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 األسلحة الصغريةاجللسات: 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.7036  

 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 26
 2013سعتمرب 

االاثر التتتيت خيدفهتتتا الوعتتتل غتتت  
املرتتتتتتةيفع لاستتتتتتدحة الصتتتتتتتغ ة 
يفاألسدحة اخلفيفة يفتكديستها 
املل تتتتتتتتلع لالستتتتتتتتتعةار يفمستتتتتتتتاءة 

ا يف الستتتالم يفاألمتتتتل استتتت ماهل
 الديفليني

تعةيتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتتل 
األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدحة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ ة 

(S/2013/503) 
 أيدتتتتتتتتتتتول/ 6رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتة مىل  2013ستتتتتتتعتمرب 
األمني ال ام مل املمثل التدائم 
ألستترتاليا لتتدى األمتتم املتحتتدة 

(S/2013/536) 

مرتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتةار 
ديفلتتتتتة  26ندمتتتتتت  

 )أ( نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا
( S/2013/570 )  

 ئعتتتتتتتة رئتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتة  )ب(ديفلة  نوا 15
الديفليتتتتتتتتتتتتتتتة لدصتتتتتتتتتتتتتتتديب 

 األمحة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

، ) (اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
ئعتتتتتتتتتتتتتتة رئتتتتتتتتتتتتتتيس يف 

الدجوتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة 
 لدصديب األمحة

 (2013) 2117العةار 

 )د(14-0-1

 
يفريفانتدا، يفستدوفيويا، يفسويستةا، ليريت، يفمجهوريتة كتوراي،  -األرجوتني، يفمسعانيا، يفأسرتاليا، يفأملانيا، يفاب وا غيويا اجلديدة، يفتةيويداد يفتوابغو، يفتوغو، يفتيمور  )أ( 

ظمى يفأيةلودا الرتمالية، يفس اليول، يفغواتيما ، يففةنسا، يفكوت ديفوار، يفكوستاريكا، يفلكسمربغ، يفليرباي، يفليتوانيا، يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال 
 يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل.

ليرتتتيت، يفستتتدوفيويا، يفسويستتتةا، يفستتت اليول، يفكتتتوت ديفتتتوار، يفكوستتتتاريكا، يفليتتترباي،  -انيتتتا، يفاب تتتوا غيويتتتا اجلديتتتدة، يفتةيويتتتداد يفتوابغتتتو، يفتيمتتتور مستتتعانيا، يفأمل )ب( 
 يفليتوانيا، يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفالياابل.

ثَّل كال مل أذر يجتال يفأسترتاليا يفمجهوريتة كتوراي يففةنستا يفزراء خارجيتهتا؛ مثَّل غواتيما  رئيسها؛ يفمثَّل لكسمربغ يفاملمدكة املتحدة  ئعا رئيسي يفزرائهما؛ يفم ) ( 
؛ يفمثَّتل التو ايت يفمثَّل كال متل املغتةب يفريفانتدا يفزيتةه لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل؛ يفمثَّتل ابكستتال مسترتار رئتيس يفزرائهتا لامتل العتومي يفالرتؤيفل اخلارجيتة

 املتحدة اثدتها الدائمة يف نو مدارة الةئيس.
املمدكتتة : أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفأستترتاليا، يفابكستتتال، يفتوغتتو، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفريفانتتدا، يفالصتتني، يفغواتيمتتا ، يففةنستتا، يفلكستتمربغ، يفاملغتتةب، يف املؤيتتديفل )د( 

 املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية؛
 .: ا حتاد الةيفسياملمتو ول  ل التصويت  

  
 املرأة والسالم واألمن - 31

 
 عرض عام 
 عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا  ستتتتتعع  

جدستتات، موهتتتا يفاحتتتدة رفي تتة املستتتتوى، يفاختتتت  نتتةاريل يفا تمتتتد  يتتتانني 
 رائسيني فيما يت دق ابملةأة يفالسالم يفاألمل.

يفركتتتتل اجملدتتتتس يف مدايف تتتتت  أساستتتتا  دتتتتى ال وتتتتف اجلوستتتتي يف  
الولا تتات املستتدحة يف دتتى ستتعل ت ليتتل مستتاءلة متتةتكيب اجلتتةائم، حيتتث 
نظتتتتة يف التعةيتتتتةيل األيفل يفالثتتتتام لامتتتتني ال تتتتام  رتتتتال ذتتتت ه املستتتتالة. 
يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتتك،  نتتتتش أ نتتتتاء اجملدتتتس التعتتتتدم احملتتتتةز يف توفيتتتت  

، متتع الرتكيتتل  وجتت  ختتاص  دتتى ستتعل ت ليتتل (2000) 1325ةار العتت

مرتتاركة املتتةأة يف موتتع نرتتوب الولا تتات يفحدهتتا يف وتتاء الستتالم يفحتستتني 
 سعل الوصول مىل ال دالة يفجرب ضةر النحااي. 

مدرا  أحكتتتتام  2013يف  2012يفيفاصتتتل اجملدتتتتس يف  تتتاَمي  
تت دق ابملتةأة يفالستالم يفاألمتل يف نةاراتت  اخلاصتة  عدتدال م يوتة يفنتةارات 

 .(977)تت دق مبسائل مواضي ية أخةى
__________ 

لالقتتالع  دتتى م دومتتات  تتل املستتائل الرتتامدة األختتةى امل ةيفضتتة  دتتى  (977)
، “األقفتتتتال يفالوتتتلاع املستتتتدح”، 2٨اجملدتتتس، انظتتتة اجلتتتتلء األيفل، العستتتم 

 “. محاية املدنيني يف الولاع املسدح”، 29يفالعسم 

https://undocs.org/ar/S/PV.7036
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https://undocs.org/ar/S/2013/503
https://undocs.org/ar/S/2013/536
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اجلدسات اليت نُظة خالهلا يف ذت ا العوتد،  1يفتةد يف اجلديفل  
يفم دومتتتتتات  تتتتتل  تتتتتدة أمتتتتتور موهتتتتتا املتتتتتد ويفل يفاملتكدمتتتتتول يفالعتتتتتةارات 

جممو تتتة خمتتتتارة متتتل  3يف  2املتدتتت ة. يفتتتتةد  دتتتى التتتتوايل يف اجلتتتديفلني 
األحكتتام ذات الصتتدة التتواردة يف نتتةارات متدتت ة يف مقتتار  وتتود تت دتتق 

 دق مبواضيع   يوها.  عددال م يوة يف وود تت 
 

                   العنف اجلنسي يف النزال املسلح  
، نظتتة اجملدتتس يف التعةيتتة األيفل 2012شتتعا /فرباية  23يف  

يفشتتتددت  .(97٨)لامتتتني ال تتتام  تتتل ال وتتتف اجلوستتتي املتتتةتعط ابلولا تتتات
املمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابل وف اجلوسي يف حتا ت الوتلاع، 

قتها اإل المية،  دى الديفر العيادي لدمجدس فيما يت دق هب ه يف محا
املسالة. يفأشارت مىل أل تعةية األمني ال تام ذتو أحتد األديفات املتاحتة 
ملكافحة اإلفالت مل ال عاب ألن  يليفد الل ماء السياسيني مب دومتات 
حمععتتتة ملستتتا دهتم  دتتتى تتعتتتع ال وتتتف اجلوستتتي املتتتةتعط ابن تتتدام األمتتتل 

يفذتتتو مبثا تتتة ستتتجل ألفنتتتل املمارستتتات يفيتتتوفة أساستتتا  يفالتصتتتدي لتتت .
لدتواصل املوهجي مع أقةاف الولاع املسدح. يفشددت أينا  دى نيمة 
مدرا  األمستتتتتتتتتتتاء يف العتتتتتتتتتتتوائم، يف ستتتتتتتتتتتياق نظتتتتتتتتتتتم اجلتتتتتتتتتتتلاءات، كتتتتتتتتتتتةادع 

                               .(979)اجلوسي لد وف
يفأفاد يفكيل األمتني ال تام ل مديتات حفتظ الستالم ال الو يتة  

املتصتتتتتتدة ابل وتتتتتتف اجلوستتتتتتي يف حتتتتتتا ت الوتتتتتتلاع املستتتتتتدح متتتتتتل أصتتتتتت ب 
يفرحتتتب  ت ليتتتل الرتتتةاكة  تتتني مدارة التتتو ايت يف جمتتتال حفتتتظ الستتتالم. 

 مديتتات حفتتتظ الستتتالم يفاملمثدتتتة اخلاصتتة يفمفوضتتتية حعتتتوق اإلنستتتال، 
يفذكتتتة أمثدتتتة  تتتل التعتتتدم املدمتتتوس، مبتتتا يف ذلتتتك يفضتتتع اختصاصتتتات 
مسترتتتاري شتتتؤيفل محايتتتة املتتتةأة يفالتوجيتتت   رتتتال توفيتتت  تةتيعتتتات الةصتتتد 

 .(9٨0)يفالتحديل يفاإل الغ
يفاستتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس أينتتتتتتتا مىل محاقتتتتتتتة نتتتتتتتدمتها اثدتتتتتتتة فةيتتتتتتتق  

التتتيت املوظمتتتات غتتت  احلكوميتتتة ال امتتتل امل تتت  ابملتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل، 
نالت مل التصدي لد وف اجلوسي يت دب نيادة نوية يفمست جدة  دى 
الصختتت د التتتديفيل يفالتتتوق  يفاحملدتتتي. يفأضتتتافت نائدتتتة مل العيتتتادة تكتستتتي 

__________ 

(97٨) S/2012/33 . 

(979) S/PV.6722 6-3، الصفحات . 

 .10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (9٨0)

أ ية ابلغة، يف  سيما فيما يت دق ر  اء األيفلوية لدوناية، يفكفالة هنت  
  .(9٨1)يةكل  دى الواجيات مل احملوة، يفت ليل ال دالة يفاملساءلة

متعايوتتتتة  رتتتتال التعةيتتتتة يف رتتتتال يفأ تتتتةب املتكدمتتتتول  تتتتل آراء  
يف يتتتتتة املمثدتتتتتة اخلاصتتتتتة. يفرحتتتتتب م ظتتتتتم املتكدمتتتتتني  تتتتتتوافة يفاستتتتتتددام 
العيا ت املوتجة مل خالل تةتيعات الةصد يفالتحديل يفاإل الغ،  يد أل 
 تتدة ديفل أ نتتاء شتتككت يف موثونيتتتة يفحيتتاد امل دومتتات املعدمتتتة يف 

اصة يفحتديد تدك التعةية يفأ ة ت  ل ندعها مل ن اق يف ية املمثدة اخل
الو يتتة. يفنتتال اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي مل متتل شتتال احملتتايف ت الةاميتتة مىل 
فتتة  يفاجتتب التصتتدي لد وتتف اجلوستتي متتل مجيتتع جوانعتت   دتتى جمدتتس 
األمل،  دى لو مص وع، أل تؤدي مىل اختال ت يف ا تستاق  دتى 
ن اق املوظومة يفمىل آتكل شة ية يفأ ية نةارات اجملدس  رال العنتااي 

يفنال من  خيالف ال ةيعتة الواست ة التيت  .(9٨2)اخل  ة يفامل عدة يفال اجدة
فسنتتةت هبتتا يف يتتة املمثدتتة اخلاصتتة، يفاستترت ي ا نتعتتاه مىل أل التغيتت ات 
ا نفةادية يف ن اق مسالة توايفلتها آلية خاصة لامتم املتحتدة أُنرتئت 

ل ذي نتيجة ال مديات احلكومية الديفلية يفيفردت يف نةارات جمدس األم
يفذكتتتة اثتتتل ابكستتتتال أل مدرا  احلتتتواد   .(9٨3)تغيتتت ات غتتت  مععولتتتة

املتصتتدة اب نتدتتاابت أيف ا ضتت ةاابت املدنيتتة أيف الصتتةا ات السياستتية 
 1٨٨٨يف  (2010) 1960يف التعةيتتتتتتتتتتتتة يتوتتتتتتتتتتتتانض متتتتتتتتتتتتع العتتتتتتتتتتتتةاريل 

، الدتتتتتتت يل اصتتتتتتتةال الوعتتتتتتتاي يف حتتتتتتتا ت الوتتتتتتتلاع املستتتتتتتدح. (2009)
يفلدستتعب نفستت ، ا تترت   دتتى توصتتية املمثدتتة اخلاصتتة  فتتة  جتتلاءات 
 دى مجيع األقةاف امل كورة يف التعةية،  د  مل ا نتصار  دى تدتك 

و كتتتل متتتل يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، أ تتتةب اثدتتت .(9٨4)املتتت كورة يف املةفتتتق
مصتتتتتة يفنيعتتتتتال يفاجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية  تتتتتل ندعهتتتتتم مزاء شتتتتتة ية 
امل دومات الواردة يف التعةية  ل أيفضا هم الوقوية يفافتعارذتا مىل الدنتة 

لكتتل ال ديتتد متتل املتكدمتتني  وتتوا أ يتتة امل دومتتات التتيت  .(9٨5)يفالولاذتتة
توتتتت  متتتل ختتتالل تةتيعتتتات الةصتتتد يفالتحديتتتل يفاإل تتتالغ كاستتتاس لتتتوظم 
اإلن ار املعكة يفاجلتلاءات يفاإلجتةاءات الرتامدة  رتال ال وتف اجلوستي، 

 يفأ ة وا  ل لييدذم العوي ل مل املمثدة اخلاصة. 
__________ 

 . 13-12املةجع نفس ، الصفحات (9٨1)

 . 20املةجع نفس ، الصفحة  (9٨2)

 . 21املةجع نفس ، الصفحة  (9٨3)

 . 30يف  29املةجع نفس ، الصفحتال  (9٨4)

(9٨5) S/PV.6722 (Resumption 1) مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(؛  3يف  2، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال(
)اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة  33يف  32)نيعتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال  17 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

 السورية(. ال ة ية

https://undocs.org/ar/S/2012/33
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https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.6722%20(Resumption%201)
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يفيف تدك اجلدسة، ا تمد اجملدتس  يتا  رائستيا شتدد فيت   دتى  
ضةيفرة أل يستمة مجع العيا ت الدنيعتة التيت يتتم التحعتق متل صتحتها 
يفتتتتةد يف التونيتتتت املواستتتب  رتتتال ال وتتتف اجلوستتتي يف حتتتا ت الوتتتلاع 

اع، اتتتتا ييستتتتة مجتتتتةاء موانرتتتتات أكثتتتتة املستتتتدح يفحتتتتا ت متتتتا   تتتتد الوتتتتل 
استتتوارة يفيستتا د اجملدتتس  دتتى الوظتتة يف اختتتاذ مجتتةاءات مواستتعة ميكتتل 

يفد تتتا اجملدتتتس أينتتتا  .(9٨6)أل ترتتتمل تتتتدا   حمتتتدندة اهلتتتدف يفمتدرنجتتتة
املمثدة اخلاصة مىل مواصدة تعتدمي اإلحاقتات يفامل دومتات مبتا يتفتق متع 

 ية ابختاذ اإلجةاءات املواسعة.يف يتها، كما د ا األمني ال ام مىل التوص
، نظة اجملدس يف التعةيتة الثتام 2013نيسال/أ ةيل  17يفيف  

يفأيفضتتتتح  .(9٨7)لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل ال وتتتتف اجلوستتتتي يف حتتتتا ت الوتتتتلاع
األمتتني ال تتتام يف  يانتت  أل التعةيتتتة ي كتتس التحستتتل التتتدرجيي لدتحديتتتل 
يفالعيتتتا ت ختتتالل األ تتتوام العديدتتتة املاضتتتية، يفذتتتو نتيجتتتة معاشتتتةة لتتتلايدة 
التتتتتو ي يف امليتتتتتدال يفت ليتتتتتل نتتتتتدرات الع ثتتتتتات  دتتتتتى الةصتتتتتد يفالتحعيتتتتتق 
يفا ستتتتجا ة. يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، ستتتدط النتتتوء  دتتتى جممو تتتة متتتل 

مبتتا يف ذلتتك الصتتدة  تتني ال وتتف اجلوستتي يفا ستتتغالل غتت  ا جتاذتتات، 
العانوم لدموارد ال عي ية؛ يفلث  ال وف اجلوسي  دتى الترتةيد؛ يفأ يتة 
التصتتدي لد وتتف اجلوستتي ختتالل مفايفضتتات الستتالم يفجهتتود مصتتالح 

يفأشتتارت املمثدتتة اخلاصتتة، يف م تتة  حتتديثها  تتل  .(9٨٨)ن تتاع األمتتل
، مىل أل ال وتف (2010) 1960ةار نظام املساءلة املورا مبوجب العت

اجلوستتتي نتتتد استتتُتددم  دتتتى متتتة ال صتتتور حتديتتتدا ألنتتت  ستتتالح رختتتي  
يفمدمة، يفشددت  دى ضةيفرة  كس مسار ذلك الوانع، يفذلك جب ل 
ارتكتتتاب أ متتتال ال وتتتف اجلوستتتي يف حتتتا ت الوتتتلاع أيف مصتتتدار أيفامتتتة 

لية نانونيتتتتتتتتة يف أيف التغاضتتتتتتتتي  وهتتتتتتتتا أمتتتتتتتتةا ترتتتتتتتتتتب  ديتتتتتتتت  مستتتتتتتتؤ   رتتتتتتتتاهنا
يفيف ذ ا الصدد، شددت  دى يفجتود حاجتة ماستة مىل  .(9٨9)جسيمة

اإلرادة السياستتتية  دتتتى املستتتتوى الع تتتةي لت ليتتتل العتتتوانني يفاملؤسستتتات 
يفالعتتتدرة  دتتتى معاضتتتاة متتتةتكيب جتتتةائم ال وتتتف اجلوستتتي يفتتتتوف  الة ايتتتة 

ظمتات غت  احلكوميتة ال امتل امل ت  لدنحااي. يفشددت اثدتة فةيتق املو
ابملةأة يفالستالم يفاألمتل  دتى احلاجتة مىل العيتادة  دتى مجيتع املستتوايت 
لدتصتتدي لت عيتتدات ال وتتف اجلوستتي املتتةتعط ابلوتتلاع، يفستتد ت النتتوء 
 دى اجملا ت الةئيسية اليت    د مل محةاز التعدم فيها، يفذي مراركة 

__________ 

(9٨6) S/PRST/2012/3 . 

