مرجع ممارسات جملس األمن ،ملحق 2013-2012

اجللسات :األسلحة الصغرية
حمنت ت ت ت ت تتة اجلدست ت ت ت ت تتة
يفاترخيها

العود الفة ي

يفاثئق أخةى

ال ت ت تتد وات مت ت ت تالً ال ت ت ت ت ت تتد وات مت ت ت ت ت ت تالً
ابملادة  39يفغ ذا
ابملادة 37

االاثر التتيت خيدفهتتا الوعتتل غ ت مر ت ت ت ت ت ت تةيفع ن ت ت ت ت ت ت تةار  15ديفلة نوا
S/PV.7036
 26أيد ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتول /املر ت ت تةيفع لاست ت تتدحة الص ت تتغ ة ندمت ت ت  26ديفلت تتة
(أ)
يفاألسدحة اخلفيفة يفتكديستها ن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توا
سعتمرب 2013
املل ت ت تتلع لالس ت ت تتتعةار يفمس ت ت تتاءة ()S/2013/570
اس تتت ماهلا يف الس تتالم يفاألم تتل
الديفليني
تعةي ت ت ت تتة األم ت ت ت تتني ال ت ت ت تتام ت ت ت تتل
األست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدحة الص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتغ ة
()S/2013/503
رس ت ت ت ت تتالة مؤرخت ت ت ت تتة  6أيد ت ت ت ت تتول/
ست ت تتعتمرب  2013موجهت ت تتة مىل
األمني ال ام مل املمثل التدائم
ألسترتاليا لتتدى األمتتم املتحتتدة
()S/2013/536
(أ)
(ب)
( )
(د)

(ب)

املتكدمول

العةار يفالتصويت (املؤيديفل
 -امل ارضول  -املمتو ول)

ئع ت تتة رئ ت تتيس الدجو ت تتة األمت ت ت تتني ال ت ت ت تتام ،العةار )2013( 2117
(د)
الديفليت ت ت ت تتة لدص ت ت ت ت تتديب يفمجي ت ت تتع أ ن ت( ت ت )تاء 1-0-14
اجملد ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتس ،
األمحة
يف ئعت ت ت ت تتة رئت ت ت ت تتيس
الدجو ت ت تتة الديفلي ت ت تتة
لدصديب األمحة

األرجوتني ،يفمسعانيا ،يفأسرتاليا ،يفأملانيا ،يفاب وا غيويا اجلديدة ،يفتةيويداد يفتوابغو ،يفتوغو ،يفتيمور  -ليريت ،يفمجهوريتة كتوراي ،يفريفانتدا ،يفستدوفيويا ،يفسويستةا،
يفس اليول ،يفغواتيما  ،يففةنسا ،يفكوت ديفوار ،يفكوستاريكا ،يفلكسمربغ ،يفليرباي ،يفليتوانيا ،يفاملغةب ،يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرتمالية،
يفالوةيفي  ،يفنيوزيدودا ،يفالو ايت املتحدة األمةيكية ،يفالياابل.
مستتعانيا ،يفأملاني تتا ،يفاب توا غيوي تتا اجلديتتدة ،يفتةيوي تتداد يفتوابغتتو ،يفتيم تتور  -ليرتتيت ،يفس تتدوفيويا ،يفسويس تةا ،يفس ت اليول ،يفكتتوت ديف توار ،يفكوستتتاريكا ،يفلي تترباي،
يفليتوانيا ،يفالوةيفي  ،يفنيوزيدودا ،يفالياابل.
مثَّل غواتيما رئيسها؛ يفمثَّل لكسمربغ يفاملمدكة املتحدة ئعا رئيسي يفزرائهما؛ يفمثَّل كال مل أذر يجتال يفأسترتاليا يفمجهوريتة كتوراي يففةنستا يفزراء خارجيتهتا؛
يفمثَّل كال متل املغتةب يفريفانتدا يفزيتةه لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل؛ يفمثَّتل ابكستتال مسترتار رئتيس يفزرائهتا لامتل العتومي يفالرتؤيفل اخلارجيتة؛ يفمثَّتل التو ايت
املتحدة اثدتها الدائمة يف نو مدارة الةئيس.
املؤيتتديفل :أذر يجتتال ،يفاألرجوتتتني ،يفأسترتاليا ،يفابكستتتال ،يفتوغتتو ،يفمجهوريتتة كتتوراي ،يفريفانتتدا ،يفالصتتني ،يفغواتيمتتا  ،يففةنستتا ،يفلكستتمربغ ،يفاملغتتةب ،يفاملمدكتتة
املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية ،يفالو ايت املتحدة األمةيكية؛
املمتو ول ل التصويت :ا حتاد الةيفسي.

 - 31املرأة والسالم واألمن
مرتتاركة امل تةأة يف موتتع نرتتوب الولا تتات يفحدهتتا يف وتتاء الستتالم يفحتستتني
عرض عام
ع ت تتد جمد ت تتس األم ت تتل خ ت تتالل الف ت تترتة ني ت تتد ا س ت تتت ةا س ت تتعع سعل الوصول مىل ال دالة يفجرب ضةر النحااي.
تامي  2012يف  2013مدرا أحك تتام
جدستتات ،موهتتا يفاحتتدة رفي تتة املستتتوى ،يفاخت ت ن تةاريل يفا تمتتد يتتانني
يفيفاص تتل اجملد تتس يف ت َ
تت دق ابملتةأة يفالستالم يفاألمتل يف نةاراتت اخلاصتة عدتدال م يوتة يفنتةارات
رائسيني فيما يت دق ابملةأة يفالسالم يفاألمل.
()977
يفرك تتل اجملد تتس يف مدايف تت ت أساس تتا د تتى ال و تتف اجلوس تتي يف تت دق مبسائل مواضي ية أخةى .
الولا تتات املستتدحة يف دتتى ستتعل ت ليتتل مستتاءلة م تةتكيب اجل تةائم ،حيتتث __________
( )977لالقتتالع دتتى م دومتتات تتل املستتائل الرتتامدة األختتةى امل ةيفضتتة دتتى
نظ تتة يف التعةي ت تةيل األيفل يفالث تتام لام تتني ال تتام ر تتال ذ ت ت ه املس تتالة.
اجملد تتس ،انظ تتة اجل تتلء األيفل ،العس تتم ” ،2٨األقف تتال يفالو تلاع املس تتدح“،
يفابإلض تتافة مىل ذل تتك ،ن تتش أ ن تتاء اجملد تتس التع تتدم احمل تتةز يف توفيت ت
يفالعسم ” ،29محاية املدنيني يف الولاع املسدح“.

الع تةار  ،)2000( 1325متتع الرتكيتتل وج ت ختتاص دتتى ستتعل ت ليتتل
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اجلزء األول  -النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية
جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

يفتةد يف اجلديفل  1اجلدسات اليت نُظة خالهلا يف ذت ا العوتد ،أ ية ابلغة ،يف سيما فيما يت دق ر اء األيفلوية لدوناية ،يفكفالة هنت
يفم دومت تتات ت تتل ت تتدة أم ت تتور موه ت تتا املت تتد ويفل يفاملتكدم ت تتول يفالع ت تةارات يةكل دى الواجيات مل احملوة ،يفت ليل ال دالة يفاملساءلة(.)9٨1
املتد ت ة .يفت تتةد د تتى الت توايل يف اجل تتديفلني  2يف  3جممو تتة خمت تتارة م تتل
يفأ تتةب املتكدم تتول تتل آراء متعايو تتة ر تتال التعةي تتة يف ر تتال
األحكتتام ذات الصتتدة ال تواردة يف ن تةارات متد ت ة يف مقتتار وتتود تت دتتق يف يت تتة املمثدت تتة اخلاصت تتة .يفرحت تتب م ظت تتم املتكدمت تتني ت ت توافة يفاست تتتددام
عددال م يوة يف وود تت دق مبواضيع يوها.
العيا ت املوتجة مل خالل تةتيعات الةصد يفالتحديل يفاإل الغ ،يد أل
العنف اجلنسي يف النزال املسلح
يف  23شتتعا /فرباية  ،2012نظتتة اجملدتتس يف التعةيتتة األيفل
لامتتني ال تتام تتل ال وتتف اجلوستتي امل تةتعط ابلولا تتات( .)97٨يفشتتددت
املمثدة اخلاصة لامني ال ام امل وية ابل وف اجلوسي يف حتا ت الوتلاع،
يف محاقتها اإل المية ،دى الديفر العيادي لدمجدس فيما يت دق هب ه
املسالة .يفأشارت مىل أل تعةية األمني ال تام ذتو أحتد األديفات املتاحتة
ملكافحة اإلفالت مل ال عاب ألن يليفد الل ماء السياسيني مب دومتات
حمعع تتة ملس تتا دهتم د تتى تتع تتع ال و تتف اجلوس تتي امل تةتعط ابن تتدام األم تتل
يفالتص تتدي ل ت  .يفذ تتو مبثا تتة س تتجل ألفن تتل املمارس تتات يفي تتوفة أساس تتا
لدتواصل املوهجي مع أقةاف الولاع املسدح .يفشددت أينا دى نيمة
مدرا األمست ت ت ت تتاء يف الع ت ت ت ت توائم ،يف ست ت ت ت تتياق نظت ت ت ت تتم اجل ت ت ت ت تلاءات ،ك ت ت ت ت تةادع
لد وف اجلوسي(.)979
يفأفاد يفكيل األمتني ال تام ل مديتات حفتظ الستالم ال الو يتة
املتص ت تتدة ابل و ت تتف اجلوس ت تتي يف ح ت تتا ت الوت ت تلاع املس ت تتدح م ت تتل أصت ت ت ب
التتو ايت يف جم تتال حف تتظ الس تتالم .يفرحتتب ت لي تتل الر تةاكة تتني مدارة
مديتتات حفتتظ الستتالم يفاملمثدتتة اخلاصتتة يفمفوضتتية حعتتوق اإلنستتال،
يفذك تتة أمثد تتة تتل التع تتدم املدم تتوس ،مب تتا يف ذل تتك يفض تتع اختصاص تتات
مسترتتاري ش تؤيفل محايتتة امل تةأة يفالتوجي ت رتتال توفي ت تةتيعتتات الةصتتد
يفالتحديل يفاإل الغ(.)9٨0

تتدة ديفل أ نتتاء شتتككت يف موثونيتتة يفحيتتاد امل دومتتات املعدمتتة يف
التعةية يفأ ة ت ل ندعها مل ن اق يف ية املمثدة اخلاصة يفحتديد تدك
الو يتتة .يفنتتال اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي مل متتل شتتال احملتتايف ت الةاميتتة مىل
فتتة يفاجتتب التصتتدي لد وتتف اجلوستتي متتل مجيتتع جوانعت 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
اخل ة يفامل عدة يفال اجدة( .)9٨2يفنال من خيالف ال ةيعتة الواست ة التيت
فستتةت هبتتا يف يتتة املمثدتتة اخلاصتتة ،يفاستترت ي ا نتعتتاه مىل أل التغي ت ات
ن
ا نفةادية يف ن اق مسالة توايفلتها آلية خاصة لامتم املتحتدة أُنرتئت
نتيجة ال مديات احلكومية الديفلية يفيفردت يف نةارات جمدس األمل ذي
تغي ت ات غ ت مععول تتة( .)9٨3يفذك تتة اث تتل ابكس تتتال أل مدرا احل تواد
املتصتتدة اب نتدتتاابت أيف ا ضت ةاابت املدنيتتة أيف الصتةا ات السياستتية
يف التعةي ت ت ت ت تتة يتو ت ت ت ت تتانض م ت ت ت ت تتع العت ت ت ت ت تةاريل  )2010( 1960يف 1٨٨٨
( ،)2009الد ت ت ت يل اصت ت ت تةال الوع ت ت تتاي يف ح ت ت تتا ت الوت ت ت تلاع املس ت ت تتدح.
يفلدستتعب نفست  ،ا تترت دتتى توصتتية املمثدتتة اخلاصتتة فتتة جتلاءات
دى مجيع األقةاف امل كورة يف التعةية ،د مل ا نتصار دى تدتك
امل ت كورة يف املةف تتق( .)9٨4يفابإلض تتافة مىل ذل تتك ،أ تتةب اثد تو ك تتل م تتل
مص ت تتة يفنيع ت تتال يفاجلمهوري ت تتة ال ة ي ت تتة الس ت تتورية ت تتل ندعه ت تتم مزاء ش ت تتة ية
امل دومات الواردة يف التعةية ل أيفضا هم الوقوية يفافتعارذتا مىل الدنتة
يفالولاذتتة( .)9٨5لكتتل ال ديتتد متتل املتكدمتتني و توا أ يتتة امل دومتتات التتيت
تو تتت م تتل خ تتالل تةتيع تتات الةص تتد يفالتحدي تتل يفاإل تتالغ كاس تتاس ل تتوظم
اإلن ار املعكة يفاجلتلاءات يفاإلجتةاءات الرتامدة رتال ال وتف اجلوستي،
يفأ ة وا ل لييدذم العوي ل مل املمثدة اخلاصة.

يفاس ت ت تتتمع اجملد ت ت تتس أين ت ت تتا مىل محاق ت ت تتة ن ت ت تتدمتها اثد ت ت تتة فةي ت ت تتق
املوظمتتات غ ت احلكوميتتة ال امتتل امل ت ابمل تةأة يفالستتالم يفاألمتتل ،التتيت
نالت مل التصدي لد وف اجلوسي يت دب نيادة نوية يفمست جدة دى
الص ت د ال تتديفيل يفال تتوق يفاحملد تتي .يفأضتتافت نائد تتة مل العي تتادة تكتس تتي __________
خ

__________
(.S/2012/33 )97٨
( ،S/PV.6722 )979الصفحات .6-3
( )9٨0املةجع نفس  ،الصفحات .10-٨

16-06865

()9٨1
()9٨2
()9٨3
()9٨4
()9٨5

املةجع نفس  ،الصفحات.13-12
املةجع نفس  ،الصفحة .20
املةجع نفس  ،الصفحة .21
املةجع نفس  ،الصفحتال  29يف .30
) ،S/PV.6722 (Resumption 1الصت ت ت ت ت ت ت ت تتفحتال  2يف ( 3مصت ت ت ت ت ت ت ت تتة)؛
يفالصت ت ت ت ت تتفحة ( 17نيع ت ت ت ت تتال)؛ يفالص ت ت ت ت تتفحتال  32يف ( 33اجلمهوري ت ت ت ت تتة
ال ة ية السورية).
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يفيف تدك اجلدسة ،ا تمد اجملدتس يتا رائستيا شتدد فيت دتى امل ت ت ت ت ت تةأة يفمس ت ت ت ت تتايفاهتا ابلةج ت ت ت ت تتل ،يفاملو ت ت ت ت تتع ،يفا س ت ت ت ت تتتجا ة ،يفاملس ت ت ت ت تتاءلة،
ضةيفرة أل يستمة مجع العيا ت الدنيعتة التيت يتتم التحعتق متل صتحتها يفتوف املوارد(.)990
يفت تتةد يف التوني تتت املواس تتب ر تتال ال و تتف اجلوس تتي يف ح تتا ت الو تلاع
يفتعادل ت تتت ال ت تتديفل األ ن ت تتاء االراء ر ت تتال توص ت تتيات حم ت تتددة
املس تتدح يفح تتا ت م تتا تتد الو تتلاع ،ا تتا ييس تتة مجت تةاء موانر تتات أكث تتة يفردت يف التعةيتتة ،يفموهتتا حتستتني تتتدفق امل دومتتات متتل اجملدتتس يفملي ت ،
استتتوارة يفيستتا د اجملدتتس دتتى الوظتتة يف اختتتاذ م
)9٨6جتةاءات مواستتعة ميكتتل يفأ ي تتة الوظ تتة يف مش ت تةاك مستر تتاريل لر ت تؤيفل محاي تتة امل ت تةأة يف خت تتيط
(
أل ترتتمل تتتدا حم ت نددة اهل تتدف ن
يفمتدرجتتة  .يفد تتا اجملدتتس أين تتا الع ثات يفميلنتها ،يفضةيفرة التصدي لد وف اجلوسي يف سياق اتفانات
املمثدة اخلاصة مىل مواصدة تعتدمي اإلحاقتات يفامل دومتات مبتا يتفتق متع يفنف مقالق الوار يفاتفانات السالم ،يفتوافة خدمات الصحة اجلوسية
يف يتها ،كما د ا األمني ال ام مىل التوصية ابختاذ اإلجةاءات املواسعة .يفاإل ا يت تتة الرت تتامدة لدنت تتحااي ،مبت تتا يف ذلت تتك مست تتعا احلمت تتل ةيعت تتة
مامونة ،يفمنراء آلية رصتد لتوفيت ا لتلامتات احملتددة زمويتا متل جانتب
األق تةاف إلهنتتاء ال وتتف اجلوستتي .يفيف حتتني أيتتد تتدة متكدمتتني اختتتاذ
مليتتد متتل اخل توات يف رصتتد ذت ه ا لتلامتتات دتتى لتتو أكثتتة انتظامتتا
مل جانب األقةاف( ،)991مل يرجع اثل ا حتاد الةيفستي دتى منرتاء
مج ت تةاء خت تتاص أيف ذيئت تتة خاصت تتة لةصت تتد ا متثت تتال ،م ت ت تربا أل االليت تتات
احلاليتتة ،مبتتا يف ذلتتك ال متتل املرتترتك ال ت ي يعتتوم ت كتتل متتل املمثدتتة
اخلاصت تتة يففةيت تتق اخل ت ترباء امل ت ت ست تتيادة العت تتانول يفال وت تتف اجلوس ت تتي يف
حتتا ت الوتلاع ،كافيتتة( .)992يففيمتتا يت دتتق تتديفر ثتتات حفتتظ الستتالم
يف التصتتدي لد وتتف اجلوستتي ،شتتدد املتكدمتتول دتتى أ يتتة زايدة تتدد
املوظفات الوظاميات لتيس م الغ النحااي ل اجلةائم .يفا ُرتف ال
ظتتاذةة نع ت اإل تتالغ ذتتي محتتدى ال ععتتات الةئيستتية أمتتام املستتاءلة.
يففيما يت دتق تعتدمي املستا دة مىل النتحااي ،أيتد تدة متكدمتني مدرا
الوسائل ال اجدتة ملوتع احلمتل يفاإلجهتا املتامول يف جممو تة ختدمات
الصحة اجلوسية يفاإل ا ية( .)993يتد أل املةانتب تل الكةستي الةستويل
أ ةب ل ندع مزاء تدك التوصية يف سط آراءه املؤيدة للايدة املسا دة
املعدمتة مىل الوستاء ذيفات األقفتال الت يل يولتديفل نتيجتة لالغتصتاب،
مبا يف ذلك الدجوء مىل التع ( .)994يفابإلضتافة مىل ذلتك ،رحتب تدد

