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   )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨       القرار     
      ٢٠٠٩      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠            املعقودة يف     ٦١٩٥     لسته                       الذي اختذه جملس األمن يف ج    

  
              إن جملس األمن،  
  )     ٢٠٠٥   (    ١٦١٢   و  )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥            لقــــرارات  ا                         التزامــــه بتنفيــــذ                      إذ يعيــــد تأكيــــد  

             ذات الـــصلة                    يـــع البيانـــات   مج و  )     ٢٠٠٩   (    ١٨٨٢   و  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠   و  )     ٢٠٠٦   (  ٧٤ ٦ ١  و
   ،                     تنفيذا متواصال وتاما                الصادرة عن رئيسه

      لكـن     ، و )S/2009/362   (    ٢٠٠٩        يوليـه   /     متوز  ١٦                            بتقرير األمني العام املؤرخ            وإذ يرحب   
                                  سألة العنـف اجلنـسي يف حـاالت                            فيمـا يتعلـق مبـ                               عـدم إحـراز التقـدم        ل       القلق        بالغ             يساوره          ال يزال 

      علـى     ،        وإذ يالحظ                                                         سيما العنف املوجه ضد املرأة والطفل، وخاصة البنات،                         الرتاع املسلح، وال  
                  يف شىت أحناء العامل،      ترتكب                   أعمال العنف اجلنسي    أن    ،                              النحو املوثق يف تقرير األمني العام

     ضـد           املوجـه                                                   ألنـه، رغـم إدانتـه املتكـررة للعنـف                                عن قلقـه البـالغ                       وإذ يكرر اإلعراب    
                                                            ع أشــكال العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع املــسلح، ورغــم                                     املــرأة والطفــل، مبــا يف ذلــك مجيــ

ّ                                                                    الدعوات اليت وّجهها إىل مجيع أطراف الرتاعات املسلحة بالكف فورا عن هذه األعمـال، فـإن                  
ــزال                هــذه األعمــال   ــهجي                             ُ                             ترتكــب، بــل وأضــحت يف بعــض احلــاالت ُترتكــب بــشكل            ال ت          من
               وواسع النطاق،

ــشري   ــال           وإذ يـ ــواردة يف إعـ ــات الـ ــيجني                                        إىل االلتزامـ ــل بـ ــهاج عمـ   ) A/52/231 (                            ن ومنـ
                                                                                                            وااللتزامــات الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة  

                    الـسالم يف القـرن                                            املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة و          :     ٢٠٠٠                املـرأة عـام      ”         املعنونة                لألمم املتحدة   
   ،                                  تزامات املتعلقة باملرأة والرتاع املسلح           ، وخباصة االل )A/S-23/10/Rev.1   ( “              احلادي والعشرين

 
  

   .    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران  ٢٢                         أعيد إصداره ألسباب فنية يف    *  
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                                                                        التزامات الدول األطراف يف اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال                                 وإذ يؤكد من جديد     
                                               اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وبروتوكوليهـــا      يف                                                          التمييـــز ضـــد املـــرأة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري و    

                        هـا بعـد أن تنظـر                                                                                      االختياريني، وإذ حيث الدول اليت مل تصدق على هـذه الـصكوك أو تنـضم إلي               
      ذلك،        القيام ب  يف 

ــشمل النــساء واألطفــال               وإذ يــشري                   حبمايــة عامــة                                                                    إىل أن القــانون اإلنــساين الــدويل ي
ــرا          ــة خاصــة نظ ــشملهم حبماي ــسلحة وي ــات امل ــدنيني خــالل الرتاع ــسكان امل ــن ال ــارهم م                                                                                                     باعتب

                                إلمكانية تعرضهم للخطر بشكل خاص،
ــشري   ــدول عــن وضــع حــد لإلفــ             وإذ ي ــة                                                    إىل مــسؤوليات ال                             الت مــن العقــاب وحماكم

ــة واجلــرائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب واجلــرائم الــشنيعة       ــادة اجلماعي                                                                                                      املــسؤولني عــن اإلب
                                                                                             األخرى املرتكبة ضد املدنيني، وإذ يالحظ مـع القلـق، يف هـذا الـصدد، أن عـددا حمـدودا فقـط            

                     ت نفـسه بـأن نظـم                                      دموا إىل العدالة، مع التسليم يف الوق                               ُ      من مرتكيب أعمال العنف اجلنسي قد قُ     
                                            ضعف كبري يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاع،       ينتاهبا                        العدالة الوطنية ميكن أن 

                                                                         أن وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب أمـر أساسـي للمجتمعـات                                     وإذ يؤكد من جديد     
ــه لتجــاوز     ــة يف املاضــي ضــد املــدنيني             االنتــهاكات                                                        الــيت تــشهد نزاعــا أو الــيت تتعــاىف من                                      املرتكب

