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 ،إن مجلس األمن 
 (2008) 1820   (2000) 1325للقرارات  التزامه بالتنفيذ املتواصـــــــــــــــ   التا  إذ يعيد تأكيد 

  1888 (2009)   1889 (2009)   1960 (2010)   2106 (2013)   2122 (2013) 
وإذ يشددددد لبيانات ذات الصــــلة الصــــائرة ه  ر ا ــــته  ل   املتعلقة باملرأة  الســــا   األم  (2015) 2242  

هلى أنه ل  يتســـــي  ذلي  العقبات الض  عفي  نفيذسا با ـــــتالرار م  با لتزا  الرا ـــــ    ـــــار ة املرأة  كذلك 
  القرار حقوق اإلنسان   الدهم الثابت لبناء مقومات م ار ة املرأة هلى مجيع مستويات صنع محاية   عزيز 
مىل ا لتزامات الوارئة يف مهان  منهاج هال  بيجني   مذ يعيد  أ يد التزامات الد ل  وإذ يشير 

مللحق هبا  األطراف يف ا فاقية القضـــــــــــــاء هلى مجيع أضـــــــــــــتال التالييز رـــــــــــــد املرأة  ال   و ول ا  تيار  ا
 ق هليهالا أ   نضم مليهالا بعد هلى أن  نظر يف ذلك حيث الد ل الض مل  صد    مذ

مىل ا لتزامات الســــارية هلى األطراف يف النزاهات املســــلحة  ويا ا فاقيات  وإذ يشدددير كذلك 
  1977 ال   و ولني اإلرافيني امللحقني هبا لعا   1949ينيف لعا  
للجنة املعنية بالقضــاء هلى التالييز رــد املرأة املتعلقة بورــع  30مة رقم التوصــية العا وإذ يالحظ 

 بعد انتهاء النزاع  املرأة يف  ياق منع ن وب النزاهات  يف حا ت النزاع  ما
مقاصـــــــد ميثاق األمم املتحدة  مبائ ه   املســـــــ  لية الر يســـــــية ه  صـــــــون  وإذ يضدددددا في اهت اره 

 لى ها ق جملس األم   ويا امليثاق السا   األم  الد ليني الض  قع ه
بأن الد ل  تحال  املس  لية الر يسية ه  احفا    فالة حقوق اإلنسان الوايبة جلاليع  موإذ يسل   

األضـــــــــدان املويوئي  يف أرارـــــــــيها  ااارـــــــــعني لو يتها هلى النحو املنصـــــــــون هليه يف أحتا  القانون 
 سلح  تحال  املس  لية الر يسية ه   فالة محاية املدنيني بأن أطراف النزاع امل وإذ يعيد التأكيدالد يل  
الد ر الر يسي املنوط بالد ل األهضاء املتالث  يف التنفيذ التام  لألحتا  ذات الصلة  وإذ يؤكد 

م  القرارات الصائرة ه  جملس األم  ب أن املرأة  السا   األم    الد ر التتاليلي اهلا  املنوط بتيانات 
 ة  املنظالات اإلقليالية األمم املتحد
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(   من  ان S/2019/280) 2019آذار/مارس  29بتقرير األمني العا  الصــائر يف  وإذ يحيط هلما 
حا ت النزاع املســــلح  القضــــاء    يزال يســــا رل بالق القلق لبلء التقد  ايفرا يف التصــــد  للعنف اجلنســــي يف

  هلى النحو املوثق يف  قرير األمني العا   وإذ يالحظرـد النسـاء  األطفال   اجلنسـي هليه      ـيالا العنف
  العامل ضىت أحناء أن أهالال العنف اجلنسي  ر تا  ال النزاهات املسلحة  بعد انتها ها يف

 بالتقد  ايفرا  (2000) 1325بأمهية الذ رى الســــــــــــنوية الع ــــــــــــري    اذ القرار  موإذ يسدددددددددل   
 نفيذ ااطة املتعلقة باملرأة  الســـــــــــــــا   األم   الفرن املتاحة لار قاء أ ثر بتنفيذسا  رـــــــــــــــر رة القيا   يف