يفيف  17نيسال/أ ةيل  ،2013نظة اجملدس يف التعةيتة الثتام
لام تتني ال تتام تتل ال و تتف اجلوس تتي يف ح تتا ت الوت تلاع( .)9٨7يفأيفض تتح
األمتتني ال تتام يف يان ت أل التعةيتتة ي كتتس التحستتل التتتدرجيي لدتحديتتل
يفالعيتتا ت ختتالل األ توام العديدتتة املاضتتية ،يفذتتو نتيجتتة معاشتتةة ل تلايدة
الت تتو ي يف امليت تتدال يفت ليت تتل نت تتدرات الع ثت تتات دت تتى الةصت تتد يفالتحعيت تتق
يفا س تتتجا ة .يفابإلض تتافة مىل ذل تتك ،س تتدط الن تتوء د تتى جممو تتة م تتل
ا جتاذتتات ،مبتتا يف ذلتتك الصتتدة تتني ال وتتف اجلوستتي يفا ستتتغالل غت
العانوم لدموارد ال عي ية؛ يفلث ال وف اجلوسي دتى الترتةيد؛ يفأ يتة
التصتتدي لد وتتف اجلوستتي ختتالل مفايفضتتات الستتالم يفجهتتود مصتتالح
ن تتاع األمتتل( .)9٨٨يفأشتتارت املمثدتتة اخلاصتتة ،يف م تتة حتتديثها تتل
نظام املساءلة املورا مبوجب العتةار  ،)2010( 1960مىل أل ال وتف
اجلوستتي نتتد استتتُددم دتتى متتة ال صتتور حتديتتدا ألن ت ستتالح رختتي
يفمدمة ،يفشددت دى ضةيفرة كس مسار ذلك الوانع ،يفذلك جب ل
ارتك تتاب أ م تتال ال و تتف اجلوس تتي يف ح تتا ت الو تلاع أيف مص تتدار أيفام تتة
ر ت ت تتاهنا أيف التغاض ت ت تتي وه ت ت تتا أمت ت ت تةا ترتت ت ت تتب ديت ت ت ت مس ت ت تتؤيفلية نانوني ت ت تتة
جسيمة( .)9٨9يفيف ذ ا الصدد ،شددت دى يفجتود حاجتة ماستة مىل
اإلرادة السياستتية دتتى املستتتوى الع تتةي لت ليتتل الع توانني يفاملؤسستتات
يفالعتتدرة دتتى معاضتتاة م تةتكيب ج تةائم ال وتتف اجلوستتي يفتتتوف الة ايتتة __________
( )990املةجع نفس  ،الصفحات .11-9
لدنحااي .يفشددت اثدتة فةيتق املوظمتات غت احلكوميتة ال امتل امل ت
( )991املةجتتع نفس ت  ،الص تتفحة ( 17األرجوت تتني)؛ يفالص تتفحة ( 21ابكس تتتال)؛
ابملةأة يفالستالم يفاألمتل دتى احلاجتة مىل العيتادة دتى مجيتع املستتوايت
يفالص ت ت تتفحة ( 44ا حت ت ت تتاد األيفريف )؛ يفالص ت ت تتفحة ( 49ليدتور ت ت تتتايل)؛
لدتصتتدي لت عيتتدات ال وتتف اجلوستتي املتةتعط ابلو تلاع ،يفستتد ت النتتوء
يفالصتتفحة ( 50كوتتدا ،ابستتم جممو تتة أصتتدناء امل تةأة يفالستتالم يفاألمتتل)؛
يفالصت تتفحة  ( 52وتست توا )؛ يفالصت تتفحة ( 66مست تتعانيا)؛ يفالصت تتفحة 6٨
دى اجملا ت الةئيسية اليت د مل محةاز التعدم فيها ،يفذي مراركة
__________
(.S/PRST/2012/3 )9٨6
(.S/2013/149 )9٨7
( ،S/PV.6948 )9٨٨الصفحتال  3يف .4
( )9٨9املةجع نفس  ،الصفحة .6
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(ذولودا)؛ يفالصفحة ( 76مي اليا).
( )992املةجع نفس  ،الصفحة .27
( )993املةجع نفس  ،الصفحة ( 10اثدة فةيتق املوظمتات غت احلكوميتة ال امتل
امل ت ابمل تةأة يفالس تتالم يفاألم تتل)؛ يفالص تتفحة ( 40الو تةيفي  ،ابس تتم د تتدال
الرمال األيفريف )؛ يفالصفحة ( 65سويسةا).
( )994املةجع نفس  ،الصفحة .4٨
16-06865

اجلزء األول  -النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية
جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

مل املتكدمني ابلتهم املوجهة مىل وسكو نتاغانتدا متل جانتب احملكمتة دى املستوى الوق  ،يفشددت دى أ ية التكامل تني نظتم املستاءلة
اجلوائيتتة الديفلي تتة( ،)995يفرح تتب آخ تةيفل ابإل تتالل املت د تتق مبو تتع ال و تتف الوقوية يفالديفلية(.)1001
اجلوستتي يف حتتا ت الو تلاع ،ال ت ي يفن ت ت جممو تتة العدتتدال الثمانيتتة يف
يفيف أ عاب تدك اإلحاقات اإل المية ،اخت اجملدس ابإلمجاع
لودل يف  11نيسال/أ ةيل .)996(2013
الع ت تةار  )2013( 2106ال ت ت ي أكت تتد في ت ت أل ال وت تتف اجلوست تتي ،حت تتني

يفيف  24حليةال/يوني ت  ،2013عتتد اجملدتتس اجتما تتا رفيتتع
املس تتتوى مبع تتادرة م تتل املمدك تتة املتح تتدة ملوانر تتة نن تتااي املس تتاءلة ،م تتع
الرتكيتتل وج ت ختتاص دتتى اجملتتا ت التاليتتة :مس تؤيفلية التتديفل تتل موتتع
ال وتف اجلوستي يفامل انعتة ديت ؛ يفالتكامتل يفالتت زر املمكوتني تني آليتتات
املساءلة الديفلية يفالوقوية؛ يفديفر األمم املتحدة يف د م الوظم العنتائية
الوقويتتة( .)997يفشتتدد األمتتني ال تتام دتتى أ يتتة املدكيتتة الوقويتتة يف موتتع
ال وف اجلوسي( .)99٨يفذذعت املمثدة اخلاصة مىل ما ذذب ملي األمني
ال تتام حيتتث أشتتارت مىل أ يتتة مشتةاك أصتتحاب املصتتدحة التتوقويني يف
ت ليل املدكية يفالعيادة يفاملسؤيفلية الوقوية( .)999يفأكدت املع وثة اخلاصة
لدمفتتو الستتامي لرتؤيفل الالجئتتني التتديفر العيتتادي احلاستتم لدمجدتتس
يف كفالتتة احلمايتتة يفاملستتاءلة( .)1000يفأشتتارت اثدتتة معتتادرة الرتتةكاء متتل
أجل كفالة ال دل ني اجلوستني مىل أل ا غتصتاب يفغت ه متل أشتكال
ال و تتف اجلوس تتي ت تتلداد ح تتدة يف تتددا خ تتالل أيفن تتات احل تتةب األذديت تتة
يفالولا تتات املستتدحة ،يتتد أل ضتتمال اإلفتتالت متتل ال عتتاب دتتى تدتتك
اجل تةائم متتل خ تتالل ن توانني ال ف تتو يستتتمة يف أغد تتب األحيتتال .يفأن تتةت
نةيفرة ا ض الع ابلعيادة رال املساءلة تل اجلتةائم املتصتدة ابلوتلاع
__________
( )995املةجتتع نفس ت  ،الصتتفحة ( 17غواتيمتتا )؛ يفالصتتفحة ( 31لكستتمربغ)؛
يفالصفحة ( ٨1مجهورية تولانيا املتحدة).
( )996املةجع نفس  ،الصتفحة ( 12مجهوريتة كتوراي)؛ يفالصتفحة ( 14التو ايت
املتح ت ت تتدة)؛ يفالص ت ت تتفحة ( 30لكس ت تتمربغ)؛ يفالص ت ت تتفحة ( 32أس ت ت ترتاليا)؛
يفالصتتفحة ( 33املمدكتتة املتحتتدة)؛ يفالصتتفحة ( 76مي اليتتا)؛ يفالصتتفحة
( 79ليتواني ت ت تتا)؛ يفالص ت ت تتفحة ( ٨2أيةلو ت ت تتدا)؛ يفالص ت ت تتفحة ( ٨٨أملاني ت ت تتا).
يفاإل تتالل ،ال ت ي أي تتدت في ت جممو تتة العد تتدال الثماني تتة يفض تتع ةيفتوك تتول
ديفيل رتتال التحعيتتق يف حتتا ت ا غتصتتاب يفغت ه متتل أشتتكال ال وتتف
اجلوس ت ت تتي يف ح ت ت تتا ت الوت ت ت تلاع يفتوثيعه ت ت تتا ،مت ت ت تتاح د ت ت تتى الت ت ت تةا ط الت ت ت تتايل:
https://www.gov.uk/government/publications/g8-declaration-

.on-preventing-sexual-violence-in-conflict
( )997انظة امل كةة املفاذيمية (.)S/2013/335
( ،S/PV.6984 )99٨الصفحة .4
( )999املةجع نفس  ،الصفحة .6
( )1000املةجع نفس  ،الصفحة .٨
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يستتتددم أيف يتتو ل ابستتتددام كوستتيدة متتل يفستتائل احلتتةب أيف أستتدوب
متتل أستتاليع أيف يف مقتتار ذجتتوم يفاستتع الو تتاق أيف متتوظم ضتتد الستتكال
املتتدنيني ،نتتد يتتؤدي مىل استتتفحال حتتا ت الوتلاع املستتدح يفمقالتتة أمتتدذا
مىل حد كعت يفنتد يرتكل ائعتا أمتام م تادة مرستاء الستالم يفاألمتل دتى
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 ل ت  ،حستتب ا نتنتتاء ،لكفالتتة مرتتاركة امل تةأة يف
مجيع جوانب الوساقة يفاإلن اي يف واء السالم د انتهاء الوتلاع يفم اجلتة
مستتالة ال وتتف اجلوستتي يف حتتا ت الوتلاع ،مبتتا يرتتمل منرتتاء يفاستتت ةا
يف ايت حف ت تتظ الس ت تتالم يفال ت تتو ايت السياس ت تتية يفاإلد ء عي ت تتا ت ام ت تتة
يفمجةاء زايرات ن ةية يفميفاد ثات لتعصي احلعائق يفمنراء جلال حتعيتق
ديفلية يفمجةاء مرايفرات مع اهليئات اإلنديمية يفيف أ مال جلتال اجلتلاءات
امل ويتتة التا تتة جملدتتس األمتتل .يفقدتتب اجملدتتس أينتتا مىل األمتتني ال تتام يفمىل
كيتتا ت األمتتم املتحتتدة امل ويتتة اإلستةاع يف يفضتتع يفتوفيت تةتيعتتات الةصتتد
يفالتحديتتل يفاإل تتالغ يفحتتث جلتتال اجل تلاءات العائمتتة دتتى فتتة ج تلاءات
حمت ت ت تتددة اهلت ت ت تتدف ضت ت ت تتد مت ت ت تتل يةتكعت ت ت تتول أ مت ت ت تتال ال وت ت ت تتف اجلوست ت ت تتي يف
حا ت الولاع.

يف تتد التص تتويت ،يفص تتفت ال تتديفل األ ن تتاء العت تةار 2106
( )2013ان ت خ تتوة ذام تتة يف ت لي تتل يفتف يتتل اإلق تتار ال ت ي يفض ت ت
نةارات سا عة رال ال وتف اجلوستي .يفذكتة اثتل املمدكتة املتحتدة أنت
تتد مت تتل أل يك تتول ذوت تتاك يف تتي جديت تتد هب ت ت ه املست تتالة يفم تتل اختت تتاذ
مج تةاءات نويتتة حلمايتتة الوستتاء يفاألقفتتال يف مجيتتع اجلهتتود التتيت يع ت هلا
اجملدس لعواء السالم( .)1002يفنالت اثدة السويد ،متكدمة ابسم دتدال
الرتتمال األيفريف  ،مل الرتكيتتل دتتى ال وتتف اجلوستتي يوعغتتي أل أييت
دت تتى حست تتاب خ ت تتة امل ت تةأة يفالست تتالم يفاألمت تتل األيفست تتع ن انت تتا(.)1003
يففيما يت دق آبليات املساءلة يفاجلرب ،شتدد ال ديتد متل املتكدمتني دتى
أ يتتة نيتتادة احلكومتتات الوقويتتة يفالتلامهتا حبمايتتة حعتتوق املتةأة ،يفكفالتتة
__________
( )1001املةجع نفس  ،الصفحة .9
( )1002املةجع نفس  ،الصفحة .11
( )1003املةجع نفس  ،الصفحة .3٨
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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 التتديفيل ،يف ستتيما األمتتم املتحتتدة ،يف تعتتدمي املستتا دة التعويتتة
يفالد م الالزمني لدديفل املتنةرة مل أجل ت ليل الوظم العانونية الوقوية
دتتى لتتو ف تتال .يفمتتع ذلتتك ،أكتتد تتدد متتل املتكدمتتني أل املستتا دة
الديفلية يوعغي أل توف يف ظل ا حترتام الكامتل لستيادة التديفل(.)1004
يفأنة ال ديد مل املتكدمني ابلتديفر اإلجيتا لفةيتق اخلترباء امل ت ستيادة
الع تتانول يفال و تتف اجلوس تتي يف ح تتا ت الوت تلاع .يفان تترتح اث تتل توغ تتو أل
تستتا د األمتتم املتحتتدة يف ت تتوية أيف منرتتاء آليتتات لدت تتايفل متتل أجتتل
ا تعت تتال يفتست تتديم اجلوت تتاة املل ت تتومني ،يف ت ليت تتل نت تتدرات احملت تتاكم الوقويت تتة
لتفادي مدامة ال وف( .)1005غت أل اثتل األردل شتكك يف مصتدانية
األمتتم املتحتتدة يف مكافحتتة ال وتتف اجلوستتي ابلوظتتة مىل قةيعتتة ت امدهتتا
مع مديات ا ستغالل يفا نتهاك اجلوسيني مل جانب حفظة السالم
يفانرتح منراء مدارة كامدة لدمسا دة العانونية لتعدمي املرورة مىل الديفل
اليت تس ى مىل حتسني أيف مصالح خدماهتا العنائية(.)1006
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
ذ ت ا اإلن تةار مىل مج تةاءات معاضتتاة دتتى الص ت يد التتوق غيتتة التاكتتد
متتل أل اإلجتةاءات الوقويتتة لخت يف ا تعتتار الع تتد اجلوستتام لدجتةائم
الوحرتتية عتتدر مةا تتاة احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لت ( .)1007يفشتتدد اثتتل
لكسمربغ دى مسؤيفلية التديفل يف مدرا أحكتام جت نتةم ال وتف اجلوستي
يف تر ت تةي اهتا الوقوي تتة يفتس تتتث أخ تتة اجل ت تةائم ،مب ت تا يف ذل تتك ال وت تتف
اجلوسي ،مل نوانني ال فو( .)100٨يفأخ ا ،أ ةب اثل ليدتورتايل ل
ا تعاده ان يوعغي لدمجدس أل يكول أكثة حلما حيثما تفرل الوظم
الوقويتتة ،رنرتتاء جلتتال لتعصتتي احلعتتائق يفجلتتال لدتحعيتتق يفابإلحالتتة مىل
احملكمة اجلوائية الديفلية(.)1009