                       يف املــستقبل، ويوجــه            االنتــهاكات                                                 ن الرتاعــات املــسلحة وملنــع وقــوع مثــل هــذه                 املتــضررين مــ
         هبـا،             االسـتعانة                                                                                           االنتباه إىل أن مثة طائفة كاملة من آليات العدالة واملصاحلة الـيت ميكـن النظـر يف                  

                                       وجلان احلقيقـة واملـصاحلة، ويالحـظ         “        واملختلطة ”                                               مبا يف ذلك احملاكم اجلنائية الوطنية والدولية        
                                                                    عزز املـسؤولية الفرديـة عـن اجلـرائم اجلـسيمة فحـسب، بـل                ت                             س من شأن هذه اآلليات أن              أنه لي 
   ،                                        أيضا السالم واحلقيقة واملصاحلة وحقوق الضحايا    عزز  ت   أن 

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

            األطـــراف يف                                واجلهـــات مـــن غـــري الـــدول                                      ضـــرورة امتثـــال مجيـــع الـــدول            وإذ يؤكـــد  
                                      الــساري، مبــا يف ذلــك حظــر مجيــع         الــدويل                                              امتثــاال تامــا اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون            الرتاعــات
        اجلنسي،         العنف     أشكال

             ة القيـادة،    لي و            بـدأ مـسؤ            وفقـا مل                                                       بـضرورة إبـداء القـادة املـدنيني والعـسكريني،              م         ّ  وإذ يسلّ   
                                                                                                            التزاما وإرادة سياسية فيما يتعلق مبنـع العنـف اجلنـسي ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب وإنفـاذ                     

                                                      ميكن أن يوحي بأن وقوع أعمال العنف اجلنـسي خـالل                  يف ذلك                                  مبدأ املساءلة، وبأن التقاعس     
   ،                 ميكن التسامح بشأنه            الرتاعات أمر 



S/RES/1888 (2009)  
 

09-53444 3 
 

                   عمليــات الــسالم  ء          منــذ بــد                                                  علــى أمهيــة التــصدي ملــسائل العنــف اجلنــسي             وإذ يــشدد  
                              إرسـاء االسـتقرار التـام،              عزيـز                                                                   ومساعي الوساطة، من أجل محاية الـسكان املعرضـني للخطـر وت           

                                                                         وصــول املــساعدة اإلنــسانية قبــل وقــف إطــالق النــار واتفاقــات حقــوق                 فيمــا يتعلــق ب          وال ســيما 
   ج،                                                                                                  اإلنسان، وعمليات وقـف إطـالق النـار ورصـده، ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـا                  

        الرتاع،                                                                          وترتيبات إصالح قطاع األمن، والعدالة وجرب الضرر، واإلنعاش والتنمية بعد انتهاء
                                                                      متثيــل املــرأة النــاقص يف عمليــات الــسالم الرمسيــة، وعــدم وجــود         القلــق                 وإذ يالحــظ مــع  
                                                                                           وقف إطـالق النـار هلـم تـدريب مناسـب يف جمـال التعامـل مـع العنـف اجلنـسي،                                ومراقبني ل        وسطاء  

         املتحدة،        األمم      ترعاها                     يف حمادثات السالم اليت        السالم                        ساء يترأسن أو يقدن وسطاء           وعدم وجود ن
                                                                                   بــأن النــهوض بــاملرأة ومتكينــها ودعــم املنظمــات والــشبكات النــسائية أمــر    م       ّ   وإذ يــسلّ  

                         علـى قـدم املـساواة،                          مـشاركة كاملـة و                                   تعزيـز مـشاركة املـرأة                 يف سـبيل                            أساسي لتوطيـد الـسالم      
ــشجع    وإذ ــدول األعــضاء و       ي ــا يف ذلــك املنظمــات غــري                     اجلهــات املاحنــة                       ال ــدين، مب                                                 واجملتمــع امل

   ،                                   احلكومية، على تقدمي الدعم يف هذا الصدد
                                    تتـوىل وظـائف مدنيـة وعـسكرية         ل                                                  بإدمـاج املـرأة يف بعثـات حفـظ الـسالم                      وإذ يرحب   

                                 الـرتاع املـسلح قـد يـشعرون            من                                     بأن النساء واألطفال املتضررين               وإذ يدرك                  ووظائف الشرطة،   
ــان أك ــوهن                 بأم ــسالم وأبلغ ــظ ال ــات حف ــساء يف بعث ــع ن ــوا م ــر إذا عمل ــهاكات                                                                      ث ــأن             باالنت          ، وب
                                                                                               حفظة سالم من النساء قد يـشجع النـساء احملليـات علـى املـشاركة يف القـوات املـسلحة                         وجود

                                                                            يف بنـاء قطـاع أمـين يتـاح الوصـول إليـه ويـستجيب للجميـع،                          مبا يسهم           الوطنية،               وقوات األمن 
                 وال سيما النساء،

