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   )    ٢٠١٠   (    ١٩٦٠       القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف     ٦٤٥٣                                                  الــ ــانون   ١٦                املعقــ             كــ

      ٢٠١٠      ديسمرب  /    األول
  

   ،           إن جملس األمن  
  )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢   و  )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥               لقـــــــرارات                بتنفيـــــــذ ا                 التزامـــــــه                            إذ يعيـــــــد تأكيـــــــد  

   )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٩      و   )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨   و   )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٢   و   )    ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠   و  )     ٢٠٠٦ (   ٧٤ ٦ ١  و
   ،                             تنفيذا متواصال وتاما ومتآزرا                الصادرة عن رئيسه          ذات الصلة             يع البيانات  مج و  )     ٢٠٠٩   ( ٤   ١٨٩  و

ــؤرخ               وإذ يرحــــب   ــام املــ ــر األمــــني العــ ــاين   ٢٤                                            بتقريــ ــشرين الثــ ــوفمرب  /                      تــ       ٢٠١٠          نــ
) S/2010/604(  لبطء التقّدم احملرز         القلق        بالغ             يساوره               لكن ال يزال      ، و         ّ              سألة العنـف                    فيما يتعلـق مبـ               

   ،              ، وإذ يالحـظ                                                                 ع املسلح، وال سيما العنـف املوجـه ضـد املـرأة والطفـل                                 اجلنسي يف حاالت الرتا   
ــر األمــني العــام               يف الرتاعــات         ترتكــب                          أعمــال العنــف اجلنــسي     أن    ،                                                علــى النحــو املوثــق يف تقري

        العامل،          يف شىت أحناء       املسلحة 
     ضـد           املوجـه                                                   ألنـه، رغـم إدانتـه املتكـررة للعنـف                                عن قلقـه البـالغ                       وإذ يكرر اإلعراب    

                                                      ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح،                                 يف حاالت الرتاع املسلح      فل           املرأة والط 
ــدعوات الــيت وّجههــا إىل مجيــع أطــراف الرتاعــات املــسلحة بــالكف فــورا عــن هــذه       ّ                                                                                ورغــم ال                   

                             ُ                         ترتكب، بل وأضحت يف بعـض احلـاالت ُترتكـب بـشكل                 ال تزال                            األعمال، فإن هذه األعمال     
   ،            من الوحشية          رجات مفزعة      بلغت د   حىت                  وواسع النطاق،     منهجي

ّ            يكــّرر تأكيــد    وإذ             األطــراف                             واجلهــات مــن غــري الــدول                                    ضــرورة امتثــال مجيــع الــدول    
                                           الـساري، مبـا يف ذلـك حظـر مجيـع                   الـدويل                                               امتثاال تاما اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون                 الرتاعات  يف

        اجلنسي،         العنف     أشكال
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ّ            يكــّرر تأكيــد    وإذ    ــداء القــادة املــدنيني والعــسكريني،          لية  و           بــدأ مــسؤ        وفقــا مل                                                   ضــرورة إب
                                           العنف اجلنسي ومكافحة اإلفالت من العقـاب                                                االلتزام واإلرادة السياسية الالزمني ملنع                القيادة،  

                                              ميكــن أن يــوحي بــأن وقــوع أعمــال العنــف        ذلــك      عــن                                              وإنفــاذ مبــدأ املــساءلة، وبــأن التقــاعس  
   ،                 ميكن التسامح بشأنه                      اجلنسي خالل الرتاعات أمر 

ــشري   ــدو          وإذ ي ــة                            إىل مــسؤوليات ال ــالت مــن العقــاب وحماكم                                                      ل عــن وضــع حــد لإلف
ــة واجلــرائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب واجلــرائم الــشنيعة       ــادة اجلماعي                                                                                                      املــسؤولني عــن اإلب

                                                يف هذا الـصدد، أن عـددا حمـدودا فقـط                                 وإذ يالحظ مع القلق،                                األخرى املرتكبة ضد املدنيني،     
                                     التسليم يف الوقت نفـسه بـأن نظـم                       دموا إىل العدالة، مع                               ُ      من مرتكيب أعمال العنف اجلنسي قد قُ     

