ــد الثغ )ب( تحدي
وطنــي شــامل للتصــدي للعنــف الجنســي فــي النزاعات المســلحة، بوســائل 
منهــا تعزيــز المحاســبة الجنائيــة واالســتجابة للضحايــا والقــدرات القضائيــة.

)ج( تقديــم توصيــات ترمــي إلــى تنســيق الجهــود والمــوارد المحليــة والدوليــة 
مــن أجــل تعزيــز قــدرات الحكومــات علــى التصــدي للعنــف الجنســي فــي 

النزاعــات المســلحة.

)د( العمــل مــع بعثــة األمــم المتحــدة والفريــق القطــري والممثــل الخــاص 
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لألميــن العــام المذكــور آنفــا، حســب االقتضــاء، مــن أجــل التنفيــذ الكامــل 
ــرار 0281 )8002(. ــا الق ــص عليه ــي ين ــر الت للتدابي

يشــجع الــدول وكيانــات األمــم المتحــدة المعنيــة والمجتمــع المدنــي، حســب . 9
االقتضــاء، علــى تقديــم المســاعدة، بالتعــاون الوثيق مــع الســلطات الوطنية، 
لبنــاء قــدرات وطنيــة فــي نظــم اإلنفــاذ القضائــي والقانونــي فــي الحــاالت 
التــي تشــكل مصــدر قلــق خــاص فيمــا يتصــل بالعنــف الجنســي فــي النــزاع 

المســلح.

يكــرر اإلعــراب عــن نيتــه أن ينظــر، لــدى فــرض أو تجديــد جــزاءات موجهــة . 10
فــي حــاالت النــزاع المســلح، فــي جملــة أمــور منهــا، حيثمــا كان ذلــك مائمــا، 
تحديــد معاييــر خاصــة بأعمــال االغتصــاب وأشــكال العنــف الجنســي األخــرى؛ 
ويهيــب بجميــع بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام وغيرهــا مــن بعثــات 
األمــم المتحــدة المعنيــة وأجهــزة األمــم المتحــدة، وال ســيما الفريــق العامــل 
المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح، موافــاة لجــان الجــزاءات المعنيــة التابعــة 
ــد  ــة الرص ــا أفرق ــات منه ــق جه ــن طري ــدة، ع ــم المتح ــن باألم ــس األم لمجل
وأفرقــة الخبــراء المعنيــة التابعــة للجــان جــزاءات مجلــس األمــن التابــع لألمــم 

المتحــدة، بجميــع المعلومــات ذات الصلــة بالعنــف الجنســي.

يعــرب عــن نيتــه أن يكفــل تضميــن القــرارات المنشــَأة أو المجــددة بموجبهــا . 11
واليــات حفــظ الســام أحكامــا تتعلــق- حســب االقتضــاء- بمنــع العنــف 
ــاغ المجلــس المتعلقــة  ــات إب الجنســي والتعامــل معــه، مشــفوعة بمقتضي

بهــا.

النســاء . 12 إدراج أحــكام محــددة تتعلــق- حســب االقتضــاء- بحمايــة  يقــرر 
واألطفــال مــن االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي فــي واليــات 
عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام، بمــا فــي ذلــك- بحســب كل حالــة 
ــة المــرأة ضمــن مستشــاري  ــن مستشــارين لشــؤون حماي ــى حــده- تعيي عل
ــى  ــب إل ــان، ويطل ــوق اإلنس ــة حق ــدات حماي ــي وح ــانية وف ــؤون الجنس الش
ــارين  ــؤالء المستش ــى ه ــة إل ــم الحاج ــى تقيي ــرص عل ــام أن يح ــن الع األمي
ــة مــن  ــكل عملي ــاء اإلعــداد ل ــا فــي أثن ــا منهجي وعددهــم وأدوارهــم تقييم

ــظ الســام. ــدة لحف ــم المتح ــات األم عملي

يشــجع الــدول علــى زيــادة ســبل اســتفادة ضحايــا العنــف الجنســي مــن . 13
ــة وخدمــات إعــادة  ــة والدعــم النفســي والمســاعدة القانوني ــة الصحي الرعاي
ــك  ــة، وذل ــق الريفي ــي المناط ــيما ف ــادي، وال س ــي االقتص ــاج االجتماع اإلدم
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ــي. ــع الدول ــن المجتم ــم م بدع

ــق . 14 ــة لمناط ــة الدوري ــارات الميداني ــرص الزي ــتغل ف ــه أن يس ــن نيت ــرب ع يع
النســاء  مــع  الــرأي  لتبــادل  اجتماعــات  بتنظيــم  أفضــل،  بشــكل  النــزاع 
المحليــات والمنظمــات النســائية المحليــة فــي الميــدان بشــأن شــواغل المــرأة 

واحتياجاتهــا فــي مناطــق النــزاع المســلح.

يشــجع القــادة علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، بمــن فــي ذلــك الزعمــاء . 15
التقليديــون، حيثمــا ُوجــدوا، والزعمــاء الدينيــون، علــى االضطــاع بــدور أكثــر 
نشــاطا فــي توعيــة المجتمعــات المحليــة بالعنــف الجنســي مــن أجــل تفــادي 
ــا ووصمهــم، واإلســهام فــي إعــادة إدماجهــم االجتماعــي،  تهميــش الضحاي

ومكافحــة ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب عــن تلــك الجرائــم؛

ــى . 16 ــة عل ــات اإلقليمي ــدول األعضــاء ورؤســاء المنظم ــام وال ــن الع يحــث األمي
ــع  ــات الوســاطة وصن ــرأة فــي عملي ــل الم ــع مســتوى تمثي ــر لرف ــاذ تدابي اتخ

ــام. ــاء الس ــات وبن ــوية النزاع ــق بتس ــا يتعل ــرار فيم الق

أعمــال . 17 جــداول  فــي جميــع  الجنســي  العنــف  إدراج مســائل  يحــث علــى 
مفاوضــات الســام التــي ترعاهــا األمــم المتحــدة، ويحــث أيضــا علــى إدراج 
مســائل العنــف الجنســي منــذ بــدء عمليــات الســام فــي هــذه الحــاالت، وال 
ســيما فيمــا يتعلــق بمراحــل مــا قبــل وقــف إطــاق النــار، ووصــول المســاعدة 
اإلنســانية، واتفاقــات حقــوق اإلنســان، وعمليــات وقــف إطــاق النــار ورصــده، 
ونــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وترتيبــات إصــاح قطــاع األمــن، 
ــر الضــرر،  ــة، وجب وتمحيــص أفــراد القــوات المســلحة وقــوات األمــن، والعدال

واإلنعاش/التنميــة.

يعيــد تأكيــد دور لجنــة بنــاء الســام فــي النهــوض بنهــج جنســانية شــاملة . 18
إزاء الحــد مــن عــدم االســتقرار فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، مشــيرا إلــى 
ــع، ويحــث  ــاء المجتم ــادة بن ــي إع ــرأة ف ــه الم ــع ب ــذي تضطل ــم ال ــدور المه ال
لجنــة بنــاء الســام علــى تشــجيع جميــع األطــراف فــي البلــدان المدرجــة فــي 
ــن أجــل خفــض مســتوى  ــر وتنفيذهــا م ــاذ تدابي ــى اتخ ــا عل جــدول أعماله

العنــف الجنســي فــي اســتراتيجيات مــا بعــد انتهــاء النــزاع.

يشــجع الــدول األعضــاء علــى نشــر عــدد أكبــر مــن األفــراد العســكريين وأفــراد . 19
الشــرطة اإلنــاث فــي عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام، وعلــى إتاحــة 
تدريــب كاف لجميــع األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة مــن أجــل االضطاع 
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بمسؤولياتهم؛

ــدان . 20 ــى البل ــي إل ــم التقن ــم الدع ــل تقدي ــام أن يكف ــن الع ــى األمي ــب إل يطل
المســاهمة بقــوات وبأفــراد شــرطة، مــن أجــل إدراج المبــادئ التوجيهيــة 
لألفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة فيمــا يتعلــق بالعنــف الجنســي فــي 

ــي. ــب التوجيه ــر والتدري ــل النش ــا قب ــب م تدري

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل بــذل الجهــود وتكثيفهــا لتنفيــذ سياســة . 21
عــدم التســامح مطلقــا إزاء االســتغال واالنتهــاك الجنســيين فــي إطــار 
عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام؛ ويحــث البلــدان المســاهمة بقــوات 
وبأفــراد شــرطة علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة مناســبة، تشــمل التدريــب 
بهــدف التوعيــة قبــل مرحلــة النشــر وفــي الميــدان، وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات 
ــل  ــى مث ــدام أفرادهــا عل ــان المســاءلة التامــة فــي حــاالت إق ــة بضم الكفيل

هــذا الســلوك.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل اإليعــاز إلــى جميــع كيانــات األمــم . 22
المتحــدة المعنيــة بــأن تتخــذ تدابيــر محــددة تكفــل تعميــم مراعــاة المســائل 
الجنســانية بشــكل منهجــي داخــل المؤسســات التابعــة لهــا، بجملــة وســائل 
منهــا ضمــان تخصيــص مــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة لجميــع المكاتــب 
واإلدارات المعنيــة وفــي الميــدان، وبــأن يقــوم كذلــك كل منهــا، فــي حــدود 
واليتــه، بتعزيــز التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا لــدى التصــدي لمســألة العنــف 

ــزاع المســلح. الجنســي فــي الن

يحــث الممثليــن الخاصيــن المعنييــن ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ . 23
ــي مــن شــبكة  ــى العمــل، بدعــم اســتراتيجي وتقن ــام عل ــن الع ــع لألمي التاب
مبــادرة األمــم المتحــدة، مــع الــدول األعضــاء علــى وضــع اســتراتيجيات 
شــاملة مشــتركة بيــن الحكومــات واألمــم المتحــدة لمكافحــة العنــف الجنســي، 
بالتشــاور مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، وعلــى تقديــم معلومــات 
ــى  ــة المقدمــة إل ــك بانتظــام فــي إطــار تقاريرهــم العادي مســتوفاة عــن ذل

المقــر.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يكفــل اإلبــاغ بشــكل أكثــر منهجيــة عــن . 24
الحــوادث التــي تفــرز اتجاهــات معينــة، وأنمــاط االعتــداء الناشــئة، ومؤشــرات 
اإلنــذار المبكــر باللجــوء إلــى العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة، وذلــك 
فــي جميــع التقاريــر ذات الصلــة المقدمــة إلــى المجلــس، ويشــجع الممثليــن 
الخاصيــن لألميــن العــام ومنســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ والمفــوض 
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الســامي لحقــوق اإلنســان والمقــرر الخــاص المعنــي بالعنــف ضــد المــرأة 
ورئيــس أو رؤســاء مبــادرة األمــم المتحــدة لمكافحــة العنــف الجنســي علــى 
النزاعــات  فــي  الجنســي  العنــف  إحاطــات ووثائــق إضافيــة عــن  تقديــم 
ــور  ــاص المذك ــل الخ ــع الممث ــيق م ــك بالتنس ــس، وذل ــى المجل ــلحة إل المس

آنفــا.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يــدرج -عنــد االقتضــاء- فــي تقاريــره العاديــة . 25
عــن فــرادى عمليــات حفــظ الســام، معلومات عــن الخطــوات المتخــذة لتنفيذ 
تدابيــر حمايــة المدنييــن مــن العنــف الجنســي، وال ســيما النســاء واألطفــال 

منهــم.

يطلــب إلــى األميــن العــام، أن يصــوغ، مــع مراعــاة المقترحــات الــواردة فــي . 26
تقريــره وأي عناصــر أخــرى ذات صلــة، مقترحــات محــددة، بشــكل عاجــل 
ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي غضــون ثاثــة أشــهر، عــن ســبل ضمــان 
ــد  ــى صعي ــاءة عل ــة وكف ــر فعالي ــة أكث ــاغ بطريق ــد واإلب ــاع بالرص االضط
النظــام القائــم حاليــا فــي األمــم المتحــدة المتعلــق بحمايــة المــرأة والطفــل 
مــن االغتصــاب وأشــكال العنــف الجنســي األخــرى فــي حــاالت النــزاع المســلح 
ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، باالســتعانة بالخبــرة المكتســبة فــي منظومــة األمــم 
المتحــدة وإســهامات الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات اإلقليميــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة بصفتهــا االستشــارية، ومختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمع 
المدنــي، مــن أجــل تقديــم معلومــات آنيــة وموضوعيــة ودقيقــة وموثوقــة 
ــك ألجــل  ــات األمــم المتحــدة، وذل عــن الثغــرات التــي تشــوب اســتجابة كيان

النظــر فيهــا لــدى اتخــاذ التدابيــر المناســبة.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل تقديــم التقاريــر الســنوية إلــى المجلس . 27
عــن تنفيــذ القــرار 1820 )2008(، وأن يقــدم تقريــره المقبــل بحلــول أيلــول/

ســبتمبر 2010 بشــأن تنفيــذ هــذا القــرار والقــرار 1820 )2008( علــى أن 
يشــمل جملــة أمــور منهــا مــا يلــي:

ــة عــن جمــع المعلومــات فــي الوقــت  )أ( خطــة تنســيقية واســتراتيجية مفصل
المناســب وبشــكل أخاقــي.

)ب(معلومــات مســتكملة عــن الجهــود التــي تضطلــع بهــا مراكــز االتصــال 
ــات األمــم المتحــدة مــن أجــل العمــل  ــة بالعنــف الجنســي فــي بعث المعني
عــن كثــب مــع المنســق المقيم/منســق الشــؤون اإلنســانية وفريــق األمــم 
المتحــدة القطــري، وعنــد االقتضــاء، الممثــل الخــاص المذكــور آنفــا و/أو 

ــراء، مــن أجــل التصــدي للعنــف الجنســي. فريــق الخب
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معلومــات تتعلــق بأطــراف النزاعــات المســلحة التــي يشــتبه بشــكل جــّدي  )ج( 
فــي أنهــا ترتكــب علــى نحــو منظــم أعمــال االغتصــاب أو غيــر ذلــك مــن 
ــدول  ــى ج ــة عل ــاالت المدرج ــق بالح ــا يتعل ــي، فيم ــف الجنس ــكال العن أش

أعمــال المجلــس.

ــة . 28 ــرار الجمعي ــة التــي وضعــت بموجــب ق يقــرر أن يقــوم، مــع مراعــاة العملي
العامــة 311/63 بشــأن إنشــاء كيــان مختلــط معنــي بنــوع الجنــس تابــع 
لألمــم المتحــدة، باســتعراض واليــات الممثــل الخــاص المطلــوب تعيينــه فــي 
ــرة 8  ــه فــي الفق ــراء المنصــوص علي ــق الخب ــرة 4 مــن المنطــوق وفري الفق

مــن المنطــوق فــي غضــون ســنتين، وحســب االقتضــاء فيمــا بعــد ذلــك.

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.. 29
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القرار 1889 )2009(

الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 6196، المعقــودة فــي 5 تشــرين األول/
أكتوبــر 2009

إن مجلس األمن،  

إذ يعيــد تأكيــد التزامــه بتنفيــذ القــرارات 1325 )2000( و 1612 )2005( و 1674 
البيانــات  وجميــع   )2009( و 1888   )2009( و 1882   )2008( و 1820   )2006(
ــزز بعضــه بعضــا، ــى نحو يع ــا وعل ــذا متواصــا وتام الصــادرة عــن رئيســه تنفي

وإذ يسترشــد بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة، ويضــع فــي اعتبــاره 
ــاق فــي  ــع بهــا مجلــس األمــن بموجــب الميث المســؤولية األساســية التــي يضطل

مجــال صــون الســام واألمــن الدولييــن،

وإذ يشــير إلــى التصميــم الــذي أعــرب عنــه فــي الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر القمــة 
ــى  ــى القضــاء عل ــة العامــة لألمــم المتحــدة )A/RES/60/1( عل العالمــي للجمعي
جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والطفــل، والتزامــات الــدول األطــراف فــي 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والبروتوكــول االختيــاري 
ــن  ــن الملحقي ــن االختياريي ــل والبروتوكولي ــوق الطف ــة حق ــا، واتفاقي ــق به الملح
بهــا، وإذ يشــير أيضــا إلــى االلتزامــات الــواردة فــي إعــان وخطــة عمــل بيجيــن، 
وكذلــك االلتزامــات المضمنــة فــي الوثيقــة الختاميــة لــدورة الجمعيــة العامــة 
ــاواة  ــام 2000: المس ــرأة ع ــرين ”الم ــة والعش ــتثنائية الثالث ــدة االس ــم المتح لألم
/10/A/S-23( “بين الجنســين والتنمية والســلم في القرن الحــــادي والعشـــــرين

ــزاع المســلح.  ــرأة والن ــة بالم ــات المتعلق Rev.1(، وال ســيما االلتزام

ــن العــام )S/2009/465( المــؤرخ 16 أيلول/ســبتمبر  ــر األمي وقــد نظــر فــي تقري
ــاالت  ــي للح ــف قانون ــى أي توصي ــعى إل ــرار ال يس ــذا الق ــد أن ه 2009، وإذ يؤك
المشــار إليهــا فــي تقريــر األميــن العــام بأنهــا نزاعــات مســلحة أم ال فــي ســياق 
اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا اإلضافييــن، وال ينطــوي علــى أي حكــم مســبق 

ــة بهذه الحــاالت، ــدول المعني ــر ال ــات مــن غي ــي للجه ــى الوضــع القانون عل

ــراره 1325 )2000(  ــذ ق ــدول األعضــاء لتنفي ــا ال ــي تبذله ــود الت وإذ يرحــب بالجه
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علــى الصعيــد الوطنــي، بمــا فــي ذلــك إعــداد خطــط عمــل وطنيــة، وإذ يشــجع 
ــة ذلــك التنفيــذ،  الــدول األطــراف علــى مواصل

ــدم  ــى ق ــة وعل ــة وفعال ــورة كامل ــرأة بص ــاركة الم ــرورة مش ــد ض ــد تأكي وإذ يعي
ــن دور  ــه م ــض ب ــا تنه ــرا لم ــام نظ ــات الس ــل عملي ــع مراح ــي جمي ــاواة ف المس
حيــوي فــي منــع نشــوب النزاعــات وفــي حلهــا وفــي بنــاء الســام، ويؤكــد مجــددا 
الــدور الرئيســي الــذي يمكــن أن تنهــض بــه المــرأة فــي إعــادة بنــاء نســيج 
ــى  ــزاع، ويشــدد عل ــاء الن ــد انته ــا بع ــذ اســتراتيجيات م ــع المتعافــي وتنفي المجتم
ــزاع ألخــذ  ــاء الن ــد انته ــا بع ــذ اســتراتيجيات م ضــرورة إشــراكها فــي وضــع وتنفي

ــبان، ــي الحس ــا ف ــا واحتياجاته ــات نظره وجه

وإذ يعــرب عــن بالــغ القلــق إزاء تمثيــل المــرأة الناقــص فــي جميــع مراحــل عمليــات 
الســام، وال ســيما األعــداد المنخفضــة للغايــة مــن النســاء الائــي يضطلعــن 
بــأدوار رســمية فــي عمليــات الوســاطة ويشــدد علــى ضــرورة كفالــة تعييــن 
النســاء بالشــكل المائــم فــي مســتويات صنــع القــرار، باعتبارهــن مــن الوســطاء 

الرفيعــي المســتوى، وكذلــك ضمــن تكويــن أفرقــة الوســطاء،

وإذ يظــل يســاوره بالــغ القلــق إزاء اســتمرار العقبــات التــي تعتــرض إشــراك 
ــاة العامــة فــي  ــع النزاعــات وحلهــا، والمشــاركة فــي الحي المــرأة بالكامــل فــي من
مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع، نتيجــة ألعمــال العنــف والترهيــب، وانعــدام األمــن 
وانعــدام ســيادة القانــون، والتمييــز الثقافــي والوصــم، بما فــي ذلــك تزايــد اآلراء 
المتطرفــة أو المتعصبــة بشــأن المــرأة، والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي 
تشــمل نقــص فــرص الحصــول علــى التعليــم، وإذ يســلم فــي هــذا الصــدد بــأن 
تهميــش المــرأة يمكــن أن يؤخــر أو يحــول دون تحقيــق الســام الدائــم واألمــن 

والمصالحــة،

ــاء  ــد انته ــا بع ــاالت م ــي ح ــات ف ــات الخاصــة للنســاء والفتي وإذ يســلم باالحتياج
النــزاع، التــي تشــمل- ضمــن جملــة أمــور- األمــن الشــخصي، والخدمــات الصحيــة 
بمــا فيهــا الصحــة اإلنجابيــة والعقليــة، وســبل كفالــة وســائل الــرزق لهــن، وكذلــك 
مشــاركتهن فــي صنــع القــرار والتخطيــط فيمــا بعــد انتهــاء النــزاع، وبخاصــة فــي 

المراحــل األولــى مــن بنــاء الســام فــي مرحلــة مــا بعــد انتهاء النــزاع،

وإذ ياحــظ أنــه رغــم مــا تحقــق مــن تقــدم، ال تــزال هنــاك عقبــات تحــول دون 
ــق  ــرب عــن القل ــاء الســام، ويع ــا وبن ــات وحله ــع النزاع ــي من ــرأة ف مشــاركة الم
ــاش  ــة واالنتع ــرارات العام ــع الق ــي صن ــاركة ف ــى المش ــرأة عل ــدرة الم ــن أن ق م
ــا بعــد  ــل فــي حــاالت م ــراف أو التموي االقتصــادي ال تلقــى مــا يكفــي مــن االعت
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انتهــاء النــزاع، ويشــدد علــى أن تمويــل االحتياجــات فــي مجــال اإلنعــاش المبكــر 
للمــرأة أمــر حيــوي لزيــادة تمكيــن المــرأة، وهو مــا يمكــن أن يســهم فــي فعاليــة 

بنــاء الســام فيمــا بعــد انتهــاء النــزاع،

ــاء  ــد انته ــا بع ــزاع المســلح وحــاالت م ــى أن النســاء فــي حــاالت الن  وإذ يشــير إل
النــزاع ال تــزال تعتبــر فــي كثيــر مــن األحيــان كضحايــا وليســت كأطــراف فاعلــة في 
معالجــة وحــل حــاالت النــزاع المســلح، ويشــدد علــى ضــرورة أال يقتصــر التركيــز 
علــى حمايــة المــرأة فحســب، وإنمــا أيضــا علــى تمكيــن المــرأة فــي بنــاء الســام، 

وإذ يســلم بــأن فهــم تأثيــر حــاالت النــزاع المســلح علــى النســاء والفتيــات، بمــا في 
ذلــك الاجئــون والمشــردون داخليــا، واالســتجابة الســريعة والكافيــة الحتياجاتهــن 
الخاصــة، ووضــع ترتيبــات مؤسســية فعالــة لضمــان حمايتهــن ومشــاركتهن 
ــاء الســام  ــة فــي عمليــة الســام، وال ســيما فــي المراحــل األولــى مــن بن الكامل
بعــد انتهــاء النــزاع، يمكــن أن تســهم إســهاما كبيــرا فــي صــون وتعزيــز الســام 

واألمــن الدولييــن،

وإذ يرحــب بمبــادرة األمــم المتحــدة بوضــع نظــام مماثــل لذلــك الــذي بــادر إليــه 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لتمكيــن صنــاع القــرار مــن تتبــع المخصصــات 
ــي  ــن الت ــدد المانحي ــتئمانية المتع ــق االس ــي الصنادي ــس ف ــوع الجن ــة بن المتعلق

ــة، تديرهــا مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائي

وإذ يرحــب بالجهــود التــي يبذلهــا األميــن العــام لتعييــن المزيــد مــن النســاء فــي 
المناصــب العليــا فــي األمــم المتحــدة، وال ســيما فــي البعثــات الميدانيــة، باعتبارهــا 
ــرار 1325  ــذ الق ــادة األمــم المتحــدة بشــأن تنفي ــر قي خطــوة ملموســة نحو توفي

،)2000(

وإذ يرحــب بقــرب إنشــاء لجنــة توجيهيــة لألمــم المتحــدة لتعزيــز صــورة منظومــة 
األمــم المتحــدة وتعزيــز التنســيق داخلهــا بشــأن التحضيــرات لاحتفــال بمــرور 

ــى صــدور القــرار 1325 )2000(، عشــر ســنوات عل

وإذ يشــجع األطــراف الفاعلــة ذات الصلــة علــى تنظيــم أنشــطة خــال الفتــرة 
2009-2010 علــى الصعيــد العالمــي واإلقليمــي والوطنــي لزيــادة الوعــي بالقــرار 
ــات  ــد االلتزام ــوزاري، لتجدي ــتوى ال ــى المس ــطة عل ــا أنش 1325 )2000(، بما فيه
المتبقيــة  التحديــات  واألمــن‘‘، وتحديــد ســبل معالجــة  والســام  ’’المــرأة  بـــ 

والمســتجدة فــي تنفيــذ القــرار 1325 )2000( مســتقبا:
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ــد . 1 ــاذ مزي ــى اتخ ــة عل ــة واإلقليمي ــات الدولي ــاء والمنظم ــدول األعض ــث ال يح
مــن التدابيــر لتحســين مشــاركة المــرأة فــي جميــع مراحــل عمليــات الســام، 
ــاء  ــزاع وبن ــاء الن ــد انته ــا بع ــط لم ــات، والتخطي ــوية النزاع ــي تس ــيما ف ال س
الســام، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز مشــاركتها فــي صنــع القــرار 
السياســي واالقتصــادي فــي المراحــل المبكــرة مــن عمليــات االنتعــاش، 
ــى  ــا عل ــرأة وقدرته ــادي للم ــدور القي ــز ال ــا تعزي ــور منه ــة أم ــن خــال جمل م
المشــاركة فــي إدارة المعونــات والتخطيــط لهــا، ودعــم المنظمــات النســائية، 
والتصــدي للمواقــف المجتمعيــة الســلبية حــول قــدرة المــرأة علــى المشــاركة 

ــدم المســاواة.  ــى ق عل

يكــرر دعوتــه لجميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة إلــى االحتــرام الكامــل . 2
للقانــون الدولــي المنطبــق علــى حقــوق النســاء والفتيــات وحمايتهــن.

ــي ترتكــب ضــد . 3 ــي الســاري الت ــون الدول ــاكات القان ــع انته ــوة جمي ــن بق يدي
ــاء  ــد انته ــا بع ــاالت م ــلحة وح ــات المس ــاالت النزاع ــي ح ــات ف ــاء والفتي النس
ــع األطــراف فــي النزاعــات بوقــف هــذه األعمــال فــورا،  ــزاع، ويطالــب جمي الن
ويشــدد علــى مســؤولية جميــع الــدول فــي وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب 
ومحاكمــة المســؤولين عــن جميــع أشــكال العنــف التــي ترتكــب ضد النســاء 
ــن  ــره م ــاب وغي ــك االغتص ــي ذل ــا ف ــلحة، بم ــات المس ــي النزاع ــات ف والفتي

العنف الجنســي. أشــكال 

يدعو األميــن العــام لوضــع اســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التدريــب . 4
الحميــدة  بالمســاعي  للقيــام  المعينــات  النســاء  عــدد  لزيــادة  المناســب، 
باســمه، وخاصــة كممثــات خاصــات ومبعوثــات خاصــات، واتخــاذ تدابيــر 
لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي البعثــات السياســية وبعثــات بنــاء الســام وحفــظ 

ــدة. ــم المتح ــا األم ــي توفده الســام الت

ــن جميــع التقاريــر القطريــة المقدمــة إلــى . 5 يطلــب إلــى األميــن العــام أن يضمِّ
ــاء  ــى النس ــلح عل ــزاع المس ــاالت الن ــر ح ــن تأثي ــات ع ــن، معلوم ــس األم مجل
والفتيــات، واحتياجاتهــن الخاصــة فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، والعقبــات 

التــي تحــول دون تلبيــة تلــك االحتياجــات.

ــات األمــم المتحــدة المختصــة، . 6 ــام هيئ ــة قي ــن العــام كفال ــى األمي ــب إل يطل
بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء والمجتمــع المدنــي، بجمــع البيانــات عــن 
ــزاع  ــاء الن ــد انته ــا بع ــاالت م ــي ح ــات ف ــاء والفتي ــة للنس ــات الخاص االحتياج
وتحليلهــا وتقييمهــا بصــورة منتظمــة، بمــا فــي ذلــك، فــي جملــة أمــور؛ 
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ــع  ــي صن ــاركة ف ــخصي والمش ــن الش ــن األم ــن م ــن احتياجاته ــات ع معلوم
ــتجابة  ــين االس ــل تحس ــن أج ــزاع، م ــاء الن ــد انته ــا بع ــط لم ــرار والتخطي الق

لتلــك االحتياجــات علــى نطــاق المنظومــة.

يعــرب عــن اعتزامــه القيــام، عنــد إنشــاء وتجديــد واليــات بعثــات األمــم . 7
المتحــدة، بتضمينهــا أحكامــًا بشــأن تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
ــام أن  ــن الع ــى األمي ــب إل ــزاع، ويطل ــاء الن ــد انته ــا بع ــاالت م ــي ح ــرأة ف الم
يواصــل- حســب االقتضــاء- تعييــن مستشــارين للشــؤون الجنســانية و/

أو مستشــارين لشــؤون حمايــة النســاء فــي بعثات األمــم المتحــدة وتكليفهم، 
بالتعــاون مــع أفرقــة األمــم المتحــدة القطريــة، بتقديــم المســاعدة التقنيــة 
وتحســين جهــود التنســيق لتلبيــة احتياجــات اإلنعــاش للنســاء والفتيــات فــي 

حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع.

يحــث الــدول األعضــاء علــى كفالــة تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي . 8
جميــع عمليــات وقطاعــات بنــاء الســام واالنتعــاش بعــد انتهــاء النــزاع.