                                                                                   مبـساعي إدارة عمليـات حفـظ الـسالم الراميـة إىل وضـع مبـادئ توجيهيـة                             وإذ يرحب   
                                 الم مـــن أجـــل تيـــسري تنفيـــذ                                                                     جنـــسانية موجهـــة لألفـــراد العـــسكريني يف عمليـــات حفـــظ الـــس 

   ن       عنـصري   ال             ملـساعدة            العملـي                       ، ومبادئ التوجيـه      )    ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠   و  )     ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥         القرارين
  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠                         يف تنفيـذ القـرار                            بعثات حفـظ الـسالم       يف                                 املدين والعسكري وعنصر الشرطة     

              تنفيذا فعاال،
ــر   ــد نظـ ــؤرخ               وقـ ــام املـ ــر األمـــني العـ ــوز  ١٦                                        يف تقريـ ــه  /        متـ   ،  )S/2009/362   (    ٢٠٠٩         يوليـ
                                      لحاالت املشار إليها يف تقرير األمـني        ل                                                   أن هذا القرار ال يسعى إىل أي توصيف قانوين               يؤكد    وإذ

                                 بروتوكوليها اإلضافيني، وال ينطوي                                                                 العام بأهنا نزاعات مسلحة أم ال يف سياق اتفاقيات جنيف و          
                                 من غري الدول املعنية هبذه احلاالت،      للجهات                                  على أي حكم مسبق على الوضع القانوين 
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      ٢٠٠٩        أغــسطس  /    آب ٤          املــؤرخ     ١٨٨٢                                     إىل مــا قــرره اجمللــس يف قــراره             وإذ يــشري  
) S/RES/1882 (                    رتاع                                                                                         من توسيع للقائمة املرفقـة بتقريـر األمـني العـام الـسنوي عـن األطفـال والـ    

                                                                   الرتاعــات املــسلحة الــيت تعمــد، يف انتــهاك للقــانون الــدويل، إىل    يف      طراف   األ                   املــسلح اخلاصــة بــ
                           الـيت تـشارك، خالفـا        ة          املـسلح    ات     الرتاع   يف        طراف    األ                                         جتنيد األطفال أو استغالهلم، لتشمل أيضا       

                        أو اغتـصاهبم وأعمـال      /                                                                    للقانون الدويل الساري، بشكل منطي يف أعمال قتل وتشويه األطفال و          
                                                        العنف اجلنسي األخرى املوجهة ضد األطفال يف حاالت الرتاع املسلح،

                                                                         الدور املسند حاليا ملكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنـهوض                     وإذ يالحظ     
ــرار     ــذ الق ــل يف رصــد تنفي ــاملرأة واملتمث ــساين يف        ١٣٢٥                                               ب ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــز تعم                                                    وتعزي

                      إىل أمهيــة التنــسيق          وإذ يــشري                              رأة، واملــساواة بــني اجلنــسني،                                      منظومــة األمــم املتحــدة، ومتكــني املــ
                                               الفعلي داخل منظومة األمم املتحدة يف هذه امليادين،

                                              عـن احتـرام وكفالـة حقـوق اإلنـسان                   أساسـية                                  بأن الدول تتحمل مـسؤولية        م       ّ  وإذ يسلّ   
     انون                                                                                         ملواطنيها، وكذلك جلميع األفراد داخل أراضيها على النحو املنصوص عليه يف أحكـام القـ            

                  الدويل ذات الصلة،
       عـن           األساسـية   ة  ي          املـسؤول        تتحمـل                                  أن أطـراف الرتاعـات املـسلحة                        وإذ يؤكد من جديد     

                                       املمكنة لكفالة محاية املدنيني املتضررين،      اخلطوات         اختاذ مجيع 
                                                           عـن صـون الـسلم واألمـن الـدوليني والتزامـه يف                       األساسـية              مسؤوليته                   وإذ يكرر تأكيد    

                                                                   ا للرتاعــات املــسلحة مــن آثــار واســعة النطــاق علــى املــدنيني،                                      هــذا الــشأن مبواصــلة التــصدي ملــ 
                              ذلك ما يتعلق بالعنف اجلنسي،     ويشمل

                               باسـتخدامه كوسـيلة مـن             يـوعز                                               أن العنـف اجلنـسي، حـني يـستخدم أو                يؤكد  -   ١  
                                                                                                وســائل احلــرب الســتهداف املــدنيني عمــدا أو يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو مــنظم ضــد      

                            ّ                                   استفحال كبري حلاالت الرتاع املسلّح، وقد يعوق إعـادة إرسـاء                                      السكان املدنيني، قد يؤدي إىل    
                             لـة ملنـع حـدوث أعمـال           فعا         خطـوات                                   يف هـذا الـصدد أن اختـاذ               ويؤكد                        السلم واألمن الدوليني؛    