                                           ضعف كبري يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع،       ينتاهبا                        العدالة الوطنية ميكن أن 

ّ                                       بالتقّدم احملرز على صعيد تفعيل فريـق اخلـرباء               وإذ يرحب                                ساعدة الـسلطات الوطنيـة      ملـ      
        إيفـاد         أمهيـة           ّ               وإذ يؤكّـد مـن جديـد     ؛  )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨                                                  على تعزيز سـيادة القـانون وفقـا للقـرار           

                                  بـالعنف اجلنـسي يف النــزاعات                       فيمـا يتـصل           شـديد          قلـق                 تكون مثـار                احلاالت اليت          ملعاجلة          الفريق  
          امليــدان،   يف     ّ                                               ّ                                   املــسلّحة، حبيــث يقــوم الفريــق بعملــه مــن خــالل كيانــات األمــم املّتحــدة املوجــودة 

ّ            يف هــذا الــصدد للتّربعــات املقّدمــة                        وإذ يعــرب عــن تقــديره                             ومبوافقــة احلكومــة املــضيفة،          ّ          دعمــا                 
             لعمل الفريق،

                                   عــن احتــرام حقــوق اإلنــسان             األساســية       سؤولية     املــ                          بــأن الــدول تتحمــل    م       ّ   وإذ يــسلّ  
          وص عليـه                       علـى النحـو املنـص               لواليتـها            واخلاضعني           إقليمها               املوجودين يف               جلميع األفراد             وكفالتها  

   ،                     يف أحكام القانون الدويل
      عـن            األساسـية     ية        املـسؤول          تتحمـل           املـسلحة            الرتاعـات          أطـراف     أن      جديد    من      يؤكد     وإذ  

           املدنيني،      محاية        لكفالة        املمكنة        اخلطوات     مجيع      اختاذ
ــشمل         الــدويل          اإلنــساين           القــانون    أن    إىل       يــشري     وإذ           عامــة         حبمايــة           واألطفــال          النــساء        ي

ــارهم ــن             باعتب ــسكان      م ــدنيني          ال ــات       خــالل          امل ــسلحة           الرتاع ــشملهم          امل ــة           وي ــرا        خاصــة         حبماي         نظ
     ،            أكثر من غريهم       للخطر        تعرضهم         إلمكانية
             للمجتمعـات          أساسـي        أمـر           العقـاب       مـن          لإلفـالت       حـد        وضـع     أن      جديد    من      يؤكد    إذ و  

ــه         تتعــاىف       الــيت    أو         نزاعــا        تــشهد       الــيت ــة             االنتــهاكات          لتجــاوز       من           املــدنيني      ضــد         املاضــي   يف           املرتكب
           االنتبـاه       يوجه    إذ   و          املستقبل،   يف           االنتهاكات     هذه      وقوع      وملنع        املسلحة         الرتاعات    من          املتضررين

   يف      مبـا        هبـا،             االسـتعانة    يف         النظـر        ميكـن        الـيت            واملـصاحلة            العدالـة        آليات    من   ة    كامل       طائفة    مثة    أن    إىل
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       أنـه         يالحـظ     إذ و          واملصاحلة،        احلقيقة      وجلان  “         واملختلطة   ”        والدولية         الوطنية         اجلنائية       احملاكم     ذلك
    أن      بـل          فحـسب،           اجلـسيمة           اجلـرائم       عـن            الفرديـة             املـسؤولية       تعزز    أن        اآلليات     هذه     شأن    من     ليس
            الضحايا،       وحقوق         واملصاحلة         واحلقيقة       السالم      أيضا      تعزز

