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  احلكمبيان   القرار

  صون السالم واألمن الدوليني    

S/PRST/2010/18   

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٣
ه بــأن محايــة املــدنيني يف  ويكــرر الــس أيضــا تأكيــد دعمــه القــوي حلمايــة املــدنيني، ويعيــد تأكيــد اقتناعــ    

الرتاعات املسلحة، وخباصة النساء واألطفال، ينبغي أن تشكل جانبا هاما يف أي استراتيجية شاملة لتسـوية  
الرتاعات. ويكرر الس كذلك تأكيـد معارضـته لإلفـالت مـن العقـاب فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات اخلطـرية          

  ق اإلنسان (الفقرة السادسة) للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقو
  صون السالم واألمن الدوليني: الترابط بني األمن والتنمية

S/PRST/2011/4   

  ٢٠١١شباط/فرباير  ١١
امليدان علـى  ويشدد الس على ضرورة تنسيق العمل الذي تضطلع به اجلهات الفاعلة األمنية واإلمنائية يف 

حنو متكامل مع السلطات الوطنية مما من شأنه أن يسهم بقدر كبري يف استقرار احلالة األمنيـة وحتسـنها ويف   
ضمان محاية املدنيني. ويالحظ الس أيضا أمهية التعاون مع اتمع املدين يف هذا السياق. ويؤكـد الـس   

اك مجيع اجلهـات املعنيـة، ويشـدد علـى وجـوب متكـني       ميكن حتقيق سالم وتنمية مستدامني دون إشر ال أنه
املرأة من املشاركة بفعالية يف مجيع مراحل بناء السالم ويف تنفيذ اتفاقات السـالم وبـرامج التنميـة. ويعـرب     
الـس عـن اسـتعداده إلجـراء حــوار، حسـب االقتضـاء، مـع جهـات فاعلــة أخـرى، منـها وكـاالت األمــم            

واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، بشـأن حـاالت حمـددة مدرجـة يف جـدول أعمالـه          املتحدة وصناديقها وبراجمها 
  (الفقرة الثانية عشرة)  

  
املعنـون  )، أدجمت منذ ذلك التاريخ يف بند جدول األعمال S/2011/141( ٢٠١١آذار/مارس  ١٦عمال مبذكرة رئيس جملس األمن املؤرخة   (أ)  

  “.السالم واألمن يف أفريقيا”املسائل املتصلة باجلماهريية العربية الليبية اليت نظر فيها الس سابقا يف إطار البند املعنون “ احلالة يف ليبيا”
    

  املرأة والسالم واألمن - ٣٣
  

  عام عرض  

ــد       ــد االســتعراض، عق ــرة قي ــن  خــالل الفت ــس األم جمل
 اختــذيف ذلــك جلســة رفيعــة املســتوى، و  مبــا مخــس جلســات،
تعلـــق بـــاملرأة تثالثـــة بيانـــات رئاســـية اعتمـــد قـــرارا واحـــدا و

والسالم واألمن. وركّز الس يف مداوالته علـى تنفيـذ القـرار    
نســـي املتصـــل  ، وعلـــى مســـألة العنـــف اجل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥

بالرتاعات ومشاركة املرأة يف منع نشوب الرتاعـات وتسـويتها   
وبنـــاء الســـالم. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أدرج جملـــس أحكامـــا  
متعلقة باملرأة والسـالم واألمـن يف عـدد مـن القـرارات املتعلقـة       
ببنود تتصل ببلد معين أو مبوضوع بعينـه، مـا يـدل علـى اجتـاه      

ــاة القضـــ  ــيم مراعـ ــادة تعمـ ــات ايا لزيـ ــدة قطاعـ ــاملة لعـ يف  الشـ
  .)٧٦٩(عمله

  
 تشرين األول/ ٢٨إىل  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٧  

  )٢٠٠٠( ١٣٢٥: تنفيذ القرار ٢٠١١أكتوبر 

ــس األمــن يف   ، ٢٠١٠نيســان/أبريل  ٢٧يف    ــر جمل نظ
لسالم واألمن وضعها مؤشرا مرتبطا باملرأة وا ٢٦جمموعة من 

__________ 

للحصول على معلومات عـن تعمـيم مراعـاة القضـايا املواضـيعية        )٧٦٩(
األطفــال والــرتاع ”، ٣٢ القســماألخــرى، انظــر اجلــزء األول،  

  .“محاية املدنيني”، ٣٣ قسم، وال“املسلّح
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يف  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ملتابعـــة تنفيـــذ القـــرار  )٧٧٠(األمـــني العـــام
 ،واحلمايـة  ،واملشـاركة  ،ااالت الرئيسية األربعة وهي الوقاية

  .)٧٧١(اشواإلغاثة واإلنع
ــدول األعضــاء باإلمجــاع        ــرت ال وخــالل املناقشــة، أق

 ١٣٢٥بضــــرورة قيــــاس التقــــدم احملــــرز منــــذ اختــــاذ القــــرار 
من أجل حتديد العقبات اليت تعترض التنفيـذ الفعلـي    )٢٠٠٠(

ؤشــرات أن امل اتفقــوا علــىبصــورة أفضــل. بيــد أن املــتكلمني  
املقترحة تتطلب املزيد مـن التطـوير املفـاهيمي والـتقين قبـل أن      
يتسىن تنفيذها. وأشار بعض املمثلني إىل ضرورة حتقيق تـوازن  

وحتســني تكييفهــا مــع   ) ٧٧٢(بــني املؤشــرات الكميــة والنوعيــة   
. وإذ وضـع بعـض املـتكلمني يف    )٧٧٣(األوضاع القطرية احملـددة 

ــارهم أن مجــع البيانــات قــد ي  ــدول، اعتب  صــعب علــى بعــض ال
الـيت تشـهد نزاعـات أو خرجـت للتـو منـها،        الـدول سيما  وال

فقد شددوا على عدم حتميـل هـذه الـدول أعبـاء كـبرية تتمثّـل       
وعلـــى ضـــرورة تقـــدمي    )٧٧٤(يف مســـؤوليات إبـــالغ إضـــافية  

. وأعــرب متكلمــون آخــرون عــن    )٧٧٥(مســاعدة خاصــة هلــا  
__________ 

  .S/2010/173انظر الوثيقة   )٧٧٠(
ــام   )٧٧١( ــرار   ٢٠٠٩يف ع ــس الق ــذي  )٢٠٠٩( ١٨٨٩، اختــذ ال ال

دعا فيه إىل وضع مؤشـرات تكـون أساسـا مشـتركا تسـتند إليـه       
ــة واملنظمــ    ــم املتحــدة املعني ــات األم ــة  كيان ــة واإلقليمي ات الدولي

األخرى والدول األعضـاء يف تقـدمي تقاريرهـا عـن تنفيـذ القـرار       
  وما بعده. ٢٠١٠يف عام  )٢٠٠٠( ١٣٢٥

)٧٧٢(  S/PV.6302  الواليــات املتحـد  ١٢، الصـفحة) ١٥ة)؛ والصــفحة 
ــفحة   ــا)؛ والصـ ــفحة   ١٧(تركيـ ــان)؛ والصـ ــنة  ٢٢(لبنـ (البوسـ
  (الربازيل). ٢٦واهلرسك)؛ والصفحة 

(البوســنة  ٢٢(لبنــان)؛ والصــفحة  ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٧٣(
 ٢٦(الصــــــني)؛ والصــــــفحة   ٢٣واهلرســــــك)؛ والصــــــفحة  

  (الربازيل).
ــفحة   )٧٧٤( ــفح  ٢٢الصـ ــك)؛ والصـ ــنة واهلرسـ  ٢٧ و ٢٦ تان(البوسـ

  (الربازيل).
  .(غابون) ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧٥(

لــدول األعضــاء رغبتــهم يف حتديــد األدوار واملســؤوليات بــني ا
واألمـــم املتحـــدة وداخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة حتديـــدا       

. ويف ايــة اجللســة، أصــدر الــس بيانــا رئاســيا   )٧٧٦(واضــحا
ــه إىل األمــني العــام أن يواصــل التشــاور مــع الــس،     طلــب في
ــاره اآلراء الــيت يعــرب عنــها أصــحاب املصــلحة     آخــذا يف اعتب

األمــم املتحــدة علــى   يف ذلــك أعضــاء  مبــا املعنيــون اآلخــرون،
ــلة تطــــوير  العمــــوم ــاره احلاجــــة إىل مواصــ ، وآخــــذاً يف اعتبــ

املؤشــرات املدرجــة يف تقريــره، وأعـــرب عــن اعتزامــه اختـــاذ      
 الـذكرى إجراءات بشأن جمموعة شاملة من املؤشرات مبناسـبة  

ــنوي ــر ةالس ــاذ  ةالعاش ــراره الخت يف تشــرين  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ق
  .)٧٧٧(٢٠١٠األول/أكتوبر 

، اعتمــــــد ٢٠١٠تشـــــرين األول/أكتــــــوبر   ٢٦ويف   
احتفــاال بالــذكرى الســنوية    تعقــد  اجللســة الــيت الــس يف 

د فيـه  بيانـا رئاسـيا أيـ    )٢٠٠٠( ١٣٢٥الختـاذ القـرار   العاشرة 
العـام   مبجموعة املؤشرات الواردة يف مرفق تقرير األمني األخذ

ستخدامها إطارا أوليـا ملتابعـة   ال )٧٧٨(عن املرأة والسالم واألمن
ــرار   ــذ الق ــني    )٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفي ــن األم ــس م ــب ال . وطل

ــل إطــارا اســتراتيجيا     ــره الســنوي املقب ــرح يف تقري العــام أن يقت
ليستند إليه تنفيذ األمـم املتحـدة للقـرار، وأعـرب عـن اعتزامـه       

. )٧٧٩(٢٠١٥عقد اجتماع استعراضي رفيـع املسـتوى يف عـام    
انه أمام الس، أنه على الـرغم مـن   والحظ األمني العام، يف بي

الطائفــة الواســعة مــن األنشــطة الــيت شــرعت الــدول األعضــاء   
 ١٣٢٥واألمــــم املتحــــدة يف تنفيــــذها منــــذ اعتمــــاد القــــرار  

__________ 

 ٢٢(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ٢١املرجع نفسه، الصـفحة    )٧٧٦(
  (البوسنة واهلرسك).

)٧٧٧(  S/PRST/2010/8.  
)٧٧٨(  S/2010/498.  
)٧٧٩(  S/PRST/2010/22.  
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ــادة      ال ،)٢٠٠٠( ــه لزيـ ــي عملـ ــا ينبغـ ــثري ممـ ــاك الكـ ــزال هنـ يـ
يـع مراحــل إدارة الـرتاع ويف منـع العنــف    مشـاركة املـرأة يف مج  

 ،أمــام القضــاء اجلنســاين املتصــل بالرتاعــات ومالحقــة مرتكبيــه
ســيما العنــف اجلنســـي. وشــدد علـــى االفتقــار العـــام إىل      وال

الوســـائل الكافيـــة لرصـــد التقـــدم احملـــرز، وهـــي ثغـــرة تســـعى 
ــا إىل ســـدها   ــاملة الـــيت اقترحهـ ــة املؤشـــرات الشـ . )٧٨٠(جمموعـ

ــدير  ــت م ــني اجلنســني     وقال ــم املتحــدة للمســاواة ب ــة األم ة هيئ
ومتكــني املــرأة يف اإلحاطــة اإلعالميــة الــيت قدمتــها إن جمموعــة  
املؤشرات املقدمة يف التقرير تشكل أداة جديدة وعملية للغايـة  

لـس  وحثـت ا  )٢٠٠٠( ١٣٢٥لدعم التعجيل بتنفيذ القرار 
 هأو حتليلـ  هملا جيريـه مـن استعراضـ    اعلى بدء استخدامها أساس

بشأن املسائل املتصـلة بـاملرأة والسـالم واألمـن علـى       تدخلهأو 
املستويني العاملي والقطـري علـى السـواء. وأضـافت أن تفعيـل      

مــن  )٢٠٠٠( ١٣٢٥املؤشــرات يعــين حتــوال يف تنفيــذ القــرار 
جمــرد التركيــز علــى األنشــطة إىل مســعى يقــوم علــى أســاس   ”

  .)٧٨١(“حتقيق النواتج والنتائج
وأشـار عــدد كـبري مــن املـتكلمني إىل إن االغتصــابات      

ــة يف     ــة الكونغــو الدميقراطي ــيت ارتكبــت يف مجهوري ــة ال اجلماعي
 ١٣٢٥قــد بينــت ضــرورة تنفيــذ القــرار       ٢٠١٠متوز/يوليــه 

. وفيمــا خيــص جمموعــة  )٧٨٢(بصــورة عاجلــة وفعليــة  )٢٠٠٠(
__________ 

)٧٨٠(  S/PV.6411  ٥ و ٤الصفحتان.  
  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٧٨١(
 ٢٦(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٧نفسه، الصفحة  املرجع  )٧٨٢(

(اململكـــة  ٣١(نيجرييـــا)؛ والصـــفحة  ٢٨(فرنســـا)؛ والصـــفحة 
ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــفحة   ٣٦املتحـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ  ٤٠(االحتـ

ــدا)؛ والصــفحة   ــدا) ٥١(كن (ســلوفينيا)؛  ٥٣والصــفحة  ؛(آيرلن
ــفحة  ــا)؛ و   ٥٥والصــــــــــــــــــ ــوب أفريقيــــــــــــــــــ (جنــــــــــــــــــ

S/PV.6411 (Resumption 1) (نيوزيلندا)؛ والصـفحة   ٥، الصفحة
ــتاين)؛ والصــفحة   ١٨ ــرا)؛ والصــفحة   ٢١(ليختنش  ٣٩(سويس