                                                                                                         العنف اجلنسي هذه والتصدي هلـا مـن شـأنه أن يـسهم إسـهاما كـبريا يف صـون الـسلم واألمـن                        
                                                   النظـر يف احلـاالت الـواردة يف جـدول أعمـال                      ، لـدى               للقيـام                           ويعـرب عـن اسـتعداده               الدوليني؛  

   ة                         لعنـف اجلنـسي الواسـع      ا                    للتصدي ألعمـال      ،            حسب االقتضاء         ناسبة،     امل       اخلطوات             اجمللس، الختاذ   
                               املرتكبة يف حاالت الرتاع املسلح؛ ة               النطاق أو املنظم

                أعمال العنـف     مجيع     بوقف    ة              الرتاعات املسلح    يف        طراف    األ     مجيع           مطالبته        يكرر  -   ٢  
   ؛             كامال وفوريا      وقفا     اجلنسي
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                                                       الرتاعــات املــسلحة بــأن تتخــذ علــى الفــور تــدابري    يف        طــراف   األ        مجيــع        يطالــب  -   ٣  
                                                                                   ماية املدنيني، مبا يف ذلك النساء واألطفال، من مجيع أشكال العنف اجلنسي، تـشمل               حل       مالئمة  

        تـدريب                                                                                                          تدابري مثل إنفاذ التـدابري التأديبيـة العـسكرية املناسـبة والتقيـد مببـدأ مـسؤولية القيـادة، و              
         ، وفـضح         مطلقـا                                                                               القوات على حظر مجيع أشـكال العنـف اجلنـسي املرتكبـة ضـد املـدنيني حظـرا            

ــة  ــالقوات                التحــري عــن                     العنــف اجلنــسي، و      تــؤجج      الــيت                   األفكــار اخلاطئ                               املرشــحني لاللتحــاق ب
                                                                                                        العــسكرية واألمنيــة الوطنيــة لــضمان اســتبعاد مــن لــه صــلة منــهم بانتــهاكات جــسيمة للقــانون   

                                                  القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنف اجلنسي؛              اإلنساين الدويل و
                                                                            إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يعني ممثال خاصا يتوىل مهمة القيـادة                  يطلب  -   ٤  

      ألمـم                 التابعـة ل                     تنـسيق القائمـة     ال                                                                             املتسقة واالسـتراتيجية، والعمـل بفعاليـة مـن أجـل تعزيـز آليـات                
                                                 جهــات منــها احلكومــات، مبــا يف ذلــك املمثلــون                                                 املتحــدة، وبــذل مــساعي الــدعوة لــدى عــدة  

ــن أجــل          ــدين، م ــع امل ــسلح واجملتم ــرتاع امل ــراف ال ــع أط ــدى مجي ــضائيون، ول ــسكريون والق                                                                                                    الع
                                                                                         علــى مــستوى املقــر وعلــى الــصعيد القطــري علــى حــد ســواء، للعنــف اجلنــسي يف      ،        التــصدي

             اب املـصلحة                                                                                               الرتاعات املسلحة والعمـل يف الوقـت نفـسه علـى تعزيـز التعـاون بـني مجيـع أصـح                    
                 مبـادرة األمـم     ”                                            من خالل املبادرة املشتركة بـني الوكـاالت               أساسا،                           املعنيني وتنسيق جهودهم،    

   ؛ “                          ة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع            املتحدة ملكافح
                                                                             الكيانات املشاركة يف مبادرة األمم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي                   يشجع  -   ٥  

                                               يف منظومــة األمــم املتحــدة، علــى دعــم عمــل            املعنيــة                                        يف حــاالت الــرتاع، وغريهــا مــن اجلهــات  
ــات        ــادل املعلوم ــاون وتب ــا ومواصــلة التع ــذكور آنف ــام امل ــل اخلــاص لألمــني الع            وتعزيزمهــا                                                                                             املمث

                                           التنـسيق وجتنـب تـداخل املهـام علـى                   زيـادة                                                  بني مجيع أصحاب املصلحة املعنـيني مـن أجـل                فيما
                 وى املنظومة ككل؛              ستجابة على مست                                     مستوى املقر وعلى الصعيد القطري وحتسني اال

ــة وقــضائية شــاملة،         حيــث  -   ٦   ــام دون إبطــاء بإصــالحات قانوني ــدول علــى القي                                                                                 ال
                                                                                                 حــسب االقتــضاء، وفقــا للقــانون الــدويل مــن أجــل تقــدمي مــرتكيب أعمــال العنــف اجلنــسي يف    

                                           القـضاء ومعاملتـهم معاملـة كرميـة                      مـن خـدمات                النـاجني             اسـتفادة                    ىل العدالة وضمان     إ         الرتاعات  
              من معاناة؛         تعرضوا له                               ت القضائية ومحايتهم وإنصافهم ملا          اإلجراءا   خالل