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

ــد      مــن     ّ   يؤكّــد     وإذ   ــة        جدي ــدول        تقــوم    أن        أمهي ــادة         ال          العنــف         ضــحايا           اســتفادة       ســبل          بزي
          وخــدمات             القانونيــة            واملــساعدة             االجتمــاعي -          النفــسي          والــدعم          الــصحية           الرعايــة      مــن   ي      اجلنــس
ــادة ــاج          إعـ ــاعي           اإلدمـ ــصادي،             االجتمـ ــيما    وال              االقتـ ــاطق   يف         سـ ــة،           املنـ ــة يف ذلـــك               الريفيـ                     مراعيـ

        الدويل؛       اجملتمع    من      بدعم      وذلك                        االحتياجات اخلاصة باملعوقني 
ّ  يرّحب     وإذ            اخلاصـة           اللجنـة          تقريـر    يف      اردة     الـو              والتوصـيات                واالسـتنتاجات            باملقترحات    
           توجيهيـة           ومبـادئ          كافيـة        قدرات       توافر       ضرورة      بشأن  ) A/64/19   (     السالم     حفظ         بعمليات        املعنية

   يف      مبـا           إليهـا،           املوكلـة          املهـام        مجيـع        تنفيذ    من       السالم     حفظ       بعثات      ّ تتمكّن     لكي        ومالئمة       واضحة
ّ    والتــصّدي         اجلنــسي         العنــف       منــع       ذلــك ّ    يــشّدد     وإذ       لــه؛                  العليــا            القيــادات    ام    قيــ         كفالــة        أمهيــة       علــى    

         اجلنــسي         العنــف       حــاالت        منــع       ذلــك   يف      مبــا           املــدنيني،         حبمايــة      ّ   يتعلّــق        فيمــا    ها      بــدور            بالبعثــات
           مـستويات         ومجيـع            العناصـر        مجيـع         تكـون     أن  ُ      ُيكفـل        حبيـث    ،                والتصدي هلـا         املسلحة           النـزاعات  يف

ّ  ملّمة         بالبعثة         القيادي         التسلسل           البعثـة     إىل   ة       املوكلـ             وبالواليـة           مسؤوليات    من       عليها    مبا       ينبغي     كما    
ّ  بالتقّدم      يرحب     وإذ   ؛                             تضطلع بدورها يف هذا الصدد          وأن          إعـداد    يف         العـام         األمـني          أحـرزه         الـذي        

ّ  يشّجع     وإذ         املدنيني؛       حبماية       ّ  املتعلّقة         الواليات       تنفيذ         الالزمة ل            التنفيذية        األدوات           املـسامهة            البلـدان     
                    مبـا لـديها مـن               إلفـادة  ا        وعلـى          اهلامـة          املـواد     ذه             الكامـل هلـ             سـتخدام   اال     على      شرطة         وبأفراد       بقوات

   ،              انطباعات بشأهنا
          عمليــات  يف         املــرأة        متثيــل              ملعاجلــة نقــص          العــام        األمــني         يبــذهلا       الــيت          بــاجلهود         يعتــرف     وإذ  
ــسالم ــة،         ال ــار        إطــالق        لوقــف           ومــراقبني         وســطاء        وجــود        وعــدم           الرمسي ــدريب      هلــم         الن          مناســب         ت

                   د الوسـاطة مـن          جهـو         يقـدن     أو          يترأسـن       نساء      وجود      وعدم        اجلنسي،       العنف    مع         التعامل     جمال  يف
ّ  وإذ يشّجع   ؛      املتحدة      األمم        ترعاها     اليت       السالم        حمادثات   يف       السالم    أجل                       مواصلة هذه اجلهود،      

ّ  يرّحب     وإذ                                                                                بإدماج املرأة يف عمليات حفظ الـسالم لتتـوىل وظـائف مدنيـة وعـسكرية                   
     يـة                                                             ملا قد ميثله وجود املرأة من تشجيع لنساء اجملتمعـات احملل               منه         وإدراكا                    ووظائف يف الشرطة،    

