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 )٢٠٠٨ (١٨٢٠القرار   
 /حزيــــران ١٩ املعقــــودة يف ٥٩١٦الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته   

 ٢٠٠٨ يونيه
 

 إن جملس األمن، 
 ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ ات التزامـه بالتنفيـذ املتواصـل والكامـل للقـرار          إذ يؤكد من جديد    

يــــشري إىل البيانــــات الــــصادرة عــــن رئيــــسه يف إذ  و)٢٠٠٦ (١٦٧٤و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و
 ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ ، و )S/PRST/2001/31 (٢٠٠١أكتـوبر   /تشرين األول  ٣١

)S/PRST/2002/32( ٢٠٠٤أكتــــــــــــــوبر / تــــــــــــــشرين األول٢٨، و) S/PRST/2004/40( ،
 ٢٠٠٦نـوفمرب   /اينـتشرين الثـ   ٨ ، و )S/PRST/2005/52 (٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول  ٢٧ و
)S/PRST/2006/42( ٢٠٠٧مـــــــــــــارس / آذار٧، و) S/PRST/2007/5(تـــــــــــــشرين ٢٤ ، و 

 ،)S/PRST/2007/40 (٢٠٠٧أكتوبر /األول
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وإذ يسترشد 
 عنه يف الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام             ما أُعرب   أيضا وإذ يؤكد من جديد    
وسـائل منـها   بالنـساء والفتيـات   على القضاء على مجيع أشكال العنف ضد        من تصميم    ٢٠٠٥

، خــالل النـساء والفتيـات  سـيما   وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب وكفالـة محايـة املـدنيني، وال        
 الـدول مبوجـب القـانون اإلنـساين         تعهدت هبـا   املسلحة وبعدها، وفقا لاللتزامات اليت       رتاعاتال

  ،الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
ــشري  ــات اال إىل وإذ يـ ــواردة يف لتزامـ ــالن الـ ــيجني  إعـ ــل بـ ــهاج عمـ ) A/52/231(ومنـ

وكذلك االلتزامات الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة                   
يف القـرن احلـادي   والـسالم  املساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة       : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعنونة   
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مات املتعلقة بالعنف اجلنـسي واملـرأة يف        ، وال سيما تلك االلتزا    )A/S-23/l0/Rev.l(‘‘ والعشرين
  ،الرتاع املسلححاالت 
 التزامـات الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                جديد أيـضا   من   وإذ يؤكد  

ــا        ــل وبروتوكوهل ــوق الطف ــة حق ــاري، واتفاقي ــا االختي ــرأة وبروتوكوهل ــز ضــد امل أشــكال التميي
 علــى هــذه الــصكوك أو تنــضم إليهــا أن الــدول الــيت مازالــت مل تــصدقوإذ حيــث االختيــاري، 

 ذلك، تنظر
اعـات  رتالجـراء    أن املدنيني يشكلون األغلبية الساحقة من املتضررين مـن           وإذ يالحظ  

 ألغـراض منـها   رتكببصفة خاصة بالعنف اجلنسي املالنساء والفتيات ُيستهَدفن    املسلحة؛ وأن   
ــائل احلــرب     ــن وس ــيلة م ــاذه وس ــراداألإلذالل  اخت ــدنيني يفف ــع  امل ــا   جمتم ــة م ــة عرقي  أو جمموع

أو هتجريهـم قـسرا؛     / و تشتيت مشلـهم  أو  /أو بث اخلوف يف نفوسهم و     /السيطرة عليهم و   أو/و
ــد      ــذا النحــو ق ــى ه ــرف عل ــسي املقت ــف اجلن ــستمر  وأن العن ــف   بعــض احلــاالت يف ي ــد توق بع

  ،القتال أعمال
 مــن أشــكال أشــد اإلدانــة مجيــع أعمــال العنــف اجلنــسي وغريهــا   إىل إدانتــهوإذ يــشري 

 ، النساء واألطفالضدسيما  اعات املسلحة، والرتالعنف املرتكبة ضد املدنيني يف ال
ضــد املــرأة  اإلعــراب عــن قلقــه البــالغ ألنــه، رغــم إدانتــه املتكــررة للعنــف    وإذ يكــرر 