(9٨7) S/2013/149 . 

(9٨٨) S/PV.6948 4يف  3، الصفحتال . 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (9٨9)

 ستتتتتتتتتتتتتجا ة، يفاملستتتتتتتتتتتتاءلة، املتتتتتتتتتتتتةأة يفمستتتتتتتتتتتتايفاهتا ابلةجتتتتتتتتتتتتل، يفاملوتتتتتتتتتتتتع، يفا
                                     .(990)املوارد يفتوف 

يفتعادلتتتتتت التتتتتديفل األ نتتتتتاء االراء  رتتتتتال توصتتتتتيات حمتتتتتددة  
يفمليتتت ، يفردت يف التعةيتتة، يفموهتتتا حتستتني تتتتدفق امل دومتتتات متتل اجملدتتتس 

يفأ يتتتتة الوظتتتتة يف مشتتتتةاك مسترتتتتاريل لرتتتتؤيفل محايتتتتة املتتتتةأة يف خت تتتتيط 
الع ثات يفميلنتها، يفضةيفرة التصدي لد وف اجلوسي يف سياق اتفانات 
يفنف مقالق الوار يفاتفانات السالم، يفتوافة خدمات الصحة اجلوسية 
يفاإل ا يتتتتتة الرتتتتتامدة لدنتتتتتحااي، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك مستتتتتعا  احلمتتتتتل   ةيعتتتتتة 

راء آلية رصتد لتوفيت  ا لتلامتات احملتددة زمويتا متل جانتب مامونة، يفمن
األقتتةاف إلهنتتاء ال وتتف اجلوستتي. يفيف حتتني أيتتد  تتدة متكدمتتني اختتتاذ 
مليتتد متتل اخل تتوات يف رصتتد ذتت ه ا لتلامتتات  دتتى لتتو أكثتتة انتظامتتا 

مل يرجع اثل ا حتاد الةيفستي  دتى منرتاء  ،(991)مل جانب األقةاف
صتتتتد ا متثتتتتال، م تتتتتربا أل االليتتتتتات مجتتتتةاء ختتتتاص أيف ذيئتتتتة خاصتتتتة لة 

احلاليتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك ال متتتل املرتتترتك التتت ي يعتتتوم  تتت  كتتتل متتتل املمثدتتتة 
اخلاصتتتتتة يففةيتتتتتق اخلتتتتترباء امل تتتتت   ستتتتتيادة العتتتتتانول يفال وتتتتتف اجلوستتتتتي يف 

يففيمتتا يت دتتق  تتديفر   ثتتات حفتتظ الستتالم  .(992)حتتا ت الوتتلاع، كافيتتة
يتتة زايدة  تتدد يف التصتتدي لد وتتف اجلوستتي، شتتدد املتكدمتتول  دتتى أ 

املوظفات الوظاميات لتيس  م الغ النحااي  ل اجلةائم. يفا رُتف ال 
ظتتتاذةة نعتتت  اإل تتتالغ ذتتتي محتتتدى ال ععتتتات الةئيستتتية أمتتتام املستتتاءلة. 
يففيما يت دتق  تعتدمي املستا دة مىل النتحااي، أيتد  تدة متكدمتني مدرا  

ات الوسائل ال اجدتة ملوتع احلمتل يفاإلجهتا  املتامول يف جممو تة ختدم
 يتد أل املةانتب  تل الكةستي الةستويل  .(993)الصحة اجلوسية يفاإل ا ية

أ ةب  ل ندع  مزاء تدك التوصية يف سط آراءه املؤيدة للايدة املسا دة 
املعدمتة مىل الوستاء ذيفات األقفتال الت يل يولتديفل نتيجتة لالغتصتاب، 

يفابإلضتافة مىل ذلتك، رحتب  تدد  .(994)مبا يف ذلك الدجوء مىل التع 
__________ 

                                      .11-9 الصفحات نفس ، املةجع  (990)

)ابكستتتتال(؛  21)األرجوتتتتني(؛ يفالصتتتفحة  17 املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (991)
)ليدتورتتتتتتتتتتايل(؛  49)ا حتتتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  44يفالصتتتتتتتتتفحة 
)كوتتتدا، ابستتم جممو تتتة أصتتدناء املتتتةأة يفالستتالم يفاألمتتتل(؛  50يفالصتتفحة 
 6٨)مستتتتتعانيا(؛ يفالصتتتتتفحة  66) وتستتتتتوا (؛ يفالصتتتتتفحة  52يفالصتتتتتفحة 

 .  )مي اليا( 76)ذولودا(؛ يفالصفحة 

 . 27املةجع نفس ، الصفحة  (992)

)اثدة فةيتق املوظمتات غت  احلكوميتة ال امتل  10املةجع نفس ، الصفحة  (993)
)الوتتتةيفي ، ابستتتم  دتتتدال  40امل تتت  ابملتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل(؛ يفالصتتتفحة 

 )سويسةا(.  65الرمال األيفريف (؛ يفالصفحة 

 . 4٨املةجع نفس ، الصفحة  (994)

https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/3
https://undocs.org/ar/S/2013/149
https://undocs.org/ar/S/PV.6948
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ل املتكدمني ابلتهم املوجهة مىل  وسكو نتاغانتدا متل جانتب احملكمتة م
، يفرحتتتب آختتتةيفل ابإل تتتالل املت دتتتق مبوتتتع ال وتتتف (995)اجلوائيتتتة الديفليتتتة

اجلوستتتي يف حتتتا ت الوتتتلاع، التتت ي يفن تتتت  جممو تتتة العدتتتدال الثمانيتتتة يف 
 .(996)2013نيسال/أ ةيل  11لودل يف 
،  عتتد اجملدتتس اجتما تتا رفيتتع 2013حليةال/يونيتت   24يفيف  

املستتتتتوى مبعتتتتادرة متتتتل املمدكتتتتة املتحتتتتدة ملوانرتتتتة ننتتتتااي املستتتتاءلة، متتتتع 
الرتكيتتل  وجتت  ختتاص  دتتى اجملتتا ت التاليتتة: مستتؤيفلية التتديفل  تتل موتتع 
ال وتف اجلوستي يفامل انعتة  ديت ؛ يفالتكامتل يفالتت زر املمكوتني  تني آليتتات 

ساءلة الديفلية يفالوقوية؛ يفديفر األمم املتحدة يف د م الوظم العنتائية امل
يفشتتدد األمتتني ال تتام  دتتى أ يتتة املدكيتتة الوقويتتة يف موتتع  .(997)الوقويتتة

يفذذعت املمثدة اخلاصة مىل ما ذذب ملي  األمني  .(99٨)ال وف اجلوسي
ال تتام حيتتث أشتتارت مىل أ يتتة مشتتةاك أصتتحاب املصتتدحة التتوقويني يف 

يفأكدت املع وثة اخلاصة  .(999)ل املدكية يفالعيادة يفاملسؤيفلية الوقويةت لي
لدمفتتو  الستتامي لرتتؤيفل الالجئتتني التتديفر العيتتادي احلاستتم لدمجدتتس 

يفأشتتارت اثدتتة معتتادرة الرتتةكاء متتل  .(1000)يف كفالتتة احلمايتتة يفاملستتاءلة
أجل كفالة ال دل  ني اجلوستني مىل أل ا غتصتاب يفغت ه متل أشتكال 

وستتتتي تتتتتلداد حتتتتدة يف تتتتددا ختتتتالل أيفنتتتتات احلتتتتةب األذديتتتتة ال وتتتتف اجل
يفالولا تتات املستتدحة،  يتتد أل ضتتمال اإلفتتالت متتل ال عتتاب  دتتى تدتتك 
اجلتتتةائم متتتل ختتتالل نتتتوانني ال فتتتو يستتتتمة يف أغدتتتب األحيتتتال. يفأنتتتةت 
 نةيفرة ا ض الع ابلعيادة  رال املساءلة  تل اجلتةائم املتصتدة ابلوتلاع 

__________ 

)لكستتمربغ(؛  31)غواتيمتتا (؛ يفالصتتفحة  17املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (995)
 )مجهورية تولانيا املتحدة(.  ٨1يفالصفحة 

)التو ايت  14)مجهوريتة كتوراي(؛ يفالصتفحة  12املةجع نفس ، الصتفحة  (996)
)أستتتتتتترتاليا(؛  32)لكستتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتفحة  30املتحتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتفحة 

)مي اليتتا(؛ يفالصتتفحة  76يفالصتتفحة  )املمدكتتة املتحتتدة(؛ 33يفالصتتفحة 
)أملانيتتتتتتتتا(.  ٨٨)أيةلوتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  ٨2)ليتوانيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  79

يفاإل تتتالل، التتت ي أيتتتدت فيتتت  جممو تتتة العدتتتدال الثمانيتتتة يفضتتتع  ةيفتوكتتتول 
ديفيل  رتتال التحعيتتق يف حتتا ت ا غتصتتاب يفغتت ه متتل أشتتكال ال وتتف 

التتتتتتتتتايل:  اجلوستتتتتتتي يف حتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتلاع يفتوثيعهتتتتتتتتا، متتتتتتتتاح  دتتتتتتتتى التتتتتتتتةا ط
https://www.gov.uk/government/publications/g8-declaration-

on-preventing-sexual-violence-in-conflict  . 

 (. S/2013/335انظة امل كةة املفاذيمية ) (997)

(99٨) S/PV.6984 4، الصفحة . 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (999)

 . ٨املةجع نفس ، الصفحة  (1000)

أ ية التكامل  تني نظتم املستاءلة  دى املستوى الوق ، يفشددت  دى 
                                     .(1001)الوقوية يفالديفلية

يفيف أ عاب تدك اإلحاقات اإل المية، اخت  اجملدس ابإلمجاع  
أكتتتتد فيتتتت  أل ال وتتتتف اجلوستتتتي، حتتتتني التتتت ي  (2013) 2106العتتتتةار 

يستتتددم أيف يتتتو ل ابستتتتددام  كوستتتيدة متتل يفستتتائل احلتتتةب أيف أستتتدوب 
متتتل أستتتاليع  أيف يف مقتتتار ذجتتتوم يفاستتتع الو تتتاق أيف متتتوظم ضتتتد الستتتكال 
املتتدنيني، نتتد يتتؤدي مىل استتتفحال حتتا ت الوتتلاع املستتدح يفمقالتتة أمتتدذا 

يفاألمتل  دتى مىل حد كعت  يفنتد يرتكل  ائعتا أمتام م تادة مرستاء الستالم 
الصت يد التتديفيل. يفأكتد اجملدتتس أينتا أل مرتتاركة املتةأة أمتتة أساستتي ألي 
مجةاء مل مجةاءات املوع يفاحلماية. يفأ ةب اجملدس  ل ا تلامت  استتددام 
مجيتتع الوستتائل املتاحتتة لتت ، حستتب ا نتنتتاء، لكفالتتة مرتتاركة املتتةأة يف 

وتلاع يفم اجلتة مجيع جوانب الوساقة يفاإلن اي يف واء السالم   د انتهاء ال
مستتالة ال وتتف اجلوستتي يف حتتا ت الوتتلاع، مبتتا يرتتمل منرتتاء يفاستتت ةا  
يف ايت حفتتتتتظ الستتتتتالم يفالتتتتتو ايت السياستتتتتية يفاإلد ء  عيتتتتتا ت  امتتتتتتة 
يفمجةاء زايرات ن ةية يفميفاد   ثات لتعصي احلعائق يفمنراء جلال حتعيتق 

لاءات ديفلية يفمجةاء مرايفرات مع اهليئات اإلنديمية يفيف أ مال جلتال اجلت
 امل ويتتة التا  تتة جملدتتس األمتتل. يفقدتتب اجملدتتس أينتتا مىل األمتتني ال تتام يفمىل
كيتتا ت األمتتم املتحتتدة امل ويتتة اإلستتةاع يف يفضتتع يفتوفيتت  تةتيعتتات الةصتتد 
يفالتحديتتل يفاإل تتالغ يفحتتث جلتتال اجلتتلاءات العائمتتة  دتتى فتتة  جتتلاءات 
حمتتتتتتتتددة اهلتتتتتتتتتدف ضتتتتتتتتتد متتتتتتتتتل يةتكعتتتتتتتتول أ متتتتتتتتتال ال وتتتتتتتتتف اجلوستتتتتتتتتي يف 

 لاع.الو حا ت
 2106يف  تتتتد التصتتتتويت، يفصتتتتفت التتتتديفل األ نتتتتاء العتتتتةار  

انتتت  خ تتتوة ذامتتتة يف ت ليتتتل يفتف يتتتل اإلقتتتار التتت ي يفضتتت ت   (2013)
نةارات سا عة  رال ال وتف اجلوستي. يفذكتة اثتل املمدكتة املتحتدة أنت  
   تتتتد متتتتل أل يكتتتتول ذوتتتتاك يف تتتتي جديتتتتد هبتتتت ه املستتتتالة يفمتتتتل اختتتتتاذ 
مجتتتةاءات نويتتتة حلمايتتتة الوستتتاء يفاألقفتتتال يف مجيتتتع اجلهتتتود التتتيت يعتتت هلا 

يفنالت اثدة السويد، متكدمة ابسم  دتدال  .(1002)اجملدس لعواء السالم
الرتتتمال األيفريف ، مل الرتكيتتتل  دتتتى ال وتتتف اجلوستتتي   يوعغتتتي أل أييت 

 .(1003) دتتتتتى حستتتتتاب خ تتتتتة املتتتتتةأة يفالستتتتتالم يفاألمتتتتتل األيفستتتتتع ن انتتتتتا
يت دق آبليات املساءلة يفاجلرب، شتدد ال ديتد متل املتكدمتني  دتى  يففيما

ا حبمايتتة حعتتوق املتتةأة، يفكفالتتة أ يتتة نيتتادة احلكومتتات الوقويتتة يفالتلامهتت
__________ 

                                      .9 الصفحة نفس ، املةجع  (1001)

 . 11املةجع نفس ، الصفحة  (1002)

 . 3٨املةجع نفس ، الصفحة  (1003)

https://undocs.org/ar/S/2013/335
https://undocs.org/ar/S/PV.6984
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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املالحعتتة العنتتائية  دتتى ارتكتتاب ال وتتف اجلوستتي املتصتتل ابلولا تتات، 
يفم اجلة احتياجات النحااي. يفكال ذواك توافق يف االراء  رتال أ يتة 
اجملتمتتع التتتديفيل، يف  ستتيما األمتتتم املتحتتدة، يف تعتتتدمي املستتا دة التعويتتتة 