إحاطة بش ن املرأة والسالم واألمن
يف  24نيستال/أ ةيل  ،2012نتدم كتل متل املتديةة التوفي يتة
هليئتتة األمتتم املتحتتدة لدمستتايفاة تتني اجلوستتني يفمتكتتني املتةأة (ذيئتتة األمتتم
املتحدة لدمةأة) يفيفكيل األمني ال ام ل مديات حفظ السالم محاقة مىل
اجملدتتس .يفتوايفلتتت املتتديةة التوفي يتتة هليئتتة األمتتم املتحتتدة لدم تةأة مش تةاك
املتةأة يف تستتوية الولا تتات يفال دالتتة ا نتعاليتتة .يفأ ة تتت تتل ندعهتتا متتل
كتتول مرتتاركة امل تةأة يفمستتا تها يف التحتتول التتدميعةاقي تتتو كس يف
ش تتكل حن تتور أيف لثت ت أك تترب د تتى مس تتتويي العي تتادة يفص تتوع العت تةار.
يفأش تتارت مىل ضت تةيفرة اخت تتاذ ت تتدا مدموس تتة لتوظ تتيم مر تتاركة املت تةأة يف
مديتتات احل توار التتوق يف الستتيانات ا نتعاليتتة يفيف اجتما تتات فةيتتق
ا تصتال التتديفيل يفمتؤمتةات املتتالني .يفانرتحتت أنت يوعغتي لدمجدتتس أل
يرجع الوس اء يفاملع وثني يفاملسترتاريل يفالتديفل األ نتاء دتى مشتةاك
امل تةأة يف مدي تتات تس تتوية الولا تتات .يفد تتت ال تتديفل األ ن تتاء مىل أل
تس تتتددم ف الي تتة اخل تتربة اجلوس تتانية املتاح تتة م تتل خ تتالل ا ست ترتاتيجية
املررتكة ني مدارة الرؤيفل السياسية يفذيئة األمم املتحدة لدمتةأة رتال
املستتايفاة تتني اجلوستتني يفالوستتاقة جل تتل جهتتود الوستتاقة يفالونايتتة أكثتتة
تتو  .يففيم تتا يت د تتق ابملس تتاءلة ،ش تتددت د تتى أ ي تتة أل تر تتمل آلي تتة
تصتةيف األ متتال املتععيتتة لدمحكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا يفاحملكمتتة
الديفلية ليوغوسالفيا السا عة است ةاضا حمددا لددريفس املستددصة متل
معاضا ة مةتكيب اجلةائم اجلوسية يفاجلوسانية ،يفذكتةت أنت يوعغتي ت عيتق
تدتتك التتدريفس يف أ متتال احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة يفيف ثتتات حفتتظ
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
ن ت تتوي يف تع ت تتارية جل ت تتال التعص ت تتي ،يفش ت تتددت د ت تتى احلاج ت تتة مىل اخت ت تتاذ
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
تتدم آتك تتل حع تتوق املت تةأة أثو تتاء مدي تتات س تتحب الع ث تتات ،يفحث تتت
اجملدتس دتتى د تم زايدة أ تتداد الوستاء يف املواصتتب العياديتة يف مديتتات
صتتياغة الدستتات يفمشتةاكهل يف متتل ثتتات األمتتم املتحتتدة يف ن تتاع
ال دالة يفاألمل(.)1010

__________
( )1004املةجتتع نفس ت  ،الص تتفحة ( 1٨املغتتةب) ،يفالص تتفحة ( 26األرجوت تتني)،
يفالصتتفحة ( 2٨الصتتني) ،يفالصتتفحة ( 34ا حتتتاد الةيفستتي) ،يفالصتتفحة
( 36مكواديفر) ،يفالصفحة ( 61كولومعيا).
( )1005املةجع نفس  ،الصفحة .33
( )1006املةجع نفس  ،الصفحات .52-50
يفرنكتتل يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم مالحظاتت
( )1007املةجع نفس  ،الصفحة .56
دى أمل املةأة يفمحايتها يفمرتاركتها دتى نتدم املستايفاة يف العدتدال التيت
__________
( )100٨املةجع نفس  ،الصفحة .31
( ،S/PV.6759 )1010الصفحات .6-2
( )1009املةجع نفس  ،الصفحة .5٨
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ت م تتل فيه تتا ث تتات حف تتظ الس تتالم .يفن تتال مل الع ث تتات ،حت تتت ني تتادة
املمثدني اخلاصتني لامتني ال تام ،ميكوهتا أل تتوفة موتربا نتواي جتدا لتد م
املت تةأة يف ح تتا ت م تتا تتد الوت تلاع( ،)1011يفأ تتةز د تتى يفجت ت اخلص تتوص
ديفرذ ت تتم يف د ت تتم مر ت تتاركة املت ت تةأة يف ا نتد ت تتاابت .يف د ت تتى ال ت تتةغم م ت تتل
املعتتادرات يفالت تتدا التتيت اخت ت هتا مدارة مدي تتات حفتتظ الس تتالم لت لي تتل
محايتتة املتةأة ،فعتتد ا تترتف انت يدتتلم العيتتام ابملليتتد يف جمتتال احلمايتتة متتل
جانتتب العدتتدال املنتتيفة يفحفظتتة الستتالم دتتى الستواء ،يف ستتيما ضتتد
ال و تتف اجلوس تتي يفاجلوس تتام .يفد تتا ،يف مجد تتة أم تتور ،مىل ت ت ل جه تتود
جديدة لت ليل املؤسسات العنائية يفال سكةية ،يفمىل منراء مؤسسات
أمويتتة هلتتا قةائتتق متتل يفاضتتحة يفتنتتم واصتتة ختنتتع لدتتتدريب صتتورة
موتظمة يفت مل يففعا لدعانول الديفيل يفامل اي الديفلية(.)1012
إسززهام منظمززات اجملتمززع املززدين النسززائية يف منززع نشززوب
النزاعات املسلحة

املةأة صورة نر ة أيفلوية يفليست جمةد فكةة حعة يفأل التحدي يتمثل
يف أل نك تتول أكث تتة موهجي تتة يف د تتم املوظم تتات الوس تتائية يف جهودذ تتا
الةاميتتة مىل حتعيتتق الستتالم يفيف منامتتة الصتتالت الالزمتتة مديتتات الستتالم
الةمسيتتة .يفأضتتاف ئتتب األمتتني ال تتام نتتائال منت يوعغتتي توتتايفل املستتائل
املتصدة د ة املةأة يفالسالم يفاألمل مةة يفاحدة يف السوة فعط(.)1016
يف ةضتتت املتتديةة التوفي يتتة هليئتتة األمتتم املتحتتدة لدم تةأة تعةيتتة
األمني ال ام ( )1015يفأشارت مىل التوع يف الفتةص املتاحتة أمتام املتةأة
لدمراركة يف حل الولا ات يف واء الستالم ،دتى التةغم متل تدم يفجتود
نع ت ت ت يف العيت ت تتادة الوست ت تتائية ،يفشت ت تتددت دت ت تتى ض ت ت تةيفرة مجيت ت تتاد ذ ت ت ت ه
الفتتةص( .)1017يفذكتتة يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم أن ت
ميكتتل لدم تةأة يفيوعغتتي هلتتا أل تتتؤدي ديفرا نيتتاداي يف املرتتاركة السياستتية
يفحتتل الولا تتات يفا نتعتتال متتل الو تلاع مىل الستتالم ،يفشتتدد دتتى التتديفر
احلاستتم الت ي يكتستتي الترتتايفر الورتتط يفاملوتتتظم متتع األقتةاف الفا دتتة
احملديتة يفالل متاء احملديتني متل أجتل يفضتع حدتول ف التة تتواستب متع كتتل
ست ت تتياق يفتةا ت ت تتي ا تعت ت تتارات اجلوست ت تتانية( .)101٨يفد ت ت تتت اثد ت ت تة فةيت ت تتق
تس
املوظمتتات غت احلكوميتتة ال امتتل امل ت ابملتةأة يفالستتالم يفاألمتتل اجملدت َ
مىل الت امل مع اجملمو ات الوسائية كرةكاء رئيستيني يف الستالم ،يفمىل
م ت تتاء األيفلويت تتة حلعت تتوق امل ت تةأة ،يفا جتمت تتاع ابنتظت تتام مت تتع اجملمو ت تتات
يفالعيادات الوسائية ،يفكفالتة ادرا أيفلتوايت املتةأة رتكل موضتو ي يف
مجيع املفايفضات ذات الصدة(.)1019

يف  31تر تةيل األيفل/أكت تتو ة  ،2012أج تتةى اجملد تتس موانر تتة
مفتوحة رال العود امل وول ”املةأة يفالسالم يفاألمتل“ ،يفكتال م ةيفضتا ديت
امل ت ت كةة املفاذيمي تتة ال تتيت أ تتدذا رئ تتيس اجملد تتس (غواتيم تتا )( .)1013يف تتد
املوانرتة ،ا تمتد اجملدتس يتا رائستيا ستدم فيت ابحلاجتة مىل ميتالء مليتد متل
ا ذتمتتام املوهجتتي لتوفي ت ا لتلامتتات املت دعتتة ابمل تةأة يفالستتالم يفاألمتتل فيمتتا
يعوم مل أ مال .يفشدد اجملدس أينا دتى احلاج تتة مل تتى تتوف التتدريب
املستتتمة يفاملالئتتم يفاملوتتتظم ملسترتتاري الرتؤيفل اجلوستتانية ،يف دتتى ض تةيفرة أل
يفأنتتة م ظتتم املتكدمتتني ابألثتتة غ ت املتواستتب لدولا تتات دتتى
تُصت تتال املكاست تتب الت تتيت حتععت تتت يف جمت تتال محايت تتة يفت ليت تتل حعت تتوق الوست تتاء
يفالفتي تتات ،يف د تتى أ ي تتة ت لي تتل يفمحاي تتة حع تتوق اإلنس تتال الواجع تتة لدوس تتاء املةأة يفا ية مراركتها يف مديات صوع السالم .يفا رتفوا ابلديفر اهلام
لدمتةأة يفموظمتتات اجملتمتتع املتتدم يفأ ة توا تتل أستتفهم مل تتا ة املتتداف ات
يفالفتيات يف سياق توفي العةار .)1014()2000( 1325
ل حعوق املةأة مل ان دام األمل .يفرحب ال ديد مل املتكدمني أينا
يفيف  30ترةيل الثام/نوفمرب  ،2012أجةى اجملدس موانرتت ردرا محاية املدنيني يف يف ايت ال مل ثات حفتظ الستالم الستتة
الستتووية رتتال امل تةأة يفالستتالم يفاألمتتل ،التتيت نظت
1015تة) فيهتتا يف تعةيتتة األمتتني رتةة ،يفرنرتتاء آليتتات لانت ار املعكتة ،يف تلايدة التتد م املعتتدم ملرتتاركة
(
ال تتام تتل توفي ت العت تةار )2000( 1325
 .يفن تتال ئ تتب األم تتني املةأة يف جهود الوساقة يفالد دوماسية الونائية .يفأ ةب اثتل املكستيك
ال ام يف يان مل محدى الةسائل الةئيسية الواردة يف التعةية تتمثل يف أل تتل أس تتف ألل مدي تتات يفاتفان تتات الس تتالم درا م تتا تر تتمل أحكام تتا
مر تتاركة املت تةأة يف يفن تتت معك تتة يف ص تتورة مس تتتمةة تكتس تتي أ ي تتة حامس تتة مدموسة مل شاهنا أل متكل لدوصول مىل السد ة صورة شتامدة ،يفذتو
لنتمال استتدامة
__________جهتود الستالم .يفشتدد دتى ضتةيفرة أل تكتول مرتتاركة متا يتتدمي ا ستتع اد يفالظتةيفف اهلرتة التتيت ت تيش فيهتتا الوستاء .يفأضتتاف
()1011
()1012
()1013
()1014
()1015

املةجع نفس  ،الصفحة .6
املةجع نفس  ،الصفحات .10-6
 ،S/2012/774املةفق.
.S/PRST/2012/23
.S/2012/732
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__________
( ،S/PV.6877 )1016الصفحتال  3يف .4
( )1017املةجع نفس  ،الصفحة .7
( )101٨املةجع نفس  ،الصفحات .10-7
( )1019املةجع نفس  ،الصفحات .12-10
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ن ت تتائال مل مش ت تةاك املوظم ت تتات الوس ت تتائية يف مدي ت تتات الس ت تتالم ض ت تةيفري
لدتغدتتب دتتى املظتتامل يفيتتتيح فةصتتة لتجوتتب مرتتاكل ا ستتتع اد اهليكديتتة
ود يفضع خ ط املؤسسات الوقوية الرامدة لدجميع(.)1020

توفي ت ت الع ت تةار  )2000( 1325صت تتورة اتمت تتة ي ت ت لدها م ا لت ت تلام
الةاست تتر تمكت تتني امل ت تةأة يفضت تتمال مرت تتاركتها يف ذ ت ت ا املنت تتمار يفكفالت تتة
حع ت تتوق اإلنس ت تتال الواجع ت تتة هل ت تتا ،يفتن ت تتافة جه ت تتود العي ت تتادات يفاتس ت تتاق
امل دومات يفالدأب يف ال مل يفتوافة الد م مل أجل واء أسس مشتةاك
املت تةأة يف مدي تتة ص تتوع العت تةار جبمي تتع مس تتتوايهتا .يفأ تتةب اجملد تتس تتل
ا تلام ت ت ميت تتالء مليت تتد مت تتل ال وايت تتة ملست تتالة تت تتويل امل ت تةأة األديفار العياديت تتة
يفمر تتاركتها يف تس تتوية الولا تتات يف و تتاء الس تتالم ،فن تتال تتل املس تتائل
املتص تتدة ابملت تةأة يفالس تتالم يفاألم تتل يف مجي تتع جم تتا ت ال م تتل املواض تتي ية
املدرجتتة دتتى جتتديفل أ مال ت  .يفرحتتب اجملدتتس أينتتا تدعتتي مليتتد متتل
اإلحاقتتات ر تتكل مو تتتظم م تتل املتتديةة التوفي ي تتة هليئ تتة األم تتم املتح تتدة
لدمسايفاة ني اجلوسني يفمتكتني املتةأة يفمتل املمثدتة اخلاصتة لامتني ال تام
امل وية ابل وف اجلوسي يف حا ت الولاع .يفابإلضافة مىل ذلك ،قدتب
اجملدت تتس مىل مدارة مديت تتات حفت تتظ الست تتالم يفمدارة الر ت تؤيفل السياست تتية
يفكعار املسؤيفلني امل ويني موافاة اجملدس آبخة ما يستتجد متل م دومتات
ل املسائل املتصدة ابملةأة يفاألمل يفالسالم ،يفتنمني تعتاريةذم املعدمتة
مىل اجملدتتس ابستتتمةار م دومتتات تتل املستتائل املتصتتدة ابمل تةأة يفالس تتالم
يفاألمل يفما يتصل لك مل توصيات .يفد ا اجملدس أينا مجيع جلتال
التحعيتتق التتيت أنرتتاهتا األمتتم املتحتتدة لدتحعيتتق يف احلتتا ت املدرجتتة يف
جتديفل أ متال اجملدتتس مىل تنتمني متتا تعدمت متتل محاقتات م دومتتات
تتل االاثر املتغتتايةة التتيت تدحتتق ابلوستتاء يفالفتيتتات متتل ج تةاء الولا تتات
املستتدحة .يفأنتتة اجملدتتس ال احلاجتتة متتا زالتتت تستتتد ي زايدة مرتتاركة
املت تةأة يف مجي تتع املوانر تتات يفتو تتايفل املس تتائل ذات الص تتدة ابملت تةأة فيه تتا،
يفقد تتب مىل املع ت تتوثني اخلاصت تتني يفاملمثد تتني اخلاصت تتني لامت تتني ال ت تتام أل
يعومت توا ابلتر تتايفر ص تتفة موتظم تتة م تتع املوظم تتات الوس تتائية يفالعي تتادات
الوسائية ،يفقدب مىل األمتني ال تام أل ي تلز م ةفتة الوفتود املتفايفضتة يف
حم تتاداثت الس تتالم يفأ ن تتاء أفةن تتة د ت تم الوس تتاقة ا تتاد مدي تتة و تتاء
السالم املتصدة ابملةأة .يفابإلضتافة مىل ذلتك ،د تا اجملدتس األمتني ال تام
مىل مص تتدار تكدي تتف رجت تةاء دراس تتة املي تتة ر تتال حال تتة توفيت ت العت تةار
 )2000( 1325يستتدط فيهتتا النتتوء دتتى أمثدتتة املمارستتات اجليتتدة
يفالثغ ت تةات الت تتيت ترت تتوب التوفي ت ت يفالتحت تتدايت الت تتيت ت ت تترت التحن ت ت
لالست ةا الةفيع املستوى يف ام .)1025(2015