 ورغـم   مبا فيـه العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح،        ،واألطفال يف حاالت الرتاع املسلح    
هذه األعمـال، فـإن   بالكف فورا عن اعات املسلحة رت وّجهها إىل مجيع أطراف الالدعوات اليت 

وواسـع   ظموأضحت يف بعض احلاالت ُترتكب بشكل مـن       بل  زالت ترتكب،    هذه األعمال ما  
 ، حبيث تبلغ مستويات مريعة من القسوة، النطاق

ســـي يف نظــام رومــا األسا  اجلنــسي   إىل إدراج طائفــة مــن جــرائم العنــف     وإذ يــشري  
 ، اخلاصة للمحكمة اجلنائية الدولية واألنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية

 اهلام يف منع الرتاعات وحلها ويف بناء الـسالم، وإذ يـشدد              املرأة  دور جمددا وإذ يؤكد  
م على أمهية مـسامهتها املتكافئـة ومـشاركتها الكاملـة يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حفـظ الـسال                     

  ،دورها يف صنع القرار املتعلق مبنع الرتاعات وحلها زيزمها، وعلى ضرورة زيادةواألمن وتع
الــيت تقــف يف طريــق  الســتمرار العقبــات والتحــديات وإذ يــساوره بــالغ القلــق أيــضا 

مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف منع الرتاعات وحلها نتيجـة للعنـف، والتخويـف والتمييـز،         
وعيتها يف املشاركة يف احلياة العامة بعـد انتـهاء الـرتاع، وإذ يـسلم               مما يضعف قدرة املرأة ومشر    
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، مبـا يف ذلـك بنـاء الـسالم         الدائمـة  مبا لذلك من أثر سليب على السالم الدائم واألمن واملـصاحلة          
  النـزاع،يف فترة ما بعد انتهاء 

 بــأن علــى الــدول مــسؤولية رئيــسية عــن احتــرام وكفالــة حقــوق اإلنــسان   وإذ يــسلم 
اطنيها، وكذلك جلميع األفراد داخل أراضيها على النحو املنصوص عليه يف أحكـام القـانون             ملو

  ،الدويل ذات الصلة
 أن أطراف الرتاعات املسلحة هـي املـسؤولة يف املقـام األول عـن               من جديد  وإذ يؤكد  

 لكفالة محاية املدنيني املتضررين، اختاذ مجيع اإلجراءات املمكنة 
منظومة األمم املتحـدة، ومـن دالئلـه        إطار  ي من تنسيق للجهود يف       مبا جير  وإذ يرّحب  

ــة    ــادرة املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنون ــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف   ”إطــالق املب مب
 املــسلحة ويف اعــاترتالعنف اجلنــسي خــالل الالتوعيــة بــ هبــدف “النـــزاعاجلنــسي يف حــاالت 

  ، املطافآخر له يف هناية، ووضع حاالت ما بعد الرتاعات املسلحة
 مـن   ةوسـيل باسـتخدامه ك  ُيكَلَّـُف     أو يـستخدم  أن العنف اجلنسي، حني      يؤكد - ١ 

 ضــد ظممــن  أو يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو ،وســائل احلــرب الســتهداف املــدنيني عمــدا 
 قـد يعـوق إعـادة الـسالم       ، و اع املـسلّح  رت حـاالت الـ    اسـتفحال ان املـدنيني، قـد يـؤدي إىل         كالس
أعمــال  حــدوث الفّعالــة ملنــع اإلجــراءاتاذ ختــ يف هــذا الــصدد أن اويؤكــد، مــن الــدولينيواأل

م واألمـن   ي هلا من شـأنه أن يـسهم إسـهاما كـبريا يف صـون الـسال                د والتص  هذه العنف اجلنسي 
الـواردة يف جـدول أعمـال اجمللـس،         لنظـر يف احلـاالت      لـدى ا   ،الدوليني، ويعرب عـن اسـتعداده     

