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    اجللسات: األسلحة الصغرية
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  صويتالقرار والت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٥٨١  
ــان/أبريل ٣٠  نيســـــــــ

٢٠٠٨    

ــام  ــني العـــ ــر األمـــ  تقريـــ
)S/2008/258  (  

   ٣٧املادة   
   (أ)دولة عضوا ٣٢

   ٣٩ادة امل
ــل   ــة املمثــ ــديرة ونائبــ املــ
الســـامي لشـــؤون نـــزع   

  السالح

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

  
 والـدامنرك  آيسـلندا : اخلمسـة  األورويب الشمال بلدان باسم( وآيسلندا وأوغندا، وأوروغواي، وإكوادور، وإسرائيل، وأستراليا، ،األرجنتني  (أ)  

د االحتـا  باسـم ( وسـلوفينيا  النكـا،  وسـري  السـورية،  العربيـة  واجلمهورية وجامايكا، وبريو، وبنن، زيل،والربا ، )والنرويج والسويد وفنلندا
 وليسـوتو،  وليختنشـتاين،  وكينيـا،  والكونغـو،  وكولومبيـا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  والفلـبني،  وغواتيماال، وشيلي، وسويسرا، ، األورويب)

  .  واليابان وهولندا، س،وهندورا ونيجرييا، والنمسا، ومالوي، واملكسيك،
    

  املرأة والسالم واألمن - ٣٥
  

  عرض عام  

ــد االســتعراض، عقــد الــس مخــس       ــرة قي خــالل الفت
جلسات واختذ ثالثة قرارات واعتمد بيانا رئاسيا بشـأن املـرأة   

املناقشات املصـاحبة هلـا   والسالم واألمن. وتناولت القرارات و
ــرار   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥مســــألة العنــــف اجلنســــي وتنفيــــذ القــ

  أساسا.  
سـبتمرب   أيلول/ ٣٠إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩  

  : القرارات املتعلقة بالعنف اجلنسي  ٢٠٠٩

ــودة يف     ــة املعقـ ــه  ١٩يف اجللسـ ، ٢٠٠٨حزيران/يونيـ
ســـاد توافـــق يف اآلراء واســـع النطـــاق بشـــأن مجيـــع اجلوانـــب 

. فقد شـدد  )٦٦٩(رئيسية ملشروع القرار املعروض على السال
املتكلمون على ضرورة مكافحة العنـف اجلنسـي خـالل مجيـع     
جوانـــب الـــرتاع، مبـــا يف ذلـــك يف منـــع نشـــوب الرتاعـــات       
واملفاوضــات بشــأن الســالم وبنــاء الســالم والعدالــة االنتقاليــة، 

__________ 

)٦٦٩(  S/2008/403.  

احملكمـة  وتوفري العالج للضحايا. وأشار العديد من الوفود إىل 
اجلنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب،   
ودعــوا إىل وجــوب إحالــة احلــاالت الــيت تنطــوي علــى العنــف 
اجلنســي إىل احملكمــة. وارتــأت ممثلــةٌ أن نــص مشــروع القــرار   

  .)٦٧٠(ينبغي أن يتضمن إشارة إىل احملكمة
ــرار     ــفه القــ ــرار بوصــ  ١٨٢٠واعتمــــد مشــــروع القــ

ــف اجلنســي، حــني     ٢٠٠٨( ــس أن العن ــه ال ــد في ــذي أكّ ) ال
يستخدم كأسـلوب مـن أسـاليب احلـرب السـتهداف املـدنيني       
عمدا، أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السـكان  
املــدنيني، قــد يــؤدي إىل اســتفحال حــاالت الــرتاع املســلّح إىل  

 وقـد يعـوق إعـادة إرسـاء السـالم واألمـن الـدوليني.        حد كبري
وأكد الس أيضا ضرورة استثناء جرائم العنـف اجلنسـي مـن    
أحكام العفـو العـام يف سـياق عمليـات حـل الرتاعـات، وأكّـد        
اعتزامه أن يأخذ يف االعتبار التدابري احملددة اهلـدف واملتدرجـة   

  لعنف اجلنسي.  التنفيذ املتخذة ضد األطراف املسؤولة عن ا
__________ 

)٦٧٠(  S/PV.5916   و Corr.1 (ليختنشتاين). ٤١، الصفحة   
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ــتمع الــــس إىل  ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٧ويف    ، اســ
إحاطة قدمها األمني العام فأشار فيهـا إىل بعـض التقـدم احملـرز     

)، لكنــه اســتدرك قــائال إن   ٢٠٠٨( ١٨٢٠ذ القــرار يف تنفيــ
ــف     ــال العنـ ــالل أعمـ ــن خـ ــدنيني مـ ــد للمـ ــتهداف املتعمـ االسـ
ــيت تســتخدم       ــن الترســانة ال اجلنســي مســتمر وأصــبح جــزءا م
ــة واقتصــادية.    لتحقيــق أهــداف عســكرية وسياســية واجتماعي
ــي       ــف اجلنسـ ــع العنـ ــة ملنـ ــراءات ملموسـ ــاذ إجـ ــا إىل اختـ ودعـ

ا: (أ) رد متعــــدد القطاعــــات؛ والتصــــدي لــــه، بطــــرق منــــه
التركيـــز املتواصـــل علـــى التصـــدي للعنـــف اجلنســـي يف   (ب)

ختطيط واليات البعثات وتنفيذها؛ (ج) اختتام اجلمعيـة العامـة   
مداوالا بشأن إنشاء مؤسسـة تابعـة لألمـم املتحـدة للنـهوض      
باملســاواة بــني اجلنســني وحقـــوق اإلنســان الواجبــة للمـــرأة،      

ه بتعــيني مســؤول كــبري جديــد علــى   والــذي اقتــرح أن يدعمــ 
ــف اجلنســي؛ (د) حتســني      ــع العن ــل م ــة للتعام مســتوى املنظوم
رصد العنف اجلنسي والتحقيق فيـه وتوثيقـه. وأهـاب بـالس     
أن يـأذن علـى الفـور بإنشـاء جلنـة حتقيـق مسـتقلة توكـل إليهـا          
مهمـــة التحقيـــق يف انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان والقـــانون      

ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  اإلنســـاين الـــدويل يف تشـــاد
. ويف أعقاب اإلحاطة، أعرب عـدة ممـثلني عـن    )٦٧١(والسودان

األمــل يف أن يــتم التوصــل مبكــرا إىل اتفــاق بشــأن هيئــة تابعــة 
لألمــم املتحــدة معنيــة بالشــؤون اجلنســانية، ارتــأى الــبعض أنــه  
ينبغـــي أن يأخـــذ يف االعتبـــار الواليـــات املنصـــوص عليهـــا يف  

). ودعــــــــا ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥القــــــــرارين 
العديد من املمثلني الس إىل أن يعاجل مسـألة العنـف اجلنسـي    
بطريقة منتظمة يف مداوالته اليوميـة. وأبـدى معظـم املـتكلمني     
ــالعنف     ــة ب ــة إىل إدراج أحكــام متعلق ــدهم للتوصــية الداعي تأيي
اجلنســي يف الواليــات الــيت يســندها الــس ســواء فيمــا يتعلــق   

__________ 

)٦٧١(  S/PV.6180 ٤-٢، الصفحات.   

ــنظم ا ــذلك يف    بـ ــالم، وكـ ــظ السـ ــات حفـ ــزاءات أو بعمليـ جلـ
  متطلبات اإلبالغ.

ــبتمرب  ٣٠ويف    ــس يف  ٢٠٠٩أيلول/ســ ــب الــ ، طلــ
ــراره  ــثال خاصــا    ٢٠٠٩( ١٨٨٨ق ــام مم ــني الع ــني األم ) أن يع

عي يتــوىل مهمــة القيــادة املتســقة واالســتراتيجية وبــذل مســا      
ــات     ــي يف الرتاعـ ــف اجلنسـ ــدي للعنـ ــل التصـ ــن أجـ ــدعوة مـ الـ
املسلحة، أساسا، من خالل املبـادرة املشـتركة بـني الوكـاالت     

مبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنســي يف حــاالت  ”
ويف أحكام أخرى ترمي إىل تعزيز التصـدي ملشـكلة   “. الرتاع

تتعلـق   العنف اجلنسي، قرر الس أيضـا إدراج أحكـام حمـددة   
حبمايــة النســاء واألطفــال مــن االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال   
العنــف اجلنســي يف واليــات عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ       
الســالم؛ وأهــاب بــاألمني العــام إيفــاد فريــق خــرباء علــى وجــه 
السرعة للوقوف على احلاالت اليت تشكل مصدر قلـق خـاص   

  فيما يتصل بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح.  
 تشـرين األول/  ٥و ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩  

  )  ٢٠٠٠( ١٣٢٥: تنفيذ القرار ٢٠٠٩أكتوبر 

ــة جملــــــس األمــــــن      املعقــــــودة يف  ٦٠٠٥يف جلســــ
ــى  ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٩ ، أمجـــع املتكلمـــون علـ

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥اإلشارة إىل التقـدم احملـرز منـذ اختـاذ القـرار      
اركة املـرأة يف عمليـات   من حيث زيادة التركيز على أمهية مش