   ،                              على اإلبالغ عن أعمال العنف اجلنسي
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      ٢٠١٠           نــــوفمرب /         الثــــاين           تــــشرين    ٢٤           املــــؤرخ           العــــام          األمــــني           تقريــــر   يف         نظــــر         وقــــد  
) S/2010/604( ،   املــشار          للحـاالت          قـانوين          توصـيف     أي    إىل        يــسعى   ال          القـرار        هـذا     أن        يؤكـد     وإذ         

                وبروتوكوليهـا     يف  جن          اتفاقيات      سياق   يف   ال    أم       مسلحة        نزاعات      بأهنا       العام      األمني       تقرير   يف       إليها
ــة هبــذه           للجهــات           القــانوين         الوضــع       علــى        مــسبق       حكــم    أي       علــى         ينطــوي    وال            اإلضــافيني،                املعني

        الدول،    غري    من      احلاالت 
             باســتخدامه        يــوعز    أو          يــستخدم      حــني          اجلنــسي،         العنــف    أن        جديــد      مــن        يؤكــد  -   ١  
           املـدنيني،           الـسكان       ضـد         مـنظم     أو          النطـاق         واسـع         هجـوم       إطار   يف    أو      احلرب       وسائل    من        كوسيلة

         إعـادة         يعـوق        وقـد                                      وإطالـة أمـدها إىل حـد كـبري،                ّ املسلّح       الرتاع      حاالت                   يؤدي إىل استفحال        قد
        حـدوث        ملنـع          فعالـة          خطـوات         اختـاذ     أن         الـصدد        هـذا    يف         ويؤكـد             الـدوليني؛        واألمن       السلم       إرساء
         الـسلم        صـون    يف        كـبريا           إسـهاما         يـسهم     أن        شـأنه       مـن       هلـا            والتـصدي        هـذه        اجلنسي       العنف       أعمال
        جـدول    يف          املدرجـة            احلـاالت    يف         النظـر        لـدى            للقيـام،             اسـتعداده       عـن       يعرب و          الدوليني؛       واألمن
         اجلنـسي          العنـف          ألعمـال           للتـصدي             االقتـضاء،        حـسب             املناسـبة،         اخلطوات      اختاذ ب       اجمللس،       أعمال
        املسلح؛       الرتاع      حاالت   يف         املرتكبة        املنظمة    أو        النطاق         الواسعة

         العنـف        أعمال     مجيع      بوقف        املسلحة         الرتاعات   يف        األطراف     مجيع         مطالبته      يكرر  -   ٢  
           وفوريا؛      كامال      وقفا       اجلنسي

ّ    يــشّجع  -   ٣   ّ      يقــّدمها       الــيت           الــسنوية           تقــاريره   يف        يــدرج    أن       علــى         العــام        األمــني            عمــال    
ــالقرارين ــات  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨   و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠             ب ــّصلة           معلوم ــن     ّ    مف ــراف      ع ـــزاعات  ال         أط            ن

       غـريه     أو        تـصاب    االغ         أعمـال            ارتكاهبـا                                                           اليت يوجـد مـن األسـباب مـا يكفـي لالشـتباه يف                      سلحة  امل
ــسي         العنــف         أشــكال     مــن ــسؤوليتها عــن هــذه       أو         اجلن ــال،                           يف م ــدرج     وأن           األعم ــات   يف        ي           مرفق
                                                          يوجد من األسـباب مـا يكفـي لالشـتباه يف ارتكاهبـا                  اليت         باألطراف       قوائم         السنوية          التقارير    هبذه

       ذلـك     عن              يف مسؤوليتها       أو     منطي      بشكل       اجلنسي       العنف       أشكال    من     غريه    أو         االغتصاب       أعمال  
           اعتزامــه      عــن         ويعــرب         األمــن؛       جملــس         أعمــال        جــدول       علــى          املدرجــة      ّ   املــسلّح         الــرتاع    الت    حـا    يف

           تركيـزا،         أكثـر       حنـو        علـى           األطـراف        تلـك       مـع           املتحـدة         األمـم           لتعامـل          أساسـا            القائمـة      هذه   ّ    اّتخاذ
        الصلة؛     ذات         اجلزاءات     جلان         إلجراءات      وفقا   ُّ   ُتّتخذ     اليت         التدابري          االقتضاء،     حسب      ذلك،   يف   مبا