يف العــديــد  متثيا نــاقصـــــــــــــــــا يف أحيــان  ث ة ملرأةامااء متثيــ   وإذ ال يزال يسددددددددددددداوره بددال  القل بــذلــك  
الرمسية املتصــــلة بصــــون الســــا   األم  الد ليني   مااء العدئ املتدا نســــبيا للنســــاء  اهليئات العالليات  م 

الايت ي ـــــــصل  مناصـــــــا هليا يف اوا ت الســـــــيا ـــــــية  املتعلقة بالســـــــا   األم  يف امل  ـــــــســـــــات الوطنية 
نعدا  ما يتفي م  أضــــتال ا  ــــتجابة  الدهم هلى الصــــعيد اإلنســــاا املراهية ا اإلقليالية  الد لية   مااء 

لاهتبارات اجلنســـــــــانية  أييدا ألئ ار املرأة القيائية يف  لك الســـــــــياقات   التالوي  أ  التايف يف جمال املرأة 
 لذلك م  آثار هلى صون السا   األم  الد ليني   السا   األم   ما

مااء ما  تعري له النســـاء  الفتيات يف حا ت النزاع املســـلح  ما بعد  قل وإذ يعرب هن بال  ال 
بأن  موإذ يسدددددددل  انتهاء النزاع م  ألوان ضـــــــــىت م  التهديدات  م  انتها ات  وا اات حقوق اإلنســـــــــان  

يتعررــ  ب ــت     حتديدا يف  ث  م  األحيان يســتهدف    يتعررــ  للدطر ب ــت   ان النســاء  الفتيات
  يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع لعنفاطر متزايد ا
النهوي باملســا اة بني اجلنســني  متتني املرأة  ــيا ــيا  ايتالاهيا  اقتصــائيا  أمهيةهلى  وإذ يشدد 

 فالة  ـــــــــامة   هلى أمهيةيف منع العنف اجلنســـــــــي يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع  التصـــــــــد  له    
منع ن ــوب النزاهات  مهائة هالليات الســا    جمدية يف م ــار ة   ي ــار  لتيالنســاء  الفتيات  متتينه  

ان  الا   ــ   ان ار باطا  ثيقا  متعارــدتأن محاية املرأة  م ــار تها مها بالتايل مفابطهلى بناء اوتالعات    
 مىل ذلك مجيع قرارا ه السابقة ب أن املرأة  السا   األم  

بأن األثر أ  املتنا ـــــا للعنف اجلنســـــي يف حا ت النزاع املســـــلح  ما بعد انتهاء النزاع  موإذ يسددددل   
نقص متثي  املرأة يف أئ ار صنع القرار    التالييز رد النساء  الفتيات هلى النساء  الفتيات يزئائ  فاقالا بسبا

و متحيز م  الناحية اجلنســـــــــــــــانية   القيائة   أثر القوانني التالييزية   منفاذ   طبيق القوانني الســـــــــــــــارية هلى حن
 األهراف  املالار ــــــات ا يتالاهية الضــــــارة   أ يه هد  املســــــا اة اهليتلية   ااراء التالييزية ه  املرأة أ  أئ ار 

أمهية النهوي باملســـــا اة بني اجلنســـــني  يؤكد كذلك وإذ  هد  م احة اادمات للنايني  اجلنســـــني يف اوتالع 
األ ـــباب اجلذرية للعنف اجلنســـي رـــد مجيع النســـاء  الفتيات   ـــباب  أ سا م م   ال التصـــد  هلذل األ

 مطار منع ن وب النزاهات   سوية النزاهات  بناء السا   يف
 ــــــــــلســــــــــلة مفابطة  متتررة  ظ  بأن العنف اجلنســــــــــي يف حا ت النزاع ير تا يف موإذ يسددددددددل   

ع ي ئ  أيضــــــا مىل  زايد  وا ر األضــــــتال بأن النزا  موإذ يسددددل  أضــــــتال العنف رــــــد النســــــاء  الفتيات   م 
 األ رى للعنف اجلنساا  اضتدائ  ح يتها 