__________
( )1020املةجع نفس  ،الصفحة .4٨
( )1021املةجع نفس  ،الصفحة .37
( )1022املةجع نفس  ،الصفحتال .54-53
( )1023املةجع نفس  ،الصفحة .20
( )1024املةجع نفس  ،الصفحتال .32-31

يف عتتب التصتتويت ،رح تتب املتكدمتتول ابختتتاذ الع تةار 2122
( )2013ابإلمجتتاع ،يفذتتو الع تةار الستتا ع يف سدستتدة الع تةارات املت دعتتة

يفستتدط اثتتل ليدتورتتتايل النتتوء دتتى ض تةيفرة ضتتمال أخ ت
موظ تتور موظم تتات اجملتم تتع امل تتدم الوس تتائية تتني ا تع تتار و تتد م تتادة
الوظ ت تتة يف كيفي ت تتة توظ ت تتيم اخل ت تتربة يف الرت ت تؤيفل اجلوس ت تتانية يفت ميمه ت تتا يف
موظومتتة األمتتم املتحتتدة( .)1021يفابملثتتل ،ذكتتةت املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني
ال تتام ملوظمتتة حدتتف تتال األقدستتي امل ويتتة ابملتةأة يفالستتالم يفاألمتتل أل
اجملتمتتع املتتدم ين ت دع تتديفر ذتتام وصتتف مصتتدرا لدم دومتتات يفجهتتة
تعتوم ابملستاءلة .يفشتددت دتى أل موظمتهتا هتتدف مىل زايدة مرتاركة
املةأة يف جمايل الدفاع يفاألمل ،يفأشارت مىل أل تتوافة اخلتربة يف الرتؤيفل
استل نتدرة
اجلوسانية يفيفجود املليد مل اجملودات يف مسةح ال مديات،
 )1022ن
تدك املوظمة دى توفي ال مديات ركل أكثة ف اليتة(  .يفشتجع
كث مل املتكدمني دى نرتة نستاء يف صتفوف حفظتة الستالم يفأفتةاد
الرةقة يفمستراري شتؤيفل محايتة املتةأة يفمسترتاري الرتؤيفل اجلوستانية
يف ثات األمم املتحدة ،يفأكد اثدو العددال املسا ة عتوات متا تعتوم
ت تد تتك العد تتدال م تتل ديفر نر تتط يف ميف تتاد نس تتاء م تتل حفظ تتة الس تتالم
الوظاميني مىل الع ثات لدددمة يف جممو ة متوو ة مل الوظائف.
يففيمتا يت دتتق تعةيتتة األمتني ال تتام ،ذكتتة اثتل ا حتتتاد الةيفستتي
أن ت مل جيتتة أي حتديتتل جتتاد لدم دومتتات التتيت جتتةى جتمي هتتا ،يفل ت لك
لت تتيس ابإلمكت تتال فهت تتم العي ت تتا ت أيف تعيت تتيم نيمتهت تتا املنت تتافة أيف العي ت تتام
ابس ت تتتوتاجات حم ت تتددة دص ت تتوص يفضت ت تتع امل ت ت تةأة( .)1023يفا ت تترتف اثت ت تتل
كولومعيت تتا ال املؤش ت تةات ترت تتكل أداة حمتمدت تتة ذامت تتة لتصت تتميم آليت تتات
الوناية يفاحلماية ،فردد دى أنت يوعغتي استتددامها يف ت تا ق اتم متع
الو ي تتة املوص تتوص ديه تتا يف الع تةارات ذات الص تتدة ،يفأن ت يوعغ تتي تتدم
مخةا الوتائ مل سيانها(.)1024
املرأة وسيادة القانون والعدالة ا نتقالية يف حا ت النززال
يف  1٨ترت تةيل األيفل/أكت تتو ة  ،2013اختت ت اجملد تتس العت تةار
 )2013( 2122ال ي أكد في أل ال ععات الكاداء اليت حتول ديفل
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__________
( )1025يف  26ترتةيل األيفل/أكتتتو ة  ،2010أ تتةب اجملدتتس يف يتتال أدىل ت
الةئيس ل ا تلام عد اجتماع است ةاضي رفيع املستوى لتعييم متدى
التعت ت ت ت ت تتدم احملت ت ت ت ت تتةز يف توفي ت ت ت ت ت ت الع ت ت ت ت ت تةار ( )2010( 1325انظت ت ت ت ت تتة
.)S/PRST/2010/22
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ملليد مل ا نتهاك .يفيف ذ ا السياق ،مت التستديم ا يتة آليتات ال دالتة
غ ت الةمسيتتة يف تةام الت وينتتات ،فنتتال تتل ض تةيفرة تصتتدي ال دالتتة
ا نتعاليتتة لكامتتل ن تتاق انتهاكتتات حعتتوق امل تةأة املتصتتدة ابلولا تتات،
يفمراركة املةأة يف اإلصالحات يفاملؤسسات العنائية صورة كامدة.

ابملةأة يفالسالم يفاألمل ،كما أنةيفا ديفر اجملدس يف يفضع جممو ة شامدة
متتل العوا تتد .يفرحعتتت اثد تتة موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب ابخت تتاذ
الع تةار يفأنتتةت تتديفر املوظمتتات اإلنديميتتة يف توفي ت ا لتلامتتات املت دعتتة
ابمل تةأة يفالس تتالم يفاألم تتل .يفنال تتت م نل ذو تتاك الي تتوم فةص تتة س تتالة ل تتد م
مس تتائل املت تةأة يفالس تتالم يفاألم تتل د تتى املس تتتوى اإلنديم تتي ،يوم تتا تع تتود
يفأشار ض املتكدمني مىل أل كث ا مل ا ذتمام نتد انصتب
األمتتم املتحتتدة حاليتتا مدي تتة ت ليتتل ديفر املوظمتتات اإلنديميتتة يف مق تتار د تتى مس تتائل املو تتع يفاحلماي تتة ،س تتيما فيم تتا يتص تتل عن تتااي ال و تتف
الفصل الثامل مل امليثاق ،املت دق مبوع نروب الولا ات(.)1026
اجلوستتي يف حتتا ت الو تلاع املستتدح ،يفشتتدديفا دتتى احلاجتتة مىل م اجلتتة
يفكال م ةيفضا دى اجملدس تعةية األمني ال تام( )1027يفاملت كةة مسالة مراركة املةأة يف مجيع مديات صوع العةار ،يفذي الةكيلة الثالثة
املفاذيمي ت تتة ال ت تتيت أ ت تتدذا رئ ت تتيس اجملد ت تتس (أذر يج ت تتال)( .)102٨يفرح ت تتب لدع تةار  .)2000( 1325يفرح تتب املتكدم تتول ابلتع تتدم احمل تتةز يف ذ ت ا
املتكدمتتول ابلفةص تتة املتاح تتة ملوانرتتة االاثر اجلوس تتانية لس تتيادة الع تتانول اجملال دى الةغم مل ضةيفرة م اجلة ثغةات التوفي املتععية .يفشدد دة
يفأ تتةزيفا الصتتدة تتني منرتتاء آليتتات ننتتائية تةا تتي الفتوارق تتني اجلوستتني متكدمني دى احلاجة مىل مليد مل ا تساق يف مدما األحكام ذات
الصتتدة ابمل تةأة يفالستتالم يفاألمتتل يف يف ايت الع ثتتات .يفيف ذ ت ا الصتتدد،
يفاستتتدامة جهتتود وتتاء الستتالم .يفذكتتة اثتتل الستتويد أل حتستتني يفصتتول
حتتض اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي التتديفل دتتى تفتتادي م اجلتتة تدتتك العنتتااي
املتةأة مىل ال دالتتة يوعغتتي أل يرتتمل تتتدنيعا لد وائتتق الوُظميتتة الواجتتتة تتل
ةيعة معةرة سدفاً ،يف دتى أل تكتول مدركتة لدحتا ت الفةديتة(.)1030
تدم املستتايفاة تتني اجلوستتني يفأل التو ي اجلوستتام يف ستتيادة العتتانول لت
يفأ ت تتةب اث ت تتل ش ت تتيدي ت تتل ندع ت ت م ت تتل الف ت تتا الوس ت تتاء املم ت تتثالت يف
()1029
لث معاشة دى التمكني السياسي يفا نتصادي لدمتةأة
 .يفاتفتق املستتتويني املتوس تتط يفال تتايل مل تتوظفي رائستتة الع ث تتات ،يفن تتدرة العي تتا ت
كث متل املتكدمتني أينتا دتى أل فترتات ا نتعتال تتتيح فةصتا لدوستاء املوز تتة حستتب نتتوع اجلتتوس يفالستتل ،يففج توات التمويتتل( .)1031يفذكتتة
لدوه تتو مبص تتاحلهل يفاحتياج تتاهتل يفمض تتفاء ال تتا ع املؤسس تتي ديه تتا ،اثل الربازيل أل مراركة املةأة يف صول السدم يفاألمل التديفليني تتلال
يفض تتمال حع تتونهل كمواقو تتات متس تتايفايت ،ا تتا ا تتول ديفل ت ةض تتهل غت كافيتتة يفأل د تتم ذت ه املرتتاركة يفت ليلذتتا جانتتب متلايتتد األ يتتة متتل
__________
مسؤيفلية اجملدس املرتتعة دي مبوجب ميثاق األمم املتحدة(.)1032
()1026
()1027
()102٨
()1029

 ،S/PV.7044الصفحة .46
.S/2013/525
 ،S/2013/587املةفق.
 ،S/PV.7044الصفحة .90

__________
( )1030املةجع نفس  ،الصفحة .29
( )1031املةجع نفس  ،الصفحة .56
( )1032املةجع نفس  ،الصفحة .36

اجلديفل 1
اجللسات :املرأة والسالم واألمن
حمنت ت ت ت ت تتة اجلدست ت ت ت ت تتة
يفاترخيها

العود الفة ي

S/PV.6722
يف S/PV.6722
)(Resumption 1

تعةية األمني ال ام ل ال وتف
اجلوس ت ت تتي املت ت ت تةتعط ابلولا ت ت تتات
()S/2012/33

 23ش ت ت ت ت ت ت تتعا /فرباية
2012
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يفاثئق أخةى

ال ت ت تتد وات مت ت ت تالً ال ت ت ت ت ت تتد وات مت ت ت ت ت ت تالً
ابملادة  39يفغ ذا
ابملادة 37
 32ديفلة نوا

(أ)

املتكدمول

املمثدتة اخلاصتة لامتني مجي ت ت ت تتع أ ن ت ت ت تتاء
ال ت تتام امل ويت تتة ابل وت تتف اجملدت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتس(ب)،
اجلوس ت تتي يف ح ت تتا ت يفمجيع املد ويل
الوت تلاع ،يفيفكي تتل األم تتني
ال تتام ل مديتتات حفتتظ
الست تتالم ،يفاثدت تتة فةيت تتق
املوظمت ت ت ت ت ت تتات غ ت ت ت ت ت ت ت
احلكوميت ت ت ت تتة ال امت ت ت ت تتل
امل ت ت ابملت تةأة يفالس تتالم
يفاألم تتل ،يفرئ تتيس يفف تتد
ا حتتتاد األيفريف لتتدى
األمم املتحدة

العةار يفالتصويت (املؤيديفل
 امل ارضول  -املمتو ول)S/PRST/2012/3
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حمنت ت ت ت ت تتة اجلدست ت ت ت ت تتة
يفاترخيها

العود الفة ي

يفاثئق أخةى

ال ت ت تتد وات مت ت ت تالً ال ت ت ت ت ت تتد وات مت ت ت ت ت ت تالً
ابملادة  39يفغ ذا
ابملادة 37
امل ت تتديةة التوفي يت تتة هليئ ت تتة
األمتم املتحتدة لدمستايفاة
ت تتني اجلوست تتني يفمتكت تتني
املت ت ت ت ت تةأة (ذيئت ت ت تتة األمت ت ت تتم
املتحتتدة لدمتةأة) ،يفيفكيتتل
األم تتني ال تتام ل مدي تتات
حفظ السالم

S/PV.6759

 24نيست ت ت ت ت ت تتال/أ ةيل
2012

تعةي ت تتة األم ت تتني ال ت تتام ت تتل املت ت تةأة
S/PV.6852
 31تر ت ت تةيل األيفل /يفالسالم يفاألمل ()S/2012/732
رس ت ت ت ت تتالة مؤرخت ت ت ت تتة  2ترت ت ت ت ت تةيل
أكتو ة 2012
األيفل/أكتو ة  2012موجهتة
مىل األم تتني ال تتام م تتل املمثت تتل
التتدائم لغواتيمتتا لتتدى األمتتم
املتحدة ()S/2012/774
تعةيتتة األمتتني ال تتام تتل امل تةأة
S/PV.6877
 30تر ت تةيل الثت تتام /يفالست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتالم يفاألم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل
()S/2012/732
نوفمرب 2012
رس ت ت ت ت تتالة مؤرخت ت ت ت تتة  2ترت ت ت ت ت تةيل
األيفل/أكتو ة  2012موجهتة
مىل األم تتني ال تتام م تتل املمثت تتل
التتدائم لغواتيمتتا لتتدى األمتتم
املتحدة ()S/2012/774

املت تتديةة التوفي يت تتة
هليئ ت ت ت ت ت تتة األم ت ت ت ت ت تتم
املتح ت تتدة لدم ت تةأة،
يفيفكيت ت ت تتل األمت ت ت تتني
ال ت ت تتام ل مديت ت تتات
حفظ السالم
S/PRST/2012/23

 40ديفلة نوا

( )

تعةية األمني ال ام ل ال وتف
S/PV.6948
 17نيست ت ت ت ت ت تتال/أ ةيل اجلوس ت ت تتي يف ح ت ت تتا ت الوت ت ت تلاع
()S/2013/149
2013

 41ديفلة نوا

(ذت)

امل تتديةة التوفي ي تتة هليئ تتة
األمتتم املتحتتدة لدمتةأة،
يفيفكي ت تتل األمت تتني ال ت تتام
ل مديت ت ت ت ت تتات حفت ت ت ت ت تتظ
الس ت ت ت ت تتالم ،يفالةئيس ت ت ت تتة
يفال نت ت ت ت تتو املؤست ت ت ت تتس
ملوظمة تنامل الوستاء
األفةيعي ت تتات ،يفرئت ت تتيس
يففتتد ا حتتتاد األيفريف ،
يفاملمثدت ت ت ت ت تتة اخلاصت ت ت ت ت تتة
لامت تتني ال ت تتام ملوظمت تتة
حدف ال األقدستي
(الو تتاتو) امل وي تتة ابملت تةأة
يفالسالم يفاألمل
املمثتتل اخلتتاص لامتتني
ال ت ت تتام ،يفاثدت ت تتة فةيت ت تتق
املوظمت ت ت ت ت ت تتات غ ت ت ت ت ت ت ت
احلكوميت ت ت ت تتة ال امت ت ت ت تتل
امل ت ت ابملت تةأة يفالس تتالم
يفاألم تتل ،يفرئ تتيس يفف تتد
ا حت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاد األيفريف ،
يفاملةان ت ت ت ت ت تتب ال ت ت ت ت ت تتدائم
لدكةست ت ت ت تتي الةست ت ت ت تتويل
لدى األمم املتحدة