 

املؤشرات اليت وضعها األمني العام، حثّ عـدة مـتكلمني علـى    
، يف حـني حـاجج آخـرون بـأن اسـتخدام      )٧٨٣(تنفيذها بسـرعة 

 )٧٨٤(هـــذه املؤشـــرات ينبغـــي أن يكـــون علـــى أســـاس طـــوعي
  .)٧٨٥(احلاالت املتصلة بالرتاع تطبق إال يف  وأال

ــوبر   ٢٨ويف    ، نظــر جملــس  ٢٠١١تشــرين األول/أكت
ــته  ــن يف جلسـ ــامل   ٦٦٤٢األمـ ــتراتيجي الشـ ــار االسـ يف اإلطـ

ــرأة والســالم        ــن امل ــام ع ــني الع ــر الســنوي لألم ــبني يف التقري امل
، الـذي يتضـمن جمموعـة مـن األهـداف والغايـات       )٧٨٦(واألمـن 

ــرار     ــذ القـ ــدة يف تنفيـ ــم املتحـ ــا األمـ ــد ـ ــرات لتسترشـ واملؤشـ
ــز مســاءلة داخــل   ٢٠٢٠حــىت عــام   )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ولتعزي

منظومــة األمــم املتحــدة. ويف بيــان األمــني العــام أمــام الــس،  
ــدول  ــذ      حــث ال ــد مــن اجلهــود لتنفي ــذل املزي ــى ب األعضــاء عل

أولويـــــات اإلطـــــار االســـــتراتيجي، بســـــبل منـــــها التمويـــــل  
. ورحب معظـم املـتكلمني باإلطـار االسـتراتيجي     )٧٨٧(اإلضايف

وأيدوه بوصفه خطوة إجيابيـة حنـو التنفيـذ الفعلـي للقـرار. غـري       
أن ممثل اململكة املتحدة، أعرب عن أسفه ألن هـذا الـدعم لـن    

__________ 

(االحتــاد  ٦٧(أســتراليا)؛ والصــفحة   ٤٨(إســرائيل)؛ والصــفحة  
  (جزر الباهاما). ٨٢األورويب)؛ والصفحة 

)٧٨٣(  S/PV.6411 ــا)؛ والصــفحة   ١٤، الصــفحة ــا)؛  ٢٦(النمس (فرنس
(كنـدا، باســـم    ٣٩(اململكة املتحدة)؛ والصـفحة   ٣١والصفحة 

ــفحة      ــن)؛ والصـ ــالم واألمـ ــرأة والسـ ـــدقاء املـ ـــة أصـ  ٤٢جمموعــ
ــا)؛  ــفحة ال، S/PV.6411 (Resumption 1)(إيطاليــــــــــ  ٢٠صــــــــــ

 ٥٠(لكســـــمربغ)؛ والصــــــفحة   ٢٧(إســـــتونيا)؛ والصــــــفحة  
 ٧٧(االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة    ٦٧(كرواتيــا)؛ والصــفحة   
  (غانا). ٩٥(أوكرانيا)؛ والصفحة 

)٧٨٤(  S/PV.6411 (Resumption 1) ،(فييت نام) ٢٥صفحة ال.  
)٧٨٥(  S/PV.6411 ــفحة ــي)؛  ٣٦، الصـــــــــــ ــاد الروســـــــــــ   (االحتـــــــــــ

S/PV.6411 (Resumption 1) (مصر). ٣٠، الصفحة  
)٧٨٦(  S/2011/598.  
)٧٨٧(  S/PV.6642  ٣الصفحة.  
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. )٧٨٨(اجللسـة يصـدر يف ايـة   سهر يف البيان الرئاسـي الـذي   يظ
وأكـد ممثـل االحتـاد الروسـي أن هنـاك تسـاؤالت قائمـة بشــأن        
مالءمة وأمهية املؤشرات الفردية ونطاقهـا، وأنـه ينبغـي ضـمان     
وجــود عمليــة تشــاورية تتســم بقــدر أكــرب مــن الشــفافية يف       

  .)٧٨٩(املناقشات بشأن املؤشرات واإلطار االستراتيجي
كــانون األول/ديســمرب  ١٧نيســان/أبريل إىل  ٢٧  

  : العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح ٢٠١٠

ــتمع   إىل  ٢٠١٠نيســـــان/أبريل  ٢٧الـــــس يف  اســـ
إحاطة من املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي     

املمثلة اخلاصة تقييمهـا لعـدد مـن     عرضتيف حاالت الرتاع. و
ــع ال   ــتخدام الواسـ ــدي لالسـ ــة يف التصـ ــرات احلرجـ ــاق الثغـ نطـ

ســيما االغتصــاب، كأســلوب  وال واملنــهجي للعنــف اجلنســي،
باألخــذ خبطــة ذات أولويــة   مــن أســاليب احلــرب، وأوصــت    

إـاء   هـي مخـس نقـاط   تتـألف مـن    لتعزيز عمل األمـم املتحـدة  
اإلفالت مـن العقـاب، ومتكـني املـرأة لتصـبح عنصـرا فـاعال يف        
ــراف    ــادة االعتــ ــية، وزيــ ــادات السياســ ــة القيــ ــيري، وتعبئــ  التغــ
ــة      ــه، وكفالـ ــة لـ ــرتاع ونتيجـ ــلوبا للـ ــفه أسـ ــاب بوصـ باالغتصـ

  .)٧٩٠(استجابة منسقة من منظومة األمم املتحدة
، اختـذ الـس   ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ١٦ ويف  

ــرار  ــاع القـ ــن   )٢٠١٠( ١٩٦٠باإلمجـ ــه عـ ــرب فيـ الـــذي أعـ
اســتعداده الختــاذ اخلطــوات املناســبة للتصــدي للعنــف اجلنســي 
الواســع االنتشــار أو املنــهجي يف حــاالت الــرتاع املســلح لــدى 
النظــر يف احلــاالت املدرجــة يف جــدول أعمالــه. ويف القــرار،      

األمني العام وضع ترتيبـات الرصـد والتحليـل    طلب الس إىل 
واإلبالغ بشأن العنف اجلنسي املتصل بـالرتاع. وشـجعه علـى    

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨٨(
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨٩(
)٧٩٠(  S/PV.6302 ،٧-٢ات صفحال.  

ــاريره  ــدرج يف تق ــرارين    أن ي ــذ الق  )٢٠٠٨( ١٨٢٠عــن تنفي
معلومـــات مفصـــلة عـــن أطـــراف الـــرتاع  )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و

ـا أعمـال    املسلح اليت توجد أسباب وجيهة لالشـتباه يف ارتكا
االغتصـــاب أو غريهـــا مـــن أشـــكال العنـــف اجلنســـي أو يف      
مسؤوليتها عن هذه األعمـال وأن يـدرجها يف قائمـة يف مرفـق     

، وأعرب عـن نيتـه اختـاذ القائمـة أساسـا لتعامـل أكثـر        بتقاريره
التــدابري وفقــا اختــاذ يف ذلــك  مبــا مــع تلــك األطــراف،  تركيــزا

إلجراءات جلان اجلـزاءات ذات الصـلة. ودعـا الـس أطـراف      
الرتاع املسلح إىل تنفيـذ التزامـات حمـددة ومقيـدة بإطـار زمـين       

تنفيـذ   تتبـع ملكافحة العنـف اجلنسـي، وطلـب إىل األمـني العـام      
بانتظـام  تلك االلتزامات ورصدها وحتـديث معلومـات الـس    

  .)٧٩١(يف التقارير واإلحاطات
كـانون   ١٧ و ١٦وشهدت املناقشـة الـيت عقـدت يف      

 مفـاده بـني الـدول   لـآلراء  توافقـا كـبريا    ٢٠١٠األول/ديسمرب 
أن االنتشار املقلق للعنف اجلنسي املتصـل بالرتاعـات يسـتدعي    
جــا متســقا ومنســقا، وأنــه يلــزم اختــاذ إجــراء عاجــل لتعزيــز    

ــاء إفالــ      ــف اجلنســي وإ ــال العن ــرتكيب أعم ــن  ممســاءلة م م
ــها اجلــزاءات و   ــة العقــاب، بســبل من القضــايا إىل احملكمــة  إحال

يف وضـع آليـات    اجلنائية الدولية. وأعرب الكثريون عن األمـل 
الرصد واإلبالغ املقترحة، مضيفني أن مجع البيانات والتحليـل  
املوثوقني سيتطلبان زيادة التنسيق والتعاون بني خمتلف هيئـات  
األمم املتحدة وأجهزـا، سـواء يف املقـر أو يف امليـدان. وأشـار      
عدة متكلمني إىل أمهيـة االسـتفادة مـن اخلـربات املكتسـبة مـن       

ــة املنشــأ  ــرارين  اآللي  ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ة مبوجــب الق
بشـــأن األطفـــال والـــرتاع املســـلح واالســـتفادة مـــن   )٢٠٠٩(

__________ 

 ١٩٦٠كـــان مـــن املقـــرر تقـــدمي التقريـــر املعـــد عمـــال بـــالقرار    )٧٩١(
؛ بيـــد أن التقريـــر ٢٠١١يف كـــانون األول/ديســـمرب  )٢٠١٠(
)S/2012/33 م يفوبالتــايل ٢٠١٢ثاين/ينــاير كــانون ال ١٣) قُــد ،
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ــادل    ــاون وتبـ ــادة التعـ ــا، مـــرحبني بزيـ ــة فيهـ املمارســـات املتبعـ
بـــني املمثلـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالعنف اجلنســـي يف  املعلومـــات 

ــرتاع       ــال يف ال ــة باألطف ــة اخلاصــة املعني ــرتاع واملمثل حــاالت ال
. وأوصى بعض املتكلمني بأن ينشئ الـس فريقـا   )٧٩٢(املسلح

آليـة إلدراج األمسـاء   و )٧٩٣(ال معنيا باملرأة والسالم واألمـن عام
يف إطــار  مــان فعــالمهــا ترتيبــان قائو، )٧٩٤(يف القــوائم وشــطبها

ــرتاع املســلح.    ــال وال ــال األطف ــرب   جــدول أعم ويف حــني أع
ــدابري ملموســـة       ــاذ تـ ــم اختـ ــن دعمهـ ــرون عـ ــون اآلخـ املتكلمـ
للمساعدة يف منع جرائم العنـف اجلنسـي وحماكمـة مرتكبيهـا،     
فقــد أصــروا علــى أن األدوات الــيت اعتمــدت مبوجــب القــرار    

ينبغي أن تطبق علـى الرتاعـات الـيت تشـكل      )٢٠١٠( ١٩٦٠
وأن املمثلـة اخلاصـة    )٧٩٥(ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني فقـط     

املعنية بالعنف اجلنسي ينبغي أن تؤدي مهامها بشـكل يتمشـى   
  .)٧٩٦(على حنو صارم مع الوالية اليت وضعها الس

__________ 

)٧٩٢(  S/PV.6453 ١٥تان (اململكـة املتحـدة)؛ والصـفح    ١٤، الصفحة 
 ٢١(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ١٧(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٦ و

(اليابـــــان)؛  ٣٠ و ٢٩تان (البوســـــنة واهلرســـــك)؛ والصـــــفح
ــا)؛ ٣٥(النمســا)؛ والصــفحة   ٣١ و ٣٠تان والصــفح  و (أملاني

S/PV.6453 (Resumption 1)، ــفحو ــال)؛  ٥ و ٤ تانالصـ (الربتغـ
ــفحتان  ــفحة  ٦ و ٥والصــ ــرا)؛ والصــ ــلوفينيا)؛  ٧(سويســ (ســ

ــفحة  ــتاريكا، با ١٢والصــ ــن   (كوســ ــبكة األمــ ــن شــ ــة عــ لنيابــ
  (شيلي). ١٦البشري)؛ والصفحة 

)٧٩٣(  S/PV.6453 (النمسا). ٣١، الصفحة  
 ٣٥(البوسنة واهلرسـك)؛ والصـفحة    ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩٤(

  (فنلندا). ٤٥(هولندا)؛ والصفحة  ٤٠(أملانيا)؛ والصفحة 
  (االحتاد الروسي). ٢٩ع نفسه، الصفحة املرج  )٧٩٥(
  (الصني). ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩٦(

تشـــرين األول/أكتـــوبر: مشـــاركة املـــرأة يف     ٢٨  
  عمليات صنع القرار

، نظــر الــس  ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٨يف   
يف التقرير السنوي لألمـني العـام عـن تنفيـذ      ٦٦٤٢يف جلسته 

ويف ورقــــة مفاهيميــــة أعــــدا  )٧٩٧()٢٠٠٠( ١٣٢٥القــــرار 
أكـدت أنـه علـى الـرغم مـن دور املـرأة        )٧٩٨(الرئاسة (نيجرييا)

 األساســي يف بنــاء الســالم وتعزيــز أســس الدميقراطيــة، فهــي      
تــزال غــري منخرطــة بالقــدر الكــايف يف مجيــع عمليــات منــع    ال

نشوب الرتاعات وتسويتها. ويف تلـك اجللسـة، اعتمـد الـس     
حــب فيــه بــاجلهود وااللتزامــات املتعلقــة بتنفيــذ  بيانــا رئاســيا ر

يـزال قلقـا مـن اسـتمرار      ال وإن كان )٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار 
ــع     ــة مبنـ ــة املعنيـ ــات الرمسيـ ــاء يف املؤسسـ ــداد النسـ ــاض أعـ اخنفـ