يحــث الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة والمجتمــع . 9
المــرأة فــي االعتبــار أثنــاء تقييــم  المدنــي علــى كفالــة وضــع تمكيــن 
ــي  ــه ف ــزاع، وإدماج ــاء الن ــد انته ــا بع ــة م ــي مرحل ــط ف ــات والتخطي االحتياج
ــك مــن خــال  ــا فــي ذل ــة، بم ــل المدفوعــات وأنشــطة البرامــج الاحق تموي
تطويــر تحليــل يتســم بالشــفافية وتتبــع األمــوال المرصــودة لتلبيــة احتياجــات 

ــزاع. ــة مــا بعــد انتهــاء الن المــرأة فــي مرحل

يشــجع الــدول األعضــاء فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، وذلــك بالتشــاور . 10
مــع المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية، علــى تحديــد 
ــم اســتراتيجيات  ــات وأولوياتهــن، وتصمي ــل احتياجــات النســاء والفتي تفاصي
محــددة، وفقــا ألنظمتهــا القانونيــة، لتلبيــة تلــك االحتياجــات واألولويــات، 
ــر  ــدر أكب ــر ق ــل توفي ــن أج ــم م ــم الدع ــور تقدي ــة أم ــي جمل ــمل ف ــا يش بم
ــن  ــة، م ــة واالقتصادي ــاع االجتماعي ــين األوض ــخصي وتحس ــن الش ــن األم م
خــال التعليــم، واألنشــطة المــدّرة للدخــل، وفــرص الوصــول إلــى الخدمــات 
األساســية، وبخاصــة فــي مجــال الخدمــات الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة والصحــة العقليــة، وإنفــاذ القانــون 
وكفالــة فــرص الوصــول إلــى العدالــة علــى النحو الــذي يراعــي الفــوارق بيــن 
الجنســين، وكذلــك تعزيــز القــدرة علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات العامــة 

علــى جميــع المســتويات.
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يحــث الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم المتحــدة والمجتمــع المدنــي، بمــا فــي . 11
ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لضمــان 
حصــول النســاء والفتيــات علــى فــرص متســاوية فــي التعليــم فــي حــاالت مــا 
بعــد انتهــاء النــزاع، نظــرًا للــدور الحيــوي للتعليــم فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة 

فــي صنــع القــرار فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع.

يهيــب بجميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة احتــرام الطابــع المدنــي . 12
الاجئيــن ومســتوطناتهم، وضمــان حمايــة جميــع  لمخيمــات  واإلنســاني 
المدنييــن الذيــن يســكنون فــي هــذه المخيمــات، وال ســيما النســاء والفتيــات، 
ــن أشــكال  ــره م ــك االغتصــاب وغي ــي ذل ــا ف ــف، بم ــع أشــكال العن مــن جمي
العنــف الجنســي، وضمــان وصــول المســاعدات اإلنســانية لهــم بصــورة 

كاملــة وآمنــة ودون عوائــق.

يدعو جميــع المشــاركين فــي التخطيــط لنــزع الســاح والتســريح وإعــادة . 13
اإلدمــاج إلــى مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات المرتبطــات 
فــرص  وكفالــة  وأطفالهــن،  المســلحة  والجماعــات  المســلحة  بالقــوات 

وصولهــن بصــورة كاملــة إلــى هــذه البرامــج.

يشــجع لجنــة بنــاء الســام ومكتــب دعــم بنــاء الســام علــى مواصلــة ضمــان . 14
إيــاء االهتمــام المنهجــي بتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 
وتعبئــة المــوارد لذلــك، كجــزء ال يتجــزأ مــن بنــاء الســام بعــد انتهــاء النــزاع، 

وتشــجيع المشــاركة الكاملــة للمــرأة فــي هــذه العمليــة.

يطلــب األميــن العــام، فــي خطتــه للعمــل مــن أجــل تحســين جهــود األمــم . 15
المتحــدة لبنــاء الســام، أن يأخــذ فــي االعتبــار الحاجــة إلــى تحســين مشــاركة 
المــرأة فــي صنــع القــرار السياســي واالقتصــادي بــدءًا مــن أول مراحــل عمليــة 

بنــاء الســام.

يطلــب إلــى األميــن العــام كفالــة الشــفافية الكاملــة والتعــاون وتنســيق . 16
ــال والنزاعــات  ــي باألطف ــام المعن ــن الع ــل الخــاص لألمي ــن الممث ــود بي الجه
المســلحة والممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي بالعنــف الجنســي والنــزاع 

ــراره 1888 )2009(. ــي ق ــه ف ــس تعيين ــب المجل ــذي طل المســلح، ال

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يقــدم إلــى مجلــس األمــن فــي غضــون 6 أشــهر . 17
مجموعــة مــن المؤشــرات الســتخدامها علــى المســتوى العالمــي لمتابعــة 
تنفيــذ هــذا القــرار، يمكــن أن تكــون بمثابــة أســاس مشــترك لتقديــم 
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التقاريــر مــن قبــل كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، والمنظمــات الدوليــة 
ــرار 1325 )2000(  ــذ الق ــدول األعضــاء، بشــأن تنفي ــة األخــرى، وال واإلقليمي

فــي عــام 2010 ومــا بعــده، لكــي ينظــر فيهــا المجلــس.

18 .S/ يطلــب إلــى األميــن العــام، ضمــن التقريــر المطلــوب فــي البيــان الرئاســي
ــذ  ــي تنفي ــرز ف ــدم المح ــتعراضا للتق ــا اس ــدرج أيض PRST/2007/40، أن ي
ــس األمــن مــن  ــي يتلقــى مجل ــات الت ــا للعملي ــراره 1325 )2000(، وتقييم ق
خالهــا المعلومــات ذات الصلــة بالقــرار 1325 )2000(، والتوصيــات المتعلقــة 
باتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر لتحســين التنســيق علــى نطــاق منظومــة األمــم 
المتحــدة، وباالشــتراك مــع الــدول األعضــاء والمجتمــع المدنــي لتحقيــق 
التنفيــذ، والبيانــات المتعلقــة بمشــاركة المــرأة فــي بعثــات األمــم المتحــدة، 

ويقــوم بتحليلهــا واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بشــأنها. 

ــى . 19 ــرًا إل ــي غضــون 12 شــهرًا، تقري ــدم، ف ــام أن يق ــن الع ــى األمي ــب إل يطل
ــاء  ــي بن ــراكها ف ــرأة وإش ــاركة الم ــألة مش ــة مس ــن معالج ــن ع ــس األم مجل
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــزاع، م ــاء الن ــاب انته ــي أعق ــط ف ــام والتخطي الس
ــا:  ــور منه ــة أم ــر جمل ــي التقري ــدرج ف ــاء الســام، وأن ي ــة بن ــات نظــر لجن وجه

تحليــل االحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء  )أ( 
ــزاع. الن

التحديــات التــي تواجــه مشــاركة المــرأة فــي حــل النزاعــات وبنــاء الســام  )ب( 
وتعميم المنظــور الجنســاني فــي جميــع العمليــات المبكــرة للتخطيــط 

ــزاع. ــاء الن ــد انته ــا بع ــاش فيم ــل واالنتع والتموي

تدابيــر لدعــم القــدرات الوطنيــة فــي مجــال تخطيــط وتمويــل االســتجابات  )ج( 
الحتياجــات النســاء والفتيــات فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع.

توصيــات لتحســين االســتجابات الدوليــة والوطنيــة لتلبيــة احتياجات النســاء  )د( 
والفتيــات فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع، بمــا فــي ذلــك وضــع ترتيبــات 
ماليــة ومؤسســية فعالــة لضمــان مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وعلــى 

قــدم المســاواة فــي عمليــة بنــاء الســام.

يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.. 20
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القرار 1960 )2010(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 6453 المعقــودة فــي 16 كانــون األول/

ديســمبر 2010

إن مجلس األمن،  

 )2005(  1612 و   )2000(  1325 القــرارات  بتنفيــذ  التزامــه  تأكيــد  يعيــد  إذ 
و 1889   )2009(  1888 و   )2009(  1882 و   )2008(  1820 و  و 1674 )2006( 
البيانــات ذات الصلــة الصــادرة عــن رئيســه  )2009( و 1894 )2009( وجميــع 

تنفيــذا متواصــا وتامــا ومتــآزرا،

 2010 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   24 المــؤرخ  العــام  األميــن  بتقريــر  يرحــب  وإذ 
)S/2010/604(، ولكــن ال يــزال يســاوره بالــغ القلــق لبــطء التقــّدم المحــرز فيمــا 
ــف  ــزاع المســلح، وال ســيما العن ــاالت الن ــي ح ــف الجنســي ف ــق بمســألة العن يتعل
الموجــه ضــد المــرأة والطفــل، وإذ ياحــظ، علــى النحــو الموثــق فــي تقريــر 
األميــن العــام، أن أعمــال العنــف الجنســي ترتكــب فــي النزاعــات المســلحة فــي 

أنحاء العالــم، شــتى 

وإذ يكــرر اإلعــراب عــن قلقــه البالــغ ألنــه رغــم إدانته المتكــررة للعنــف الموجه ضد 
المــرأة والطفــل فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي فــي 
حــاالت النــزاع المســلح، ورغــم الدعــوات التــي وّجههــا إلــى جميــع أطــراف النزاعــات 
المســلحة بالكــف فــورا عــن هــذه األعمــال، فــإن هــذه األعمــال ال تــزال ترتكــب، 
بــل وأضحــت فــي بعــض الحــاالت ُترتكــب بشــكل منهجــي وواســع النطــاق، حتــى 

بلغــت درجــات مفزعــة مــن الوحشــية.

وإذ يكــّرر تأكيــد ضــرورة امتثــال جميــع الــدول والجهــات مــن غيــر الــدول األطــراف 
في النزاعات امتثــاال تامــا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي الســاري، بمــا فــي 

ذلــك حظــر جميــع أشــكال العنــف الجنســي،

وإذ يكــّرر تأكيــد ضــرورة إبــداء القــادة المدنييــن والعســكريين، وفقــا لمبــدأ 
ــف الجنســي  ــع العن ــن لمن ــزام واإلرادة السياســية الازمي ــادة، االلت مســؤولية القي
ــن  ــأن التقاعــس ع ــدأ المســاءلة، وب ــاذ مب ــاب وإنف ــن العق ــات م ــة اإلف ومكافح
ذلــك يمكــن أن يوحــي بــأن وقــوع أعمــال العنــف الجنســي خــال النزاعــات أمــر 

ــأنه، ــامح بش ــن التس يمك
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وإذ يشــير إلــى مســؤوليات الــدول عــن وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب ومحاكمــة 
المســؤولين عــن اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب 
والجرائــم الشــنيعة األخــرى المرتكبــة ضــد المدنييــن، وإذ ياحــظ مــع القلــق، فــي 
هــذا الصــدد، أن عــددا محــدودا فقــط مــن مرتكبــي أعمــال العنــف الجنســي قــد 
ُقدمــوا إلــى العدالــة، مــع التســليم فــي الوقــت نفســه بــأن نظــم العدالــة الوطنيــة 

يمكــن أن ينتابهــا ضعــف كبيــر فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع،

وإذ يرحــب بالتقــّدم المحــرز علــى صعيــد تفعيل فريق الخبراء لمســاعدة الســلطات 
الوطنيــة علــى تعزيــز ســيادة القانــون وفقــا للقــرار 1888 )2009(؛ وإذ يؤّكــد مــن 
جديــد أهميــة إيفــاد الفريــق لمعالجــة الحــاالت التــي تكــون مثــار قلــق شــديد فيمــا 
يتصــل بالعنــف الجنســي فــي النـــزاعات المســّلحة، بحيــث يقــوم الفريــق بعملــه 
مــن خــال كيانــات األمــم المّتحــدة الموجــودة فــي الميــدان، وبموافقــة الحكومــة 
ــا  ــره فــي هــذا الصــدد للتبّرعــات المقّدمــة دعم ــرب عــن تقدي ــة، وإذ يع المضيف

لعمــل الفريــق،

وإذ يســّلم بــأن الــدول تتحمــل المســؤولية األساســية عــن احتــرام حقوق اإلنســان 
ــى  ــا عل ــن لواليته ــا والخاضعي ــي إقليمه ــن ف ــراد الموجودي ــع األف ــا لجمي وكفالته

النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي،

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن أطــراف النزاعــات المســلحة تتحمل المســؤولية األساســية 
عــن اتخــاذ جميــع الخطــوات الممكنــة لكفالــة حمايــة المدنيين، 

وإذ يشــير إلــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي يشــمل النســاء واألطفــال بحمايــة 
ــن خــال النزاعــات المســلحة ويشــملهم  عامــة باعتبارهــم مــن الســكان المدنيي

بحمايــة خاصــة نظــرا إلمكانيــة تعرضهــم للخطــر أكثــر مــن غيرهــم، 

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب أمــر أساســي للمجتمعــات 
التــي تشــهد نزاعــا أو التــي تتعافــى منــه لتجــاوز االنتهــاكات المرتكبــة فــي 
الماضــي ضــد المدنييــن المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة ولمنــع وقــوع هــذه 
االنتهــاكات فــي المســتقبل، وإذ يوجــه االنتبــاه إلــى أن ثمــة طائفــة كاملــة مــن 
آليــات العدالــة والمصالحــة التــي يمكــن النظــر فــي االســتعانة بهــا، بمــا فــي ذلــك 
المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة ”والمختلطــة“ ولجــان الحقيقــة والمصالحة، 
وإذ ياحــظ أنــه ليــس مــن شــأن هــذه اآلليــات أن تعــزز المســؤولية الفرديــة عــن 
ــزز أيضــا الســام والحقيقــة والمصالحــة  ــل أن تع ــم الجســيمة فحســب، ب الجرائ

وحقــوق الضحايــا، 
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وإذ يشــير إلــى إدراج طائفــة مــن جرائــم العنــف الجنســي فــي نظــام رومــا 
ــة  ــم الجنائي ــية للمحاك ــة األساس ــة واألنظم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم األساس

الدوليــة الخاصــة، 

ــا  ــتفادة ضحاي ــبل اس ــادة س ــدول بزي ــوم ال ــة أن تق ــد أهمي ــن جدي ــد م وإذ يؤّك
العنــف الجنســي مــن الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي - االجتماعــي والمســاعدة 
القانونيــة وخدمــات إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي االقتصــادي، ال ســيما فــي المناطق 
ــة فــي ذلــك االحتياجــات الخاصــة بالمعوقيــن وذلــك بدعــم مــن  ــة، مراعي الريفي

المجتمــع الدولــي؛

وإذ يرّحــب بالمقترحــات واالســتنتاجات والتوصيــات الــواردة فــي تقريــر اللجنــة 
الخاصــة المعنيــة بعمليــات حفــظ الســام )A/64/19( بشــأن ضــرورة توافــر قدرات 
كافيــة ومبــادئ توجيهيــة واضحــة ومائمــة لكــي تتمّكــن بعثــات حفــظ الســام 
ــف الجنســي  ــع العن ــك من ــا فــي ذل ــا، بم ــة إليه ــام الموكل ــع المه ــذ جمي مــن تنفي
ــات  ــا بالبعث ــادات العلي ــام القي ــة قي ــة كفال ــى أهمي ــه؛ وإذ يشــّدد عل والتصــّدي ل
بدورهــا فيمــا يتعّلــق بحمايــة المدنييــن، بمــا فــي ذلــك منــع حــاالت العنــف 
الجنســي في النـــزاعات المســلحة والتصــدي لهــا، بحيــث ُيكفــل أن تكــون جميــع 
ــا  ــا ينبغــي بم ــة كم ــة ملّم ــادي بالبعث ــع مســتويات التسلســل القي العناصــر وجمي
عليهــا مــن مســؤوليات وبالواليــة الموكلــة إلــى البعثــة وأن تضطلــع بدورهــا فــي 
هــذا الصــدد؛ وإذ يرحــب بالتقــّدم الــذي أحــرزه األميــن العــام فــي إعــداد األدوات 
التنفيذيــة الازمــة لتنفيــذ الواليــات المتعّلقــة بحمايــة المدنييــن؛ وإذ يشــّجع 
البلــدان المســاهمة بقــوات وبأفــراد شــرطة علــى االســتخدام الكامــل لهــذه المــواد 

الهامــة وعلــى اإلفــادة بمــا لديهــا مــن انطباعــات بشــأنها،

وإذ يعتــرف بالجهــود التــي يبذلهــا األميــن العــام لمعالجــة نقــص تمثيــل المــرأة 
ــات الســام الرســمية، وعــدم وجــود وســطاء ومراقبيــن لوقــف إطــاق  في عملي
النــار لهــم تدريــب مناســب في مجــال التعامــل مــع العنــف الجنســي، وعــدم وجــود 
نســاء يترأســن أو يقــدن جهــود الوســاطة مــن أجــل الســام فــي محادثات الســام 

التــي ترعاهــا األمــم المتحــدة؛ وإذ يشــّجع مواصلــة هــذه الجهــود،

ــة  ــف مدني ــى وظائ ــات حفــظ الســام لتتول ــب بإدمــاج المــرأة فــي عملي وإذ يرّح
وعســكرية ووظائــف فــي الشــرطة، وإدراكا منــه لمــا قــد يمثلــه وجــود المــرأة مــن 
تشــجيع لنســاء المجتمعــات المحليــة علــى اإلبــاغ عــن أعمــال العنــف الجنســي،

ــر 2010  ــرين الثاني/نوفمب ــؤرخ 24 تش ــام الم ــن الع ــر األمي ــي تقري ــر ف ــد نظ وق
ــي  ــف قانون ــى أي توصي ــرار ال يســعى إل )S/2010/604(، وإذ يؤكــد أن هــذا الق
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للحــاالت المشــار إليهــا فــي تقريــر األميــن العــام بأنهــا نزاعــات مســلحة أم ال فــي 
ــى أي حكــم  ــن، وال ينطــوي عل ــا اإلضافيي ــف وبروتوكوليه ــات جني ســياق اتفاقي
مســبق علــى الوضــع القانونــي للجهــات المعنيــة بهــذه الحــاالت مــن غيــر الــدول:

يؤكــد مــن جديــد أن العنــف الجنســي، حيــن يســتخدم أو يوعــز باســتخدامه . 1
كوســيلة مــن وســائل الحــرب أو فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منظــم 
ــزاع المســّلح  ــاالت الن ــى اســتفحال ح ــؤدي إل ــد ي ــن، ق ضــد الســكان المدنيي
ــن  ــلم واألم ــاء الس ــادة إرس ــوق إع ــد يع ــر، وق ــد كبي ــى ح ــا إل ــة أمده وإطال
ــة لمنــع حــدوث  الدولييــن؛ ويؤكــد فــي هــذا الصــدد أن اتخــاذ خطــوات فعال
أعمــال العنــف الجنســي هــذه والتصــدي لهــا مــن شــأنه أن يســهم إســهاما 
كبيــرا فــي صــون الســلم واألمــن الدولييــن؛ ويعــرب عــن اســتعداده للقيــام، 
لــدى النظــر فــي الحــاالت المدرجــة فــي جــدول أعمــال المجلــس، باتخــاذ 
ــي  ــف الجنس ــال العن ــدي ألعم ــاء، للتص ــب االقتض ــبة، حس ــوات المناس الخط

ــزاع المســلح. ــة فــي حــاالت الن الواســعة النطــاق أو المنظمــة المرتكب

يكــرر مطالبتــه جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة بوقــف جميــع أعمــال . 2
العنــف الجنســي وقفــا كامــا وفوريــا. 

ــا . 3 ــي يقّدمه ــره الســنوية الت ــدرج فــي تقاري ــى أن ي ــام عل ــن الع يشــّجع األمي
عمــا بالقراريــن 1820 )2008( و 1888 )2009( معلومــات مفّصلــة عــن 
ــي يوجــد مــن األســباب مــا يكفــي لاشــتباه  ــزاعات المســلحة الت أطــراف النـ
فــي ارتكابهــا أعمــال االغتصــاب أو غيــره من أشــكال العنــف الجنســي أو 
فــي مســؤوليتها عــن هــذه األعمــال، وأن يــدرج فــي مرفقــات بهذه التقاريــر 
الســنوية قوائــم باألطــراف التــي يوجــد مــن األســباب مــا يكفــي لاشــتباه فــي 
ــف الجنســي بشــكل  ــن أشــكال العن ــره م ــال االغتصــاب أو غي ــا أعم ارتكابه
ــزاع المســّلح المدرجــة  نمطــي أو فــي مســؤوليتها عــن ذلــك فــي حــاالت الن
علــى جــدول أعمــال مجلــس األمــن، ويعــرب عــن اعتزامــه اّتخــاذ هــذه القائمة 
أساســا لتعامــل األمــم المتحــدة مــع تلــك األطــراف علــى نحــو أكثــر تركيــزا، 
بما فــي ذلــك- حســب االقتضــاء- التدابيــر التــي ُتّتخــذ وفقــا إلجــراءات لجــان 

ــة. الجــزاءات ذات الصل

مراعــاة . 4 ومــع  القــرار  لهــذا  وفقــا  يقــوم،  أن  العــام  األميــن  مــن  يطلــب 
ــا  ــي تتضّمنه ــم الت ــر إدراج األطــراف فــي القوائ ــق معايي ــه، بتطبي خصوصّيت
ــر  ــّلحة ومعايي ــزاعات المس ــي النـ ــي ف ــف الجنس ــن العن ــنوية ع ــره الس تقاري
ــرات 175 و 176 و  ــى والفق ــا يتماش ــم بم ــذه القوائ ــن ه ــراف م ــذف األط ح

.181/742-S/2010/A/64 تقريــره  مــن   180 و   178
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يهيــب بأطــراف النـــزاعات المســّلحة قطــع وتنفيــذ التـــزامات محــّددة لمكافحــة . 5
العنــف الجنســي تكــون ذات أطــر زمنيــة محــّددة وتشــمل جملــة أمــور منهــا 
إصــدار أوامــر واضحــة عبر التسلســات القياديــة تحظــر العنــف الجنســي 
ــة  ــات قواعــد الســلوك وأدّل ــف الجنســي فــي مدّون ــى حظــر العن ــّص عل والن
ــراف  ــك األط ــب بتل ــا يهي ــا، كم ــا يعادله ــة أو م ــكرية الميداني ــات العس العملي
ــي  ــة ف ــداءات المزعوم ــي االعت ــق ف ــّددة للتحقي ــزامات مح ــذ التـ قطــع وتنفي

الوقــت المناســب لمســاءلة الجناة.

يطلــب مــن األميــن العــام أن يتتّبــع ويرصــد تنفيــذ هــذه االلتزامــات مــن ِقبــل . 6
ــن  ــس األم ــال مجل ــدول أعم ــى ج ــة عل ــّلحة المدرج ــزاعات المس ــراف النـ أط
التــي تقــوم بأعمــال االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي بشــكل 
نمطــي، وأن يطلــع المجلــس بانتظــام علــى آخــر المســتجّدات فــي التقاريــر 

ــة. واإلحاطــات ذات الصل

يكــرر اإلعــراب عــن نيتــه أن ينظــر، لــدى فــرض أو تجديــد جــزاءات محــددة . 7
الهــدف في حــاالت النــزاع المســلح، فــي جملــة أمــور منهــا، حيثمــا كان ذلــك 
مائمــا، تحديــد معاييــر خاصــة بأعمــال االغتصــاب وأشــكال العنــف الجنســي 
األخــرى، ويهيــب بجميــع بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام وغيرهــا مــن 
بعثــات األمــم المتحــدة المعنيــة وأجهــزة األمــم المتحــدة، وال ســيما الفريــق 
العامــل المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام 
المعنيــة باألطفــال والنـــزاع المســّلح والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة 
بالعنــف الجنســي فــي النـــزاعات المســّلحة، أن ُتطلــع لجــان الجــزاءات المعنيــة 
ــة  ــا أفرق ــات منه ــق جه ــس األمــن باألمــم المتحــدة، عــن طري ــة لمجل التابع
الرصــد وأفرقــة الخبــراء المعنيــة التابعــة للجــان جــزاءات مجلــس األمــن التابــع 

لألمــم المتحــدة، علــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة بالعنــف الجنســي.

يطلــب مــن األميــن العام أن ينشــئ، حســب االقتضــاء ومع مراعــاة خصوصية . 8
ــي  ــي ف ــف الجنس ــأن العن ــاغ بش ــل واإلب ــد والتحلي ــات للرص ــد، ترتيب كل بل
ــزاعات المســّلحة ومــا  ــزاعات المســّلحة، بما فــي ذلــك االغتصــاب فــي النـ النـ
بعــد النـــزاعات وغيــر ذلك مــن الحاالت المّتصلــة بتنفيذ القــرار 1888 )2009(، 
بمــا يكفــل اّتبــاع نهــج مّتســق ومنّســق علــى المســتوى الميدانــي، ويشــّجع 
األميــن العــام علــى العمــل مــع الجهــات الفاعلــة التابعــة لألمــم المتحــدة، ومــع 
المؤسســات الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومقّدمــي خدمــات الرعايــة 
الصّحيــة والجماعــات النســائية، علــى تحســين جمــع البيانــات وتحليلهــا فيمــا 
ــف  ــره مــن أشــكال العن يتصــل بحــاالت واتجاهــات وأنمــاط االغتصــاب وغي
الجنســي، لمســاعدة المجلــس علــى النظــر فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة، 
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ــة لعــدم  ــر المحــّددة الهــدف والمتدّرجــة، مــع المراعــاة التاّم ــا التدابي بمــا فيه
ــن  ــس األم ــراري مجل ــة بموجــب ق ــاغ المطّبق ــة الرصــد واإلب المســاس بآلي
1612 )2005( و 1882 )2009( بشــأن األطفــال والنـــزاع المســّلح واالحتــرام 

الكامــل لخصوصيــة هــذه اآلليــة.

ــاون . 9 ــفافية والتع ــق الش ــة تحّق ــل كفال ــام أن يواص ــن الع ــن األمي ــب م يطل
والتنســيق بشــكل كامــل بيــن جهــود الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة 
بالطفــل والنـــزاع المســّلح والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة بالعنــف 

الجنســي فــي النـــزاعات المســّلحة.

يرحــب بالعمــل الــذي يقــوم بــه مستشــارو الشــؤون الجنســانية؛ ويتطّلــع . 10
إلــى تعييــن مزيــد مــن مستشــاري شــؤون حمايــة المــرأة فــي بعثــات حفــظ 
الســام وفقــا للقــرار 1888 )2009(؛ وياحــظ مــا يمكــن لهــؤالء أن يقّدمــوه 
ــل واإلبــاغ التــي سُتنشــأ  ــات الرصــد والتحلي مــن إســهامات فــي إطــار ترتيب

عمــا بالفقــرة 8 مــن منطــوق هــذا القــرار.

يرّحــب بقيــام األميــن العــام بوضــع مــواد تدريبيــة قائمــة علــى مختلــف . 11
ســيناريوهات مكافحــة العنــف الجنســي لحفظــة الســام؛ ويشــّجع الــدول 
األعضــاء علــى اّتخاذهــا مرجعــا لــدى قيامهــا بالتحضيــر لعمليــات األمــم 

المتحــدة لحفــظ الســام وبنشــر أفرادهــا.

ــع بوالياتهــا، أن تتواصــل مــع . 12 ــات، لكــي تضطل ــى البعث ــد أنــه يجــب عل يؤّك
المجتمعــات المحّليــة علــى نحــو فّعــال؛ ويشــّجع األميــن العــام علــى تحســين 

قدراتهــا علــى القيــام بذلــك. 

يعــرب عــن اعتزامــه أن يولــي العنايــة الواجبــة لمســألة العنــف الجنســي . 13
لــدى إذنــه بالواليــات ولــدى تجديــده إياهــا، وأن يطلــب مــن األميــن العــام 
أن يضّمــن بعثــات التقييــم التقنــي- حســب االقتضــاء- خبــرات فــي المجــال 

ــاني. الجنس

ــف . 14 ــة العن ــدة لمكافح ــم المتح ــادرة األم ــي مب ــاركة ف ــات المش ــجع الكيان يش
ــة  ــي منظوم ــة ف ــات المعني ــن الجه ــزاع، وغيرهــا م ــاالت الن ــي ح الجنســي ف
األمــم المتحــدة، علــى دعــم عمــل الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة 
ــاون  ــز التع ــا وتعزي ــزاعات المســّلحة المذكــورة آنف ــف الجنســي فــي النـ بالعن
وتبــادل المعلومــات فيما بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن أجــل 
زيــادة التنســيق وتجنــب تداخــل المهــام علــى مســتوى المقــر وعلــى الصعيــد 
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ــى مســتوى المنظومــة ككل. القطــري وتحســين االســتجابة عل

يشــجع الــدول األعضــاء علــى نشــر عــدد أكبــر مــن األفــراد العســكريين وأفــراد . 15
الشــرطة اإلنــاث فــي عمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام، وعلــى إتاحــة 
تدريــب كاف لجميــع األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة على العنف الجنســي 

والجنســاني، فــي جملــة أمــور أخــرى، من أجــل االضطــاع بمســؤولياتهم.

يطلــب مــن األميــن العــام أن يواصــل بــذل الجهــود وتكثيفهــا لتنفيــذ سياســة . 16
عــدم التســامح مطلقــا إزاء االســتغال واالنتهــاك الجنســيين مــن ِقبــل أفــراد 
األمــم المتحــدة العامليــن فــي مجــال حفــظ الســام والمجــال اإلنســاني، 
ويطلــب كذلــك مــن األميــن أن يواصــل توفيــر وتنفيــذ التوجيــه فــي مجــال 
التصــّدي للعنــف الجنســي فــي تدريــب مــا قبــل النشــر والتدريــب التوجيهــي 
ــى  ــات عل ــاعد البعث ــرطة، وأن يس ــراد الش ــكريين وأف ــراد العس ــّدم لألف المق
وضــع إجــراءات خاصــة بحــاالت بعينهــا للتصــّدي للعنــف الجنســي علــى 
البلــدان المســاهمة بقــوات وبأفــراد  الميدانــي وكفالــة إمــداد  المســتوى 
شــرطة بالدعــم التقنــي الــذي يلزمهــا لكــي تضّمــن تدريــب مــا قبــل النشــر 
ــا  ــراد الشــرطة توجيه ــراد العســكريين وأف ــب التوجيهــي المقــّدم لألف والتدري

ــف الجنســي. فــي مجــال التصــّدي للعن

فــي . 17 الجنســي  بالعنــف  المعنيــة  العــام  لألميــن  الخاصــة  الممثلــة  يدعــو 
النـــزاعات المســّلحة إلــى مواصلــة تقديــم اإلحاطــات بشــأن العنــف الجنســي 

وفقــا للقــرار 1888 )2009(.