ال وت تتف اجلوس ت تتي يف ح ت تتا ت
S/PV.6984
 24حليةال/يونيت ت ت ت ت ت ت الولاع
رستالة مؤرختة  7حليةال/يونيت
2013
 2013موجهت ت ت تتة مىل األمت ت ت تتني
ال ت ت ت تتام م ت ت ت تتل املمث ت ت ت تتل ال ت ت ت تتدائم
لدممدك ت تتة املتحت ت تتدة لربي انيت ت تتا
ال ظم ت ت تتى يفأيةلو ت ت تتدا الرت ت تتمالية
ل ت ت ت ت ت ت ت تتدى األمت ت ت ت ت ت ت تتم املتح ت ت ت ت ت ت ت تتدة
()S/2013/335

مر ت ت ت ت ت ت تةيفع ن ت ت ت ت ت ت تةار  59ديفلة نوا
معت ت ت ت ت ت ت ت تتدم م ت ت ت ت ت ت ت ت تتل
 47ديفل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
(ح)
نت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توا
()S/2013/368

( )

املمث تتل اخل تتاص لام تتني
ال تتام ،يفاملع وثتتة اخلاصتتة
ملف تتو األم تتم املتح تتدة
الس ت ت ت ت ت ت تتامي لرت ت ت ت ت ت تؤيفل
الالجئت ت ت ت ت تتني ،يفاثدت ت ت ت ت تتة
موظمت ت ت ت ت تتة املعت ت ت ت ت تتادرات
الوس ت ت تتائية م ت ت تتل أج ت ت تتل
ال ت تتدل ت تتني اجلوست تتني،
يف ئ ت ت ت تتب رئ ت ت تتيس يفف ت ت تتد
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املتكدمول

العةار يفالتصويت (املؤيديفل
 -امل ارضول  -املمتو ول)

ئ ت ت ت تتب األم ت ت ت تتني
ال ت ت ت تتام ،يفمجي ت ت ت تتع
أ نت تتاء اجملدت تتس،
يفمجيت تتع املت تتد ويل
م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتال
ابملت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادة ،39
يف  39م ت ت ت ت ت ت تتد وا
م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتال
(د)
ابملادة 37

األمت ت ت تتني ال ت ت ت تتام،
يفمجي ت ت تتع أ ن ت ت تتاء
اجملدتتس(،يف) يفمجيتتع
امل ت تتد ويل م ت تتال
ابملت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادة ،37
يفمجيت تتع املت تتد ويل
مت ت ت ت تتال ابملت ت ت ت تتادة
(،39ز) يفاملةان ت تتب
ال ت تتدائم لدكةس ت تتي
الةست ت ت تتويل لت ت ت تتدى
األمم املتحدة
األمت ت ت تتني ال ت ت ت تتام ،العةار )2013( 2106
يفمجي ت ت تتع أ(ي) ن ت ت تتاء 0-0-15
اجملدس ،يفمجيع
امل ت تتد ويل م ت تتال
ابملت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادة ،37
يفمجيت تتع املت تتد ويل
مت ت ت ت تتال ابملت ت ت ت تتادة
 ،39يفاملةان ت ت ت ت ت تتب
ال ت ت تتدائم لالحت ت ت تتاد
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حمنت ت ت ت ت تتة اجلدست ت ت ت ت تتة
يفاترخيها

العود الفة ي

املةأة يفستيادة العتانول يفال دالتة
S/PV.7044
 1٨تر ت ت تةيل األيفل /ا نتعالية يف حا ت الوتلاع
رس ت ت ت ت تتالة مؤرخت ت ت ت تتة  3ترت ت ت ت ت تةيل
أكتو ة 2013
األيفل/أكتو ة  2013موجهتة
مىل األم تتني ال تتام م تتل املمثت تتل
التتدائم ألذر يجتتال لتتدى األمتتم
املتحدة ()S/2013/587

يفاثئق أخةى

ال ت ت تتد وات مت ت ت تالً ال ت ت ت ت ت تتد وات مت ت ت ت ت ت تالً
ابملادة  39يفغ ذا
ابملادة 37

مر ت ت ت ت ت ت تةيفع ن ت ت ت ت ت ت تةار  59ديفلة نوا
مع ت ت تتدم مت ت ت تتل 46
(ك)
ديفل ت ت ت تتة ن ت ت ت توا
()S/2013/614
تعةي ت ت ت ت ت تتة األم ت ت ت ت ت تتني
ال ت تتام ت تتل املت ت تةأة
يفالست تتالم يفاألم ت تتل
()S/2013/525

(ل)

ا حت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاد األيفريف ،
يفاملةانتتب التتدائم لالحتتتاد
األفةيع ت تتي ل ت تتدى األم ت تتم
املتحت ت ت ت تتدة ،يفاملةان ت ت ت ت تتب
الدائم لدكةسي الةسويل
امل تتديةة التوفي ي تتة هليئ تتة
األمتتم املتحتتدة لدمتةأة،
يفمف ت ت ت ت ت ت تتو األمت ت ت ت ت ت تتم
املتح ت ت ت ت تتدة الس ت ت ت ت تتامي
حلعتتوق اإلنستتال ( تتل
قةي ت ت ت ت ت ت ت تتق الت ت ت ت ت ت ت تتدايفل
ابلفيديو) ،يفاثدة فةيق
املوظمت ت ت ت ت ت تتات غ ت ت ت ت ت ت ت
احلكوميت ت ت ت تتة ال امت ت ت ت تتل
امل ت ت ابملت تةأة يفالس تتالم
يفاألم تتل ،يفرئ تتيس يفف تتد
ا حت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاد األيفريف ،
يفاملمثدت ت ت ت ت تتة اخلاصت ت ت ت ت تتة
ملوظمت تتة حدت تتف ت تتال
األقدسي امل وية ابملةأة
يفالست ت ت ت تتالم يفاألمت ت ت ت تتل،
يفكع ت ت ت ت ت ت املستر ت ت ت تتاريل
اخلاص ت ت ت ت ت تتني امل ت ت ت ت ت ت ت
ابلعن ت ت تتااي اجلوس ت ت تتانية
يف موظمت ت ت ت تتة األمت ت ت ت تتل
يفالت ت ت ت ت تتايفل يف أيفريفاب،
يفاملةان ت ت ت ت ت تتب ال ت ت ت ت ت تتدائم
لالحتاد األفةيعي

املتكدمول

العةار يفالتصويت (املؤيديفل
 -امل ارضول  -املمتو ول)

األفةيع ت ت تتي ل ت ت تتدى
األمت ت تتم املتحت ت تتدة،
يفاملةانت ت تتب الت ت تتدائم
لدكةسي الةسويل
األمت ت ت تتني ال ت ت ت تتام ،العةار )2013( 2122
يفمجي ت ت تتع أ ن ت ت تتاء 0-0-15
اجملدت ت ت ت تتس ،يف 44
م ت ت ت تتل امل ت ت ت تتد ويل
مت ت ت ت تتال ابملت ت ت ت تتادة
(،37م) يفمجيت ت ت ت ت تتع
امل ت تتد ويل م ت تتال
ابملت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادة ،39
يفاملةانت ت تتب الت ت تتدائم
لالحتاد األفةيعي

(أ) أرميويا ،يفمسعانيا ،يفأسرتاليا ،يفمستونيا ،يفمسةائيل ،يفأفغانستتال ،يفمنديفنيستيا ،يفميتةال (مجهوريتة  -اإلستالمية) ،يفأيةلوتدا ،يفمي اليتا ،يفالربازيتل ،يف دجيكتا ( ئتب
رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجيتة يفالتجتارة اخلارجيتة يفالرتؤيفل األيفريف يتة) ،يف توغالديش ،يف وتستوا  ،يف ت يف ،يفتتونس ،يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية ،يفمجهوريتة كتوراي،
يفستةي نكتتا ،يفالستتدفاديفر ،يفالستودال ،يفالستتويد (ابستتم دتدال الرتتمال األيفريف ) ،يفسويستةا (ابستم شتتعكة األمتتل العرتةي يف صتتفتها الوقويتتة) ،يففييتتت م،
يفكودا ،يفكيويا ،يفلكسمربغ ،يفليدتورتايل ،يفمصة ،يفاملكسيك ،يفنيعال ،يفالياابل.
(ب) مثَّل توغو (رئيس جمدس األمل) يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل.
( ) األرجوتتتني ،يفأرميويتتا ،يفمستتعانيا ،يفأسترتاليا ،يفمستتتونيا ،يفمستةائيل ،يفأفغانستتتال ،يفمنديفنيستتيا ،يفأيةلوتتدا ،يفمي اليتتا ،يفاب توا غيويتتا اجلديتتدة ،يفالربازيتتل ،يف تتوغالديش،
يف وتسوا  ،يفاتيدود ،يفتةكيا ،يفتةيويداد يفتوابغو ،يفتونس ،يفاجلمهورية ال ة ية السورية ،يفمجهوريتة كتوراي ،يفستدوفيويا ،يفالستودال ،يفالستويد (ابستم دتدال الرتمال
األيفريف ) ،يفسويست تةا ،يفش تتيدي ،يففيج تتي ،يفكازاخس تتتال ،يفكةيفاتي تتا ،يفكو تتدا ،يف تفي تتا ،يفلكس تتمربغ ،يفليتواني تتا ،يفليدتور تتتايل ،يفمص تتة ،يفاملكس تتيك ،يفالومس تتا،
يفنيج اي ،يفنيوزيدودا ،يفذولودا ،يفالياابل.
(د)
(ه)

مل يُدل اثل اب وا غيويا اجلديدة عيال.
مثيو يتتا ،يفاألردل ،يفمستتعانيا ،يفمستتتونيا ،يفأملانيتتا ،يفمنديفنيستتيا ،يفأيةلوتتدا ،يفمي اليتتا ،يفاب توا غيويتتا اجلديتتدة ،يفالربازيتتل ،يفالربتغتتال ،يف دجيكتتا ،يف وتستوا  ،يفالعوستتوة
يفاهلةسك ،يفجلر سديمال ،يفمجهورية تولانيا املتحدة ،يفاجلمهورية ال ة ية السورية ،يفجووب أفةيعيا ،يفالسدفاديفر (الوزية املكدف رؤيفل اإلدما ا جتما ي)،
يفسدوفيويا (ابسم شعكة األمل العرتةي) ،يفالستودال ،يفسويستةا ،يفشتيدي ،يفالفدعتني ،يففيجتي ،يففييتت م (ابستم التديفل األ نتاء يف را تة أمتم جوتوب شتةق
آستتيا) ،يفن تتة ،يفن غيلستتتال ،يفكازاخستتتال ،يفكوتتدا (ابستتم جممو تتة أصتتدناء امل تةأة يفا ستتم يفاألمتتل يف صتتفتها الوقويتتة) ،يفكولومعيتتا ،يفليتوانيتتا ،يفليدتورتتتايل،
يفماليلاي ،يفمصة ،يفميااار ،يفالوةيفي (يفزية الرؤيفل اخلارجية ،ابسم ددال الرمال األيفريف ) ،يفنيوزيدودا ،يفاهلود ،يفذولودا ،يفالياابل.
مثَّل ريفاندا (رئيس جمدس األمل) يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل؛ يفمثَّل مجهورية كوراي ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.
العيال ابسم ا حتاد األيفريف أدىل ئب رئيس يففد ا حتاد األيفريف .
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(يف)
(ز)

مرجع ممارسات جملس األمن ،ملحق 2013-2012
(ح)

( )

(ي)
(ك)

(ل)

(م)

األرجوتتتني ،يفمستتعانيا ،يفأسترتاليا ،يفمستتتونيا ،يفمستةائيل ،يفأملانيتتا ،يفأيفكةانيتتا ،يفأيةلوتتدا ،يفأيستتدودا ،يفمي اليتتا ،يفالربتغتتال ،يف دجيكتتا ،يف دغتتاراي ،يفالعوستتوة يفاهلةستتك،
يف ولودا ،يفتوغو ،يفاجلعل األسود ،يفاجلمهورية التريكية ،يفمجهورية كوراي ،يفالدااةك ،يفريفمانيا ،يفسدوفاكيا ،يفسدوفيويا ،يفالسويد ،يفشيدي ،يفغواتيما  ،يففةنسا،
يففودوتتدا ،يفنتتربص ،يفكةيفاتيتتا ،يفكوتتدا ،يفكوستتتاريكا ،يف تفيتتا ،يفلعوتتال ،يفلكستتمربغ ،يفليتترباي ،يفليتوانيتتا ،يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى يفأيةلوتتدا الرتتمالية،
يفمو كو ،يفالوةيفي  ،يفالومسا ،يفذوغاراي ،يفذولودا ،يفالو ايت املتحدة األمةيكية ،يفالياابل ،يفاليو ل.
األردل ،يفأرميويتتا ،يفمستتعانيا ،يفمستتتونيا ،يفمستةائيل ،يفمكتواديفر (يفزيتتة التتدفاع التتوق ) ،يفأملانيتتا ،يفأيفريفغتواي ،يفأيفغوتتدا ،يفأيفكةانيتتا ،يفأيةلوتتدا ،يفأيستتدودا ،يفمي اليتتا،
يفالربازيل ،يفالربتغال ،يف دجيكا ،يف دغاراي ،يف وتسوا  ،يفالعوسوة يفاهلةسك ،يف ولودا ،يفتةكيا ،يفاجلعل األسود ،يفجتلر ستديمال ،يفاجلمهوريتة الترتيكية ،يفاجلمهوريتة
ال ة ية السورية ،يفجووب أفةيعيا ،يفالدااةك ،يفريفمانيا ،يفسدوفاكيا ،يفسدوفيويا ،يفالسوغال ،يفالسودال ،يفالسويد (يفزية الدفاع ،ابسم ددال الرتمال األيفريف )،
يفسويس ت ت ةا ،يفشت تتيدي ،يففودو تتدا ،يفنت تتربص ،يفن ت تتة ،يفكةيفاتيت تتا ،يفكو تتدا ،يفكوست تتتاريكا ،يفكولومعي تتا ،يف تفي تتا ،يفلعو تتال ،يفليت تترباي ،يفليتواني تتا ( ئ تتب يفزي تتة اخلارجيت تتة)،
يفليدتورتايل ،يفماليلاي ،يفاملكسيك ،يف ميعيا ،يفالوةيفي  ،يفالومسا ،يفنيعال ،يفنيوزيدودا ،يفاهلود ،يفذوغاراي ،يفذولودا ،يفالياابل ،يفاليو ل
مثَّل غواتيما يفزية شؤيفل خارجيتها؛ يفمثَّتل املمدكتة املتحتدة يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفشتؤيفل الكموولتث (رئتيس جمدتس األمتل)؛ يفمثَّتل املغتةب ئتب يفزيتةه
لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل؛ يفمثَّل فةنسا يفزيةهتا حلعوق املةأة يفاملتحدثة الةمسية؛ يفمثَّل ريفاندا اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو احلكومة.
األرجوتني ،يفمسعانيا ،يفأسرتاليا ،يفمستونيا ،يفمستةائيل ،يفأملانيتا ،يفأيفريفغتواي ،يفأ يستدودا ،يفمي اليتا ،يفالربتغتال ،يف دجيكتا ،يف دغتاراي ،يفالعوستوة يفاهلةستك ،يف ولوتدا،
يفاتيدوتتد ،يفتةكيتتا ،يفتيمتتور  -ليرتتيت ،يفاجلعتتل األستتود ،يفاجلمهوريتتة الترتتيكية ،يفمجهوريتتة كتتوراي ،يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا ،يفالتتدااةك ،يفريفمانيتتا،
يفالسدفاديفر ،يفستدوفيويا ،يفالستويد ،يفسويستةا ،يففةنستا ،يففودوتدا ،يففييتت م ،يفكةيفاتيتا ،يفكوستتاريكا ،يف تفيتا ،يفلكستمربغ ،يفليتوانيتا ،يفليدتورتتايل ،يفاملمدكتة
املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية ،يف ميعيا ،يفالوةيفي  ،يفالومسا ،يفنيوزيدودا ،يفذوغاراي ،يفذولودا ،يفالو ايت املتحدة األمةيكية ،يفالياابل ،يفاليو ل
أرميويتتا ،يفمستتعانيا ،يفمستتتونيا ،يفمس تةائيل ،يفأملانيتتا ،يفمنديفنيستتيا ،يفأيفريفغ تواي ،يفأيةلوتتدا ،يفأيستتدودا ،يفمي اليتتا ،يفالربازيتتل ،يفالربتغتتال ،يف دجيكتتا ،يف دغتتاراي ،يف وتس توا ،
يفالعوسوة يفاهلةسك ،يف ولودا ،يف يالريفس ،يفاتيدود ،يفتةكيا ،يفتيمور  -ليريت ،يفاجلعل األستود ،يفجتلر ستديمال ،يفجتلر مارشتال (ابستم موتتدى جتلر احملتيط اهلتادمل)،
يفاجلمهوري تتة التر تتيكية ،يفاجلمهوري تتة ال ة ي تتة الس تتورية ،يفمجهوري تتة مع تتديفنيا اليوغوس تتالفية س تتا عا ،يفجو تتوب أفةيعي تتا ،يفجورجي تتا ،يفال تتدااةك ،يفريفماني تتا ،يفالس تتدفاديفر،
يفسدوفيويا ،يفالسويد (ابسم ددال الرمال األيفريف ) ،يفسويسةا ،يفشيدي ،يففودودا ،يففييت م ،يفن ة ،يفكةيفاتيا ،يفكودا ،يفكوستتاريكا ،يفكولومعيتا ،يف تفيتا ،يفليتوانيتا،
يفليدتورتايل ،يفماليلاي ،يفمصة ،يفاملكسيك ،يف ميعيا ،يفالوةيفي  ،يفالومسا ،يفنيج اي ،يفنيوزيدودا ،يفاهلود ،يفذوغاراي ،يفذولودا ،يفالياابل ،يفاليو ل.
أرميويا ،يفمسعانيا ،يفمستونيا ،يفأملانيا ،يفمنديفنيسيا ،يفأيفريفغواي ،يفأيةلودا ،يفمي اليا ،يفالربازيل ،يفالربتغال ،يف دجيكا ،يف وتسوا  ،يفالعوسوة يفاهلةستك ،يف تيالريفس،
يفاتيدوتتد ،يفتةكيتتا ،يفجتتلر ستتديمال ،يفجتتلر مارشتتال ،يفاجلمهوريتتة الترتتيكية ،يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية ،يفجوتتوب أفةيعيتتا ،يفجورجيتتا ،يفستتدوفيويا ،يفالستتويد،
يفسويست تةا ،يفش تتيدي ،يفن تتة ،يفكةيفاتي تتا ،يفكو تتدا ،يفكولومعي تتا ،يف تفي تتا ،يفليتواني تتا ،يفليدتور تتتايل ،يفم تتاليلاي ،يفمص تتة ،يفاملكس تتيك ،يف ميعي تتا ،يفالومس تا ،يفنيجت ت اي،
يفنيوزيدودا ،يفاهلود ،يفذولودا ،يفالياابل ،يفاليو ل.