د سيما يف الدبلوماسـية الوقائيـة وجهـو    ال وتسويتها، الرتاعات
يف متكـني   أن يسـاعد الوساطة. وطلب الس إىل األمني العـام  

إجراء مشاورات منتظمة بني اموعات النسـائية واملشـاركني   
 ،ذوي الصلة يف عمليـات الوسـاطة يف الرتاعـات وبنـاء السـالم     

ــدمي و ــل تقـ ــطائه    أن يكفـ ــتظم إىل وسـ ــكل منـ ــات بشـ اإلحاطـ
الصـلة بأحكـام   بالقضـايا اجلنسـانية ذات    فيمـا يتعلـق  وأفرقتهم 

الســـالم والعقبـــات احملـــددة الـــيت تعتـــرض املشـــاركة  اتاتفاقـــ
ــالء      ــة واملتســاوية للمــرأة. وســلّم بضــرورة إي السياســية الكامل

نهجي لاللتزامات املتعلقة بـاملرأة والسـالم   املهتمام مزيد من اال
ــه   ــات يف عملـ ــذه االلتزامـ ــذ هـ ــن ولتنفيـ ــن  ،واألمـ وأعـــرب عـ

الراميـة إىل تعزيـز   التدابري ب النهوض يف أعماله استعداده لكفالة
بنــاء يف املــرأة يف منــع نشــوب الرتاعــات وتســويتها و  مشــاركة

تنســــيق الالســــالم. والحــــظ الــــس أيضــــا بارتيــــاح زيــــادة 
لنسـاء  ل املخصصـة السياسات والـربامج   واالنسجام على صعيد

والفتيات داخل منظومة األمم املتحـدة منـذ إنشـاء هيئـة األمـم      
  .)٧٩٩(ملتحدة للمرأةا

__________ 

)٧٩٧(  S/2011/598.  
)٧٩٨(  S/2011/654.  
)٧٩٩(  S/PRST/2011/20.      
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  ملرأة والسالم واألمن: ااجللسات

  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
عمال  الدعوات

  ٣٧باملادة 
 ٣٩الـــدعوات عمـــال باملـــادة 

  املتكلمون  وغريها

  القرار والتصويت  
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون 

املمتنعــون  - املعارضــون 
  عن التصويت)

              ٦٠٣٢  
ــان/ ٢٧  نيســــــــ

  ٢٠١٠أبريل 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
عـــن املـــرأة والســـالم 
واألمـــــــــــــــــــــــــــــن 

)S/2010/173(  

ــام        ــني الع ــة اخلاصــة لألم املمثل
املعنيــــة بــــالعنف اجلنســــي يف 

ــرتاع، واملستشــار    ةحــاالت ال
قضـايا  للألمـني العـام ل   ةاخلاص

  والنهوض باملرأة اجلنسانية

مجيــــــع أعضــــــاء  
ــع   ــس ومجيـــ الـــ

  املدعوين

S/PRST/2010/8 

٦٤١١    
ــرين  ٢٦ تشـــــــــ

ــوبر  األول/أكتـــــ
٢٠١٠  

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
عـــن املـــرأة والســـالم 
واألمـــــــــــــــــــــــــــــن 

)S/2010/498(  

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــاء    ــرأة يف بن مشــاركة امل

  )S/2010/466السالم (
ــة   ــالة مؤرخــــ  ٢٢رســــ

تشــــرين األول/أكتــــوبر 
ــن   ٢٠١٠ ــة مـــ موجهـــ

ــطني إىل   مراقـــــب فلســـ
ــن   ــس األمــ ــيس جملــ رئــ

)S/2010/549(  

دولـــــــــــــة  ٦٦
  )أ(اعضو

ــام    )ب(مدعوين ٩ ــني العـــــ األمـــــ
(رسالة بالفيديو)، 

ومجيـــع أعضـــاء  ج
 ٦٥ و ،)د(الــــس

ــدعوا مبوجــــب  مــ
ــادة  ــ(٣٧املــــــ  )ـهــــــ

ــدعوين  ــع املـ ومجيـ
  ٣٩مبوجب املادة 

S/PRST/2010/22 

٦٤٥٣    
 ١٧ و ١٦

كــــــانون األول/ 
  ٢٠١٠ديسمرب 

ــام   تقريـــر األمـــني العـ
ــذ القــرارين    ــن تنفي ع

٢٠٠٨( ١٨٢٠( 
 )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
)S/2010/604(  

مشروع قرار مقـدم مـن   
ــو  ٦٨ ــة عضـــــــ  دولـــــــ

  )S/2010/641( و

دولـــــــــــــة  ٥٨
  )ز(اعضو

املمثلـــة اخلاصـــة لألمـــني العـــام    
املعنيـــــة بـــــالعنف اجلنســـــي يف   
حاالت الـرتاع، ووكيـل األمـني    
ــظ الســالم،     ــات حف ــام لعملي الع
ــب   ــكري ملكتـ ــار العسـ واملستشـ
الشــــــؤون العســــــكرية يف إدارة 
ــالم،    ــظ الســــ ــات حفــــ عمليــــ

ــاد  لبعثـــة بالنيابـــةرئيس الـــو االحتـ
  األورويب لدى األمم املتحدة  

ــام،   ــني العــــ األمــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ

ــس،  ٢٣ و الــــــ
ــدعوا مبوجــــب  مــ

ــادة   ،)ح(٣٧املــــــــ
ــدعوين  ــع املـ ومجيـ

  ٣٩مبوجب املادة 

 ١٩٦٠القــــــــــــــــرار 
)١٥-٠-٠ )٢٠١٠  

٦٥١٥    
ــان/ ١٤  نيســــــــ

  ٢٠١١أبريل 

ــام          ــني الع ــة اخلاصــة لألم املمثل
املعنيــــة بــــالعنف اجلنســــي يف 

  حاالت الرتاع

ــة  ــة اخلاصـــ املمثلـــ
ــام  لألمـــــــني العـــــ
ــالعنف   ــة بـــ املعنيـــ
اجلنســــــــــــــــي يف 

  حاالت الرتاع
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  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
عمال  الدعوات

  ٣٧باملادة 
 ٣٩الـــدعوات عمـــال باملـــادة 

  املتكلمون  وغريها

  القرار والتصويت  
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون 

املمتنعــون  - املعارضــون 
  عن التصويت)

              ٦٦٤٢    
ــرين  ٢٨ تشـــــــــ

ــوبر  األول/أكتـــــ
٢٠١١  

ــام    ــني العـ ــر األمـ تقريـ
ــالم   ــرأة والسـ ــن املـ عـ
ــن  واألمـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2011/598 (  
 ٢٠رســـالة مؤرخــــة  

 تشـــــــــــــــرين األول/
 ٢٠١١أكتـــــــــــــوبر 

ــني   ــة إىل األمــ موجهــ
العـــــام مـــــن املمثلـــــة 
الــدائم لنيجرييــا لــدى 
األمـــــــــم املتحـــــــــدة 

)S/2011/654.(  

دولـــــــــــــة  ٤٢  
  )ط(اعضو

ــام لشــؤون    ــني الع ــة األم وكيل
املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   
ــرأة، ورئــــــيس الــــــس    املــــ
ــاعي،   ــادي واالجتمـــ االقتصـــ
ــل   ــق العامـــــ ــة الفريـــــ وممثلـــــ
للمنظمــــات غــــري احلكوميــــة 
املعين باملرأة والسالم واألمـن،  

االحتـاد األورويب   بعثـة ورئيس 
لدى األمم املتحـدة، وموظفـة   
االتصال املـدين ملنظمـة حلـف    
ــم     ــدى األم مشــال األطلســي ل

  املتحدة

ــام  ــني العــــ  ،األمــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ
ــع   ــس، ومجيــ الــ

  املدعوين

S/PRST/2011/20 

  
الدولـة   وزيـرة ( وأيرلنـدا  وأوكرانيـا،  وأوروغـواي،  ،وإندونيسـيا  وأملانيـا،  وأفغانستان، وإسرائيل، وإستونيا، وأستراليا، وأرمينيا، ،األرجنتني  )أ(  

 وبلجيكـا،  والربتغـال،  وباكسـتان،  اجلديدة، غينيا وبابوا ،)الفرص تكافؤ وزيرة( وإيطاليا ،أيسلندا ،وحقوق اإلنسان) واالندماج للمساواة
 سـليمان،  وجـزر  البـهاما،  وجـزر  وجامايكـا،  ،وتـونس  وتوبـاغو،  وترينيـداد  وبـريو،  وبورونـدي،  فاسو، وبوركينا وبوتسوانا، وبنغالديش،

 النكـا،  وسـري  ،)شـيوخ  جملـس  عضـو ( وروانـدا  والـدامنرك،  ،)االجتماعيـة  التنميـة  وزيـر  نائبـة ( أفريقيـا  وجنوب املتحدة، ترتانيا ومجهورية
 وسـرياليون،  وسويسـرا،  ،ن اخلارجيـة) للشـؤو  الدولـة  وزيـر ( والسـويد  والسـودان،  ،)اخلارجيـة  لـوزارة  العام املدير( وسلوفينيا والسلفادور،

 وكرواتيـا،  وكازاخسـتان،  نـام،  وفييـت  وفيجـي،  ،)الداخليـة  وزيـرة ( اوفنلنـد  والفلـبني،  وغانا، ،)والثقافة السياحة وزيرة( وغامبيا وشيلي،
 ،نية والتنميـــة)اجلنســـا الشـــؤون وزيـــرة( وليربيـــا ولكســـمربغ، وكينيـــا، وكولومبيـــا، وكوســـتاريكا، ،)الـــدويل التعـــاون وزيـــرة( وكنـــدا

 ،)الـدفاع  وزيـرة ( والنـرويج  ،)األفريقـي  للجنـوب  اإلمنائية اجلماعة عن نيابة( وناميبيا وموناكو، ومالوي، واملغرب، ومصر، وليختنشتاين،
  وهولندا. وهنغاريا، وهندوراس، واهلند، ونيوزيلندا، ونيبال،

ملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، ووكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ           شـؤون ا املراقب الدائم لدولة فلسـطني، ووكيلـة األمـني العـام ل      )ب(  
االحتـاد األورويب لـدى األمـم املتحـدة، ومفـوض السـلم واألمـن يف        بالنيابة لوفد  رئيسوالي واالجتماعي، السالم، ورئيس الس االقتصاد

اللجنة الدولية للصليب األمحر لدى األمـم املتحـدة، وموظفـة االتصـال املـدين ملنظمـة حلـف         وفداالحتاد األفريقي، واملراقب الدائم ورئيس 
  ـة الفريـق االستــشاري للمجتمــع املــدين التــابع لألمــم املتحــدة واملعــين باملرأة والسالم واألمن.مشال األطلسي لدى األمم املتحدة، وممثل

  دل ببيان.ت مل ااألمني العام اجللسة ولكنه ةنائب تحضر  )ج(  
وزيــر اخلارجيــة للــشؤون الربملانيـة،      كانت النمسـا ممثلـة بـوزير الشـؤون اخلارجيـة، والواليـات املتحـدة بـوزيرة اخلارجيـة، واليابـان بنائبـة             )د(  

  واملكسيك برئيسة اللجنـة الوطنيـة ملنـع العنـف ضد املرأة واستئصال شأفته يف املكسيك.
  مل يدل ممثل ماالوي ببيان.  ـ)ه(  
 غينيـا  وبـابوا  وإيطاليـا،  ،أيسـلندا و دا،وأيرلنـ  وأوكرانيـا،  وأوغنـدا،  وأملانيـا،  وألبانيـا،  وإسـرائيل،  وإسـتونيا،  وأستراليا، وإسبانيا، ،األرجنتني  )و(  

 ،ليشـيت  - وتيمـور  وتركيـا،  وبريو، واهلرسك، والبوسنة فاسو، وبوركينا وبنن، وبنما، وبلغاريا، وبلجيكا، والربتغال، والربازيل، اجلديدة،
ــل ــة األســود، واجلب ــة التشــيكية، واجلمهوري ــة، الكونغــو ومجهوري ــة الدميقراطي ــدونيا ومجهوري ــوب ســابقا، اليوغوســالفية مق ــا، وجن  أفريقي

 وشــيلي، وســرياليون، وسويســرا، والســويد، والســنغال، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، ورومانيــا، وروانــدا، والــدامنرك، وجيبــويت، وجورجيــا،
 ومالطـة،  يختنشـتاين، ول وليتوانيـا،  وليربيـا،  ولكسـمربغ،  ولبنـان،  وكولومبيا، وكوستاريكا، وكندا، وكرواتيا، ،وفنلندا وفرنسا، وغابون،
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 والواليـات  وهولنـدا،  وهنغاريـا،  وهنـدوراس،  واهلنـد،  ونيوزيلندا، ونيجرييا، والنمسا، والنرويج، وموناكو، ،املتحدة واململكة واملكسيك،
  اليونان.و واليابان، ،املتحدة

 غينيـا  وبـابوا  وإيطاليـا،  ،أيسـلندا و وأيرلنـدا،  وأوكرانيـا،  وأملانيـا،  وألبانيـا،  وإسـرائيل،  وإسـتونيا،  وأسـتراليا،  وإسـبانيا،  وأرمينيا، ،األرجنتني  )ز(  
 ،شـيكية الت واجلمهوريـة  األسـود،  واجلبـل  ليشيت، - وتيمور وبريو، فاسو، وبوركينا وبنن، وبنما، وبلغاريا، وبلجيكا، والربتغال، اجلديدة،