                                                                                      مجيع أطـراف الرتاعـات علـى ضـمان إخـضاع مجيـع التقـارير الـيت تفيـد                       حيث  -   ٧  
                                                                                              ارتكــاب مــدنيني أو أفــراد عــسكريني ألعمــال العنــف اجلنــسي لتحقيــق دقيــق وتقــدمي املــدعى   ب

                                              ن والقـادة العـسكريون، وفقـا للقـانون                             ل الرؤساء املـدنيو     ِ عِم                                ُ       ارتكاهبم هلا إىل العدالة، وعلى أن يُ      
                                                                                                         اإلنساين الـدويل، مـا هلـم مـن سـلطة ونفـوذ مـن أجـل منـع العنـف اجلنـسي، بطـرق شـىت منـها                     

                         مكافحة اإلفالت من العقاب؛
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                                                                                  باألمني العام حتديد واختاذ التدابري املالئمة من أجـل إيفـاد فريـق خـرباء                    يهيب  -   ٨  
                                                            اليت تـشكل مـصدر قلـق خـاص فيمـا يتـصل بـالعنف                      احلاالت       على                          على وجه السرعة للوقوف     

                                                                                   اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح، والعمل من خالل وجود األمـم املتحـدة يف امليـدان ومبوافقـة      
         ويوصـــي                                                                                              احلكومـــة املـــضيفة، علـــى مـــساعدة الـــسلطات الوطنيـــة يف تعزيـــز ســـيادة القـــانون،  

                                         دة وبالتربعـات، مـع االسـتفادة مـن                                                                             باالستعانة باملوارد البـشرية املتاحـة يف منظومـة األمـم املتحـ            
ــانون، والنظــامني القــضائيني املــدين       ــضاء، يف جمــاالت ســيادة الق ــة، حــسب االقت                                                                                                 اخلــربة الالزم
                                                                                                والعسكري، والوساطة، والتحقيق اجلنائي، وإصـالح قطـاع األمـن، ومحايـة الـشهود، ومعـايري                

   :        ما يلي                                                           احملاكمة العادلة، وتوعية اجلمهور، من أجل القيام جبملة أمور منها
                                                                                  العمل عن كثب مع املـسؤولني الـوطنيني القـانونيني والقـضائيني وغريهـم مـن                   ) أ (  

                                                                 املدين والعسكري ذوي الصلة يف احلكومات مـن أجـل التـصدي              ني                           األفراد يف النظامني القضائي   
       كامــل                                             القـدرة الوطنيــة، وتوجيـه االنتبـاه إىل     ز                                                   لإلفـالت مـن العقــاب، جبملـة وسـائل منــها تعزيـ     

                االستعانة هبا؛         إمكانية      لنظر يف ل              ليات القضائية     اآل     جمموعة
                                                                                  حتديــد الثغــرات علــى صــعيد االســتجابة الوطنيــة وتــشجيع اتبــاع هنــج وطــين       ) ب (  
                     احملاســبة اجلنائيــة  ز                                                                        للتــصدي للعنــف اجلنــسي يف الرتاعــات املــسلحة، بوســائل منــها تعزيــ       شــامل

   ؛                                   واالستجابة للضحايا والقدرات القضائية
                                                              إىل تنــسيق اجلهــود واملــوارد احملليــة والدوليــة مــن أجــل                      تقــدمي توصــيات ترمــي   ) ج (  
   ؛ ة     املسلح    ات                                        احلكومات على التصدي للعنف اجلنسي يف الرتاع  ات         تعزيز قدر
                                                                                        العمل مع بعثة األمم املتحـدة والفريـق القطـري واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام                     ) د (  

                       يــنص عليهــا القــرار                                                                                   املــذكور آنفــا، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للتــدابري الــيت   
   ؛ )    ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠

                            واجملتمـــع املـــدين، حـــسب          املعنيـــة                                        الـــدول وكيانـــات األمـــم املتحـــدة        يـــشجع  -   ٩  
                         بنـاء قـدرات وطنيـة يف       ، ل                                      بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنيـة  ،                          االقتضاء، على تقدمي املساعدة 

         بـالعنف     ل                                                                                      نظم اإلنفاذ القضائي والقانوين يف احلاالت اليت تشكل مصدر قلق خـاص فيمـا يتـص               
                      اجلنسي يف الرتاع املسلح؛

                               أو جتديـد جـزاءات موجهـة يف       فرض       ، لدى          أن ينظر           عن نيته               يكرر اإلعراب   -    ١٠  
                                                                                                           حاالت الرتاع املـسلح، يف مجلـة أمـور منـها، حيثمـا كـان ذلـك مالئمـا، حتديـد معـايري خاصـة                         

   دة                                   جبميـع بعثـات األمـم املتحـ               ويهيـب                                                          بأعمال االغتـصاب وأشـكال العنـف اجلنـسي األخـرى؛            
                                               وأجهزة األمم املتحدة، وال سـيما الفريـق               املعنية                                            حلفظ السالم وغريها من بعثات األمم املتحدة        