       ّ     خـصوصّيته،           مراعـاة        ومـع           القـرار        هلـذا         وفقـا          يقـوم،     أن       العام    مني  األ    من        يطلب -   ٤  
   يف         اجلنـسي          العنـف       عـن          السنوية         تقاريره      ّ   تتضّمنها     اليت         القوائم   يف        األطراف       إدراج       معايري        بتطبيق

     ١٧٥            والفقــرات          يتماشــى      مبــا           القــوائم       هــذه      مــن          األطــراف       حــذف          ومعــايري      ّ    املــسلّحة             النـــزاعات
   ؛A/64/742-S/2010/181        تقريره    من     ١٨٠   و     ١٧٨   و     ١٧٦  و
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ّ     حمــّددة             التـــزامات          وتنفيــذ       قطــع      ّ    املــسلّحة             النـــزاعات      طراف    بــأ       يهيــب  -   ٥             ملكافحــة   
ّ     حمـّددة          زمنيـة      أطر     ذات      تكون       اجلنسي       العنف          واضـحة          أوامـر          إصـدار         منـها         أمـور        مجلـة          وتـشمل    
     ّ     مـدّونات    يف         اجلنـسي          العنـف        حظـر        علـى        ّ   والـنصّ        اجلنسي       العنف     حتظر          القيادية          التسلسالت   عرب

          األطـراف        تلـك  ب              كمـا يهيـب       ،       عادهلـا  ي      مـا     أو            امليدانيـة             العـسكرية           العمليات      ّ وأدلّة    وك    السل       قواعد
ّ       حمــــّددة               التـــــزامات            وتنفيــــذ         قطــــع             املناســــب           الوقــــت   يف             املزعومــــة               االعتــــداءات   يف             للتحقيــــق   
        اجلناة؛       ملساءلة

  ِ     ِقبــل      مــن             االلتزامــات       هــذه         تنفيــذ         ويرصــد     ّ    يتتّبــع    أن         العــام        األمــني      مــن        يطلــب -   ٦  
ـــزاعات         أطــراف ــ             الن ــيت        األمــن       جملــس         أعمــال        جــدول       علــى          املدرجــة    ّ  سلّحة    امل          بأعمــال        تقــوم        ال

       علـى            بانتظـام         اجمللـس         يطلـع      وأن        منطـي،         بـشكل          اجلنـسي          العنـف          أشـكال       مـن       وغريه         االغتصاب
        الصلة؛     ذات          واإلحاطات          التقارير   يف        ّ  املستجّدات     آخر

ــه      عــن          اإلعــراب        يكــرر -   ٧          حمــددة           جــزاءات        جتديــد    أو       فــرض       لــدى         ينظــر،    أن        نيت
         معـايري         حتديـد           مالئمـا،        ذلـك      كان       حيثما       منها،      أمور     مجلة   يف        املسلح،       الرتاع      حاالت  يف      اهلدف  
        األمــم         بعثــات        جبميــع         ويهيــب          األخــرى؛         اجلنــسي         العنــف          وأشــكال           االغتــصاب          بأعمــال        خاصــة
ــظ          املتحــدة ــسالم       حلف ــا         ال ــن         وغريه ــات      م ــم         بعث ــة          املتحــدة        األم ــزة          املعني ــم          وأجه            املتحــدة،        األم

          املعنيـة          العـام         لألمـني          اخلاصـة            واملمثلـة          املـسلح           والـرتاع            باألطفـال         املعـين           العامـل         الفريق      سيما   وال
             النــزاعات    يف         اجلنـسي           بـالعنف           املعنيـة          العـام         لألمـني          اخلاصـة            واملمثلـة       ّ   املـسلّح             والنــزاع          باألطفال
        جهـات       طريق    عن         املتحدة،       باألمم      األمن     جمللس         التابعة        املعنية         اجلزاءات     جلان  ُ    ُتطلع    أن      ّ   املسلّحة،