 وجيبــويت، وجورجيــا، أفريقيــا، وجنــوب ســابقا، اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة كوريــا، ومجهوريــة
 وكنـدا،  وكرواتيـا،  وفنلنـدا،  وشـيلي،  وسـرياليون،  وسويسرا، والسويد، والسنغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، ورومانيا، ورواندا، والدامنرك،

 واهلنــد، ونيوزيلنــدا، والنــرويج، ومونــاكو، ة،ومالطــ وليختنشــتاين، وليتوانيــا، وليربيــا، ولكســمربغ، وكينيــا، وكولومبيــا، ،اوكوســتاريك
  .واليونان وهولندا، وهنغاريا، وهندوراس،

 وسـلوفينيا،  وجورجيـا،  ،كوريـا  ومجهوريـة  والربتغـال،  وإيطاليـا،  وأيرلنـدا،  وأملانيـا،  وإسـرائيل،  وأسـتراليا،  وإسـبانيا،  وأرمينيـا،  ،األرجنتني  )ح(  
  .وهولندا واهلند، وليختنشتاين، ولكسمربغ، وكينيا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكندا، وفنلندا، وشيلي، وسويسرا،

ــتني  )ط(   ــا، ،األرجن ــبانيا، وأرميني ــتراليا، وإس ــتونيا، وأس ــرائيل، وإس ــوال، وإندونيســيا، وأفغانســتان، وإس ــا، وأنغ ــدا، وأوكراني ــ وأيرلن  ،اوإيطالي
 وسويسرا، والسودان، والسنغال، كوريا، ومجهورية سليمان، وجزر ليشيت، - وتيمور وتونس، وتركيا، وبريو، وبوروندي، وبنغالديش،

ــانواتو، وشـــيلي، ــدا، وفـ ــتان، وفيجـــي، وفنلنـ ــتان، وقريغيزسـ ــدا، وكرواتيـــا، وكازاخسـ ــا، وكنـ ــا، ولكســـمربغ، وكينيـ ــا، وليربيـ  وليتوانيـ
  .واليابان وهولندا، ونيبال، والنمسا، ،وملديف واملكسيك، وليختنشتاين،

    
تعميم املسـائل املتعلقـة بـاملرأة والسـالم واألمـن يف        

  جملس األمن   قرارات

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، واصـل الـس إدراج        
ــام  ــةاألحكــ ــ املتعلقــ ــرارات  بــ ــن يف القــ املرأة والســــالم واألمــ

يؤكــد  ، ممــااملفــردة لبلــدان وأقــاليم بعينــها  والبيانــات الرئاســية
ــائل الشـــاملة يف       ــادة تعمـــيم املسـ ــود اجتـــاه لزيـ . قراراتـــهوجـ

ــة      ــل محاي ــن قبي ــس عناصــر م ــك، أدرج ال وباإلضــافة إىل ذل
املتخـذة فيمـا    القـرارات املرأة أو مشاركتها يف عـدد كـبري مـن    

  يتعلق بالبنود املواضيعية.
ــا،    املســائل املتعلقــة بــاملرأة والســالم     تعمــيم متوعموم

ــل احلوكمــة الدميقراطيــ   وســيادة  ةواألمــن يف جمــاالت خمتلفــة مث
القانون، وإصالح قطاع األمن، واألسـلحة الصـغرية، والعدالـة،    
ومحاية حقوق اإلنسان، ومحاية املـدنيني، واملسـاعدة اإلنسـانية،    

ــاء ا   ــهاء  ومنــع نشــوب الرتاعــات وتســويتها، وبن لســالم بعــد انت
حاالت الرتاع، ومكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز.   

 بتبـــادلوباإلضـــافة إىل ذلـــك، أعـــرب الـــس عـــن ترحيبـــه      
ــة       ــام املعني ــني الع ــة اخلاصــة لألم ــني املمثل ــاون ب ــات والتع املعلوم

باألطفـال والــرتاع املســلح واملمثلــة اخلاصـة لألمــني العــام املعنيــة   
  .ذلك حاالت الرتاع، وعن تشجيعه بالعنف اجلنسي يف

وتشـــمل األحكـــام املتصـــلة بـــاملرأة والســـالم واألمـــن   
إىل الـدول األعضــاء ذات الصـلة، أو أطـراف الــرتاع،    املوجهـة  

أو األمني العام، أو اتمع الدويل، إدانات للتمييز ضـد النسـاء   
ــات   ــات، وطلب ــف اجلنســي واجلنســاين    لوالفتي ــن العن ــة م لوقاي

وحماكمـة مرتكبيـه واإلبـالغ عنـه، ودعـوات إىل       والتحقيق فيه
  ــاعد ــحايا ومســ ــة الضــ ــة    نمحايــ ــرأة الكاملــ ــاركة املــ ومشــ

واملتساوية يف االنتخابات وعمليات السالم وفرض اجلـزاءات.  
 ،بشـــــأن أفغانســـــتان قراراتـــــهوأدرج الـــــس األحكـــــام يف 

 أفريقيــا ومجهوريــة ليشــيت، - وتيمــور وتشــاد، وبورونــدي،
ــطى، ــةومجهور الوســ ــو يــ ــة، الكونغــ ــودان، الدميقراطيــ  والســ

 وليبيـــا، وليربيـــا، ،رديفـــوا وكـــوت والصـــومال، وســـرياليون،
وسط أفريقيا. فعلى سـبيل املثـال، فيمـا يتصـل      ومنطقة وهاييت

ــة  ــق باحلال ــا يتعل ــة، اعتمــد     فيم ــو الدميقراطي جبمهوريــة الكونغ
ــيت      ــر حــوادث االغتصــاب اجلمــاعي ال ــا رئاســيا إث الــس بيان
ــة واليكــايل يف أواخــر      ــات املســلحة يف منطق ــها اجلماع ارتكبت

، أعـــرب فيـــه عـــن ٢٠١٠متوز/يوليـــه وأوائـــل آب/أغســـطس 
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يف ذلك اختـاذ   مبا استعداده للنظر يف مجيع اإلجراءات املناسبة،
ددة األهداف ضـد مـرتكيب اجلـرائم، وحـث حكومـة      تدابري حم

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة علــى ضــمان حماكمــة مــرتكيب   
علـى التفاعـل املنــتظم    وشـجع اجلـرائم حماكمـة سـريعة وعادلــة    

ــالعنف اجلنســي يف      ــة ب ــة اخلاصــة لألمــني العــام املعني بــني املمثل
ر حاالت الرتاع وبعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرا    

. ويف أثنــاء نظــر الــس )٨٠٠(يف مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة 
 ، طلـب “تقـارير األمـني العـام عـن السـودان     ”يف البند املعنون 

 ١٩٦٠إىل األمني العام، للمرة األوىل منذ اختـاذ القـرار    الس
التحليــل واإلبــالغ بشــأن لرصــد ول، وضــع ترتيبــات )٢٠١٠(

العنــف اجلنســي املتصــل بالرتاعــات، وطالــب مجيــع األطــراف   
بوقف مجيع أشـكال العنـف ضـد السـكان املـدنيني يف جنـوب       

ســــيما العنــــف اجلنســــاين، بغيــــة التوصــــل إىل   ال الســــودان،
التزامات حمددة ومقيـدة بإطـار زمـين ملكافحـة العنـف اجلنسـي       

. وفيمــا يتصــل باحلالــة يف  )٨٠١()٢٠١٠( ١٩٦٠وفقــا للقــرار 
الصومال، قرر الـس فـرض اجلـزاءات (حظـر السـفر وجتميـد       
األصول وحظر توريد األسلحة) على األفـراد والكيانـات الـيت    
جــرى حتديــدها باعتبارهــا مســؤولة عــن االنتــهاكات املرتكبــة  

ــدنيني،  ــا حبــق امل ــك  مب ــف اجلنســي واجلنســاين  يف ذل . )٨٠٢(العن
أن يكفـــل بـــإىل األمـــني العـــام  هطلبـــتوجيـــه وواصـــل الـــس 

مــع االنتــهاك  إطالقــا االمتثــال التــام لسياســة عــدم التســامح     
واالسـتغالل اجلنسـيني الـيت تتبعهـا األمـم املتحـدة يف عـدد مــن        

وحـث البلـدان املسـامهة بقوات/بــأفراد     ،بعثـات حفـظ السـالم   
إلجـــراءات الالزمـــة ملنـــع موظفيهـــا مـــن  شـــرطة علـــى اختـــاذ ا

  ارتكاب مثل هذه االنتهاكات.
__________ 

)٨٠٠(  S/PRST/2010/17.  
  .)٢٠١١( ١٩٩٦القرار   )٨٠١(
  .)٢٠١١( ٢٠٠٢القرار   )٨٠٢(

األحكـام املتصـلة بـاملرأة     أدرجـت وعالوة على ذلك،   
ــن يف   ــراراتوالســالم واألم ــائل املواضــيعية.    الق ــة باملس املتعلق

وسلم الس بأن معاجلة األسـباب اجلذريـة للرتاعـات يتطلـب     
أيضـا اتبـاع ـج منـهجي وشـامل جتـاه مسـائل املـرأة والسـالم          

ملـرأة املهـم يف منـع    تأكيـد دور ا  أعاد الـس ، وإذ )٨٠٣(واألمن
الرتاعــات وتســويتها ويف بنــاء الســالم، كــرر دعوتــه إىل زيــادة 
املشــــاركة والتمثيــــل املتســــاويني واخنــــراط املــــرأة يف جهــــود 

. وباإلضـافة إىل ذلـك،   )٨٠٤(الدبلوماسية الوقائية اخنراطا كامال
سلم الس باألثر املترابط لوباء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية     

سي املتصل بالرتاع على املـرأة، فطلـب إىل األمـني    والعنف اجلن
العام أن يدرج الشواغل املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البشـرية   

لعنـف  ا عسـيما منـ   ال يف أنشطته املتعلقة مبنع الـرتاع وتسـويته،  
  .)٨٠٥(اجلنسي املتصل بالرتاعات والتصدي له

ويتضــــمن اجلــــدول التــــايل قائمــــة، حبســــب البنــــد،    
يف  أدرجــتصــلة بــاملرأة والســالم واألمــن الــيت     لألحكــام املت

اجلــدول  يشــمل وال يف إطــار بنــود أخــرى. املتخــذة القــرارات
يف واليــات  املدجمــة األحكــام املتعلقــة بــاملرأة والســالم واألمــن 

 أدرجـت يتناوهلا اجلزء العاشر. ووهي أحكام اهليئات الفرعية، 
ــيت تركــز بوجــه خــاص علــى اإلجــراءات املتصــلة      األحكــام ال

ــاملرأة والســـالم واألمـــن   ــام ، يف حـــني تـــرد بالكامـــلبـ األحكـ
ــارة إىل    ــا باإلشـ ــع نطاقـ ــراراألوسـ ــرة    القـ ــم الفقـ ــاظر ورقـ املنـ

  الصلة.  ذات
__________ 

)٨٠٣(  S/PRST/2010/18.  
)٨٠٤(  S/PRST/2011/18.  
  )٢٠١١( ١٩٨٣القرار   )٨٠٥(
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  : أحكام خمتارة٢٠١١- ٢٠١٠جملس األمن،  تقراراتعميم املسائل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن يف 

  بيان احلكم  القرار
    أفريقيا    

    احلالة يف ليربيا
  )٢٠١٠( ١٩٣٨القرار 

 ٢٠١٠أيلول/ســــــــــبتمرب  ١٥
(املتخــــــذ مبوجــــــب الفصــــــل 

  السابع)

ــه  ــري إىل قراراتـــــــ ١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥وإذ يشـــــــ
املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، وإذ يدين استمرار العنف اجلنسي، وإذ يرحـب بـاجلهود الـيت     )٢٠٠٩(

ســيما النســاء واألطفــال،   وال تواصــل البعثــة وحكومــة ليربيــا بــذهلا مــن أجــل تعزيــز حقــوق املــدنيني،   
اخلطــرية املرتبطــة  تــزال قائمــة فيمــا يتعلــق بالتصــدي للمســائل   ال ومحايتــها، وإذ يقــر بالتحــديات الــيت 

بالعنف القائم على أساس نوع اجلـنس واالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني، وإذ يهيـب بالـدول األعضـاء        
  من الديباجة) ةزيادة دعمها ملا تبذله احلكومة من جهود (الفقرة السادسة عشر

   )٢٠١١( ٢٠٠٨القرار 
 ٢٠١١أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  ٦

  (املتخذ مبوجب الفصل السابع)

يرحب بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة ليربيـا ملكافحـة العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع              
جعها كذلك على أن تستمر، بالتنسيق مع البعثة، يف مكافحة إفالت مـرتكيب هـذه اجلـرائم    اجلنس ويش

  )١٣من العقاب وتوفري التعويض والدعم واحلماية للضحايا (الفقرة 

  من ديباجة القرار ةانظر أيضا الفقرتني السابعة واخلامسة عشر  
    احلالة يف الصومال
S/PRST/2011/6    

                                                                          ٢٠١١آذار/مارس  ١٠

وتعزيز بناء القدرات املدنيـة يف مجيـع أحنـاء الصـومال،    ويؤكد الس أمهية تطوير املؤسسات احلكومية 
يف ذلــك ضــمان مشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة ومنــع نشــوب الرتاعــات وتســويتها وبنــاء الســالم    مبــا

وإعادة بناء املؤسسات االجتماعية واالقتصـادية. وحيـث الـس اتمـع الـدويل علـى حشـد املزيـد مـن          
  نتقالية واإلدارات احمللية واإلقليمية يف هذا الصدد (الفقرة اخلامسة)الدعم للحكومة االحتادية اال

    )٢٠١١( ٢٠٠٢القرار 
(املتخذ  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩

  مبوجب الفصل السابع)

علــى األفــراد  )٢٠٠٨( ١٨٤٤مــن القــرار  ٧ و ٣ و ١يقــرر أن تســري التــدابري الــواردة يف الفقــرات  
الكيانـات الـيت تسـميها    من ذلك القرار على  ٧ و ٣الذين تسميهم اللجنة وأن تسري أحكام الفقرتني 

   اللجنة، لالعتبارات التالية:
  ...  
الصــومال تنطــوي علــى  أــم مســؤولون عــن ارتكــاب انتــهاكات للقــانون الــدويل املنطبــق يف     (ه)  

القتـل   يف ذلـك أعمـال    مبـا  استهداف املدنيني، مبن فيهم األطفـال والنسـاء، يف حـاالت النــزاع املسـلح،     
العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس وشــن اهلجمــات علــى املــدارس    والتشــويه والعنــف اجلنســي و

  )١واملستشفيات واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 
  )٢٠١١( ٢٠٠٢انظر أيضا الفقرة الثانية عشرة من ديباجة القرار   
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    )٢٠١١( ٢٠١٠القرار     
 ٢٠١١أيلول/ســــــــــبتمرب  ٣٠

(املتخــــــذ مبوجــــــب الفصــــــل 
  السابع)

د التقـارير الـيت تفيـد بوقـوع حـوادث عنـف جنسـي مـن جـراء الـرتاع يف           يعرب عن بالغ القلق من تزاي
الصومال، ويهيب جبميع األطراف وقـف هـــذه االنتـهاكات واالعتـداءات، ويطلـب إلــى األمـني العـام         

ــرارات     ــن القــ ــوع مــ ــلة باملوضــ ــام ذات الصــ ــذ األحكــ ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــ ــرين  ٣١املــ تشــ
ــه  ١٩املــــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ٢٠٠٠األول/أكتــــوبر  )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٨حزيران/يونيــ

ــبتمرب  ٣٠املــــؤرخ  ــوبر  ٥املــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ٢٠٠٩أيلول/ســ ــرين األول/أكتــ ٢٠٠٩تشــ
يف ذلـك تعزيـز عنصـر محايـة املـرأة       مبـا  ،٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٠ و

  )٢٥السياسي للصومال (الفقرة  يف مكتب األمم املتحدة
  من القرار ٢٢انظر أيضا الفقرة   

    احلالة يف بوروندي
    )٢٠١٠( ١٩٥٩القرار 

ديســــمرب  كــــانون األول/ ١٦
٢٠١٠  

يسلم بأن حكومة بوروندي تتحمل يف املقام األول املسؤولية عـن بنـاء السـالم واألمـن والتنميـة الطويلـة       
األجل يف البلد، ويشجع احلكومة علـى أن تواصـل جهودهـا للتصـدي للتحـديات الـيت تواجـه يف توطيـد         

ســيما حتقيــق احلكــم الــدميقراطي ومكافحــة الفســاد وإصــالح قطــاع األمــن والعدالــة   دعــائم الســالم، وال
ــات املهمشــة        ــل واألقلي ــرأة والطف ــى حقــوق امل ــز بصــفة خاصــة عل ــة حقــوق اإلنســان، مــع التركي ومحاي

  )٦والضعيفة (الفقرة 
  )٢٠١١( ٢٠٢٧من القرار  ٣يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

ــى الصــعيد الــدويل علــى أن يواصــلوا،          ــع الشــركاء عل ــة إصــالح قطــاع األمــن، وحيــث مجي يؤكــد أمهي
جهـود حكومـة بورونـدي لتحسـني الكفـاءة       باالشتراك مع مكتـب األمـم املتحـدة يف بورونـدي، دعـم     

ــدراا، وخباصــة يف جمــايل التــدريب علــى حقــوق        ــز ق ــة والشــرطة وتعزي ــة خلــدمات األمــن الوطني املهني
اإلنسان والعنف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، ـدف توطيـد إدارة قطـاع األمـن            

  )٨(الفقرة 
  )٢٠١١( ٢٠٢٧من القرار  ٦يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

    احلالة يف سرياليون
    )٢٠١٠( ١٩٤١القرار 

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٩
منـع نشـوب الـرتاع وحلـه ويف بنـاء السـالم،        على حكومة سرياليون لالعتراف بدور املرأة اهلام يف يثين

٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١املـــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥علـــى النحـــو املشـــار إليـــه يف القـــرارين  
أرســته مــن اســتراتيجيات وطنيــة، ويشــدد  مبــا ،٢٠٠٨ن/يونيــه حزيرا ١٩املــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و

على أمهية مواصلة احلكومة بذل جهودها يف جمال التصدي للعنف اجلنسي والعنف القائم علـى أسـاس   
نوع اجلنس، ويشجع مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون على العمل مـع احلكومـة   

  )١٠يف هذا اال (الفقرة 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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  )٢٠١١( ٢٠٠٥من القرار  ١١يرد احلكم نفسه يف الفقرة       

  )٢٠١١( ٢٠٠٥انظر أيضا الفقرة اخلامسة من ديباجة القرار   
  الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو 

    )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار 
(املتخــذ  ٢٠١٠ار/مــايو أي ٢٨

  مبوجب الفصل السابع)

صة لألمـني العـام املعنيـة    يهيب حبكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تستفيد من تعاوا مع املمثلة اخلا
باألطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع (الفقـرة       

١٤(  
يطلب إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال البعثة على حنو تام لسياسة األمم املتحـدة  

إطالقا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وأن يبقـي الـس علـى علـم لـدى         املتمثلة يف عدم التسامح 
  )١٥حدوث سلوك مماثل (الفقرة 

يطالب مجيع اجلماعات املسلحة، وخباصة القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا وجـيش الـرب للمقاومـة،       
ق السـكان املـدنيني يف   بالوقف الفوري جلميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف ح

يف ذلك االغتصـاب   مبا سيما العنف القائم على أساس نوع اجلنس، وال مجهورية الكونغو الدميقراطية،
  )١٨وغريه من أشكال االنتهاك اجلنسي (الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٩١من القرار  ١٣يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

؛ والفقـرتني السـابعة والتاسـعة مـن     )٢٠١٠( ١٩٢٥انظر أيضا الفقرة احلادية عشرة من ديباجة القرار   
  منه ٥، والفقرة )٢٠١١( ١٩٩١ديباجة القرار 

S/PRST/2010/17   

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٧
ــيت حــدثت شــرقي        ــات االغتصــاب اجلمــاعي ال ــه الشــديدة لعملي ــد إدانت يؤكــد جملــس األمــن مــن جدي

، وهـو إذ يعيـد  ٢٠١٠مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف أواخـر شـهر متوز/يوليـه وشـهر آب/أغسـطس       
)٢٠٠٩( ١٨٩٤ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠تأكيـــــــــد قراراتـــــــــه 

ــحافة يف     )٢٠١٠( ١٩٢٥ و ــادرة إىل الصـ ــه الصـ ــري إىل بياناتـ ــطس، ٢٦وإذ يشـ ٩ و ٨ و آب/أغسـ
، حيث حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى كفالـة حماكمـة مـرتكيب هـذه        ٢٠١٠أيلول/سبتمرب 

لبشعة حماكمة سريعة وعادلة وإبالغ جملس األمـن بالتدابري املتخذة حتقيقا هلـذه الغايـة. ويعـرب    اجلرائم ا
يف ذلك اختاذ تدابري موجهة ضـد مـرتكيب    مبا جملس األمن عن استعداده للنظر يف مجيع التدابري الالزمة،

  هذه اجلرائم (الفقرة األوىل)
الدميقراطيـة إىل إدانـة هـذه الفظـائع، وتقـدمي مسـاعدة       ويدعو جملـس األمـن حكومـة مجهوريـة الكونغـو        

فيهـا اتمـع    مبـا  فعالة إىل ضحايا االعتداء اجلنسي ودعم اجلهود اليت تضطلع ا مجيع األطراف املعنية،
  املدين، من أجل محاية ومساعدة الضحايا واحليلولة دون حدوث مزيد من العنف (الفقرة الثالثة)

يد دعوته امللحة إىل حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بـأن تنـهي، بالتعـاون      ويعيد جملس األمن تأك  
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مــع األمــم املتحــدة واألطــراف الفاعلــة األخــرى، ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب؛ وجيــب بصــفة خاصــة       

مساءلة من يتحملون املسؤولية عن ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان. وجملس األمن عاقد 
م السلطات الكونغولية يف التصدي لألسباب اجلذرية للحوادث املـذكورة أعـاله (الفقـرة    العزم على دع

  الرابعة)
ويؤيد جملس األمن قيام بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        

، لتشــجيع ضــحايا وفريـق األمــم املتحــدة القطــري حبملــة للتوعيــة بعــدة سـبل منــها حمطــة إذاعــة أوكــايب  
  العنف اجلنسي على اإلبالغ والتماس العالج واملساعدة القانونية (الفقرة الثامنة)

ويعيد جملس األمـن تأكيـد عزمـه علـى القضـاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء واألطفـال أثنـاء                
نيـة بـالعنف اجلنسـي يف    النـزاعات املسلحة وبعد انتهائها. ويؤيد أعمال املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املع   

حاالت النـزاع، ويشجعها على االتصال املنتظم بوحدة مكافحة العنـف اجلنسـي التابعـة للبعثـة لتنسـيق      
اســتجابة األمــم املتحــدة ورصــد تنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة الشــاملة ملكافحــة العنــف اجلنســي يف  

حلة الـيت سـتقوم ـا إىل البلـد يف أواخـر هـذا       مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويتطلع جملس األمن إىل الر
  الشهر، ويطلب إليها تقدمي إحاطة لدى عودا (الفقرة التاسعة)

    )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 
ــاين/نوفمرب  ٢٩ ــرين الثـــــ تشـــــ

(املتخــــــــذ مبوجــــــــب  ٢٠١٠
  الفصل السابع)

يهيب بالسلطات الكونغولية أن تواصل مكافحة اإلفالت من العقاب، وخباصـة مكافحـة إفـالت مجيـع     
يف ذلـك العنـف اجلنسـي،     مبـا  ـــي الدولــــي،  الضالعني يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانــــون اإلنسانـ 

مبن فـيهم أفـــــراد اجلماعــــات املسلحــــة غيـــر املشـروعة أو عناصــــر القــــــوات املسلحـــــة جلمهوريـة           
  )١٢الكونغو الدميقراطية (الفقرة 

  من القرار ١٣انظر أيضا الفقرة التاسعة من ديباجة القرار والفقرة   
S/PRST/2011/11    

  ٢٠١١أيار/مايو  ١٨
ويؤكد جملس األمـن أمهيـة التنميـة االقتصـادية مـن أجـل كفالـة االسـتقرار وتوطيـد السـالم علـى املـدى             

االقتصـاد، وإجيـاد فـرص    البعيد. وهو يشدد على إيـالء اهتمـام خـاص إىل متكـني املـرأة ومشـاركتها يف       
  .. (الفقرة السابعة). عمل للشباب، وإعادة إدماج قدماء احملاربني

  انظر أيضا الفقرة الرابعة من البيان  
    )٢٠١١( ٢٠٢١القرار 

ــاين/نوفمرب  ٢٩ ــرين الثـــــ تشـــــ
(املتخــــــــذ مبوجــــــــب  ٢٠١١

  الفصل السابع)

سيما القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجـيش الـرب للمقاومـة     وال يطالب كافة اجلماعات املسلحة،
الوطنية وحتالف القوى الدميقراطية، بأن تلقـي أسـلحتها وتكـف     وماي ماي ياكوتومبا وقوات التحرير

فـورا عـن مجيـع أشـكال العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل ضـد السـكان              
املدنيني يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ومنطقـة الـبحريات الكـربى، وخباصـة ضـد النسـاء واألطفـال،        

  )١٣من أشكال االعتداء اجلنسي، وبأن تقوم بتسريح أفرادها (الفقرة  يف ذلك االغتصاب وغريه مبا
  من القرار ١٤انظر أيضا الفقرة احلادية عشرة من ديباجة القرار والفقرة   
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  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى    

    )٢٠١١( ٢٠٣١القرار 
ــانون األول/ديســـــمرب   ٢١ كـــ

٢٠١١  

يف ذلـك   مبـا  يدين بشدة استمرار انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان،  
جتنيد األطفـال واسـتخدامهم وأعمـال القتـل والتشـويه واالغتصـاب والـرق اجلنسـي ومـا إىل ذلـك مـن            

سـيما جـيش الـرب للمقاومـة،      وال كبها اجلماعات املسـلحة، ألوان العنف اجلنسي واالختطاف اليت ترت
اليت تعرض السكان والسالم واالستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسـطى واملنطقـة دون اإلقليميـة للخطـر،     
ويهيب مبكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى اإلبالغ عـن انتـهاكات   

  )١٤رتكبها اجلماعات املسلحة، وخباصة ضد األطفال والنساء (الفقرة حقوق اإلنسان اليت ت
    احلالة يف كوت ديفوار

    )٢٠١٠( ١٩١١القرار 
 ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٨

(املتخــــــذ مبوجــــــب الفصــــــل 
  السابع)  

بأسـره يف العمليـة االنتخابيـة وكفالـة املسـاواة يف      يؤكد أيضـا أمهيـة مشـاركة اتمـع املـدين اإليفـواري       
محاية واحترام حقـوق اإلنسـان لكـل إيفـواري فيمـا يتصـل بالنظـام االنتخـايب، وعلـى اخلصـوص أمهيـة            
احتــرام حريــة الــرأي والتعــبري، وإزالــة العقبــات والتحــديات الــيت حتــول دون مشــاركة املــرأة وإســهامها 