ت ليل الوظم العانونية الوقوية يفالد م الالزمني لدديفل املتنةرة مل أجل 
 دتتى لتتتو ف تتال. يفمتتتع ذلتتك، أكتتتد  تتدد متتتل املتكدمتتني أل املستتتا دة 

 .(1004)الديفلية يوعغي أل توف  يف ظل ا حترتام الكامتل لستيادة التديفل
يفأنة ال ديد مل املتكدمني ابلتديفر اإلجيتا  لفةيتق اخلترباء امل ت   ستيادة 

. يفانتتتترتح اثتتتتل توغتتتتو أل العتتتتانول يفال وتتتتف اجلوستتتتي يف حتتتتا ت الوتتتتلاع
تستتا د األمتتتم املتحتتتدة يف ت تتتوية أيف منرتتتاء آليتتتات لدت تتتايفل متتتل أجتتتل 
ا تعتتتتتال يفتستتتتتديم اجلوتتتتتاة املل تتتتتومني، يف ت ليتتتتتل نتتتتتدرات احملتتتتتاكم الوقويتتتتتة 

غت  أل اثتل األردل شتكك يف مصتدانية  .(1005)لتفادي مدامة ال وف
ت امدهتتا  األمتتم املتحتتدة يف مكافحتتة ال وتتف اجلوستتي ابلوظتتة مىل قةيعتتة

مع  مديات ا ستغالل يفا نتهاك اجلوسيني مل جانب حفظة السالم 
يفانرتح منراء مدارة كامدة لدمسا دة العانونية لتعدمي املرورة مىل الديفل 

                   .(1006)اليت تس ى مىل حتسني أيف مصالح خدماهتا العنائية
يففيما يت دق  ديفر احملكمة اجلوائية الديفلية، ذكة اثل مستونيا  

ال نظام ريفما األساسي يعة ال جةائم ال وف اجلوسي ميكل ارتكاهبا 
حبق الةجال يفالوساء  دى حد سواء، يفشدد  دى أن  يوعغي أل يتحول 

 يد التتوق   غيتتة التاكتتد ذتت ا اإلنتتةار مىل مجتتةاءات معاضتتاة  دتتى الصتت
متتل أل اإلجتتةاءات الوقويتتة لختت  يف ا  تعتتار الع تتد اجلوستتام لدجتتةائم 

يفشتتدد اثتتل  .(1007)الوحرتتية  عتتدر مةا تتاة احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لتت 
لكسمربغ  دى مسؤيفلية التديفل يف مدرا  أحكتام جتتةنم ال وتف اجلوستي 

ا يف ذلتتتتك ال وتتتتف يف ترتتتتةي اهتا الوقويتتتتة يفتستتتتتث  أخ تتتتة اجلتتتتةائم، مبتتتت
يفأخ ا، أ ةب اثل ليدتورتايل  ل  .(100٨)اجلوسي، مل نوانني ال فو

ا تعاده ان  يوعغي لدمجدس أل يكول أكثة حلما حيثما تفرل الوظم 
الوقويتتة، رنرتتاء جلتتال لتعصتتي احلعتتائق يفجلتتال لدتحعيتتق يفابإلحالتتة مىل 

 .(1009)احملكمة اجلوائية الديفلية
 

__________ 

)األرجوتتتتني(،  26)املغتتتةب(، يفالصتتتفحة  1٨املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (1004)
)ا حتتتتاد الةيفستتتي(، يفالصتتتفحة  34)الصتتتني(، يفالصتتتفحة  2٨يفالصتتتفحة 

 )كولومعيا(.  61)مكواديفر(، يفالصفحة  36

 . 33املةجع نفس ، الصفحة  (1005)

 . 52-50املةجع نفس ، الصفحات  (1006)

 . 56املةجع نفس ، الصفحة  (1007)

 . 31املةجع نفس ، الصفحة  (100٨)

 . 5٨املةجع نفس ، الصفحة  (1009)

 إحاطة بش ن املرأة والسالم واألمن 
، نتدم كتل متل املتديةة التوفي يتة 2012نيستال/أ ةيل  24يف  

يفمتكتتني املتتةأة )ذيئتتة األمتتم هليئتتة األمتتم املتحتتدة لدمستتايفاة  تتني اجلوستتني 
املتحدة لدمةأة( يفيفكيل األمني ال ام ل مديات حفظ السالم محاقة مىل 
اجملدتتس. يفتوايفلتتت املتتتديةة التوفي يتتة هليئتتة األمتتتم املتحتتدة لدمتتةأة مشتتتةاك 
املتتةأة يف تستتوية الولا تتات يفال دالتتة ا نتعاليتتة. يفأ ة تتت  تتل ندعهتتا متتل  

حتتول التتدميعةاقي   تتتو كس يف كتتول مرتتاركة املتتةأة يفمستتا تها يف الت
شتتتتكل حنتتتتور أيف لثتتتت  أكتتتترب  دتتتتى مستتتتتويي العيتتتتادة يفصتتتتوع العتتتتةار. 
يفأشتتتتارت مىل ضتتتتةيفرة اختتتتتاذ تتتتتدا   مدموستتتتة لتوظتتتتيم مرتتتتاركة املتتتتةأة يف 
 مديتتات احلتتوار التتوق  يف الستتيانات ا نتعاليتتة يفيف اجتما تتات فةيتتق 

لدمجدتتس أل  ا تصتال التتديفيل يفمتؤمتةات املتتالني. يفانرتحتت أنتت  يوعغتي
يرجع الوس اء يفاملع وثني يفاملسترتاريل يفالتديفل األ نتاء  دتى مشتةاك 
املتتتةأة يف  مديتتتات تستتتوية الولا تتتات. يفد تتتت التتتديفل األ نتتتاء مىل أل 
تستتتتتددم  ف اليتتتتة اخلتتتتربة اجلوستتتتانية املتاحتتتتة متتتتل ختتتتالل ا ستتتترتاتيجية 

ال املررتكة  ني مدارة الرؤيفل السياسية يفذيئة األمم املتحدة لدمتةأة  رت
املستتايفاة  تتني اجلوستتني يفالوستتاقة جل تتل جهتتود الوستتاقة يفالونايتتة أكثتتة 
 تتتو . يففيمتتتا يت دتتتق ابملستتتاءلة، شتتتددت  دتتتى أ يتتتة أل ترتتتمل آليتتتة 
تصتتةيف األ متتال املتععيتتة لدمحكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا يفاحملكمتتة 
الديفلية ليوغوسالفيا السا عة است ةاضا حمددا لددريفس املستددصة متل 

ة مةتكيب اجلةائم اجلوسية يفاجلوسانية، يفذكتةت أنت  يوعغتي ت عيتق معاضا
تدتتتك التتتدريفس يف أ متتتال احملكمتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة يفيف   ثتتتات حفتتتظ 
السالم اليت تسا د اجلهات الفا دة احملدية  دتى معاضتاة متةتكيب ذت ه 
اجلةائم. يففيما يت دق ابل دالة ا نتعالية، رحعت ردرا  حتديتل جوستام 

عتتتتتارية جلتتتتتال التعصتتتتتي، يفشتتتتتددت  دتتتتتى احلاجتتتتتة مىل اختتتتتتاذ نتتتتتوي يف ت
مجةاءات لدتوفي  يفاملتا  ة. يفأخ ا، أ ة ت  ل ندعها مل خ ة فعتدال 
ما حتعق مل مكاستب يف احلعتوق العانونيتة لدمتةأة يف حتا ت متا   تد 
انتهاء الولاع. يفنالت مل اجملدس يوعغي أل يويل اذتماما خاصا لنمال 

وتتتتاء  مديتتتتات ستتتتحب الع ثتتتتات، يفحثتتتتت  تتتتدم آتكتتتتل حعتتتتوق املتتتتةأة أث
اجملدتس  دتتى د تم زايدة أ تتداد الوستاء يف املواصتتب العياديتة يف مديتتات 
صتتياغة الدستتات  يفمشتتةاكهل يف  متتل   ثتتات األمتتم املتحتتدة يف ن تتاع 

 .(1010)ال دالة يفاألمل
تتل يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم مالحظاتتت    يفركن

 دى أمل املةأة يفمحايتها يفمرتاركتها  دتى نتدم املستايفاة يف العدتدال التيت 
__________ 

(1010) S/PV.6759 6-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6759
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الع ثتتتتات، حتتتتتت نيتتتتادة ت متتتتل فيهتتتتا   ثتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم. يفنتتتتال مل 
املمثدني اخلاصتني لامتني ال تام، ميكوهتا أل تتوفة موتربا نتواي جتدا لتد م 

يفأ تتتتةز  دتتتتى يفجتتتت  اخلصتتتتوص  ،(1011)املتتتتةأة يف حتتتتا ت متتتتا   تتتتد الوتتتتلاع
ديفرذتتتتتتم يف د تتتتتتم مرتتتتتتاركة املتتتتتتةأة يف ا نتدتتتتتتاابت. يف دتتتتتتى التتتتتتةغم متتتتتتل 

لت ليتتتل املعتتتادرات يفالتتتتدا   التتتيت اختتتت هتا مدارة  مديتتتات حفتتتظ الستتتالم 
محايتتة املتتةأة، فعتتد ا تترتف انتت  يدتتلم العيتتام ابملليتتد يف جمتتال احلمايتتة متتل 
جانتتب العدتتدال املنتتيفة يفحفظتتة الستتالم  دتتى الستتواء، يف  ستتيما ضتتد 
ال وتتتتف اجلوستتتتي يفاجلوستتتتام. يفد تتتتا، يف مجدتتتتة أمتتتتور، مىل  تتتت ل جهتتتتود 
جديدة لت ليل املؤسسات العنائية يفال سكةية، يفمىل منراء مؤسسات 

هلتتا قةائتتق  متتل يفاضتتحة يفتنتتم  واصتتة ختنتتع لدتتتدريب  صتتورة أمويتتة 
 .(1012)موتظمة يفت مل يففعا لدعانول الديفيل يفامل اي  الديفلية

 
إسززهام منظمززات اجملتمززع املززدين النسززائية يف منززع نشززوب  

 النزاعات املسلحة
، أجتتتةى اجملدتتتس موانرتتتة 2012ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  31يف  

، يفكتال م ةيفضتا  ديت  “املةأة يفالسالم يفاألمتل”مفتوحة  رال العود امل وول 
. يف  تتتتد (1013))غواتيمتتتتا (املتتتت كةة املفاذيميتتتتة التتتتيت أ تتتتدذا رئتتتتيس اجملدتتتتس 

املوانرتة، ا تمتد اجملدتس  يتا  رائستيا ستدم فيت  ابحلاجتة مىل ميتالء مليتد متل 
ا ذتمتتام املوهجتتي لتوفيتت  ا لتلامتتات املت دعتتة ابملتتةأة يفالستتالم يفاألمتتل فيمتتا 
يعوم    مل أ مال. يفشدد اجملدس أينا  دتى احلاجتتتتة ملتتتى تتوف  التتدريب 

وتتتظم ملسترتتاري الرتتؤيفل اجلوستتانية، يف دتتى ضتتةيفرة أل املستتتمة يفاملالئتتم يفامل
ُتصتتتتتال املكاستتتتتب التتتتتيت حتععتتتتتت يف جمتتتتتال محايتتتتتة يفت ليتتتتتل حعتتتتتوق الوستتتتتاء 
يفالفتيتتتتات، يف دتتتتى أ يتتتتة ت ليتتتتل يفمحايتتتتة حعتتتتوق اإلنستتتتال الواجعتتتتة لدوستتتتاء 

                   .(1014)(2000) 1325يفالفتيات يف سياق توفي  العةار 
، أجةى اجملدس موانرتت  2012ترةيل الثام/نوفمرب  30يفيف  

الستتتووية  رتتتال املتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل، التتتيت نظتتتة فيهتتتا يف تعةيتتتة األمتتتني 
األمتتتني . يفنتتتال  ئتتتب (1015)(2000) 1325ال تتتام  تتتل توفيتتت  العتتتةار 

ال ام يف  يان  مل محدى الةسائل الةئيسية الواردة يف التعةية تتمثل يف أل 
مرتتتاركة املتتتةأة يف يفنتتتت معكتتتة يف صتتتتورة مستتتتمةة تكتستتتي أ يتتتة حامستتتتة 
لنتمال استتدامة جهتود الستالم. يفشتدد  دتى ضتةيفرة أل تكتول مرتتاركة 

__________ 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (1011)

 . 10-6املةجع نفس ، الصفحات  (1012)

(1013) S/2012/774 .املةفق ، 

(1014) S/PRST/2012/23 . 

(1015) S/2012/732 . 

 املةأة  صورة نر ة أيفلوية يفليست جمةد فكةة  حعة يفأل التحدي يتمثل
يف أل نكتتتتول أكثتتتتة موهجيتتتتة يف د تتتتم املوظمتتتتات الوستتتتائية يف جهودذتتتتا 
الةاميتتة مىل حتعيتتق الستتالم يفيف منامتتة الصتتالت الالزمتتة   مديتتات الستتالم 
الةمسيتتة. يفأضتتاف  ئتتب األمتتني ال تتام نتتائال منتت    يوعغتتي توتتايفل املستتائل 

 .(1016)املتصدة د ة املةأة يفالسالم يفاألمل مةة يفاحدة يف السوة فعط
يف ةضتتت املتتديةة التوفي يتتتة هليئتتة األمتتم املتحتتتدة لدمتتةأة تعةيتتتة  

يفأشارت مىل التوع  يف الفتةص املتاحتة أمتام املتةأة  (1015)األمني ال ام 
لدمراركة يف حل الولا ات يف واء الستالم،  دتى التةغم متل  تدم يفجتود 
نعتتتتتتت  يف العيتتتتتتتادة الوستتتتتتتائية، يفشتتتتتتتددت  دتتتتتتتى ضتتتتتتتةيفرة مجيتتتتتتتاد ذتتتتتتت ه 

يفذكتتة يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم أنتت   .(1017)الفتتةص
داي يف املرتتتاركة السياستتتية ميكتتتل لدمتتتةأة يفيوعغتتتي هلتتتا أل تتتتؤدي ديفرا نيتتتا

يفحتتل الولا تتتات يفا نتعتتتال متتتل الوتتتلاع مىل الستتتالم، يفشتتتدد  دتتتى التتتديفر 
احلاستتم التت ي يكتستتي  الترتتايفر الورتتط يفاملوتتتظم متتع األقتتةاف الفا دتتة 
احملديتة يفالل متاء احملديتني متل أجتل يفضتع حدتول ف التة تتواستب متع كتتل 

ة فةيتتتتتتتق يفد تتتتتتت اثدتتتتتت .(101٨)ستتتتتتياق يفتةا تتتتتتي ا  تعتتتتتتارات اجلوستتتتتتتانية
املوظمتتات غتت  احلكوميتتة ال امتتل امل تت  ابملتتةأة يفالستتالم يفاألمتتل اجملدتتَس 
مىل الت امل مع اجملمو ات الوسائية كرةكاء رئيستيني يف الستالم، يفمىل 
م  تتتتتاء األيفلويتتتتتة حلعتتتتتوق املتتتتتةأة، يفا جتمتتتتتاع ابنتظتتتتتام متتتتتع اجملمو تتتتتات 

 ي يف يفالعيادات الوسائية، يفكفالتة ادرا  أيفلتوايت املتةأة  رتكل موضتو 
 .(1019)مجيع املفايفضات ذات الصدة

املتكدمتتتني ابألثتتة غتت  املتواستتتب لدولا تتات  دتتتى يفأنتتة م ظتتم  
املةأة يفا ية مراركتها يف  مديات صوع السالم. يفا رتفوا ابلديفر اهلام 
لدمتتةأة يفموظمتتات اجملتمتتع املتتدم يفأ ة تتوا  تتل أستتفهم مل تتا ة املتتداف ات 
 ل حعوق املةأة مل ان دام األمل. يفرحب ال ديد مل املتكدمني أينا 

يني يف يف ايت  ال مل   ثات حفتظ الستالم الستتة ردرا  محاية املدن
 رتةة، يفرنرتتاء آليتتات لانتت ار املعكتة، يف تتلايدة التتد م املعتتدم ملرتتاركة 
املةأة يف جهود الوساقة يفالد دوماسية الونائية. يفأ ةب اثتل املكستيك 
 تتتل أستتتف  ألل  مديتتتات يفاتفانتتتات الستتتالم  درا متتتا ترتتتمل أحكامتتتا 