        لألمــم          التــابع        األمــن       جملــس          جــزاءات         للجــان           التابعــة          املعنيــة         اخلــرباء          وأفرقــة       رصــد  ال         أفرقــة        منــها
        اجلنسي؛        بالعنف       الصلة     ذات          املعلومات     مجيع     على         املتحدة،
          خـصوصية           مراعـاة        ومـع            االقتـضاء        حـسب          ينـشئ،     أن         العـام       األمني    من        يطلب -   ٨  

      ّ     املــسلّحة،       زاعات      النـــ   يف         اجلنــسي         العنــف        بــشأن          واإلبــالغ            والتحليــل         للرصــد           ترتيبــات        بلــد،      كــل
     االت    احلــ      مــن       ذلــك       وغــري             النـــزاعات       بعــد       ومــا      ّ    املــسلّحة             النـــزاعات   يف           االغتــصاب       ذلــك   يف     مبــا
ّ    ومنــّسق   ّ     مّتــسق      هنــج   ّ      اّتبــاع        يكفــل      مبــا   ، )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨          القــرار         بتنفيــذ   ّ      ّتــصلة  امل           املــستوى       علــى     

ّ    ويـشّجع          امليداين،        ومـع    ،        املتحـدة         لألمـم            التابعـة            الفاعلـة          اجلهـات       مـع          العمـل        علـى          العـام         األمـني      
ّ     ومقـّدمي         املـدين          اجملتمـع            ومنظمـات            الوطنيـة          املؤسسات             واجلماعـات       ّ    الـصّحية            الرعايـة          خـدمات      
           االغتـصاب          وأمنـاط            واجتاهـات         حبـاالت         يتـصل       فيما         وحتليلها          البيانات    مجع     حتسني     على           النسائية،
      مبـا             املناسـبة،           اإلجراءات      اختاذ   يف       النظر     على      اجمللس        ملساعدة   ،     اجلنسي       العنف       أشكال    من      وغريه
ّ   احملّددة         التدابري      فيها ّ    واملتدّرجة،      اهلدف               واإلبـالغ          الرصـد          بآليـة          املـساس         لعـدم       ّ    التاّمـة            املراعـاة     مع       
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          األطفــال        بــشأن  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٢   و  )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢        األمــن       جملــس         قــراري        مبوجــب     ّ     املطّبقــة
        اآللية؛     هذه        خلصوصية        الكامل          واالحترام      ّ املسلّح          والنـزاع
            والتنـسيق             والتعـاون             الـشفافية     ّ   حتقّـق         فالـة  ك         يواصـل     أن         العـام       األمني    من        يطلب -   ٩  
           واملمثلـة       ّ   املـسلّح             والنــزاع           بالطفـل           املعنيـة          العـام         لألمـني          اخلاصـة           املمثلـة       جهود    بني      كامل      بشكل
      ّ   املسلّحة؛           النـزاعات   يف       اجلنسي        بالعنف        املعنية       العام      لألمني       اخلاصة

        تعـيني     إىل       ّ ويتطلّع           اجلنسانية؛        الشؤون         مستشارو    به      يقوم      الذي        بالعمل      يرحب -    ١٠  
      ١٨٨٨           للقـــرار         وفقـــا          الـــسالم        حفـــظ          بعثـــات   يف          املـــرأة         محايـــة        شـــؤون             مستـــشاري       مـــن         مزيـــد

ــا         ويالحــظ   ؛ )    ٢٠٠٩ ( ــ       ميكــن      م ــّدموه    أن    الء ؤ   هل ّ      يق ــن     ــار   يف           إســهامات      م ــات        إط          الرصــد           ترتيب
         القرار؛     هذا       منطوق    من   ٨         بالفقرة     عمال    ُ   سُتنشأ     اليت        واإلبالغ          والتحليل
ّ  يرّحب -    ١١                 سـيناريوهات       خمتلف       على       قائمة         تدريبية      مواد      بوضع       العام      األمني       بقيام    
ّ    ويـشّجع         السالم؛      حلفظة       اجلنسي       العنف        مكافحة        لـدى          مرجعـا    ّ        اّتخاذهـا        علـى           األعـضاء          الـدول      
   ؛               وبنشر أفرادها     السالم     حلفظ        املتحدة      األمم        عمليات ل         بالتحضري        قيامها