األ ذ بزما  األمور  حتال  املســــــ  لية  طنيا يف التصــــــد  لأل ــــــباب اجلذرية للعنف ب موإذ يسددددل   
 و ي ا  ســـاق  الصـــرامة بأن  م كذلكإذ يسدددل  و اجلنســـي يف حا ت النزاع املســـلح  ما بعد انتهاء النزاع  

  ضــــــــــــأنالا يف ذلك ضــــــــــــأن رف  ها منع هاحمور  يف رئه هام يرا م العنف اجلنســــــــــــي  هلىا الة ايفيف 
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القا لة بأن العنف اجلنســـــي يف  ـــــياق النزاع املســـــلح ظاسرة ثقافية أ  أنه نتيجة حتالية للحرب  التصـــــورات
 يرمية أق   طورة  أ 

لقائة املدنيني  العســـــــــتريني ا لتزا   اإلرائة الســـــــــيا ـــــــــية هلى رـــــــــر رة مبداء ا وإذ يكرر التأكيد 
أي  منع العنف اجلنسي  منفاذ املساءلة   هلى أن التقاهس  اإلفات م  العقاب هلى يرا م العنف  م 

 اجلنسي يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع أمران قد يوحيان بالتسامح يف  قوع سذل اجلرا م 
ات الد ل ه   رـــــع حد لمفات م  العقاب  ه  حما الة املســـــ  لني مىل مســـــ  لي وإذ يشددددير 

وإذ يالحظ اإلبائة اجلالاهية  اجلرا م رـــــــــــد اإلنســـــــــــانية  يرا م ا رب املر تبة رـــــــــــد املدنيني  يرا م  ه 
ســذا الصــــــــــــــــدئ  أنــه مل يقــد  مىل العــدالــة م  هــدئ حمــد ئ يــدا م  مر ت  أهالــال العنف    يفالقل  ما

التســـــــليم بأن قدرات نظم العدالة الوطنية ميت  أن  صـــــــاب بضـــــــعف  ب  يف حا ت النزاع اجلنســـــــي  مع 
 بعد انتهاء النزاع   ما

  حسـا ا قتضـاء  يف جلان التحقيق  بعثات  قصـي ا قا ق التابعة لألمم املتحدة مىل يشير وإذ 
وا اات القانون الد يل آليات  توىل التحقق م  ائهاءات انتها ات   باهتبارسا   ا ا ت ذات الصـــــــــــــــلة

 قوق اإلنسان  انتها ات القانون الد يل اإلنساا  التحقيق فيها    قد    فقا لو ية    منها   وصيات 
إبرا   قو    فقا لو ية    منها  يف حد ئ املوارئ املتاحة  بلتعزيز املساءلة   وف  العدالة  ا الاية للنايني    

  القطاهات ت فيالا يتص  بتوف  اادمات املتدصصة املتعدئةضرا ات مع الصنائيق  الو ا 
يف حا ت النزاع  ما بعد بضـــــــر رة ا باع نع ير ز هلى النايني م  العنف اجلنســـــــي  موإذ يسدددددل   

بضـــــر رة م احة ا ـــــتفائة النايني م  العنف  م كذلكوإذ يسددددل  يف منع  موايهة سذا العنف   انتهاء النزاع
هلى أ ال   يه ممت     متييز النفســـــــــــــــية ا يتالاهية ئ ن طبية الرهاية قبي  الاجلنســـــــــــــــي م   دمات م  

الامنســـــــــــــــانية أ  املهينة   بأن انتها ات  يف مأم  م  التعذيا  املعاملة القا ـــــــــــــــية أ رـــــــــــــــر رة يعلهم   
  ا لتزامات املتعلقة  عاملة الضحايا ميت  أن  رقى مىل ئرية ا نتها ات اجلسيالة للقانون الد يل