دوصول مىل السد ة  صورة شتامدة، يفذتو مدموسة مل شاهنا أل متكل ل
متا يتتدمي ا ستتع اد يفالظتتةيفف اهلرتة التتيت ت تيش فيهتتا الوستاء. يفأضتتاف 

__________ 

(1016) S/PV.6877 4يف  3، الصفحتال . 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (1017)

 . 10-7املةجع نفس ، الصفحات  (101٨)

 . 12-10املةجع نفس ، الصفحات  (1019)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/2012/774
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/23
https://undocs.org/ar/S/2012/732
https://undocs.org/ar/S/PV.6877
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نتتتتتائال مل مشتتتتتةاك املوظمتتتتتات الوستتتتتائية يف  مديتتتتتات الستتتتتالم ضتتتتتةيفري 
لدتغدتتب  دتتى املظتتامل يفيتتتيح فةصتتة لتجوتتب مرتتاكل ا ستتتع اد اهليكديتتة 

  .(1020) ود يفضع خ ط املؤسسات الوقوية الرامدة لدجميع
يفستتتدط اثتتتل ليدتورتتتتايل النتتتوء  دتتتى ضتتتةيفرة ضتتتمال أختتت   

موظتتتور موظمتتتات اجملتمتتتع املتتتدم الوستتتائية   تتتني ا  تعتتتار  وتتتد م تتتادة 
ة يف الرتتتتتتؤيفل اجلوستتتتتتانية يفت ميمهتتتتتتا يف الوظتتتتتتة يف كيفيتتتتتتة توظتتتتتتيم اخلتتتتتترب 

يفابملثتتل، ذكتتةت املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني  .(1021)موظومتتة األمتتم املتحتتدة
ال تتام ملوظمتتة حدتتف  تتال األقدستتي امل ويتتة ابملتتةأة يفالستتالم يفاألمتتل أل 
اجملتمتتتع املتتتدم ينتتت دع  تتتديفر ذتتتام  وصتتتف  مصتتتدرا لدم دومتتتات يفجهتتتة 

هتتدف مىل زايدة مرتاركة تعتوم ابملستاءلة. يفشتددت  دتى أل موظمتهتا 
املةأة يف جمايل الدفاع يفاألمل، يفأشارت مىل أل تتوافة اخلتربة يف الرتؤيفل 
اجلوسانية يفيفجود املليد مل اجملودات يف مسةح ال مديات، اسنتل نتدرة 

يفشتجع   .(1022)تدك املوظمة  دى توفي  ال مديات  ركل أكثة ف اليتة
ة الستالم يفأفتةاد كث  مل املتكدمني  دى نرتة نستاء يف صتفوف حفظت

الرةقة يفمستراري شتؤيفل محايتة املتةأة يفمسترتاري الرتؤيفل اجلوستانية 
يف   ثات األمم املتحدة، يفأكد اثدو العددال املسا ة  عتوات متا تعتوم 
 تتت  تدتتتك العدتتتدال متتتل ديفر نرتتتط يف ميفتتتاد نستتتاء متتتل حفظتتتة الستتتالم 

 الوظاميني مىل الع ثات لدددمة يف جممو ة متوو ة مل الوظائف.
يففيمتا يت دتتق  تعةيتتة األمتني ال تتام، ذكتتة اثتل ا حتتتاد الةيفستتي  

أنتتت  مل جيتتتة أي حتديتتتل جتتتاد لدم دومتتتات التتتيت جتتتةى جتمي هتتتا، يفلتتت لك 
لتتتتتيس ابإلمكتتتتتال فهتتتتتم العيتتتتتا ت أيف تعيتتتتتيم نيمتهتتتتتا املنتتتتتافة أيف العيتتتتتام 

يفا تتتتتترتف اثتتتتتتل   .(1023)ابستتتتتتتوتاجات حمتتتتتتددة دصتتتتتتوص يفضتتتتتتع املتتتتتتةأة
ل املؤشتتتتتةات ترتتتتتكل أداة حمتمدتتتتتة ذامتتتتتة لتصتتتتتميم آليتتتتتات كولومعيتتتتتا ا

الوناية يفاحلماية، فردد  دى أنت  يوعغتي استتددامها يف ت تا ق اتم متع 
الو يتتتة املوصتتتوص  ديهتتتا يف العتتتةارات ذات الصتتتدة، يفأنتتت  يوعغتتتي  تتتدم 

 .(1024)مخةا  الوتائ  مل سيانها
 

 يادة القانون والعدالة ا نتقالية يف حا ت النززالاملرأة وس 
، اختتتتت  اجملدتتتتس العتتتتةار 2013ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  1٨يف  
ال ي أكد في  أل ال ععات الكاداء اليت حتول ديفل  (2013) 2122

__________ 

 . 4٨املةجع نفس ، الصفحة  (1020)

 . 37املةجع نفس ، الصفحة  (1021)

 . 54-53املةجع نفس ، الصفحتال  (1022)

 . 20املةجع نفس ، الصفحة  (1023)

 . 32-31املةجع نفس ، الصفحتال  (1024)

 صتتتتتورة اتمتتتتتة   يتتتتت لدها م  ا لتتتتتتلام  (2000) 1325توفيتتتتت  العتتتتتةار 
الةاستتتتر  تمكتتتتني املتتتتةأة يفضتتتتتمال مرتتتتاركتها يف ذتتتت ا املنتتتتمار يفكفالتتتتتة 
حعتتتتتوق اإلنستتتتتال الواجعتتتتتة هلتتتتتا، يفتنتتتتتافة جهتتتتتود العيتتتتتادات يفاتستتتتتتاق 
امل دومات يفالدأب يف ال مل يفتوافة الد م مل أجل  واء أسس مشتةاك 

ب اجملدتتتس  تتتتل املتتتةأة يف  مديتتتة صتتتتوع العتتتةار جبميتتتتع مستتتتوايهتا. يفأ تتتتة 
ا تلامتتتت  ميتتتتالء مليتتتتد متتتتل ال وايتتتتة ملستتتتالة تتتتتويل املتتتتةأة األديفار العياديتتتتتة 
يفمرتتتتاركتها يف تستتتتوية الولا تتتتات يف وتتتتاء الستتتتالم، فنتتتتال  تتتتل املستتتتائل 
املتصتتتتدة ابملتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتتل يف مجيتتتتع جمتتتتا ت ال متتتتل املواضتتتتي ية 
املدرجتتة  دتتتى جتتديفل أ مالتتت . يفرحتتب اجملدتتتس أينتتا  تدعتتتي مليتتد متتتل 

إلحاقتتتات  رتتتكل موتتتتظم متتتل املتتتديةة التوفي يتتتة هليئتتتة األمتتتم املتحتتتدة ا
لدمسايفاة  ني اجلوسني يفمتكتني املتةأة يفمتل املمثدتة اخلاصتة لامتني ال تام 
امل وية ابل وف اجلوسي يف حا ت الولاع. يفابإلضافة مىل ذلك، قدتب 
اجملدتتتتتس مىل مدارة  مديتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم يفمدارة الرتتتتتؤيفل السياستتتتتية 

سؤيفلني امل ويني موافاة اجملدس آبخة ما يستتجد متل م دومتات يفكعار امل
 ل املسائل املتصدة ابملةأة يفاألمل يفالسالم، يفتنمني تعتاريةذم املعدمتة 
مىل اجملدتتتس ابستتتتمةار م دومتتتات  تتتل املستتتائل املتصتتتدة ابملتتتةأة يفالستتتالم 
يفاألمل يفما يتصل   لك مل توصيات. يفد ا اجملدس أينا مجيع جلتال 

أنرتتاهتا األمتتم املتحتتدة لدتحعيتتق يف احلتتا ت املدرجتتة يف  التحعيتتق التتيت
جتديفل أ متال اجملدتتس مىل تنتمني متتا تعدمت  متتل محاقتات م دومتتات 
 تتل االاثر املتغتتايةة التتيت تدحتتق ابلوستتاء يفالفتيتتات متتل جتتةاء الولا تتات 
املستتدحة. يفأنتتتة اجملدتتتس ال احلاجتتتة متتا زالتتتت تستتتتد ي زايدة مرتتتاركة 

يفتوتتتتايفل املستتتتائل ذات الصتتتتدة ابملتتتتةأة فيهتتتتا،  املتتتتةأة يف مجيتتتتع املوانرتتتتات
يفقدتتتتب مىل املع تتتتوثني اخلاصتتتتني يفاملمثدتتتتني اخلاصتتتتني لامتتتتني ال تتتتام أل 
يعومتتتتوا ابلترتتتتايفر  صتتتتفة موتظمتتتتة متتتتع املوظمتتتتات الوستتتتائية يفالعيتتتتادات 
الوسائية، يفقدب مىل األمتني ال تام أل ي تلز م ةفتة الوفتود املتفايفضتة يف 

م الوستتتتاقة ا  تتتتاد  مديتتتتة  وتتتتاء حمتتتتاداثت الستتتتالم يفأ نتتتتاء أفةنتتتتة د تتتت
السالم املتصدة ابملةأة. يفابإلضتافة مىل ذلتك، د تا اجملدتس األمتني ال تام 
مىل مصتتتدار تكديتتتتف رجتتتتةاء دراستتتة  امليتتتتة  رتتتتال حالتتتة توفيتتتت  العتتتتةار 

اجليتتدة  يستتدط فيهتتا النتتوء  دتتى أمثدتتة املمارستتات (2000) 1325
يفالثغتتتتتةات التتتتتيت ترتتتتتوب التوفيتتتتت  يفالتحتتتتتدايت التتتتتيت ت تتتتترت  التحنتتتتت  

 .(1025)2015لالست ةا  الةفيع املستوى يف  ام 
 2122يف عتتتب التصتتتويت، رحتتتب املتكدمتتتول ابختتتتاذ العتتتةار  

ابإلمجتتاع، يفذتتو العتتةار الستتا ع يف سدستتدة العتتةارات املت دعتتة  (2013)
__________ 

، أ تتةب اجملدتتس يف  يتتال أدىل  تت  2010ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  26يف  (1025)
الةئيس  ل ا تلام   عد اجتماع است ةاضي رفيع املستوى لتعييم متدى 

)انظتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (2010) 1325التعتتتتتتتتتتتتتتتتتدم احملتتتتتتتتتتتتتتتتتةز يف توفيتتتتتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
S/PRST/2010/22 .) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2010)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/22
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 ابملةأة يفالسالم يفاألمل، كما أنةيفا  ديفر اجملدس يف يفضع جممو ة شامدة
متتتل العوا تتتد. يفرحعتتتت اثدتتتة موظمتتتة األمتتتل يفالت تتتايفل يف أيفريفاب ابختتتتاذ 
العتتةار يفأنتتةت  تتديفر املوظمتتات اإلنديميتتة يف توفيتت  ا لتلامتتات املت دعتتة 
ابملتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل. يفنالتتتت ملن ذوتتتاك اليتتتوم فةصتتتة ستتتالة لتتتد م 
مستتتائل املتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل  دتتتى املستتتتوى اإلنديمتتتي،  يومتتتا تعتتتود 

املتحتتتدة حاليتتتا  مديتتتة ت ليتتتل ديفر املوظمتتتات اإلنديميتتتة يف مقتتتار  األمتتتم
 .(1026)الفصل الثامل مل امليثاق، املت دق مبوع نروب الولا ات

يفاملت كةة  (1027)يفكال م ةيفضا  دى اجملدس تعةية األمني ال تام 
يفرحتتتتتب  .(102٨)املفاذيميتتتتتة التتتتتيت أ تتتتتدذا رئتتتتتيس اجملدتتتتتس )أذر يجتتتتتال(

العتتتانول املتكدمتتتول ابلفةصتتتة املتاحتتتة ملوانرتتتة االاثر اجلوستتتانية لستتتيادة 
يفأ تتةزيفا الصتتدة  تتني منرتتاء آليتتات ننتتائية تةا تتي الفتتوارق  تتني اجلوستتني 
يفاستتتدامة جهتتود  وتتاء الستتالم. يفذكتتة اثتتل الستتويد أل حتستتني يفصتتول 
املتتةأة مىل ال دالتتة يوعغتتي أل يرتتمل تتتدنيعا لد وائتتق الُوظميتتة الواجتتتة  تتل 

ل لتت   تدم املستتايفاة  تتني اجلوستتني يفأل التو ي اجلوستتام يف ستتيادة العتتانو 
يفاتفتق   .(1029)لث  معاشة  دى التمكني السياسي يفا نتصادي لدمتةأة

كث  متل املتكدمتني أينتا  دتى أل فترتات ا نتعتال تتتيح فةصتا لدوستاء 
لدوهتتتو  مبصتتتاحلهل يفاحتياجتتتاهتل يفمضتتتفاء ال تتتا ع املؤسستتتي  ديهتتتا، 
يفضتتتمال حعتتتتونهل كمواقوتتتتات متستتتايفايت، اتتتتا اتتتتول ديفل ت ةضتتتتهل 

__________ 

(1026) S/PV.7044 46، الصفحة . 

(1027) S/2013/525 . 

(102٨) S/2013/587 .املةفق ، 

(1029) S/PV.7044 90، الصفحة . 

. يفيف ذ ا السياق، مت التستديم ا يتة آليتات ال دالتة ملليد مل ا نتهاك
غتتت  الةمسيتتتة يف تتتةام  الت وينتتتات، فنتتتال  تتتل ضتتتةيفرة تصتتتدي ال دالتتتة 
ا نتعاليتتتة لكامتتتل ن تتتاق انتهاكتتتات حعتتتوق املتتتةأة املتصتتتدة ابلولا تتتات، 

                   املةأة يف اإلصالحات يفاملؤسسات العنائية  صورة كامدة.  يفمراركة
يفأشار   ض املتكدمني مىل أل كث ا مل ا ذتمام نتد انصتب  

 دتتتتى مستتتتائل املوتتتتع يفاحلمايتتتتة،   ستتتتيما فيمتتتتا يتصتتتتل  عنتتتتااي ال وتتتتف 
اجلوستتي يف حتتا ت الوتتلاع املستتدح، يفشتتدديفا  دتتى احلاجتتة مىل م اجلتتة 
مسالة مراركة املةأة يف مجيع  مديات صوع العةار، يفذي الةكيلة الثالثة 

. يفرحتتتب املتكدمتتتول ابلتعتتتدم احملتتتةز يف ذتتت ا (2000) 1325لدعتتتةار 
اجملال  دى الةغم مل ضةيفرة م اجلة ثغةات التوفي  املتععية. يفشدد  دة 
متكدمني  دى احلاجة مىل مليد مل ا تساق يف مدما  األحكام ذات 

ت الع ثتتات. يفيف ذتت ا الصتتدد، الصتتدة ابملتتةأة يفالستتالم يفاألمتتل يف يف اي
حتتض اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي التتديفل  دتتى تفتتادي م اجلتتة تدتتك العنتتااي 

 .(1030)  ةيعة معةرة سدفاً، يف دتى أل تكتول مدركتة لدحتا ت الفةديتة
الفتتتتتا  الوستتتتتاء املمتتتتتثالت يف  يفأ تتتتتةب اثتتتتتل شتتتتتيدي  تتتتتل ندعتتتتت  متتتتتل

يتتتا ت املستتتتويني املتوستتتط يفال تتتايل ملتتتوظفي رائستتتة الع ثتتتات، يفنتتتدرة الع
يفذكتتتة  .(1031)املوز تتة حستتب نتتتوع اجلتتوس يفالستتل، يففجتتتوات التمويتتل

اثل الربازيل أل مراركة املةأة يف صول السدم يفاألمل التديفليني   تتلال 
غتت  كافيتتة يفأل د تتم ذتت ه املرتتاركة يفت ليلذتتا جانتتب متلايتتد األ يتتة متتل 

  .(1032)مسؤيفلية اجملدس املرتتعة  دي  مبوجب ميثاق األمم املتحدة
__________ 

 . 29املةجع نفس ، الصفحة  (1030)

 . 56املةجع نفس ، الصفحة  (1031)

  . 36الصفحة  املةجع نفس ، (1032)
  1اجلديفل 

 اجللسات: املرأة والسالم واألمن
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

 متتتتتتتتتتالً التتتتتتتتتتد وات 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6722 

 S/PV.6722 يف

(Resumption 1)  
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  23

2012                   

تعةية األمني ال ام  ل ال وتف 
اجلوستتتتتتتي املتتتتتتتةتعط ابلولا تتتتتتتات 

(S/2012/33) 