  )٧بالكامل يف احلياة العامة (الفقرة 

  )٢٠١٠( ١٩٣٣من القرار  ٦يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

، ويهيب جبميـع األطـراف اإليفواريـة أن    )٢٠٠٩( ١٨٨٠من القرار  ١٧إىل  ١٤يعيد تأكيد الفقرات   
بدعم متواصل من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، بكفالة محاية املدنيني، مبن فيهم النساء تقوم، 

واألطفال، وبالتنفيذ الكامل لتوصيات الفريق العامل التابع لس األمن املعين باألطفال والرتاع املسـلح  
يف ذلــك اعتمــاد  مبــا )،Corr.1 و S/AC.51/2008/5بشــأن األطفــال والــرتاع املســلح يف كــوت ديفــوار( 

خطـــة عمـــل وطنيـــة ملواجهـــة العنـــف اجلنســـي، وبكفالـــة تعزيـــز ســـيادة القـــانون والتحقيـــق يف مجيـــع  
ــع         ــى وجــه اخلصــوص جبمي ــب عل ــة، ويهي ــها إىل العدال ــها وتقــدمي املســؤولني عن ــغ عن ــهاكات املبل االنت

ابري الالزمة لالمتناع عن ارتكـاب مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي ومنـع وقوعهـا        األطراف أن تتخذ التد
  )١٣ومحاية املدنيني منها (الفقرة 

  )٢٠١٠( ١٩٦٢من القرار  ٩؛ والفقرة )٢٠١٠( ١٩٣٣من القرار  ١٣يرد احلكم نفسه يف الفقرة   
يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التام يف عملية األمـم املتحـدة يف     

ــهاك        ـــالل واالنت ــا إزاء االستغ ــة يف عــدم التســامح إطالق ــم املتحــدة املتمثل ــوار لسياســة األم كــوت ديف
اجلنسيني وإبقاء الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة     

فيها التـدريب ـدف التوعيـة قبـل نشـر القـوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات لكفالـة املسـاءلة             مبا املالئمة،
  )١٩التامة يف حاالت إتيان أفراد من قواا سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 

  انظر أيضا الفقرة العاشرة من ديباجة القرار  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع
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    )٢٠١٠( ١٩٣٣القرار     
ــه  ٣٠  ٢٠١٠حزيران/يونيــــــــ

(املتخــــــذ مبوجــــــب الفصــــــل 
  السابع)

يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل تضــمني تقــاريره معلومــات بشــأن التقــدم احملــرز يف تعزيــز ومحايــة    
يف ذلـك وضـع حـد لإلفـالت      مبـا  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويف تعزيز سيادة القانون،

لعنـف املرتكـب ضـد األطفـال والنسـاء وبشـأن       من العقاب يف كوت ديفوار، مع إيالء اهتمام خـاص ل 
التقدم احملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    
ومجيــع اجلوانــب األخــرى املتصــلة حبالــة النســاء والفتيــات، وخباصــة فيمــا يتعلــق بضــرورة محايتــهن مــن  

)٢٠٠٠( ١٣٢٥نـوع اجلـنس ومبـا يتماشـى مـع القـرارات        العنف اجلنسي والعنف القائم علـى أسـاس  
١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ و
  )٢٢(الفقرة  )٢٠٠٩(

؛ والفقـرة السادسـة مـن    ٢٣، الفقرة التاسعة مـن الديباجـة والفقـرة    )٢٠١٠( ١٩٣٣انظر أيضا القرار   
  )٢٠١٠( ١٩٤٦ديباجة القرار 

    )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
ــان/أبريل  ٢٨  ٢٠١١نيســــــــــ

(املتخــــــذ مبوجــــــب الفصــــــل 
  السابع)

بشـأن   )٢٠٠٩( ١٨٨٢(ب) مـن القـرار    ٧والفقـرة   )٢٠١٠( ١٩٦٠مـن القـرار    ٧يشري إىل الفقـرة  
العنف اجلنسي والعنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس واألطفـال يف النــزاع املسـلح، ويرحـب بتبـادل         

ام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح واملمثلـة اخلاصـة       املعلومات بـني اللجنـة واملمثلـة اخلاصـة لألمـني العـ      
  )٢٢لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النـزاع، كل وفق واليته وحسب االقتضاء (الفقرة 

١٩٧٥مـن القـرار    ٥ و ١الفقـرتني  ؛ و)٢٠١١( ١٩٨٠انظر أيضـا الفقـرة الثامنـة مـن ديباجـة القـرار         
  )٢٠١١( ٢٠٠٠من ديباجة القرار  ةوالتاسعة عشر ة؛ والفقرات الثانية عشرة والثالثة عشر)٢٠١١(
  غري املشروع باألسلحة على السالم واألمن منطقة وسط أفريقيا: أثر االجتار

 S/PRST/2011/6    
  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٩

األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفـة ونقلــها وتــداوهلا       ويـساور جملـس األمـن بـالغ القلـق إزاء صــنع  
بـشكل غـري مـشروع وإزاء تراكمهــا املفــرط وانتــشارها دون ضـوابط يف منــاطق كــثرية مــن العــامل،        

ـــار اإلنـــسانية      وال ـــا دون اإلقليميـــة، ممــا خيلـــف جمموعـــة كـــبرية مـــن اآلث ســـيما منطقـــة وســـط أفريقي
على أمن املدنيني من جراء تأجيج النــزاع املــسلح، ممــا يــؤدي      سـيما وال االقتـصادية، -واالجتماعيـة 

بـدوره إىل تفـاقم خمـاطر العنـف اجلنـساين وجتنيــد األطفــال اجلنــود، ويــشكل ديــدا خطــريا للــسالم        
والوطنيـــة واإلقليميــة  واملصــاحلة والســالمة واألمــن واالســتقرار والتنميــة املســتدامة علــى الصــعد احملليـــة  

  والدولية (الفقرة الثانية)
  تقارير األمني العام عن السودان

   )٢٠١٠( ١٩١٩القرار 

  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٩
التام لسياسـة األمـم املتحـدة     البعثة يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال

املتمثلــة يف عــدم التســامح إطالقــا إزاء االستغـــالل واالنتــهاك اجلنســيني، وإبقــاء الــس علــى علــم تــام    
يف ذلـك التـدريب    مبـا  بذلك، وحيث البلدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املالئمـة،       

راءات لضمان املسـاءلة التامـة يف حـاالت إتيـان أفـراد      دف التوعية قبل نشر القوات، وغريها من اإلج
  )٢٤من قواا سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 
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١٩٩٦مـــن القـــرار  ٢٣؛ والفقـــرة )٢٠١١( ١٩٩٠مـــن القـــرار  ١٣يـــرد احلكـــم نفســـه يف الفقـــرة        

  )٢٠١١( ٢٠٣٢من القرار  ١١؛ والفقرة )٢٠١١(

    )٢٠١٠( ١٩٣٥القرار 
  ٢٠١٠متوز/يوليه  ٣٠

يطالب مجيع أطراف النـزاع بأن تتخـذ علـى الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاء           
١٩املـــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠واألطفـــال، مـــن مجيـــع أشـــكال العنـــف اجلنســـي، متاشـــيا مـــع القـــرار   

، ويطلــب إىل العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور أن  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه 
والعنـف  تقدم تقريرا عن تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتوفري احلماية للنساء واألطفال من العنف اجلنسي 

القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، وأن تقـيم كـذلك مـدى التقـدم احملـرز يف سـبيل القضـاء علـى العنـف              
اجلنسـي والعنـف القــائم علـى أسـاس نــوع اجلـنس، ويطلــب إىل األمـني العـام أن حيــرص علـى أن تنفــذ         

١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥العملية املختلطة األحكام ذات الصـلة مـن القـرارات    
ــؤرخ  )٢٠٠٩( ــبتمرب  ٣٠املـ ــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ٢٠٠٩أيلول/سـ ــوبر   ٥املـ ــرين األول/أكتـ تشـ

  )١٨وأن يضمن تقاريره إىل الس معلومات عن هذه املسألة (الفقرة  ٢٠٠٩
  )٢٠١١( ٢٠٠٣من القرار  ٢٢يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

  )٢٠١٠( ١٩٣٥ممن القرار  ٣انظر أيضا الفقرة   
    )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 

ــوبر   ١٤ ــرين األول/أكتــــ تشــــ
(املتخــــــــذ مبوجــــــــب  ٢٠١٠

  الفصل السابع)

يطلـب إىل فريــق اخلــرباء أن ينســق أنشــطته، حســب االقتضـاء، مــع العمليــات الــيت تضــطلع ــا العمليــة   
املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور ومــع اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل تعزيــز العمليــة  

تقريريه املؤقت والنهائي التقـدم احملـرز يف احلـد مـن االنتـهاكات الـيت        السياسية يف دارفور، وأن يقيم يف
)٢٠٠٤( ١٥٥٦من القرار  ٨ و ٧ترتكبها مجيع األطراف للتدابري املفروضة مبوجب أحكام الفقرتني 

والتقدم احملرز يف إزالـة العقبـات    )٢٠٠٥( ١٥٩١من القرار  ٧والفقرة  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٣٠املؤرخ 
اليت تعترض العملية السياسية واألخطار اليت ـدد االسـتقرار يف دارفـور واملنطقـة، وانتـهاكات القـانون       

يف ذلـك العنـف اجلنسـي     مبـا  ئع،اإلنساين الدويل أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان أو غريها مـن الفظـا  
  )٤والعنف القائم على أساس نوع اجلنس واالنتهاكات األخرى للقرارات املذكورة أعاله (الفقرة 

  انظر أيضا الفقرتني السابعة والتاسعة من ديباجة القرار  
S/PRST/2010/24    

ــرين  ١٦ ــاين/نوفمرب تشـــــ الثـــــ
٢٠١٠  

ـــن   ـــس األم ـــدعو جمل ــانون       وي ـــوق اإلنســان والق ـــدويل حلق ـــانون ال ـــدويل، والق ـــانون ال ـــرام الق إىل احت
اإلنساين الدويل؛ ومحاية حريـة التعـبري؛ وكفالـة وصـول املـساعدات اإلنسانية إيل مجيع أحناء السـودان، 

ع املـــدين. يف ذلـــك املنـــاطق احلدوديـــة؛ ووضـــع حـــد جلميـــع املـــضايقات الـــيت يتعـــرض هلـــا اتمــ    مبــا
ويؤكـد جملـس األمـن علـى أمهيـة زيـادة مشاركة املرأة يف عمليات السـالم السـودانية (الفقـرة اخلامسـة     

  )ةعشر
والفقـرة   ؛S/PRST/2011/3والفقرة الثانية عشـرة مـن    ؛S/PRST/2010/28انظر أيضا الفقرة الثامنة من   

  S/PRST/2011/8العاشرة من 
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  )  ٢٠١١(١٩٩٦القرار     
(املتخـــذ  ٢٠١١متوز/يوليـــه  ٨

  مبوجب الفصل السابع)

يطالب مجيع األطراف، وخباصة امليليشيات املتمردة وجيش الرب للمقاومة، بالكف فورا عن ارتكاب 
مجيع أشكال العنف وانتهاكات حقـوق اإلنسـان حبـق السـكان املـدنيني يف جنـوب السـودان، وخباصـة         

يف ذلـك االغتصـاب وغـريه مـن أشـكال االعتـداء اجلنسـي،         مبـا  اجلـنس، العنف القائم على أساس نـوع  
ومجيع االنتهاكات املرتكبة ضد األطفـال يف انتـهاك للقـانون الـدويل املنطبـق، مـن قبيـل جتنيـد األطفـال          
واستخدامهم وقتلـهم وتشـويههم واختطـافهم، ريثمـا يـتم التوصـل إىل التزامـات حمـددة ومقيـدة بإطـار           

وأعمال العنف واالنتهاكات املرتكبة ضـد   )٢٠١٠( ١٩٦٠ف اجلنسي وفقا للقرار زمين ملكافحة العن
  األطفال (الفقرة التاسعة)

يشجع حكومة مجهورية جنوب السودان على التصديق على املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الرئيسـية       
يف ذلك املعاهدات واالتفاقيات املتعلقـة بالنسـاء واألطفـال     مبا ها موضع التنفيذ،حلقوق اإلنسان ووضع

والالجئني وعدميي اجلنسية، ويطلـب إىل بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان أن تقـدم املشـورة واملسـاعدة         
  )١١للحكومة يف هذا الصدد (الفقرة 

الكفيلة بتعزيز مشاركة املرأة يف حل املسائل يهيب حبكومة مجهورية جنوب السودان أن تتخذ التدابري   
حتسم بعد من اتفاق السالم الشامل وترتيبات مرحلة ما بعد االستقالل ولتعزيـز مشـاركة نسـاء     مل اليت

جنوب السودان يف صنع القرارات العامـة علـى املسـتويات كافـة، بسـبل منـها تشـجيع اضـطالع املـرأة          
النسائية ومناهضة املواقـف السـلبية يف اتمعـات الـيت تقلـل مـن        بأدوار قيادية وتوفري الدعم للمنظمات

  )١٢شأن قدرة املرأة على املشاركة على قدم املساواة مع الرجل (الفقرة 
يعيد تأكيد أمهية تـوافر اخلـربة والتـدريب املناسـبني يف املسـائل اجلنسـانية يف البعثـات الـيت صـدر بشـأا             