يطلــب مــن األميــن العــام أن يواصــل تقديــم التقاريــر الســنوية إلــى المجلس . 18
عــن تنفيــذ القراريــن 1820 )2008( و 1888 )2009( وأن يقــدم تقريــره 
المقبــل بحلــول كانــون األول/ديســمبر 2011 بشــأن تنفيــذ القراريــن 1820 
)2008( و 1888 )2009( وهــذا القــرار علــى أن يشــمل جملــة أمــور منهــا مــا 

يلــي:

خطــة تنســيقية واســتراتيجية مفصلــة عــن جمــع المعلومــات فــي الوقــت  )أ( 
ــي. ــكل أخاق ــب وبش المناس

معلومــات عــن التقــّدم المحــرز فــي تنفيــذ ترتيبــات الرصــد والتحليــل  )ب( 
واإلبــاغ المشــار إليهــا فــي الفقــرة 8.

معلومــات مفّصلــة عــن أطــراف النـــزاعات المســلحة التــي يوجــد مــن  )ج( 
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األســباب ما يكفــي لاشــتباه فــي ارتكابهــا أعمــال االغتصــاب أو غيــره مــن 
أشــكال العنــف الجنســي أو في مســؤوليتها عــن هــذه األعمــال، ومرفــق 
يتضمــن قائمــًة باألطــراف التــي يوجــد مــن األســباب ما يكفــي لاشــتباه 
ــي  ــف الجنس ــكال العن ــن أش ــره م ــاب أو غي ــال االغتص ــا أعم ــي ارتكابه ف
بشــكل نمطــي أو إلــى مســؤوليتها عــن ذلــك فــي حــاالت النـــزاع المســّلح 

ــى جــدول أعمــال مجلــس األمــن. المدرجــة عل

معلومــات مســتكملة عــن الجهــود التــي تضطلــع بهــا مراكــز االتصــال  )د( 
ــات األمــم المتحــدة مــن أجــل العمــل  ــة بالعنــف الجنســي فــي بعث المعني
عــن كثــب مــع المنســق المقيم/منســق الشــؤون اإلنســانية وفريــق األمــم 
العــام  الخاصــة لألميــن  الممثلــة  القطــري، وعنــد االقتضــاء،  المتحــدة 
المعنيــة باألطفــال والنـــزاع المســّلح والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام 
المعنيــة بالعنــف الجنســي في النـــزاعات المســّلحة و/أو فريــق الخبــراء، مــن 

ــي.  ــف الجنس ــدي للعن ــل التص أج

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.. 19
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القرار 2106 )2013(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 6984 المعقــودة فــي 24 حزيران/يونيــو 

2013

إن مجلس األمن،  

إذ يعيــد تأكيــد التزامــه بتنفيــذ القــرارات 1265 )1999( و 1296 )2000( و 1325 
 )2008(  1820 و   )2006(  1738 و   )2006(  1674 و   )2005(  1612 و   )2000(
 1960 و   )2009(  1894 و   )2009(  1889 و   )2009(  1888 و   )2009( و 1882 
ــة الصــادرة  ــع البيانــات ذات الصل )2010( و 1998 )2011( و 2068 )2012( وجمي

ــآزرًا، ــذًا متواصــًا وتامــًا ومت عــن رئيســه تنفي

وإذ يعــرب عــن شــكره لألميــن العــام علــى التقريــر المــؤرخ 12 آذار/مــارس 2013 
)S/2013/149( وإذ يحيــط علمــا بالتحليــل والتوصيــات الــواردة فيــه، وإن كان ال 
ــذ جوانــب هامــة مــن القــرار 1960  ــغ القلــق بشــأن بــطء تنفي ــزال يســاوره بال ي
)2010( لمنــع العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء 
النزاعــات، وإذ ياحــظ، علــى النحــو الموثــق فــي تقريــر األميــن العــام، أن أعمــال 

العنــف الجنســي ترتكــب فــي هــذه الحــاالت فــي شــتى أنحــاء العالــم،

وإذ يشــيد باإلعــان المتعلــق بمنــع العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع الــذي 
ــي 11 نيســان/ ــدن ف ــي لن ــة ف ــدان الثماني ــة البل ــة مجموع ــده وزراء خارجي اعتم

ــات فــي هــذا الصــدد، ــه مــن التزام ــا ورد في ــل 2013، وبم أبري

وإذ يســلم بــأن الماحقــة القضائيــة علــى نحــو متســق وصــارم لمرتكبــي جرائــم 
ــدي  ــي التص ــة ف ــؤولية الوطني ــة والمس ــى الملكي ــة إل ــي، باإلضاف ــف الجنس العن
لألســباب الجذريــة للعنــف الجنســي فــي النــزاع المســلح تتســم بأهميــة أساســية 
ــف  ــأن العن ــة ب ــات القائل ــة الخراف ــك شــأن مواجه ــي ذل ــه، شــأنها ف لردعــه ومنع
ــرب  ــة للح ــة حتمي ــة أو نتيج ــرة ثقافي ــلح ظاه ــزاع المس ــياق الن ــي س ــي ف الجنس

أو جريمــة أقل خطــورة،

ــًا وتحقيــق المســاواة  ــا واقتصادي ــن المــرأة سياســياً واجتماعي وإذ يؤكــد أن تمكي
بيــن الجنســين وإشــراك الرجــال والفتيــان فــي الجهــود المبذولــة لمكافحــة جميــع 
ــود  ــار الجه ــي إط ــية ف ــة أساس ــم بأهمي ــور تتس ــرأة أم ــد الم ــف ض ــكال العن أش
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الطويلــة األجــل المبذولــة لمنــع العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا 
بعــد انتهــاء النزاعــات؛ وإذ يشــدد علــى أهميــة تنفيــذ القــرار 1325 )2000( تنفيــذًا 
ــه بالعمــل الجــاري بشــأن وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات مــن  ــًا، مــع التنوي تام
أجــل تنفيــذ القــرار 1325 )2000( والقــرارات الاحقــة بشــأن المــرأة والســام 
واألمــن، واالعتــراف بالــدور الــذي تؤديــه هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي هــذا 

المجــال،

وإذ ياحــظ مــع القلــق أن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد 
انتهــاء النزاعــات يؤثــر بشــكل غير متناســب علــى النســاء والفتيــات وعلــى الفئــات 
الشــديدة الضعــف أو التــي قــد تســَتهدف بصفــة خاصــة، ويؤثــر كذلــك فــي 
ــية  ــات نفس ــم صدم ــن تصيبه ــى م ــان، وعل ــال والفتي ــى الرج ــه عل ــت نفس الوق
غيــر مباشــرة بســبب إرغامهــم علــى مشــاهدة أفــراد مــن األســرة يتعرضــون 
للعنــف الجنســي؛ وإذ يؤكــد أن أعمــال العنــف الجنســي فــي هــذه الحــاالت ال تســد 
الطريــق فقــط أمــام إســهام المــرأة بصــورة حاســمة فــي المجتمــع، وإنمــا أيضــًا 

ــة المســتدامة، أمــام إرســاء الســام واألمــن الدائميــن وتحقيــق التنمي

وإذ يســلم بــأن الــدول تتحمــل المســؤولية األساســية عــن احتــرام وكفالــة حقــوق 
اإلنســان لجميــع األشــخاص الموجوديــن فــي أراضيهــا والخاضعيــن لواليتهــا علــى 
النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي؛ وإذ يؤكــد مــن جديــد أن 
أطــراف النــزاع المســلح مســؤولة فــي المقــام األول عــن كفالــة حمايــة المدنييــن،

وإذ يؤكــد مــن جديــد احترامــه لســيادة جميــع الــدول وســامة أراضيهــا واســتقالها 
السياســي وفقــا للميثاق،

وإذ يشــير إلــى إدراج طائفــة مــن جرائــم العنــف الجنســي فــي نظــام رومــا 
ــة  ــم الجنائي ــية للمحاك ــة األساس ــة واألنظم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم األساس

المخصصــة، الدوليــة 

وإذ يحيــط علمــا بمــا نــص عليــه الحكــم الــوارد فــي معاهــدة تجــارة األســلحة بــأن 
علــى الــدول األطــراف المصــدرة لألســلحة أن تضــع فــي اعتبارهــا خطــر اســتخدام 
األســلحة التقليديــة أو األصنــاف التقليديــة المشــمولة بالمعاهــدة الرتــكاب أعمــال 
عنــف جنســاني خطيــرة أو أعمــال عنــف خطيــرة ضــد النســاء واألطفــال، أو تيســير 

ارتكابها،

وإذ يشــير كذلــك إلــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي يحــرم االغتصــاب وغيــره مــن 
أشــكال العنف الجنســي،
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وإذ يشــير إلــى سياســة بــذل العنايــة الواجبــة فــي مراعــاة حقــوق اإلنســان عنــد 
تقديــم دعــم األمــم المتحــدة إلــى قــوات أمنيــة غير تابعــة لألمــم المتحــدة، 
بوصفهــا أداة لتعزيــز االمتثــال للقانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
ــي  ــف الجنس ــع العن ــمل من ــي، بما يش ــن الدول ــون الاجئي ــان وقان ــوق اإلنس لحق

ــاء النزاعــات، ــد انته ــا بع ــزاع المســلح وم فــي حــاالت الن

وقــد نظــر فــي تقريــر األميــن العــام، وإذ يؤكــد أن هــذا القــرار ال يســعى إلــى البــت 
مــن الوجهــة القانونيــة فيمــا إذا كانــت الحــاالت المشــار إليهــا فــي تقريــر األميــن 
العــام تشــكل نزاعــات مســلحة أم ال فــي ســياق اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا 
اإلضافييــن، وال ينطــوي علــى أي حكــم مســبق بشـــأن الوضــع القانونــي للجهــات 

مــن غير الــدول الضالعــة فــي هــذه الحــاالت،

ــيلة . 1 ــتخدامه كوس ــز باس ــتخدم أو ُيوع ــن ُيس ــي، حي ــف الجنس ــد أن العن يؤك
ــع  ــوم واس ــار هج ــي إط ــه أو ف ــن تكتيكات ــك م ــزاع أو تكتي ــائل الن ــن وس م
النطــاق أو منظــم ضــد الســكان المدنييــن، قــد يــؤدي إلــى اســتفحال حــاالت 
النــزاع المســلح وإطالــة أمدهــا إلــى حــد كبيــر، وقد يشــكل عائقــًا أمــام 
إعــادة إرســاء الســلم واألمــن الدولييــن؛ ويؤكــد فــي هــذا الصــدد أن اتخــاذ 
ــا يســهم  ــل هــذه األعمــال والتصــدي له ــع وقــوع مث ــة لمن اإلجــراءات الفعال
إســهاماً كبيــرًا فــي صــون الســلم واألمــن الدوليين؛ ويشــدد على أن مشــاركة 

ــة. ــد المنع والحماي ــى صعي ــتجابة عل ــية ألي اس ــرأة أساس الم

ياحــظ أن العنــف الجنســي قــد يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية أو فعــًا . 2
ــى أن االغتصــاب  ــا يشــير إل ــة؛ كم ــادة الجماعي ــق باإلب ــة تتعل منشــئًا لجريم
وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي الخطيــرة فــي النزاعــات المســلحة هــي 
جرائــم حــرب؛ ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى أن تمتثــل اللتزاماتهــا ذات الصلــة 
بمواصلــة مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب، مــن خــال التحقيــق مــع األشــخاص 
ــم؛  ــم ومحاكمته ــكاب هــذه الجرائ ــا المســؤولين عــن ارت ــن لواليته الخاضعي
ويشــجع جميــع الــدول علــى إدراج النطــاق الكامــل لجرائــم العنــف الجنســي 
فــي تشــريعاتها الجزائيــة الوطنيــة إلتاحــة إمكانيــة محاكمــة مرتكبــي هــذه 
األفعــال؛ ويســلم بــأن إجــراء تحقيقــات فعالــة بشــأن أعمــال العنــف الجنســي 
فــي حــاالت النــزاع المســلح وتوثيــق تلــك األعمــال يســاعدان علــى تقديــم 
الجنــاة إلــى العدالــة وكفالــة إمكانيــة لجــوء الضحايــا إلــى القضــاء، علــى حــد 

ســواء.

ياحــظ أن مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى أخطــر الجرائــم التــي تحظــى . 3
باالهتمــام الدولــي التــي ترتكــب ضــد النســاء والفتيــات مــا فتئــت تتعــزز مــن 
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خــال عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والمحاكــم المخصصــة والمختلطــة، 
والدوائــر المتخصصــة فــي المحاكــم الوطنيــة؛ ويؤكــد مــن جديــد عزمــه علــى 
ــة مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب بقــوة ودعــم المســاءلة بالوســائل  مواصل

المناســبة.

يلفــت االنتبــاه إلــى أهميــة وضــع نهــج شــامل للعدالــة االنتقاليــة فــي حــاالت . 4
النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات، يشــمل النطــاق الكامــل للتدابيــر 

القضائيــة وغيــر القضائيــة، حســب االقتضــاء.

يقــّر بضــرورة القيــام بصــورة أكثــر انتظامــا برصــد العنــف الجنســي فــي . 5
األخــرى  وااللتزامــات  النزاعــات  انتهــاء  بعــد  ومــا  المســلح  النــزاع  حــاالت 
المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن وإيائهــا االهتمــام فــي مــا يقــوم بــه مــن 
ــع الوســائل  أعمــال، ويعــرب فــي هــذا الصــدد، عــن اعتزامــه اســتخدام جمي
المتاحــة لديــه- حســب االقتضــاء- لكفالــة مشــاركة المــرأة فــي جميــع جوانــب 
ــألة  ــة مس ــزاع، ومعالج ــاء الن ــد انته ــام بع ــاء الس ــاش وبن ــاطة واإلنع الوس
العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع، بمــا يشــمل إنشــاء واســتعراض واليــات 
حفــظ الســام والواليــات السياســية، واإلدالء ببيانــات عامــة، وإجــراء زيــارات 
ــة،  ــق دولي ــان تحقي ــاء لج ــق، وإنش ــي الحقائ ــات لتقص ــاد بعث ــة، وإيف قطري
ــة وفــي أعمــال لجــان الجــزاءات ذات  ــات اإلقليمي وإجــراء مشــاورات مــع الهيئ

الصلــة التابعــة لمجلس األمــن.

يقــر بضــرورة الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات الموضوعيــة والدقيقــة . 6
والموثــوق بهــا والمناســبة التوقيــت كأســاس لمنــع العنــف الجنســي والتصدي 
لــه، ويطلــب إلــى األميــن العــام وإلــى كيانــات األمــم المتحــدة المعنيــة األخرى 
اإلســراع فــي وضــع وتنفيــذ ترتيبــات الرصــد والتحليــل واإلبــاغ بشــأن العنــف 
ــزاع  الجنســي المتصــل بالنزاعــات، بمــا فــي ذلــك االغتصــاب فــي حــاالت الن
المســلح وما بعــد انتهــاء النزاعــات وغيــر ذلــك مــن الحــاالت المتصلــة بتنفيــذ 

القــرار 1888 )2009(، حســب االقتضــاء، ومــع مراعــاة خصوصيــة كل بلــد.

يدعــو إلــى نشــر المزيــد مــن المستشــارين لشــؤون حمايــة المــرأة عمــا . 7
بالقــرار 1888 مــن أجــل تيســير تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن بشــأن المــرأة 
ــة إجــراء تقييــم منتظــم  والســام واألمــن، ويدعــو األميــن العــام إلــى كفال
لاحتياجــات مــن مستشــاري شــؤون حمايــة المــرأة وعددهــم وأدوارهــم لــدى 
تخطيــط كل بعثــة مــن بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام وبعثاتهــا 
السياســية واســتعراضها، وإلــى كفالــة التدريــب المائــم لهــؤالء الخبــراء، 
ونشــرهم فــي الوقــت المناســب. وينوه بمــا تضطلــع بــه مبــادرة األمــم 
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المتحــدة لمكافحــة العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع مــن دور فــي تيســير 
االســتجابات المنســقة للجهــات الفاعلــة المعنيــة فــي مجــاالت حفــظ الســام 
واألعمــال اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والسياســة واألمــن، ويؤكــد ضــرورة 
تعزيــز التنســيق وتبــادل المعلومــات وإجــراء التحليــات وتخطيــط االســتجابات 

ــى نطــاق هــذه القطاعــات. وتنفيذهــا عل

ينــوه بالــدور المتميــز الــذي يضطلــع بــه مستشــارو الشــؤون الجنســانية فــي . 8
كفالــة قيــام جميــع عناصــر البعثــات بتعميــم مراعــاة المنظــورات الجنســانية 
فــي مجــاالت السياســات والتخطيــط والتنفيــذ؛ ويهيــب باألميــن العــام أن 
يواصــل نشــر مستشــارين للشــؤون الجنســانية فــي بعثــات األمــم المتحــدة 
لحفــظ الســام وبعثاتهــا السياســية وعملياتها اإلنســانية ذات الصلــة، وكفالة 
ــن  ــام والموظفي ــظ الس ــراد حف ــع أف ــامل لجمي ــاني ش ــب جنس ــر تدري توفي

المدنييــن المعنييــن.

ينــوه بالجهــود التــي تبذلهــا كيانــات األمــم المتحــدة لكفالــة حصــول لجــان . 9
تقصــي الحقائــق التابعــة لألمــم المتحــدة فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعد 
انتهــاء النزاعــات، حســب االقتضــاء، علــى الخبــرات الازمــة فــي مجــال الجرائــم 
الجنســية والجنســانية مــن أجــل توثيــق هــذه الجرائــم بدقــة، ويشــجع جميــع 

الــدول األعضــاء علــى دعــم هــذه الجهــود.

ــف الجنســي . 10 ــع أعمــال العن ــزاع بوقــف جمي ــع أطــراف الن ــه جمي يكــرر مطالبت
وقفــًا كامــًا وفوريــاً، كمــا يكــرر دعوتــه لهــذه األطــراف أن تتعهــد بالتزامــات 
ــور  ــة أم ــمل جمل ــي تش ــف الجنس ــة العن ــي لمكافح ــار زمن ــددة وذات إط مح
منهــا إصــدار أوامــر واضحــة عبــر تسلســل قياداتهــا تحظــر العنــف الجنســي، 
والمحاســبة علــى خــرق هــذه األوامــر، والنــص علــى حظــر العنــف الجنســي 
ــا  ــة أو م ــات العســكرية الميداني ــة العملي ــات قواعــد الســلوك وأدل فــي مدون
ــة  ــداءات المزعوم ــي االعت ــق ف ــات محــددة بالتحقي ــد بالتزام شــابهها، والتعه
بجميــع  ويهيب كذلــك  االلتزامــات.  بتلــك  والوفــاء  المناســب  الوقــت  فــي 
ــذه  ــار ه ــي إط ــاون ف ــلحة أن تتع ــات المس ــي النزاع ــة ف ــراف ذات الصل األط
االلتزامــات مــع موظفــي بعثــات األمــم المتحــدة المعنييــن برصــد تنفيذهــا، 
ويهيــب باألطــراف أن تعيــن -حســب االقتضــاء- ممثــًا رفيــع المســتوى يكــون 

ــذ هــذه التعهــدات. مســؤوالً عــن ضمــان تنفي

يشــدد علــى أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المــرأة والمجتمــع . 11
ــميين  ــع الرس ــاء المجتم ــائية وزعم ــات النس ــك المنظم ــي ذل ــا ف ــي، بم المدن
وغيــر الرســميين فــي التأثيــر علــى أطــراف النزاعــات المســلحة فيمــا يتعلــق 

بالتصــدي للعنــف الجنســي.
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ــزاع المســلح، . 12 ــف الجنســي فــي الن ــة معالجــة مســألة العن ــد أهمي يكــرر تأكي
ــار  حســب االقتضــاء، فــي إطــار جهــود الوســاطة واتفاقــات وقــف إطــاق الن
واتفاقــات الســام، ويطلــب إلــى األميــن العــام والــدول األعضــاء والمنظمــات 
اإلقليميــة- حســب االقتضــاء- كفالــة قيــام الوســطاء والمبعوثيــن، فــي 
الحــاالت التــي ُيســتخدم فيهــا العنــف الجنســي كوســيلة مــن وســائل النــزاع 
الواســعة  المنتظمــة  الهجمــات  مــن  كجــزء  أو  تكتيكاتــه،  مــن  أو تكتيــك 
العنــف  قضايــا  بمعالجــة  المدنييــن،  الســكان  مجموعــات  ضــد  النطــاق 
الجنســي، بمشــاركة أطــراف مــن بينهــا النســاء والمجتمــع المدنــي، بمــا فــي 
ذلــك المنظمــات النســائية وضحايــا العنــف الجنســي، وكفالــة إدراج هــذه 
الشــواغل فــي أحــكام محــددة من اتفاقــات الســام، بمــا فــي ذلــك األحــكام 
ذات الصلــة بالترتيبــات األمنيــة وآليــات العدالــة االنتقاليــة؛ ويحــث علــى إدراج 
العنــف الجنســي فــي تعريــف األعمــال المحظــورة بموجــب عمليــات وقــف 
ــدد  ــار، ويش ــاق الن ــف إط ــد وق ــة برص ــكام المتعلق ــي األح ــار وف ــاق الن إط
علــى ضــرورة اســتثناء جرائــم العنــف الجنســي مــن أحــكام العفــو العــام فــي 

ــات حــل النزاعــات. ســياق عملي

ــم . 13 ــي القوائ ــر اإلدراج ف ــن نطــاق معايي ــة، ضم ــزاءات القائم ــان الج يحــث لج
ذات الصلــة، وبما يتفــق مــع القــرار 1960 )2010(، علــى فــرض جــزاءات 
محــددة الهــدف ضــد َمــن يرتكبــون أعمــال العنــف الجنســي فــي حــاالت النزاع، 
ويكــرر اإلعــراب عــن اعتزامــه أن ينظــر  لــدى فــرض أو تجديد جــزاءات محددة 
الهــدف فــي حــاالت النــزاع المســلح، فــي جملــة أمــور منهــا- حســب االقتضــاء- 
معاييــر لــإلدراج فــي القوائــم تتعلــق بأعمــال االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال 

العنــف الجنســي الخطيــر.

ينــوه بالــدور الــذي تضطلــع بــه وحــدات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام فــي . 14
ــن  ــب ع ــى إدراج تدري ــدد، إل ــذا الص ــي ه ــو، ف ــي، ويدع ــف الجنس ــع العن من
العنــف الجنســي والجنســاني يراعــي كذلــك االحتياجــات المتمايــزة لألطفــال 
فــي جميــع الــدورات التدريبيــة الســابقة للنشــر وداخــل البعثــات لوحــدات 
البلــدان المســاهمة بقــوات عســكرية ووحــدات شــرطة، ويشــجع كذلــك 
البلــدان المســاهمة بقــوات عســكرية ووحــدات شــرطة علــى زيــادة عــدد 
النســاء اللواتــي يجــري اســتقدامهن وإيفادهــن للعمــل فــي عمليــات الســام.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل بــذل وتعزيــز الجهــود الرامية إلــى تنفيذ . 15
ــداء  ــى اإلطــاق إزاء االســتغال الجنســي واالعت سياســة عــدم التســامح عل
الجنســي مــن جانــب موظفــي األمــم المتحــدة، ويحــث الــدول األعضــاء علــى 
ــة، في الحــاالت  ــك الماحقــة القضائي ــا فــي ذل ــة المســاءلة التامــة، بم كفال

التــي يســلك فيهــا رعاياهــا ســلوكاً مــن هــذا القبيــل.
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يطلــب إلــى األميــن العــام وإلــى كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة تقديــم . 16
المســاعدة إلــى الســلطات الوطنيــة، بمشــاركة فعالــة مــن جانــب المــرأة، 

للتصــدي لشــواغل العنــف الجنســي صراحــة فــي مــا يلــي:

عمليــات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، مــن خــال القيــام، فــي  )أ( 
جملــة أمــور، بإنشــاء آليــات لتوفيــر الحمايــة للنســاء واألطفــال فــي مواقــع 
اإليــواء المؤقــت وللمدنييــن بالقــرب من مواقــع اإليــواء المؤقــت وفــي 
مجتمعــات العائديــن ومــن خــال تقديــم الدعــم فــي مــا يتعلــق بالصدمات 
وإعــادة اإلدمــاج إلــى النســاء واألطفــال ممــن كانــوا مرتبطيــن فيمــا ســبق 

بالمجموعــات المســلحة وإلــى المقاتليــن الســابقين.

العمليــات والترتيبــات المتعلقــة بإصــاح قطــاع األمــن، بمــا فــي ذلــك مــن  )ب( 
خــال توفيــر التدريــب المناســب لموظفــي األمــن، وتشــجيع إدمــاج المزيــد 
ــتبعاد  ــدف اس ــة به ــات فعال ــراء تحري ــن وإج ــاع األم ــي قط ــاء ف ــن النس م
األشــخاص الذيــن ارتكبــوا أعمــال عنــف جنســي أو كانــوا مســؤولين عنهــا 

مــن قطــاع األمــن.

ــال  ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف ــدل، بم ــاع الع ــاح قط ــة بإص ــادرات المتعلق المب )ج( 
اإلصاحــات فــي مجــال التشــريعات والسياســات العامــة التــي تتصــدى 
والجنســاني  الجنســي  العنــف  فــي مجــال  والتدريــب  الجنســي؛  للعنــف 
للعامليــن فــي قطاعــي العــدل واألمــن، وإدمــاج المزيــد مــن النســاء علــى 
المســتويات المهنيــة فــي هذيــن القطاعيــن؛ واإلجــراءات القضائيــة التــي 
فــي  الجنســي  العنــف  للشــهود وضحايــا  المتميــزة  االحتياجــات  تراعــي 
حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات وأفــراد أســرهم، ومســألة 

حمايتهــم.

ــوة بالمجموعــات . 17 ــأن النســاء الاتــي تــم اختطافهــن وإلحاقهــن عن ــرف ب يعت
والقــوات المســلحة، واألطفــال كذلــك، عرضــة للعنــف الجنســي فــي حــاالت 
النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات، ويطلــب بالتالــي إلــى جميــع أطــراف 
ــزاع المســلح أن تقــوم فــورا بتحديــد هــؤالء األشــخاص واإلفــراج عنهــم  الن

مــن صفوفهــا.

يشــجع الــدول األعضــاء المعنيــة علــى االســتفادة مــن خبــرات فريــق خبــراء . 18
األمــم المتحــدة المنشــأ عمــًا بالقــرار 1888 )2009(، حســب االقتضــاء، لتعزيز 
ســيادة القانــون وقــدرة نظامــي القضــاء المدنــي والعســكري علــى التصــدي 
للعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح وما بعــد انتهــاء النزاعــات، فــي 
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إطــار الجهــود المبذولــة لتعزيــز الضمانــات المؤسســية ضد اإلفــات مــن 
العقــاب.

يســّلم بأهميــة تقديــم المســاعدة فــي الوقــت المناســب إلــى ضحايــا العنــف . 19
ــم  ــى تقدي ــة عل ــات المانح ــدة والجه ــم المتح ــات األم ــث كيان ــي، ويح الجنس
الخدمــات الصحيــة الشــاملة علــى نحــو غيــر تمييــزي، بمــا فــي ذلــك الدعــم 
فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والدعــم النفســي واالجتماعــي 
والقانونــي ودعــم ســبل كســب العيــش وغيــر ذلــك مــن الخدمــات المتعــددة 
مراعــاة  مــع  بالنزاعــات،  المتصــل  الجنســي  العنــف  لضحايــا  القطاعــات 
االحتياجــات الخاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ ويدعــو إلــى تقديــم الدعــم 
ــوارد  ــادة الم ــة لزي ــي المحلي ــع المدن ــبكات المجتم ــة وش ــات الوطني للمؤسس
وتعزيــز القــدرات علــى تقديــم الخدمــات المذكــورة أعــاه إلــى ضحايــا العنــف 
الجنســي، ويشــجع الــدول األعضــاء والجهــات المانحــة علــى تقديــم الدعــم 
للبرامــج الوطنيــة والدوليــة التــي تقــدم المســاعدة إلــى ضحايــا العنــف 
الجنســي، مــن قبيــل الصنــدوق االســتئماني للضحايــا المنشــأ بموجــب نظــام 
رومــا األساســي وشــركائه التنفيذييــن، ويطلــب إلــى كيانــات األمــم المتحــدة 
ــادة تخصيــص المــوارد لتنســيق التصــدي للعنــف الجنســاني  ــة زي ذات الصل

ــم الخدمــات فــي هــذا المجــال. وتقدي

ياحــظ الصلــة القائمــة بيــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا . 20
بعــد انتهــاء النزاعــات واإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، وتحمــل 
النســاء والفتيــات أكثــر من غيرهــن عــبء فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
واإليــدز باعتبــار ذلــك مــن العقبــات والتحديــات المســتمرة التــي ال تــزال تعــوق 
ــدول  ــدة وال ــم المتح ــات األم ــن الجنســين؛ ويحــث كيان ــق المســاواة بي تحقي
األعضــاء والجهــات المانحــة علــى دعــم تطويــر وتعزيــز قدرات النظــم الصحية 
الوطنيــة وشــبكات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقديــم المســاعدة المســتدامة 
ــدز أو  ــروس نقــص المناعــة البشــرية واإلي ــات بفي ــات المصاب للنســاء والفتي

المتضــررات منــه فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات.