      مــع          تتواصــل    أن            بوالياهتــا،         تــضطلع       لكــي            البعثــات،       علــى      جيــب       أنــه     ّ   يؤكّــد -    ١٢  
ّ  ويشّجع    ّ   فّعال؛    حنو     على     ّ  احمللّية      معات   اجملت          بذلك؛        القيام     على        قدراهتا     حتسني     على       العام      األمني     

        إذنـه        لـدى          اجلنـسي          العنـف          ملـسألة          الواجبة         العناية     يويل    أن         اعتزامه    عن      يعرب -    ١٣  
ّ    يـضّمن     أن         العـام         األمـني       مـن         يطلب     وأن        إياها،       جتديده      ولدى          بالواليات           الـتقين،            التقيـيم          بعثـات     
         اجلنساين؛      اجملال   يف      خربات    ء،      االقتضا     حسب

         اجلنـسي          العنـف           ملكافحـة           املتحـدة       األمم        مبادرة   يف         املشاركة          الكيانات      يشجع -    ١٤  
       عمــل       دعــم       علــى           املتحــدة،        األمــم          منظومــة   يف          املعنيــة         اجلهــات      مــن         وغريهــا          الــرتاع،        حــاالت   يف

          وتعزيـز         آنفـا        ذكورة    املـ       ّ    املـسلّحة            النـزاعات   يف       اجلنسي        بالعنف        املعنية       العام      لألمني       اخلاصة        املمثلة
           التنـسيق          زيـادة        أجـل       مـن           املعنـيني           املـصلحة          أصـحاب        مجيـع       بـني      فيما          املعلومات        وتبادل         التعاون
       علــى            االســتجابة        وحتــسني          القطــري          الــصعيد        وعلــى        املقــر         مــستوى       علــى         املهــام         تــداخل        وجتنــب
      ككل؛         املنظومة       مستوى
          وأفـراد     يني        العـسكر           األفـراد       مـن        أكـرب        عـدد        نـشر        علـى         األعضاء       الدول      يشجع -    ١٥  
        جلميـع        كـاف          تـدريب          إتاحـة         وعلـى           الـسالم،        حلفـظ           املتحـدة       األمم        عمليات   يف       اإلناث        الشرطة
                                                         علــى العنــف اجلنــسي واجلنــساين، يف مجلــة أمــور أخــرى،            الــشرطة          وأفــراد            العــسكريني          األفــراد

            مبسؤولياهتم؛        االضطالع     أجل   من
       عـدم          سياسـة        فيـذ    لتن            وتكثيفهـا        اجلهود     بذل       يواصل    أن       العام      األمني    من        يطلب -    ١٦  
   يف           العـاملني           املتحـدة         األمـم          أفـراد   ِ     ِقبـل       مـن           اجلنـسيني             واالنتـهاك            االسـتغالل       إزاء       مطلقا         التسامح
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          وتنفيــذ        تــوفري         يواصــل    أن        األمــني     مــن         كــذلك         ويطلــب           اإلنــساين؛         واجملــال         الــسالم       حفــظ       جمــال
ّ  التصّدي     جمال   يف         التوجيه ّ    املقـّدم             التـوجيهي             والتـدريب         لنـشر  ا     قبل    ما       تدريب   يف         اجلنسي       للعنف            
        حبـاالت         خاصـة            إجـراءات        وضـع        علـى          البعثات       يساعد     وأن         الشرطة،        وأفراد          العسكريني        لألفراد
ّ  للتصّدي        بعينها          بقـوات           املـسامهة            البلـدان          إمـداد           وكفالـة           امليـداين           املـستوى        علـى          اجلنـسي        للعنف      