ســع  للتــصدي للعنــف اجلنــسي الواذلــك ئمــة حيثمــا دعــت احلاجــة إىل  املالاإلجــراءات الختــاذ
 املنظم؛ أوالنطاق 

اعــات املــسلّحة بــالوقف الفــوري والكامــل جلميــع  رت مجيــع أطــراف اليطالــب - ٢ 
  وذلك بأثر فوري؛ أعمال العنف اجلنسي املرتكبة ضد املدنيني

ور التـدابري املناسـبة   تخذ على الفـ تاعات املسلّحة بأن رت مجيع أطراف ال يطالب - ٣ 
ميكـن أن تـشمل     ، من مجيع أشـكال العنـف اجلنـسي، و          النساء والفتيات  ومنهمحلماية املدنيني،   

مبـدأ  شديد علـى     التأديبية العـسكرية املناسـبة والتـ       اإلجراءات، إنفاذ    مجلة أمور  ، يف هذه التدابري 
نــف اجلنــسي ضــد وتــدريب القــوات علــى احلظــر القــاطع جلميــع أشــكال العادة؛ يــمــسؤولية الق

  ألفــراداملــدنيني، وفــضح األفكــار اخلاطئــة الــيت تغــذي العنــف اجلنــسي، والقيــام بفحــص دقيــق  
األمــن ملراعــاة ارتكــاب ســوابق مــن أعمــال االغتــصاب وغــريه مــن    لقــوات املــسلحة وقــوات  ا

للتعــرض إجــالء النــساء واألطفــال الــذين يواجهــون هتديــدا وشــيكا  أشــكال العنــف اجلنــسي، و
 يقـــوم، حـــسب االقتـــضاء، أناألمـــني العـــام  طلـــب إىلوي؛ ي إىل منـــاطق آمنـــةلعنـــف اجلنـــسل
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 للتـصدي  الرتاعـات  حوار بـني مـسؤويل األمـم املتحـدة املعنـيني وأطـراف         إجراء بالتشجيع على 
، يف ســياق مناقــشات أوســع نطاقــا حلــل الرتاعــات، مــع مراعــاة اآلراء الــيت تبــديها هلــذه املــسألة

 ضررة، يف مجلة ما يراعى يف هذا الصدد؛ نساء اجملتمعات احمللية املت
شكّل تــ ميكــن أن العنــف اجلنــسي  االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال أنالحــظي - ٤ 

ويؤكـد   اإلبـادة اجلماعيـة،   تتعلـق ب  جرمية حرب، أو جرمية ضد اإلنسانية، أو فعال منشئا جلرمية           
ت حل الرتاعـات،    يف سياق عمليا   ضرورة استثناء جرائم العنف اجلنسي من أحكام العفو العام        

 مبقاضاة األشـخاص املـسؤولني عـن        يطلب إىل الدول األعضاء أن متتثل ملا عليها من التزامات         و
سيما النساء واألطفـال، باحلمايـة       لضمان متتع كافة ضحايا العنف اجلنسي، وال      هذه األعمال،   

احليلولـة  ويـشّدد علـى أمهيـة    املتكافئة مبقتضى القـانون واملـساواة يف فـرص اللجـوء إىل العدالـة،              
 الـسالم املـستدام     يـسعى حنـو   مرتكيب هذه األعمال من العقاب يف إطار هنج شامل          دون إفالت   

 والعدالة واحلقيقة واملصاحلة الوطنية؛
نظــم اجلــزاءات جتديــد  أو أن يأخــذ يف االعتبــار، عنــد إنــشاء  يؤكــد اعتزامــه - ٥ 

ضـد األطـراف   التنفيـذ   حمـّددة اهلـدف ومتدّرجـة        اخلاصة بدول بعينها مدى مالءمة اختاذ تـدابري       
 ترتكـب أعمـال االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي                 الـيت اع املسلّح   رتيف حاالت ال  

 ضد النساء والفتيات يف حاالت الرتاع املسلح؛
 إىل األمني العام أن يقوم، بالتـشاور مـع جملـس األمـن واللجنـة اخلاصـة         يطلب - ٦ 