املمثدتة اخلاصتة لامتني  )أ(ديفلة  نوا 32 
ال تتتتتام امل ويتتتتتة ابل وتتتتتف 
اجلوستتتتتتتي يف حتتتتتتتا ت 
الوتتتلاع، يفيفكيتتتتل األمتتتتني 
ال تتام ل مديتتات حفتتظ 
الستتتتتالم، يفاثدتتتتتة فةيتتتتتق 
املوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
احلكوميتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتل 

ابملتتتتةأة يفالستتتتالم امل تتتت  
يفاألمتتتتل، يفرئتتتتيس يففتتتتد 
ا حتتتتاد األيفريف  لتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املد ويل

S/PRST/2012/3 

https://undocs.org/ar/S/PV.7044
https://undocs.org/ar/S/2013/525
https://undocs.org/ar/S/2013/587
https://undocs.org/ar/S/PV.7044
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/PV.6722
https://undocs.org/ar/S/PV.6722
https://undocs.org/ar/S/PV.6722%20(Resumption%201)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

 متتتتتتتتتتالً التتتتتتتتتتد وات 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6759 

نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  24
2012 

املتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتة هليئتتتتتتة    
األمتم املتحتدة لدمستايفاة 

اجلوستتتتتني يفمتكتتتتتتني   تتتتتني
املتتتتتتتتتتتةأة )ذيئتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتدة لدمتتةأة(، يفيفكيتتل 
األمتتتتني ال تتتتام ل مديتتتتات 

 حفظ السالم

املتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتة 
هليئتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة لدمتتتتتتةأة، 
يفيفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام ل مديتتتتتتتتات 

 حفظ السالم

 

S/PV.6852  
 ترتتتتتتتةيل األيفل/ 31

 2012أكتو ة 

تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  تتتتتتل املتتتتتتةأة 
 (S/2012/732يفالسالم يفاألمل )

ترتتتتتتتتتتتتةيل  2رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهتة  2012األيفل/أكتو ة 

مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتتل املمثتتتتل 
التتتدائم لغواتيمتتتا  لتتتدى األمتتتم 

 (S/2012/774املتحدة )

    S/PRST/2012/23 

S/PV.6877 
 ترتتتتةيل الثتتتتام/ 30

 2012نوفمرب 

تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام  تتتل املتتتةأة 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2012/732) 
ترتتتتتتتتتتتتةيل  2رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 

موجهتة  2012كتو ة األيفل/أ
مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتتل املمثتتتتل 
التتتدائم لغواتيمتتتا  لتتتدى األمتتتم 

 (S/2012/774املتحدة )

املتتتديةة التوفي يتتتة هليئتتتة  ) (ديفلة  نوا 40 
األمتتم املتحتتدة لدمتتةأة، 
يفيفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتالم، يفالةئيستتتتتتتتتتتتتة 

 نتتتتتتتتتتتتتتتو املؤستتتتتتتتتتتتتتتس يفال
ملوظمة تنامل الوستاء 
األفةيعيتتتتتتتات، يفرئتتتتتتتتيس 
يففتتتد ا حتتتتاد األيفريف ، 
يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتتني ال تتتتتام ملوظمتتتتتة 
حدف  ال األقدستي 
)الوتتتاتو( امل ويتتتة ابملتتتتةأة 

 يفالسالم يفاألمل

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع 
أ نتتتتتتاء اجملدتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

، 39 ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وا  39 يف

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 )د(37 دةابملا

 

S/PV.6948 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  17

2013 

تعةية األمني ال ام  ل ال وتف 
اجلوستتتتتتتتي يف حتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتلاع 

(S/2013/149) 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني  )ذت(ديفلة  نوا 41 
ال تتتتتتتتام، يفاثدتتتتتتتتة فةيتتتتتتتتق 
املوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
احلكوميتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتل 

يفالستتتتالم امل تتتت  ابملتتتتةأة 
يفاألمتتتتل، يفرئتتتتيس يففتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف ، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 
لدكةستتتتتتتتتتتتتتي الةستتتتتتتتتتتتتتويل 

 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

يفمجيتتع  )يف(اجملدتتس،
املتتتتتتتد ويل  متتتتتتتال 

، 37ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 
يفمجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل 
 متتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتتادة 

يفاملةانتتتتتتتب  )ز(،39
التتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتي 
الةستتتتتتتتتتتتويل لتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

 

S/PV.6984 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   24

2013                   

ال وتتتتتف اجلوستتتتتي يف حتتتتتتا ت 
 الولاع

حليةال/يونيت   7رستالة مؤرختة 
موجهتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتني  2013

ال تتتتتتتتتتام متتتتتتتتتتل املمثتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتدائم 
لدممدكتتتتتتة املتحتتتتتتتدة لربي انيتتتتتتتا 
ال ظمتتتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتتتدا الرتتتتتتتتمالية 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/335) 

مرتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتةار 
معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  47
 )ح( نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا

(S/2013/368) 

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني  ) (ديفلة  نوا 59
ال تتام، يفاملع وثتتتة اخلاصتتتة 
ملفتتتتو  األمتتتتم املتحتتتتدة 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامي لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
الالجئتتتتتتتتتتتتتتتتتني، يفاثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتتتتتة املعتتتتتتتتتتتتتتتتتادرات 
الوستتتتتتتتتتائية متتتتتتتتتتل أجتتتتتتتتتتل 
ال تتتتتدل  تتتتتني اجلوستتتتتني، 
يف ئتتتتتتتتتتب رئتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتد 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

يفمجيع  )ي(اجملدس،
املتتتتتتتد ويل  متتتتتتتال 

، 37ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 
يفمجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل 
 متتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتتادة 

، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 39
التتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتاد 

 (2013) 2106العةار 
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/PV.6852
https://undocs.org/ar/S/PV.6852
https://undocs.org/ar/S/2012/732
https://undocs.org/ar/S/2012/774
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/23
https://undocs.org/ar/S/2012/732
https://undocs.org/ar/S/2012/774
https://undocs.org/ar/S/2013/149
https://undocs.org/ar/S/2013/335
https://undocs.org/ar/S/2013/368
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

 متتتتتتتتتتالً التتتتتتتتتتد وات 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف ،        
ةانتتتب التتتدائم لالحتتتتاد يفامل

األفةيعتتتتتتي لتتتتتتدى األمتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتب 
 الدائم لدكةسي الةسويل

األفةيعتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتدى 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة، 
يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم 

 الةسويللدكةسي 

S/PV.7044  
 ترتتتتتتتةيل األيفل/ 1٨

 2013أكتو ة 

املةأة يفستيادة العتانول يفال دالتة 
 ا نتعالية يف حا ت الوتلاع

ترتتتتتتتتتتتتةيل  3رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهتة  2013 األيفل/أكتو ة

مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتتل املمثتتتتل 
التتدائم ألذر يجتتال لتتدى األمتتم 

 (S/2013/587املتحدة )

مرتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتةار 
 46معتتتتتتتتدم متتتتتتتتتل 
 )ك(ديفلتتتتتتتتتة  نتتتتتتتتتوا

(S/2013/614) 
تعةيتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتام  تتتتتتل املتتتتتتةأة 
يفالستتتتتالم يفاألمتتتتتل 

(S/2013/525) 

املتتتديةة التوفي يتتتة هليئتتتة  )ل(ديفلة  نوا 59
ألمتتم املتحتتدة لدمتتةأة، ا

يفمفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة الستتتتتتتتتتتتتتتتامي 
حلعتتوق اإلنستتال ) تتل 
قةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدايفل 
ابلفيديو(، يفاثدة فةيق 
املوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
احلكوميتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتل 
امل تتتت  ابملتتتتةأة يفالستتتتالم 
يفاألمتتتتل، يفرئتتتتيس يففتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف ، 
يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ملوظمتتتتتة حدتتتتتف  تتتتتال 
األقدسي امل وية ابملةأة 

ألمتتتتتتتتتتتتتتل، يفالستتتتتتتتتتتتتتالم يفا
يفكعتتتتتتتتتتتتت  املسترتتتتتتتتتتتتتاريل 
اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني امل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
ابلعنتتتتتتتتتااي اجلوستتتتتتتتتانية 
يف موظمتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتتل 
يفالت تتتتتتتتتتتتتتتتايفل يف أيفريفاب، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 

 لالحتاد األفةيعي

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

 44اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يف 
متتتتتتتتتتتتتل املتتتتتتتتتتتتتد ويل 
 متتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتتادة 

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  )م(،37
املتتتتتتتد ويل  متتتتتتتال 

، 39ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 
يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم 

 ةيعيلالحتاد األف

 (2013) 2122العةار 
15-0-0 

 
اإلستالمية(، يفأيةلوتدا، يفمي اليتا، يفالربازيتل، يف دجيكتا ) ئتب  -أرميويا، يفمسعانيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأفغانستتال، يفمنديفنيستيا، يفميتةال )مجهوريتة  )أ( 

كتوراي،   يفيفزية اخلارجيتة يفالتجتارة اخلارجيتة يفالرتؤيفل األيفريف يتة(، يف توغالديش، يف وتستوا ، يف ت يف، يفتتونس، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتةرئيس الوزراء 
فييتتت  م، يفستةي  نكتتا، يفالستتدفاديفر، يفالستودال، يفالستتويد )ابستتم  دتدال الرتتمال األيفريف (، يفسويستتةا )ابستم شتتعكة األمتتل العرتةي يف صتتفتها الوقويتتة(، يف 

 يفكودا، يفكيويا، يفلكسمربغ، يفليدتورتايل، يفمصة، يفاملكسيك، يفنيعال، يفالياابل.
 مثَّل توغو )رئيس جمدس األمل( يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل.  )ب( 
يفمي اليتتا، يفاب تتوا غيويتتا اجلديتتدة، يفالربازيتتل، يف تتوغالديش، األرجوتتتني، يفأرميويتتا، يفمستتعانيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأفغانستتتال، يفمنديفنيستتيا، يفأيةلوتتدا،  ) ( 

د )ابستم  دتدال الرتمال يف وتسوا ، يفاتيدود، يفتةكيا، يفتةيويداد يفتوابغو، يفتونس، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفمجهوريتة كتوراي، يفستدوفيويا، يفالستودال، يفالستوي
يفكوتتتتدا، يف تفيتتتتا، يفلكستتتتمربغ، يفليتوانيتتتتا، يفليدتورتتتتتايل، يفمصتتتتة، يفاملكستتتتيك، يفالومستتتتا، األيفريف (، يفسويستتتتةا، يفشتتتتيدي، يففيجتتتتي، يفكازاخستتتتتال، يفكةيفاتيتتتتا، 

 يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالياابل.
 مل يُدل اثل اب وا غيويا اجلديدة  عيال. )د( 

يتتا اجلديتتدة، يفالربازيتتل، يفالربتغتتال، يف دجيكتتا، يف وتستتوا ، يفالعوستتوة مثيو يتتا، يفاألردل، يفمستتعانيا، يفمستتتونيا، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيةلوتتدا، يفمي اليتتا، يفاب تتوا غيو )ه( 
دما  ا جتما ي(، يفاهلةسك، يفجلر سديمال، يفمجهورية تولانيا املتحدة، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفجووب أفةيعيا، يفالسدفاديفر )الوزية املكدف  رؤيفل اإل

ستةا، يفشتيدي، يفالفدعتني، يففيجتي، يففييتت  م )ابستم التديفل األ نتاء يف را  تة أمتم جوتوب شتةق يفسدوفيويا )ابسم شعكة األمل العرتةي(، يفالستودال، يفسوي
يفليدتورتتتتايل، آستتيا(، يفن تتة، يفن غيلستتتال، يفكازاخستتتال، يفكوتتدا )ابستتم جممو تتة أصتتدناء املتتةأة يفا ستتم يفاألمتتل يف صتتفتها الوقويتتة(، يفكولومعيتتا، يفليتوانيتتا، 

 زية الرؤيفل اخلارجية، ابسم  ددال الرمال األيفريف (، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.يفماليلاي، يفمصة، يفميااار، يفالوةيفي  )يف 
 مثَّل ريفاندا )رئيس جمدس األمل( يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل؛ يفمثَّل مجهورية كوراي  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية. )يف( 
 رئيس يففد ا حتاد األيفريف .العيال ابسم ا حتاد األيفريف  أدىل     ئب  )ز(  

https://undocs.org/ar/S/PV.7044
https://undocs.org/ar/S/PV.7044
https://undocs.org/ar/S/2013/587
https://undocs.org/ar/S/2013/614
https://undocs.org/ar/S/2013/525
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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يستتدودا، يفمي اليتتا، يفالربتغتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يفالعوستتوة يفاهلةستتك، أاألرجوتتتني، يفمستتعانيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يف  )ح( 
اةك، يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفشيدي، يفغواتيما ، يففةنسا، يف ولودا، يفتوغو، يفاجلعل األسود، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية كوراي، يفالدا

يفأيةلوتتتدا الرتتتمالية،  يففودوتتدا، يفنتتتربص، يفكةيفاتيتتا، يفكوتتتدا، يفكوستتتاريكا، يف تفيتتتا، يفلعوتتال، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفليتوانيتتا، يفاملمدكتتتة املتحتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتى
 يفذولودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل، يفاليو ل. يفمو كو، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي،

يستتدودا، يفمي اليتتا، أوتتدا، يف األردل، يفأرميويتتا، يفمستتعانيا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفمكتتواديفر )يفزيتتة التتدفاع التتوق (، يفأملانيتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفغوتتدا، يفأيفكةانيتتا، يفأيةل ) ( 
 وتسوا ، يفالعوسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يفتةكيا، يفاجلعل األسود، يفجتلر ستديمال، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفاجلمهوريتة يفالربازيل، يفالربتغال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف 

ال الرتمال األيفريف (، ال ة ية السورية، يفجووب أفةيعيا، يفالدااةك، يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسوغال، يفالسودال، يفالسويد )يفزية الدفاع، ابسم  دد
جيتتتتتة(، ةا، يفشتتتتيدي، يففودوتتتتدا، يفنتتتتتربص، يفن تتتتة، يفكةيفاتيتتتتا، يفكوتتتتدا، يفكوستتتتتتاريكا، يفكولومعيتتتتا، يف تفيتتتتا، يفلعوتتتتال، يفليتتتتترباي، يفليتوانيتتتتا ) ئتتتتب يفزيتتتتة اخلار يفسويستتتت

 ليفليدتورتايل، يفماليلاي، يفاملكسيك، يف ميعيا، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيعال، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو 
يفمثَّتل املمدكتة املتحتدة يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفشتؤيفل الكموولتث )رئتيس جمدتس األمتل(؛ يفمثَّتل املغتةب  ئتب يفزيتةه   مثَّل غواتيما  يفزية شؤيفل خارجيتها؛ )ي( 

 مة لدى األمم املتحدة يف نو احلكومة.لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل؛ يفمثَّل فةنسا يفزيةهتا حلعوق املةأة يفاملتحدثة الةمسية؛ يفمثَّل ريفاندا اثدتها الدائ
يستدودا، يفمي اليتا، يفالربتغتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يفالعوستوة يفاهلةستك، يف ولوتدا، أاألرجوتني، يفمسعانيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمستةائيل، يفأملانيتا، يفأيفريفغتواي، يف  )ك( 

الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفالتتدااةك، يفريفمانيتتا، ليرتتيت، يفاجلعتتل األستتود، يفاجلمهوريتتة  -يفاتيدوتتد، يفتةكيتتا، يفتيمتتور 
تورتتايل، يفاملمدكتة يفالسدفاديفر، يفستدوفيويا، يفالستويد، يفسويستةا، يففةنستا، يففودوتدا، يففييتت  م، يفكةيفاتيتا، يفكوستتاريكا، يف تفيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفليد

 لودا الرمالية، يف ميعيا، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل، يفاليو لاملتحدة لربي انيا ال ظمى يفأية 
يكتتتا، يف دغتتتاراي، يف وتستتتوا ، يستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفالربازيتتتل، يفالربتغتتتال، يف دجأأرميويتتتا، يفمستتتعانيا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيةلوتتتدا، يف  )ل( 

ليريت، يفاجلعل األستود، يفجتلر ستديمال، يفجتلر مارشتال )ابستم موتتدى جتلر احملتيط اهلتادمل(،  -يفالعوسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف يالريفس، يفاتيدود، يفتةكيا، يفتيمور 
وتتتتوب أفةيعيتتتتا، يفجورجيتتتتا، يفالتتتتدااةك، يفريفمانيتتتتا، يفالستتتتدفاديفر، يفاجلمهوريتتتتة الترتتتتيكية، يفاجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية، يفمجهوريتتتتة معتتتتديفنيا اليوغوستتتتالفية ستتتتا عا، يفج

معيتا، يف تفيتا، يفليتوانيتا، يفسدوفيويا، يفالسويد )ابسم  ددال الرمال األيفريف (، يفسويسةا، يفشيدي، يففودودا، يففييت  م، يفن ة، يفكةيفاتيا، يفكودا، يفكوستتاريكا، يفكولو 
 الوةيفي ، يفالومسا، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.يفليدتورتايل، يفماليلاي، يفمصة، يفاملكسيك، يف ميعيا، يف 

العوسوة يفاهلةستك، يف تيالريفس، أرميويا، يفمسعانيا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفمنديفنيسيا، يفأيفريفغواي، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفالربازيل، يفالربتغال، يف دجيكا، يف وتسوا ، يف  )م( 
كيتتتا، يفجتتتلر ستتتديمال، يفجتتتلر مارشتتتال، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتويد، يفاتيدوتتتد، يفتة 

 اي، ا، يفنيجتتتتيفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفن تتتة، يفكةيفاتيتتتا، يفكوتتتدا، يفكولومعيتتتا، يف تفيتتتا، يفليتوانيتتتتا، يفليدتورتتتتايل، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملكستتتيك، يف ميعيتتتا، يفالومستتت
 يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.