ّ    تــضّمن       لكــي          يلزمهــا        الــذي         الــتقين          بالــدعم        شــرطة           وبــأفراد             والتــدريب         النــشر       قبــل      مــا         تــدريب    
ّ  املقّدم   ي       التوجيه ّ  التصّدي     جمال   يف        توجيها        الشرطة        وأفراد          العسكريني        لألفراد              اجلنسي؛       للعنف      

              النـــزاعات    يف          اجلنــسي            بــالعنف            املعنيــة           العــام          لألمــني           اخلاصــة            املمثلــة         يــدعو -    ١٧  
   ؛ )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨        للقرار      وفقا       اجلنسي       العنف      بشأن         اإلحاطات      تقدمي        مواصلة    إىل      ّ  املسلّحة
      عــن        اجمللــس    إىل           الــسنوية            التقــارير        تقــدمي         يواصــل    أن   م      العــا        األمــني      مــن        يطلــب -    ١٨  

         كـانون         حبلـول          املقبـل           تقريـره         يقـدم      وأن  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨   و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠          القرارين       تنفيذ
         وهـــذا  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨   و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠             القـــرارين          تنفيـــذ         بـــشأن      ٢٠١١          ديـــسمرب /    األول
   :   يلي    ما      منها      أمور     مجلة      يشمل    أن     على        القرار

          املناســب         الوقــت   يف            املعلومــات      مجــع      عــن         مفــصلة         راتيجية      واســت           تنــسيقية       خطــة   ) أ (  
        أخالقي؛       وبشكل
ــّدم      عــن           معلومــات   ) ب (   ّ    التق ــذ   يف        احملــرز       ــات         تنفي ــل         الرصــد           ترتيب           واإلبــالغ            والتحلي
   ؛ ٨        الفقرة   يف       إليها       املشار

ــ         أطــراف      عــن     ّ    مفــّصلة           معلومــات   ) ج (                         يوجــد مــن األســباب         الــيت          املــسلحة       زاعاتـ      الن
ــا ــتباه يف        مـ ــي لالشـ ــا                      يكفـ ــال            ارتكاهبـ ــصاب          أعمـ ــريه    أو            االغتـ ــن        غـ ــكال       مـ ــسي          العنـــف          أشـ           اجلنـ
                       يوجـد مـن األسـباب             الـيت            بـاألطراف                                           ً                  مسؤوليتها عن هـذه األعمـال، ومرفـق يتـضمن قائمـةً               يف   أو
       منطـي       بشكل       اجلنسي       العنف       أشكال    من     غريه    أو         االغتصاب                                  يكفي لالشتباه يف ارتكاهبا أعمال         ما
       األمن؛     جملس       أعمال      جدول     على        املدرجة   ّ لّح   املس         النـزاع      حاالت   يف     ذلك    عن          مسؤوليتها     إىل    أو

ــيت         اجلهــود      عــن           مــستكملة           معلومــات   ) د (   ــضطلع       ال ــصال         مراكــز      هبــا         ت ــة          االت           املعني
        منـسق  /       املقـيم          املنـسق       مـع        كثـب       عـن          العمـل        أجـل       مـن         املتحدة      األمم       بعثات   يف       اجلنسي        بالعنف
         العـام         لألمـني        اصـة   اخل          املمثلـة             االقتـضاء،       وعند         القطري،        املتحدة      األمم       وفريق          اإلنسانية        الشؤون
          اجلنـــسي           بـــالعنف           املعنيـــة          العـــام         لألمـــني          اخلاصـــة            واملمثلـــة      ّ    املـــسلّح             والنــــزاع            باألطفـــال           املعنيـــة

          اجلنسي؛       للعنف        التصدي     أجل    من        اخلرباء،      فريق    أو / و      ّ  املسلّحة           النـزاعات  يف
   .      الفعلي      نظره     قيد        املسألة     هذه      يبقي    أن      يقرر  -    ١٩  

  