ألن املدنيني   يزالون ميثلون األألبية العظالى م  الضــــحايا  ذ يكرر اإلهراب هن بال  أسددد هوإ 
مىل أن النق  أ  امل ـــر ع لأل ـــلحة الصـــص ة  األ ــلحة  وإذ يشددير ب ال  القل حا ت النزاع املســـلح   يف

ملسـلحة   لف آثارا اافيفة   تديسـها املزهزع لا ـتقرار  م ـاءة ا ـتعالاهلا سي أمور   يع النـــــــــــــــــزاهات ا
 ــــــــــلبية  ا ــــــــــعة النطاق هلى حقوق اإلنســــــــــان  هلى    م  الصــــــــــعيد اإلنســــــــــاا  اإل ا ي  ا يتالاهي 
ــــزاع املسلح   ا ي ال  اضتدائ  طأة العنف ب ت   ا قتصائ       يالا هلى أم  املدنيني يف حا ت النـ

  يف حا ت النزاع أ  متنا ا رد النساء  الفتيات    فاقم العنف اجلنسي  اجلنساا
( منهــا  نص هلى  يوب 4) 7أن املــائة  وإذ يالحظبــاهتالــائ معــاســدة وــارة األ ــــــــــــــلحــة   وإذ ينوه 

ار تاب   راهي الد ل األطراف املصدرة  طر ا تددا  األ لحة التقليدية أ  األصناف امل الولة باملعاسدة يف أن
 رد النساء  األطفال أ   سهي  ار تاهبا أهالال العنف اجلنساا ااط ة أ  أهالال العنف ااط ة 

 ا وـار  يف حـا ت النزاع  مـا بعــد انتهــاء النزاعبـالصـــــــــــــــلــة بني العنف اجلنســـــــــــــــي  ميسدددددددددددل  وإذ  
بضر رة  م كذلكإذ يسل  و ، “املعائن امل يجة للنزاع”امل ر ع باملوارئ الطبيعية   ا يف ذلك ما يسالى  أ 

ها دات املوائ الض  ورئسا ألي  هاللياهتا  هلى أن    ســـتدد العناصـــر الفاهلة م  القطاع ااان حرن 
يف حا ت  اإلنتايية يف متوي  اجلالاهات املســــــلحة الض  عال  هلى ا ــــــتالرار ئ امة النزاع  العنف اجلنســــــي

  النزاع  ما بعد انتهاء النزاع
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نظالات النســـــا ية  م ـــــها  اوتالع املدا   ا يف ذلك القيائات النســـــا ية  امل مىل أمهية وإذ يشددددير 
منع ن ــــــــــــوب النزاهات   ســــــــــــويتها  يف بناء الســــــــــــا    ا يف ذلك منع العنف اجلنســــــــــــي  التصــــــــــــد   يف
حا ت النزاع   مذ ي  د أمهية م ــــــــار ة سذل اجلهات املســــــــتالرة  اودية يف مجيع هالليات الســــــــا    يف له
 ض  طال منظالات اوتالع املدا القيوئ ال ا هتداءاتالتهديدات    يظل يسدددددددددددداوره بال  القل  إ ا  وإذ
 السا   األم  الد ليني  أن طة هلى املسامهة يف اقدرهت  ضطلع بعاللها  الض  عوق  سي

 احفامه لسيائة مجيع الد ل   امتها اإلقليالية  ا تقاهلا السيا ي  فقا للاليثاق  وإذ يعيد تأكيد 
جبهوئ املنظالات اإلقليالية  ئ ن اإلقليالية يســـــــــلم باجلهوئ الض  بذهلا الد ل األهضـــــــــاء    وإذ يرحب 

 القرارات الاحقة ب ــأن املرأة  الســا   األم  هلى    م  الصــعيد  (2000) 1325 نفيذ القرار   ــبي  يف
أ رى مع  وف  مـــا يتفي  خمططـــات مطـــاريـــةاإلقليالي  الوطين  ايفلي   ـــا يف ذلـــك  رــــــــــــــع  طل هالـــ    