تعميم املسائل املتعلقة ابملرأة والسزالم واألمزن يف قزرارات يف الع تةارات املتد ت ة يف مقتتار وتتود مواضتتي ية أختتةى .يف تتتةد األحكتتام
املتصتتدة تتو ايت مديتتات حفتتظ الستتالم يفالع ثتتات السياستتية يف ثتتات
جملس األمن
خالل الفرتة نيد ا ست ةا  ،يفاصل جمدس األمل مدرا أحكام تت دق و ت تتاء الس ت تتالم يف اجل ت تتدايفل م مذا ت دع ت تتت حتدي ت تتدا مب ت تتا يد ت تتي( :أ) نر ت تتة
ابملت تةأة يفالس تتالم يفاألم تتل يف نةاراتت ت اخلاص تتة عد تتدال م يو تتة يفيف نت تةارات مسترت ت تتاريل لر ت ت تؤيفل محاي ت ت تتة امل ت ت تةأة يفمستر ت ت تتاريل لدر ت ت تؤيفل اجلوس ت ت تتانية؛
(ب) ديفر ث ت ت ت تتة م يو ت ت ت تتة فيم ت ت ت تتا يت د ت ت ت تتق رتتيع ت ت ت تتات الةص ت ت ت تتد يفالتحدي ت ت ت تتل
تت دق مبسائل مواضي ية أخةى(.)1033
()1034
يفاإل الغ .
يفيتنتتمل اجلتتديفل  2حتتا ت أُدرجتتت فيهتتا تدتتك األحكتتام يف
يفخت ت ت تتالل الف ت ت ت تترتة نيت ت ت تتد ا س ت ت ت تتت ةا  ،تنت ت ت تتموت األحك ت ت ت تتام
ن تةارات يف يتتا ت رائستتية ا تُمتتدت يف مقتتار وتتود خاصتتة عدتتدال م يوتتة.
يفيتنمل اجلديفل  3األحكام ذات الصدة ابملةأة يفالسالم يفاألمتل التواردة ذات الصتدة ابملتةأة يفالستالم يفاألمتتل ،يف العتةارات املت دعتة عوتتود تتصتتل
عدتتدال أيف موتتاقق يوهتتا (انظتتة اجلتتديفل  ،)2د توات مىل احلكومتتات
__________
( )1033س ت تدنم اجملد ت تتس ،يف يان ت ت الةائس ت تتي امل ت تتؤر  31تر ت ت تةيل األيفل/أكت ت تتو ة يفاألق ت ت تةاف لت ت تتد م مرت ت تتاركة امل ت ت تةأة يف مديت ت تتات الست ت تتالم يفال مديت ت تتات
ِّ ،2012ابحلاجت ت تتة مىل ميت ت تتالء مليت ت تتد م ت ت تتل ا ذتم ت ت تتام املوهج ت ت تتي لتوفيت ت ت ت السياست تتية ،يفمدا ت لالنتهاكت تتات املةتكعت تتة ضت تتد امل ت تةأة ،يفقدعت تتات مىل
ا لتلام تتات املت دع تتة ابملت تةأة يفالس تتالم يفاألم تتل فيم تتا يع تتوم ت ت اجملد تتس م تتل
أ م تتال ،يفذل تتك ،يف مجد تتة أم تتور ،ملواص تتدة مدم تتا املوظ تتورات اجلوس تتانية
املالئمت تتة يف يف ايت ثت تتات األمت تتم املتح ت تتدة حلفت تتظ الست تتالم امل ويت تتة يفيف
جم ت ت ت ت ت ت ت تتا ت مواض ت ت ت ت ت ت ت تتي ية أخ ت ت ت ت ت ت ت تتةى ذات ص ت ت ت ت ت ت ت تتدة ابلس ت ت ت ت ت ت تتالم يفاألم ت ت ت ت ت ت ت تتل
(.)S/PRST/2012/23
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__________
( )1034لالقتتالع دتتى مليتتد متتل امل دومتتات رتتال التتو ايت يفالعتةارات املت دعتة
مديتات حفتظ الستالم يفالع ثتات السياستية يف ثتات وتاء الستالم ،انظتتة
اجللء ال اشة.
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اجلزء األول  -النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية
جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

العتةار  )2013( 2122تتل ا تلامت ميتتالء املستتائل املتصتتدة ابمل تةأة يفالستتالم
يفاألمت تتل مليت تتدا مت تتل ا ذتمت تتام يف كت تتل مت تتا يتصت تتل هبت تتا مت تتل جمت تتا ت ال مت تتل
املواض ت تتي ية املدرج ت تتة د ت تتى ج ت تتديفل أ مالت ت ت  ،مب ت تتا يف ذل ت تتك األخ ت تتار ال ت تتيت
هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية(.)1035

األقت ت تةاف امل وي ت تتة ابلولا ت تتات املس ت تتدحة أل تت ه ت تتد ابلتلام ت تتات حم ت تتددة
يفحمكومتتة آبجتتال زمويتتة مبكافحتتة ال وتتف اجلوستتي .يفقدتتب اجملدتتس يف
تتدة ن تةارات يفضتتع تةتيعتتات لدةصتتد يفالتحديتتل يفاإل تتالغ رتتال ال وتتف
اجلوس ت تتي املتص ت تتل ابلولا ت تتات أيف مواص ت تتدة توفي ت ت ت ذا ،يفد ت تتا مىل نر ت تتة
مستراريل لرؤيفل محاية املةأة يفمستراريل لدرتؤيفل اجلوستانية يف شتىت __________
ثتتات حفتتظ الستتالم يفالع ثتتات السياستتية .يفنتتةر اجملدتتس أينتتا اختتتاذ ( )1035انظ ت تتة أينت تتا الع ت تةار  ،)2013( 2129فيمت تتا يتصت تتل ابلعوت تتد امل وت تتول
”األخ ت تتار الت تتيت هتت تتدد الست تتالم يفاألمت تتل الت تتديفليني مت تتل جت تةاء األ مت تتال
تدا حمتددة األذتداف ضتد متةتكيب ا نتهاكتات أيف أ تةب تل لمت
اإلرذا ي تتة“ .يفرغ تتم أل اجملد تتس ن تتد س تتعق ل ت أل أدر مش تتارة مىل امل تةأة يف
العت تتوي د ت تتى ذلت تتك و ت تتد الوظت تتة يف ت تتدد مت تتل احل ت تتا ت املدرج ت تتة يف
العتةاريل  )2011( 19٨٨يف  ،)2012( 20٨2الدت يل اختت ا يف مقتتار
جديفل أ مال .
العود نفس  ،فإل ذ يل العةاريل نتد توتايف حتديتدا دتى التتوايل استت ةا
يفيف العتةارات املتصتتدة ابلعوتود املواضتتي ية (انظتتة اجلتتديفل  ،)3شتتدد
اجملد تتس د تتى أ ي تتة ا تم تتاد موظ تتور جوس تتام يف خمتد تتف اجمل تتا ت املتص تتدة
ص تتول الس تتدم يفاألم تتل ال تتديفليني .يفابإلض تتافة مىل ذل تتك ،أ تتةب اجملد تتس يف

جلوة جمدس األمتل ال امدتة مبوجتب العتةاريل  )1999( 1267يف 19٨9
( )2011رت تتال توظت تتيم العا ت تتدة يفمت تتا يت تةتعط ت ت مت تتل أفت تتةاد يفمجا ت تتات
يفمؤسستتات يفكيتتا ت يفجلوتتة جمدتتس األمتتل املورتتاة م تالً ابلع تةار 19٨٨
( )2011ل دعات رفع األمساء مل العائمة.

اجلديفل 2

القرارات املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن ،حس البلد :أحكام خمتارة
العةار

األحكام

مشاركة املرأة يف منع نشوب النزاعات وحلها
احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
الع ت تةار  )2012( 2053اث السد ات الكونغولية دى كفالة مجةاء انتداابت املعاق ات يفا نتداابت احملدية يف الونت املواستب يف ةيعتة
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل سدمية يفشفافة يفمتسمة ابملصدانية ،مبا يرمل كفالة احرتام حعوق اإلنسال يفاحلةايت األساسية ،يفاملراركة الكامدة
يفالف التتة لدم تةأة يف ال مديتتة ا نتدا يتتة ،يفت ليتتل مرتتاركة اجملتمتتع املتتدم يفالت تتايفل م ت  ،يفتكتتافؤ فتتةص ا ستتتفادة متتل
السا ع)
يفستتائط اإل تتالم  ،مبتتا يف ذلتتك يفستتائط اإل تتالم احلكوميتتة ،يفستتالمة مجيتتع املةشتتحني يفم تةانيب ا نتدتتاابت يفالرتتهود
يفالصحافيني يفاملداف ني ل حعوق اإلنسال يفاجلهات الفا دة مل اجملتمع املدم ،مبا يرمل الوساء (الفعةة )15
احلالة يف مايل
الع ت تةار  )2012( 2056يعة ابملسا ة املهمة اليت ميكل أل تعدمها املةأة يف موع نروب الولا ات يف واء السالم يفيف جهود الوساقة ،يفيتد و
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل مجيع األقةاف امل وية يف أزمة مايل مىل اختاذ تدا للايدة أ داد الوساء املراركات يف جهود الوساقة يفيرتدد دتى
أ ية هتيئة ظةيفف مواتية ملراركة املةأة خالل مجيع مةاحل مدية الوساقة (الفعةة )26
السا ع)
تقارير األمني العام عن السودان
الع ت تةار  )2012( 2057يهيتتب حبكومتتة مجهوريتتة جوتتوب الستتودال أل تتدت متتا يدتتلم متتل التتتدا لتحستتني مرتتاركة املتةأة يف م اجلتتة املستتائل
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل ال العة مل اتفاق السالم الرتامل املتؤر  2كتانول الثام/يوتاية  2005يفتةتيعتات مةحدتة متا تد ا ستتعالل يفلت ليتل
الةا نستاء جوتوب الستودال يف صتوع العتةارات ال امتة دتى املستتوايت كافتةً ،ستعل موهتا ترتجيع اضت الع املتةأة
السا ع)
اديفا ر نياديتتة ،يفضتتمال التمثيتتل املالئتتم لدمتةأة يف مديتتة توعتتيح دستتتور جوتتوب الستتودال ،يفتتتوف التتد م لدموظمتتات
الوسائية ،يفمواذنة املوانف اجملتم ية السدعية مزاء ندرة املةأة دى املراركة دى ندم املسايفاة مع الةجل (الفعةة )15

انظة أينا العةار  ،)2013( 2109الفعةة 21
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العةار

األحكام

احلالة يف الصومال
العةار  )2012( 2067يؤكد مل جديد ديفر املةأة اهلام يف موع الولا ات يفحدها يفيف واء السالم ،يفيؤكد أ ية مسا تها املتكافئة يفمراركتها
الكامدتتة يف مجيتتع اجلهتتود الةاميتتة مىل حفتتظ الستتالم يفاألمتتل يفت ليل تتا ،يفاتتث الستتد ات الصتتومالية دتتى مواصتتدة
الرتيفي للايدة متثيدها يف مجيع مستوايت صوع العةار يف املؤسسات الصومالية (الفعةة )٨

انظة أينا العةار  ،)2013( 2093الفعةة  ،31يف  ،S/PRST/2013/7الفعةة التاس ة
إدانة العنف ضد املرأة
احلالة يف أفغانستان
العةار  )2012( 2041يعة ان رغم التعدم ال ي َحت نعق يف مسالة املسايفاة ني اجلوسني ،مل النةيفري ل جهتود م تلزة ،مبتا يف ذلتك ال متل
دتتى حتعيتتق أذتتداف مديتتة نا دتتة لدعيتتاس لنتتمال حعتتوق الوستتاء يفالفتيتتات يفكفالتتة محايتتة مجيتتع الوستتاء يفالفتيتتات يف
أفغانستال مل ال وف يفا تداء ،يفمتت هل ابحلماية مبوجب العانول يفرمكانية الدجوء مىل العناء دى ندم املسايفاة مع
الةجتل ،يفيتتديل رتتدة التمييتتل يفال وتتف ضتتد الوستتاء يفالفتيتات ،يف ستتيما ال وتتف الةامتتي مىل موتتع الفتيتتات متتل ا لتحتتاق
ابملتتدارس ،يفيؤكتتد أ يتتة توفي ت ن تةارات جمدتتس األمتتل  ،)2000( 1325يف  ،)200٨( 1٨20يف ،)2009( 1٨٨٨
يف  ،)2009( 1٨٨9يف  ،)2010( 1960يفير ت مىل متتا تنتتموت متتل التلامتتات ت متتيم مةا تتاة املوظتتور اجلوستتام،
يفكفالة حصول الوساء اهلارابت مل ال وف ال ائدي دى مالذ آمل يوفة السالمة يفاألمتل (الفعةة )42