                                  املعنية التابعة جمللس األمـن بـاألمم                                                           العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح، موافاة جلان اجلزاءات    
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                 للجـان جـزاءات               التابعـة          املعنيـة                                                جهـات منـها أفرقـة الرصـد وأفرقـة اخلـرباء                   عـن طريـق     ،         املتحـدة 
                                    املعلومات ذات الصلة بالعنف اجلنسي؛    جبميع                             جملس األمن التابع لألمم املتحدة، 

           مبوجبــها             أو اجملــددة ة                    َ          تــضمني القــرارات املنــشأَ           أن يكفــل              عــن نيتــه         يعــرب  -    ١١  
  ،               لتعامـل معـه                                                                                واليات حفظ الـسالم أحكامـا تتعلـق، حـسب االقتـضاء، مبنـع العنـف اجلنـسي وا         

   ؛          املتعلقة هبا       اجمللس                    مشفوعة مبقتضيات إبالغ
                                              حسب االقتـضاء، حبمايـة النـساء واألطفـال                                        إدراج أحكام حمددة تتعلق،        يقرر  -    ١٢  

                           األمـم املتحـدة حلفـظ               عمليـات                                                                   من االغتصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي يف واليـات                
       ضـمن                                                                         السالم، مبا يف ذلك، حبسب كل حالة على حدة، تعيني مستشارين لشؤون محاية املـرأة   

                                                         وحدات محاية حقوق اإلنسان، ويطلب إىل األمني العـام أن             يف                         ري الشؤون اجلنسانية و        مستشا
            يف أثنـاء          منـهجيا                                                                               حيرص على تقيـيم احلاجـة إىل هـؤالء املستـشارين وعـددهم وأدوارهـم تقييمـا           

                             ليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛                      اإلعداد لكل عملية من عم
                                     ا العنـف اجلنـسي مـن الرعايـة                                                         الدول على زيـادة سـبل اسـتفادة ضـحاي              يشجع  -    ١٣  

                                                                                      الصحية والدعم النفسي واملساعدة القانونية وخدمات إعادة اإلدماج االجتمـاعي االقتـصادي،      
   ؛                          ، وذلك بدعم من اجملتمع الدويل                        وال سيما يف املناطق الريفية

                                                         فــرص الزيــارات امليدانيــة الدوريــة ملنــاطق الــرتاع            أن يــستغل              عــن نيتــه       يعــرب  -    ١٤  
                                   واملنظمـات النـسائية احملليـة                  احملليـات                                            م اجتماعات لتبادل الرأي مـع النـساء                         بشكل أفضل، بتنظي  

                        يف مناطق الرتاع املسلح؛            واحتياجاهتا                         يف امليدان بشأن شواغل املرأة
ــشجع  -    ١٥   ــصعيد        يـ ــى الـ ــادة علـ ــي، مبـــ   ين                             القـ ــوطين واحمللـ ــاء           يف ذلـــك  ن                          الـ             الزعمـ
ُ       حيثما ُوجدوا،    ،          التقليديون                                        ع بـدور أكثـر نـشاطا يف توعيـة                                      الدينيون، علـى االضـطال             والزعماء        

                ، واإلسـهام يف               ووصـمهم                                                                            اجملتمعات احمللية بـالعنف اجلنـسي مـن أجـل تفـادي هتمـيش الـضحايا               
                              فالت من العقاب عن تلك اجلرائم؛                                        إعادة إدماجهم االجتماعي، ومكافحة ثقافة اإل

                                                                                     األمني العـام والـدول األعـضاء ورؤسـاء املنظمـات اإلقليميـة علـى اختـاذ                    حيث  -    ١٦  
                                                                                            رفع مستوى متثيل املرأة يف عمليات الوساطة وصنع القرار فيما يتعلق بتـسوية الرتاعـات                ل     ابري    تد

              وبناء السالم؛
                                                                     على إدراج مسائل العنف اجلنـسي يف مجيـع جـداول أعمـال مفاوضـات           حيث  -    ١٧  

   ء                                                علـى إدراج مـسائل العنـف اجلنـسي منـذ بـد                  وحيـث أيـضا                      األمم املتحـدة،           ترعاها            السالم اليت   
                                                                                       لسالم يف هذه احلـاالت، وال سـيما فيمـا يتعلـق مبراحـل مـا قبـل وقـف إطـالق النـار،                   عمليات ا 

                                                                                                  ووصــول املــساعدة اإلنــسانية، واتفاقــات حقــوق اإلنــسان، وعمليــات وقــف إطــالق النــار          



S/RES/1888 (2009)
 

8 09-53444 
 

           ومتحـيص                                                                                  ورصده، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وترتيبات إصالح قطـاع األمـن،           
          التنمية؛ /                              ، والعدالة، وجرب الضرر، واإلنعاش                              أفراد القوات املسلحة وقوات األمن