   
تعميم املسائل املتعلقة ابملرأة والسزالم واألمزن يف قزرارات  

 جملس األمن
خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، يفاصل جمدس األمل مدرا  أحكام تت دق 

عدتتتدال م يوتتتة يفيف نتتتتةارات ابملتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتتل يف نةاراتتتت  اخلاصتتتة  
                   .(1033)تت دق مبسائل مواضي ية أخةى

حتتا ت أُدرجتتت فيهتتا تدتتك األحكتتام يف  2يفيتنتتمل اجلتتديفل  
نتتةارات يف يتتا ت رائستتية ا ُتمتتدت يف مقتتار  وتتود خاصتتة  عدتتدال م يوتتة. 

األحكام ذات الصدة ابملةأة يفالسالم يفاألمتل التواردة  3يفيتنمل اجلديفل 
__________ 

ترتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتو ة  31ستتتتتتدنم اجملدتتتتتتس، يف  يانتتتتتت  الةائستتتتتتي املتتتتتتؤر   (1033)
، ابحلاجتتتتتتتتة مىل ميتتتتتتتتالء مليتتتتتتتتد متتتتتتتتل ا ذتمتتتتتتتتام املوهجتتتتتتتتي لتوفيتتتتتتتت  2012

ا لتلامتتتتاتِّ املت دعتتتتة ابملتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتتل فيمتتتتا يعتتتتوم  تتتت  اجملدتتتتس متتتتل 
وستتتتانية أ متتتتال، يفذلتتتتك، يف مجدتتتتة أمتتتتور، ملواصتتتتدة مدمتتتتا  املوظتتتتورات اجل

املالئمتتتتتة يف يف ايت   ثتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة حلفتتتتتظ الستتتتتالم امل ويتتتتتة يفيف 
جمتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت مواضتتتتتتتتتتتتتتتتتي ية أختتتتتتتتتتتتتتتتتةى ذات صتتتتتتتتتتتتتتتتتدة ابلستتتتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/PRST/2012/23 .) 

يف العتتةارات املتدتت ة يف مقتتار  وتتود مواضتتي ية أختتةى. يف  تتتةد األحكتتام 
 مديتتتات حفتتتظ الستتتالم يفالع ثتتتات السياستتتية يف  ثتتتات املتصتتتدة  تتتو ايت 

نرتتتتتة   وتتتتتاء الستتتتتالم يف اجلتتتتتدايفل م  مذا ت دعتتتتتت حتديتتتتتدا مبتتتتتا يدتتتتتي: )أ(
مسترتتتتتتتاريل لرتتتتتتتؤيفل محايتتتتتتتة املتتتتتتتةأة يفمسترتتتتتتتاريل لدرتتتتتتتؤيفل اجلوستتتتتتتانية؛ 

ديفر   ثتتتتتتتتتة م يوتتتتتتتتتة فيمتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتق  رتتيعتتتتتتتتتات الةصتتتتتتتتتد يفالتحديتتتتتتتتتتل  )ب(
 .(1034)يفاإل الغ
ا ستتتتتتتتتت ةا ، تنتتتتتتتتتموت األحكتتتتتتتتتام يفختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد  

الصتدة ابملتتةأة يفالستالم يفاألمتتل، يف العتتةارات املت دعتة  عوتتود تتصتتل  ذات
(، د تتوات مىل احلكومتتات 2 عدتتدال أيف موتتاقق   يوهتتا )انظتتة اجلتتديفل 

يفاألقتتتتتتةاف لتتتتتتتد م مرتتتتتتتاركة املتتتتتتةأة يف  مديتتتتتتتات الستتتتتتتالم يفال مديتتتتتتتات 
دعتتتتتات مىل السياستتتتتية، يفمدا ت لالنتهاكتتتتتات املةتكعتتتتتة ضتتتتتد املتتتتتةأة، يفق

__________ 

ة لالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات  رتتال التتو ايت يفالعتتةارات املت دعتت (1034)
  مديتات حفتظ الستالم يفالع ثتات السياستية يف  ثتات  وتاء الستالم، انظتتة 

 اجللء ال اشة. 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/23
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األقتتتتتتةاف امل ويتتتتتتة ابلولا تتتتتتات املستتتتتتدحة أل تت هتتتتتتد ابلتلامتتتتتتات حمتتتتتتددة 
يفحمكومتتتة آبجتتتال زمويتتتة مبكافحتتتة ال وتتتف اجلوستتتي. يفقدتتتب اجملدتتتس يف 
 تتدة نتتةارات يفضتتع تةتيعتتات لدةصتتد يفالتحديتتل يفاإل تتالغ  رتتال ال وتتف 
اجلوستتتتتتي املتصتتتتتتل ابلولا تتتتتتات أيف مواصتتتتتتدة توفيتتتتتت ذا، يفد تتتتتتا مىل نرتتتتتتة 

اية املةأة يفمستراريل لدرتؤيفل اجلوستانية يف شتىت مستراريل لرؤيفل مح
  ثتتتات حفتتتظ الستتتالم يفالع ثتتتات السياستتتية. يفنتتتةر اجملدتتتس أينتتتا اختتتتاذ 
تدا   حمتددة األذتداف ضتد متةتكيب ا نتهاكتات أيف أ تةب  تل  لمت  
العتتتتتوي  دتتتتتى ذلتتتتتك  وتتتتتد الوظتتتتتة يف  تتتتتدد متتتتتل احلتتتتتا ت املدرجتتتتتة يف 

 أ مال .  جديفل
(، شتتدد 3ود املواضتتي ية )انظتتة اجلتتديفل يفيف العتتةارات املتصتتدة ابلعوتت 

اجملدتتتتس  دتتتتى أ يتتتتة ا تمتتتتاد موظتتتتور جوستتتتام يف خمتدتتتتف اجملتتتتا ت املتصتتتتدة 
 صتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتديفليني. يفابإلضتتتتافة مىل ذلتتتتك، أ تتتتةب اجملدتتتتس يف 

ئل املتصتتدة ابملتتةأة يفالستتالم  تتل ا تلامتت  ميتتالء املستتا (2013) 2122العتتةار 
يفاألمتتتتل مليتتتتدا متتتتل ا ذتمتتتتام يف كتتتتل متتتتتا يتصتتتتل هبتتتتا متتتتل جمتتتتا ت ال متتتتتل 
املواضتتتتتتي ية املدرجتتتتتتة  دتتتتتتى جتتتتتتديفل أ مالتتتتتت ، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك األخ تتتتتتار التتتتتتيت 

 .(1035)السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية هتدد

__________ 

، فيمتتتتتتا يتصتتتتتتل ابلعوتتتتتتد امل وتتتتتتول (2013) 2129انظتتتتتتة أينتتتتتتا العتتتتتتةار  (1035)
األخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتدد الستتتتتالم يفاألمتتتتتل التتتتتديفليني متتتتتل جتتتتتةاء األ متتتتتال ”

. يفرغتتتم أل اجملدتتتس نتتتد ستتتعق لتتت  أل أدر  مشتتتارة مىل املتتتةأة يف “اإلرذا يتتتة
، الدتت يل اختتت ا يف مقتتار (2012) 20٨2يف  (2011) 19٨٨العتةاريل 

ةاريل نتد توتايف  حتديتدا  دتى التتوايل استت ةا  العود نفس ، فإل ذ يل الع
 19٨9 يف (1999) 1267جلوة جمدس األمتل ال امدتة مبوجتب العتةاريل 

اد يفمجا تتتتتات  رتتتتتال توظتتتتتيم العا تتتتتدة يفمتتتتتا يتتتتتةتعط  تتتتت  متتتتتل أفتتتتتة  (2011)
 19٨٨يفمؤسستتات يفكيتتا ت يفجلوتتة جمدتتس األمتتل املورتتاة  متتالً ابلعتتةار 

 ل دعات رفع األمساء مل العائمة.  (2011)
   

 2اجلديفل 
 القرارات املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن، حس  البلد: أحكام خمتارة

 األحكام العةار
  يف منع نشوب النزاعات وحلها مشاركة املرأة
  يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما 

 (2012) 2053العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

احملدية يف الونت املواستب يف  ةيعتة اث السد ات الكونغولية  دى كفالة مجةاء انتداابت املعاق ات يفا نتداابت 
سدمية يفشفافة يفمتسمة ابملصدانية، مبا يرمل كفالة احرتام حعوق اإلنسال يفاحلةايت األساسية، يفاملراركة الكامدة 
يفالف التتة لدمتتةأة يف ال مديتتة ا نتدا يتتة، يفت ليتتل مرتتاركة اجملتمتتع املتتدم يفالت تتايفل م تت ، يفتكتتافؤ فتتةص ا ستتتفادة متتل 

، مبتتا يف ذلتتك يفستتائط اإل تتالم احلكوميتتة، يفستتالمة مجيتتع املةشتتحني يفمتتةانيب ا نتدتتاابت يفالرتتهود يفستتائط اإل تتالم
 (15يفالصحافيني يفاملداف ني  ل حعوق اإلنسال يفاجلهات الفا دة مل اجملتمع املدم، مبا يرمل الوساء )الفعةة 

  احلالة يف مايل 
 (2012) 2056العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

السالم يفيف جهود الوساقة، يفيتد و  يعة ابملسا ة املهمة اليت ميكل أل تعدمها املةأة يف موع نروب الولا ات يف واء 
مجيع األقةاف امل وية يف أزمة مايل مىل اختاذ تدا   للايدة أ داد الوساء املراركات يف جهود الوساقة يفيرتدد  دتى 

 (26ةيفف مواتية ملراركة املةأة خالل مجيع مةاحل  مدية الوساقة )الفعةة أ ية هتيئة ظ
 تقارير األمني العام عن السودان 

 (2012) 2057العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

التتتدا   لتحستتني مرتتاركة املتتةأة يف م اجلتتة املستتائل يهيتتب حبكومتتة مجهوريتتة جوتتوب الستتودال أل تتدتت  متتا يدتتلم متتل 
يفتةتيعتات مةحدتة متا   تد ا ستتعالل يفلت ليتل  2005كتانول الثام/يوتاية   2ال العة مل اتفاق السالم الرتامل املتؤر  

الةا  نستاء جوتوب الستودال يف صتوع العتةارات ال امتة  دتى املستتوايت كافتًة،  ستعل موهتا ترتجيع اضت الع املتةأة 
ر نياديتتة، يفضتتمال التمثيتتل املالئتتم لدمتتةأة يف  مديتتة توعتتيح دستتتور جوتتوب الستتودال، يفتتتوف  التتد م لدموظمتتات اديفا

 (15الوسائية، يفمواذنة املوانف اجملتم ية السدعية مزاء ندرة املةأة  دى املراركة  دى ندم املسايفاة مع الةجل )الفعةة 
 21، الفعةة (2013) 2109انظة أينا العةار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
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 األحكام العةار
  احلالة يف الصومال

يفيف  واء السالم، يفيؤكد أ ية مسا تها املتكافئة يفمراركتها  يؤكد مل جديد ديفر املةأة اهلام يف موع الولا ات يفحدها (2012) 2067العةار 
الكامدتتتة يف مجيتتتع اجلهتتتود الةاميتتتة مىل حفتتتظ الستتتالم يفاألمتتتل يفت ليل تتتا، يفاتتتث الستتتد ات الصتتتومالية  دتتتى مواصتتتدة 

 (٨الرتيفي  للايدة متثيدها يف مجيع مستوايت صوع العةار يف املؤسسات الصومالية )الفعةة 
 ، الفعةة التاس ةS/PRST/2013/7، يف 31، الفعةة (2013) 2093انظة أينا العةار  

                                إدانة العنف ضد املرأة 
  احلالة يف أفغانستان 

يعة ان  رغم التعدم ال ي حَتعنق يف مسالة املسايفاة  ني اجلوسني، مل النةيفري   ل جهتود م تلزة، مبتا يف ذلتك ال متل  (2012) 2041العةار 
 دتتى حتعيتتتق أذتتتداف  مديتتة نا دتتتة لدعيتتتاس لنتتتمال حعتتوق الوستتتاء يفالفتيتتتات يفكفالتتتة محايتتة مجيتتتع الوستتتاء يفالفتيتتتات يف 

جب العانول يفرمكانية الدجوء مىل العناء  دى ندم املسايفاة مع أفغانستال مل ال وف يفا  تداء، يفمتت هل ابحلماية مبو 
الةجتل، يفيتتديل  رتتدة التمييتتل يفال وتتف ضتتد الوستتاء يفالفتيتات، يف  ستتيما ال وتتف الةامتتي مىل موتتع الفتيتتات متتل ا لتحتتاق 

، (2009) 1٨٨٨، يف (200٨) 1٨20، يف (2000) 1325ابملتتدارس، يفيؤكتتد أ يتتة توفيتت  نتتةارات جمدتتس األمتتل 
، يفيرتتت  مىل متتتا تنتتتموت  متتتل التلامتتتات  ت متتتيم مةا تتتاة املوظتتتور اجلوستتتام، (2010) 1960، يف (2009) 1٨٨9 يف

 (42يفكفالة حصول الوساء اهلارابت مل ال وف ال ائدي  دى مالذ آمل يوفة السالمة يفاألمتل )الفعةة 
 43، الفعةة (2013) 2096انظة أينا العةار  

  احلالة يف مايل
 (2012) 2056العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

يتتد و مجيتتع األقتتةاف يف  تتال متتايل مىل يفنتتف مجيتتع انتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال؛ يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل، 
ت احملتتتتتددة اهلتتتتتدف  دتتتتتى الستتتتتكال املتتتتتدنيني، يفال وتتتتتف اجلوستتتتتي، يفجتويتتتتتتتد األقفتتتتتتتال اجلوتتتتتود يفيتتتتتديل ابخلصتتتتتوص اهلجمتتتتتا

يفاستددامهم، يفالترةيد العسةي، يفير  يف ذ ا الصدد مىل مجيع نةارات  املت دعتة ابملتةأة يفالستالم يفاألمتل يفابألقفتال يفالوتتلاع 
 (13مي مةتكيب تدك األ مال مىل ال دالة )الفعةة املسدح يفحبماية املدنيني يف الوتلاع املسدح، يفيردد  دى ضةيفرة تعد

 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
 (2013) 209٨العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

مارس، يفالعوات الدميعةاقية لتحةية ريفاندا، يفالعوات الدميعةاقية املتحالفة، يفحتالف التوقويني  23كة يديل  ردة حة 
متتل أجتتل كونغتتو حتتةة يفذات ستتيادة، يفجتتيش التتةب لدمعايفمتتة، يفنتتوة التحةيتتة الوقويتتة، يفخمتدتتف مجا تتات املتتاي متتاي 