ــرارين    ــا للقـ ــس، وفقـ ــن الـ ــف مـ ــرورة  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ تكليـ ــري إىل ضـ ، ويشـ
التصدي الستخدام العنف ضد املرأة والفتاة كأداة حرب، ويتطلع إىل تعيني مستشارين يف جمـال محايـة   

، ويطلـب إىل األمـني   )٢٠١٠( ١٩٦٠ و )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨لقـرارات  املرأة وفقـا ل 
يف ذلـك االغتصـاب يف حـاالت     مبـا  عنـف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع،    العام أن يضع ترتيبـات لرصـد ال  

، )٢٠٠٩( ١٨٨٨الرتاع املسلح وما بعد انتهاء الرتاع وغريها من احلـاالت ذات الصـلة بتنفيـذ القـرار     
ة مجهوريــة جنــوب الســودان علــى وحتليلــه واإلبــالغ عنــه، حســب االقتضــاء، ويشــجع البعثــة وحكومــ 

  )٢٤التصدي هلذه املسائل بشكل فعال (الفقرة 
  من ديباجة القرار ةانظر أيضا الفقرتني الثانية عشرة واخلامسة عشر  

  توطيد السالم يف غرب أفريقيا
 S/PRST/2010/3    

  ٢٠١٠شباط/فرباير  ١٦
) مـن أجــل زيــادة متثيــل النــساء     ٢٠٠٩( ١٨٨٨ويكـرر جملـس األمـن الـدعوة الـيت وجههـا يف قـراره 

  ا يتـصل بتسوية النـزاع وبناء السالم (الفقرة الثامنة)يف عمليـات الوسـاطة وعمليـات اختـاذ القـرار فيمـ
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  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية    

    )٢٠١٠( ١٩٢٣القرار 
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٥

٢٠١٠أيار/مــايو  ٢١ط علمـا بـالتزام حكومـة تشــاد، علـى حنـو مـا أشــري إليـه يف الرسـالة املؤرخـة          حيـي 
)، بتحمـل  S/2010/250واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لتشـاد لـدى األمـم املتحـدة (     

لسـكان املـدنيني يف شـرق تشـاد، مبـن فـيهم الالجئـون واملشـردون         املسؤولية الكاملة عـن أمـن ومحايـة ا   
داخليا والعائدون واتمعات احمللية املضيفة، مع التركيز بوجه خاص على النسـاء واألطفـال، وموظفـو    
األمــم املتحــدة والعــاملون يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية واألصــول اململوكــة للمنظمــة، طبقــا           

وجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان والقـانون الـدويل    اللتزامات احلكومة مب
  )٢.. (الفقرة . لالجئني، ويؤكد أن احلكومة، لدى قيامها بذلك، تلتزم بتنفيذ املهام التالية

  S/PRST/2010/29انظر أيضا الفقرتني الثانية والثالثة من   
    (أ)احلالة يف ليبيا

    )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 
 ٢٠١١أيلول/ســــــــــبتمرب  ١٦

مبوجــــــب الفصــــــل (املتخــــــذ 
  السابع)

يشدد على أمهية تعزيز مشاركة املرأة واألقليات على حنو تام وعلى قدم املساواة يف املناقشـات املتعلقـة   
  )٣ة ما بعد انتهاء الرتاع (الفقرة بالعملية السياسية يف مرحل

فيهـا حقـوق األشـخاص الـذين ينتمـون إىل       مبا يهيب بالسلطات الليبية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
يف ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل      مبـا  فئات مستضعفة، واالمتثال اللتزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل،    

يف ذلـك العنـف    مبـا  إىل حماسـبة املسـؤولني عـن االنتـهاكات،    والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويـدعو  
  )٧اجلنسي، وفقا للمعايري الدولية (الفقرة 

والفقـرة اخلامسـة مـن ديباجـة القـرار       )٢٠١١( ٢٠٠٩انظر أيضـا الفقـرة اخلامسـة مـن ديباجـة القـرار         
٢٠١١( ٢٠١٦(  

    األمريكتان
    املسألة املتعلقة اييت

    )٢٠١٠( ١٩٤٤القرار 
ــوبر   ١٤ ــرين األول/أكتــــ تشــــ

(املتخــــــــذ مبوجــــــــب  ٢٠١٠
  الفصل السابع)

وسائر اجلهات الفاعلة اهلايتية املعنية كفالة إجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية   وإذ يهيب حبكومة هاييت 
، ممـا مـن شـأنه زيـادة تـدعيم      ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨شرعية موثوق ا يف املوعد املقرر هلا يف 

ى الدميقراطية وإتاحة إمكانية إكمال اإلصـالح الدسـتوري واإلسـهام يف عمليـة الـتعمري، وإذ يشـدد علـ       
  ضرورة مواصلة تعزيز مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية (الفقرة الرابعة من الديباجة)

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ارتفاع عدد األسلحة املتداولة والزيادة يف االجتار باملخدرات وحالـة األمـن يف     
ائم القائمة على أساس خميمات املشردين داخليا، وإذ يعرب كذلك عن قلقه إزاء اجلرائم اجلنسية واجلر

  نوع اجلنس يف هاييت (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة)
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وإذ يســلم بــأن تعزيــز املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان واحتــرام حقــوق اإلنســان ومراعــاة اإلجــراءات         

القانونية الواجبة ومكافحة اإلجرام والعنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس ووضـع حـد           
ــة ســيادة القــانون واألمــن يف هــاييت (الفقــرة الثالثــة عشــر     لإل مــن  ةفــالت مــن العقــاب أمــور أساســية لكفال

  الديباجة)
  )٢٠١١( ٢٠١٢من ديباجة القرار  ةيرد احلكم نفسه يف الفقرة الثامنة عشر  

القطري استكمال العمليـات األمنيـة واإلمنائيـة الـيت تضـطلع ـا حكومـة        يطلب إىل فريق األمم املتحدة   
ــيني،          ــي للظــروف املعيشــية للســكان املعن ــة بأنشــطة ــدف إىل التحســني الفعل ــن البعث ــدعم م ــاييت ب ه

  )٧سيما النساء واألطفال، ويهيب جبميع اجلهات الفاعلة القيام بذلك (الفقرة   وال
  )٢٠١١( ٢٠١٢من القرار  ١٣يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

يدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنف املسـلح واغتصـاب النسـاء      
طاق واسع، ويهيب حبكومـة هـاييت   والفتيات وأشكال االعتداء اجلنسي األخرى اليت يتعرضن هلا على ن

أن تواصل، بدعم من البعثة وفريق األمم املتحدة القطري، تعزيز ومحاية حقوق النسـاء واألطفـال علـى    
ــوارد يف قــرارات جملــس األمــن    ــوبر   ٣١املــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥النحــو ال ٢٠٠٠تشــرين األول/أكت

ــه  ٢٦املـــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦١٢ و ــه  ١٩املـــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ٢٠٠٥متوز/يوليـ حزيران/يونيـ
٣٠املــــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ٢٠٠٩آب/أغســــــطس  ٤املــــــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و ٢٠٠٨

  )١٤(الفقرة  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٥املؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٩  و ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب 
  )٢٠١١( ٢٠١٢من القرار  ١٦قرة يرد احلكم نفسه يف الف  

يطلب إىل األمـني العـام مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال مجيـع أفـراد البعثـة علـى حنـو تـام                 
ك اجلنسيني وإبقاء الس لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتها

على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة على أن تكفل التحقيـق يف األعمـال الـيت    
  )١٥يكون أفرادها ضالعني فيها ومعاقبتهم على النحو املناسب (الفقرة 

  )٢٠١١( ٢٠١٢من القرار  ١٧يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

يطلب أيضا إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره تقييما شامال لألخطار اليت دد األمـن يف هـاييت وأن     
يويل اهتمامـا خاصـا لتهيئـة بيئـة تـوفر احلمايـة للجميـع، وخباصـة النسـاء واألطفـال، وإلحـراز تقـدم يف             

دة توطني املشردين على حنو مستدام، وأن يقترح، حسب االقتضاء، خيارات إلعادة تشكيل البعثـة  إعا
  )٢٢(الفقرة 

  )٢٠١١( ٢٠١٢من القرار  ٢٤يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

مـن   ةوالفقـرتني اخلامسـة والسادسـة عشـر     ؛S/PRST/2011/7 من انظر أيضا الفقرتني السادسة والثامنة  
  منه  ٨والفقرة  )٢٠١١( ٢٠١٢ديباجة القرار 
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    آسيا    

    ليشيت -احلالة يف تيمور 
    )٢٠١٠( ١٩١٢القرار 

  ٢٠١٠شباط/فرباير  ٢٦
ــرارات        ــبني يف الق ــى النحــو امل ــارات اجلنســانية عل ــل االعتب ــة أن تراعــي بالكام ــب إىل البعث ١٣٢٥يطل

باعتبارها مسـألة شـاملة لعـدة     )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠(
االحتياجـات اخلاصـة   جوانب من واليتها، مع التأكيد على أمهيـة تعزيـز قـدرة قطـاع األمـن علـى تلبيـة        

للمرأة، ويطلب إىل األمني العام أن يضمن تقريره إىل الس معلومات عن التقدم احملرز يف جمال تعميم 
مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطـة البعثة ومجيع اجلوانب األخرى املتعلقة حبالة النسـاء والفتيـات،   

لقـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، مـع تقـدمي التفاصـيل         وخباصة فيما يتعلق بضرورة محايتهن من العنف ا
  )١٥عن التدابري اخلاصة املتخذة حلماية النساء والفتيات من هذا العنف (الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٦٩من القرار  ١٨يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

ل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة تقيـد البعثـة التـام بسياسـة األمـم املتحـدة       يطلب إىل األمني العام أن يواص  
املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وأن يبقي الس علـى علـم بـذلك،    

ءلة وحيث البلدان املسامهة بقـوات وأفـراد شـرطة علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة وكفالـة املسـا          
  )١٦التامة يف حالة قيام األفراد التابعني هلا بتصرفات من هذا القبيل (الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٦٩من القرار  ١٧يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

  )٢٠١١( ١٩٦٩من ديباجة القرار  ةانظر أيضا الفقرة السابعة عشر  
    احلالة يف أفغانستان

    )٢٠١٠( ١٩١٧القرار 
  ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٢

يقر بأنـه، علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي حتقـق يف مسـألة املسـاواة بـني اجلنسـني، مـن الضـروري تعزيـز               
اجلهود املبذولة لضمان حقوق النساء والفتيـات، ويـدين بشـدة اسـتمرار أشـكال التمييـز والعنـف ضـد         

سيما العنف الرامي إىل منع الفتيات من االلتحاق باملدارس، ويؤكـد أمهيـة تنفيـذ     وال النساء والفتيات،
ــرارات  ــدعم )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥القــ ، ويــ

الوطنيـة للمـرأة يف أفغانسـتان، ويرحـب بـالتزام حكومـة       اجلهود الرامية إىل التعجيل بتنفيذ خطة العمـل  
يشمل اهليئات املنتخبـة واملعينـة    مبا أفغانستان بتعزيز مشاركة املرأة يف مجيع مؤسسات احلكم األفغانية،

واخلدمة املدنية، ويطلب إىل األمني العام أن يواصـل تضـمني تقـاريره إىل الـس معلومـات عـن عمليـة        
  )٣٥ياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان (الفقرة إدماج املرأة يف احل

    )٢٠١١( ١٩٧٤القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٢٢

يرحب باجلهود اليت تبذهلا حكومـة أفغانسـتان مـن جديـد، بسـبل منـها عقـد جملـس السـالم االستشـاري           
ــامج    ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٤إىل  ٢الــوطين يف الفتــرة مــن   وإنشــاء الــس األعلــى للســالم وتنفيــذ الربن

عناصـر املعارضـة للحكومـة الـيت     األفغاين لتحقيق السـالم وإعـادة اإلدمـاج، مـن أجـل تعزيـز احلـوار مـع ال        
تبدي استعدادها لنبذ العنف وقطـع العالقـات مـع تنظـيم القاعـدة وغـريه مـن املنظمـات اإلرهابيـة وإدانـة           
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اإلرهــاب والقبــول بالدســتور األفغــاين، وخباصــة مــا يتعلــق منــه باملســائل املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني       

ن على االسـتفادة مـن املسـاعي احلميـدة للبعثـة لـدعم       ومسائل حقوق اإلنسان، ويشجع حكومة أفغانستا
هذه العملية حسب االقتضاء، يف ظل االحترام التام لتنفيذ التدابري واإلجراءات اليت حـددها جملـس األمـن    

ويف القـــرارات األخـــرى الـــيت  )٢٠٠٩( ١٩٠٤ و )٢٠٠٨( ١٨٢٢ و )١٩٩٩( ١٢٦٧يف القـــرارات 
اختــذها الــس يف هــذا الصــدد، ويرحــب أيضــا بالتــدابري الــيت اختــذا احلكومــة، ويشــجع احلكومــة علــى  

دة مشــاركة املــرأة واألقليــات واتمــع املــدين يف عمليــات التوعيــة والتشــاور، ويشــري إىل أن  مواصــلة زيــا
)٢٠٠٠( ١٣٢٥النساء ميكنهن أداء دور حاسم يف عملية السالم، كما هو معتـرف بـه يف قـرار الـس     

  )١١صدد (الفقرة ويف القرارات املتخذة يف هذا ال
يقر بأنه، على الرغم من التقدم الذي حتقق يف مسألة املساواة بني اجلنسني، من الضروري تعزيـز اجلهـود     

لضمان حقوق النساء والفتيات، ويدين بشـدة اسـتمرار أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات،         
١٣٢٥ارس، ويؤكـد أمهيـة تنفيـذ القـرارات     سيما العنف الرامي إىل منع الفتيات من االلتحـاق باملـد   وال