يشــدد علــى األدوار الهامــة التــي يمكــن أن تضطلــع بهــا شــبكات ومنظمــات . 21
المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية، فــي تعزيــز الحمايــة 
المجتمعيــة مــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء 
النزاعــات وتقديــم الدعــم إلــى ضحايــاه مــن أجــل اللجــوء إلــى القضــاء 

والحصــول على تعويضــات.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل تقديــم تقاريــر ســنوية إلــى المجلــس . 22
عــن تنفيــذ القــرارات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن وعــن تنفيــذ هــذا 

ــول آذار/مــارس 2014. ــل بحل ــره المقب ــم تقري القــرار، وتقدي

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.. 23
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القرار 2122 )2013 (
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 7044 المعقــودة فــي 18 تشــرين األول/

أكتوبــر 2013

إن مجلس األمن،  

إذ يعيــد تأكيــد التزامــه بالمداومــة علــى تنفيــذ القــرارات 1325 )2000( و 1820 
 )2013(  2106 و   )2010(  1960 و   )2009(  1889 و   )2009(  1888 و   )2008(
ــة  ــًا بطريق ــذًا تام ــات الصــادرة عــن رئيســه فــي هــذا الصــدد تنفي ــع البيان وجمي

ــآزر، ــا الت قوامه

وإذ يشــير إلــى االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، 
وإذ يعيــد تأكيــد االلتزامــات المنوطــة بالــدول األطــراف بموجــب اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكولهــا االختيــاري، وإذ يحــث الــدول 
التــي لــم توقــع عليهمــا أو تنضــم إليهمــا بعــد، علــى أن تنظــر فــي القيــام بذلــك،

وإذ يضــع فــي اعتبــاره مقاصــد ميثــاق األمــم المتحــدة ومبادئــه وأن المســؤولية 
الرئيســية عــن صــون الســام واألمــن الدولييــن تقــع بموجــب الميثــاق علــى 
كاهــل مجلــس األمــن، وإذ ياحــظ أن القــرار يركــز فــي هــذا الصــدد، علــى تنفيــذ 

برنامــج المــرأة والســام واألمــن،

وإذ يعيــد تأكيــد أن تمكيــن النســاء والفتيــات وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
ــن،  ــن الدوليي ــام واألم ــون الس ــود ص ــبة لجه ــة بالنس ــة بالغ ــا أهمي ــران لهم أم
وإذ يؤكــد أن العقبــات الــكأداء التــي تحــول دون تنفيــذ القــرار 1325 )2000( 
ــن المــرأة وضمــان مشــاركتها  ــزام الراســخ بتمكي ــا إال االلت بصــورة تامــة ال يذلله
فــي هــذا المضمــار وكفالــة حقوقهــا اإلنســانية، وتضافــر جهــود القيــادات واتســاق 
ــاء أســس إشــراك  ــن أجــل بن ــر الدعــم م ــل وتواف ــي العم ــدأب ف ــات وال المعلوم

ــع القــرار بجميــع مســتوياتها، المــرأة فــي عمليــة صن

وإذ يحيــط علمــا مــع التقديــر بتقريــر األميــن العــام المــؤرخ 4 أيلول/ســبتمبر 
S/2013( 2013/525( وبالتقــدم المحــرز والممارســات الجيــدة المســتجدة فــي 
مجــاالت عــدة مــن بينهــا، الوقايــة والحمايــة، وبتزايــد تركيــز السياســات واألنشــطة 
العمليــة بقــدر كبيــر علــى رصــد العنــف ضــد المــرأة فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا 

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/2013/525
http://undocs.org/ar/S/2013/525
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ــزاع والوقايــة منــه والمقاضــاة عليــه، وإذ ال يــزال مــع ذلــك قلقــا  بعــد انتهــاء الن
بشــدة إزاء اســتمرار أوجــه القصــور التــي تعتــور تنفيــذ برنامــج المــرأة والســام 
ــى حقــوق اإلنســان  ــة مــن التعــدي عل ــا القصــور فــي الحماي واألمــن ومــن بينه
ــر  ــي توفي ــور ف ــادة، والقص ــي القي ــرأة لتول ــرص للم ــة الف ــي إتاح ــا، وف وانتهاكه
المــوارد لتلبيــة احتياجاتهــا بمــا يســاعدها علــى ممارســة حقوقهــا، وفــي قــدرات 
جميــع الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي تنفيــذ القــرار 1325 )2000( والقــرارات 
الاحقــة علــى النهــوض بمشــاركة المــرأة وحمايتهــا وقصــور التــزام تلــك الجهــات 

فــي هذا الصــدد، 

وإذ يعــرب عــن قلقــه إزاء ازديــاد هشاشــة وضــع المــرأة فــي حــاالت النــزاع 
ــزوح قســرا نتيجــة  ــا يتصــل بالن ــزاع ال ســيما فــي م ــاء الن ــد انته المســلح وما بع
ــز  ــة وتطبيــق قوانيــن اللجــوء بشــكل متحي عــدم المســاواة فــي حقــوق المواطن
جنســيا وإقامــة العراقيــل التــي تعوقهــا فــي حــاالت كثيــرة عــن تســجيل بياناتهــا 

ــة، ــق الهوي ــى وثائ والحصــول عل

وإذ يعــرب عــن بالــغ قلقــه إزاء مــا تتعــرض لــه المــرأة فــي حــاالت النــزاع المســلح 
ومــا بعــد انتهــاء النــزاع مــن ألــوان شــتى مــن التهديــد وانتهــاك حقــوق اإلنســان 
والتعــدي عليهــا، وإدراكا منــه أن النســاء والفتيــات المســتضعفات أو الاتــي 
يعشــن فــي أحــوال مزريــة هــن تحديــدا الاتــي قــد يجــري اســتهدافهن أو يــزداد 
احتمــال تعرضهــن للعنــف، وإذ يســلم فــي هــذا الصــدد بضــرورة بــذل مزيــد مــن 
الجهــد لكفالــة أن تتصــدى تدابيــر العدالــة االنتقاليــة لانتهــاكات والتعديــات التــي 
تمــس الحقــوق اإلنســانية للمــرأة وأن تعالــج اآلثــار المتغايــرة التــي تلحــق بالنســاء 
ــراري  ــزوح االضط ــألة الن ــات ولمس ــاكات والتعدي ــك االنته ــراء تل ــن ج ــات م والفتي

وحــاالت االختفــاء القســري وتدميــر البنــى التحتيــة المدنيــة،

ــى  ــدة إل ــم المتح ــات األم ــاء وكيان ــدول األعض ــعى ال ــة أن تس ــلم بأهمي وإذ يس
كفالــة مــد النســاء المتضــررات مــن حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع 
بالمعونــة اإلنســانية وضمــان أن يشــمل تمويــل األنشــطة اإلنســانية اعتمــادات 
لتوفيــر كافــة الخدمــات الطبيــة والقانونيــة واالجتماعيــة وخدمــات العــاج النفســي 
وســبل الــرزق لهــن، وإذ ياحــظ ضــرورة أن تتــاح لهــن دون تمييــز إمكانيــة 
ــا  ــك م ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الجنســية واإلنجابي ــات الصح ــة خدم ــى كاف الحصــول عل

يتصــل منهــا بحــاالت الحمــل الناتــج عــن االغتصــاب،

وإذ يكــرر تأكيــد إدانتــه الشــديدة لجميــع انتهــاكات القانــون الدولــي المرتكبــة فــي 
حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ضــد المدنييــن بمــن فيهــم النســاء 
ــاب  ــاكات، االغتص ــك االنته ــن تل ــن بي ــرة وم ــهم مباش ــي تمس ــات و/أو الت والفتي

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والقتــل 
والتشــويه والتشــريد القســري الجماعــي، 

وإذ يســلم بــأن الــدول تتحمــل المســؤولية األساســية عــن احتــرام حقوق اإلنســان 
وكفالتهــا لجميــع األشــخاص الموجوديــن فــي أراضيهــا والخاضعيــن لواليتهــا علــى 
النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي، وإذ يعيــد تأكيــد أن أطــراف 

النــزاع المســلح هــي المســؤولة فــي المقــام األول عــن كفالــة حمايــة المدنييــن،

وإذ يعيــد تأكيــد أن تحقيــق الســام الدائــم يســتلزم اتبــاع نهــج متكامــل يقــوم 
ــة  ــة واألنشــطة المتعلقــة بالتنمي ــن األنشــطة السياســية واألمني ــى الربــط بي عل
وحقــوق اإلنســان، بمــا يشــمل المســاواة بيــن الجنســين، وبســيادة القانــون 
والعدالــة. ويشــدد المجلــس فــي هــذا الصــدد علــى أهميــة ســيادة القانــون 
بوصفهــا إحــدى العناصــر الرئيســة لمنــع نشــوب النزاعــات، وحفــظ الســام، 

وتســوية النزاعــات، وبنــاء الســام، 

ــذ  ــب بتنفي ــام الدائ ــدا مــن االهتم ــه مزي ــي فــي عمل وإذ يســلم بضــرورة أن يول
االلتزامــات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن بمــا يضمــن بوجــه خــاص تعزيــز 
مشــاركة المــرأة فــي منــع نشــوب النزاعــات وتســويتها وبنــاء الســام، وإذ ياحــظ 
فــي هــذا الصــدد ضــرورة المداومــة علــى تقديــم تقاريــر آنيــة بشــأن المــرأة 

والســام واألمــن،

وإذ يحيــط علمــا باإلســهامات البالغــة األهميــة مــن جانــب المجتمــع المدنــي، بمــا 
ــاء الســام  ــع نشــوب النزاعــات وتســويتها وبن ــه المنظمــات النســائية، فــي من في
وإذ يحيــط علمــا فــي هــذا الصــدد بأهميــة التشــاور والتحــاور بشــكل مســتمر بيــن 

النســاء وجهــات صنــع القــرار علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي،

وإدراكا منــه لضــرورة ســد الثغــرات فــي عمــل األمــم المتحــدة الميدانــي فــي 
مجالــي الســام واألمــن وتقويــة الروابــط بيــن عملهــا فــي هذيــن المجاليــن 
وعملهــا فــي مجالــي حقــوق اإلنســان والتنميــة باعتبــار ذلــك وســيلة مــن وســائل 
معالجــة أســباب النــزاع مــن جذورهــا والتصــدي لألخطــار التــي تهــدد أمــن النســاء 

ــى تحقيــق الســام واألمــن الدولييــن، ــات فــي ســياق الســعي إل والفتي

وإذ يســلم بــأن تمكيــن المــرأة اقتصاديــا يســهم بقــدر كبيــر فــي تحقيــق اســتقرار 
ــام  ــاء الس ــة بن ــان لجن ــب بإع ــلح، وإذ يرح ــزاع مس ــن ن ــة م ــات الخارج المجتمع
المتعلــق بالتمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن أجــل بنــاء الســام والمــؤرخ 16 

،)PBC/7/OC/L.1(  2013 أيلول/ســبتمبر 
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وإذ ينــوه باعتمــاد معاهــدة تجــارة األســلحة وياحــظ أن المــادة 7 )4( منهــا تنــص 
علــى وجــوب أن تراعــي الــدول األطــراف المصــدرة خطــر اســتخدام األســلحة 
التقليديــة أو األصنــاف المشــمولة بالمعاهــدة فــي ارتــكاب أعمــال عنــف خطيــرة 
العتبــارات جنســانية أو أعمــال عنــف خطيــرة ضــد النســاء واألطفــال أو تســهيل 

ارتكابهــا،

ــذ معاهــدة تجــارة  ــه تنفي ــذي يمكــن أن يجلب ــام ال ــى اإلســهام اله ــع إل وإذ يتطل
األســلحة لجهــود الحــد مــن أعمــال العنــف التــي ترتكــب ضــد النســاء والفتيــات فــي 

حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع،

ــرار 1325 )2000(  ــذا للق ــدول األعضــاء تنفي ــا ال ــي تبذله ــود الت وإذ يرحــب بالجه
والقــرارات الاحقــة علــى األصعــدة اإلقليمــي والوطنــي والمحلــي، بمــا فــي ذلــك 
وضــع خطــط عمــل وأطــر للتنفيــذ، وينــوه فــي هــذا الصــدد بجهــود المنظمــات 
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، ويشــجع الــدول األعضــاء علــى مواصلــة التنفيــذ علــى 

هــذا النحــو بطــرق مــن بينهــا، تعزيــز الرصــد والتقييم والتنســيق،

يســلم بضــرورة الــدأب فــي عملــه علــى تنفيــذ القــرار 1325 )2000( ويعتــزم . 1
إيــاء مزيــد مــن العنايــة لمســألة تولــي المــرأة األدوار القياديــة ومشــاركتها 
فــي تســوية النزاعــات وبنــاء الســام وذلــك بطــرق مــن بينهــا، رصــد التقــدم 
المحــرز فــي التنفيــذ والتصــدي للتحديــات المرتبطــة باالفتقــار إلــى معلومــات 
وتحليــات تتنــاول أثــر النــزاع المســلح فــي النســاء والفتيــات ودور المــرأة فــي 
ــوية  ــألة تس ــرأة ومس ــة بالم ــام المتصل ــات الس ــاد عملي ــام وأبع ــاء الس بن

النــزاع، وبنوعيــة تلــك المعلومــات والتحليــات.

يســلم بضــرورة توافــر معلومــات وتحليــات آنيــة تتنــاول أثــر النــزاع المســلح . 2
فــي النســاء والفتيــات ودور المــرأة فــي بنــاء الســام وأبعــاد عمليــات الســام 
المتصلــة بالمــرأة ومســألة تســوية النــزاع، وذلــك فيمــا يخــص الحــاالت 

المدرجــة فــي جــدول أعمــال المجلــس، ومــن ثــم:

ــن  ــة األمي ــد مــن اإلحاطــات بشــكل منتظــم مــن وكيل يرحــب بتلقــي مزي )أ( 
العام/المديــرة التنفيذيــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن المــرأة ومــن وكيلــة األميــن العام/الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام 
ــة  ــزاع بشــأن المســائل المتصل ــف الجنســي فــي حــاالت الن ــة بالعن المعني

بالمــرأة والســام واألمــن. 

السياســية  الشــؤون  وإدارة  الســام  إدارة عمليــات حفــظ  إلــى  يطلــب  )ب( 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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وكبــار المســؤولين المعنييــن موافــاة مجلــس األمــن فــي إطــار اإلحاطــات 
التــي يقدمونهــا بانتظــام بآخــر ما يســتجد مــن معلومــات عــن المســائل 

ــذ. ــك التنفي ــي ذل ــا ف ــن والســام، بم ــرأة واألم ــة بالم المتصل

يطلــب إلــى األميــن العــام ومبعوثيــه وممثليــه الخاصيــن فــي بعثــات األمــم  )ج( 
المتحــدة موافــاة المجلــس فــي إطــار اإلحاطــات التــي يقدمونهــا بانتظــام، 
ــرأة  ــوة الم ــي دع ــدم ف ــدى التق ــن م ــات ع ــن معلوم ــتجد م ــا يس ــر م بآخ
بطــرق منهــا إجــراء مشــاورات مــع المجتمــع المدنــي، بمــا فيــه المنظمــات 
النســائية، إلــى المشــاركة فــي المناقشــات المّتصلــة بمنــع نشــوب النــزاع 

وتســويته وصــون الســام واألمــن وبنــاء الســام بعــد انتهــاء النــزاع.

ــية أن  ــؤون السياس ــام وإدارة الش ــظ الس ــات حف ــى إدارة عملي ــب إل يطل )د( 
تدرجــا باســتمرار فــي تقاريرهمــا إلــى المجلــس معلومــات عــن المســائل 

ــات. ــن توصي ــك م ــل بذل ــن وما يتص ــام واألم ــرأة والس ــة بالم المتصل

يدعــو جميــع لجــان التحقيــق التــي أنشــأتها األمــم المتحــدة للتحقيــق فــي  )هـ( 
الحــاالت المدرجــة فــي جــدول أعمــال المجلــس إلــى تضميــن مــا تقدمــه 
مــن إحاطــات معلومــات عــن اآلثــار المتغايــرة التــي تلحــق بالنســاء والفتيات 
مــن جــراء النزاعــات المســلحة مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى التوصيــات 
التــي تدعــو إلــى النهــوض بالمســاءلة وإنصــاف الضحايــا وحمايتهــم 
خــال النــزاع المســلح وفــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع وفــي الســياقات 

االنتقاليــة.

يعــرب عــن اعتزامــه إيــاء المســائل المتصلــة بالمــرأة والســام واألمــن مزيــدا . 3
ــة  ــل المواضيعي ــاالت العم ــن مج ــا م ــل به ــا يتص ــي كل م ــام ف ــن االهتم م
ــة المدنييــن فــي  ــه ومنهــا بوجــه خــاص، حماي المدرجــة علــى جــدول أعمال
ــزاع  ــاء الن ــد انته ــا بع ــرة م ــي فت ــام ف ــاء الس ــلحة وبن ــات المس ــاء النزاع أثن
وتحقيــق ســيادة القانــون وتدعيمهــا فــي ســياق صــون الســام واألمــن 
الدولييــن وإقــرار الســام واألمــن فــي أفريقيــا والتصــدي لألخطــار التــي تهــدد 
الســام واألمــن الدولييــن مــن جــراء األعمــال اإلرهابيــة وصــون الســام 

ــن. ــن الدوليي واألم

ــم . 4 ــات األم ــات بعث ــد والي ــاء وتجدي ــد إنش ــام، عن ــه القي ــد اعتزام ــرر تأكي يك
الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  بشــأن  أحكامــا  بتضمينهــا  المتحــدة، 
ــك  ــزاع، ويعــرب كذل ــزاع ومــا بعــد انتهــاء الن ــن المــرأة فــي حــاالت الن وتمكي
عــن اعتزامــه تضمينهــا أحكامــا بشــأن تيســير مشــاركة المــرأة بصــورة كاملــة 
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وتوفيــر الحمايــة التامــة لهــا فــي: التحضيــر لانتخابــات وفــي العمليــات 
ــات  ــاج وفــي عملي ــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدم السياســية وبرامــج ن
إصــاح القطــاع األمنــي والجهــاز القضائــي وعمليــات إعــادة اإلعمــار األوســع 
نطاقــا فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء النــزاع وذلــك حيثمــا كانــت هــذه المهــام مــن 

ــة.  ــا البعث ــام المكلفــة به المه

يطلــب إلــى قيــادات بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام تقييــم انتهــاكات . 5
ــاالت  ــي ح ــرأة ف ــق الم ــي ح ــاوزات ف ــن تج ــب م ــا يرتك ــان وم ــوق اإلنس حق
النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، ويطلــب إلــى بعثــات حفــظ الســام 
أن تتصــدى، وفقــا لوالياتهــا، لمــا تواجهــه النســاء والفتيــات فــي بيئــة النــزاع 
المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع مــن أخطــار تهــدد أمنهــن وتحديــات تتصــل 

بتوفيــر الحمايــة لهــن.

يســلم بأهميــة تحــاور المجتمــع المدنــي، بمــا فيــه المنظمــات النســائية، . 6
ــزم  ــة ويلت ــات المجلــس الميداني مــع أعضــاء المجلــس فــي المقــر وفــي بعث
تنظيــم  النــزاع  لمناطــق  الدوريــة  الميدانيــة  زياراتــه  تشــمل  أن  بكفالــة 
اجتماعــات لتبــادل الــرأي مــع النســاء المحليــات والمنظمــات النســائية المحليــة 

في الميــدان.

يقــر بــأن الحاجــة مــا زالــت تســتدعي زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميــع . 7
المناقشــات المتصلــة بمنــع نشــوب النــزاع المســلح وتســويته وصــون الســام 
ــاول المســائل  ــزاع وتن ــة ما بعــد انتهــاء الن ــاء الســام فــي مرحل واألمــن وبن
ــك المناقشــات، وفــي هــذا الصــدد، فــإن المجلــس:  ــة بالمــرأة فــي تل ذات الصل

يطلــب إلــى المبعوثيــن الخاصيــن والممثليــن الخاصيــن لألميــن العــام  )أ( 
بالتشــاور  إيفادهــم،  بمجــرد  يقومــوا،  أن  األمم المتحــدة  ببعثــات 
بصفــة منتظمــة مــع المنظمــات النســائية والقيــادات النســائية بمــا فيهــا 
 ،525/3102/S( اقتصاديــا  و/أو  اجتماعيــا  المســتبعدة  النســاء  فئــات 

الفقــرة 76 )أ((.

يشــجع الــدول األعضــاء علــى إنشــاء آليــات تمويــل تكــرس لدعــم عمــل  )ب( 
المنظمــات التــي تســاند عمليــة تطويــر القيــادات النســائية وتســعى إلــى 
ــع  ــة صن ــتويات عملي ــع مس ــى جمي ــة عل ــورة كامل ــاركتها بص ــة مش كفال
القــرارات المتعلقــة بتنفيــذ القــرار 5231 )0002( ولتعزيــز قــدرات تلــك 

ــي. ــي المحل ــع المدن ــات للمجتم ــادة التبرع ــا  زي ــرق منه ــات بط المنظم

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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يطلــب إلــى األميــن العــام أن يعــزز معرفــة الوفــود المتفاوضــة فــي  )ج( 
ــاء  ــة بن ــاد عملي ــاطة بأبع ــم الوس ــة دع ــاء أفرق ــام وأعض ــات الس محادث
الســام المتصلــة بالمــرأة وذلــك بتوفيــر الخبــرات و/أو الخبــراء فــي قضايــا 
الجنســين لجميــع أفرقــة األمــم المتحــدة لدعــم الوســاطة، ويطلــب كذلــك 
إلــى األميــن العــام أن يؤيــد تعييــن وســيطات مــن األمــم المتحــدة برتــب 
عاليــة وضــم النســاء إلــى أفرقــة األمــم المتحــدة للوســاطة، ويهيــب بــكل 
مــن يشــارك فــي أي محادثــات مــن هــذا القبيــل أن ييســر مشــاركة المــرأة 

بصــورة متكافئــة وكاملــة علــى مســتويات صنــع القــرار.

ــة . 8 ــات انتخابي ــري عملي ــي تج ــاء الت ــدول األعض ــل ال ــة أن تواص ــد أهمي يؤك
وإصاحــات دســتورية فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع جهودهــا بدعــم مــن 
ــة  ــرأة بصــورة كامل ــة مشــاركة الم ــن أجــل كفال ــدة م ــم المتح ــات األم كيان
ومتكافئــة فــي جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة مــع ماحظــة ضــرورة إيــاء 

عنايــة خاصــة لســامة المــرأة قبــل االنتخابــات وخالهــا.

ــى . 9 ــن الشــرطة عل ــدات م ــوات عســكرية ووح ــدان المســاهمة بق يشــجع البل
زيــادة النســبة المئويــة مــن النســاء بيــن القــوات ووحــدات الشــرطة فــي 
ــدان المســاهمة بقــوات ووحــدات مــن  عمليــات الســام، ويشــجع كذلــك البل
الشــرطة أن توفــر لجميــع األفــراد العســكريين وأفــراد الشــرطة التدريــب 
المناســب ألدائهــم لمســؤولياتهم، ويشــجع كيانــات األمــم المتحــدة المعنيــة 
علــى توفيــر التوجيــه الســليم أو النمــاذج التدريبيــة المناســبة ومنهــا بوجــه 
خــاص التدريــب علــى منــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع 
ــة. ــيناريوهات مختلف ــى س ــتنادا إل ــدة اس ــم المتح ــره األم ــذي توف ــس ال الجن

يشــّدد علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي تحــول . 10
دون وصــول المــرأة إلــى العدالــة فــي ســياقات النــزاع ومــا بعــد انتهائــه بطرق 
مــن بينهــا إنشــاء آليــات إلصــاح القطاعــات القانونــي والقضائــي واألمنــي 

وغيــر ذلــك مــن اآلليــات. 

ــم . 11 ــات األم ــاء وكيان ــدول األعض ــا ال ــا فيه ــة بم ــراف المعني ــع األط ــث جمي يح
الوطنيــة،  المؤسســات  قــدرات  تنميــة  عمليــة  تدعــم  أن  علــى  المتحــدة 
وبخاصــة نظامــي الصحــة والقضــاء، وقــدرات شــبكات المجتمــع المدنــي 
المحلــي وتعزيزهــا بهــدف توفيــر مســاعدات مســتدامة للنســاء والفتيــات 

المتضــررات مــن حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع.

يهيــب بالــدول األعضــاء االمتثــال اللتزاماتهــا فــي هــذا الصــدد بوضــع نهايــة . 12
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لإلفــات مــن العقــاب والتحقيــق بصــورة وافيــة مــع المســؤولين عــن ارتــكاب 
جرائــم حــرب أو أعمــال إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو غيــر ذلــك 
ــك أن  ــي، وياحــظ كذل ــون اإلنســاني الدول ــرة للقان ــاكات الخطي ــن االنته م
مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب علــى أخطــر الجرائــم التــي تحظــى باالهتمــام 
الدولــي التــي ترتكــب ضــد النســاء والفتيــات مــا فتئــت تتعــزز مــن خــال عمــل 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والمحاكــم المخصصــة والمختلطــة، والدوائــر 

المتخصصــة فــي المحاكــم الوطنيــة.

يشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أحــكام القانــون الدولــي الســارية فيمــا يتعلــق . 13
بالحــق فــي جبــر الضــرر الناجــم عــن انتهــاكات حقــوق األفــراد. 

يحــث الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم المتحــدة علــى كفالــة مشــاركة المــرأة . 14
علــى نحــو كامــل وهــادف فــي جهــود مكافحــة النقــل غيــر المشــروع لألســلحة 
الصغيــرة والخفيفــة وإســاءة اســتخدامها، والقضــاء علــى هاتيــن الممارســتين. 

يكــرر تأكيــد اعتزامــه إجــراء اســتعراض رفيــع المســتوى فــي عــام 2015 . 15
لتقييــم التقــدم المحــرز علــى الصعــد العالمــي واإلقليمــي والوطنــي فــي 
تنفيــذ القــرار 1325 )2000( وتجديــد االلتزامــات والتصــدي للعقبــات والقيــود 
ــا  ــه م ــق بأن ــك مــع القل ــرار 1325 )2000(؛ ويقر كذل ــذ الق ــي تعــوق تنفي الت
ــل المــرأة  ــذ القــرار المذكــور ســيظل تمثي ــر فــي تنفي ــم يحــدث تحــول كبي ل
والمنظــورات النســائية فــي جهــود منــع نشــوب النزاعــات وتســويتها والحمايــة 
منهــا وبنــاء الســام ناقصــا فــي المســتقبل المنظــور، ومــن ثــم يشــجع الــدول 
ــم  ــات األم ــك محــل، وكيان ــا كان لذل ــة، حيثم ــات اإلقليمي األعضــاء والمنظم
المتحــدة التــي وضعــت أطــرا وخططــا لتنفيــذ القــرار 1325)2000( علــى أن 
تبــدأ اســتعراض خطــط التنفيــذ القائمــة وأهدافهــا، وعلــى الــدول األعضــاء 
أن تقّيــم التقــدم المحــرز وأن تعجــل بإحــراز المزيــد منــه وأن تســتعد لتحديــد 

أهــداف جديــدة توطئــة لاســتعراض الرفيــع المســتوى فــي عــام 2015.

يدعــو األميــن العــام إلــى القيــام، فــي ســياق التحضيــر لاســتعراض الرفيــع . 16
المســتوى، بإصــدار تكليــف بإجــراء دراســة عالميــة بشــأن حالــة تنفيــذ القــرار 
1325 )2000( يســلط فيهــا الضــوء علــى أمثلــة الممارســات الجيــدة والثغــرات 
التــي تشــوب التنفيــذ والتحديــات التــي تعترضــه واالتجاهــات المســتجدة 
وأولويــات العمــل، ويدعــو كذلــك األميــن العــام إلــى إدراج نتائــج هــذه 
الدراســة فــي تقريــره الســنوي إلــى مجلــس األمــن فــي عــام 2015 وإتاحتهــا 

لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة.

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/1325(2000)
http://undocs.org/ar/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ــس محــورا . 17 ــة المجل ــذ والي ــرب عــن اعتزامــه أن يجعــل مــن مســألة تنفي يع
إلحــدى زياراتــه الميدانيــة الدوريــة قبــل االســتعراض الرفيــع المســتوى فــي 

ــام 2015. ع

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل موافــاة المجلــس بتقاريــر ســنوية . 18
يوفــر فيهــا آخــر مــا يســتجد مــن معلومــات عــن تنفيــذ القــرار 1325 )2000( 
ــدرج  ــر 2014 وأن ي ــول تشــرين األول/أكتوب ــره القــادم بحل وأن يقــدم تقري
فــي ذلــك التقريــر آخــر المســتجدات فيمــا يتصــل بالتقــدم المحــرز فــي جميــع 
المجــاالت المشــمولة ببرنامــج المــرأة والســام واألمــن مــع تســليط الضــوء 

علــى الثغــرات والتحديــات. 