الد ل األهضــاء هلى مواصــلة التنفيذ هلى سذا النحو بطرق م  بينها  عزيز الرصــد وإذ يشددجا   املوارئ هلا م 
   التقييم  التنسيق

مطالبته مجيع األطراف يف النزاهات املســـــــــلحة بالوقف التا  الفور  لتافة أهالال  يكرر - 1 
مىل أن  تعهــد بــالتزامــات حمــدئة  موقو ــة ملتــافحــة العنف  طرافالعنف اجلنســـــــــــــــي   يترر ئهو ــه ســذل األ

اجلنســــي   نفذسا  ينبصي أن   ــــال  مجلة أمور منها مصــــدار أ امر  ارــــحة م   ال التســــلســــ  القيائ  
  رــــــع مد نات لقواهد الســــــلوا حتظر العنف اجلنســــــي   مر ــــــاء ميراءات اإلنفاذ ذات الصــــــلة لضــــــالان 

بصـــــــــــــــفة فرئية   التحقيق يف مجيع ا ئهاءات  بالتزاماتالقائة   عهد   رق  لك األ امر    ه املســـــــــــــــاءلة
يف ذلك ا ـــــــــــــتنائا مىل املعلومات الض  قدمها  يانات األمم املتحدة ذات الصــــــــــــلة   املصـــــــــــــداقية   ا ذات

 حما ــــبة املســــ  لني   م احة الوصــــول ئ ن هوا ق مىل املناطق ااارــــعة لســــيطرهتا م  أي  الرصــــد   قد  
 ؛ملساهدة اإلنسانيةاادمات  ا
بــاجلهوئ الض يبــذهلــا األمني العــا    ممثلتــه ااــاصــــــــــــــــة املعنيــة بــالعنف اجلنســـــــــــــــي  يرحب - 2 

حا ت النزاع   فريق اا اء املعين بسيائة القانون  العنف اجلنسي يف حا ت النزاع   مست ار  ض  ن  يف
مىل أن  قو  مجيع األطراف يف النزاهات محاية املرأة    يانات األمم املتحدة األ رى ذات الصــــــــــلة  ــــــــــعيا 

بالتعهد بالتزامات موقو ة   رــــــــــع  طل للتنفيذ يف  ــــــــــبي  منع مجيع أهالال  أضــــــــــتال العنف اجلنســــــــــي 
هلى  عيني منســـــــــــقني رفيعي املســـــــــــتوى ويشددددددددجا حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع  التصـــــــــــد  هلا   يف
ويالحظ يتحاللون مســ  لية  نفيذ  لك ا لتزامات  املدنيني  العســتريني  ال ــرطة  حســا ا قتضــاء   م 

هلى األمني العا  أن يويل ا هتبار الوايا يف  قريرل الســــــنو  ه  العنف اجلنســــــي يف حا ت أن  كذلك
ا باع نع أ ثر منهجية هلى  ويشدددددددددددجاالنزاع مىل التنفيذ املتواصـــــــــــــــ  لالتزامات هلى حنو ما يرئ أهال  

باإلحاطات املنتظالة الض  قدمها يف سذا الصــــدئ مىل جملس األم  املالثلة  ويرحب التعجي  بتلك اجلهوئ  
 اااصة لألمني العا  املعنية بالعنف اجلنسي يف حا ت النزاع؛

السلطات الوطنية  يف سذا السياق  هلى  ر ي  الت ريعات بصية  عزيز املساءلة  يشجا - 3 
ات ايفلية الض  ضــــــــطلع هبا الد ل األهضـــــــاء هلى الد ر ا ا ــــــــم للتحقيق ويشدددددددده  العنف اجلنســــــــي  

 لنظالها القضــــــا ية يف منع العنف اجلنســــــي يف حا ت النزاع  القضــــــاء هليه  رــــــالان مســــــاءلة املســــــ  لني 
مىل  يانات األمم املتحدة ذات الصـــــــــــــــلة   ا يف ذلك فريق اا اء املعين بســـــــــــــــيائة ويطلب ار تابه   ه 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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  أن  دهم الســلطات الوطنية 1888اع الذ  أن ــع هالا بالقرار القانون  العنف اجلنســي يف حا ت النز 
  بذله م  يهوئ يف سذا الصدئ؛ ما يف