وكفالـــــــة  )٢٠١٠( ١٩٦٠ و )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠(
  )٣٦حصول النساء اهلاربات من العنف العائلي على مالذ يكفل هلن األمان واألمـن (الفقرة 

يشـمل   مبـا  يف مجيع مؤسسات احلكم األفغانيـة، يرحب بالتزام حكومة أفغانستان بتعزيز مشاركة املرأة   
اهليئات املنتخبة واملعينة واخلدمة املدنية، ويدعم اجلهود الرامية إىل التعجيل بتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة     
للمرأة يف أفغانسـتان وإىل إدراج معايريهـا يف الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة ووضـع اسـتراتيجية لتنفيـذ         

يف ذلـك تقـدمي اخلـدمات للضـحايا، ويشـري إىل أن النـهوض        مبـا  عنـف ضـد املـرأة،   قانون القضاء على ال
يتجزأ من عملية السالم وإعادة اإلدمـاج واملصـاحلة، ويطلـب إىل األمـني      ال حبقوق املرأة ومحايتها جزء

ة يف العام أن يواصل تضمني التقارير اليت يقدمها إىل جملس األمن املعلومات املتصلة بعمليـة إدمـاج املـرأ   
  )٣٧احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان (الفقرة 

   املسائل املواضيعية

  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة

S/PRST/2010/25   
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢

٢٠١٠  

سيما النساء واألطفال. ويعرب الـس   وال يظل الس ملتزما مبعاجلة آثار الرتاع املسلح على املدنيني،
ظمــى مــن الضــحايا يف حــاالت الــرتاع  عــن أســفه العميــق ألن املــدنيني مــا زالــوا يشــكلون األغلبيــة الع  

ــها االســتهداف املتعمــد، واهلجمــات العشــوائية أو غــري املتناســبة، والعنــف       املســلح، نتيجــة أســباب من
اجلنســي والعنــف اجلنســاين، وغريهــا مــن األعمــال الــيت تشــكل انتــهاكا للقــانون الــدويل املعمــول بــه.     

مارســات علـى الفــور، ويؤكـد مــن جديــد   ويطالـب الــس مجيـع األطــراف املعنيـة بوضــع حــد هلـذه امل    
  )٧استعداده الختاذ التدابري املناسبة (الفقرة 

  انظر أيضاً القسم الثالث من مرفق البيان 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية    

  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

  خذ مبوجب الفصل السابع)تا(

أن تعجـل علـى أسـاس كـل حالـة       )١٩٩٩( ١٢٦٧يوعز إىل جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـالً بـالقرار      
[مـن   ٣تعـد تسـري علـيهم املعـايري املبينـة يف الفقـرة        على حدة بشطب أمساء األفراد والكيانـات ممـن مل  

القرار]، ويطلب إىل اللجنـة أن تـويل االعتبـار الواجـب لطلبـات شـطب أمسـاء األفـراد الـذين يسـتوفون           
تمـع الـدويل والـيت تشـمل نبـذ العنـف وعـدم        شروط املصاحلة املتفق عليهـا بـني حكومـة أفغانسـتان وا    
يشــمل تنظــيم القاعــدة أو أي خليــة أو مجاعــة   إقامــة أي صــالت مــع املنظمــات اإلرهابيــة الدوليــة، مبــا 

يف ذلــك حقــوق املــرأة  منتســبة إليــه أو مجاعــة منشــقة أو متفرعــة منــه، واحتــرام الدســتور األفغــاين، مبــا 
  )١٨واألشخاص املنتمني لألقليات (الفقرة 

  انظر أيضاً الفقرة التاسعة من ديباجة القرار 

  تشجيع وتعزيز سيادة القانون يف صون السالم واألمن الدوليني

S/PRST/2010/11   
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٩

يكرر جملس األمن كذلك دعوتـه مجيـع أطـراف الرتاعـات املسـلحة إىل احتـرام القـانون الـدويل املنطبـق علـى           
حقوق املرأة والطفل واملشردين والعاملني يف جمـال األنشـطة اإلنسـانية وغريهـم مـن املـدنيني ممـن قـد يعـانون          

ن قبيــل ذوي اإلعاقــة واملســنني، وعلــى تــوفري احلمايــة هلــؤالء األشــخاص         مــن أوجــه ضــعف حمــددة، مــ    
  السادسة) (الفقرة

 بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

S/PRST/2010/7    
  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٦

إذ يسلّم جملس األمن بأمهية تنمية قدرات الـدول، فإنـه يشـدد أيضـا علـى أمهيـة زيـادة االهتمـام بإعـادة          
اء، مـن  سـيما املـدنيون الضـعف    بناء اتمعات احمللية املتضررة من الرتاع ومتكني السكان املتضررين، وال

قبيل األطفال واملسنني والالجئني واملشـردين داخليـا وانتـهاج سياسـات متسـقة يف هـذا اـال. وحيـيط         
الس علما بضرورة تقدمي املساعدة للمتضررين يف هـذا الوضـع. ويؤكـد جملـس األمـن، وفقـا لقراريـه        

على الدور األساسي الذي ميكن أن تؤديـه النسـاء والشـباب يف     )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥
إعادة اللحمة إىل النسـيج االجتمـاعي، ويشـدد علـى احلاجـة إىل إشـراكهم يف صـوغ اسـتراتيجيات مـا          

م وحاجام يف االعتبار (الفقرة السابعة)بعد الرتاع وتنفيذها لكي يتسىن أخذ توقعا  
  انظر أيضاً الفقرة احلادية عشرة من البيان 

  صون السالم واألمن الدوليني: كفالة أداء جملس األمن لدور فعال يف صون السالم واألمن الدوليني

S/PRST/2010/18   
  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٣

أمهيــة دور املــرأة يف مجيــع جوانــب منــع نشــوب الرتاعــات  يؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد أيضــا علــى  
وتســويتها، وكــذلك يف حفــظ الســالم وبنائــه، ويســلم بــأن اتبــاع ــج يتســم بالتضــافر والعــزم يعــاجل     
األســباب اجلذريــة للرتاعــات، يتطلــب أيضــا جــا منظمــا وشــامال إزاء قضــايا املــرأة والســالم واألمــن.  
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١٣٢٥حتفـــال بالـــذكرى الســـنوية العاشـــرة لصـــدور القـــرار ويتطلـــع الـــس يف هـــذا الصـــدد إىل اال    

باختاذ إجراءات بشأن جمموعة شاملة من املؤشرات استنادا إىل توصيات األمني العام (الفقرة  )٢٠٠٠(
  الثامنة عشرة)

  انظر أيضاً الفقرة السادسة من البيان 
  السالم واألمن الدوليني: منع نشوب النـزاعاتصون 

S/PRST/2011/18   
   ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٢

سـيما   سـية الوقائيـة يتطلـب إشـراك اتمـع املـدين، وال      يشدد الس على أن وجود إطار فعال للدبلوما
الشباب، وسائر اجلهـات املعنيـة، مثـل األوسـاط األكادمييـة ووسـائط اإلعـالم مشـاركة فعليـة. ويؤكـد           
الس من جديد أيضا على أمهية دور املـرأة يف منـع نشـوب الرتاعـات ويف تسـويتها ويف بنـاء السـالم،        

ة املرأة على قدم املساواة، وزيادة متثيلها وإشراكها علـى حنـو كامـل يف    ويكرر دعوته إىل زيادة مشارك
ــرارات      ــع القـ ــيا مـ ــك متشـ ــة، وذلـ ــية الوقائيـ ــود الدبلوماسـ )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥اجلهـ

٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٣املــؤرخني ، وبيــاين رئيســه )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
)S/PRST/2010/20( ــوبر   ٢٦ و ــرين األول/أكتـــ ــة   )S/PRST/2010/22( ٢٠١٠تشـــ ــرة الثالثـــ (الفقـــ

  عشرة)
  انظر أيضاً الفقرة العاشرة من البيان 

  أفريقياصون السالم واألمن الدوليني: االستخدام األمثل ألدوات الدبلوماسية الوقائية: التوقعات والتحديات يف 

S/PRST/2010/14   
   ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٦

، ويف بنـاء السـالم، ويكـرر دعوتـه     يؤكد الس من جديد على أمهية دور املـرأة يف منـع الرتاعـات وتسـويتها    
إىل زيادة مشاركة املرأة على قدم املساواة، وزيادة متثيلها وإشراكها على حنـو كامـل يف اجلهـود الدبلوماسـية     
الوقائيــة ومجيــع مــا يتصــل ــا مــن عمليــات صــنع القــرار املتعلقــة بتســوية الرتاعــات وبنــاء الســالم، علــى حنــو  

)٢٠٠٩( ١٨٨٩  و )٢٠٠٩( ١٨٨٨  و )٢٠٠٨( ١٨٢٠  و )٢٠٠٠( ١٣٢٥يتماشــــــــى والقــــــــرارات 
  اخلامسة) (الفقرة

  صون السالم واألمن الدوليني: الترابط بني األمن والتنمية

S/PRST/2011/4  
  ٢٠١١شباط/فرباير  ١١

يشدد الس على أنّ األعمال املتكاملة اليت تنفّذها يف امليدان األطراف الفاعلة األمنية واإلمنائيـة حتتـاج   
األمنيـة ويف  إىل التنسيق مع السلطات الوطنية وميكنها أن تسهم بقـدر كـبري يف اسـتقرار وحتسـن احلالـة      

ضمان محاية املدنيني. ويشري الس أيضا إىل أمهية التعاون مـع اتمـع املـدين يف هـذا السـياق. ويؤكّـد       
جمــال لتحقيــق الســالم والتنميــة املســتدامني مــن دون إشــراك مجيــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني،     أنــه ال

راحـل بنـاء السـالم واتفاقـات السـالم      ويشدد على وجوب متكني املرأة من املشاركة الفعليـة يف مجيـع م  
وبــرامج التنميــة. ويعــرب الــس عــن اســتعداده إلجــراء حــوار، حســب االقتضــاء، مــع أطــراف فاعلــة  
أخرى، منها وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، بشـأن مسـائل           

  )حمددة مطروحة على جدول أعماله (الفقرة الثانية عشرة



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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  بيان احلكم  القرار
  صون السالم واألمن الدوليني: تأثري وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف السالم واألمن الدوليني    

  )٢٠١١( ١٩٨٣القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٧

ن غريهن عبء فريوس نقص املناعـة البشـرية واإليـدز هـو إحـدى      يالحظ أيضا أن حتمل النساء أكثر م
تــزال تعــوق حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، وحيــث الــدول    العقبــات والتحــديات الــيت ال

األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية وغريها من اجلهات املعنية علـى دعـم تنميـة    
الوطنيـة وشـبكات اتمـع املـدين وتعزيزهـا مـن أجـل تقـدمي املسـاعدة املسـتدامة            قدرات النظم الصحية

للنساء املصابات بفريوس نقص املناعـة البشـرية أو املتضـررات منـه يف حـاالت النــزاع ومـا بعـد انتـهاء          
  )٣النـزاع (الفقرة 

املناعـة البشـرية لألشـخاص    يطلب إىل األمني العام أن ينظر يف االحتياجات ذات الصلة بفـريوس نقـص    
املصــابني بــالفريوس واملتضــررين منــه واملعرضــني لإلصــابة بــه، مبــن فــيهم النســاء والفتيــات، يف ســياق     
أنشطته املتصلة مبنع نشـوب النــزاعات وحلـها وصـون السـالم واألمـن الـدوليني ومنـع العنـف اجلنسـي           

  )٦اع (الفقرة املتصل بالنـزاع والتصدي له وبناء السالم بعد انتهاء النـز
  التوقعات والتحديات يف أفريقيا - صون السالم واألمن الدوليني: املضي قدما يف إصالح قطاع األمن 

S/PRST/2011/19   
تشرين األول/أكتوبر  ١٢

٢٠١١  

الدول القائمـة باإلصـالح، فإنـه يشـجعها علـى       املفروضة على قدرات القيودإذ يضع الس يف اعتباره 
يكفـل مقومـات اسـتمراره     أن تسعى جاهدة إىل ختصيص موارد وطنية جلهود إصالح قطاع األمـن مبـا  

وجدواه على املدى الطويل. ويشدد جملس األمن يف هذا السياق علـى أمهيـة حتسـني مشـاركة املـرأة يف      
يتها، وصــون الســالم واألمــن، ويشــجع النســاء علــى  املناقشــات املتعلقــة مبنــع نشــوب الرتاعــات وتســو 

املشاركة يف القوات املسلحة الوطنية وقوات األمن الوطين وفقـا ألحكـام القـانون الـدويل ذات الصـلة.      
قطــاع أمــن يكــون يف متنــاول مجيــع الســكان ومســتجيبا   علــى إرســاءويشــجع الــس يف هــذا الصــدد 

  لضعيفة األخرى (الفقرة الرابعة)سيما النساء والفئات ا  الحتياجام، وال
  انظر أيضاً الفقرتني الثانية والثامنة من البيان 
  

)، أُدمجت منذ ذلك التاريخ يف إطار بند جـدول األعمـال   S/2011/141( ٢٠١١آذار/مارس  ١٦عمالً مبذكرة رئيس جملس األمن املؤرخة   (أ)  
املســائلُ املتصــلة باجلماهرييـة العربيــة الليبيـة الــيت نظــر فيهـا الــس سـابقاً يف إطــار بنــد جـدول األعمــال املعنــون       “احلالــة يف ليبيـا ”املعنـون  

      .“السالم واألمن يف أفريقيا”
   