الدول املعنية، حـسب االقتـضاء، بوضـع وتنفيـذ      و ظ السالم وفريقها العامل   املعنية بعمليات حف  
العـاملني يف جمـال حفـظ الـسالم واملـساعدة اإلنـسانية،             ألفـراد   جلميـع ا  برامج التـدريب املناسـبة      

الذين تنشرهم األمم املتحدة، يف سياق البعثات املنشأة بتكليـف مـن جملـس األمـن، ملـساعدهتم                  
عليهــا اجلنــسي وغــريه مــن أشــكال العنــف ضــد املــدنيني والتعــرف    علــى منــع أعمــال العنــف  

 أفضل؛ والتصدي هلا بصورة
 إىل األمني العام أن يواصل بذل جهوده وتكثيفهـا لتنفيـذ سياسـة عـدم            يطلب - ٧ 

 يف إطــار عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ  نياالســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيالتــسامح مطلقــا إزاء 
سامهة بالقوات وبأفراد الـشرطة علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مناسـبة،             السالم؛ وحيث البلدان امل   

علـى مـستوى امليـدان، وغـري      تشمل التدريب هبدف التوعية سواء قبل مرحلـة نـشر القـوات أو     
ــل        ــدام أفرادهــا علــى مث ــساءلة التامــة يف حــاالت إق ــة بــضمان امل ذلــك مــن اإلجــراءات الكفيل

 السلوك؛  هذا
تقوم، بالتـشاور مـع      ة بالقوات وبأفراد الشرطة على أن      البلدان املسامه  يشجع - ٨ 

األمــني العــام، بــالنظر يف التــدابري الــيت ميكــن أن تتخــذها لتعزيــز وعــي واســتجابة أفــراد قواهتــا     
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النـساء  مبـن فـيهم     املشاركني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مـن أجـل محايـة املـدنيني،                
 ضـد النـساء والفتيـات يف حـاالت النــزاع ومـا بعـد                 العنـف اجلنـسي    ارتكـاب واألطفال، ومنع   

الرتاع، مبـا يف ذلـك العمـل، مـا أمكـن، علـى إيفـاد نـسبة أكـرب مـن النـساء العـامالت يف جمـال                             
  حفظ السالم أو يف صفوف الشرطة؛

مبادئ توجيهيـة واسـتراتيجيات فعالـة كفيلـة           إىل األمني العام أن يضع     يطلب - ٩ 
 الــصلة الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم، وفقــا     بتعزيــز قــدرات العمليــات ذات 
النـساء والفتيـات، مـن مجيـع أشـكال العنـف اجلنـسي،              مبن فـيهم    لوالياهتا، على محاية املدنيني،     

وأن يـــدرج بـــصفة منتظمـــة يف تقـــاريره اخلطيـــة املرفوعـــة إىل اجمللـــس بـــشأن حـــاالت النــــزاع 
 ت وتوصياته يف هذا الصدد؛ مالحظاته املتعلقة حبماية النساء والفتيا

ووكاالت األمم املتحدة ذات الـصلة، القيـام، حـسب           إىل األمني العام     يطلب - ١٠ 
االقتضاء، من خالل مجلة أمور منها التشاور مع النساء والتنظيمات اليت تقودها نـساء، بوضـع                

جـه اخلـصوص   فيـه علـى و   آليات فعالة كفيلة بتـوفري احلمايـة للنـساء والفتيـات مـن العنـف، مبـا            
العنف اجلنسي، يف خميمات الالجئني واملشردين داخليا اليت تديرها األمم املتحدة وحـول تلـك               

 ويف اجلهود الراميـة إىل      ،املخيمات، ويف مجيع عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج        
 إصالح قطاعي العدالة واألمن اليت تتلقى املساعدة من األمم املتحدة؛ 

 على الدور املهم الذي ميكن أن تقوم به جلنة بناء السالم بقيامها، عنـد             يشدد - ١١ 
االقتضاء، بإدراج سبل معاجلة العنف اجلنسي املرتكب خالل الـرتاع وبعـده، فيمـا تـسديه مـن                  