انظة أينا العةار  ،)2013( 2096الفعةة 43
احلالة يف مايل
الع ت تةار  )2012( 2056يتتد و مجيتتع األق تةاف يف تتال متتايل مىل يفنتتف مجيتتع انتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال؛ يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل،
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل يفيت تتديل ابخلصت تتوص اهلجم ت تتات احملت تتددة اهل ت تتدف دت تتى الس ت تتكال املت تتدنيني ،يفال و ت تتف اجلوست تتي ،يفجتويت ت تتد األقفت ت تتال اجلو ت تتود
يفاستددامهم ،يفالترةيد العسةي ،يفير يف ذ ا الصدد مىل مجيع نةارات املت دعتة ابملتةأة يفالستالم يفاألمتل يفابألقفتال يفالو تلاع
السا ع)
املسدح يفحبماية املدنيني يف الوتلاع املسدح ،يفيردد دى ضةيفرة تعدمي مةتكيب تدك األ مال مىل ال دالة (الفعةة )13
احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
الع ت تةار  )2013( 209٨يديل ردة حةكة  23مارس ،يفالعوات الدميعةاقية لتحةية ريفاندا ،يفالعوات الدميعةاقية املتحالفة ،يفحتالف التوقويني
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل متتل أجتتل كونغتتو حتتةة يفذات ستتيادة ،يفجتتيش التتةب لدمعايفمتتة ،يفنتتوة التحةيتتة الوقويتتة ،يفخمتدتتف مجا تتات املتتاي متتاي
يفكل اجلما ات املسدحة األخةى يفما تةتكعت متل وتف مستتمة يفانتهاكتات متواصتدة حلعتوق اإلنستال ،مبتا يف ذلتك
السا ع)
حتتا ت اإل تتدام رج تةاءات متتوجلة يفال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام يفجتويتتد األقفتتال يفاستتتددامهم دتتى ن تتاق كع ت ،
يفي التتب ال تونتتف كافتتة اجلما تتات املستتدحة فتتورا مجيتتع أشتتكال ال وتتف يفاألنر ت ة املل ل تتة لالستتتعةار يفال يعتتوم
أ نتتاؤذا حبتتل أنفستتهم يفملعتتاء أستتدحتهم ف تورا يف رتتكل دائتتم ،يفيكتتةر لكيتتد أل املس تؤيفلني تتل انتهاكتتات حعتتوق
حمدول مغعتتة أ متتاهلم يفلتتل يوظتتة يف أذديتتتهم لادمتتا يف العتوات
اإلنستتال يفانتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل ستتيُ َّ
املسدحة جلمهورية الكونغو الدميعةاقية أيف يف واصة أخةى مل نوات األمل التا ة لدديفلة (الفعةة )٨
احلالة يف الصومال
العةار  )2012( 2067يتتديل رتتدة ا نتهاكتتات اجلستتيمة يفاملوهجيتتة يفجتتتايفزات حعتتوق اإلنستتال التتيت تةتكعهتتا تتدة أقتةاف ،يفداصتتة حةكتتة
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
فورا ،يفيردد دى ضةيفرة مساءلة املسؤيفلني ل مجيع تدك ا نتهاكات يفالتجايفزات (الفعةة )1٨
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العةار

األحكام

الع ت تةار  )2013( 2093يتتديل مجيتتع اهلجمتتات ضتتد املتتدنيني يف الصتتومال ،يفيتتد و مىل الونتتف الفتتوري جلميتتع أ متتال ال وتتف ،مبتتا يف ذل تك
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام ،أيف ا تتتداءات دتتى املتتدنيني ،مبتتل فتتيهم الوستتاء يفاألقفتتال يفاألف تةاد ال تتامدول يف اجملتتال
اإلنسام ،مبا يركل انتهاكا لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعتوق اإلنستال ،يفيؤكتد دتى مستؤيفلية مجيتع
السا ع)
األقةاف يف الصومال ل الوفاء ابلتلاماهتا حلماية السكال املدنيني مل آاثر األ مال ال دائية ،سيما متل ختالل
تفتتادي أي استتتددام ر توائي أيف مفتتة لدعتتوة ،يفيرتتدد دتتى ض تةيفرة يفضتتع حتتد لافتتالت متتل ال عتتاب يفالترتتعث
حبعوق اإلنسال يفمساءلة مةتكيب اجلةائم (الفعةة )26
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
العةار  )2013( 20٨٨يتتديل ر تتدة اس تتتمةار انتهاك تتات الع تتانول ال تتديفيل اإلنس تتام يفالع تتانول ال تتديفيل حلع تتوق اإلنس تتال ،مب تتا يف ذل تتك جتوي تتد
تةق اجلوستتي يفستتائة أشتتكال
األقفتتال يفاستتتددامهم ،يفنتتتل املتتدنيني يفترتتويههم ،مبتتل فتتيهم األقفتتال ،يفا غتصتتاب يفالت ن
ال وف يفا خت اف ديفافع جوستية يفجوستانية ،يفاستتهداف األنديتات ال ةنيتة ،يفذلتك دتى يتد اجلما تات املستدحة،
تات هت تتدد الس تتكال يفك ت لك الس تتالم يفا س تتتعةار يف مجهوري تتة أفةيعي تتا
يفحتدي ت ًتدا ج تتيش ال تتةب لدمعايفم تتة ،يفذ تتي انتهاك ت ٌ
الوس ت ى يفاملو ع تتة ديفل اإلنديمي تتة ،يفي د تتب مىل مكت تتب األم تتم املتح تتدة املتكام تتل لعو تتاء الس تتالم يف مجهوري تتة أفةيعي تتا
الوس ت ى أل يعد ت تتل ذ ت ه ا نتهاكتتات التتيت ت تتال حعتتوق اإلنستتال يفستتائة ا نتهاكتتات التتيت تةتكعهتتا اجلما تتات
املسدحة ،يف سيما حبق األقفال يفالوساء (الفعةة )13
التزامات األطراف احملددة واحملكومة آبجال زمنية كافحة العنف اجلنسي
تقارير األمني العام عن السودان
الع ت تةار  )2012( 2057ي التتب مجيتتع األق تةاف ابلكتتف فتتورا تتل مجيتتع أشتتكال ال وتتف يفانتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال املةتكعتتة حبتتق الستتكال
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل املدنيني يف جووب السودال ،يف ستيما ال وتف اجلوستام ،مبتا يف ذلتك ا غتصتاب يفغت ه متل أشتكال ال وتف اجلوستي،
يفكت لك مجيتع ا نتهاكتات يفأشتكال اإليت اء املوجهتة ضتد األقفتال يف انتهت ٍ
اك لدعتتانول التديفيل املو عتق ،متل نعيتل جتويتتد
السا ع)
األقفتال يفاستتددامهم ،يفنتتدهم يفترتويههم متدا ،يفاخت تافهم ،يفا تتداءات دتى املتدارس يفاملسترتفيات ،يفيتتد و مىل
الت هد ابلتلامات حمددة يفمعيدة رقار زم ملكافحة ال وف اجلوسي يففعا لدعةار ( )2010( 1960الفعةة )10

انظة أينا العةار  ،)2013( 2109الفعةة 14
العةار  )2013( 2113ي التتب ال تكتتف أقتةاف الو تلاع فتتورا تتل مجيتتع أ متتال ال وتتف اجلوستتي ،يفأل لخت دتتى اتعهتتا يفتوفت التلامتتات
حمددة يفحمكومة آبجتال زمويتة مبكافحتة ذت ا ال وتف ،يففعتا لدعتةار  ،)2013( 2106يفي دتب مىل ال مديتة املدتد تة
لالحتتاد األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف دارفتتور أل تعتتدم تعةيتةا تل ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام ،يفأل تعتتيِّنم كت لك متتدى
التعتتدم احملتتةز يف ستتعيل العنتتاء دتتى ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام ،مبتتا يف ذلتتك تتل قةيتتق العيتتام يف الونتتت املواستتب
ت يني مسترارات لرؤيفل محاية املةأة( ... ،الفعةة )25
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
العةار  )2013( 2121يهيتتب كتتل أقتةاف الوتلاع املستتدح يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوست ى ،مبتتا فيهتتا واصتتة حتتتالف ستتيديكا ،أل تصتتدر أيفامتتة
يفاضتتحة حتظتتة ال وتتف اجلوستتي يفكت لك يهيتتب تدتتك األقتةاف أل تع تتع يفتوفت الت تل ٍ
امات حمت نددة رتتال التحعيتتق يف
َ
الونتتت املواستتب يف ا تتتداءات املل ومتتة متتل أجتتل مستتاءلة اجلوتتاة ،مبتتا يتفتتق يفنتةار اجملدتتس  ،)2010( 1960يفأل
تيسة لنحااي ال وف اجلوسي الوصول فوراً مىل اخلدمات املتاحة (الفعةة )16

انظة أينا العةار  ،)2013( 2127الفعةة 23
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العةار

األحكام

رصد العنف اجلنسي املرتبط ابلنزال وحتليله واإلبالغ عنه
تقارير األمني العام عن السودان
الع ت تةار  )2012( 2057يؤكد مل جديتد أ يتة تتوافة اخلتربة يفالتتدريب املواستعني يف املستائل اجلوستانية يف الع ثتات التيت صتدر رتاهنا تكديتف
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل متتل جمدتتس األمتتل ،يففعتتا لدعتةاريل  )2000( 1325يف  ،)200٨( 1٨20يفيرت مىل ضتةيفرة التصتتدي ستتتددام
ال وتتف ضتتد املتةأة يفالفتتتاة كتتاداة حتتةب ،يفيت دتتع مىل ت يتتني مسترتتاريل يف جمتتال محايتتة امل تةأة يففعتتا لدع تةارات 1٨٨٨
السا ع)
( ،)2009يف  ،)2009( 1٨٨9يف  ،)2010( 1960يفي دت ت تتب مىل األمت ت تتني ال ت ت تتام أل ينت ت تتع تةتيعت ت تتات لدةصت ت تتد
يفالتحديتتل يفاإل تتالغ تتل ال وتتف اجلوستتي املتصتتل ابلوتلاع ،مبتتا يف ذلتتك ا غتصتتاب يف حتتاليت الوتلاع املستتدح يفمتتا تتد
انتهتتاء الوتلاع يفغ تتا متتل احلتتا ت ذات الصتتدة توفيت العتةار  ،)2009( 1٨٨٨حستتب ا نتنتتاء ،يفيرتتجع ثتتة
األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب الستتودال ،يفكت لك حكومتتة مجهوريتتة جوتتوب الستتودال دتتى م اجلتتة ذت ه املستتائل رتتكل
ف ال (الفعةة )29

انظة أينا العةار  ،)2013( 2109الفعةة 40
احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
الع ت تةار  )2013( 209٨أيذل لع ثة موظمة األمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية ،مل خالل وصةذا ال سكةي،
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل حتعيعا لدهدفني املعيوني يف الفعةة [ 11مل العةار] ،ابختاذ مجيع التدا الالزمة لتوفي املهام التالية ل قةيق نواهتتا
ال ادية يفلواء التدخل التا ع هلا ،حسب ا نتناء:
السا ع)

(أ)

…
’‘3

محاية املدنيني

 ...يفي دتتب مىل الع ثتتة أل تكفتتل مدمتتا الر تواغل املت دعتتة حبمايتتة األقفتتال يف مجيتتع جوانتتب مدياهتتتا
يفاجلوانتتب ا س ترتاتيجية ل مده تتا يفاإلس تةاع توفي ت تةتيعتتات الةص تتد يفالتحدي تتل يفاإل تتالغ املت دع تتة ابل و تتف
اجلوسي املةتعط ابلولاع دى الوحو ال ي د ا ملي العةار  ،)2010( 1960يفت يني مستراريل يف جمال
محايتتة امل تةأة لدتواصتتل متتع أق تةاف الو تلاع لدحصتتول متتوهم دتتى ت هتتدات مبوتتع يفمواجهتتة ال وتتف اجلوستتي
املةتعط ابلولاع (الفعةة )12

املستشارون لشؤون محاية املرأة واملستشارون للشؤون اجلنسانية
تقارير األمني العام عن السودان
الع ت تةار  )2012( 2057يؤكد مل جديتد أ يتة تتوافة اخلتربة يفالتتدريب املواستعني يف املستائل اجلوستانية يف الع ثتات التيت صتدر رتاهنا تكديتف
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل متتل جمدتتس األمتتل ،يففعتتا لدعتةاريل  )2000( 1325يف  ،)200٨( 1٨20يفيرت مىل ضتةيفرة التصتتدي ستتتددام
ال وتتف ضتتد املتةأة يفالفتتتاة كتتاداة حتتةب ،يفيت دتتع مىل ت يتتني مسترتتاريل يف جمتتال محايتتة امل تةأة يففعتتا لدع تةارات 1٨٨٨
السا ع)
( ،)2009يف  ،)2009( 1٨٨9يف ( )2010( 1960الفعةة )29
العةار  )2012( 2063ي الب أقةاف الوتلاع ال تتد دى الفور التدا املالئمة حلماية املدنيني ،مبا يرمل الوساء يفاألقفال ،متل مجيتع
أشتتكال ال وتتف اجلوستتي ،مترتتياً متتع العتةار  )200٨( 1٨20املتتؤر  19حليةال/يونيت 200٨؛  ...يفيؤكتتد كت لك
دتتى ض تةيفرة مدرا محايتتة الوستتاء يفاألقفتتال متتل ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام ،كجتتلء متتل ا سترتاتيجية الرتتامدة دتتى
ن اق الع ثة حلماية املدنيني اليت يةد حتديدذا يف الفعةة [ 3مل العةار] ،يفي دب مىل األمني ال ام أل اةص دى أل
تو نِّف ت ال مدي تتة املدتد تتة لالحت تتاد األفةيع تتي يفاألم تتم املتح تتدة يف دارف تتور األحك تتام ذات الص تتدة م تتل الع تةارات 1325
( )2000يف  )200٨( 1٨20يف  )2009( 1٨٨٨املت ت ت ت تتؤر  30أيدول/ست ت ت ت تتعتمرب  ،2009يف )2009( 1٨٨9
املؤر  5ترةيل األيفل/أكتو ة  2009يف  )2010( 1960املؤر  16كانول األيفل/ديسمرب  ،2010مبا يف ذلك
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العةار

األحكام

مراركة الوساء ل قةيق ت يني مسترارات لرؤيفل احلمايتة ،يفأل يُن نتمل تعتاريةه املعدمتة مىل اجملدتس م دومتات تل
ذلك (الفعةة )21
الع ت تةار  )2013( 2109يؤكتتد متتل جديتتد أ يتتة أل يتتوافة يف الع ثتتات املورتتاة تكديت ٍ
تف متتل جمدتتس األمتتل اخلتتربةُ يفالتتتدريب املواستتعال يف املستتائل
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل اجلوس تتانية يفذل تتك يففع تتا ألحك تتام الع تةارات  )2000( 1325يف  )200٨( 1٨20يف  ،)2013( 2106يفيرت ت مىل
ضةيفرة التصدي ستددام ال وف ضد املةأة يفالفتاة كاداة لرل احلةب ،يفيةحب ت يني مستراريل لرتؤيفل محايتة املتةأة
السا ع)
يففعا لدعةارات  )2009( 1٨٨٨يف  )2009( 1٨٨9يف  )2010( 1960يف ( ... )2013( 2106الفعةة )40
العةار  ... )2013( 2113يفي د ت تتب مىل األم ت تتني ال ت تتام أل ا ت تتةص د ت تتى أل تو نِّفت ت ت ال مدي ت تتة املدتد ت تتة األحك ت تتام ذات الص ت تتدة م ت تتل العت ت تةار
 )2000( 1325يفالعتةارات املةتع تتة ت املت دعتتة ابملتةأة يفالستتالم يفاألمتتل ،مبتتا يف ذلتتك د تتم مرتتاركة املتةأة يف مجيتتع
مةاحتل مديتات الستالم ،يفداصتة يف تستوية الو تلا ات ،يفالتد تيط يف وتاء الستالم يف فترتة متا تد الو تلاع ،مبتا يرتمل
نمل تعاريةه املعدمة مىل
موظمات اجملتمع املدم الوسوية ،يف ل قةيق ت يني مستراريل يف الرؤيفل اجلوسانية ،يفأل يُ ن
اجملدس م دومات ل ذلك (الفعةة )25
احلالة يف الصومال