                        شـاملة إزاء احلـد                جنسانية                                          دور جلنة بناء السالم يف النهوض بنهج                  يعيد تأكيد   -    ١٨  
                                      الـدور اهلـام الـذي تـضطلع بـه                 مـشريا إىل                                                             من عدم االستقرار يف حاالت ما بعـد انتـهاء الـرتاع،             

                                        لـى تـشجيع مجيـع األطـراف يف البلـدان                              جلنـة بنـاء الـسالم ع        وحيـث                              املرأة يف إعادة بناء اجملتمـع،   
                                         من أجل خفض مـستوى العنـف اجلنـسي                   وتنفيذها                                          املدرجة يف جدول أعماهلا على اختاذ تدابري      

                        ما بعد انتهاء الرتاع؛  ات           يف استراتيجي
                                                                                الدول األعضاء علـى نـشر عـدد أكـرب مـن األفـراد العـسكريني وأفـراد                    يشجع  -    ١٩  

                                                            ة حلفـظ الـسالم، وعلـى إتاحـة تـدريب كـاف جلميـع                                                      الشرطة اإلناث يف عمليات األمم املتحـد      
                                                        األفراد العسكريني وأفراد الشرطة من أجل االضطالع مبسؤولياهتم؛

                                                                              إىل األمــني العــام أن يكفــل تقــدمي الــدعم الــتقين إىل البلــدان املــسامهة          يطلــب  -    ٢٠  
        لـشرطة                                                                                                 بقوات وبأفراد شرطة، من أجل إدراج املبـادئ التوجيهيـة لألفـراد العـسكريني وأفـراد ا                

                                 ما قبل النشر والتدريب التوجيهي؛                                فيما يتعلق بالعنف اجلنسي يف تدريب 
                                                 بذل اجلهود وتكثيفهـا لتنفيـذ سياسـة عـدم                                         إىل األمني العام أن يواصل         يطلب  -    ٢١  

                                                                                               التــسامح مطلقــا إزاء االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيني يف إطــار عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ   
                                                                             ة بقـوات وبـأفراد شـرطة علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مناسـبة،                                      البلـدان املـسامه         وحيـث         السالم؛  

                                                                                                   تــشمل التــدريب هبــدف التوعيــة قبــل مرحلــة النــشر ويف امليــدان، وغــري ذلــك مــن اإلجــراءات    
                                 دام أفرادها على مثل هذا السلوك؛                                      الكفيلة بضمان املساءلة التامة يف حاالت إق

                           ع كيانـات األمـم املتحــدة                                                  إىل األمـني العـام أن يواصـل اإليعـاز إىل مجيـ           يطلـب   -    ٢٢  
                                                                                                    بأن تتخـذ تـدابري حمـددة تكفـل تعمـيم مراعـاة املـسائل اجلنـسانية بـشكل منـهجي داخـل                            املعنية  

                                                            ضـمان ختـصيص مـوارد ماليـة وبـشرية كافيـة جلميـع                                   جبملة وسائل منـها                            املؤسسات التابعة هلا،    
          بتعزيـز    ،          واليتـه              يف حـدود    ،          كل منـها        كذلك       قوم   ي                      ويف امليدان، وبأن           املعنية                  املكاتب واإلدارات   

                                                                         التعاون والتنسيق فيما بينها لدى التصدي ملسألة العنف اجلنسي يف الرتاع املسلح؛
                                                ومنــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ التــابع          املعنــيني                   املمــثلني اخلاصــني     حيــث  -    ٢٣  

                                                                                                    لألمني العام على العمل، بدعم استراتيجي وتقين من شبكة مبادرة األمـم املتحـدة، مـع الـدول                  
        كافحــة  مل                                         مـشتركة بـني احلكومـات واألمـم املتحـدة              شـاملة                               اء علـى وضـع اسـتراتيجيات          األعـض 

                                                                                           العنف اجلنسي، بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى تقدمي معلومـات مـستوفاة              
                                                        عن ذلك بانتظام يف إطار تقاريرهم العادية املقدمة إىل املقر؛
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                                          بشكل أكثـر منهجيـة عـن احلـوادث                                             إىل األمني العام أن يكفل اإلبالغ          يطلب  -    ٢٤  
ــ                                                                                          الــيت تفــرز اجتاهــات معينــة، وأمنــاط االعتــداء الناشــئة، ومؤشــرات اإلنــذار املبكــر               اللجوء إىل    ب

                                                                                                 العنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة، وذلك يف مجيع التقـارير ذات الـصلة املقدمـة إىل اجمللـس،                  
                                 ت الطـوارئ واملفـوض الـسامي                                                             املمثلني اخلاصني لألمني العام ومنسق اإلغاثة يف حـاال              ويشجع