 بناء السالم بعد انتـهاء الـرتاع املـسلح، ويف كفالـة             تمشورة وتقدمه من توصيات الستراتيجيا    
دين النسائي ومتثيله فعليا، يف تشكيالهتا اخلاصة بكل بلـد وذلـك يف إطـار    التشاور مع اجملتمع امل   

 هنجها األوسع نطاقا جتاه القضايا اجلنسانية؛ 
ــشاركة يف     حيــث - ١٢  ــساء إىل امل ــى دعــوة الن ــه اخلاصــيِّن عل ــام ومبعوثي  األمــني الع

 يف مرحلـة مـا   م واألمـن، وبنـاء الـسالم   املناقشات ذات الصلة مبنع وحل النـزاع، وصـون الـسال    
ـــزاع؛ ويــشجع كافــة األطــراف علــى املــشاركة يف تلــك احملادثــات لتــسهيل املــشاركة      بعــد الن

  مستويات صنع القرار؛ علىاملتكافئة والكاملة للمرأة 
مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول األعضاء، وكيانات األمم املتحـدة             حيث - ١٣ 

ــة وتع    ــى دعــم تنمي ــة، عل ــنظم    واملؤســسات املالي ــة، ال ســيما ال ــدرات املؤســسات الوطني ــز ق زي
القــضائية والــصحية، وشــبكات اجملتمــع املــدين احملليــة مــن أجــل تقــدمي املــساعدة املــستدامة إىل    

 ضحايا العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع؛ 
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 تنظـر بـصفة خاصـة يف        اهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية املناسبة على أن       حيث - ١٤ 
وضــع وتنفيــذ سياســات وأنــشطة ومحــالت إعالميــة لــصاحل النــساء والفتيــات املتــضررات مــن    

  يف النـزاع املسلح؛ العنف اجلنسي
 إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم إىل اجمللــــس يف موعــــد أقــــصاه  يطلــــب أيــــضا - ١٥ 

 املدرجة على جـدول     سياق احلاالت يف   تقريرا عن تنفيذ هذا القرار       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣٠
، مبا فيهـا    املتاحة يف ذلك معلومات مستقاة من مصادر األمم املتحدة          أعمال اجمللس، مستخدما  

العـاملون يف أفرقــة األمـم املتحــدة القطريـة وعمليــات حفـظ الــسالم، وغريهـم مــن العــاملني يف      
الـيت اسـُتخدم    األمم املتحدة، حبيث يتضمن يف مجلة أمور معلومات عن حاالت النـزاع املسلح             

بصورة منتظمة ضد مـدنيني، وحتلـيال النتـشار العنـف           فيها العنف اجلنسي على نطاق واسع أو      
اجلنسي واجتاهاته يف حـاالت النــزاع املـسلح، واسـتراتيجيات مقترحـة للتقليـل إىل احلـد األدىن            

منـع العنـف   من احتماالت تعرض النساء والفتيات هلذا العنف؛ ومعايري لقياس التقدم احملـرز يف       
ــه؛   ــدان   اجلنــسي والتــصدي ل ؛ ومــدخالت مناســبة مــن شــركاء األمــم املتحــدة املنفــذين يف املي

ومعلومات عـن خططـه الراميـة إىل تـسهيل مجـع معلومـات موضـوعية ودقيقـة وموثـوق هبـا يف                       
الوقت املناسب عن اسـتخدام العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح، بطـرق منـها حتـسني                      

 التــدابري الــيت تتخــذها  مــم املتحــدة يف امليــدان ويف املقــر؛ ومعلومــات عــن      تنــسيق أنــشطة األ 
 كما هي موصـوفة يف هـذا القـرار، وال سـيما             للوفاء مبسؤولياهتا األطراف يف الرتاعات املسلحة     

بالكف فورا عن كافة أعمال العنف اجلنـسي واختـاذ التـدابري املالئمـة حلمايـة النـساء والفتيـات                    
 ف اجلنسي؛ من كافة أشكال العن

 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٦ 
 