هلى النحو املعَرب هنه   فريق اا اء أ  الرمسي املعين باملرأة  الســا   األم  بعال  يقر - 4 
الاً   مسـل  وصـياتالا يصـدر هنه م  معلومات  حتليات   النظر في اهتزامههن  ويعرب  2242يف القرار 

هلى أن مسا   العنف اجلنسي يف حا ت ويشدد   بالد ر اهلا  هليئة األمم املتحدة للالرأة يف سذا الصدئ
النزاع املسلح  ما بعد النزاع  مجيع اجلوانا األ رى م  ااطة املتعلقة باملرأة  السا   األم  ينبصي مواصلة 

 التصد  هلا يف سذا املنتدى؛
ألنــه رأم مئانتــه املتتررة ألهالــال العنف املر تبــة  إلهراب هن بددال  القل وإذ يكرر ا - 5 

رــــــد النســــــاء  األطفال يف حا ت النزاع املســــــلح   ا يف ذلك العنف اجلنســــــي   رأم ئهوا ه املويهة مىل 
مجيع األطراف يف النزاهات املســـــــــــــــلحة مىل التف فورا ه  ار تاب  لك األهالال  فإنا    زال  ر تا 

اإلفات م  العقاب يف أحيان  ث ة  أرـــــــحت  ر تا يف بع  ا ا ت ب ـــــــت  منهجي  هلى ظ   يف
مىل األمني العا  أن يضــــــال   قريرل املقب    ويطلب؛ نطاق  ا ــــــع بلصت فيه مســــــتويات مريعة م  القســــــوة

 (2010) 1960   (2009) 1888   (2008) 1820املقــد  مىل اولس ب ــــــــــــــــأن  نفيــذ القرارات 
  يف حد ئ املوارئ املتاحة  بالت ــــــــــا ر الوثيق  سذا القرار   قييالا للثصرات   وصــــــــــيات (2013) 2106  
ب ـــــــــــأن  مجيع  يانات األمم املتحدة املعنية   ذلك مع الد ل األهضـــــــــــاء  مع اا اء املعنيني اا ري   مع

صــــلة م  قب  األطراف يف النزاهات   ذلك  ــــب  قيا  جملس األم  بتعزيز  رصــــد  نفيذ ا لتزامات ذات ال
ب ــــــــــأن  ــــــــــب  قيا  األمم املتحدة بدهم اجلهوئ ايفلية  الوطنية  اإلقليالية ب ــــــــــت  أفضــــــــــ  م  أي   لبية 

 احتيايات النايني م  العنف اجلنسي يف حا ت النزاع؛
 يبات مواصـــــــــــلة  عزيز  ر  مىل األمني العا   مىل  يانات األمم املتحدة ذات الصـــــــــــلة يطلب - 6 

الرصــــــــــــــد  التحلي   اإلباا فيالا يتعلق بالعنف اجلنســــــــــــــي املتصــــــــــــــ  بالنزاهات الض  رــــــــــــــعت هالا بالقرار 
   ا يف ذلك ا أتصاب يف حا ت النزاع املسلح  ما بعد انتهاء النزاع  أ سا م  ا ا ت (2010) 1960

   النظر يف  فالة  صـــــــد   لك الف يبات  حســـــــا ا قتضـــــــاء  (2009) 1888ذات الصـــــــلة بتنفيذ القرار 
  م  أي  القيا  للعنف اجلنســـــــي املســـــــتدد   أ ـــــــلوب  تتيتي يف ا رب   أ ـــــــلوب  تتيتي يف اإلرساب

 ؛م  سذا القرار م  قب  األطراف يف النزاهات 1توف  معلومات ه   نفيذ الفقرة حد ئ املوارئ القا الة ب يف
أن حتف     ا حفا   ينبصيهلى أن  ر يبات الرصـــــــــد  التحلي   اإلباا  التأكيد يكرر - 7 