السالم واحلاجة إىل تعميم منظـور جنسـاين يف مسـائل السـالم     
واألمن، إال أم ذكروا أن مثة الكـثري ممـا زال يـتعني بذلـه مـن      
أجــل تنفيــذ ذلــك القــرار، وال ســيما فيمــا يتعلــق حبمايــة املــرأة 
ــود عــن      ــات الســالم. وأعربــت عــدة وف ومشــاركتها يف عملي

ــدها لتوصــيات األ  ــذ    تأيي ــهوض بتنفي ــة إىل الن ــام الداعي مــني الع
القرار، وال سـيما فيمـا يتعلـق بزيـادة االسـتعانة باالجتماعـات       

  ‘‘.  آريا’’املعقودة بصيغة 
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أكـــد فيـــه  )٦٧٢(م الـــسمث أدىل الـــرئيس ببيـــان باســـ  
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الــس مــن جديــد التزامــه بتنفيــذ القــرارين  

ــام أن يعـــد  ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ــا إىل األمـــني العـ ) وطلـــب أيضـ
  ).  ٢٠٠٠( ١٣٢٥تقريرا عن تنفيذ القرار 

لــس ، أعــاد ا٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر   ٥ويف   
ــراره  ــابقة ذات   ٢٠٠٩( ١٨٨٩يف قــ ــه الســ ــد قراراتــ ) تأكيــ

ــادة عــدد        ــتراتيجية لزي ــني العــام لوضــع اس ــدعا األم الصــلة، ف
ــة      ــه، وخاصـ ــدة بامسـ ــاعي احلميـ ــذل املسـ ــات لبـ ــاء املعينـ النسـ

__________ 

)٦٧٢(  S/PRST/2008/39 .   

ــدابري    ــاذ تـ كممـــثالت خاصـــات ومبعوثـــات خاصـــات، واختـ
لزيـــادة مشـــاركة املـــرأة يف البعثـــات السياســـية وبعثـــات بنـــاء  

وحفــظ الســالم. وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن   الســالم 
يعـرض علــى نظــر الــس يف غضـون ســتة أشــهر جمموعــة مــن   
املؤشرات الستخدامها على املستوى العاملي لتتبع تنفيـذ قـراره   

ــترك    ٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــاس مشـ ــة أسـ ــون مبثابـ ــن أن تكـ )، ميكـ
لتقــدمي التقــارير مــن قبــل كيانــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة   

ت الدولية واإلقليمية األخرى والدول األعضاء بشـأن  واملنظما
  .تنفيذ ذلك القرار

    
    اجللسات: املرأة والسالم واألمن

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩١٦  
ــه  ١٩ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٨    

ــة   ــالة مؤرخـــــ  ٤رســـــ
ــه   ٢٠٠٨حزيران/يونيـ

ــة إىل األمــــــني  موجهــــ
العام من املمثـل الـدائم   
للواليـــــــات املتحـــــــدة 
األمريكيــة لــدى األمــم  

  ) S/2008/364املتحدة (

 ١٦رســــالة مؤرخــــة 
ــه  حزيران/يونيـــــــــــــــ

ــل   ٢٠٠٨ ــن املمثــ مــ
ــة  الـــــــدائم للمملكـــــ
ــدة  املتحــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/402 ،(
مشــروع قــرار مقــدم   

 )أ(دولة عضوا ٥٠من 

)S/2008/403(  

   ٣٧املادة 
   )ب(دولة عضوا ٣٨

   ٣٩املادة 
رئـيس اجلمعيـة العامـة،    
والقائد السـابق للفرقـة   
العسكرية التابعـة لبعثـة   
ــم املتحــدة    ــة األم منظم
ــة الكونغـــو   يف مجهوريـ
الدميقراطيــــة، ورئــــيس 

ســـــالم، جلنـــــة بنـــــاء ال
ــوض املعـــــــــين   واملفـــــــ
بالســـــــــالم واألمـــــــــن 

  باالحتاد األفريقي 

األمـــــني العـــــام، 
ونائــــب األمــــني 
العــــام، ومجيــــع   

 )ج(أعضاء الس
  ومجيع املدعوين

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠القـــ
  ال أحد -  ال أحد - ١٥

٦٠٠٥    
 األول/  تشـــــرين ٢٩

   ٢٠٠٨أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
املــرأة والســالم واألمــن 

)S/2008/622  (  
ــة   ــالة مؤرخـــــ  ١٥رســـــ

تشــــرين األول/أكتــــوبر  
ــة إىل  ٢٠٠٨ موجهــــــــــ

األمــني العــام مــن املمثــل  
الدائم للصني لدى األمم 

  ) S/2008/655( املتحدة

   ٣٧املادة   
   )د(دولة عضوا ٣٥

   ٣٩املادة 
ــارة اخلاصــــــة   املستشــــ
ــة   ــام املعنيــ لألمــــني العــ
ــانية   ــؤون اجلنســـ بالشـــ
والنـــــــهوض بـــــــاملرأة، 

ــام  و ــني العـ وكيـــل األمـ
ــظ   ــات حفـــــــ لعمليـــــــ
الســــــــالم، واملــــــــديرة 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

  املدعوين

S/PRST/2008/39  
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

التنفيذية لصندوق األمـم              
املتحدة اإلمنـائي للمـرأة،   
ومنســـق الفريـــق العامـــل 
للمنظمات غري احلكومية 
املعـــين بـــاملرأة والســــالم   
واألمن، واملراقب الـدائم  
لالحتـــاد األفريقـــي لـــدى 

  األمم املتحدة 
٦١٨٠    

آب/أغســــــــــطس  ٧
٢٠٠٩    

ــني العــــام    ــر األمــ تقريــ
ــرار    ــالً بقــ ــدم عمــ املقــ

ــن   ــس األمــ  ١٨٢٠جملــ
)٢٠٠٨) (S/2009/362(   

   ٣٧املادة   
   (هـ)دولة عضوا ٦٠

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
الـــس، ومجيـــع 

  املدعوين

  

٦١٩٥    
أيلول/ســــــبتمرب  ٣٠

٢٠٠٩    

ــام   ــني العــ ــر األمــ تقريــ
ــرار   ــالً بقــ ــدم عمــ املقــ

 ١٨٢٠جملــــس األمــــن 
)٢٠٠٨) (S/2009/362(   

مشروع قرار مقدم من 
ــة عضـــــوا  ٦٨  )و(دولـــ

)S/2009/489  (  

   ٣٧املادة 
   )ز(دولة عضوا ٥٨

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 

   )ح(الس

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

٦١٩٦    
 تشــــــــرين األول/ ٥

   ٢٠٠٩أكتوبر 

ام عـن  تقرير األمني العـ 
املــرأة والســالم واألمــن 

)S/2009/465  (  
ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٨رســـ

 ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب 
ــة إىل األمــــــني  موجهــــ
العام من املمثـل الـدائم   

لـدى األمـم   لفييت نام 
  ) S/2009/490املتحدة (

مشروع قرار مقدم من 
ــوا ٢١  )ط(دولـــــة عضـــ

)S/2009/500  (  

   ٣٧املادة 
   )ي(دولة عضوا ٤٠

   ٣٩املادة 
املستشارة اخلاصة لألمني 
العــــام املعنيــــة بالقضــــايا 
اجلنســــــانية والنــــــهوض  

رأة، واملديرة التنفيذية بامل
لصــندوق األمــم املتحــدة 
اإلمنـــائي للمـــرأة، وممثلـــة 
ــل   ــق العامــــــــــ الفريــــــــــ
للمنظمات غري احلكومية 
املعـــين بـــاملرأة والســــالم   
واألمن، واملراقب الـدائم  
بالنيابة لالحتـاد األفريقـي   

  لدى األمم املتحدة 

ــني   ــب األمـــ نائـــ
العــــام، ومجيــــع   
أعضــــــــــــــــــــــاء 

ــس ، )ك(الــــــــــــ
  ومجيع املدعوين

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

  
 وبوركينـا  ،وبنمـا  ،وبلغاريـا  ،وبلجيكـا  ،والربتغـال  ،وإيطاليا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأملانيا ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،أرمينيا  (أ)  

 وجنـوب  ،الكونغـو الدميقراطيـة   ومجهوريـة  ،كوريـا  ومجهورية ،املتحدة ترتانيا ومجهورية ،التشيكية واجلمهورية ،وجامايكا ،وبولندا ،فاسو
 ،وكرواتيـا  ،وقـربص  ،وفنلنـدا  ،وفرنسـا  ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،مارينو وسان ،ورومانيا ،والدامنرك ،أفريقيا
 ،ى وأيرلنــدا الشــماليةالعظمــ لربيطانيــا املتحــدة واململكــة ،ومالطــة ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا ،ولكســمربغ ،تفيــاوال ،وكوســتاريكا ،وكنــدا

   .واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،وهولندا ،وهنغاريا ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج
 ،والربتغـال  ،لربازيلوا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأملانيا ،وإكوادور ،وأفغانستان ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،األرجنتني  (ب)  

 ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،التشيكية واجلمهورية ،وجامايكا ،وتونغا ،وتونس ،وبولندا ،واهلرسك والبوسنة ،وبنن ،وبنغالديش ،وبلغاريا
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 ،ورومانيـا  ،اوروانـد  ،والـدامنرك  ،)والطفـل  األسـرة  وشـؤون  اجلنسـانية  الشـؤون  وزيـرة ( لدميقراطيـة ا الكونغو ومجهورية ،كوريا ومجهورية
ــارينو وســان ــلفادور ،م ــلوفاكيا ،والس ــلوفينيا ،وس ــرا ،والســويد ،وس ــيلي ،وسويس ــراق ،وش ــا ،والع ــبني ،وغان ــدا ،والفل ــربص ،وفنلن  ،وق