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.. 19

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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القرار 2242 )2015(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 7533، المعقــودة فــي 13 تشــرين األول/

2015 أكتوبر 

إن مجلس األمن،  

إذ يعيــد تأكيــد التزامــه بالمداومــة علــى تنفيــذ القــرارات 1325 )2000( و 1820 
 )2013(  2106 و   )2010(  1960 و   )2009(  1889 و   )2009(  1888 و   )2008(
و 2122 )2013( وجميــع البيانــات الصــادرة عــن رئيســه فــي هــذا الصــدد تنفيــذًا 

تامــاً بطريقــة قوامهــا التــآزر،

ــؤولية  ــه، والمس ــدة ومبادئ ــم المتح ــاق األم ــد ميث ــاره مقاص ــي اعتب ــع ف وإذ يض
الرئيســية عن صــون الســام واألمــن الدولييــن التــي تقــع علــى عاتــق مجلــس 

ــاق، األمــن بموجــب الميث

وإذ يؤكــد الــدور الرئيســي المنــوط بالــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ الكامل 
ــرأة  ــأن الم ــن بش ــس األم ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــة من الق ــكام ذات الصل لألح
والســام واألمــن، والــدور التكميلــي المهــم المنــوط بكيانــات األمــم المتحــدة 

ــة، ــات اإلقليمي والمنظم

وإذ يشــير إلــى االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، 
العالــم  والذكــرى الســنوية العشــرين لصدورهمــا، وإذ يرحــب باجتمــاع قــادة 
المتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين والتمكيــن، الــذي عقــد فــي 27 أيلــول/

ســبتمبر 2015، وإذ يشــيد بااللتزامــات الوطنيــة الملموســة التــي تعهــد بهــا القــادة 
ــاع، ــي ســياق هــذا االجتم ــون ف الوطني

وإذ يعيــد تأكيــد االلتزامــات المنوطــة بالــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وبروتوكولهــا االختيــاري، وإذ يحــث الــدول التــي 
لــم توقــع عليهــا أو تنضــم إليهــا بعــد علــى أن تنظــر فــي القيــام بذلــك، وإذ يشــير 
كذلــك إلــى التوصيــة العامــة رقــم 30 الصــادرة عــن لجنــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بشــأن المــرأة ومنــع نشــوب النزاعــات وحــاالت مــا بعــد 

النزاع، 
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 )716/S/2015( 2015 وإذ يرحــب بتقريــر األميــن العــام المــؤرخ 17 أيلول/ســبتمبر
الــذي يقــدم فيــه نتائــج الدراســة العالميــة المتعلقــة بتنفيــذ القــرار 1325 )2000(، 
وإذ يســلم مــع التقديــر بمجمــل العمــل المضطلــع بــه فــي إعــداد الدراســة العالمية 

وإذ يشــجع علــى النظــر بدقــة فــي التوصيــات الــواردة فيهــا،

وإذ يشــير إلــى الصلــة الجوهريــة التــي تربــط بيــن المشــاركة المجديــة مــن جانــب 
المــرأة فــي الجهــود الراميــة إلــى منــع نشــوب النزاعــات وحلهــا وإعــادة البنــاء فــي 
أعقابهــا وفعاليــة تلــك الجهــود ومــدى اســتدامتها فــي األجــل الطويــل، وكذلــك 
إلــى الحاجــة إلــى زيــادة المــوارد، والمســاءلة، واإلرادة السياســية، وتغييــر المواقف، 

ــات األمــم المتحــدة  ــام عــن مســتقبل عملي ــن الع ــر األمي ــا بتقري ــط علم وإذ يحي
ــي  ــتوى المعن ــع المس ــتقل الرفي ــق المس ــات الفري ــذ توصي ــام: تنفي ــظ الس لحف
بعمليــات الســام )S/2015/682(، وتقريــر فريــق الخبــراء االستشــاري المعنــي 
باســتعراض هيــكل األمــم المتحــدة لبنــاء الســام )S/2015/490(، وإذ يرحــب 
بالتوصيــات الــواردة فيهمــا فيمــا يتصــل بالمــرأة والســام واألمــن، وإذ يحــث 

ــات، ــك التوصي ــذ تل ــي تنفي ــى النظــر ف ــة عل ــات الفاعل ــع الجه ــك جمي كذل

وإذ يؤكــد مجــددا أن الــدول وجميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة عليهــا التــزام 
بــأن تمتثــل للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، 
حســب االقتضــاء، وأن ثمــة ضــرورة لوضــع حــد لجميــع انتهــاكات القانــون الدولــي 
اإلنســاني وجميــع االنتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 

وإذ يؤكــد مجــددا أن العنــف الجنســي، حيــن ُيســتخدم أو ُيوعــز باســتخدامه 
كوســيلة من وســائل الحــرب أو تكتيــك مــن تكتيكاتهــــا أو فــي إطــار هجوم واســع 
ــى اســتفحال النزاعــات  ــؤدي إل ــد ي ــن، ق النطــاق أو منظــم ضد الســكان المدنيي
المســلحة وإطالــة أمدهــا إلــى حــد كبيــر، وقــد يشــكل عائقــًا أمــام إعــادة إرســاء 

الســلم واألمــن الدولييــن،

وإذ يرحــب بالتركيــز علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 
والفتــاة فــي ســياق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي اعتمــدت مؤخــرا، 
وإذ يؤكــد مجــددا أن تمكيــن النســاء والفتيــات والمســاواة بيــن الجنســين أمــران 
لهمــا أهميــة بالغــة فــي منــع نشــوب النزاعــات والجهــود األعــم الراميــة إلــى صــون 
ــر  ــز فــي تقري ــن، وإذ يشــير فــي هــذا الصــدد إلى التركي الســام واألمــن الدوليي
 ،)446/S/2015( ــات الســام ــي بعملي ــع المســتوى المعن ــق المســتقل الرفي الفري
ــكل األمــم المتحــدة  ــي باســتعراض هي ــراء االستشــاري المعن ــر فريــق الخب وتقري
لبنــاء الســام )S/2015/490(، والدراســة العالميــة، علــى الحاجــة إلــى أمــور مــن 

http://undocs.org/ar/S/2015/716
http://undocs.org/ar/S/2015/716
http://undocs.org/ar/S/2015/682
http://undocs.org/ar/S/2015/682
http://undocs.org/ar/S/2015/490
http://undocs.org/ar/S/2015/490
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http://undocs.org/ar/S/2015/490
http://undocs.org/ar/S/2015/490


قرار مجلس األمن 1325 
»المرأة والسالم واألمن«

62

ــرأة، وإذ يشــدد  ــن الم ــات وتمكي ــع نشــوب النزاع ــي من ــادة االســتثمار ف ــا زي بينه
ــذ القــرار 1325 )2000(  ــكأداء التــي تحــول دون تنفي ــات ال كذلــك علــى أن العقب
بصــورة تامــة لــن يزّللهــا إال االلتــزام الراســخ بمشــاركة المــرأة، وبحقــوق اإلنســان، 
وتضافــر جهــود القيــادات، واتســاق المعلومــات والــدأب فــي العمــل، وتقديــم 
ــع  ــرار بجمي ــع الق ــة صن ــرأة فــي عملي ــاء أســس إشــراك الم الدعــم مــن أجــل بن

مســتوياتها،

وإذ يؤكــد مــن جديــد أهميــة أن ينخــرط الرجــال والفتيــان ضمــن الشــركاء فــي 
ــاء  ــع نشــوب النزاعــات المســلحة وحلهــا، وفــي بن ــز مشــاركة المــرأة فــي من تعزي

الســام، وفــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع،

ــق  ــا يتعل ــر الســياق العالمــي للســام واألمــن، وال ســيما فيم ــى تغي وإذ يشــير إل
بتصاعــد التطــرف المصحــوب بالعنــف، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلى اإلرهــاب وزيادة 
عــدد الاجئيــن والمشــردين داخليــا، واآلثــار المترتبــة علــى تغيــر المنــاخ والطابــع 
العالمــي لألوبئــة الصحيــة، وإذ يكــّرر اإلعــراب فــي هــذا الصــدد عــن عزمــه إيــاء 
موضــوع المــرأة والســام واألمــن مزيــدًا مــن االهتمــام باعتبــاره مســألة جامعــة 
ــى جــدول  ــة المدرجــة عل ــة ذات الصل ــع مجــاالت العمــل المواضيعي تشــملها جمي
أعمالــه، بمــا فــي ذلــك مجــال األخطــار التــي تهــدد الســام واألمــن الدولييــن مــن 

جــراء األعمــال اإلرهابيــة،

ــا علــى  وإذ يقــر بــأن اإلرهــاب والتطــرف المصحــوب بالعنــف يخلفــان أثــرا متباين
حقــوق اإلنســان الواجبــة للنســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك فــي ســياق صحتهــن 
وتعليمهــن ومشــاركتهن فــي الحيــاة العامــة، وأنهــن كثيــرا مــا يكــن هدفــا مباشــرا 
ــي  ــف الجنس ــال العن ــق ألن أعم ــغ القل ــن بال ــرب ع ــة، وإذ يع ــات اإلرهابي للجماع
االســتراتيجية  األهــداف  مــن  جــزءا  تشــكل  أنهــا  المعــروف  مــن  والجنســاني 
واأليديولوجيــات التــي تؤمــن بهــا بعــض الجماعات اإلرهابية، وتســتخدم كوســيلة 
مــن وســائل اإلرهــاب وأداة لزيــادة قــدرة تلــك الجماعــات مــن خــال دعــم أعمــال 
التمويــل والتجنيــد وتدميــر المجتمعــات المحليــة، حســب الوصــف الــوارد فــي تقريــر 
ــزاع، المــؤرخ 23 آذار/مــارس  ــف الجنســي فــي حــاالت الن ــن العــام عــن العن األمي
S/2015( 2015/203(، وإذ يشــير كذلــك إلــى الممارســات الجيــدة الصــادرة عــن 
المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب بشــأن المــرأة ومكافحــة التطــرف المصحــوب 

بالعنــف،

وإذ يقــر بأهميــة الذكــرى الســنوية الخامســة عشــرة التخــاذ القــرار 1325 )2000(، 
والتقــدم المحــرز والفــرص المتاحــة للتوســع كثيــرا فــي تنفيــذ البرنامــج المتعلــق 
ــق  ــغ القل ــزال يســاوره بال ــك، وإذ ال ي ــى ذل بالمــرأة والســام واألمــن والحاجــة إل
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إزاء النقــص المألــوف فــي تمثيــل المــرأة في العديــد مــن العمليــات والهيئــات 
الرســمية ذات الصلــة بصــون الســام واألمــن الدولييــن، وقلــة عدد النســاء نســبيا 
ــا فــي المؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة السياســية  فــي المناصــب العلي
ــي تراعــي  ــة االســتجابات اإلنســانية الت ــة بالســام واألمــن، وعــدم كفاي والمعني
ــي هــذه  ــة ف ــرأة أدوارا قيادي ــي الم ــدم لتول ــارات الجنســانية والدعــم المق االعتب
ــاح فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن،  الســياقات، وعــدم كفايــة التمويــل المت

ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن أثــر ضــار علــى صــون الســام واألمن الدولييــن،

وإذ ينــوه بالمســاهمة المهّمــة التــي قدمهــا المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 
المنظمــات النســائية، خــال الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، فــي تنفيــذ القــرار 

،)2000(  1325

ــرأة فــي  ــدة المتعلقــة بمشــاركة الم ــة الجدي ــة العالمي ــاألداة التحفيزي ــوه ب وإذ ين
مجــال الســام واألمــن والعمــل اإلنســاني، باإلضافــة إلــى اآلليــات التكميليــة 
القائمــة، باعتبارهــا مــن الســبل المؤديــة إلــى اجتــذاب المــوارد وتنســيق أنشــطة 

ــذ: االســتجابة واإلســراع بخطــى التنفي

يحــث الــدول األعضــاء، فــي ضــوء االســتعراض الرفيــع المســتوى، علــى . 1
ــال  ــي مج ــا ف ــي توفره ــوارد الت ــا والم ــذ به ــي تأخ ــم االســتراتيجيات الت تقيي
ــدول  ــه ال ــرر دعوت ــن، ويك ــرأة والســام واألم ــق بالم ــج المتعل ــذ البرنام تنفي
األعضــاء إلــى ضمــان زيــادة تمثيــل المــرأة فــي جميــع مســتويات صنع القــرار 
فــي المؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة وفــي آليــات منــع نشــوب 
ــير  ــى تيس ــام عل ــات الس ــة لعملي ــات الداعم ــجع الجه ــا، ويش ــات وحله النزاع
إدمــاج المــرأة علــى نحــو مجــد فــي وفــود األطــراف المتفاوضــة فــي محادثــات 
الســام، ويدعــو البلــدان المانحــة إلــى تقديــم المســاعدة الماليــة والتقنيــة 
ــات الســام، بمــا فــي ذلــك التدريــب فــي مجــال  إلــى المشــاركات فــي عملي
الوســاطة والدعــوة والمجــاالت الفنيــة للتفــاوض، فضــا عــن توفيــر الدعــم 
والتدريــب للوســطاء واألفرقــة الفنيــة فيمــا يتعلــق باألثــر المترتــب علــى 
مشــاركة المــرأة واســتراتيجيات إدمــاج المــرأة بشــكل فعــال، ويشــجع كذلــك 
ــة  ــات الدولي ــي االجتماع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــاركة المجدي المش
واإلقليميــة المتعلقــة بالســام واألمــن، حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك 
مؤتمــرات المانحيــن، للمســاعدة فــي كفالــة إدمــاج االعتبــارات الجنســانية في 
عمليــات وضــع السياســات والبرامــج وتحديــد أولوياتهــا وتنســيقها وتنفيذهــا، 
ــار الواجــب  ــاء االعتب ــى إي ــك االجتماعــات عل ــات المضيفــة لتل ويشــجع الجه

ــي. ــف قطاعــات المجتمــع المدن ــل المشــاركين مــن مختل لتيســير تمثي
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يرحــب بالجهــود التــي تبذلهــا الــدول األعضــاء لتنفيــذ القــرار 1325 )2000(، . 2
بما يشــمل وضــع خطــط العمــل الوطنيــة، ويرحــب كذلــك بالزيــادة التــي 
طــرأت علــى خطــط العمــل الوطنيــة فــي الســنوات األخيــرة، ويدعــو الــدول 
األعضــاء إلــى زيــادة إدمــاج البرنامــج المتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن 
فــي خططهــا االســتراتيجية، مثــل خطــط العمــل الوطنيــة وغيرهــا مــن 
ــذ االلتزامــات  ــة، بمــا يشــمل تنفي ــر المــوارد الكافي أطــر التخطيــط، مــع توفي
ــي  ــي اإلنســاني والقانــون الدول ــة القائمــة بموجــب القانــون الدول ذات الصل
ــن  ــات م ــع جه ــى نطــاق واســع م ــن خــال التشــاور عل ــوق اإلنســان، م لحق
بينهــا المجتمــع المدنــي، وال ســيما المنظمــات النســائية، ويدعــو البلــدان التــي 
لديهــا خطــط عمــل وطنيــة إلــى أن تقــدم فــي أثنــاء المناقشــات الســنوية 
ــن؛  ــام واألم ــرأة والس ــأن الم ــن بش ــس األم ــا مجل ــي يعقده ــة الت المفتوح
ــك  ــذ تل ــق بتنفي ــه فيمــا يتعل ــذي أحرزت معلومــات مســتكملة عــن التقــدم ال
الخطــط واســتعراضها، ويرحــب كذلــك بالجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات 
اإلقليميــة لتنفيــذ القــرار 1325 )2000(، بطــرق مــن بينهــا اعتمــاد األطــر 

ــذ. ــة التنفي ــى مواصل ــجعها عل ــة، ويش اإلقليمي

ــل . 3 ــا يتص ــه فيم ــذي تقدم ــل ال ــادة التموي ــى زي ــاء عل ــدول األعض ــجع ال يش
بمســألة المــرأة والســام واألمــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال زيــادة المعونــة 
التــي تقدمهــا فــي حــاالت النــزاع وما بعــد النــزاع، للبرامــج التــي تعزز المســاواة 
ــى  ــم إل ــم الدع ــال تقدي ــن خ ــك م ــرأة، وكذل ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس بي
المجتمــع المدنــي، ودعــم البلــدان التــي تمــر بحــاالت النــزاع أو مــا بعــد النــزاع 
فــي تنفيذهــا للقــرارات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن، بمــا فــي ذلــك 
مــن خــال بنــاء قدراتهــا، ويدعو إلــى زيــادة التعــاون اإلنمائــي الدولــي فيمــا 
يتصــل بتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، ويدعــو مقدمــي 
ــى البعــد الجنســاني فــي المســاهمات  ــز عل ــع مــدى التركي ــى تتب ــة إل المعون

المقدمــة فــي ســياق المعونــة.

ــك . 4 ــي ذل ــا ف ــة، بم ــدة ذات الصل ــم المتح ــات األم ــام وكيان ــن الع ــث األمي يح
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إدارة عمليــات حفــظ الســام وإدارة الشــؤون 
السياســية ومكتــب دعــم بنــاء الســام، علــى أن تضاعــف جهودهــا الراميــة 
إلــى إدمــاج احتياجــات المــرأة والمنظــورات الجنســانية فــي أعمالهــا، بمــا 
يشــمل جميــع عمليــات السياســات والتخطيــط وبعثــات التقييــم، ومــا يتعلــق 
بالطلبــات الــواردة فــي القــرار 2122 )2013(، وأن تعالــج أوجــه القصــور 
الجنســانية  العــام األهــداف  في المســاءلة، بســبل منهــا إضافــة األميــن 
ــار  ــرم مــع كب ــي ُتب ــات الت ــع االتفاق ضمــن مؤشــرات األداء الفــردي فــي جمي
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المديريــن فــي مقــر األمــم المتحــدة وفــي الميــدان، بما فــي ذلــك المبعوثــون 
الخاصــون والممثلــون الخاصــون لألميــن العــام، والمنســقون المقيمــون 
ومنســقو الشــؤون اإلنســانية، كي تســتخدم فــي أغــراض الرصــد، وكــي 
يسترشــد بهــا األميــن العــام فــي صنــع القــرارات المتعلقــة بأمــور منهــا 
التعييــن فــي الوظائــف فــي المســتقبل، ويشــجع كذلــك علــى توثيــق عاقــات 
العمــل داخــل األمــم المتحــدة فيمــا بيــن جميــع الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ 
برنامــج المــرأة والســام واألمــن، بما في ذلــك هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، 
مــع إيــاء االعتبــار لدورهــا فيمــا يتعلــق بتنســيق الشــؤون المتعلقــة بالمــرأة 
ــة  ــة الخاص ــدد، والممثل ــذا الص ــي ه ــاءلة ف ــة المس ــن وكفال ــام واألم والس

ــزاع. ــة بالعنــف الجنســي فــي حــاالت الن لألميــن العــام المعني

يــدرك الحاجــة المســتمرة إلــى زيــادة إدمــاج القــرار 1325 )2000( فــي عملــه . 5
بما يتماشــى مــع القــرار 2122 )2013(، بمــا فــي ذلــك ضــرورة التصــدي 
ــدا باألبعــاد  ــات تتعلــق تحدي ــات المتعلقــة بتقديــم معلومــات وتوصي للتحدي
الجنســانية للحــاالت المدرجــة علــى جــدول أعمــال المجلــس، كــي يسترشــد 
ــك القــرارات،  ــز تل ــه وكــي تســاعد فــي تعزي ــا المجلــس فــي اتخــاذ قرارات به
وبالتالــي، فــإن المجلــس، باإلضافــة إلــى العناصــر المذكــورة فــي القــرار 

2122 )2013(، ووفقــا للممارســة واإلجــراءات المســتقرة:

يعــرب عــن عزمــه علــى عقــد اجتماعــات لخبــراء مجلــس األمــن المعنييــن  )أ( 
فــي إطــار فريــق خبــراء غيــر رســمي معنــي بالمــرأة والســام واألمــن، مــن 
ــرأة  ــألة الم ــا إزاء مس ــر انتظام ــج أكث ــه بنه ــي عمل ــذ ف ــير األخ ــل تيس أج
والســام واألمــن، وإفســاح المجــال أمــام تكثيــف اإلشــراف على جهــود 

ــذ وتنســيقها. التنفي

يقــرر إيــاء االهتمــام للشــواغل المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن فــي  )ب( 
جميــع الحــاالت القطريــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال مجلــس األمــن، مــع 
ــى تخصيــص  ــد، ويعــرب عــن عزمــه عل ــكل بل مراعــاة الســياق المحــدد ل
بعــض المشــاورات التــي يجريهــا مجلــس األمــن بصفــة دوريــة بشــأن 
الحــاالت القطريــة، حســب االقتضــاء، لموضــوع تنفيــذ البرنامــج المتعلــق 
الشــأن  المحــرز فــي هــذا  المــرأة والســام واألمــن والتقــدم  بمســألة 
ــة أن يولــى  والتحديــات التــي تعترضــه، ويؤكــد مجــددا عزمــه علــى كفال
االعتبــار فــي ســياق البعثــات التــي يوفدهــا مجلــس األمــن لاعتبــارات 
مــع  التشــاور  ذلــك مــن خــال  فــي  بمــا  المــرأة،  الجنســانية وحقــوق 

الجماعــات النســائية المحليــة والدوليــة.
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يعــرب عــن عزمــه علــى دعــوة المجتمــع المدنــي؛ بمــا فــي ذلــك المنظمــات  )ج( 
النســائية، إلــى تقديــم إحاطــات إلــى المجلــس بشــأن االعتبــارات المتعلقــة 
وكيلــة  ودعــوة  الصلــة،  ذات  المواضيعيــة  والمجــاالت  محــددة  ببلــدان 
ــة  ــة األمــم المتحــدة للمــرأة، ووكيل ــة لهيئ ــرة التنفيذي ــن العام/المدي األمي
ــف الجنســي  ــة بالعن ــن العــام المعني ــة الخاصــة لألمي ــن العام/الممثل األمي
فــي حــاالت النــزاع، إلــى تقديــم إحاطــات علــى نحــو أكثــر انتظامــا بشــأن 
الحــاالت القطريــة ومجــاالت العمــل المواضيعيــة ذات الصلــة المدرجــة علــى 
جــدول أعمالــه، بمــا يشــمل األمــور التــي لهــا أهميــة عاجلــة فيمــا يتعلــق 

بالنســاء والفتيــات فــي حــاالت النــزاع واألزمــات.

يعــرب عــن عزمــه، لــدى اعتمــاد جــزاءات موجهــة فــي حــاالت النــزاع . 6  
المســلح أو تجديــد تلــك الجــزاءات، علــى أن ينظــر- حســب االقتضــاء- فــي 
ــي  ــة الت ــات اإلرهابي ــل الجماع ــك داخ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات الفاعل ــد الجه تحدي
ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني، وانتهــاكات وتجــاوزات لحقــوق 
اإلنســان، بمــا فيهــا العنــف الجنســي والجنســاني وحــاالت االختفــاء القســري 
والتشــريد القســري، ويلتــزم بكفالــة أن تتوافــر لــدى أفرقــة الخبــراء ذات 
الصلــة التابعــة للجــان الجــزاءات، الخبــرات الضروريــة المتعلقــة بالشــؤون 

الجنســانية.

ــة . 7 ــات حفــظ الســام وإدارة الشــؤون السياســية علــى كفال يحــث إدارة عملي
أن تــدرج التحليــات الازمــة المتعلقــة بالشــؤون الجنســانية والخبــرات الفنيــة 
المتصلــة بتلــك الشــؤون فــي جميــع مراحــل تخطيــط البعثــات وتحديــد 
الواليــات وتنفيذهــا واســتعراضها والخفــض التدريجــي للبعثــات، مــع ضمــان 
ــات  ــة بوالي ــة الخاص ــل المتعاقب ــع المراح ــي جمي ــرأة ف ــات الم ــاج احتياج إدم
البعثــات، ويرحــب بالتــزام األميــن العــام بــأن يلحــق بمكاتــب ممثليــه الخاصين 
مستشــارين كبــار للشــؤون الجنســانية، ويدعــو إلــى رصــد الميزانيــات الازمــة 
لوظائــف هــؤالء المستشــارين وغيرهــم مــن الموظفيــن المعنييــن بالشــؤون 
البعثــات  فــي  تعيينهــم  عنــد  باســتقدامهم  اإلســراع  وإلــى  الجنســانية 
السياســية الخاصــة وعمليــات حفــظ الســام المتعــددة األبعــاد، ويشــجع علــى 
زيــادة التعــاون بيــن إدارة عمليــات حفــظ الســام وإدارة الشــؤون السياســية 
ــدة  ــم المتح ــات األم ــن عملي ــل تمكي ــرأة من أج ــدة للم ــم المتح ــة األم وهيئ
لحفــظ الســام والبعثــات السياســية الخاصــة مــن زيــادة مراعاتهــا للمنظــور 
الميدانييــن  المستشــارين  تزويــد  بمــا فــي ذلــك مــن خــال  الجنســاني، 
ــة الســبل  ــرى بكاف ــات األخ ــات البعث ــن بالشــؤون الجنســانية وقطاع المعنيي
بالسياســات  والمتعلــق  والتقنــي  الفنــي  الدعــم  للحصــول علــى  الازمــة 
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والــذي تقدمــه تلــك الكيانــات بشــأن تنفيــذ القــرار 1325 )2000( والقــرارات 
ــكل منهــا. ــا النســبية ل ــة، مــع االســتفادة بشــكل كامــل مــن المزاي المتعاقب

ــاء . 8 ــن النس ــد م ــن المزي ــة لتعيي ــاء األولوي ــام بإي ــن الع ــزام األمي ــب بالت يرح
في المناصــب القياديــة العليــا فــي األمــم المتحــدة، مــع مراعــاة التمثيــل 
الجغرافــي الشــامل ووفقــا للقواعــد واللوائــح الســارية ذات الصلــة التــي تنظم 
المســائل اإلداريــة ومســائل الميزانيــة، ويشــجعه علــى إجــراء اســتعراض 
للعقبــات التــي تحــول دون توظيــف المــرأة وتقدمهــا المهنــي، ويرحــب كذلــك 
بالجهــود الراميــة إلــى التحفيــز على زيــادة أعــداد النســاء ضمــن أفــراد القــوات 
المســلحة والشــرطة الذيــن يجــرى نشــرهم في عمليــات األمــم المتحــدة 
لحفــظ الســام، ويدعــو األميــن العــام إلــى أن يشــرع، بالتعــاون مــع الــدول 
المتاحــة،  المــوارد  فــي حــدود  اســتراتيجية منقحــة،  األعضــاء، في اتبــاع 
لمضاعفــة أعــداد النســاء فــي الوحــدات العســكرية ووحــدات الشــرطة التابعــة 
لعمليــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام علــى مــدى الســنوات الخمــس 

ــة. المقبل

يعــرب عــن قلقــه العميق إزاء اســتمرار االدعاءات بوقوع حاالت من االســتغال . 9
ــداء الجنســيين مــن جانــب حفظــة الســام التابعيــن لألمــم المتحــدة  واالعت
ــر التابعــة لهــا، بمــن فيهــم األفــراد العســكريون واألفــراد  وأفــراد القــوات غي
شــرطة  بأفــراد  المســاهمة  البلــدان  ويحــث  الشــرطة،  وأفــراد  المدنيــون 
وبقــوات علــى توفيــر تدريــب قــوي ســابق للنشــر بشــأن االســتغال واالعتــداء 
الجنســيين وفــرز أفــراد حفــظ الســام التابعيــن لهــا، وإجــراء تحريــات ســريعة 
ومســتفيضة بشــأن األفــراد النظامييــن التابعيــن لهــا، ومحاكمتهــم، عنــد 
تلــك  بوضــع  المناســب  الوقــت  فــي  المتحــدة  األمــم  وإبــاغ  االقتضــاء، 
التحقيقــات وبالنتائــج التــي أســفرت عنهــا، ويدعــو األمــم المتحــدة إلــى 
التعــاون حســب االقتضــاء وفي الوقــت المناســب مــع الســلطات الوطنيــة، بمــا 
ــاءات، عندمــا  فــي ذلــك المحاكــم المســؤولة عــن التحقيــق في تلك االدع
ــتغال  ــألة االس ــة مس ــب معالج ــرض، ويطل ــك الغ ــاون لذل ــا التع ــب إليه يطل
واالعتــداء الجنســيين حســب االقتضــاء فــي االجتماعــات التــي تعقــد مــع 
ــدة،  ــم المتح ــات األم ــي عملي ــرطة ف ــراد ش ــوات وبأف ــاهمة بق ــدان المس البل
ــدة  ــم المتح ــكرية لألم ــة األركان العس ــل لجن ــائل داخ ــذه المس ــة ه ومناقش

ــا العــادي. فــي إطــار برنامجه

يرحــب بالجهــود المتواصلــة التــي يبذلهــا األميــن العــام فــي تنفيــذ سياســته . 10
التــي تقضــي بعــدم التســامح مطلقا إزاء ســوء الســلوك، وال ســيما المقترحات 
التــي  الواســعة النطــاق المتعلقــة بالمنــع واإلنفــاذ واإلجــراءات العاجيــة 
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ــوء  ــاالت س ــف عن ح ــه بالكش ــك التزام ــي ذل ــا ف ــاءلة، بم ــادة المس ــزز زي تع
الســلوك مــن جانــب موظفــي األمــم المتحــدة، واقتراحــه الداعــي إلــى إبقــاء 
مجلــس األمــن علــى علــم بالتطــورات المتعلقــة بتنفيــذ سياســته المتمثلــة 
فــي عــدم التســامح مطلقــا فيمــا يتصــل باالســتغال واالعتــداء الجنســيين، 
ــم المتحــدة لحفــظ الســام  ــات األم ــي عملي ــراره أن ُتحظــر المشــاركة ف وق
علــى جميــع البلــدان التــي تــدرج بصــورة متكــررة فــي مرفقــي تقريريــه 
عن األطفــال والنــزاع المســلح، والعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع، ويحــث 
البلــدان التــي تســاهم بقــوات وبأفــراد شــرطة، المدرجــة حاليــا فــي المرفقيــن 
المذكوريــن، علــى الكــف عــن تلــك االنتهــاكات والقيــام علــى وجــه الســرعة 
بتنفيــذ خطــط عمــل تمكنهــا مــن تفــادي وقفهــا عــن المشــاركة في عمليــات 
الســام؛ ويطلــب كذلــك إلــى األميــن العــام أن يــدرج فرعــا بشــأن الســلوك 
ــاء، بسياستـــــه التـــــي  واالنضبــاط، بمــا فــي ذلــك التقيــد، حســــب االقتضــ
تقضـــــي بعـــــدم التســامح مطلقــا بشــأن االســتغال واالعتــــداء الجنســيين، 
فــــي جميـــــع التقاريــر التــي يقدمهــا إلــى مجلــس األمــن بشــأن األوضــاع فــي 

بلــدان محــددة.

يدعــو الــدول األعضــاء واألمــم المتحــدة إلــى زيــادة التكامــل فيمــا بيــن . 11
برامجهــا المتعلقــة بمســألة المــرأة والســام واألمــن وبمكافحــة اإلرهــاب 
إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الــذي  بالعنــف،  المصحــوب  التطــرف  ومكافحــة 
اإلرهــاب، ويطلــب إلــى لجنــة مكافحــة اإلرهــاب، والمديريــة التنفيذيــة للجنــة 
مكافحــة اإلرهــاب )المديريــة التنفيذيــة(، إدراج مســألة االعتبــارات الجنســانية 
بوصفهــا مســألة شــاملة لعــدة قطاعــات فــي جميــع األنشــطة التــي تشــتمل 
عليهــا واليــة كل منهمــا، بما فــي ذلــك فــي التقييمــات والتقاريــر القطريــة، 
ــاعدة  ــم المس ــير تقدي ــاء، لتيس ــدول األعض ــدم إلى ال ــي تق ــات الت والتوصي
التقنيــة إلــى الــدول األعضــاء، وفــي اإلحاطــات اإلعاميــة التــي تقــدم إلــى 
المجلــس، ويشــجع لجنــة مكافحــة اإلرهــاب والمديريــة التنفيذيــة علــى إجــراء 
ــاعدة  ــائية، للمس ــات النس ــع المنظم ــاء وم ــع النس ــاورات م ــن المش ــد م المزي
ــة  ــك فرق ــجع كذل ــل، ويش ــن عم ــه م ــان ب ــا تقوم ــا فيم ــاد به ــي االسترش ف
العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب )فرقــة العمــل المعنيــة 
بالتنفيــذ( علــى اتبــاع نفــس النهــج فيمــا تضطلــع بــه مــن أنشــطة فــي إطــار 

الواليــة المنوطــة بهــا.