 امة   صوصية آلية الرصد  اإلباا املطبقة  ويا قرارات جملس األم  ب أن األطفال  النزاع املسلح  
مىل األمني العا  بأن يواصــــــ   فالة ال ــــــفافية التاملة  التعا ن  التنســــــيق يف اجلهوئ فيالا بني  رر طل هويك

املالثلة اااصــــــــة لألمني العا  املعنية باألطفال  النزاع املســــــــلح  املالثلة اااصــــــــة لألمني العا  املعنية بالعنف 
 حا ت النزاع؛ اجلنسي يف
أن  تف   حسا  و ياتالالصلة الض  صدر هنها  سيئات األمم املتحدة ذات يشجا - 8 

مئراج اهتبارات التصــــــد  للعنف اجلنســــــي   حتقيق مســــــتقلة يانات من ــــــاء جلان حتقيق    ا قتضــــــاء  لدى
حسا ا قتضاء   ي جع األمني  ا تصاصاهتا   ياهتا   حا ت النزاع املسلح  ما بعد انتهاء النزاع يف  يف

سذل  ملراهاةللقدرات  اا ات ذات الصـــــــــــلة الاامة    ـــــــــــصيلها د من ـــــــــــا ها امتا ها هنالعا  هلى  فالة 
ا هتبارات   ي ــــــجع يف سذا الصــــــدئ هلى ا ــــــتددا  القوا م ا الية للالحققني ذ   اا ة ذات الصــــــلة؛ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
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 افة اجلهوئ املبذ لة لتوثيق أهالال العنف اجلنســــــي يف حا ت   ى يف راههلى رــــــر رة أن  ويشددددددد كذلك
ييدا  أن  ةنسق   تون ملنايني منها   أن ل التحقيق فيها ا حتيايات اااصة   ما بعد انتهاء النزاع النزاع

 راهى فيها  ـــــــامة النايني   ـــــــرية معلوماهتم  موافقتهم املســـــــتن ة مع ا لتزا  با  ـــــــتقالية  ا يائ   أن 
 م  قطاهات متعدئة لتوف   تون ا ـــــــــفا يجيات الرصـــــــــد  التحقيق مر بطة بقنوات محالة مىل أ صـــــــــا يني

 اادمات للنايني؛
هلى مواصـــــــلة  عزيز اجلهوئ الرامية مىل رصـــــــد   وثيق العنف اجلنســـــــي يف حا ت  يشدددددجا - 9 

مىل ا باع نع منتظم  موثوق    جزء   يتجزأ م   لك اجلهوئ   النزاع املســــــــــــــلح  ما بعد انتهاء النزاع   يدهو
 حنو هلى  العنف اجلنســـــــــــــي يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع علومات هامل صـــــــــــــار  بقدر أ   يف مجع 

 ؛ذلك يراء م  للدطر النايون يعري   حبيث  ئقيق  حس  التوقيت  موثوق  مصنف حسا نوع اجلنس
هلى أن  فري  رــــــــــــــال  نطــاق معــاي  اإلئراج يف القوا م  القــا الــة جلــان اجلزاءات يحث - 10 

ير تبون  م  القرار  القرارات األ رى ذات الصلة  يزاءات حمدئة اهلدف ردالصلة    ا يتفق مع سذا  ذات
ه  اهتزامه النظر  لدى فري  ويكرر اإلهراب يوهز ن بار تاب أهالال العنف اجلنســـــــــي يف حا ت النزاع؛ 
ق قوا م اجلزاءات  تعل  رـــــع معاي  لمئراج يف أ  وديد يزاءات حمدئة اهلدف يف حا ت النزاع املســـــلح  يف

 بأهالال ا أتصاب  أضتال العنف اجلنسي األ رى؛
األمني العا  هلى أن يتف   يوئ   اء خمتصـــــــــــني يف جمال العنف اجلنســـــــــــي  يشددددددددجا - 11 