ــدا ،وكازاخســتان ــا ،وكن ــا ،وكولومبي ــ ،ولكســمربغ ،والتفي ــرة( اوليربي ــة وزي ــا ،)اخلارجي  ،واملكســيك ،ومالطــة ،وليختنشــتاين ،وليتواني
   .واليونان ،واليابان ،وهولندا ،وهنغاريا ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،وموريتانيا

ن بني األجيال؛ وبلجيكا بوزير التعاون اإلمنـائي؛  كانت كراوتيا ممثلَةً بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة األسرة وشؤون احملاربني القدماء والتضام  (ج)  
وفرنسا بوزيرة الدولة للشؤون اخلارجيـة؛ والصـني بـاملبعوث اخلـاص لـوزير خارجيتـها؛ وإيطاليـا بوكيـل وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة؛             

   .واململكة املتحدة باملدعية العامة لربيطانيا وويلز
 ،وبـنغالديش  ،والربتغـال  ،وآيسـلندا  ،اوأيرلنـد  ،وأوغنـدا  ،املتحـدة  العربية واإلمارات ،وأملانيا ،أفغانستانو ،وإسرائيل ،وأستراليا ،األرجنتني  (د)  

 ،وسويســرا ،والســويد ،وســوازيلند ،وروانــدا ،والــدامنرك ،كوريــا ومجهوريــة ،وتونغــا) اجلمهوريــة رئاســة ديــوان رئــيس نائبــة( وبــيالروس
 ،وميامنـار  ،واملكسـيك  ،واملغـرب  ،وليختنشـتاين  ،وكينيـا  ،والكونغـو  ،وكولومبيا ،وكندا ،تانوكازاخس ،وفنلندا ،والفلبني ،وغانا ،وشيلي

   .واليابان ،والنمسا ،والنرويج
ــتني  (هـ)   ــا ،وإكــوادور ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،األرجن ــا ،وآيســلندا ،وأملاني ــابوا ،وإيطالي ــا وب ــدة غيني  ،وبلجيكــا ،والربازيــل ،اجلدي

 ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،وروانـدا  ،أفريقيـا  وجنـوب  ،وريـا ك ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،ليشـيت  - وتيمـور  ،وبـريو  ،وبنغالديش
   .وهولندا ،ونيجرييا ،والنرويج ،وليختنشتاين ،وكينيا ،وكندا ،وفنلندا ،وسرياليون

 ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،وإيطاليــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأملانيــا ،انيــاوألب ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،وأرمينيــا ،األرجنــتني  (و)  
 ترتانيـا  ومجهوريـة  ،التشـيكية  واجلمهوريـة  ،األسـود  واجلبـل  ،وتركيـا  ،وبولندا ،واهلرسك والبوسنة ،فاسو وبوركينا ،وبنن ،وبنما ،وبلغاريا
 ،وجورجيــا ،أفريقيــا وجنــوب ،الســابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة ،الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة ،كوريــا ومجهوريــة ،املتحــدة
 ،وغانـا  ،وصـربيا  ،وشـيلي  ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،والسنغال ،وسنغافورة ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامنرك ،وجيبويت
 ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا ،وليربيــا ،ربغولكســم ،والتفيــا ،وكوســتاريكا ،ديفــوار وكــوت ،وكنــدا ،وكرواتيــا ،وقــربص ،وفنلنــدا ،وفرنســا
 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،وموناكو ،ومنغوليا ،الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة ،سيكواملك ،ومالطة
   .واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،وهولندا ،وهنغاريا ،واهلند

 ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،وإيطاليــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأملانيــا ،وألبانيــا ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،وأرمينيــا ،نــتنياألرج  (ز)  
 ،كوريـا  ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيا ومجهورية ،التشيكية واجلمهورية ،األسود واجلبل ،وبولندا ،واهلرسك والبوسنة ،وبنن ،وبنما ،وبلغاريا

 ،وروانـدا  ،والـدامنرك  ،وجيبـويت  ،وجورجيـا  ،أفريقيـا  وجنـوب  ،ا اليوغوسـالفية السـابقة  مقـدوني  ومجهورية ،الدميقراطية الكونغو مجهوريةو
 ،وكنــدا ،وقــربص ،وفنلنــدا ،وغانــا ،وصــربيا ،وشــيلي ،وسويســرا ،والســويد ،والســنغال ،وســنغافورة ،وســلوفينيا ،وســلوفاكيا ،ورومانيــا
 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييـا  ،والنـرويج  ،ومونـاكو  ،ومنغوليـا  ،ومالطـة  ،ينوليختنشـتا  ،وليتوانيـا  ،وليربيـا  ،ولكسمربغ ،اوالتفي ،ديفوار وكوت
  .  واليونان ،وهولندا ،وهنغاريا ،واهلند

يـات املتحـدة بـوزيرة    كانت بوركينا فاسو ممثّلةً بوزير اخلارجيـة والتعـاون اإلقليمـي؛ وفرنسـا بـوزير الدولـة للتعـاون والفرانكفونيـة؛ والوال          (ح)  
  خارجيتها.  

 ،وفنلنـدا  ،والفلـبني  ،وفرنسـا  ،وسـنغافورة  ،أفريقيـا  وجنوب ،الشعبية الدميقراطية الو ومجهورية ،وتركيا ،فاسو وبوركينا ،وإيطاليا ،أوغندا  (ط)  
 ،والنمسـا  ،والنـرويج  ،الشـمالية  نـدا وأيرل العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة واململكة ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،نام وفييت
   .واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،واهلند

 ،اجلديــدة غينيــا وبــابوا ،وإيطاليــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأوكرانيــا ،وإندونيســيا ،وأملانيــا ،وإكــوادور ،وأفغانســتان ،وأســتراليا ،األرجنــتني  (ي)  
ــة ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،والربازيــل ــا ومجهوريــة ،املتحــدة رتانيــات ومجهوري ــة الشــعبية ومج ،كوري ــا وجنــوب ،هوريــة الو الدميقراطي  ،أفريقي
 ،وفنلنـدا  ،)البوليفاريـة  – مجهوريـة ( وفرتويـال  ،والفلـبني  ،وصـربيا  ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،وسنغافورة ،النكا وسري ،والدامنرك
 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييـا  ،والنـرويج  ،حـدة) املو - واليات( وميكرونيزيا ،ومصر ،وليختنشتاين ،ولكسمربغ ،وكولومبيا ،وكندا ،وكمبوديا

  . وهولندا ،واهلند
  كانت فييت نام ممثلَةً بنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية.  (ك)  
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ــاملرأة والســال      م تعمــيم مراعــاة املســائل املتصــلة ب
  واألمن يف قرارات جملس األمن

بــات جملــس األمــن يــدرج بشــكل متزايــد العناصــر         
ــرأة والســالم واألمــن، يف     ــل امل ــالبنود املواضــيعية، مث ــة ب املتعلق

. وتـرد يف اجلـدول   )٦٧٣(قراراته املتعلقة حباالت يف بلدان معينـة 
ــة علــى األحكــام املتعلقــة      ــع األمثل ــود، مجي ــايل، حســب البن الت

م واألمـن الـيت أدرجـت يف القـرارات املتخـذة يف      باملرأة والسال
إطار بنود أخرى. وال يتضمن اجلدول إدماج العناصر املتصـلة  
باملرأة والسالم واألمن يف واليات اهليئـات الفرعيـة، ألن تلـك    

  .العناصر مشمولة باجلزء العاشر
وتتعلــق األحكــام املــذكورة باملســاواة بــني اجلنســني،      

نسي واجلنساين، وأمهية مشـاركة املـرأة   واحلماية من العنف اجل
يف عمليات السالم واحليـاة السياسـية، وتعمـيم مراعـاة منظـور      
جنســاين يف األنشــطة املتصــلة بالســالم واألمــن. وقــد وجهــت  
األحكام إما إىل الدول األعضـاء وإمـا إىل األمـني العـام، وهـي      

ات تتضمن املواقف املعربة عن إدانة التمييز ضـد النسـاء والفتيـ   
أو العنف اجلنسي واجلنساين، وتدعو إىل توفري احلماية هلـن أو  
مشــاركتهن علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال، والتحقيــق يف       
االستغالل والعنـف اجلنسـيني أو مقاضـاة مرتكبيهمـا، وتـدعو      

__________ 

لالطــالع علــى معلومــات عــن تعمــيم مراعــاة البنــود املواضــيعية    )٦٧٣(
فيمــا يتعلــق باألطفــال  ٣١اجلــزء، القســم  األخــرى، انظــر هــذا 

يتعلــق حبمايــة املــدنيني   فيمــا  ٣٣لرتاعــات املســلحة، والقســم وا
   يف الرتاعات املسلحة. 

إىل إدراج إجــراءات وقائيــة أو متطلبــات اإلبــالغ يف تقــارير     
  األمني العام وفرض اجلزاءات.  