دة حلعتوق اإلنستال، مبتا يف ذلتك يفكل اجلما ات املسدحة األخةى يفما تةتكعت  متل  وتف مستتمة يفانتهاكتات متواصت
حتتتا ت اإل تتتدام رجتتتةاءات متتتوجلة يفال وتتتف اجلوستتتي يفاجلوستتتام يفجتويتتتد األقفتتتال يفاستتتتددامهم  دتتتى ن تتتاق كعتتت ، 
يفي التتب ال تونتتف كافتتة اجلما تتات املستتدحة فتتورا مجيتتع أشتتكال ال وتتف يفاألنرتت ة املل ل تتة لالستتتعةار يفال يعتتوم 

ورا يف رتتتكل دائتتتم، يفيكتتتةر لكيتتتد أل املستتتؤيفلني  تتتل انتهاكتتتات حعتتتوق أ نتتاؤذا حبتتتل أنفستتتهم يفملعتتتاء أستتتدحتهم فتتت
يف العتتوات  اإلنستتال يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل ستتُيحمَّدول مغعتتة أ متتاهلم يفلتتل يوظتتة يف أذديتتتهم لادمتتا 

 (٨املسدحة جلمهورية الكونغو الدميعةاقية أيف يف  واصة أخةى مل نوات األمل التا  ة لدديفلة )الفعةة 
  احلالة يف الصومال

التتيت تةتكعهتتا  تتدة أقتتةاف، يفداصتتة حةكتتة يتتديل  رتتدة ا نتهاكتتات اجلستتيمة يفاملوهجيتتة يفجتتتايفزات حعتتوق اإلنستتال  (2012) 2067العةار 
الرعاب يفموتسعوذا، ضد السكال املدنيني، مبا يف ذلك أ مال ال وف املوجهة ضد األقفال يفالصحفيني يفاملداف ني 
 تتل حعتتوق اإلنستتال يفأ متتال ال وتتف اجلوستتي التتيت تت تتة  هلتتا الوستتاء يفاألقفتتال، يفيتتد و مىل يفنتتف تدتتك األ متتال 

 (1٨ءلة املسؤيفلني  ل مجيع تدك ا نتهاكات يفالتجايفزات )الفعةة فورا، يفيردد  دى ضةيفرة مسا

https://undocs.org/ar/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2067(2012)
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 األحكام العةار
 (2013) 2093العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

ك يتتديل مجيتتع اهلجمتتات ضتتد املتتدنيني يف الصتتومال، يفيتتد و مىل الونتتف الفتتوري جلميتتع أ متتال ال وتتف، مبتتا يف ذلتت
ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام، أيف ا  تتتداءات  دتتى املتتدنيني، مبتتل فتتيهم الوستتاء يفاألقفتتال يفاألفتتةاد ال تتامدول يف اجملتتال 
اإلنسام، مبا يركل انتهاكا لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعتوق اإلنستال، يفيؤكتد  دتى مستؤيفلية مجيتع 

اية السكال املدنيني مل آاثر األ مال ال دائية،   سيما متل ختالل األقةاف يف الصومال  ل الوفاء ابلتلاماهتا حلم
تفتتادي أي استتتددام  رتتوائي أيف مفتتة  لدعتتوة، يفيرتتدد  دتتى ضتتةيفرة يفضتتع حتتد لافتتالت متتل ال عتتاب يفالترتتعث 

 (26حبعوق اإلنسال يفمساءلة مةتكيب اجلةائم )الفعةة 
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

يتتتديل  رتتتدة استتتتمةار انتهاكتتتات العتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال، مبتتتا يف ذلتتتك جتويتتتد  (2013) 20٨٨العةار 
اجلوستتي يفستتائة أشتتكال  األقفتتال يفاستتتددامهم، يفنتتتل املتتدنيني يفترتتويههم، مبتتل فتتيهم األقفتتال، يفا غتصتتاب يفالتتةقن 

ال وف يفا خت اف  ديفافع جوستية يفجوستانية، يفاستتهداف األنديتات ال ةنيتة، يفذلتك  دتى يتد اجلما تات املستدحة، 
يفحتديتتتًدا جتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة، يفذتتتي انتهاكتتتاٌت هتتتتدد الستتتكال يفكتتت لك الستتتالم يفا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 

تتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل لعوتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يفاملو عتتتة ديفل اإلنديميتتتة، يفي دتتتب مىل مك
الوستت ى أل يعدتت   تتل ذتت ه ا نتهاكتتات التتيت ت تتال حعتتوق اإلنستتال يفستتائة ا نتهاكتتات التتيت تةتكعهتتا اجلما تتات 

 (13املسدحة، يف  سيما حبق األقفال يفالوساء )الفعةة 
  كافحة العنف اجلنسيالتزامات األطراف احملددة واحملكومة آبجال زمنية 

 تقارير األمني العام عن السودان
 (2012) 2057العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

ي التتتب مجيتتتع األقتتتةاف ابلكتتتف فتتتورا  تتتل مجيتتتع أشتتتكال ال وتتتف يفانتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال املةتكعتتتة حبتتتق الستتتكال 
املدنيني يف جووب السودال، يف  ستيما ال وتف اجلوستام، مبتا يف ذلتك ا غتصتاب يفغت ه متل أشتكال ال وتف اجلوستي، 

اٍك لدعتتانول التديفيل املو عتق، متل نعيتل جتويتتد يفكت لك مجيتع ا نتهاكتات يفأشتكال اإليتت اء املوجهتة ضتد األقفتال يف انتهت
األقفتال يفاستتددامهم، يفنتتدهم يفترتويههم  متدا، يفاخت تافهم، يفا  تتداءات  دتى املتدارس يفاملسترتفيات، يفيتتد و مىل 

 (10)الفعةة  (2010) 1960الت هد ابلتلامات حمددة يفمعيدة رقار زم  ملكافحة ال وف اجلوسي يففعا لدعةار 
 14، الفعةة (2013) 2109انظة أينا العةار  

ي التتب ال تكتتف أقتتةاف الوتتتلاع فتتورا  تتل مجيتتع أ متتال ال وتتف اجلوستتي، يفأل لختت   دتتى  اتعهتتا يفتوفتت  التلامتتات  (2013) 2113العةار 
، يفي دتب مىل ال مديتة املدتد تة (2013) 2106حمددة يفحمكومة آبجتال زمويتة مبكافحتة ذت ا ال وتف، يففعتا لدعتةار 

األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف دارفتتور أل تعتتدم تعةيتتةا  تل ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام، يفأل تعتتينِّم كتت لك متتدى لالحتتاد 
التعتتدم احملتتةز يف ستتعيل العنتتاء  دتتى ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام، مبتتا يف ذلتتك  تتل قةيتتق العيتتام يف الونتتت املواستتب 

 (25 ت يني مسترارات لرؤيفل محاية املةأة، ... )الفعةة 
 يف مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة 
لوستت ى، مبتتا فيهتتا  واصتتة حتتتالف ستتيديكا، أل تصتتدر أيفامتتة يهيتتب  كتتل أقتتةاف الوتتلاع املستتدح يف مجهوريتتة أفةيعيتتا ا (2013) 2121العةار 

يفاضتتحة حتظتتة ال وتتَف اجلوستتي يفكتت لك يهيتتب  تدتتك األقتتةاف أل تع تتع يفتوفتت  التتتتلاماٍت حمتتدندة  رتتال التحعيتتق يف 
، يفأل (2010) 1960الونتتت املواستتب يف ا  تتتداءات املل ومتتة متتل أجتتل مستتاءلة اجلوتتاة، مبتتا يتفتتق يفنتتةار اجملدتتس 

 (16تيسة لنحااي ال وف اجلوسي الوصول فوراً مىل اخلدمات املتاحة )الفعةة 
 23، الفعةة (2013) 2127انظة أينا العةار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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 األحكام العةار
 واإلبالغ عنهرصد العنف اجلنسي املرتبط ابلنزال وحتليله 

 تقارير األمني العام عن السودان
 (2012) 2057العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

يؤكد مل جديتد أ يتة تتوافة اخلتربة يفالتتدريب املواستعني يف املستائل اجلوستانية يف الع ثتات التيت صتدر  رتاهنا تكديتف 
، يفيرتت  مىل ضتتةيفرة التصتتدي  ستتتددام (200٨) 1٨20يف  (2000) 1325متتل جمدتتس األمتتل، يففعتتا لدعتتةاريل 

 1٨٨٨ال وتتف ضتتد املتتةأة يفالفتتتاة كتتاداة حتتةب، يفيت دتتع مىل ت يتتني مسترتتاريل يف جمتتال محايتتة املتتةأة يففعتتا لدعتتةارات 
، يفي دتتتتتتتب مىل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام أل ينتتتتتتتع تةتيعتتتتتتتات لدةصتتتتتتتد (2010) 1960، يف (2009) 1٨٨9، يف (2009)

يفالتحديتتل يفاإل تتالغ  تتل ال وتتف اجلوستتي املتصتتل ابلوتتلاع، مبتتا يف ذلتتك ا غتصتتاب يف حتتاليت الوتتلاع املستتدح يفمتتا   تتد 
، حستتب ا نتنتتاء، يفيرتتجع   ثتتة (2009) 1٨٨٨يفغ  تتا متتل احلتتا ت ذات الصتتدة  توفيتت  العتتةار  انتهتتاء الوتتلاع

األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب الستتودال، يفكتت لك حكومتتة مجهوريتتة جوتتوب الستتودال  دتتى م اجلتتة ذتت ه املستتائل  رتتكل 
 (29ف ال )الفعةة 

 40، الفعةة (2013) 2109ا العةار انظة أين 
 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

 (2013) 209٨العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

أيذل لع ثة موظمة األمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية، مل خالل  وصةذا ال سكةي، 
قةيق نواهتتا ]مل العةار[، ابختاذ مجيع التدا   الالزمة لتوفي  املهام التالية  ل  11حتعيعا لدهدفني املعيوني يف الفعةة 

 :ال ادية يفلواء التدخل التا ع هلا، حسب ا نتناء
 محاية املدنيني )أ( 
… 
... يفي دتتب مىل الع ثتتة أل تكفتتل مدمتتا  الرتتواغل املت دعتتة حبمايتتة األقفتتال يف مجيتتع جوانتتب  مدياهتتتا  ‘3’ 

يفاجلوانتتتب ا ستتترتاتيجية ل مدهتتتا يفاإلستتتةاع  توفيتتت  تةتيعتتتات الةصتتتد يفالتحديتتتل يفاإل تتتالغ املت دعتتتة ابل وتتتف 
، يفت يني مستراريل يف جمال (2010) 1960اجلوسي املةتعط ابلولاع  دى الوحو ال ي د ا ملي  العةار 

محايتتة املتتةأة لدتواصتتل متتع أقتتةاف الوتتلاع لدحصتتول متتوهم  دتتى ت هتتدات مبوتتع يفمواجهتتة ال وتتف اجلوستتي 
 (12املةتعط ابلولاع )الفعةة 

 املستشارون لشؤون محاية املرأة واملستشارون للشؤون اجلنسانية
 تقارير األمني العام عن السودان

 (2012) 2057العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

يؤكد مل جديتد أ يتة تتوافة اخلتربة يفالتتدريب املواستعني يف املستائل اجلوستانية يف الع ثتات التيت صتدر  رتاهنا تكديتف 
، يفيرتت  مىل ضتتةيفرة التصتتدي  ستتتددام (200٨) 1٨20يف  (2000) 1325متتل جمدتتس األمتتل، يففعتتا لدعتتةاريل 

 1٨٨٨ال وتتف ضتتد املتتةأة يفالفتتتاة كتتاداة حتتةب، يفيت دتتع مىل ت يتتني مسترتتاريل يف جمتتال محايتتة املتتةأة يففعتتا لدعتتةارات 
 (29)الفعةة  (2010) 1960، يف (2009) 1٨٨9، يف (2009)

ي الب أقةاف الوتلاع ال تتد   دى الفور التدا   املالئمة حلماية املدنيني، مبا يرمل الوساء يفاألقفال، متل مجيتع  (2012) 2063العةار 
؛ ... يفيؤكتتد كتت لك 200٨ حليةال/يونيتت  19املتتؤر   (200٨) 1٨20أشتتكال ال وتتف اجلوستتي، مترتتياً متتع العتتةار 

 دتتى ضتتةيفرة مدرا  محايتتة الوستتاء يفاألقفتتال متتل ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام، كجتتلء متتل ا ستترتاتيجية الرتتامدة  دتتى 
]مل العةار[، يفي دب مىل األمني ال ام أل اةص  دى أل  3ن اق الع ثة حلماية املدنيني اليت يةد حتديدذا يف الفعةة 

 1325تحتتتدة يف دارفتتتور األحكتتتام ذات الصتتتدة متتتل العتتتةارات توفنِّتتت  ال مديتتتة املدتد تتتة لالحتتتتاد األفةيعتتتي يفاألمتتتم امل
 (2009) 1٨٨9يف ، 2009أيدول/ستتتتتتتتتتتعتمرب  30  املتتتتتتتتتتتؤر  (2009) 1٨٨٨يف  (200٨) 1٨20يف  (2000)

مبا يف ذلك ، 2010كانول األيفل/ديسمرب   16املؤر   (2010) 1960يف  2009ترةيل األيفل/أكتو ة  5املؤر  

https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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 األحكام العةار
ل قةيق ت يني مسترارات لرؤيفل احلمايتة، يفأل ُينتمنل تعتاريةه املعدمتة مىل اجملدتس م دومتات  تل مراركة الوساء  

 (21ذلك )الفعةة 
 (2013) 2109العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

ديتتٍف متتل جمدتتس األمتتل اخلتتربُة يفالتتتدريب املواستتعال يف املستتائل يؤكتتد متتل جديتتد أ يتتة أل يتتتوافة يف الع ثتتات املورتتاة  تك
، يفيرتتت  مىل (2013) 2106يف  (200٨) 1٨20يف  (2000) 1325اجلوستتتانية يفذلتتتك يففعتتتا ألحكتتتام العتتتةارات 

ضةيفرة التصدي  ستددام ال وف ضد املةأة يفالفتاة كاداة لرل احلةب، يفيةحب  ت يني مستراريل لرتؤيفل محايتة املتةأة 
 (40... )الفعةة  (2013) 2106يف  (2010) 1960يف  (2009) 1٨٨9يف  (2009) 1٨٨٨يففعا لدعةارات 

... يفي دتتتتتب مىل األمتتتتتني ال تتتتتام أل اتتتتتةص  دتتتتتى أل توفنِّتتتتت  ال مديتتتتتة املدتد تتتتتة األحكتتتتتام ذات الصتتتتتدة متتتتتل العتتتتتةار  (2013) 2113العةار 
األمتتل، مبتتا يف ذلتتك د تتم مرتتاركة املتتةأة يف مجيتتع يفالعتتةارات املةتع تتة  تت  املت دعتتة ابملتتةأة يفالستتالم يف  (2000) 1325

مةاحتل  مديتات الستالم، يفداصتة يف تستوية الوتتلا ات، يفالتد تيط يف وتاء الستالم يف فترتة متا   تد الوتتلاع، مبتا يرتمل 
موظمات اجملتمع املدم الوسوية، يف ل قةيق ت يني مستراريل يف الرؤيفل اجلوسانية، يفأل ُينمنل تعاريةه املعدمة مىل 

 (25دس م دومات  ل ذلك )الفعةة اجمل
  احلالة يف الصومال

 (2013) 2093العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

 مدياهتتا،  ستعل موهتا أل ت لز محاية ال فل يفاملتةأة يف أنرت تها يف    ثة ا حتاد األفةيعي يف الصومال مىلأينا ي دب 
ت يتتني مسترتتار لرتتؤيفل محايتتة ال فتتل يفمسترتتار لرتتؤيفل محايتتة املتتةأة يف مقتتار  وصتتةذا املتتدم احلتتايل لت متتيم مةا تتاة 

 (13محاية ال فل يفاملةأة داخل الع ثة )الفعةة 
 يعتةر أينا أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل الصومال ما يدي: ...  (2013) 2102العةار 

 التالية:املسا دة يف  واء ندرات حكومة الصومال ا حتادية يف اجملا ت  )د( 
ت ليل احرتام حعوق اإلنسال يفمتكتني املتةأة، مبتا يف ذلتك متل ختالل تتوف  مسترتاريل يف الرتؤيفل   ‘1’  

 اجلوسانية يفمستراريل يف حعوق اإلنسال؛
  … 
موتتع ال وتتف اجلوستتي يفال وتتف اجلوستتام املتتةتع ني حبتتتا ت الوتتلاع، مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل تتتتوف    ‘3’  