يحــث الــدول األعضــاء علــى إجــراء وتجميــع البحــوث والبيانــات التــي تراعــي . 12
ــارات الجنســانية وتتعلــق بالعوامــل التــي تدفــع المــرأة إلــى التطــرف،  االعتب
واآلثــار المترتبــة علــى اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب فيمــا يتعلــق بحقــوق 
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اإلنســان الواجبــة للمــرأة وبالمنظمــات النســائية، ويطلــب إلــى كيانــات األمــم 
المتحــدة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك المديريــة التنفيذيــة، فــي إطــار واليتهــا 
الحاليــة، أن تقــوم بذلــك بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، مــن 
أجــل وضــع أنشــطة لاســتجابة علــى صعيــد السياســات والبرامــج توجــه 
ألهــداف معينــة وتقــوم علــى أســاس مــن األدلــة، وعلــى ضمــان أن يكــون 
لدى آليــات وعمليــات الرصــد والتقييــم التابعــة لألمــم المتحــدة المكلفــة بمنــع 
التطــرف المصحــوب بالعنــف، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب، والتصــدي 
لــه، مــا يلزمهــا مــن خبــرات فــي مجــال الشــؤون الجنســانية للوفــاء بوالياتهــا، 
بمــا يشــمل أفرقــة الخبــراء ذات الصلــة المعنيــة بالجــزاءات والهيئــات المنشــأة 

إلجــراء التحقيقــات المتعلقــة بتقصــي الحقائــق والتحقيقــات الجنائيــة.

يحــث الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم المتحــدة علــى كفالــة مشــاركة . 13
ــا فــي وضــع اســتراتيجيات  النســاء والمنظمــات النســائية وتوليهــا دورا قيادي
لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف المصحــوب بالعنــف، الــذي يمكــن أن يــؤدي 
ــى ارتــكاب  ــى اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك مــن خــال مكافحــة التحريــض عل إل
ــك مــن األنشــطة  ــر ذل ــة، وإعــداد الرســائل المضــادة، وغي ــال اإلرهابي األعم
المناســبة فــي هــذا الصــدد، وبنــاء قدرتهــا علــى القيــام بذلــك بفعاليــة، 
وعلــى مواصلــة التصــدي، بوســائل منهــا تمكيــن المــرأة والشــباب والزعمــاء 
الدينييــن والثقافييــن للظــروف المؤديــة إلــى انتشــار اإلرهــاب والتطــرف 
الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب، تمشــيا مــع  المصحــوب بالعنــف، 
 ،288/A/RES/60 ،اســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب
ويرحــب بتزايــد التركيــز علــى جهــود الوقايــة علــى المســتويات األوليــة التــي 
تشــمل الجميــع، ويشــجع علــى أن تدمــج في خطــة العمــل المتعلقــة بمنــع 
التطــرف المصحــوب بالعنــف التــي ســتصدر عــن األميــن العــام قريبــا مســألة 
مشــاركة المــرأة وتوليهــا ألدوار قياديــة وتمكينهــا، باعتبارهــا مــن األمــور 
األساســية فــي اســتراتيجية األمــم المتحــدة وأنشــطة االســتجابة التــي تقــوم 
بهــا، ويدعــو إلــى توفيــر التمويــل الكافــي فــي هــذا الصــدد وإلــى أن يــزداد، 
فــي إطــار التمويــل الــذي تقدمــه األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب ومكافحة 
ــغ  ــى اإلرهــاب؛ المبل ــؤدي إل ــذي يمكــن أن ي ــف، ال التطــرف المصحــوب بالعن
المخصــص للمشــاريع التــي تعالــج األبعــاد الجنســانية، بمــا فــي ذلك تمكيــن 

المــرأة.

يحــث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز إمكانيــة احتــكام النســاء إلــى القضــاء فــي . 14
حــاالت النــزاع ومــا بعــد النــزاع، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التحقيــق فــي أعمــال 
العنــف الجنســي والجنســاني وماحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم علــى وجــه 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
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ــا، حســب االقتضــاء، ويشــير  ــك مــن خــال تعويــض الضحاي الســرعة، وكذل
ــي  ــورة الت ــم خط ــد الجرائ ــى أش ــاب عل ــن العق ــات م ــة اإلف ــى أن مكافح إل
ترتكــب ضــد النســاء والفتيــات والتــي تحظــى باالهتمــام الدولــي قــد تعــززت 
بفضــل العمــل الــذي تضطلــع بــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم 
المخصصــة والمختلطــة، فضــا عــن الدوائــر المتخصصــة فــي المحاكــم 
الوطنيــة، ويؤكــد مجــددا عزمــه علــى أن يســتمر بقــوة فــي مكافحــة اإلفــات 

مــن العقــاب ودعــم المســاءلة بالوســائل المناســبة.

يشــجع علــى تمكيــن المــرأة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال جهــود بنــاء القــدرات، . 15
ــة  ــطة المتعلق ــذ األنش ــم وتنفي ــي تصمي ــارك ف ــي تش ــاء، ك ــب االقتض حس
بمنــع النقــل غيــر المشــروع لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة وتراكمهــا 
وإســاءة اســتعمالها علــى نحــو يــؤدي إلــى زعزعــة االســتقرار، وبمكافحــة 
ذلــك األمــر والقضــاء عليــه، ويدعــو الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم المتحــدة 
إيــاء  إلــى  اإلقليميــة  ودون  واإلقليميــة  الدوليــة  الحكوميــة  والمنظمــات 
االعتبــار للتأثيــر الــذي تخلفــه بيئــات النــزاع ومــا بعــد النــزاع علــى أمــن النســاء 
التنقــل وتعليمهــن ونشــاطهن  والفتيــات تحديــدا وعلــى قدرتهــن علــى 
االقتصــادي والفــرص المتاحــة أمامهــن، مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر أن 
ــر  ــي تعمــل بنشــاط فــي النقــل غي ــة الت ــات الفاعل ــرأة مــن الجه ــح الم تصب

ــة. ــرة واألســلحة الخفيف المشــروع لألســلحة الصغي

يدعــو الــدول األعضــاء واألمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلة . 16
إلــى كفالــة إيــاء االعتبــار الواجــب للبرنامــج المتعلــق بالمــرأة والســام 
واألمــن فــي عمليــة مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني الــذي ســيعقد 
فــي اســطنبول، تركيــا، فــي عــام 2016، وفــي النتائــج التــي ســيتمخض عنهــا 
ــع  ــارات الجنســانية فــي جمي ــة إدمــاج االعتب ــك بأهمي المؤتمــر، ويســلم كذل
ــر ســبل الحصــول  البرامــج اإلنســانية، مــن خــال الســعي إلــى ضمــان توفي
علــى الحمايــة وعلــى كامــل أنــواع الخدمــات الطبيــة والقانونيــة والنفســية 
ــز،  ــرزق، دون تميي ــر ســبل كســب ال واالجتماعيــة والخدمــات المتعلقــة بتوفي
ــة مشــاركة المــرأة والجماعــات النســائية بصــورة  ومن خــال ضمــان إمكاني
مجديــة فــي العمــل اإلنســاني وتقديــم الدعــم لهــا كــي تتولــى دورا قياديــا 
فــي هــذا الصــدد، ويحث األميــن العــام علــى تعزيــز الــروح القياديــة واإلرادة 
المســتويات، وعلــى  المســألة على جميــع  السياســية فيمــا يتعلــق بهــذه 
كفالــة المســاءلة أمــام األطــر اإلنســانية القائمــة، فيمــا يتصــل بتمكيــن 
المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، األمــر الــذي يســاهم فــي تنفيــذ 

ــق بالمــرأة والســام واألمــن. البرنامــج المتعل
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يدعــو األميــن العــام إلــى أن يقــدم فــي تقريــره الســنوي المقبــل عــن تنفيــذ . 17
القــرار 1325 )2000( معلومــات عــن التقــدم المحــرز فــي متابعــة االســتعراض 
الرفيــع المســتوى، بما في ذلــك التوصيــات التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا 
فــي تقريــر األميــن العــام عــن الدراســة العالميــة، وااللتزامــات الجديــدة 
الصــادرة فــي إطــار االســتعراض الرفيــع المســتوى، وترتيبــات الرصــد والتقييم 
المناســبة لمنظومــة األمــم المتحــدة، وإلــى أن يتيــح تلــك المعلومــات لجميــع 

الــدول األعضــاء. 

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.. 18
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القرار 2467 )2019(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 8514 المعقــودة فــي 23 نيســان/أبريل 

2019

ــام للقــرارات  ــذ المتواصــل والت ــد التزامــه بالتنفي ــد تأكي إن مجلــس األمــن إذ يعي
1325 )2000( و 1820 )2008( و 1888 )2009( و 1889 )2009( و 1960 )2010( 
و 2106 )2013( و 2122 )2013( و 2242 )2015( المتعلقــة بالمــرأة والســام 
ــى  ــك عل ــدد كذل ــته، وإذ يش ــن رئاس ــادرة ع ــة الص ــات ذات الصل ــن وللبيان واألم
أنــه لــن يتســنى تذليــل العقبــات التــي تعتــرض تنفيذهــا باســتمرار إال بااللتــزام 
الراســخ بمشــاركة المــرأة، وحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، والدعــم الثابــت لبنــاء 

مقومــات مشــاركة المــرأة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار.

ــد  ــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، وإذ يعي ــى االلتزامــات ال وإذ يشــير إل
تأكيــد التزامــات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة والبروتوكــول االختيــاري الملحــق بهــا، وإذ يحــث الــدول التــي لــم 

تصــّدق عليهمــا أو تنضــم إليهمــا بعــد علــى أن تنظــر فــي ذلــك.

وإذ يشــير كذلــك إلــى االلتزامــات الســارية علــى األطــراف فــي النزاعــات المســلحة 
بموجــب اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكوليــن اإلضافييــن الملحقيــن بهــا 

لعــام 1977.

وإذ ياحــظ التوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد 
ــع نشــوب النزاعــات وفــي حــاالت  المــرأة المتعلقــة بوضــع المــرأة فــي ســياق من

ــزاع. ــزاع وما بعــد انتهــاء الن الن

ــؤولية  ــه، والمس ــدة ومبادئ ــم المتح ــاق األم ــد ميث ــاره مقاص ــي اعتب ــع ف وإذ يض
الرئيســية عــن صــون الســام واألمــن الدولييــن التــي تقــع علــى عاتــق مجلــس 

ــاق. األمــن بموجــب الميث

وإذ يســّلم بــأن الــدول تتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن احتــرام وكفالــة حقــوق 
الموجوديــن فــي أراضيهــا والخاضعيــن  الواجبــة لجميــع األشــخاص  اإلنســان 
لواليتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي، وإذ يعيــد 
ــة  ــل المســؤولية الرئيســية عــن كفال ــزاع المســلح تتحم ــأن أطــراف الن ــد ب التأكي

ــن. ــة المدنيي حماي

https://undocs.org/ar/S/RES/2467 (2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467 (2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960 (2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960 (2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820 (2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820 (2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242 (2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242 (2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122 (2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122 (2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106 (2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106 (2013)
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وإذ يؤكــد الــدور الرئيســي المنــوط بالــدول األعضــاء المتمثــل فــي التنفيــذ الكامــل 
ــة مــن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن بشــأن المــرأة  لألحــكام ذات الصل
والســام واألمــن، والــدور التكميلــي الهــام المنــوط بكيانــات األمــم المتحــدة 

ــة، ــات اإلقليمي والمنظم

 2019 آذار/مــارس   29 فــي  الصــادر  العــام  األميــن  بتقريــر  علمــا  يحيــط  وإذ 
)S/2019/280(، وإن كان ال يــزال يســاوره بالــغ القلــق لبــطء التقــدم المحــرز فــي 
التصــدي للعنــف الجنســي في حــاالت النــزاع المســلح والقضــاء عليــه، وال ســيما 
ــى النحــو الموثــق فــي  العنــف الجنســي ضــد النســاء واألطفــال، وإذ ياحــظ، عل
تقريــر األميــن العــام، أن أعمــال العنــف الجنســي ترتكــب خــال النزاعــات المســلحة 

ــم، ــا في شــتى أنحــاء العال ــد انتهائه وبع

وإذ يســّلم بأهميــة الذكــرى الســنوية العشــرين التخــاذ القــرار 1325 )2000( 
وبالتقــدم المحــرز في تنفيــذ الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن والفــرص 
ــزال يســاوره  ــك، وإذ ال ي ــام بذل ــر بتنفيذهــا وضــرورة القي ــاء أكث المتاحــة لارتق
ــد  ــي العدي ــرة ف ــان كثي ــي أحي ــا ف ــا ناقص ــرأة تمثي ــل الم ــق إزاء تمثي ــغ القل بال
ــن،  ــن الدوليي ــام واألم ــون الس ــة بص ــمية المتصل ــات الرس ــات والهيئ من العملي
وإزاء العــدد المتدنــي نســبيا للنســاء الاتــي يشــغلن مناصــب عليــا فــي المجــاالت 
السياســية والمتعلقــة بالســام واألمــن فــي المؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة، وإزاء انعــدام مــا يكفــي مــن أشــكال االســتجابة والدعــم علــى الصعيــد 
اإلنســاني المراعيــة لاعتبــارات الجنســانية تأييــدا ألدوار المــرأة القياديــة فــي تلــك 
الســياقات، والتمويــل غيــر الكافــي فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن وما لذلــك 

مــن آثــار علــى صــون الســام واألمــن الدولييــن،

ــاالت  ــي ح ــات ف ــاء والفتي ــه النس ــرض ل ــا تتع ــق إزاء م ــغ القل ــن بال ــرب ع وإذ يع
ــدات ومــن  ــوان شــتى مــن التهدي ــزاع مــن أل ــاء الن ــزاع المســلح ومــا بعــد انته الن
انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق اإلنســان، وإذ يســّلم بــأن النســاء والفتيــات يتعرضــن 
ــان ويتعرضــن  ــن األحي ــر م ــي كثي ــدا ف للخطــر بشــكل خــاص ويســتهدفن تحدي

ــزاع، بشــكل متزايــد لخطــر العنــف فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء الن

وإذ يشــدد علــى أهميــة النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 
سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا فــي منــع العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا 
بعــد انتهــاء النــزاع والتصــدي لــه، وعلــى أهميــة كفالــة ســامة النســاء والفتيــات 
وتمكينهــن لكــي يشــاركن مشــاركة مجديــة فــي عمليــات الســام ومنــع نشــوب 
ــا  ــاركتها هم ــرأة ومش ــة الم ــى أن حماي ــات، وعل ــاء المجتمع ــادة بن ــات وإع النزاع
ــع  ــك جمي ــى ذل ــير إل ــا تش ــان كم ــا ومتعاضدت ــا وثيق ــان ارتباط ــي مترابطت بالتال

ــه الســابقة بشــأن المــرأة والســام واألمــن، قرارات

https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/S/2019/280
https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
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وإذ يســّلم بــأن األثــر غيــر المتناســب للعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح 
ومــا بعــد انتهــاء النــزاع علــى النســاء والفتيــات يــزداد تفاقمــا بســبب التمييــز ضــد 
ــر  ــادة، وأث ــع القــرار والقي ــات ونقــص تمثيــل المــرأة فــي أدوار صن النســاء والفتي
القوانيــن التمييزيــة، وإنفــاذ وتطبيــق القوانيــن الســارية علــى نحــو متحيــز مــن 
ــدم  ــه ع ــارة، وأوج ــة الض ــات االجتماعي ــراف والممارس ــانية، واألع ــة الجنس الناحي
المســاواة الهيكليــة، واآلراء التمييزيــة عــن المــرأة أو أدوار الجنســين فــي المجتمــع، 
وعــدم إتاحــة الخدمــات للناجيــن، وإذ يؤكــد كذلــك أهميــة النهــوض بالمســاواة 
بيــن الجنســين مــن خــال التصــدي لهــذه األســباب وغيرهــا من األســباب الجذريــة 
ــات  ــع نشــوب النزاع ــات في إطــار من ــع النســاء والفتي ــف الجنســي ضــد جمي للعن

وتســوية النزاعــات وبنــاء الســام،

وإذ يســّلم بــأن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع يرتكــب في ظل سلســلة 
ــأن  ــّلم ب ــات، وإذ يس ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــكال العن ــررة من أش ــة ومتك مترابط
النــزاع يــؤدي أيضــا إلــى تزايــد تواتــر األشــكال األخــرى للعنــف الجنســاني واشــتداد 

وحشــيتها،

التصــدي  وإذ يســّلم باألخــذ بزمــام األمــور وتحمــل المســؤولية وطنيــا فــي 
لألســباب الجذريــة للعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء 
النــزاع، وإذ يســّلم كذلــك بــأن توخــي االتســاق والصرامــة فــي المحاكمــة علــى 
جرائــم العنــف الجنســي عامــل محــوري فــي ردعهــا ومنعهــا، شــأنهما فــي ذلــك 
شــأن رفــض التصــورات القائلــة بــأن العنــف الجنســي فــي ســياق النــزاع المســلح 

ــة للحــرب أو جريمــة أقــل خطــورة، ــه نتيجــة حتمي ــة أو أن ظاهــرة ثقافي

ــزام  ــكريين االلت ــن والعس ــادة المدنيي ــداء الق ــرورة إب ــى ض ــد عل ــرر التأكي وإذ يك
ــع العنــف الجنســي وإنفــاذ المســاءلة، وعلــى أن  واإلرادة السياســية من أجــل من
التقاعــس واإلفــات مــن العقــاب علــى جرائــم العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع 
ومــا بعــد انتهــاء النــزاع أمــران قــد يوحيــان بالتســامح فــي وقــوع هــذه الجرائــم،

ــن  ــاب وع ــن العق ــات م ــد لإلف ــع ح ــن وض ــدول ع ــؤوليات ال ــى مس ــير إل وإذ يش
محاكمــة المســؤولين عن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية 
في هــذا  مع القلــق،  ياحــظ  وإذ  المدنييــن،  ضــد  المرتكبــة  الحــرب  وجرائــم 
الصــدد، أنــه لــم يقــدم إلــى العدالــة إال عــدد محــدود جــدا مــن مرتكبــي أعمــال 
ــن أن  ــة يمك ــة الوطني ــم العدال ــدرات نظ ــأن ق ــليم ب ــع التس ــي، م ــف الجنس العن

ــزاع، ــاء الن ــد انته ــزاع وما بع ــاالت الن ــي ح ــر ف ــف كبي ــاب بضع تص

وإذ يشــير إلــى لجــان التحقيــق وبعثــات تقصــي الحقائــق التابعــة لألمــم المتحــدة، 
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ــق  ــى التحق ــات تتول ــا آلي ــة، باعتباره ــاالت ذات الصل ــي الح ــاء وف ــب االقتض حس
مــن ادعــاءات انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات 
القانــون الدولــي اإلنســاني والتحقيــق فيهــا، وتقــدم، وفقــا لواليــة كل منهــا، 
ــا  ــوم، وفق ــن، وتق ــة للناجي ــة والحماي ــر العدال ــاءلة وتوفي ــز المس ــات لتعزي توصي
ــرام شــراكات مــع الصناديــق  لواليــة كل منهــا وفــي حــدود المــوارد المتاحــة، بإب

ــر الخدمــات المتخصصــة المتعــددة القطاعــات، ــا يتصــل بتوفي ــوكاالت فيم وال

ــف الجنســي فــي  ــن مــن العن ــى الناجي ــج يركــز عل ــاع نه وإذ يســّلم بضــرورة اتب
حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع فــي منــع ومواجهــة هــذا العنــف، وإذ يســّلم 
كذلــك بضــرورة إتاحــة اســتفادة الناجيــن مــن العنــف الجنســي مــن خدمــات مــن 
قبيــل الرعايــة الطبيــة والنفســية االجتماعيــة دون تمييــز وعلى أكمــل وجه ممكن 
وضــرورة جعلهــم فــي مأمــن مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو 
المهينــة، وبــأن انتهــاكات االلتزامــات المتعلقــة بمعاملــة الضحايــا يمكــن أن ترقــى 

إلــى درجــة االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي،

ــة  ــون األغلبي ــون يمثل ــن ال يزال ــفه ألن المدنيي ــغ أس ــن بال ــراب ع ــرر اإلع وإذ يك
العظمــى مــن الضحايــا في حــاالت النــزاع المســلح، وإذ يشــير ببالــغ القلــق إلــى أن 
النقــل غيــر المشــروع لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة وتكديســها المزعــزع 
لاســتقرار وإســاءة اســتعمالها هــي أمــور تؤجــج النـــزاعات المســلحة وتخلــف آثــارا 
ســلبية واســعة النطــاق علــى حقــوق اإلنســان وعلــى كل مــن الصعيــد اإلنســاني 
واإلنمائــي واالجتماعــي االقتصــادي، وال ســيما علــى أمــن المدنييــن فــي حــاالت 
ــر متناســب ضــد  ــف بشــكل غي ــا يشــمل اشــتداد وطــأة العن ــزاع المســلح، بم النـ

النســاء والفتيــات، وتفاقــم العنــف الجنســي والجنســاني فــي حــاالت النــزاع،

ــا  ــادة 7 )4( منه ــاد معاهــدة تجــارة األســلحة، وإذ ياحــظ أن الم ــوه باعتم وإذ ين
اســتخدام  خطــر  المصــدرة  األطــراف  الــدول  أن تراعــي  وجــوب  علــى  تنــص 
األســلحة التقليديــة أو األصنــاف المشــمولة بالمعاهــدة في ارتــكاب أعمــال العنــف 
الجنســاني الخطيــرة أو أعمــال العنــف الخطيــرة ضــد النســاء واألطفــال أو تســهيل 

ارتكابهــا،

ــاء  ــد انته ــا بع ــزاع وم ــاالت الن ــي ح ــي ف ــف الجنس ــن العن ــة بي ــّلم بالصل وإذ يس
النــزاع واالتجــار غير المشــروع بالمــوارد الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك مــا يســمى 
”المعــادن المؤججــة للنــزاع“، وإذ يســّلم كذلــك بضــرورة حــرص العناصــر الفاعلــة 
مــن القطــاع الخــاص علــى أن ال تســتخدم عائــدات المــواد التــي توردهــا ألجــل 
عملياتهــا اإلنتاجيــة فــي تمويــل الجماعــات المســلحة التــي تعمــل علــى اســتمرار 

ــزاع، ــزاع ومــا بعــد انتهــاء الن ــزاع والعنــف الجنســي فــي حــاالت الن دوامــة الن
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وإذ يشــير إلــى أهميــة إســهام المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك القيــادات النســائية 
والمنظمــات النســائية، في منــع نشــوب النزاعــات وتســويتها وفــي بنــاء الســام، 
ــزاع، وإذ يؤكــد  بمــا فــي ذلــك منــع العنــف الجنســي والتصــدي له في حــاالت الن
أهميــة مشــاركة هــذه الجهــات المســتمرة والمجديــة فــي جميــع عمليــات الســام، 
وإذ يظــل يســاوره بالــغ القلــق إزاء التهديــدات واالعتــداءات والقيــود التــي تطــال 
ــى  ــا عل ــوق قدرته ــي تع ــا والت ــع بعمله ــي وهي تضطل ــع المدن ــات المجتم منظم

المســاهمة فــي أنشــطة الســام واألمــن الدولييــن،

وإذ يعيــد تأكيــد احترامــه لســيادة جميــع الــدول وســامتها اإلقليميــة واســتقالها 
السياســي وفقــا للميثــاق،

وإذ يرحــب بالجهــود التــي تبذلهــا الــدول األعضــاء ويســلم بجهــود المنظمــات 
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة في ســبيل تنفيــذ القــرار 1325 )2000( والقــرارات 
اإلقليمــي  الصعيــد  مــن  علــى كل  واألمــن  والســام  المــرأة  بشــأن  الاحقــة 
والوطنــي والمحلــي، بمــا فــي ذلــك وضــع خطــط عمــل ومخططــات إطاريــة أخــرى 
مــع توفيــر مــا يكفــي من المــوارد لهــا، وإذ يشــجع الــدول األعضــاء علــى مواصلــة 
التنفيــذ علــى هــذا النحــو بطــرق مــن بينهــا تعزيــز الرصــد والتقييــم والتنســيق:

يكــرر مطالبتــه جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة بالوقــف التــام الفــوري . 1
لكافــة أعمــال العنــف الجنســي، ويكــرر دعوتــه هــذه األطــراف إلــى أن تتعهــد 
ــي  ــا، ينبغ ــي وتنفذه ــف الجنس ــة العن ــة لمكافح ــددة وموقوت ــات مح بالتزام
ــل  ــال التسلس ــن خ ــة م ــر واضح ــدار أوام ــا إص ــور منه ــة أم ــمل جمل أن تش
القيــادي ووضــع مدونــات لقواعــد الســلوك تحظــر العنــف الجنســي، وإرســاء 
إجــراءات اإلنفــاذ ذات الصلــة لضمــان المســاءلة عــن خــرق تلــك األوامــر، 
ــاءات  ــع االدع ــي جمي ــق ف ــة، والتحقي ــة فردي ــات بصف ــادة بالتزام ــد الق وتعه
تقدمهــا  التــي  المعلومــات  إلــى  اســتنادا  ذلــك  بما فــي  ذات المصداقيــة، 
كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، ومحاســبة المســؤولين، وإتاحــة الوصول 
دون عوائــق إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرتها مــن أجــل الرصــد وتقديــم 

ــات والمســاعدة اإلنســانية. الخدم

يرحــب بالجهــود التــي يبذلهــا األميــن العــام، وممثلتــه الخاصــة المعنيــة . 2
بســيادة  المعنــي  الخبــراء  وفريــق  النــزاع،  في حــاالت  الجنســي  بالعنــف 
ــة  ــؤون حماي ــارو ش ــزاع، ومستش ــاالت الن ــي ح ــي ف ــف الجنس ــون والعن القان
ــى أن تقــوم  ــة ســعيا إل ــات األمــم المتحــدة األخــرى ذات الصل المــرأة، وكيان
ــط  ــع خط ــة ووض ــات موقوت ــد بالتزام ــات بالتعه ــي النزاع ــراف ف ــع األط جمي
للتنفيــذ فــي ســبيل منــع جميــع أعمــال وأشــكال العنــف الجنســي في حــاالت 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
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النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع والتصــدي لهــا، ويشــجع علــى تعييــن منســقين 
رفيعــي المســتوى من المدنييــن والعســكريين والشــرطة، حســب االقتضــاء، 
يتحملــون مســؤولية تنفيــذ تلــك االلتزامــات، وياحــظ كذلــك أن علــى األميــن 
العــام أن يولــي االعتبــار الواجــب فــي تقريــره الســنوي عــن العنــف الجنســي 
ــرد  ــا ي ــو م ــى نح ــات عل ــذ المتواصــل لالتزام ــى التنفي ــزاع إل ــاالت الن ــي ح ف
ــود،  ــك الجه ــل بتل ــة والتعجي ــر منهجي ــج أكث ــاع نه ــى اتب أعــاه، ويشــجع عل
ويرحــب باإلحاطــات المنتظمــة التــي تقّدمهــا فــي هــذا الصــدد إلــى مجلــس 
األمــن الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة بالعنــف الجنســي فــي حــاالت 

النــزاع.

يشــجع الســلطات الوطنيــة، فــي هــذا الســياق، علــى ترســيخ التشــريعات . 3
ــدور الحاســم  ــى ال ــز المســاءلة عــن العنــف الجنســي، ويشــدد عل ــة تعزي بغي
للتحقيقــات المحليــة التــي تضطلــع بهــا الــدول األعضــاء ولنظمهــا القضائيــة 
فــي منــع العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع والقضــاء عليــه وضمان مســاءلة 
المســؤولين عن ارتكابــه، ويطلــب إلــى كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، 
ــي  ــف الجنس ــون والعن ــيادة القان ــي بس ــراء المعن ــق الخب ــك فري ــي ذل ــا ف بم
ــرار 1888، أن تدعــم الســلطات  ــا بالق ــذي أنشــئ عم ــزاع ال فــي حــاالت الن

ــي هــذا الصــدد. ــود ف ــن جه ــه م ــة في ما تبذل الوطني

يقــر بعمــل فريــق الخبــراء غيــر الرســمي المعنــي بالمــرأة والســام واألمــن، . 4
علــى النحــو المعــَرب عنــه فــي القــرار 2242، ويعــرب عــن اعتزامــه النظــر فيمــا 
يصــدر عنــه مــن معلومــات وتحليــات وتوصيــات، مســّلماً بالــدور الهــام لهيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة فــي هــذا الصــدد، ويشــدد علــى أن مســائل العنــف 
الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد النــزاع وجميــع الجوانــب األخــرى 
ــة التصــدي  مــن الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن ينبغــي مواصل

لهــا فــي هــذا المنتــدى.

وإذ يكــرر اإلعــراب عــن بالــغ القلــق ألنــه رغــم إدانتــه المتكــررة ألعمــال العنــف . 5
المرتكبــة ضــد النســاء واألطفــال فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــا فــي ذلــك 
العنــف الجنســي، ورغــم دعواتــه الموجهــة إلــى جميــع األطــراف فــي النزاعــات 
المســلحة إلــى الكــف فــورا عــن ارتــكاب تلــك األعمــال، فإنهــا ال تــزال ترتكــب 
في ظــل اإلفــات مــن العقــاب فــي أحيــان كثيــرة وأضحــت ترتكــب فــي 
بعــض الحــاالت بشــكل منهجــي وعلــى نطــاق واســع بلغــت فيــه مســتويات 
مريعــة مــن القســوة، ويطلــب إلــى األميــن العــام أن يضمــن تقريــره المقبــل، 
المقــدم إلــى المجلــس بشــأن تنفيــذ القــرارات 1820 )2008( و 1888 )2009( 
و 1960 )2010( و 2106 )2013( وهــذا القــرار، تقييمــا للثغــرات وتوصيــات، 

https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820 (2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820 (2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106 (2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106 (2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960 (2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960 (2010)
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فــي حــدود المــوارد المتاحــة وبالتشــاور الوثيــق مع جميــع كيانــات األمــم 
الــدول األعضــاء ومــع الخبــراء المعنييــن  المتحــدة المعنيــة وكذلــك مــع 
اآلخريــن، بشــأن ســبل قيــام مجلــس األمــن بتعزيــز ورصــد تنفيــذ االلتزامــات 
ــام  ــبل قي ــأن س ــك بش ــات وكذل ــي النزاع ــراف ف ــل األط ــن قب ــة م ذات الصل
األمــم المتحــدة بدعــم الجهــود المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة بشــكل أفضــل 
مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الناجيــن مــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع.