ــن   وقـــد أدرج    ــه عـ ــام يف قراراتـ الـــس تلـــك األحكـ
أفغانســـتان وبورونـــدي وتشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  
واملنطقة دون اإلقليمية، وكوت ديفـوار، وقـربص، ومجهوريـة    
الكونغو الدميقراطية، وجورجيـا، ومنطقـة الـبحريات الكـربى،     
وغينيا، وهاييت، والعراق، وليربيا، والشرق األوسـط، ونيبـال،   

ليشــيت، والصــحراء الغربيــة. -والســودان، وتيمــوروالصــومال، 
بيانـات   ٤قـرارا (مـن بينـها     ٤٩ومن القـرارات البـالغ عـددها    

  قرارا مبوجب الفصل السابع من امليثاق.   ١٩رئاسية)، اتخذ 
ــرارين     ــع القــ ــيا مــ  ١٨٨٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢٠ومتشــ

)، أدرج الس مطالب باختاذ التدابري الكفيلة حبمايـة  ٢٠٠٩(
املدنيني من العنف اجلنسـي يف قراراتـه املتعلقـة بكـوت ديفـوار      
ــس      ــاول ال ــة والســودان. وتن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ومجهوري

قــا مــع االســتغالل   سياســة األمــني العــام لعــدم التــهاون إطال    
ــات حلفــظ     ــه املتعلقــة بعشــر بعث ــهاك اجلنســيني يف قرارات واالنت

بعثـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، قـرر الـس،       ١٧السالم من بـني  
يف قــرار يتعلــق جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، تطبيــق تــدابري 
جزاءات على األشـخاص الـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة      

ــتهدا   ــمل اسـ ــدويل تشـ ــانون الـ ــاء يف  للقـ ــال أو النسـ ف األطفـ
حاالت الـرتاع املسـلح، مبـا يف ذلـك القتـل والتشـويه والعنـف        

  اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري.

    
    : أحكام خمتارة٢٠٠٩-٢٠٠٨تعميم مراعاة املسائل املتصلة باملرأة والسالم واألمن يف قرارات جملس األمن، 

  األحكام  املقرر

 احلالة يف أفغانستان  

م بالتقــدم امللحــوظ الــذي حتقــق يف مســألة املســاواة بــني اجلنســني يف أفغانســتان يف الســنوات يســلّ  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
األخرية، ويدين بشدة استمرار أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ويؤكد أمهية تنفيـذ  

)، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل إدراج املعلومــات املتصــلة   ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــرار الــس 
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  األحكام  املقرر

ة إدماج املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقاريره إىل الس بعملي  
 )٢٨(الفقرة 

ــذي حتقــق يف مســألة املســاواة بــني اجلنســني يف أفغانســتان يف الســنوات     بالتقــدم امل يســلّم  )٢٠٠٩( ١٨٦٨القرار  لحــوظ ال
األخرية، ويـدين بشـدة اسـتمرار أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات، وال سـيما العنـف            

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الرامي إىل منع الفتيات من االلتحاق باملدارس، ويؤكد أمهية تنفيذ قراري الس 
ويطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل إدراج املعلومـات املتصـلة بعمليـة إدمـاج        )، ٢٠٠٨( ١٨٢٠و 

  )٢٩املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقاريره إىل الس (الفقرة 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القــــــــــرار 

  (الفصل السابع)
يؤكد [...]أمهية إحراز حكومة أفغانستان مزيدا من التقدم يف وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب      
وتعزيز املؤسسات القضـائية وسـيادة القـانون واحتـرام حقـوق اإلنسـان داخـل أفغانسـتان، مبـا يف          

ت، ويف إعـادة بنـاء قطـاع السـجون يف أفغانسـتان وإصـالحه       ذلك حقوق اإلنسان للنساء والفتيا
  (الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة)

    احلالة يف بوروندي
يشــجع [...] حكومــة بورونــدي علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع مجيــع الشــركاء الــدوليني، بوضــع    )٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 

تمـاعي  استراتيجية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإرساء األسـس إلعـادة اإلدمـاج االج   
االقتصادي املستدام للجنود املسرحني واملقاتلني السابقني والالجئني العائدين واملشردين وغريهم من 

 ١٣٢٥الفئــات املتــأثرة بــالرتاع، وخباصــة النســاء واألطفــال، وذلــك وفقــا لقــرارات جملــس األمــن    
  )١١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤) و ٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٠(

خاص عن قلقه إزاء استمرار العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، يعرب بوجه   
وحيث حكومة بوروندي على اختاذ اخلطوات الالزمة، بوسـائل منـها سـن تشـريعات خاصـة ملنـع       

  )١٤مزيد من االنتهاكات وضمان حماكمة املسؤولني عن ارتكاا، وفقا للقانون الدويل (الفقرة 
يشــجع حكومــة بورونــدي علــى مواصــلة بــذل اجلهــود ملواجهــة حتــديات توطيــد دعــائم الســالم،     )٢٠٠٩( ١٩٠٢القرار 

عدالـة ومحايـة حقـوق    سيما احلكم الدميقراطي وإصالحات قطاع األمن وحيـازة األراضـي وال    وال
  )١٢اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على حقوق املرأة والطفل (الفقرة 

يشجع حكومة بوروندي على أن تقوم، بالتعاون مع مجيع الشركاء الدوليني، مبا يف ذلك مكتب   
ليـة  األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، بإمتـام عم  

نـزع الســالح والتســريح واسـتراتيجية إعــادة اإلدمــاج االجتمـاعي واالقتصــادي املســتدام للجنــود    
املسرحني واملقاتلني السابقني والالجئني العائدين واملشردين وغريهم من الفئات الضـعيفة املتـأثرة   

م، علـى  بالرتاع، وخباصـة النسـاء واألطفـال، وحيـث الشـركاء الـدوليني، وخباصـة جلنـة بنـاء السـال          
  ) ١٥الوقوف على أهبة االستعداد لدعم ذلك (الفقرة 
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  األحكام  املقرر

يعرب بوجه خاص عن قلقه إزاء استمرار العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس،     
وحيث حكومة بوروندي على مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة ملنـع وقـوع مزيـد مـن االنتـهاكات      

  ) ١٩ىل العدالة (الفقرة وضمان تقدمي املسؤولني عن ارتكاا إ
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

S/PRST/2009/13      ا مبوجب القانون اإلنسـاين الـدويل، وخباصـة احتـرالس جبميع األطراف الوفاء بالتزامام يهيب ا
أمن املدنيني، مبن فـيهم النسـاء واألطفـال والعـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو          

  األمم املتحدة (الفقرة اخلامسة)
   وت ديفواراحلالة يف ك

) ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

يهيــب جبميــع األطــراف املعنيــة أن تكفــل معاجلــة مســألة محايــة املــرأة والطفــل لــدى تنفيــذ اتفــاق   
السياسي ويف مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتـهاء الـرتاع، وكـذلك يف مواصـلة رصـد       واغادوغو

  ) ٦حالة املرأة والطفل واإلبالغ عنها (الفقرة 
يطلب أيضا إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالة االمتثال الكامـل يف عمليـة     

ــا إزاء   األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار لسياســة األمــم     ــة يف عــدم التســامح إطالق املتحــدة املتمثل
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وإبقاء الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على 
اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبا يف ذلك التوعية من خالل التدريب قبل نشر القوات، وعلى 

ساءلة الكاملة يف احلاالت الـيت يسـلك فيهـا أفـراد تـابعون هلـا       اختاذ إجراءات أخرى بغية كفالة امل
  ) ١١سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨٢٦القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ألطراف املعنية أن تكفل معاجلـة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق         يهيب جبميع ا
واغادوغو السياسي، وكـذلك خـالل مـرحليت الـتعمري واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع، مبـا يف ذلـك           

  ) ٦مواصلة رصد حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها (الفقرة 
سان جلميع اإليفـواريني علـى قـدم املسـاواة يف إطـار      يؤكد أمهية ضمان محاية واحترام حقوق اإلن  

النظام االنتخايب، وخباصة إزالة العقبات والتحديات الـيت تعتـرض سـبيل مشـاركة املـرأة يف احليـاة       
  ) ٧العامة واخنراطها الكامل فيها (الفقرة 

ل عمليـة األمـم   يطلب إىل األمني العام مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة االمتثـال التـام داخـ          
املتحدة يف كوت ديفوار لسياسة األمم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل       
واالنتهاك اجلنسيني وإبقـاء الـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ            

اإلجـراءات   ، وغريهـا مـن  اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبا فيها التدريب للتوعية قبل نشر القـوات 
  ) ١٥لكفالة املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 
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) ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــــــــــرار   
  ) (الفصل السابع

إذ يالحظ مرة أخرى مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ضد املدنيني، مبا يف ذلك 
حوادث العنف اجلنسي الكثرية، بالرغم من التحسن املطرد يف حالة حقوق اإلنسان عمومـا، وإذ  
 يؤكد وجوب تقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل القضاء، وإذ يكرر اإلعراب عن إدانته الشديدة

جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار، وإذ يشري إىل قراريه 
) ٢٠٠٥( ١٦١٢) بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وقــراره   ٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥

) بشـأن محايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح      ٢٠٠٦( ١٦٧٤بشأن األطفال والرتاع املسلح، وقـراره  
  لسابعة من الديباجة) (الفقرة ا

) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

 إذ يالحظ مع القلق استمرار حاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان ضـد املـدنيني يف أجـزاء خمتلفـة مـن        
البلد، مبا يف ذلك حوادث العنف اجلنسي الكـثرية، بـالرغم مـن التحسـن املطّـرد يف حالـة حقـوق        
ــة، وإذ يكــرر        ــهاكات إىل العدال ــرتكيب هــذه االنت ــا، وإذ يؤكــد وجــوب تقــدمي م اإلنســان عموم
اإلعراب عن إدانته القاطعة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف كـوت   

  (الفقرة العاشرة من الديباجة)  ديفوار
) بشـأن املـرأة والسـالم واألمـن،     ٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥وإذ يشري أيضـا إىل قراريـه     

وإذ يـدين مجيـع أنـواع العنـف اجلنســي، وإذ يؤكـد مـرة أخـرى أمهيــة مشـاركة املـرأة، علـى قــدم           
السالم واألمن،  سالم وتعزيزاملساواة مع الرجل وعلى حنو تام يف مجيع اجلهود اليت تبذل لصون ال

وضرورة تعزيز دورها يف صنع القرار فيما يتعلق مبنع نشوب الرتاعات وحلها، وإذ يشجع األمني 
العام على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياق تنفيذ الوالية املنوطة بعمليـة األمـم املتحـدة يف    

  كوت ديفوار (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) 
هيب جبميع األطراف املعنية أن تكفل مراعاة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق        ي  

واغادوغو السياسي، وكذلك يف مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء الرتاع، مبا يف ذلك مواصلة 
عنـها  رصد حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها، وأن تكفل التحقيق يف مجيع االنتهاكات املبلـغ  

  ) ١١وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة (الفقرة 
يهيب جبميع األطراف اإليفوارية اختاذ التدابري الالزمة لالمتناع عن ارتكاب مجيع أشكال العنـف    

إنفاذ التدابري التأديبية العسكرية  اجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني منها، واليت ميكن أن تشمل
بدأ مسؤولية القيادة وتدريب القوات على مجيع أشـكال العنـف اجلنسـي حظـرا     املناسبة والتقيد مب

  ) ١٢باتا (الفقرة 
فئاته يف العملية االنتخابية وكفالة املساواة يف  يؤكد أمهية مشاركة اتمع املدين اإليفواري جبميع  

سـيما أمهيـة إزالـة    حقوق اإلنسان لكل إيفواري فيما يتعلق بالنظام االنتخايب، وال  محاية واحترام
  ) ١٣العقبات والتحديات اليت تعترض مشاركة املرأة يف احلياة العامة بشكل كامل (الفقرة 
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يطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التام يف عملية األمم املتحـدة      
ح إطالقا إزاء االستغالل واالنتـهاك  يف كوت ديفوار لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسام

اجلنسيني وإبقاء الس على علم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات         
الوقائية املناسبة، مبا فيها توفري التدريب دف التوعية قبل نشر القوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات    

  ) ٢٦ا سلوكا من هذا القبيل (الفقرة لكفالة املساءلة التامة يف حالة إتيان أفراد قوا
) ٢٠٠٩( ١٨٨٠القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
ه يف العمليـة االنتخابيــة  يؤكـد أيضـا أمهيــة مشـاركة اتمـع املــدين اإليفـواري الشـاملة جبميــع فئاتـ       

وكفالة املساواة يف محاية واحترام حقوق اإلنسان لكـل إيفـواري فيمـا يتصـل بالنظـام االنتخـايب،       
وعلى اخلصوص احترام حرية الرأي والتعبري، وأمهيـة إزالـة العقبـات والتحـديات الـيت حتـول دون       

  ) ٩مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف احلياة العامة (الفقرة 
يهيب جبميع األطراف املعنية كفالة مراعاة محاية النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو         

السياسي، وكذلك يف مـرحليت الـتعمري واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع، مبـا يف ذلـك مواصـلة رصـد           
دمي حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها، وكفالة التحقيـق يف مجيـع االنتـهاكات املبلـغ عنـها وتقـ      

  ) ١٤املسؤولني عنها إىل العدالة (الفقرة 
يهيب أيضا جبميع األطراف اإليفوارية اختاذ التـدابري الالزمـة لالمتنـاع عـن ممارسـة مجيـع أشـكال          

العنف اجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني منها، والـيت ميكـن أن تشـمل إنفـاذ التـدابري التأديبيـة       
مسؤولية القيادة وتدريب القوات على حظر مجيع أشكال العنـف   العسكرية املناسبة والتقيد مببدأ

  ) ١٥اجلنسي حظرا باتا (الفقرة 
يشري إىل توصية فريقه العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح باعتماد خطة عمل وطنيـة للتصـدي     

للعنف اجلنسي يف كوت ديفـوار، ويرحـب بـاخلطوات املتخـذة حـىت اآلن وحيـث حكومـة كـوت         
ر على وضعها يف صيغتها النهائية وتنفيذها، بدعم من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ديفوا

وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية؛ ويرحب أيضا بربنامج العمل الذي وقعته القـوات اجلديـدة يف   
ــاير   ــانون الثاين/ينـ ــال     ٢٠٠٩كـ ــيطرا، عمـ ــعة لسـ ــاطق اخلاضـ ــي يف املنـ ــف اجلنسـ ــة العنـ ملكافحـ

يات املشار إليها أعاله، وكذلك بالبالغ الذي أصدرته أربع جمموعات من املليشيا والذي بالتوص
بينت فيه استعدادها ملكافحة العنف اجلنسي، ويهيب جبميع األطراف املعنية أن تعمل معا، بدعم 

  ) ١٦متواصل من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، من أجل الوفاء بالتزاماا (الفقرة 
إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التام يف عملية األمم املتحدة يف  لبيط  

كوت ديفوار لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل اجلنسي واالنتهاك 
ة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات     اجلنسيني وإبقاء جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسـامه 

الوقائية املناسبة، مبا فيها التدريب دف التوعيـة قبـل نشـر القـوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات لكفالـة         
  ) ٢٩(الفقرة  املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا يف سلوكا من هذا القبيل
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) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القــــــــــرار   
  (الفصل السابع) 

وإذ يالحظ جمددا مع القلق أنه على الرغم من التحسن املطّرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان عمومـا،     
بتعرض املدنيني يف مناطق خمتلفة من البلـد النتـهاكات حلقـوق اإلنسـان      ما زالت ترد تقارير تفيد

عمال عنف جنسي عديـدة، وإذ يؤكـد وجـوب تقـدمي مـرتكيب تلـك       أ والقانون اإلنساين، مبا فيها
االنتهاكات إىل العدالة، وإذ يكرر اإلعراب عن إدانته الشديدة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسـان  

 ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥والقــانون اإلنســاين الــدويل يف كــوت ديفــوار، وإذ يشــري إىل قراراتــه  
تعلقـــة بـــاملرأة والســـالم واألمـــن وقراريـــه     ) امل٢٠٠٩( ١٨٨٩  ) و٢٠٠٩( ١٨٨٨  ) و٢٠٠٨(

ــلح وقــــراره     ٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٥( ١٦١٢ ــرتاع املســ ــال والــ ــتعلقني باألطفــ  ١٦٧٤) املــ
  ) املتعلق حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح (الفقرة اخلامسة من الديباجة) ٢٠٠٦(

   احلالة يف قربص
ربص من أجل تنفيذ سياسـة  يرحب باجلهود اليت تبذهلا حاليا قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف ق  ) ٢٠٠٨( ١٨١٨القرار 

األمني العام املمثلة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وكفالـة امتثـال         
موظفيها التام ملدونة األمـم املتحـدة لقواعـد السـلوك، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ          

علـى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان  مجيـع اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الصـدد وإبقــاء جملــس األمــن   
املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبا يف ذلك إجراء دورات تدريبية للتوعية 
قبل نشر القوات، واختاذ اإلجراءات التأديبية وغريها من اإلجـراءات لكفالـة املسـاءلة الكاملـة يف     

  ) ٨ا القبيل (الفقرة حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من هذ
يرحب باجلهود اليت تبـذهلا القـوة مـن أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام املتمثلـة يف عـدم التسـامح              ) ٢٠٠٨( ١٨٤٧القرار 

تغالل واالنتهاك اجلنسـيني وكفالـة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا ملدونـة األمـم          إطالقا إزاء االس
املتحدة لقواعد السلوك، ويطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا    
الصدد وإبقاء جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجـراءات  

ائية املناسـبة، مبـا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل نشـر القـوات، واختـاذ اإلجـراءات            الوق
التأديبية وغريها من اإلجراءات لكفالة املساءلة الكاملة يف حـاالت إتيـان األفـراد التـابعني هلـا أي      

  ) ١٠سلوك من هذا القبيل (الفقرة 
يرحب باجلهود اليت تبـذهلا القـوة مـن أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام املتمثلـة يف عـدم التسـامح              ) ٢٠٠٩( ١٨٧٣القرار 

ونـة األمـم   ملد إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني وكفالـة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا       
املتحدة لقواعد السلوك، ويطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف        
ــى اختــاذ          ــوات عل ــدان املســامهة بق ــذلك، وحيــث البل ــم ب ــى عل ــس عل ــى ال هــذا الصــدد وأن يبق