                                                                                                    حلقــوق اإلنــسان واملقــرر اخلــاص املعــين بــالعنف ضــد املــرأة ورئــيس أو رؤســاء مبــادرة األمــم     
                             عـن العنـف اجلنـسي يف                   إضـافية                                      علـى تقـدمي إحاطـات ووثـائق                                 ملكافحة العنف اجلنـسي          املتحدة

   ؛                        املمثل اخلاص املذكور آنفا ع                                       الرتاعات املسلحة إىل اجمللس، وذلك بالتنسيق م
                                                                              إىل األمــني العــام أن يــدرج، عنــد االقتــضاء، يف تقــاريره العاديــة عــن          يطلــب  -    ٢٥  

     مـن                                                                 معلومات عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ تدابري محاية املـدنيني          ،                         فرادى عمليات حفظ السالم   
   ؛      منهم                                   العنف اجلنسي، وال سيما النساء واألطفال

                                ترحـات الـواردة يف تقريـره                         مع مراعاة املق               أن يصوغ،                     إىل األمني العام،       يطلب  -    ٢٦  
                                                                             ذات صـلة، مقترحـات حمـددة، بـشكل عاجـل ويفـضل أن يكـون ذلـك يف                      أخرى           وأي عناصر 

                                                                                          غضون ثالثة أشهر، عن سبل ضمان االضطالع بالرصد واإلبالغ بطريقة أكثر فعالية وكفـاءة               
       تـصاب                                                                                                        على صعيد النظام القائم حاليا يف األمـم املتحـدة املتعلـق حبمايـة املـرأة والطفـل مـن االغ                    

                                             مـا بعـد انتـهاء الـرتاع، باالسـتعانة           و                 الرتاع املسلح           حاالت                               وأشكال العنف اجلنسي األخرى يف    
                                                                                              باخلربة املكتسبة يف منظومة األمم املتحدة وإسهامات احلكومات الوطنيـة واملنظمـات اإلقليميـة              

        ، مـن            ع املـدين     مـ                     الفاعلـة يف اجملت         اجلهات          وخمتلف    ،                                        واملنظمات غري احلكومية بصفتها االستشارية    
                 تــشوب اســتجابة                                                        وموضــوعية ودقيقــة وموثوقــة عــن الثغــرات الــيت       آنيــة                       أجــل تقــدمي معلومــات 
        ناسبة؛  امل      تدابري   ال               فيها لدى اختاذ    نظر              ، وذلك ألجل ال                  كيانات األمم املتحدة

                                                                             إىل األمــني العــام أن يواصــل تقــدمي التقــارير الــسنوية إىل اجمللــس عــن          يطلــب  -    ٢٧  
          بـشأن       ٢٠١٠         سـبتمرب    /                                             ن يقـدم تقريـره املقبـل حبلـول أيلـول               وأ  ، )    ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠                 تنفيذ القـرار    

   :                                على أن يشمل مجلة أمور منها ما يلي  )     ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠        والقرار                   تنفيذ هذا القرار
                                        عــن مجــع املعلومــات يف الوقــت املناســب         مفــصلة                               خطــة تنــسيقية واســتراتيجية    ) أ (  

   ؛           وبشكل أخالقي
ــضطلع هبــا مراكــز       ) ب (   ــيت ت ــة                                                                 معلومــات مــستكملة عــن اجلهــود ال ــصال املعني                      االت

       منـسق   /                                                                                                 بالعنف اجلنسي يف بعثات األمم املتحدة مـن أجـل العمـل عـن كثـب مـع املنـسق املقـيم                      
                                                                                                الشؤون اإلنسانية وفريق األمم املتحدة القطري، وعند االقتـضاء، املمثـل اخلـاص املـذكور آنفـا             

   ؛                                        أو فريق اخلرباء، من أجل التصدي للعنف اجلنسي / و
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ّ    جـّدي                                       لرتاعات املـسلحة الـيت يـشتبه بـشكل                               معلومات تتعلق بأطراف ا      ) ج (             يف أهنـا   
                                                                        أعمال االغتصاب أو غري ذلك من أشكال العنف اجلنسي، فيما يتعلـق                             على حنو منظم        ترتكب

   ؛                                 باحلاالت املدرجة على جدول أعمال اجمللس
                                                         العمليـة الـيت وضـعت مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة              مراعاة                أن يقوم، مع       يقرر  -    ٢٨  

ــشأن   ٣١١ /  ٦٣ ــشاء        ب ــم املتحــدة، باســتعراض                 إن ــابع لألم ــوع اجلــنس ت ــان خمــتلط معــين بن                                                                           كي
                                                مـن املنطـوق وفريـق اخلـرباء املنـصوص عليـه        ٤                                              واليات املمثل اخلاص املطلوب تعيينه يف الفقرة       

               فيما بعد ذلك؛                                       من املنطوق يف غضون سنتني، وحسب االقتضاء ٨          يف الفقرة
   .                                    أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -    ٢٩  

  