الع ت تةار  )2013( 2093ي دب أينا مىل ثة ا حتاد األفةيعي يف الصومال أل ت لز محاية ال فل يفاملتةأة يف أنرت تها يف مدياهتتا ،ستعل موهتا
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل ت يتتني مسترتتار لرتؤيفل محايتتة ال فتتل يفمسترتتار لرتؤيفل محايتتة املتةأة يف مقتتار وصتتةذا املتتدم احلتتايل لت متتيم مةا تتاة
محاية ال فل يفاملةأة داخل الع ثة (الفعةة )13
السا ع)
العةار  )2013( 2102يعتةر أينا أل ترمل يف ية ثة األمم املتحدة لتعدمي املسا دة مىل الصومال ما يدي... :
(د) املسا دة يف واء ندرات حكومة الصومال ا حتادية يف اجملا ت التالية:
’ ‘1ت ليل احرتام حعوق اإلنسال يفمتكتني املتةأة ،مبتا يف ذلتك متل ختالل تتوف مسترتاريل يف الرتؤيفل
اجلوسانية يفمستراريل يف حعوق اإلنسال؛
…
’ ‘3موتتع ال وتتف اجلوستتي يفال وتتف اجلوستتام امل تةتع ني حبتتا ت الو تلاع ،مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل تتتوف
مستراريل يف جمال محاية املةأة (الفعةة )2

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
الع ت تةار  )2013( 209٨أيذل لع ثة موظمة األمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية ،مل خالل وصةذا ال سكةي،
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل حتعيعا لدهدفني املعيوني يف الفعةة [ 11مل العةار] ،ابختاذ مجيع التدا الالزمة لتوفي املهام التالية ل قةيق نواهتتا
ال ادية يفلواء التدخل التا ع هلا ،حسب ا نتناء؛
السا ع)
(أ) محاية املدنيني
…
’ ... ‘3يفي دتتب مىل الع ثتتة أل تكفتتل مدمتتا الر تواغل املت دعتتة حبمايتتة األقفتتال يف مجيتتع جوانتتب مدياهتتتا
يفاجلوانتتب ا س ترتاتيجية ل مده تتا يفاإلس تةاع توفي ت تةتيعتتات الةص تتد يفالتحدي تتل يفاإل تتالغ املت دع تتة ابل و تتف
اجلوسي املةتعط ابلولاع دى الوحو ال ي د ا ملي العةار  ،)2010( 1960يفت يني مستراريل يف جمال
محايتتة امل تةأة لدتواصتتل متتع أق تةاف الو تلاع لدحصتتول متتوهم دتتى ت هتتدات مبوتتع يفمواجهتتة ال وتتف اجلوستتي
املةتعط ابلولاع (الفعةة )12
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العةار

األحكام

احلالة يف مايل

الع ت تةار  )2013( 2100يعةر أل ترمل يف ية ثة األمم املتحدة املتكامدة املت ددة األ اد لتحعيق ا ستعةار يف مايل ما يدي:
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل …
السا ع)
( ) محاية املدنيني يفموظفي األمم املتحدة
…
’ ‘2توف محاية خاصة لدوساء يفاألقفتال املتنتةريل متل الوتلاع املستدحُ ،ستعل موهتا نرتة مسترتاريل م ويتني
حبماية ال فل يفمستراريل م ويني حبماية املةأة ،يفتدعية احتياجات ضحااي ال وف اجلوستي يفاجلوستام يف
الولاع املسدح (الفعةة )16
احلالة يف كوت ديفوار

الع ت تةار  )2013( 2112يعةر ك لك أل ترمل يف ية ثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار ما يدي:
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل …
السا ع)
(يف) د م ا متثال لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال
…
توف محاية خاصة لدوساء املتنةرات مل الوتلاع املسدح ،مبا يف ذلك مل خالل نرة مستراريل لرؤيفل
محايتتة امل تةأة ،يفكفالتتة ت توافة اخل تربات يفالتتتدريب يف اجملتتال اجلوستتام ،حستتب ا نتنتتاء يفيف حتتديفد امل توارد
املتاحت تتة ،يففعت تتا لدع ت تةارات  )2009( 1٨٨٨املت تتؤر  30أيدول/ست تتعتمرب  ،2009يف )2009( 1٨٨9
امل ت ت ت ت ت ت تتؤر  5ترت ت ت ت ت ت ت تةيل األيفل/أكت ت ت ت ت ت ت تتو ة  ،2009يف  )2010( 1960امل ت ت ت ت ت ت تتؤر  16ك ت ت ت ت ت ت تتانول األيفل/
ديسمرب  ،2010يف  )2013( 2106املؤر  24حليةال/يوني ( 2013الفعةة )6
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
العةار  )2013( 2121يعتتةر أل ي تتلز يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوست ى يفي تتدهلا دتتى الوحتتو
التايل:
…
(د) ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها:
ا توتتاء خصوصتتا ةصتتد ا نتهاكتتات يفا تتتداءات التتيت تُةتكتتب ضتتد األقفتتال يفك ت لك ا نتهاكتتات
املةتكع تتة ض تتد الوس تتاء مب تتا فيه تتا مجي تتع أش تتكال ال و تتف اجلوس تتي يف س تتياق الو تلاع املس تتدح ،يفاملس تتا دة يف
التحعيق فيها يفم الغ جمدتس األمتل هبتا ،يفذلتك ستعل موهتا نرتة املسترتاريل املدصصتني لرتؤيفل محايتة
املةأة يفشؤيفل محاية ال فل (الفعةة )10
التدابري املتذنة ضد مرتكيب العنف اجلنسي
احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
الع ت تةار  )2012( 207٨يعتتةر ستةايل التتتدا املرتتار مليهتتا يف الفعتتةة [ 3متتل العتةار] دتتى األفتةاد التتتالني ،يف دتتى الكيتتا ت التاليتتة ،حستتب
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل ا نتناء ،يفيففعاً ملا حتدده جلوة جمدس األمل املوراة مال ابلعةار :)2004( 1533
السا ع)
…
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العةار

األحكام
(ه)

األفةاد أيف الكيا ت ال امدول يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية ال يل يةتكعول انتهاكات جسيمة تو وي
دتتى استتتهداف األقفتتال أيف الوستتاء يف حتتا ت الو تلاع املستتدح ،مبتتا يف ذلتتك العتتتل يفالترتتوي يفال وتتف
اجلوسي يفا خت اف يفالترةيد العسةي (الفعةة )4

احلالة يف الصومال

الع ت تةار  )2013( 2093يع تتةر أين تتا أل تس تتةي الت تتدا ال تواردة يف الفع تةات  1يف  3يف  7م تتل الع تةار  )200٨( 1٨44امل تتؤر  20تر تةيل
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل الثام/نوفمرب  200٨دى األفةاد ال يل تسميهم الدجوة ،يفأل تسةي أحكام الفعةتني  3يف  7مل ذلك العةار دى
الكيا ت اليت تسميها الدجوة ،يفذلك لال تعارات التالية:
السا ع)
…
(ذت) أهن تتم مس تؤيفلول تتل ارتك تتاب انتهاك تتات لدع تتانول ال تتديفيل الواج تتب الت عي تتق يف الص تتومال تو تتوي د تتى
استتتهداف املتتدنيني ،مبتتل فتتيهم األقفتتال يفالوستتاء ،يف حتتا ت الو تلاع املستتدح ،مبتتا يف ذلتتك أ متتال العتتتل
يفالتروي يفال وف اجلوسي يفاجلوسام يفشل اهلجمات دى املدارس يفاملسترتفيات يفا خت تاف يفالترتةيد
العسةي (الفعةة )43
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
الع ت تةار  )2013( 2127ي تتةب تتل ا تلامت العتتوي أل يوظتتة ستتة ة يف فتتة تتتدا ذادفتتة ،مبتتا يف ذلتتك حظتتة الستتفة يفجتميتتد األصتتول ،ضتتد
(املتدت ت مبوج تتب الفص تتل األف تةاد ال ت يل ي مدتتول دتتى تعتتويض الستتالم يفا ستتتعةار يفاألمتتل ،مبتتا يف ذلتتك متتل ختتالل ا ل تةا يف أ متتال هتتتدد
أيف توتهك ا تفانات ا نتعالية ،أيف اب لةا يف أ مال أيف د م أ مال هتدد أيف ت ةنل ال مديتة السياستية أيف تنتةم أيفار
السا ع)
ال وف ،مبا يف ذلك متل ختالل انتهاكتات حعتوق اإلنستال ،يفالعتانول اإلنستام التديفيل أيف جتويتد أيف استتددام األقفتال
يف الولا تتات املستتدحة انتهاكتتا لدعتتانول التتديفيل املو عتتق ،أيف ال وتتف اجلوستتي أيف د تتم اجملمو تتات املستتدحة غت املرتةيف ة
أيف الر تتعكات اإلجةامي تتة م تتل خ تتالل ا س تتتغالل غ ت املر تةيفع لدم توارد ال عي ي تتة ،مب تتا فيه تتا امل تتاس ،يف مجهوري تتة أفةيعي تتا
الوس ى ،أيف مل خالل انتهاك احلظة املفةيف دى األسدحة مبوجب الفعةة [ 54مل العةار] (الفعةة )56
اجلديفل 3

القرارات املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن ،حس البلد :أحكام خمتارة
العةار

األحكام

التعزاون بززني األمززم املتحززدة واملنظمززات اإلقليميزة ودون اإلقليميززة يف صززون السززالم واألمززن الزدوليني :تعزيززز العالقززة بززني األمززم املتحززدة
واملنظمات اإلقليمية ،و سيما ا حتاد األفريقي ،يف جمال صون السالم واألمن الدوليني
العةار  )2012( 2033ي يد لكيد الديفر احليوي لدمةأة يف جمال موع نروب الوتلاع يفتسويت  ،يفيف مفايفضات الستالم ،يفجهتود وتاء الستالم
يفحفظ  ،يفيف جمايل ا ستجا ة اإلنسانية يفم ادة العواء فيما تتد الو تلاع ،يفيردد دتتى ض تةيفرة أل ت مل األمم املتحدة
يفا حتاد األفةيعي دى كفالتتة مش ت تةاك املةأة دى ل تتو كامل يفمدما املوظورات اجلوساني تتة ركل اتم يف مجيع اجلهتود
الةامية مىل محالل السالم يفاألمل اليت تع هلا املوظمتال ،مبا يف ذلك ل قةيق واء العدرات الالزمة (الفعةة )12
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم :كج متعدد األبعاد
العةار  )2013( 20٨6يكةر لكيد أ ية العيام ،لدى منراء يفجتديد يف ايت ثات األمم املتحدة ،تنميوها أحكاما رال ت ليل املسايفاة
تتني اجلوستتني يفمتكتتني امل تةأة يف حتتا ت متتا تتد انتهتتاء الو تلاع يف رتتال األقفتتال يفالو تلاع املستتدح ،وستتائل موهتتا ت يتتني
مسترتتاريل لدرتؤيفل اجلوستتانية ،يفمسترتتاريل يفخترباء يف شتؤيفل محايتتة الوستتاء ،يفمسترتتاريل يف شتؤيفل محايتتة ال فتتل،
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العةار

األحكام
حس تتب ا نتن تتاء ،يفيةح تتب تتد وة األم تتني ال تتام مىل ت لي تتل مر تتاركة الوس تتاء يفمتث تتيدهل يفمشت تةاكهل يف مو تتع نر تتوب
الولا ات املسدحة يفحدها يفيف واء السالم ،مضافة مىل ت ليل ا لتلام ابلتصدي لدتحتدايت أمتام مرتاركة الوستاء دتى
مجيع املستوايت (الفعةة )12

األسلحة الصغرية
العةار  )2013( 2117اتث التتديفل األ نتتاء يفكيتتا ت األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتات احلكوميتتة الديفليتتة يفاإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة ،دتتى اختتتاذ
مليتتد م تتل الت تتدا لتيس ت مر تتاركة امل تةأة د تتى ل تتو ف تتال يفذ تتادف يف مجي تتع مدي تتات ص تتوع السياس تتات يفخت ي ه تتا
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
يفضتتع خ تتط نتتلع الستتالح يفالتس تةيح يفم تتادة اإلدمتتا يفمصتتالح ن تتا ي ال دالتتة يفاألمتتل مىل مش تةاك امل تةأة يف حتديتتد
يفمةا ت تتاة ا حتياجت تتات اخلاصت تتة لدوست تتاء يفاألقفت تتال املوتست تتعني مىل الع ت توات املست تتدحة يفاجلما ت تتات املست تتدحة ،يفكفالت تتة
استتتفادهتل ص تتورة كامدتتة م تتل ذ ت ه ال تربام  ،س تتعل موه تتا الترتتايفر م تتع اجملتمتتع امل تتدم ،مب تتا يف ذلتتك م تتع املوظم تتات
الوسائية ،حسب ا نتناء (الفعةة )12
األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية
العةار  )2013( 2129يفمذ ير مىل اختاذ العةار  ، 2122يفمذ يؤكد جمددا ا تلام تكثيف ا ذتمتام الت ي يوليت مىل املستائل املت دعتة ابملتةأة
يفالستتالم يفاألمتتل يف كتتل جمتتا ت مد ت املواضتتي ية ذات الصتتدة املدرجتتة يف جتتديفل أ مال ت  ،مبتتا يف ذلتتك يف ستتياق
األخ ار اليت هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية (الفعةة ال اشةة مل الديعاجة)

 - 32األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية
ينت ت دع ت ت مةك تتل األم تتم املتح تتدة ملكافح تتة اإلرذ تتاب املور تتا ح تتديثا،
عرض عام
خت تتالل الفت تترتة نيت تتد ا ست تتت ةا  ،عت تتد جمدت تتس األمت تتل أر ت تتع يف مق ت تتار مكت ت ت تب فةن ت تتة ال م ت تتل امل وي ت تتة ابلتوفي ت ت ت يف جم ت تتال مكافح ت تتة
جدستتات ،يفاخت ت ثالثتتة نتةارات ،اثوتتال موهتتا يف مقتتار الفصتتل الستتا ع ،اإلرذاب(.)1036
يفسدنط املتكدمول النوء دى الصالت التيت تتلداد متانتة تني
يفا تمد يانني أدىل هبما الةئيس يف مقار العود امل وول ”األخ تار التيت
املوظمتتات اإلرذا يتتة يفاجلةميتتة املوظمتتة تترب الوقويتتة .يفشتتدديفا دتتى نيمتتة
هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية“.
است ت ترتاتيجية األم ت تتم املتح ت تتدة ال املي ت تتة ملكافح ت تتة اإلرذ ت تتاب ،يفد ت ت توا مىل
تعزيز التعاون الدويل
توفي ت ذا ابلكامتتل .يفشتتدد تتض املتكدمتتني دتتى أ يتتة اح ترتام ستتيادة
شت ت تتدد األمت ت تتني ال ت ت تتام ،يف محاقت ت ت ت املعدمت ت تتة مىل اجملدت ت تتس يف الع تتانول ،س تواء يف مكافح تتة اإلرذ تتاب يفكت تتد لدح تؤيفل ديفل انتر تتار
 4أاير/متتايو  ،2012دتتى ضتةيفرة الرتكيتتل دتتى الظتةيفف التتيت تفنتتي اإلرذ تتاب( .)1037يفحظ تتي ان ترتاح األم تتني ال تتام ت ي تتني موس تتق ملكافح تتة
مىل انتر تتار اإلرذ تتاب ،يفاتع تتاع هن ت ت متكام تتل مزاء اإلرذ تتاب يفالت تتةف __________
( ،S/PV.6765 )1036الصفحة .3
ال ويت ت تتف يتجست ت تتد يف اس ت ت ترتاتيجية األمت ت تتم املتحت ت تتدة ال امليت ت تتة ملكافحت ت تتة
( )1037املةجع نفس  ،الصتفحة ( 4أملانيتا)؛ يفالصتفحة ( ٨التو ايت املتحتدة)؛
اإلرذتتاب .يفحتتث أينتتا التتديفل األ نتتاء دتتى ا ستتتفادة الكامدتتة متتل
يفالصت تتفحة ( 16كولومعيت تتا)؛ يفالصت تتفحة ( 22اهلوت تتد)؛ يفالصت تتفحة 23
خدمات فةنة ال مل امل وية ابلتوفي يف جمال مكافحة اإلرذاب ،يفأكد
(جوتوب أفةيعيتتا)؛ يفالصتتفحة ( 27فةنستا)؛ يفالصتتفحة ( 2٨الربتغتتال)؛
يفالصفحة ( 31أذر يجال).
أن ت جيتتب دتتى اجملتمتتع التتديفيل أل ي متتل يتتدا يف يتتد .يفهل ت ا الستتعب،
أ تتةب تتل أمد ت يف أل تعتتةر التتديفل األ نتتاء منرتتاء موصتتب موستتق
األمم املتحدة ملكافحة اإلرذاب .يفأشار أينا مىل الديفر احلاسم ال ي
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