، واختـاذ  اإلجراءات الوقائيـة املناسـبة، مبـا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل نشـر القـوات          
اإلجــراءات التأديبيــة وغريهــا مــن اإلجــراءات لكفالــة املســاءلة الكاملــة يف حــاالت إتيــان األفــراد   

  ) ١٠التابعني هلا ألي سلوك من هذا القبيل (الفقرة 
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لتنفيذ سياسة األمني العـام املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء       يرحب باجلهود اليت تبذهلا القوة  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٨القرار   
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالة امتثال أفراد القوة امتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواعد 

مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا الصـدد وأن       السلوك، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ
يبقي جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجـراءات الوقائيـة   
املناسبة، مبا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل نشـر القـوات، واختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة           

لكاملة يف حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من وغريها من اإلجراءات لكفالة املساءلة ا
  ) ١٠هذا القبيل (الفقرة 

  الكونغو الدميقراطية احلالة يف مجهورية
) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
يســري علــى األفــراد يقـرر أن [احلظــر املفــروض علــى األســلحة وحظــر السـفر وجتميــد األصــول]   

األفـراد   (هــ) التالني، وعلـى الكيانـات التاليـة، حسـب االقتضـاء، ووفقـا ملـا حتـدده اللجنـة:[...]          
الناشطون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة للقـانون الـدويل       

القتل والتشويه والعنف تشمل استهداف األطفال أو النساء يف حاالت الرتاع املسلح، مبا يف ذلك 
  ) (هـ) ١٣اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

بالتــدابري الــيت تتخــذها بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   حيــيط علمــا
للتصدي حلاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وسياسة عدم التسامح إطالقا إزاءها، ويطلب إىل 
األمني العام أن يواصل التحقيق على حنـو كامـل يف ادعـاءات االسـتغالل والعنـف اجلنسـيني علـى        

ألفـراد املـدنيني والعسـكريني التـابعني للبعثـة، وأن يتخـذ التـدابري املناسـبة احملـددة يف نشـرة           أيدي ا
) ST/SGB/2003/13األمني العام بشأن التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني (

  ) ١٥لفقرة (ا
) ٢٠٠٨( ١٨٥٧القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
ألفــراد يقـرر أن يســري [احلظــر املفــروض علــى األســلحة وحظـر الســفر وجتميــد األصــول] علــى ا  

األفــراد  (هـــ)التــالني وعلــى الكيانــات التاليــة، حســب االقتضــاء، ووفقــا ملــا حتــدده اللجنــة:[...]  
العاملون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة للقـانون الـدويل          

ويه والعنف تشمل استهداف األطفال أو النساء يف حاالت الرتاع املسلح، مبا يف ذلك القتل والتش
  ) (هـ) ٤اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 

يطلب بصفة خاصة أن تقوم البعثة بإطالع فريق اخلرباء على ما لديها من معلومات، وخباصة عن   
الدعم الذي تتلقاه اجلماعات املسلحة وجتنيد األطفال واستخدامهم واستهداف النساء واألطفال 

  ) ١٢(الفقرة  يف حاالت الرتاع املسلح
S/PRST/2008/38  دد سال مة السكان املدنيني وسري يعرب جملس األمن عن قلقه العميق إزاء استمرار األخطار اليت

ــانية. ويـــدين الـــس بشـــدة اســـتمرار اجلماعـــات املســـلحة يف جتنيـــد األطفـــال     العمليـــات اإلنسـ
واستخدامهم وكذلك استمرار انتشار العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس يف املنطقـة  
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ثال الكامل لاللتزامات الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية. وحيث مجيع األطراف على االمت  
املترتبة عليها مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق 

  اإلنسان والقانون الدويل لالجئني (الفقرة الثانية) 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
وإذ يالحظ مع بالغ القلق استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املرتكبـة يف حـق   

كبرية املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قتل وتشريد أعداد 
من املدنيني وجتنيد األطفـال واسـتخدامهم كجنـود وانتشـار العنـف اجلنسـي، وإذ يؤكـد ضـرورة         
تقدمي مـرتكيب تلـك االنتـهاكات إىل العدالـة، وإذ يكـرر تأكيـد إدانتـه القاطعـة جلميـع انتـهاكات           

الصـلة   قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف البلد، وإذ يشري إىل مجيع قراراتـه ذات 
بقضايا املرأة والسالم واألمن واألطفال والرتاع املسلح ومحاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح (الفقـرة    

  الثامنة من الديباجة) 
) ٢٠٠٩( ١٩٠٦القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
إذ يعرب عن قلقـه البـالغ مـن تـدهور احلالـة اإلنسـانية وحالـة حقـوق اإلنسـان واسـتمرار إفـالت            
املسؤولني عن انتهاكات حقـوق اإلنسـان والفظـائع األخـرى مـن العقـاب، وإذ يـدين علـى وجـه          

ف اجلنســي وجتنيــد األطفــال  اخلصــوص اهلجمــات الــيت تســتهدف الســكان املــدنيني وتفشــي العنــ  
واستخدامهم كجنود واإلعدام خارج نطاق القضـاء، وإذ يؤكـد الضـرورة امللحـة لقيـام حكومـة       
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بالتعــاون مــع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو     

ق اإلنسـان والقـانون   الدميقراطية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، بوضع حد النتـهاكات حقـو  
اإلنساين الدويل وتقدمي مرتكيب تلك االنتهاكات إىل العدالة، وإذ يهيب بالدول األعضاء أن تقدم 
املســاعدة يف هــذا الصــدد وأن تواصــل تقــدمي املســاعدة الطبيــة واإلنســانية وغــري ذلــك مــن أنــواع   

  املساعدة للضحايا (الفقرة الثامنة من الديباجة) 
ــرب     يطالــب كــل اجلماعــ    ــدا وجــيش ال ــر روان ــة لتحري ات املســلحة، وخباصــة القــوات الدميقراطي

للمقاومة، بالوقف الفـوري جلميـع أشـكال العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان املرتكبـة يف حـق          
السكان املدنيني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصة العنف القائم على أساس نوع اجلنس، 

  ) ١٠من أشكال االنتهاك اجلنسي (الفقرة مبا يف ذلك االغتصاب وغريه 
 ١٨٨٨مـال بـالقرار   يطالب أيضا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن تقـوم علـى الفـور، ع     

)، باختـاذ مجيــع التـدابري الالزمــة فـورا حلمايــة املـدنيني، مبــن فـيهم النســاء واألطفـال، مــن       ٢٠٠٩(
انتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان، مبـا فيهـا مجيـع أشـكال العنـف            

“ دم التسامح إطالقـا سياستها املتمثلة يف ع”اجلنسي، وحيث احلكومة على ضمان التنفيذ التام ل 
إزاء اإلخالل بقواعد االنضباط وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك أعمـال العنـف اجلنسـي      
والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، الــيت يرتكبــها أفــراد مــن القــوات املســلحة جلمهوريــة    

تعلقـة بتلـك   الكونغو الدميقراطية، وحيث كذلك على التحقيق بصـورة شـاملة يف مجيـع التقـارير امل    
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االنتهاكات بدعم من البعثة وعلى تقدمي مجيع املسؤولني عنها إىل العدالـة يف إطـار عمليـة حمكمـة       
  ) ١١ومستقلة (الفقرة 

يطلب إىل األمني العام أن يواصل التحقيق على حنو كامل يف االدعاءات املتعلقة بوقوع اسـتغالل    
 تـابعني للبعثـة، وأن يتخـذ التـدابري املناسـبة      وانتهاك جنسيني على أيدي أفراد مـدنيني وعسـكريني  

احملددة يف نشرة األمني العام بشـأن التـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني         
)ST/SGB/2003/13 ١٢) (الفقرة (  

   احلالة يف جورجيا
بــاجلهود الــيت تبــذهلا بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا لتنفيــذ سياســة األمــني العــام  يرحــب   ) ٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 

املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالـة امتثـال أفرادهـا علـى     
ــم لقواعــد الســلوك     ــة األم ــل ملدون ــع      حنــو كام ــام أن يواصــل اختــاذ مجي ــني الع ــب إىل األم ، ويطل

إلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وإبقاء جملس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة        ا
بقوات على اختاذ إجراءات وقائيـة مالئمـة، مبـا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة لتوعيـة أفرادهـا قبـل          
نشـرهم واختــاذ تــدابري تأديبيـة وإجــراءات أخــرى تكفـل مســاءلتهم التامــة يف حالـة إتيــان أفرادهــا     

  ) ١٥سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

وإذ يعرب عن اسـتيائه إزاء اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت            ) ٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
ــة ا     ــدا والقــوات املســلحة الرواندي ــر روان ــة لتحري ــها القــوات الدميقراطي لســابقة/إنتراهاموي ترتكب

ــو          ــة الكونغ ــن مجهوري ــة الناشــطة يف اجلــزء الشــرقي م ــات املســلحة الرواندي ــن اجلماع ــا م وغريه
الدميقراطية، وإذ يدين على حنو خاص العنف اجلنسي الذي ترتكبه تلك اجلماعات، وإذ يشري إىل 

طفــال ) بشــأن األ٢٠٠٥( ١٦١٢) بشــأن املــرأة والســالم واألمــن وقــراره ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــراره 
والرتاع املسلح واالستنتاجات اليت أقرها الس مبوجبه بشأن األطفال والرتاع املسلح يف مجهورية 