 (2املةأة )الفعةة مستراريل يف جمال محاية 
 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية 

 (2013) 209٨العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية، مل خالل  وصةذا ال سكةي، أيذل لع ثة موظمة األمم 
]مل العةار[، ابختاذ مجيع التدا   الالزمة لتوفي  املهام التالية  ل قةيق نواهتتا  11حتعيعا لدهدفني املعيوني يف الفعةة 

 ال ادية يفلواء التدخل التا ع هلا، حسب ا نتناء؛
 ملدنينيمحاية ا )أ( 
 … 

... يفي دتتب مىل الع ثتتة أل تكفتتل مدمتتا  الرتتواغل املت دعتتة حبمايتتة األقفتتال يف مجيتتع جوانتتب  مدياهتتتا  ‘3’ 
يفاجلوانتتتب ا ستتترتاتيجية ل مدهتتتا يفاإلستتتةاع  توفيتتت  تةتيعتتتات الةصتتتد يفالتحديتتتل يفاإل تتتالغ املت دعتتتة ابل وتتتف 

، يفت يني مستراريل يف جمال (2010) 1960اجلوسي املةتعط ابلولاع  دى الوحو ال ي د ا ملي  العةار 
محايتتة املتتةأة لدتواصتتل متتع أقتتةاف الوتتلاع لدحصتتول متتوهم  دتتى ت هتتدات مبوتتع يفمواجهتتة ال وتتف اجلوستتي 

 (12املةتعط ابلولاع )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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 األحكام العةار
  احلالة يف مايل

 (2013) 2100العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

 يعةر أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت ددة األ  اد لتحعيق ا ستعةار يف مايل ما يدي:
 … 
 محاية املدنيني يفموظفي األمم املتحدة ) ( 
… 
صة لدوساء يفاألقفتال املتنتةريل متل الوتلاع املستدح،  ُستعل موهتا نرتة مسترتاريل م ويتني توف  محاية خا ‘2’ 

حبماية ال فل يفمستراريل م ويني حبماية املةأة، يفتدعية احتياجات ضحااي ال وف اجلوستي يفاجلوستام يف 
 (16الولاع املسدح )الفعةة 

  احلالة يف كوت ديفوار
 (2013) 2112العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

 يعةر ك لك أل ترمل يف ية   ثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار ما يدي:
… 
 د م ا متثال لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال  )يف( 
… 
توف  محاية خاصة لدوساء املتنةرات مل الوتلاع املسدح، مبا يف ذلك مل خالل نرة مستراريل لرؤيفل  - 

محايتتة املتتةأة، يفكفالتتة تتتوافة اخلتتربات يفالتتتدريب يف اجملتتال اجلوستتام، حستتب ا نتنتتاء يفيف حتتديفد املتتوارد 
 (2009) 1٨٨9 ، يف2009أيدول/ستتتتتعتمرب  30املتتتتتؤر   (2009) 1٨٨٨املتاحتتتتتة، يففعتتتتتا لدعتتتتتةارات 

 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 16املتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2010) 1960 ، يف2009ترتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  5املتتتتتتتتتتتتتتتؤر  
 (6)الفعةة  2013حليةال/يوني   24املؤر   (2013) 2106 يف، 2010 ديسمرب

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
أل ي تتلز يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يفي تتدهلا  دتتى الوحتتو  يعتتةر (2013) 2121العةار 

 التايل:
… 
 ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها:  )د( 
ا  توتتتاء خصوصتتتا  ةصتتتد ا نتهاكتتتات يفا  تتتتداءات التتتيت تُةتكتتتب ضتتتد األقفتتتال يفكتتت لك ا نتهاكتتتات  - 

فيهتتتا مجيتتتع أشتتتكال ال وتتتف اجلوستتتي يف ستتتياق الوتتتلاع املستتتدح، يفاملستتتا دة يف املةتكعتتتة ضتتتد الوستتتاء مبتتتا 
التحعيق فيها يفم الغ جمدتس األمتل هبتا، يفذلتك  ستعل موهتا نرتة املسترتاريل املدصصتني لرتؤيفل محايتة 

 (10املةأة يفشؤيفل محاية ال فل )الفعةة 
 التدابري املتذنة ضد مرتكيب العنف اجلنسي

 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
 (2012) 207٨العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

]متتل العتتةار[  دتتى األفتتةاد التتتالني، يف دتتى الكيتتا ت التاليتتة، حستتب  3يعتتةر ستتةايل التتتدا   املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة 
 :(2004) 1533ا نتناء، يفيففعاً ملا حتدده جلوة جمدس األمل املوراة  مال ابلعةار 

… 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
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 األحكام العةار
الكيا ت ال امدول يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية ال يل يةتكعول انتهاكات جسيمة تو وي األفةاد أيف  )ه( 

 دتتتى استتتتهداف األقفتتتال أيف الوستتتاء يف حتتتا ت الوتتتلاع املستتتدح، مبتتتا يف ذلتتتك العتتتتل يفالترتتتوي  يفال وتتتف 
 (4اجلوسي يفا خت اف يفالترةيد العسةي )الفعةة 

  احلالة يف الصومال
 (2013) 2093العتتتتةار 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع(

ترتتتةيل  20( املتتتؤر  200٨) 1٨44متتتل العتتتةار  7 يف 3 يف 1يعتتتةر أينتتتا أل تستتتةي التتتتدا   التتتواردة يف الفعتتتةات 
مل ذلك العةار  دى  7 يف 3فعةتني  دى األفةاد ال يل تسميهم الدجوة، يفأل تسةي أحكام ال 200٨الثام/نوفمرب 

 الكيا ت اليت تسميها الدجوة، يفذلك لال تعارات التالية:
… 
الصتتتومال تو تتتوي  دتتتى  أهنتتتم مستتتؤيفلول  تتتل ارتكتتتاب انتهاكتتتات لدعتتتانول التتتديفيل الواجتتتب الت عيتتتق يف  )ذت( 

العتتتل  أ متتال  استتتهداف املتتدنيني، مبتتل فتتيهم األقفتتال يفالوستتاء، يف حتتا ت الوتتتلاع املستتدح، مبتتا يف ذلتتك
يفالتروي  يفال وف اجلوسي يفاجلوسام يفشل اهلجمات  دى املدارس يفاملسترتفيات يفا خت تاف يفالترتةيد 

 (43العسةي )الفعةة 
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 (2013) 2127العتتتتةار 
)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 

 السا ع(

ي تتةب  تتل ا تلامتت  العتتوي أل يوظتتة  ستتة ة يف فتتة  تتتدا   ذادفتتة، مبتتا يف ذلتتك حظتتة الستتفة يفجتميتتد األصتتول، ضتتد 
األفتتتةاد التتت يل ي مدتتتول  دتتتى تعتتتويض الستتتالم يفا ستتتتعةار يفاألمتتتل، مبتتتا يف ذلتتتك متتتل ختتتالل ا لتتتةا  يف أ متتتال هتتتتدد 

نتعالية، أيف اب لةا  يف أ مال أيف د م أ مال هتدد أيف ت ةنل ال مديتة السياستية أيف تنتةم أيفار توتهك ا تفانات ا  أيف
ال وف، مبا يف ذلك متل ختالل انتهاكتات حعتوق اإلنستال، يفالعتانول اإلنستام التديفيل أيف جتويتد أيف استتددام األقفتال 

املرتتةيف ة  ستتي أيف د تتم اجملمو تتات املستتدحة غتت يف الولا تتات املستتدحة انتهاكتتا لدعتتانول التتديفيل املو عتتق، أيف ال وتتف اجلو
الرتتتعكات اإلجةاميتتتة متتتل ختتتالل ا ستتتتغالل غتتت  املرتتتةيفع لدمتتتوارد ال عي يتتتة، مبتتتا فيهتتتا املتتتاس، يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا  أيف

 (56]مل العةار[ )الفعةة  54الوس ى، أيف مل خالل انتهاك احلظة املفةيف   دى األسدحة مبوجب الفعةة 
  

 3اجلديفل 
 القرارات املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن، حس  البلد: أحكام خمتارة

 
 األحكام العةار
التعزاون بززني األمززم املتحززدة واملنظمززات اإلقليميزة ودون اإلقليميززة يف صززون السززالم واألمززن الزدوليني: تعزيززز العالقززة بززني األمززم املتحززدة   

 األفريقي، يف جمال صون السالم واألمن الدولينيواملنظمات اإلقليمية، و  سيما ا حتاد 
الستالم، يفجهتود  وتاء الستالم ي يد لكيد الديفر احليوي لدمةأة يف جمال موع نروب الوتلاع يفتسويت ، يفيف مفايفضات  (2012) 2033العةار 

يفحفظ ، يفيف جمايل ا ستجا ة اإلنسانية يفم ادة العواء فيما   تتد الوتتلاع، يفيردد  دتتى ضتتةيفرة أل ت مل األمم املتحدة 
 يفا حتاد األفةيعي  دى كفالتتة مشتتتتةاك املةأة  دى لتتتو كامل يفمدما  املوظورات اجلوسانيتتتة  ركل اتم يف مجيع اجلهتود

 (12الةامية مىل محالل السالم يفاألمل اليت تع هلا املوظمتال، مبا يف ذلك  ل قةيق  واء العدرات الالزمة )الفعةة 
 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: كج متعدد األبعاد

يف ايت   ثات األمم املتحدة،  تنميوها أحكاما  رال ت ليل املسايفاة  يكةر لكيد أ ية العيام، لدى منراء يفجتديد (2013) 20٨6العةار 
 تتني اجلوستتني يفمتكتتني املتتةأة يف حتتا ت متتا   تتد انتهتتاء الوتتلاع يف رتتال األقفتتال يفالوتتلاع املستتدح،  وستتائل موهتتا ت يتتني 

يتتة ال فتتل، مسترتتاريل لدرتتؤيفل اجلوستتانية، يفمسترتتاريل يفختترباء يف شتتؤيفل محايتتة الوستتاء، يفمسترتتاريل يف شتتؤيفل محا

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 242 

 

 األحكام العةار
حستتتتب ا نتنتتتتاء، يفيةحتتتتب  تتتتد وة األمتتتتني ال تتتتام مىل ت ليتتتتل مرتتتتاركة الوستتتتاء يفمتثتتتتيدهل يفمشتتتتةاكهل يف موتتتتع نرتتتتوب   

الولا ات املسدحة يفحدها يفيف  واء السالم، مضافة مىل ت ليل ا لتلام ابلتصدي لدتحتدايت أمتام مرتاركة الوستاء  دتى 
 (12مجيع املستوايت )الفعةة 

  األسلحة الصغرية
اتث التتديفل األ نتتاء يفكيتتا ت األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتات احلكوميتتة الديفليتتة يفاإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة،  دتتى اختتتاذ  (2013) 2117العةار 

 ي هتتتا مليتتتد متتتل التتتتدا   لتيستتت  مرتتتاركة املتتتةأة  دتتتى لتتتو ف تتتال يفذتتتادف يف مجيتتتع  مديتتتات صتتتوع السياستتتات يفخت
يفتوفي ذا  غية مكافحة الوعل غ  املرةيفع لاسدحة الصغ ة يفاخلفيفة يفتكديستها  صتورة مل ل تة لالستتعةار يفمستاءة 
استددامها، يفالعناء  دى ذ ه املمارسات مل مجيع جوانعها، يفيهيب، يف ذ ا الصدد، جبميع املراركني يف جهود 

ح ن تتا ي ال دالتتة يفاألمتتل مىل مشتتةاك املتتةأة يف حتديتتد يفضتتع خ تتط نتتلع الستتالح يفالتستتةيح يفم تتادة اإلدمتتا  يفمصتتال
يفمةا تتتتتاة ا حتياجتتتتتات اخلاصتتتتتة لدوستتتتتاء يفاألقفتتتتتال املوتستتتتتعني مىل العتتتتتوات املستتتتتدحة يفاجلما تتتتتات املستتتتتدحة، يفكفالتتتتتة 
استتتتفادهتل  صتتتورة كامدتتتة متتتل ذتتت ه التتتربام ،  ستتتعل موهتتتا الترتتتايفر متتتع اجملتمتتتع املتتتدم، مبتتتا يف ذلتتتك متتتع املوظمتتتات 

 (12سب ا نتناء )الفعةة الوسائية، ح
 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية

، يفمذ يؤكد جمددا ا تلام  تكثيف ا ذتمتام الت ي يوليت  مىل املستائل املت دعتة ابملتةأة 2122يفمذ ير  مىل اختاذ العةار  (2013) 2129العةار 
 مدتتت  املواضتتتي ية ذات الصتتتدة املدرجتتتة يف جتتتديفل أ مالتتت ، مبتتتا يف ذلتتتك يف ستتتياق يفالستتتالم يفاألمتتتل يف كتتتل جمتتتا ت 

 األخ ار اليت هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية )الفعةة ال اشةة مل الديعاجة(
  

 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية - 32
 عرض عام 

ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل أر تتتتتع  
جدستتات، يفاختتت  ثالثتتة نتتةارات، اثوتتال موهتتا يف مقتتار الفصتتل الستتا ع، 

األخ تار التيت ”هبما الةئيس يف مقار العود امل وول يفا تمد  يانني أدىل 
 .“هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية

 
 تعزيز التعاون الدويل 
شتتتتتتدد األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام، يف محاقتتتتتتت  املعدمتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتس يف  

الرتكيتتل  دتتى الظتتةيفف التتيت تفنتتي ،  دتتى ضتتةيفرة 2012أاير/متتايو  4
مىل انترتتتتار اإلرذتتتتاب، يفاتعتتتتاع هنتتتت  متكامتتتتل مزاء اإلرذتتتتاب يفالت تتتتةف 
ال ويتتتتتتتف يتجستتتتتتتد يف استتتتتتترتاتيجية األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة ال امليتتتتتتتة ملكافحتتتتتتتة 
اإلرذتتاب. يفحتتث أينتتا التتديفل األ نتتاء  دتتى ا ستتتفادة الكامدتتة متتل 

ذاب، يفأكد خدمات فةنة ال مل امل وية ابلتوفي  يف جمال مكافحة اإلر 
أنتتت  جيتتتب  دتتتى اجملتمتتتع التتتديفيل أل ي متتتل يتتتدا يف يتتتد. يفهلتتت ا الستتتعب، 
أ تتتةب  تتتل أمدتتت  يف أل تعتتتةر التتتديفل األ نتتتاء منرتتتاء موصتتتب موستتتق 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرذاب. يفأشار أينا مىل الديفر احلاسم ال ي 

ينتتتت دع  تتتت  مةكتتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة ملكافحتتتتة اإلرذتتتتاب املورتتتتا حتتتتديثا، 
ب فةنتتتتتتة ال متتتتتتل امل ويتتتتتتة ابلتوفيتتتتتت  يف جمتتتتتتال مكافحتتتتتتة مقتتتتتتار مكتتتتتتت يف

 .(1036)اإلرذاب
يت تتلداد متانتة  تني يفسدنط املتكدمول النوء  دى الصالت الت 

املوظمتتات اإلرذا يتتة يفاجلةميتتة املوظمتتة  تترب الوقويتتة. يفشتتدديفا  دتتى نيمتتة 
استتتتتترتاتيجية األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة ال امليتتتتتتة ملكافحتتتتتتة اإلرذتتتتتتاب، يفد تتتتتتوا مىل 
توفيتت ذا ابلكامتتل. يفشتتدد   تتض املتكدمتتني  دتتى أ يتتة احتترتام ستتيادة 

نترتتتار العتتتانول، ستتتواء يف مكافحتتتة اإلرذتتتاب يفكتتتتد   لدحتتتؤيفل ديفل ا
. يفحظتتتي انتتترتاح األمتتتني ال تتتام ت يتتتني موستتتق ملكافحتتتة (1037)اإلرذتتتاب

__________ 

(1036) S/PV.6765 3، الصفحة . 

)التو ايت املتحتدة(؛  ٨)أملانيتا(؛ يفالصتفحة  4ع نفس ، الصتفحة املةج (1037)
 23)اهلوتتتتتد(؛ يفالصتتتتتفحة  22)كولومعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  16يفالصتتتتتفحة 

)الربتغتتال(؛  2٨)فةنستا(؛ يفالصتتفحة  27)جوتوب أفةيعيتتا(؛ يفالصتتفحة 
 )أذر يجال(.  31يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6765