يطلــب إلــى األميــن العــام وإلــى كيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة مواصلــة . 6
تعزيــز ترتيبــات الرصــد والتحليــل واإلبــاغ فيمــا يتعلــق بالعنــف الجنســي 
المتصــل بالنزاعــات التــي وضعــت عمــا بالقــرار 1960 )2010(، بمــا فــي ذلــك 
االغتصــاب فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع وغيرهــا مــن 
الحــاالت ذات الصلــة بتنفيــذ القــرار 1888 )2009(، والنظــر فــي كفالــة تصدي 
ــلوب  ــتخدم كأس ــي المس ــف الجنس ــاء- للعن ــب االقتض ــات- حس ــك الترتيب تل
ــام  ــل القي ــن أج ــي اإلرهــاب، م ــي ف ــرب وكأســلوب تكتيك ــي الح ــي ف تكتيك
في حــدود المــوارد القائمــة بتوفيــر معلومــات عــن تنفيــذ الفقــرة 1 مــن هــذا 

القــرار مــن قبــل األطــراف فــي النزاعــات.

يكــرر التأكيــد علــى أن ترتيبــات الرصــد والتحليــل واإلبــاغ ينبغــي أن تحتــرم . 7
ــة بموجــب  ــاغ المطبق ــة الرصــد واإلب ــة آلي ــرام ســامة وخصوصي كل االحت
قــرارات مجلــس األمــن بشــأن األطفــال والنــزاع المســلح، ويكــرر طلبــه إلــى 
ــة والتعــاون والتنســيق  ــة الشــفافية الكامل ــأن يواصــل كفال ــن العــام ب األمي
ــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة باألطفــال  فــي الجهــود فيمــا بيــن الممثل
والنــزاع المســلح والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة بالعنــف الجنســي 

في حــاالت النــزاع.

ــات أن . 8 ــا الوالي ــي تصــدر عنه ــة الت ــات األمــم المتحــدة ذات الصل يشــجع هيئ
تكفــل- حســب االقتضــاء- لــدى إنشــاء لجــان تحقيــق وكيانــات تحقيــق 
النــزاع  في حــاالت  الجنســي  للعنــف  التصــدي  اعتبــارات  إدراج  مســتقلة؛ 
المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاع فــي والياتهــا واختصاصاتها، حســب االقتضاء، 
ويشــجع األميــن العــام علــى كفالــة امتاكها عنــد إنشــائها وتشــغيلها للقدرات 
ــارات، ويشــجع فــي هــذا  ــة الازمــة لمراعــاة هــذه االعتب ــرات ذات الصل والخب
الصــدد علــى اســتخدام القوائــم الحاليــة للمحققيــن ذوي الخبــرة ذات الصلــة؛ 
ويشــدد كذلــك علــى ضــرورة أن تراعــى فــي كافــة الجهــود المبذولــة لتوثيــق 
أعمــال العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع والتحقيــق 
فيهــا؛ االحتياجــات الخاصــة للناجيــن منهــا، وأن تكــون منســّقة جيــدا وأن 
تراعــى فيهــا ســامة الناجيــن وســرية معلوماتهــم وموافقتهــم المســتنيرة مــع 

https://undocs.org/ar/S/RES/1960 (2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960 (2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
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ــق  ــاد، وأن تكــون اســتراتيجيات الرصــد والتحقي ــزام باالســتقالية والحي االلت
مرتبطــة بقنــوات إحالــة إلــى أخصائييــن مــن قطاعــات متعــددة لتوفيــر 

الخدمــات للناجيــن.

يشــجع علــى مواصلــة تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى رصــد وتوثيــق العنــف . 9
الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، ويدعــو، كجــزء 
ال يتجــزأ مــن تلــك الجهــود، إلــى اتبــاع نهــج منتظــم وموثــوق وصــارم بقــدر 
أكبــر فــي جمــع المعلومــات عــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد 
انتهــاء النــزاع علــى نحــو دقيــق وحســن التوقيــت وموثــوق ومصنــف حســب 

نــوع الجنــس، بحيــث ال يعــرض الناجــون للخطــر مــن جــراء ذلــك.

يحــث لجــان الجــزاءات القائمــة علــى أن تفــرض؛ ضمــن نطــاق معاييــر اإلدراج . 10
ــرى  ــرارات األخ ــرار والق ــذا الق ــع ه ــق م ــا يتف ــة، وبم ــم ذات الصل ــي القوائ ف
ــكاب  ــون ويوعــزون بارت ــة، جــزاءات محــددة الهــدف ضد من يرتكب ذات الصل
ــه  ــن اعتزام ــراب ع ــرر اإلع ــزاع. ويك ــاالت الن ــي ح ــي ف ــف الجنس ــال العن أعم
النظــر لــدى فــرض أو تجديــد جــزاءات محــددة الهــدف فــي حــاالت النــزاع 
المســلح، في وضــع معاييــر لــإلدراج في قوائــم الجــزاءات تتعلــق بأعمــال 

ــف الجنســي األخــرى. االغتصــاب وأشــكال العن

ــال . 11 ــي مج ــن ف ــراء مختصي ــود خب ــل وج ــى أن يكف ــام عل ــن الع يشــجع األمي
العنــف الجنســي والمســائل الجنســانية ضمــن أعضــاء أفرقــة الخبــراء وأفرقــة 
وهيئــات الرصــد الخاصــة بلجــان الجــزاءات، وتضميــن تقاريــر وتوصيــات تلــك 
األفرقــة والهيئــات المقدمــة إلــى اللجــان معلومــات عــن الحــوادث واألنمــاط 
واالتجاهــات فيمــا يتعلــق بأعمــال العنــف فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء 

النزاعــات وعــن مرتكبيهــا، فــي الحــاالت التــي صــدر تكليــف بذلــك.

يهيــب بجميــع بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام وغيرهــا مــن البعثــات . 12
ــي  ــل المعن ــق العام ــيما الفري ــدة، وال س ــم المتح ــات األم ــة وبكيان ذات الصل
المعنيــة  العــام  لألميــن  الخاصــة  والممثلــة  المســلح،  والنــزاع  باألطفــال 
باألطفــال والنـــزاع المســلح، والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة بالعنف 
الجنســي فــي حــاالت النـــزاع، أن توافــي لجــان الجــزاءات ذات الصلــة التابعــة 
ــراء  ــة الخب ــد وأفرق ــة الرص ــا أفرق ــات منه ــق جه ــن طري ــن، ع ــس األم لمجل
ــة بالعنــف الجنســي، ويهيــب بهــا  ــع المعلومــات ذات الصل التابعــة لهــا، بجمي

ــأن. ــذا الش ــات به ــا للمعلوم ــا وتبادله ــزز تعاونه ــك أن تع كذل

يســّلم بالحاجــة إلــى إدراج منــع العنــف الجنســي فــي حالــة النــزاع ومــا بعــد . 13
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انتهــاء النــزاع والتصــدي لــه والقضــاء عليــه ومعالجــة أســبابه الجذريــة فــي 
جميــع القــرارات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك فــي حــاالت اإلذن بواليــات بعثــات 
حفــظ الســام وتجديدهــا عــن طريــق إدراج أحــكام تنفيذيــة، ويعــرب عــن 
اعتزامــه تحســين اســتخدام الزيــارات الميدانيــة الدوريــة إلــى مناطــق النــزاع، 
عــن طريــق تنظيــم اجتماعــات لتبــادل الــرأي مع النســاء المحليــات والمنظمات 
النســائية فــي الميــدان بشــأن شــواغل واحتياجــات المــرأة فــي مناطــق النــزاع 
بشــأن  االقتضــاء-  حســب  الوطنيــة-  مع الســلطات  والتواصــل  المســلح، 
ــزاع  ــاء الن ــد انته ــا بع ــزاع وم ــف الجنســي فــي حــاالت الن ــة العن ــع ومواجه من
والتواصــل مع الضحايــا والمجتمعــات المحليــة المتضــررة والمجتمــع المدنــي، 

بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية.

قطــاع . 14 إصــاح  جهــود  ســياق  فــي  تقــوم   أن  األعضــاء  بالــدول  يهيــب 
العدالــة، بتعزيــز التشــريعات وتحســين التحقيــق فــي أعمــال العنــف الجنســي 
ــا يتفــق  ــا بم ــزاع ومحاكمــة مرتكبيه ــاء الن ــد انته ــا بع ــزاع وم فــي حــاالت الن
ــي يمكــن أن  ــي، الت ــون الدول ــة بموجــب القان ــات المحاكمــة العادل مع ضمان
ــنت  ــد س ــن ق ــم تك ــهود، إن ل ــا والش ــة الضحاي ــن لحماي ــن قواني ــمل س تش
بالفعــل، وتقديــم المعونــة القضائيــة للناجيــن عنــد االقتضــاء، والقيــام، 
عنــد االقتضــاء، بإنشــاء وحــدات شــرطة ومحاكــم متخصصــة للتصــدي لهــذه 
الجرائــم، وإزالــة العقبــات اإلجرائيــة التــي تحــول دون إحقــاق العدالــة لفائــدة 
الضحايــا  مثــل فتــرات التقــادم المقيــدة لتقديــم الشــكاوى، وشــروط اإلثبــات 
التــي تنطــوي علــى تمييــز ضــد الضحايــا كشــهود ومشــتكين، واســتبعاد 
شــهادات الضحايــا أو الطعــن في مصداقيتهــا مــن قبــل موظفــي إنفــاذ 
ــة وغيرهــا من اإلجــراءات، واالفتقــار  ــون وفــي إطــار الدعــاوى القضائي القان
إلــى مرافــق لعقــد جلســات اســتماع مغلقــة. ويشــجع الــدول األعضــاء المعنيــة 
علــى االســتفادة مــن خبــرة فريــق خبــراء األمــم المتحــدة المنشــأ عمــا بالقــرار 
1888 )2009(، تحــت القيــادة االســتراتيجية للممثلــة الخاصــة لألميــن العــام 
المعنيــة بالعنــف الجنســي فــي حالــة النــزاع، مــن أجــل تعزيــز ســيادة القانــون 
وقــدرة نظامــي العدالــة المدنيــة والعســكرية علــى التصــدي للعنــف الجنســي 
ــي  ــزاع، حســب االقتضــاء، ف ــاء الن ــد انته ــزاع المســلح وما بع ــي حــاالت الن ف
إطــار الجهــود المبذولــة بشــكل أعــم لتعزيــز الضمانــات المؤسســية ضــد 

اإلفــات مــن العقــاب.

ــف الجنســي . 15 ــا العن ــز ســبل وصــول ضحاي ــى تعزي ــدول األعضــاء عل يحــث ال
فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع إلــى العدالــة، بمــن فيهــم النســاء 
والفتيــات الاتــي يســتهدفن بشــكل خــاص، بســبل منهــا التحقيــق فــي 

https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888 (2009)
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أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني ومحاكمــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم علــى 
وجــه الســرعة، وتعويــض الضحايــا، حســب االقتضــاء، وينــوه بــإدراج جرائــم 
العنــف الجنســي والجنســاني ضمــن أشــد الجرائــم ذات االهتمــام الدولــي 
جســامة فــي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وياحــظ أن 
مكافحــة اإلفــات من العقــاب علــى أشــد الجرائــم جســامة التــي ترتكــب ضــد 
النســاء والفتيــات والتــي تحظــى باالهتمــام الدولــي قد تعــززت بفضــل العمــل 
الــذي تضطلــع بــه المحاكــم الدوليــة والمختلطــة والدوائــر المتخصصــة فــي 
ــن  ــات م ــة مكافحــة اإلف ــه مواصل ــد اعتزام ــرر تأكي ــة، ويك المحاكــم الوطني

العقــاب ودعــم المســاءلة بقــوة بالوســائل المناســبة.

ــع . 16 ــي من ــن ف ــى الناجي ــز عل ــج يرك ــاد نه ــى اعتم ــدول األعضــاء عل يشــجع ال
أعمــال العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع والتصــدي 
لهــا، مــع كفالــة اتخــاذ إجــراءات غيــر تمييزيــة ومحــددة فــي منــع هــذه األعمال 
والتصــدي لهــا، واحتــرام حقــوق الناجيــن وإيــاء األولويــة لتلبيــة احتياجاتهــم، 
بمــا فــي ذلــك الفئــات الضعيفــة بشــكل خــاص أو الممكــن اســتهدافها علــى 
وجــه التحديــد، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بصحتهــم وتعليمهــم ومشــاركتهم، 

والمجلــس فــي هــذا الصــدد:

ــف  ــن العن ــن م ــدول األعضــاء أن تكفــل اســتفادة الناجي ــع ال ــب بجمي يهي )أ( 
الجنســي والجنســاني فــي حــاالت النــزاع فــي البلــدان المعنيــة مــن الرعايــة 

ــز. ــة احتياجاتهــم المحــددة دون تميي الازمــة لتلبي

ياحــظ الصلــة بيــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد  )ب( 
انتهــاء النــزاع واإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والعــبء غيــر 
المتناســب الــذي تتحملــه المــرأة والفتــاة بســبب فيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية واإليــدز، بصفــة ذلــك عائقــا وتحديــا مســتمرين أمــام المســاواة 

بيــن الجنســين.

ــادة  ــم الق ــي، بمــن فيه ــي والمحل ــن الوطن ــى الصعيدي ــادة عل يشــجع الق )ج( 
ــدوا،  ــى وج ــاء ومت ــب االقتض ــون، حس ــون والتقليدي ــون والديني المجتمعي
علــى االضطــاع بــدور أكثــر نشــاطا فــي الدعــوة داخــل المجتمعــات 
المحليــة إلــى مكافحــة العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع من أجــل تفــادي 
تهميــش ووصــم الناجيــن منــه وأســرهم، واإلســهام فــي إعــادة إدماجهــم 
االجتماعــي واالقتصــادي هــم وأطفالهــم، ومكافحــة ثقافــة اإلفــات مــن 

العقــاب عــن هــذه الجرائــم.
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ــة  ــان فــرص المشــاركة التام ــى ضم ــة عل ــدول األعضــاء المعني يشــجع ال )د( 
ــع مراحــل  ــف الجنســي والجنســاني فــي جمي ــن من العن ــة للناجي والمجدي
إجــراءات العدالــة االنتقاليــة، بمــا فــي ذلــك فــي أدوار صنــع القــرار، ويســّلم 
ــدور القيــادي للمــرأة ومشــاركتها يزيــدان مــن احتمــال أن تفضــي  بــأن ال
ــة االنتقاليــة إلــى نتائــج تحقــق ســبل انتصــاف فعالــة علــى النحــو  العدال

ــا وأن تســتجيب لعوامــل ســياقية هامــة. ــذي يحــدده الضحاي ال

يشــير إلــى أحــكام القانــون الدولــي الســارية فيمــا يتعلــق بالحــق فــي ســبل . 17
ــاء  ــدول األعض ــب بال ــان، ويهي ــوق اإلنس ــاكات حق ــة عن انته ــاف فعال انتص
أن تتيــح ســبل االنتصــاف الفعالــة هــذه وتقــدم المســاعدة لضحايــا العنــف 
الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، ويشــجع الــدول األعضــاء 
والعناصــر الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة علــى إيــاء االعتبــار الواجــب إلنشــاء 

صنــدوق للناجيــن مــن العنــف الجنســي.

يســّلم بــأن النســاء والفتيــات الاتــي يصــرن حوامــل نتيجــة للعنــف الجنســي . 18
فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــن فيهــن مــن تختــار منهــن أن يصــرن 
وياحــظ  وخاصــة،  مختلفــة  احتياجــات  لهــن  تكــون  أن  يمكــن  أمهــات، 
ــا  ــاة أحيان ــزة والمهــددة للحي المخاطــر واألضــرار الدائمــة المترابطــة والمتماي
والتــي تواجههــا فــي أحيــان كثيــرة تلــك النســاء والفتيــات وأطفالهــن ثمــرة 
ــش االقتصــادي  ــك التهمي ــي ذل ــا ف ــزاع، بم ــاالت الن ــي ح ــف الجنســي ف العن
والتمييــز،  الجنســية،  وانعــدام  والنفســي،  الجســدي  واألذى  واالجتماعــي، 
وعــدم الحصــول علــى التعويضــات؛ ويحــث الــدول علــى أن تعتــرف فــي 
تشــريعاتها الوطنيــة بالمســاواة فــي الحقــوق الواجبــة لجميــع األشــخاص 
المتأثريــن بالعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح، بمــن فيهــم النســاء 
ــا  ــك بم ــزاع، وذل ــاالت الن ــي في ح ــف الجنس ــرة العن ــال ثم ــات واألطف والفتي
يتفــق والتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، حســب االقتضــاء، ويطلــب كذلــك 
إلــى األميــن العــام أن يقــدم تقريــرا إلــى مجلــس األمــن عــن هــذه المســائل 
فــي غضــون ســنتين وفــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة عــام 2021، ويطلــب 
إلــى الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة باألطفــال والنــزاع المســلح 
المعنيــة بالعنــف الجنســي في حــاالت  الممثلــة الخاصــة  أن تتعــاون مــع 
ــألة. ــذه المس ــأن ه ــة بش ــرى ذات الصل ــدة األخ ــم المتح ــات األم ــزاع وكيان الن

ــة . 19 ــز المجتمــع المدنــي، وال ســيما المنظمــات المحلي يســّلم بمــا لدعــم وتعزي
ــة،  ــة والمجتمعي ــادات الديني ــا النســاء، والقي ــى قيادته ــي تتول والشــعبية والت
والمنظمــات بقيــادة الفتيــات والشــباب، مــن أهميــة بالنســبة إلــى كافــة جهود 
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ــات  ــة المجتمع ــع دعــم حمــات تعبئ ــه، م ــف الجنســي والتصــدي ل ــع العن من
المحليــة فــي الوقــت نفســه لإلســهام فــي تحويــل وصمــة العنــف الجنســي 
مــن الضحايــا إلــى الجنــاة، وتعزيــز التماســك بيــن أفــراد المجتمعــات المحليــة 

ــي للدولة بالضعــف. التــي يتســم فيهــا الوجــود األمن

يشــجع الــدول األعضــاء المعنيــة وكيانــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة علــى . 20
ــا النســاء والناجــون مــن  ــى قيادته ــي يتول ــاء قــدرات المنظمــات الت دعــم بن
العنــف الجنســي، وبنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي من أجــل تعزيــز 
ــف الجنســي فــي حــاالت  ــر الرســمية مــن العن ــة غي ــة المجتمعي ــات الحماي آلي
النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، وزيــادة دعمهــا لمشــاركة المــرأة الفعالــة 
والمجديــة فــي عمليــات الســام لتوطيــد المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 

ــع نشــوب النزاعــات. ــة المــرأة كوســيلة لمن وحماي

يرحــب باإلحاطــات اإلعاميــة المنتظمــة التــي تقدمهــا النســاء الناشــطات فــي . 21
المجتمــع المدنــي، خاصــة فــي االجتماعــات المخصصــة لبلــدان معينــة، والتــي 
تنــور المجلــس بشــأن األوضــاع الســائدة فــي البلــدان التــي تشــهد نزاعــات، 
بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالعنف الجنســي، ويهيب بالــدول أن تديــن أعمال 
التمييــز والتحــرش والعنــف ضــد المجتمــع المدنــي والصحفييــن الذيــن يعــدون 
تقاريــر إخباريــة عن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع والذيــن يــؤدون دورا 
مهمــا فــي تغييــر المعاييــر المتعلقــة باألســباب الجذريــة لتلــك األعمــال، وهــي 
عــدم المســاواة بيــن الجنســين والتمييــز القائميــن علــى المســتوى الهيكلــي، 

ووضــع واتخــاذ تدابيــر لحمايتهــم وتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم.

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يكفــل نشــر مستشــاري شــؤون حمايــة المــرأة . 22
فــي الوقــت المناســب فــي عمليــات الســام التابعــة لألمــم المتحــدة ذات 
الصلــة، ال ســيما علــى مســتوى الرتــب العليــا، وإتاحــة إمكانيــة اتصالهــم 
المباشــر بالقيــادة العليــا لعمليــات الســام تلــك ومكاتــب المنســقين المقيمين 
ــرة  ــع الحــاالت المثي ومنســقي الشــؤون اإلنســانية لألمــم المتحــدة فــي جمي
للقلــق ذات الصلــة، مــن أجــل إســداء المشــورة للقيــادة العليــا لألمــم المتحــدة 
بشــأن تطبيــق األحــكام التنفيذيــة لهــذا القــرار وغيــره مــن قــرارات مجلــس 
األمــن المتعلقــة بالعنــف الجنســي في حــاالت النــزاع، بمــا فــي ذلــك التواصــل 
مــع أطــراف النــزاع حتــى تتعهــد بالتزامــات موقوتــة وتتخــذ ترتيبــات الرصــد 
والتحليــل واإلبــاغ فيمــا يتعلــق بالعنــف الجنســي المتصــل بالنزاعــات وتعمــل 
بهــا، ويحيــط علمــا مــع التقديــر باســتراتيجية األميــن العــام المتعلقــة بالتكافؤ 

بيــن الجنســين.
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ــم . 23 ــات األم ــات بعث ــد والي ــاء وتجدي ــد إنش ــام، عن ــه القي ــد اعتزام ــرر تأكي يك
المتحــدة، بتضمينهــا أحكامــا بشــأن النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن المــرأة فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، بســبل منهــا 
ــك  ــرب كذل ــن مستشــارين للشــؤون الجنســانية حســب االقتضــاء، ويع تعيي
عــن اعتزامــه تضمينهــا أحكاما بشــأن تيســير مشــاركة المــرأة وتوفيــر الحماية 
ــات السياســية،  ــي العملي ــات وف ــر لانتخاب ــي التحضي ــا ف ــة له ــة والفعال التام
وفــي برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وفــي عمليــات إصــاح 
قطــاع األمــن والجهــاز القضائــي، وفــي عمليــات إعــادة اإلعمــار األوســع نطاقــا 
فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء النــزاع، وذلــك حيثمــا كانــت هــذه المهــام تنــدرج 

فــي واليــة البعثــة.

ينــوه بالــدور الــذي تضطلــع بــه وحــدات األمــم المتحــدة لحفــظ الســام فــي . 24
ــن  ــب ع ــى إدراج تدري ــدد، إل ــذا الص ــي ه ــو  ف ــي، ويدع ــف الجنس ــع العن من
العنــف الجنســي والجنســاني فــي الــدورات التدريبيــة الســابقة للنشــر وداخــل 
البعثــات المنظمــة ألجــل وحــدات البلــدان المســاهمة بقــوات وأفــراد شــرطة، 
ويشــجع علــى مراعــاة هــذا المؤهــل فــي معاييــر األداء والتأهــب العملياتــي 

التــي يتــم تقييــم القــوات وأفــراد الشــرطة علــى أساســها.

ــدة . 25 ــم المتح ــات األم ــي عملي ــام حظــر المشــاركة ف ــن الع ــرار األمي يرحــب بق
لحفــظ الســام علــى جميــع العناصــر الفاعلــة التابعــة للــدول المدرجــة بشــكل 
متكــرر فــي مرفقــات تقاريــره عــن العنــف الجنســي في حــاالت النــزاع وعــن 
األطفــال والنــزاع المســلح، ويحــث البلــدان المســاهمة بقــوات وأفــراد شــرطة 
المدرجــة حاليــا فــي القائمــة علــى الكــف عــن هــذه االنتهــاكات والتجــاوزات، 
وعلــى تنفيــذ خطــط عمــل علــى وجــه الســرعة، وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذا 

القــرار، حتــى تتفــادى تعليــق مشــاركتها فــي عمليــات الســام.

يهيــب بالــدول األعضــاء واألمــم المتحــدة دعــم البلــدان المتضــررة مــن أجــل . 26
ــي  ــزاع ف ــاء الن ــد انته ــا بع ــزاع وم ــاالت الن ــي ح ــف الجنســي ف التصــدي للعن
ســياق عمليــات إصــاح قطــاع األمــن، ألغــراض منهــا تعزيــز قــدرة الهيــاكل 
العســكرية علــى التصــدي للجرائــم المتصلــة بالعنــف الجنســي ومنعهــا، 
ووضــع ضمانــات عن طريــق إجــراءات التحــري مــن أجــل الحيلولــة دون تجنيــد 
األفــراد الذيــن توجــد أســباب وجيهــة لاشــتباه في ارتكابهــم جرائــم متصلــة 
بالعنــف الجنســي أو االحتفــاظ بهــم أو ترقيتهــم فــي صفــوف قــوات األمــن؛ 
ــن الرجــل والمــرأة  ــؤ الفــرص بي ــز تكاف ــى تعزي ــدول األعضــاء عل ويشــجع ال
ــة والوظائــف  ــع مســتويات وظائــف الخدمــة فــي الشــرطة الوطني ــى جمي عل
األمنيــة األخــرى، ويشــجع كيانــات األمــم المتحــدة فــي حالــة تكليفهــا بإصــاح 
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قطــاع األمــن علــى أن توفــر خبــراء متخصصيــن فــي مجــال العنــف الجنســي 
التوجيهــات  الميدانيــة، وأن تراعــى هــذه االعتبــارات فــي  فــي عملياتهــا 

التنفيذيــة ألنشــطتها البرنامجيــة وفــي توفيــر المــوارد لهــا.

يشــجع الــدول األعضــاء علــى أن تكفــل، بمســاعدة من األمين العــام وكيانات . 27
األمــم المتحــدة ذات الصلــة، إدمــاج التحليــل والتدريــب فــي المجال الجنســاني 
في عمليــات نــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الوطنيــة، بمــا فــي 
ذلــك كفالــة تمكيــن النســاء المرتبطــات ســابقا بالجماعــات المســلحة، وكذلــك 
جماعــات المقاتليــن الســابقين مــن خدمــات عــاج الصدمــات، ومن االســتفادة 
مــن مبــادرات إعــادة التكييــف االجتماعــي وإعــادة اإلدمــاج، ويكــرر فــي هــذا 
ــق  ــاء في مناط ــة للنس ــر الحماي ــات لتوفي ــاء آلي ــرورة إنش ــد ض ــدد تأكي الص
التجمــع، وللمدنييــن بالقــرب مــن مناطــق التجمــع وفــي مجتمعــات العائديــن.

يؤكــد أن أعمــال العنــف الجنســي والجنســاني فــي حــاالت النــزاع يمكــن أن . 28
تكــون جــزءا من األهــداف االســتراتيجية لبعــض األطــراف فــي النزاعــات 
وأســلوبا  بــه  تؤمــن  الــذي  اإليديولوجــي  من الفكــر  وكعنصــر  المســلحة 
تكتيكيــا تنهجــه، بمــا فيهــا الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول المدرجــة 
ــف  ــا العن ــد أن ضحاي ــك، يؤك ــى ذل ــاء عل ــة، وبن ــات إرهابي ــا جماع باعتباره
ــد بعــض األطــراف فــي النزاعــات المســلحة، بمــا  ــى ي الجنســي المرتكــب عل
فيهــا الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للــدول المدرجــة باعتبارهــا جماعــات 
إرهابيــة، ينبغــي تمكينهــم مــن االســتفادة مــن برامــج اإلنصــاف والتعويــض 
ــأوى  ــة والم ــية االجتماعي ــة النفس ــة والرعاي ــة الصحي ــن الرعاي ــة، وم الوطني
ــمل  ــي أن تش ــة، وينبغ ــة القضائي ــة والمعون ــباب المعيش ــم أس ــن ودع اآلم
إبــان  االغتصــاب  نتيجــة  أنجبــن أطفــاال  الاتــي  النســاء  الخدمــات  هــذه 
النزاعــات، والرجــال والفتيــان الذيــن ربمــا تعرضــوا للعنــف الجنســي إبــان 
ــم  ــة الوص ــي إزاح ــاهمة ف ــاز، والمس ــاء االحتج ــك أثن ــي ذل ــا ف ــات، بم النزاع
االجتماعــي الثقافــي المرتبــط بهــذه الفئــة من الجرائــم، وتيســير جهــود 

ــاج. ــادة اإلدم ــل وإع التأهي

ــة مكافحــة اإلرهــاب أن تواصــل فــي . 29 ــة للجن ــة التنفيذي ــى المديري ــب إل يطل
إطــار واليتهــا الحاليــة ووفقــا للتوجيــه السياســاتي للجنــة مكافحــة اإلرهــاب 
وبالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
والممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة بالعنــف الجنســي فــي حــاالت 
النــزاع وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وفقــا للقــرار 2242 )2015(، والكيانــات 
ــة، تضميــن التقييمــات القطريــة التــي تعدهــا معلومــات-  األخــرى ذات الصل
حســب االقتضــاء- عــن جهــود الــدول األعضــاء المبذولــة مــن أجــل التصــدي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2242 (2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242 (2015)
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ــاالت  ــي في ح ــف الجنس ــال العن ــا بأعم ــخاص وصلته ــار باألش ــألة االتج لمس
النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع التــي ترتكبهــا الجماعــات اإلرهابيــة كجــزء مــن 
ــه،  ــذي تؤمــن ب أهدافهــا االســتراتيجية وكعنصــر من الفكــر اإليديولوجــي ال
وتســتخدمها كأســلوب تكتيكــي بعــض األطــراف فــي النزاعــات المســلحة، بمــا 
ــدول المدرجــة باعتبارهــا جماعــات  فيهــا الجماعــات المســلحة غير التابعــة لل

إرهابيــة.

يهيــب بأطــراف النــزاع كفالــة تضميــن اتفاقــات وقــف إطــاق النــار واتفاقــات . 30
الســام أحكامــا تنــص علــى أن أعمــال العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع 
ومــا بعــد النــزاع أعمــال محظــورة، وخاصــة ضمــن األحــكام المتعلقــة بفــض 
عمليــات  فــي  المجديــة  ومشــاركتها  المــرأة  حضــور  وضمــان  االشــتباك، 
ما قبــل التفــاوض والتفــاوض السياســية، ويؤكــد علــى ضــرورة اســتثناء 
جرائــم العنــف الجنســي مــن األحــكام المتعلقــة بالعفــو والحصانــة فــي ســياق 

ــات تســوية النزاعــات. عملي

يســّلم بــأن المشــردين يواجهــون مخاطــر التعــرض بشــكل محــدد ومتزايــد، . 31
للعنــف الجنســي والجنســاني، بمــا فــي ذلــك العنف الجنســي في حــاالت النزاع 
المســلح، وتقــف فــي وجههــم عقبــات تعتــرض اســتفادتهم من خدمــات 
ــي لحقــوق  ــون الدول ــن والقان ــي لاجئي ــون الدول ــا للقان ــه وفق الدعــم، وبأن
ــاالت  ــي ح ــي ف ــف الجنس ــل العن ــن أن يمث ــق- يمك ــبما ينطب ــان- حس اإلنس
النــزاع المســلح ومــا بعــد النــزاع شــكا مــن أشــكال االضطهــاد المتصلــة 
بالمســائل الجنســانية ألغــراض تحديــد أهليــة الحصــول علــى اللجــوء أو 
علــى وضــع الجــئ ، ويشــجع الــدول األعضــاء علــى النظــر فــي إعــادة توطيــن 
ــر  ــا، واتخــاذ تدابي الناجيــن أو تقديــم الدعــم لهــم مــن أجــل االندمــاج محلي
مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر العنــف الجنســي، وتوفيــر الخدمــات للناجيــن، 
ــي  ــاءلة ف ــات المس ــراض عملي ــم ألغ ــق قضاياه ــم لتوثي ــار له ــة الخي وإتاح

المســتقبل.