  الكونغو الدميقراطية (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
ــة الســابقة/قوات         ــدا والقــوات املســلحة الرواندي ــر روان ــة لتحري ــب أيضــا القــوات الدميقراطي يطال

ماعــات الروانديــة املســلحة الناشــطة يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة  إنتراهــاموي وغريهــا مــن اجل
الكونغو الدميقراطية بأن تتوقف فورا عن جتنيد األطفال واستخدامهم وأن تسـرح مجيـع األطفـال    
املرتبطني ا وأن تتوقف عن ممارسة العنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس، وخباصـة االغتصـاب      

ي ومجيـع أشـكال العنـف األخـرى، ويؤكـد احلاجـة إىل تقـدمي        وغريه مـن أشـكال االنتـهاك اجلنسـ    
  )٢املسؤولني عن ذلك إىل العدالة (الفقرة 
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S/PRST/2008/48      لــس بشــدة اهلجمــات الــيت شــنها جــيش الــرب للمقاومــة مــؤخرا يف مجهوريــة الكونغــويــدين ا

الدميقراطية ويف جنوب السودان واليت تشكل خطرا مستمرا يهدد األمن اإلقليمي. ويطالـب بـأن   
يكف جيش الرب للمقاومة عن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وأن يفـرج فـورا عـن مجيـع النسـاء         

). ويكـرر الـس   ٢٠٠٥( ١٦١٢طفال وغريهم من األفراد غري املقاتلني، وفقا لقرار الـس  واأل
اإلعراب عن بالغ قلقه للتمرد الطويل األمد والوحشي من جانب جيش الـرب للمقاومـة والـذي    
تسبب يف وفاة واختطاف وتشريد اآلالف مـن املـدنيني األبريـاء يف أوغنـدا والسـودان ومجهوريـة       

  الدميقراطية (الفقرة الرابعة) الكونغو 
  توطيد السالم يف غرب أفريقيا (غينيا)

S/PRST/2009/27             ال يزال جملس األمن يشعر بقلـق بـالغ إزاء احلالـة يف غينيـا ملـا قـد تشـكله مـن خطـر علـى السـالم
لقتــــل الــــيت وقعــــت يف كونــــاكري يف  مــــال اواألمــــن علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي يف أعقــــاب أع 

عنــدما أطلــق أفــراد مــن اجلــيش النــار علــى مــدنيني حمتشــدين. ويــدين    ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب   ٢٨
شخصا  ١٥٠الس إدانة شديدة أعمال العنف اليت تفيد التقارير بأا تسببت يف مقتل أكثر من 

، مبا فيها العديد مـن عمليـات   وجرح املئات وغري ذلك من االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان
االغتصاب واجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد النساء، وكذلك االعتقال التعسفي للمتظـاهرين سـلميا   

  ) ١وزعماء أحزاب املعارضة (الفقرة 
ويكــرر الــس تأكيــد ضــرورة قيــام الســلطات الوطنيــة مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، وتقــدمي      

الة وتعزيز سيادة القانون، مبا يشمل احترام حقوق اإلنسان األساسية مرتكيب االنتهاكات إىل العد
  )٢(الفقرة 

حــث فيــه األمــني العــام والــدول ) الــذي ٢٠٠٩( ١٨٨٨ويشــري الــس كــذلك [...] إىل قــراره   
متثيـل املـرأة يف عمليـات الوسـاطة      األعضاء ورؤساء املنظمـات اإلقليميـة علـى اختـاذ تـدابري لزيـادة      

  ) ٦وعمليات صنع القرار فيما يتعلق حبل الرتاعات وبناء السالم (الفقرة 
    املسألة املتعلقة اييت

) ٢٠٠٨( ١٨٤٠القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

 الالزمة لكفالة امتثال مجيع أفراد بعثة األمـم املتحـدة   يطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري
لتحقيق االستقرار يف هاييت على حنو تام لسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا       
إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وإبقاء الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات 

األعمال اليت ألفرادها ضلع فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب  على أن تكفل التحقيق يف
  ) ٢٢(الفقرة 

) ٢٠٠٩( ١٨٩٢القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

من اجلهـود يف سـبيل دعـم مشـاركة املـرأة يف العمليـة السياسـية        إذ يشدد على ضرورة بذل املزيد 
  (الفقرة اخلامسة من الديباجة) 
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يدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنـف املسـلح، واغتصـاب        
النساء والفتيات وأشكال االعتداء اجلنسي األخرى اليت يتعرضن هلا علـى نطـاق واسـع، ويطلـب     

مـع حكومـة هـاييت، تعزيـز      إىل البعثة وفريق األمم املتحـدة القطـري أن يواصـال، بالتعـاون الوثيـق     
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ومحاية حقوق املرأة وحقوق الطفل على النحو الوارد يف قرارات جملس األمـن  

 ١٨٨٩  ) و٢٠٠٩( ١٨٨٨  ) و٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٥( ١٦١٢  و
  ) ١٩) (الفقرة ٢٠٠٩(

يع أفراد البعثة لسياسة األمم يطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال مج  
املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وإبقـاء الـس علـى        
علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة على أن تكفل التحقيق يف األعمـال الـيت   

  ) ٢٠اجب (الفقرة ألفرادها ضلع فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الو
  احلالة فيما يتعلق بالعراق

إذ يشدد على سيادة حكومة العراق، وإذ يعيـد تأكيـد ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف اختـاذ          ) ٢٠٠٩( ١٨٨٣القرار 
كلّ اخلطوات املمكنة واسـتحداث طرائـق لكفالـة محايـة املـدنيني املتضـررين، مبـن فـيهم األطفـال          

روف املؤاتيـة لعـودة الالجـئني واملشـردين     والنساء وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وأن يئ الظـ 
داخليا بصورة طوعية وكرمية وعلى حنو مأموم ومستدام، وإذ يرحب مبا تعهدت به احلكومة مـن  
التزامات بإغاثة املشردين داخليا، وإذ يشجع على مواصلة بـذل اجلهـود لصـاحل املشـردين داخليـا      

وضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،      والالجئني، وإذ يالحظ أمهية الدور الذي تضـطلع بـه مف  
استنادا إىل واليتها، يف إسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل احلكومة، بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة 

  لتقدمي املساعدة إىل العراق (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) 
   احلالة يف ليربيا

) ٢٠٠٨( ١٨٣٦القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ــر األمــني العــام املــؤرخ    إذ يرحــب بالتقــدم احملــرز يف اســتيفاء املعــايري العامــة    ١٢احملــددة يف تقري
 ٨واملعـــايري األساســــية املعروضـــة يف تقريـــري األمــــني العـــام املــــؤرخني      ٢٠٠٦أيلول/ســـبتمرب  
، وإذ يرحـب بـاجلهود الدؤوبـة الـيت تبـذهلا بعثـة       ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٩و  ٢٠٠٧آب/أغسطس 

األمــم املتحــدة يف ليربيــا، بالتعــاون مــع حكومــة ليربيــا، لتعزيــز ومحايــة حقــوق املــدنيني، وخباصــة   
األطفال والنساء، وإذ يهيب بالسلطات الليربية مواصلة التعاون مع فريق األمـم املتحـدة القطـري    

لتحقيـق املزيـد مـن التقـدم يف هـذين اـالني وخباصـة ملكافحـة العنـف ضـد الطفـل             واتمع املدين
واملرأة، مبا يف ذلك العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس واالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيان، وإذ      

ــه   ــري إىل قراريــ ــذلك قراريــــه  ٢٠٠٥( ١٦١٢  ) و٢٠٠٦( ١٦٧٤يشــ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥)، وكــ
  سالم واألمن (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) ) بشأن املرأة وال٢٠٠٨( ١٨٢٠  و
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) ٢٠٠٩( ١٨٨٥القــــــــــرار   
  (الفصل السابع) 

)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥فيـذ القـرار   يشري مع التقدير إىل االستراتيجية اليت وضعتها احلكومـة لتن […] 
وإذ يقر بالتحديات اليت ال تزال تواجه يف التصدي للمسائل اخلطرية املرتبطة بالعنف القائم علـى  
أساس نوع اجلـنس واالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني، وإذ يهيـب بالـدول األعضـاء زيـادة دعمهـا          

   للحكومة فيما تبذله من جهود (الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة)
    احلالة يف الشرق األوسط

يرحب باجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك لتنفيـذ سياسـة األمـني العـام              ) ٢٠٠٨( ١٨٢١القرار 
املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني، ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة      

ــد الســ     ــم املتحــدة لقواع ــة األم ــا ملدون ــع      لوكمتام ــام مواصــلة اختــاذ مجي ــني الع ــب إىل األم ، ويطل
اإلجراءات الضرورية يف هذا الصدد وإبقاء جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسـامهة  
بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية الالزمة لضمان التحقيق يف هذه األفعال واملعاقبـة  

الت اليت يتورط فيها أفراد تابعون هلا يف أفعال مـن هـذا القبيـل    عليها على النحو الواجب يف احلا
  ) ٢(الفقرة 

ملؤقتة يف لبنان لتنفيذ سياسة األمني العام املتمثلة يف يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة ا  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٢القرار 
عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا      

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجـراءات   ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
د وأن يبقي الـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى          الالزمة يف هذا الصد

اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا علـى الوجـه         
  ) ٥الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة 

يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك من أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني       ) ٢٠٠٨( ١٨٤٨القرار 
 ولكفالـة امتثـال أفـراد    العام املتمثلة يف عدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني     

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ   القوة امتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وأن يبقي جملس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان       

كفالـة إجـراء التحقيـق يف هـذه األفعـال      املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبيـة ل 
  ) ٢واملعاقبة عليها على النحو الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة 

يرحب باجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك لتنفيـذ سياسـة األمـني العـام              ) ٢٠٠٩( ١٨٧٥القرار 
 املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة       

أن يواصـل اختـاذ كـل     ، ويطلب إىل األمني العـام  امتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
اإلجــراءات الضــرورية يف هــذا الصــدد وأن يبقــي جملــس األمــن علــى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان  
املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالة التحقيق يف هذه األفعال واملعاقبـة  

  ) ٢الفقرةعليها على النحو الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (
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يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لتنفيذ سياسة األمني العام املتمثلة يف   ) ٢٠٠٩( ١٨٨٤القرار   
امح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا      عدم التس

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجـراءات   ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
ى الالزمة يف هذا الصدد وأن يبقي الـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـ         

اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا علـى الوجـه         
  ) ٥الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة 

لتنفيـذ سياسـة األمـني العـام      يرحب باجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك         ) ٢٠٠٩( ١٨٩٩القرار 
املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة        

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيـع   د السلوكامتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواع
اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وأن يبقي جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة 
بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا       

  ) ٢االت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة على النحو الواجب يف احل
  املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن (نيبال)  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢الرسالة املؤرخة 

إذ يدرك ضرورة إيالء اهتمام خاص يف عملية السالم الحتياجات املرأة والطفل والفئات املهمشة   ) ٢٠٠٩( ١٨٦٤القرار 
) (الفقـرة الرابعـة   ٢٠٠٠( ١٣٢٥الم الشامل ويف القرار عادة، على النحو املذكور يف اتفاق الس

  عشرة من الديباجة) 
   احلالة يف الصومال

) ٢٠٠٨( ١٨٠١القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ــراره    ــد ق ــد تأكي ــه   ٢٠٠٠( ١٣٢٥يعي ــن وقراري ــرأة والســالم واألم ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤  ) بشــأن امل
ــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح، ويؤكــد مســؤولية مجيــع األطــراف    ٢٠٠٦( ١٧٣٨  و ) بشــأن محاي
جلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املـدنيني يف البلـد مبـا    وا

يتسق مع القانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني،         
  ) ١٣وخباصة بتجنب شن أي هجمات عشوائية على املناطق املأهولة بالسكان (الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨١٤القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ــراره    ــد ق ــد تأكي ــه   ٢٠٠٠( ١٣٢٥يعي ــن وقراري ــرأة والســالم واألم ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤  ) بشــأن امل
ــة املــدنيني يف ٢٠٠٦( ١٧٣٨  و  الــرتاع املســلح، ويؤكــد مســؤولية مجيــع األطــراف   ) بشــأن محاي

واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املـدنيني يف البلـد مبـا    
يتسق مع القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني ،       

  ) ١٧عشوائية على املناطق املأهولة بالسكان (الفقرة وخباصة عن طريق جتنب شن أية هجمات 
  تقارير األمني العام عن السودان

يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الضــرورية لكفالــة االمتثــال التــام داخــل البعثــة    ) ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار 
لسياسة األمم املتحدة املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيان وأن        
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يبقي الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة        
تشمل التوعية عن طريق التدريب قبل نشر القوات وعلى اختاذ إجراءات أخرى لضمان املسـاءلة  

  ) ٢٥التامة يف حاالت قيام أفراد قواا بسلوك من هذا القبيل (الفقرة 
ويشدد أيضا على ضرورة إشراك اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات النسائية واملنظمـات  […]   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار 

  ) ١٠ائل (الفقرة اليت تتوىل النساء قيادا، والفئات اتمعية وشيوخ القب
يطالب مجيـع أطـراف الـرتاع بـأن تتخـذ علـى الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني، مبـا يشـمل                

)، ٢٠٠٨( ١٨٢٠اجلنســي، باالتســاق مــع القــرار   النســاء واألطفــال، مــن مجيــع أشــكال العنــف 
 ١٣٢٥ويطلب إىل األمـني العـام أن يكفـل، حسـب االقتضـاء، تنفيـذ العمليـة املختلطـة للقـرارين          

  ) ١٥) وأن يدرج معلومات عن ذلك يف تقريره (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠(
إذ يدين مجيع أعمال العنف وأشكاله اليت يرتكبها أي طرف يقف يف وجه السالم واالستقرار يف   ) ٢٠٠٩( ١٨٧٠القرار 

السودان ويف املنطقـة أو يعرقلـهما، وإذ يشـجب آثـار ذلـك علـى النسـاء واألطفـال بوجـه خـاص           
  لديباجة) (الفقرة الثامنة من ا

بعثـة األمـم املتحـدة يف     يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ التـدابري الضـرورية لكفالـة االمتثـال       
السودان لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، 

بقـوات علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة      وأن يبقي الس على علم تام بذلك، وحيث البلـدان املسـامهة   
مالئمة تشمل التـدريب ـدف التوعيـة قبـل مرحلـة نشـر القـوات وغريهـا مـن اإلجـراءات لضـمان            

  ) ٢٨املساءلة التامة يف حاالت قيام أفراد قواا بسلوك من هذا السلوك (الفقرة 
يؤكد على ضرورة إشراك اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات النسـائية واملنظمـات الـيت         […]  ) ٢٠٠٩( ١٨٨١القرار 

تتوىل النسـاء قيادـا واموعـات األهليـة وزعمـاء القبائـل، مـن أجـل إشـاعة بيئـة مؤاتيـة للسـالم             
  ) ٨وار بناء ومفتوح (الفقرة واألمن عرب إجراء ح

يطالب أيضا أطـراف الـرتاع بـأن تتخـذ فـورا التـدابري املناسـبة حلمايـة املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاء               
)، ويطلـب إىل  ٢٠٠٨( ١٨٢٠العنـف اجلنسـي مبـا يتفـق مـع القـرار        واألطفال، من مجيع أشكال

األمني العام وضع استراتيجية شاملة تكفـل محايـة النسـاء والفتيـات مـن العنـف اجلنسـي والعنـف         
ــة املختلطــة األحكــام ذات الصــلة مــن    القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس وضــمان   أن تنفــذ العملي

ضمني تقاريره إىل جملس األمن معلومات عن )، وت٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥القرارين 
  ) ١٤هذا املوضوع (الفقرة 

) ٢٠٠٩( ١٨٩١القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

إذ يطالــب أيضــا مجيــع أطــراف الــرتاع املســلّح بــالوقف الفــوري والكامــل جلميــع أعمــال العنــف   
) وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم    ٢٠٠٩( ١٨٨٨اجلنسي املرتكبة ضد املـدنيني متاشـيا مـع القـرار     

ــرارين   ــع الق ــدنيني   ٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٥( ١٦١٢متاشــيا م ) واهلجمــات العشــوائية ضــد امل
  (الفقرة الثامنة من الديباجة) 
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    ليشيت   - احلالة يف تيمور   
األمـم املتحـدة   يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة التقيـد التـام يف بعثـة      ) ٢٠٠٨( ١٨٠٢القرار 

املتحدة املتمثلة يف عدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل    بسياسة األمم  ليشيت -املتكاملة يف تيمور 
واالنتــهاك اجلنســيني وأن يبقــي الــس علــى علــم بــآخر التطــورات يف هــذا اــال، وحيــث مجيــع    
البلدان املسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة وكفالـة املسـاءلة           

  ) ١٥التابعني هلا بتصرفات من هذا القبيل (الفقرة الكاملة يف حاالت قيام األفراد 
عثـة التـام بسياسـة األمـم     يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة تقيـد الب       ) ٢٠٠٩( ١٨٦٧القرار 

املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وأن يبقي الس على 
شرطة على اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة وكفالة  وبأفراد ذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات

  ) ١٦بتصرفات من هذا القبيل (الفقرة  املساءلة التامة يف حالة قيام األفراد التابعني هلا
  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية

األمـم  يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالة االمتثال التـام داخـل بعثـة      ) ٢٠٠٨( ١٨١٣القرار 
التسـامح إطالقـا إزاء   لسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم      املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني وإبقــاء جملــس األمــن علــى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان املســامهة    
بقوات علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة تشـمل التـدريب للتوعيـة قبـل مرحلـة نشـر القـوات،             

وكا من ذلك القبيل وغريها من اإلجراءات لضمان املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا سل
  ) ١٠(الفقرة 

البعثــة يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الضــرورية لكفالــة االمتثــال التــام داخــل    ) ٢٠٠٩( ١٨٧١القرار 
لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وإبقـاء    
جملــس األمــن علــى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان املســامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة  

إلجـراءات لكفالـة   قبل نشر القوات، وغريها من ا للتوعية املالئمة، مبا فيها إجراء دورات تدريبية
  ) ١٠مساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد هذه القوات سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 

  