ياحــظ أن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء . 32
ــا  ــّلم أيض ــات، ويس ــاء والفتي ــى النس ــب عل ــر متناس ــكل غي ــر بش ــزاع يؤث الن
بــأن الرجــال والفتيــان يســتهدفون أيضــا بالعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع 
ــاط  ــاز واالرتب ــياقات االحتج ــي س ــك ف ــي ذل ــا ف ــزاع، بم ــاء الن ــد انته ــا بع وم
ــن  ــا م ــة الضحاي ــى حماي ــاء عل ــدول األعض ــث ال ــلحة؛ ويح ــات المس بالجماع
الرجــال والفتيــان عــن طريــق تعزيــز السياســات التــي تتيــح اســتجابة مناســبة 
ــع  ــأن تمت ــة بش ــات الثقافي ــدي االفتراض ــور، وتح ــن الذك ــن م ــاالت الناجي لح
الذكــور بالمناعــة من هــذا العنــف، ويطلــب كذلــك أن تركــز ترتيبــات الرصــد 
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والتحليــل واإلبــاغ فيمــا يتعلــق بالعنــف الجنســي المتصــل بالنزاعــات، علــى 
نحــو أكثــر اتســاقا، علــى الطابــع المتصــل تحديــدا بالمســائل الجنســانية 
ــزاع المرتكــب ضــد  ــاء الن ــد انته ــا بع ــزاع وم ــف الجنســي فــي حــاالت الن للعن
جميــع الســكان المتضرريــن فــي جميــع الحــاالت المثيــرة للقلــق، بمــا فــي ذلــك 

ــان. الرجــال والفتي

يرحــب بالجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة للتصــدي . 33
للعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع والقضــاء عليــه، 
ــك  ــة تل ــى مواصل ــدول األعضــاء فــي هــذا الصــدد، ويشــجعها عل ولدعــم ال

الجهــود.

يســّلم بــدور مبــادرة األمــم المتحــدة لمكافحــة العنــف الجنســي فــي حــاالت . 34
النــزاع بوصفهــا المنتــدى التنســيقي المشــترك بيــن الــوكاالت المكــّرس 
ــة الخاصــة المعنيــة بالعنــف  للتصــدي لهــذه المشــكلة والــذي ترأســه الممثل
الجنســي فــي حــاالت النــزاع، ويشــجع عمــل مبــادرة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
والتوجيهــات  األدوات  تنقيــح  علــى  النــزاع  حــاالت  فــي  الجنســي  العنــف 

التشــغيلية ومواصلــة وضــع أدوات وتوجيهــات مبتكــرة.

ــي . 35 ــة ف ــر الفاعل ــدة والعناص ــم المتح ــات األم ــاء وكيان ــدول األعض ــب بال يهي
المجتمــع المدنــي التعهــد بالتزامــات مــن أجــل تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن 
بشــأن المــرأة والســام واألمــن قبــل حلــول الذكــرى الســنوية العشــرين 
التخــاذ القــرار 1325، وكفالــة تأثيــر تلــك االلتزامــات تأثيــرا هادفــا فــي تنفيــذ 
خطــة العمــل المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن، وإتاحتهــا تعزيــز ســبل 
ــى أن  ــدول األعضــاء عل ــك، يشــجع ال ــى ذل متابعــة تنفيذهــا، وباإلضافــة إل
ــة  ــل وتجددهــا بصــورة منتظم ــة بالكام ــة ممول ــل وطني ــد خطــط عم تعتم

ــرأة والســام واألمــن. ــذ الخطــة المتعلقــة بالم إلحــراز التقــدم فــي تنفي

يطلــب إلــى األميــن العــام أن يواصــل تقديــم تقاريــر ســنوية إلــى المجلــس . 36
و   )2010(  1960 و   )2009( )2008( و 1888  القــرارات 1820  تنفيــذ  عــن 
ــدرج-  ــام أن ي ــن الع ــى األمي ــك إل ــب كذل ــرار، ويطل 2106 )2013( وهــذا الق
وفقــا لمــا ُكلِّــف بــه- تحليــات مراعيــة لاعتبــارات الجنســانية فــي تحلياتــه 
للنزاعــات وأن يواصــل تضميــن تقاريــره المقدمــة إلــى المجلــس المعلومــات 
والتوصيــات ذات الصلــة المتعلقــة بقضايــا المــرأة، الســام واألمــن، بمــا فــي 
ذلــك مــا يتعلــق بالعنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع.

يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.. 37
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القرار 2493 )2019(
الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 8649 المعقــودة فــي 29 تشــرين األول/

أكتوبــر 2019

إن مجلس األمن،  

 )2008(  1820 و   )2000(  1325 القــرارات  بتنفيــذ  التزامــه  تأكيــد  يعيــد  إذ 
 2122 و   )2013(  2106 و   )2010(  1960 و   )2009(  1889 و  و 1888 )2009( 
)2013( و 2242 )2015( و 2467 )2019( المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن 
والبيانــات ذات الصلــة الصــادرة عــن رئيســه تنفيــذا متواصــا وتامــا قوامــه التــآزر،

ــؤولية  ــه، والمس ــدة ومبادئ ــم المتح ــاق األم ــد ميث ــاره مقاص ــي اعتب ــع ف وإذ يض
الرئيســية عــن صــون الســام واألمــن الدولييــن التــي تقــع علــى عاتــق مجلــس 

ــاق، األمــن بموجــب الميث

واألمــن  الســام  تحقيــق  أهميــة  الصــدد  هــذا  فــي  جديــد  مــن  يؤكــد  وإذ 
ــات  ــاورات والمفاوض ــاطة والمش ــوار والوس ــق الح ــن طري ــك ع ــتدامين، وذل المس

النزاعــات، الخافــات وإنهــاء  إلــى رأب فجــوة  الراميــة  السياســية 

وإذ يســّلم بالتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن 
والفــرص المتاحــة لارتقــاء أكثــر بتنفيذهــا وضــرورة القيــام بذلــك، وإذ ال يــزال 
يســاوره بالــغ القلــق إزاء العقبــات الــكأداء التــي تحــول دون تنفيــذ القــرار 1325 
)2000( تنفيــذا تامــا، وإزاء تمثيــل المــرأة تمثيــا ناقصــا فــي أحيــان كثيــرة فــي 
واألمــن  الســام  بصــون  المتصلــة  الرســمية  والهيئــات  من العمليــات  العديــد 
الدولييــن، وإزاء العــدد المتدنــي نســبيا للنســاء الاتــي يشــغلن مناصــب عليــا فــي 
المؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بمجــاالت السياســة والســام 
االعتبــارات  تراعــي  التــي  اإلنســانية  االســتجابات  وإزاء عــدم كفايــة  واألمــن، 
ــي هــذه الســياقات،  ــة ف ــرأة أدوارا قيادي ــي الم ــدم لتول الجنســانية والدعــم المق
ونقــص التمويــل المتــاح فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن ومــا لذلــك مــن آثــار 

ســلبية علــى صــون الســام واألمــن الدولييــن،

وإذ يســّلم بــأن فهــم تأثيــر النــزاع المســلح علــى النســاء والفتيــات، وتوافــر 
ترتيبــات مؤسســية فعالــة لضمــان حمايتهــن ومشــاركتهن الكاملــة فــي عمليــات 
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إحــال الســام يمكــن أن يؤديــا إلــى اإلســهام بدرجــة كبيــرة فــي صــون الســام 
ــا، ــن وتعزيزهم ــن الدوليي واألم

ــد  ــواردة فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، وإذ يعي ــى االلتزامــات ال وإذ يشــير إل
تأكيــد التزامــات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة والبروتوكــول االختيــاري الملحــق بهــا، وإذ يحــث الــدول التــي لــم 
ــظ  ــك، وإذ ياح ــي ذل ــر ف ــى أن تنظ ــد عل ــا بع ــم إليهم ــا أو تنض ــّدق عليهم تص
التوصيــة العامــة رقــم 30 الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة المتعلقــة بوضــع المــرأة في ســياق منــع نشــوب النزاعــات وفــي 

ــزاع، ــزاع ومــا بعــد انتهــاء الن حــاالت الن

وإذ يعيــد تأكيــد الــدور الرئيســي المنــوط بالــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ 
ــام  ــرأة والس ــأن الم ــن بش ــس األم ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــع الق ــل لجمي الكام
ــات األمــم المتحــدة والمنظمــات  ــوط بكيان ــام المن ــي اله ــدور التكميل واألمــن، وال
اإلقليميــة، وإذ يســّلم كذلــك بــأن الــدول تتحمــل المســؤولية األساســية عــن 
ــع األشــخاص الموجوديــن فــي أراضيهــا  ــرام حقــوق اإلنســان وكفالتهــا لجمي احت
والخاضعيــن لواليتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون الدولــي، 
ــام  ــزاع المســلح هــي المســؤولة في المق ــى أن أطــراف الن ــد عل ــد التأكي وإذ يعي

ــة حمايــة المدنييــن، األول عــن كفال

وإذ يســّلم بأهميــة دور ومســاهمة المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك المنظمــات 
النســائية، فــي التنفيــذ الكامــل لقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالمــرأة والســام 

واألمــن،

ــر 2019  ــرين األول/أكتوب ــؤرخ 9 تش ــام الم ــن الع ــر األمي ــا بتقري ــط علم وإذ يحي
وتوصياتــه العمليــة لألمــم المتحــدة والــدول األعضــاء فــي ســياق التحضيــر 
ــر  ــى تقري ــرار 1325، وإذ يشــير إل ــاء الذكــرى الســنوية العشــرين التخــاذ الق إلحي
األميــن العــام المــؤرخ 17 أيلول/ســبتمبر S/2015( 2015/716( الــذي ُقدمــت فيــه 

ــرار 1325، ــذ الق ــة بشــأن تنفي ــات الدراســة العالمي توصي

ــة ودون  ــات اإلقليمي ــدول األعضــاء والمنظم ــا ال ــي تبذله ــود الت وإذ يرحــب بالجه
اإلقليميــة فــي ســبيل تنفيــذ القــرار 1325 )2000( والقــرارات الاحقــة بشــأن 
ــي،  ــي والمحل ــي والوطن ــد اإلقليم ــى كل من الصعي ــن عل ــام واألم ــرأة والس الم
بمــا فــي ذلــك وضــع خطــط عمــل ومخططــات إطاريــة تنفيذيــة تكميليــة أخــرى، 
مع توفيــر مــا يكفــي مــن المــوارد الازمــة لهــا، وإذ يشــجع الــدول األعضــاء علــى 
مواصلــة التنفيــذ على هــذا النحــو بطــرق مــن بينهــا تعزيــز الرصــد والتقييــم 

والتنســيق،
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وإذ يســّلم بالفرصــة التــي تتيحهــا االحتفــاالت المهمــة العديــدة بالذكــرى الســنوية 
فــي عــام 2020، وال ســيما حلــول الذكــرى الســنوية العشــرين التخــاذ القــرار 
1325، والذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين إلنشــاء األمــم المتحــدة، والذكــرى 
ــع  الســنوية الخامســة والعشــرين إلعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، وإذ يدعــو جمي
الــدول األعضــاء إلــى االلتــزام بتعزيــز تمكيــن النســاء والفتيــات فــي عمليــات 
الســام واألمــن وتســخير هــذه االحتفــاالت لتكثيــف جهودهــا الوطنيــة وتعاونهــا 

علــى الصعيــد الدولــي:

ــس . 1 ــرارات مجل ــع ق ــام ألحــكام جمي ــذ الت ــى التنفي ــدول األعضــاء عل يحــث ال
ــن،  ــام واألم ــرأة والس ــة بالم ــة المتعلق ــة بالخط ــابقة ذات الصل ــن الس األم

ــي هــذا الصــدد. ــة ف ــز جهودهــا المبذول وتعزي

يحــث كذلــك الــدول األعضــاء علــى االلتــزام بتنفيــذ الخطــة المتعلقــة بالمــرأة . 2
ــرأة  ــان وتشــجيع مشــاركة الم ــن خــال ضم ــا م ــن وأولوياته والســام واألم
مشــاركة كاملــة وذات مغــزى علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في جميــع 
مراحــل عمليــات الســام، بســبل منهــا تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني، 
وعلــى مواصلــة التزامهــا بزيــادة عــدد النســاء فــي صفــوف حفظــة الســام 
المدنييــن والعســكريين علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع المناصــب 

الرئيســية.

يحــث الــدول األعضــاء الداعمــة لعمليــات الســام علــى تيســير إدمــاج المــرأة . 3
ــة وذات مغــزى، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل،  ومشــاركتها بصــورة كامل
فــي محادثــات الســام منــذ انطاقهــا، ســواء فــي وفــود األطــراف المتفاوضــة 
أو فــي اآلليــات المنشــأة لتنفيــذ االتفاقــات ورصدهــا، ويشــجع الــدول األعضاء 
علــى دعــم الجهــود المبذولــة، بمــا فــي ذلــك دعــم النســاء فــي الوقــت 
المناســب لتعزيــز مشــاركتهن وبنــاء قدراتهــن فــي عمليــات الســام، مــن 
أجــل معالجــة نقــص تمثيــل المــرأة ومشــاركتها فــي تنفيــذ الخطــة المتعلقــة 

بالمــرأة والســام واألمــن.

يشــير إلــى الواليــة المنوطــة بلجنــة بنــاء الســام عمــا بالقــرار 1645 )2005( . 4
وإلــى اســتراتيجيتها الجنســانية، ويدعــو إلــى تنفيذهــا تنفيــذا كامــا لمواصلة 
تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي جهــود بنــاء الســام وفــي منــع نشــوب النزاعــات، 
ــاء  ــات بن ــة دعــم مشــاركة منظم ــى مواصل ــاء الســام عل ــة بن ويشــجع لجن
الســام التــي تقودهــا المــرأة، فــي التخطيــط وجهــود تحقيــق االســتقرار فــي 

ســياق التعميــر واإلنعــاش بعــد انتهــاء النــزاع.

https://undocs.org/ar/S/RES/1645 (2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1645 (2005)
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يهيــب بالــدول األعضــاء تعزيــز جميــع حقــوق المــرأة، بمــا فــي ذلــك الحقــوق . 5
المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة، ويحثهــا علــى زيــادة تمويلهــا للبرامــج 
المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق زيــادة 
المعونــة المقدمــة فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد النــزاع لبرامــج تعــزز المســاواة 
بيــن الجنســين وأمــن المــرأة وتمكينهــا اقتصاديــا، وكذلــك عــن طريــق دعــم 
المجتمــع المدنــي، كمــا يحثهــا علــى دعــم البلــدان فــي حــاالت النــزاع المســلح 
وحــاالت مــا بعــد النــزاع، بمــا فــي ذلــك مــن خال إتاحــة الوصــول إلــى التعليم 
ــرأة  ــة بالم ــرارات المتعلق ــدرات، في ســياق تنفيذهــا للق ــاء الق ــب وبن والتدري
والســام واألمــن، ويدعــو كذلــك إلــى مزيــد مــن التعــاون اإلنمائــي الدولــي 
فيمــا يتعلــق بتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، ويدعــو 
مقدمــي المعونــة إلــى مواصلــة تتّبــع التركيــز علــى المنظــور الجنســاني 
في مســاهمات المعونــة وتقديــم مزيــد مــن المعلومــات والتقييمــات بشــأن 

التقــدم المحــرز فــي هــذا الصــدد.

يشــجع بقــوة الــدول األعضــاء علــى إيجــاد بيئــات تمكينيــة آمنــة تتيــح . 6
للجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك القيــادات النســائية 
المجتمعيــة، الرســمية منهــا وغيــر الرســمية، والعامــات فــي مجــال بنــاء 
الســام والعامــات فــي مجــال السياســة والمعنيــات بحمايــة حقــوق اإلنســان 
ــا  ــه، بم ــب ل ــل ال موج ــتقال ودون تدخ ــا باس ــاع بعمله ــا، االضط وتعزيزه
ــد  ــكال التهدي ــع أش ــدي لجمي ــلح، والتص ــزاع المس ــاالت الن ــي ح ــك ف ــي ذل ف

والمضايقــة والعنــف وخطــاب الكراهيــة الموجهــة ضدهــا.

ــر الرســمي المعنــي بالمــرأة والســام . 7 ــراء غي يحيــط علمــا بعمــل فريــق الخب
واألمــن، علــى النحــو المعــَرب عنــه فــي القــرار 2242 )2015(، لتيســير األخــذ 
فــي عملــه بنهــج أكثــر انتظامــا إزاء مســألة المــرأة والســام واألمــن، وإفســاح 
المجــال أمــام تعزيــز اإلشــراف علــى جهــود التنفيــذ وتنســيقها، ويقــّر بالــدور 

المهــم الــذي تقــوم بــه هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي هــذا الصــدد.

ــول . 8 ــى النظــر فــي عقــد اجتماعــات قبــل حل ــة عل يشــجع المنظمــات اإلقليمي
الحكومــات  بمشــاركة   ،1325 القــرار  التخــاذ  العشــرين  الســنوية  الذكــرى 
وأصحــاب المصلحــة المعنييــن والمجتمــع المدنــي، الســتعراض تنفيــذ الخطــة 
المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن فــي منطقــة كل منهــا، ويشــجعها كذلــك 
علــى تحديــد خطــوات عمليــة قابلــة للقيــاس مــن أجــل التنفيــذ الكامــل 
للخطــة، ويدعوهــا إلــى اإلبــاغ عــن هــذا التقــدم خــال المناقشــة الســنوية 

المفتوحــة التــي يعقدهــا مجلــس األمــن.

https://undocs.org/ar/S/RES/2242 (2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242 (2015)
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يطلــب إلــى األميــن العــام العمــل علــى كفالــة التنفيــذ التــام للخطــة المتعلقــة . 9
بالمــرأة والســام واألمــن، ويطلــب إلــى جميــع رؤســاء كيانــات األمــم المتحــدة 
تقديــم كل مــا يمكــن مــن الدعــم لألميــن العــام فــي هــذا الصــدد مــن أجــل:

وضــع ُنُهــج محــددة الســياق لتيســير مشــاركة المــرأة فــي جميــع محادثــات  )أ( 
الســام التــي تدعمهــا األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الحــاالت المتعلقــة 
ببلــدان محــّددة، مــن أجــل اإلســهام فــي تحقيــق مشــاركة المــرأة بصــورة 
كاملــة ذات مغــزى، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، فــي مجالــي الســام 

واألمــن، ســعيا لضمــان مشــاركة أكثــر شــموال.

مواصلــة االســتفادة مــن المشــاورات الســنوية التــي تعقدها األمــم المتحدة  )ب( 
مــع المنظمــات اإلقليميــة مــن أجــل التشــجيع علــى تنفيــذ الخطــة المتعلقــة 
بالمــرأة والســام واألمــن، مــن حيــث صلتهــا بســياقاتها المحــددة، ويشــجع 
ــذ  ــق بتنفي ــا يتعل ــات فيم ــل الممارس ــادل أفض ــاون وتب ــى التع ــك عل كذل

الخطــة، بنــاء علــى طلــب المنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة.

ــم  ــة ووكاالت األم ــة العام ــي األمان ــاني ف ــور جنس ــم منظ ــة تعمي مواصل )ج( 
ــى نطــاق  ــن الجنســين عل ــؤ بي ــا اســتراتيجية التكاف المتحــدة، بســبل منه

المنظومــة.

ــذ . 10 ــن تنفي ــل ع ــنوي المقب ــره الس ــن تقري ــام تضمي ــن الع ــى األمي ــب إل يطل
القــرار 1325 )2000( وقــرارات مجلــس األمــن الاحقــة مــا يلــي:

مزيــدا مــن المعلومــات عــن التقــدم المحــرز والتحديــات المتبقيــة فــي تنفيذ  )أ( 
الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن، فضــا عــن تقديــم التوصيــات 

لمعالجــة التحديــات الجديــدة والناشــئة.

تنفيــذ األحــكام المتعلقــة بتعييــن مستشــارين للشــؤون الجنســانية و/ )ب( 
أو مستشــارين فــي شــؤون حمايــة المــرأة، بغيــة تيســير مشــاركة المــرأة 
وحمايتهــا بصــورة كاملــة وفعالــة فــي: التحضيــر لانتخابات وفــي العمليات 
ــاج، وفــي  ــزع الســاح والتســريح وإعــادة اإلدم السياســية، وفــي برامــج ن
ــات إعــادة  ــي، وفــي عملي ــاز القضائ ــات إصــاح قطــاع األمــن والجه عملي
ــا  ــك حيثم ــزاع، وذل ــاء الن ــد انته ــا بع ــرة م ــي فت ــا ف ــع نطاق ــار األوس اإلعم

كانــت هــذه المهــام تنــدرج ضمــن واليــة بعثــة األمــم المتحــدة.

تقييــم التقــدم المحــرز وااللتزامــات المتعهــد بهــا فيمــا يتعلــق بتوفيــر خبراء  )ج( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325 (2000)
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متخصصيــن في الشــؤون الجنســانية فــي أفرقــة الخبــراء وأفرقــة الرصــد 
الخاصــة بلجــان الجــزاءات التابعــة لمجلــس األمــن لألمــم المتحــدة والســبل 
المتبعــة للوفــاء بهــذا االلتــزام، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القــرارات 

السابقة.

يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.. 11
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معهد جنيف لحقوق اإلنسان

من نحن؟ 
معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان: GIHR منّظمـــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، 
مســتقلة عــن جميــع الحكومــات واألحــزاب السياســية والمنظمــات والجماعــات 
الفلســفية أو الدينيــة تخـــضع للنظــام األساســي الحالــي للمنظمــة ، كمــا تخضــع 
للمــادة 60 والمــواد الاحقــة مــن القانــون المدنــي السويســري، مقرهــا األساســي 

ــة السويســرية جنيــف.  فــي المدين

بــدأ المعهــد عملــه عــام 2004، حيــث يقــدم خدمــات التدريــب فــي مجــال حقــوق 
اإلنســان، للمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وللمدافعيــن عــن حقــوق 
ــذه  ــن ه ــدف تمكي ــط، به ــرق األوس ــا والش ــمال أفريقي ــي ش ــة ف ــان، خاص اإلنس
الجهــات مــن فهــم واســتخدام اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان بالشــكل األمثــل. 

يقــدم المعهــد أيضــاً اإلستشــارات وخدمــات البحــث التــي مــن شــأنها حمايــة حقوق 
ــال  ــاء واألطف ــات النس ــى فئ ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــات، م ــراد والجماع األف

واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط.

شعار المعهد
تعزيز حقوق اإلنسان من أجل إحداث التغيير.

الرؤية:
من أجل مجتمعات خالية من االنتهاكات تتمتع بكامل حقوقها وتمارسها.

الرسالة:
نشــر الوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وتعزيــز المشــاركة 

الديمقراطيــة.
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أهداف المعهد:
ــق . 1 ــا المواثي ــر عنه ــا تعب ــة كم ــان العالمي ــوق اإلنس ــادئ حق ــر مب ــم ونش دع

الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان والتعريــف بهــا لــدى المهتميــن مــن مختلف 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة.

توفيــر قاعــدة إحصائيــة ومعلوماتيــة علميــة عــن اإلعانــات واالتفاقيــات . 2
والمواثيــق الدوليــة واإلقليميــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان.

توفيــر منبــر ديمقراطــي للحــوار والتنســيق والتكامــل بيــن جهــود المنظمــات . 3
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن أجــل بنــاء دولــة 

القانــون والمؤسســات والمجتمــع الديمقراطــي اإلنســاني.

والتوثيــق . 4 الرصــد  فــي  والحكوميــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  مســاعدة 
العملــي لوضــع حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا وتطويرهــا علــى كافة المســتويات 

ــة.  ــريعية والتطبيقي التش

ــر الحكوميــة المعنيــة . 5 إتاحــة خدمــات إستشــارية للمؤسســات الحكوميــة وغي
بحقــوق اإلنســان أو مــن يطلبهــا.

ــم . 6 ــن، وتقدي ــريعات والقواني ــة التش ــة مراجع ــي عملي ــة ف ــاهمة العلمي المس
اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  الشــرعة  مــع  لمواءمتهــا  عمليــة  مقترحــات 

اإلنســان.   بحقــوق  العاقــة  ذات  الدوليــة  واالتفاقيــات  واإلعانــات 

الخاصــة . 7 االحتياجــات  وذوي  والنســاء  باألطفــال  خــاص  اهتمــام  إيــاء 
القــرار. وصنــع  العمليــة  الحيــاة  فــي  المشــاركة  مــن  وتمكينهــم 

مهام المعهد:
يعمــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان علــى تعزيــز المبــادئ الدوليــة لحقــوق 
الهيئــات  مــع  التعــاون  عــن طريــق  وذلــك  الجميــع عليهــا،  وإطــاع  اإلنســان 
العلميــة والمؤسســات والمنظمــات المعنيــة بحقــوق اإلنســان واالســتفادة مــن 
خبراتهــا فــي هــذا المجــال ، وبصفــة خاصــة مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق 
اإلنســان، إجــراء البحــوث والدراســات، توفيــر التدريــب والنشــرات، توثيــق التقاريــر 
ــم  ــات وإقامــة ورش العمــل وتقدي ــر قاعــدة بيان والمعلومــات ذات العاقــة، توفي
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االستشــارات وخدمــات البحــث لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة، وإلــى الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي المجاليــن العــام والخــاص. 
ــرام فــي  ــادئ المســاواة والكرامــة واالحت ــة إدمــاج مب ــى كفال ــد إل ويســعى المعه

ــة.  ــة العام ــة مســتويات الخدم ــى كاف ــة والسياســات عل الممارســات الفعلي

القيم التي نسعى إلى تحقيقها
الكرامــة واالحتــرام: يحــق لــكل إنســان أن يحظــى، على قــدم المســاواة، باالحترام 
والكرامــة والتمتــع بحقــوق اإلنســان، دون اعتبــار لنــوع الجنــس أو العمــر أو الديــن 

أو اإلعاقــة.

المعرفــة: هــي األســاس، فمــن خــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يمكــن للتغيــر 
االجتماعــي اإليجابــي أن يحــدث.

النزاهــة: الشــفافية والديمقراطيــة والنزاهــة هــي أمــور جوهريــة فــي ســبيل 
تمكيــن المجتمعــات.

الموارد المالية
ــات والتبرعــات  ــح والهب ــه مــن المن يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان تمويل
ــس  ــل مجل ــن قب ــة م ــات والمقبول ــراد أو الهيئ ــن األف ــة ســواء م ــة والعيني النقدي
اإلدارة، وتقبــل المنــح فقــط إذا كانــت غيــر مشــروطة وأهدافهــا ال تتعــارض مــع 
أهــداف  المعهــد، باإلضافــة إلــى عائــدات بيــع البحــوث والدراســات والدوريــات 
التدريــب  مجــاالت  فــي  واالستشــارية  الفنيــة  والخدمــات  والتقاريــر  والنشــرات 
والتأهيــل وتنظيــم المؤتمــرات ســواء بالــذات أو باالشــتراك مــع الغيــر أو أي طــرق 
ــس  ــل مجل ــق السياســة المرســومة مــن قب ــل وف ــدوق التموي ــادة صن أخــرى لزي

اإلدارة.
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خدمات مميزة
يتميــز معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR بتقديمــه خدمــات تدريبيــة عمليــة 
فــي جنيــف باللغــة العربيــة وبذلــك يكــون المعهــد الوحيــد بالقــارة األوروبيــة الــذي 
ــوق  ــطة حق ــي ألنش ــز األساس ــي، المرك ــه اليوم ــي عمل ــة ف ــذه اللغ ــتخدم ه يس
اإلنســان فــي النظــام الحكومــي الدولــي، حيــث يتيــح للمتدربيــن/ات فرصــة 
حضــور اجتماعــات آليــات األمــم المتحــدة، خاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان ولجــان 

متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات األساســية فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

يوفــر المعهــد نشــاطاته باللغــات العربيــة، الفرنســية واالنكليزيــة بشــكل أساســي، 
ــب  ــراء مــن مكت ــون وخب ــي، مدرب ــى أن يكــون فــي طاقمــه التدريب ويحــرص عل
المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ومــن آليــات األمــم المتحــدة التعاقديــة وغيــر 

التعاقديــة.

ــه أن يكســب  ــر مســيرة عمل ــف لحقــوق اإلنســان GIHR عب ــد جني اســتطاع معه
ثقــة واطمئنــان األطــراف التــي يعمــل معهــا، وهــذا مكنــه مــن أن يكــون رائــدًا فــي 
العمــل مــع دول وجهــات مختلفــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
وعامــًا بعــد عــام يــزداد عــدد المشــاركين/ات مــن جهــة والــدول المســتفيدة مــن 
جهــة أخــرى، فمثــًا خــال عــام 2016م اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان 
أن يســتفيد مــن خبــرات 36 خبيــر/ة ومــدرب/ة مــن 13 جنســية مختلفــة، لتدريــب 
553 متــدرب/ة، أمــا فــي عــام 2017 فاســتفاد مــن خدمــات المعهــد التدريبية 603 
متــدرب/ة، وفــي عــام الـــ 2018 كان هنــاك 643 متــدرب/ة مــن 5 دول مختلفــة.

يتواصــل المعهــد مــع أكثــر مــن 26805 مهتــم/ة، شــبكات التواصــل اإلجتماعــي، 
خاصــة الفيــس بــوك.

يرســل المعهــد ألكثــر مــن 5000 ألــف مشــترك عــدة نشــرات بالبريــد اإللكترونــي، 
المعهــد،  اهتمــام  محــل  المســتجدات  بآخــر  اطــاع  علــى  المشــتركين  تبقــي 
والموجــودة علــى موقعــه اإللكترونــي المتوفــر بثــاث لغــات: العربيــة واالنكليزيــة 

والفرنســية.
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