 املســـا   اجلنســـانية رـــال  أهضـــاء أفرقة اا اء  أفرقة  سيئات الرصـــد اااصـــة بلجان اجلزاءات    ضـــالني 
ة مىل اللجان معلومات ه  ا وائث  األ اط  ا واسات  قارير   وصـــــــــــــــيات  لك األفرقة  اهليئات املقدم

  يف ا ــا ت الض النزاهــات  ه  مر تبيهــايف حــا ت النزاع  مــا بعــد انتهــاء فيالــا يتعلق بــأهالــال العنف 
 ؛صدر  تليف بذلك

جباليع بعثات األمم املتحدة  فظ الســـــــــــــــا   أ سا م  البعثات ذات الصــــــــــــــلة  يهيب - 12 
تحدة      ـــيالا الفريق العام  املعين باألطفال  النزاع املســـلح   املالثلة اااصـــة لألمني  بتيانات األمم امل

ــــــــــــــــــزاع املســــلح   املالثلة اااصــــة لألمني العا  املعنية بالعنف اجلنســــي يف حا ت  العا  املعنية باألطفال  النـ
يهات منها أفرقة الرصد  أفرقة النـزاع  أن  وايف جلان اجلزاءات ذات الصلة التابعة ولس األم   ه  طريق 

اا اء التابعة هلا  جباليع املعلومات ذات الصـــــــــــــــلة بالعنف اجلنســـــــــــــــي   يهيا هبا  ذلك أن  عزا  عا نا 
   بائهلا للالعلومات هبذا ال أن؛

 التصد   النزاعيف حالة النزاع  ما بعد انتهاء با اية مىل مئراج منع العنف اجلنسي  ميسل   - 13 
 القضاء هليه  معاجلة أ بابه اجلذرية يف مجيع القرارات ذات الصلة   ا يف ذلك يف حا ت اإلذن بو يات  له

حتســــــــــــني ا ــــــــــــتددا   ويعرب هن اهتزامهمئراج أحتا   نفيذية؛ ه  طريق بعثات حفظ الســــــــــــا   وديدسا 
النســـــــــــــــاء ايفليــات  ائل الرأ  معالزيـارات امليــدانيــة الـد ريـة مىل منــاطق النزاع  ه  طريق  نظيم ايتالــاهـات لتبــ

 املنظالات النســـــــــــــا ية يف امليدان ب ـــــــــــــأن ضـــــــــــــواأ   احتيايات املرأة يف مناطق النزاع املســـــــــــــلح   التواصـــــــــــــ  
 ما بعد انتهاء  ب أن منع  موايهة العنف اجلنسي يف حا ت النزاع   حسا ا قتضاء السلطات الوطنية مع

 ؛النسا ية املتضررة  اوتالع املدا   ا يف ذلك املنظالات ليةايف الضحايا  اوتالعات  التواص  مع النزاع
بالد ل األهضــــــــــــــاء أن  قو   يف  ــــــــــــــياق يهوئ مصــــــــــــــا  قطاع العدالة  بتعزيز  يهيب - 14 

النزاع  حما الة يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء الت ـــــــــريعات  حتســـــــــني التحقيق يف أهالال العنف اجلنســـــــــي 
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ايفا الة العائلة  ويا القانون الد يل  الض ميت  أن   ــــــال   ــــــ  قوانني  رــــــالانات مر تبيها  ا يتفق مع
 الاية الضــــحايا  ال ــــهوئ  من مل  ت  قد  ــــنت بالفع     قد  املعونة القضــــا ية للنايني هند ا قتضــــاء  
 القيا   هند ا قتضــــاء  بإن ــــاء  حدات ضــــرطة  حما م متدصــــصــــة للتصــــد  هلذل اجلرا م   ماالة العقبات 

يرا ية الض حتول ئ ن محقاق العدالة لفا دة الضــــــــــــــحايا  مث  ففات التقائ  املقيدة لتقد  ال ــــــــــــــتا ى  اإل
 ضــــر ط اإلثبات الض  نطو  هلى متييز رــــد الضــــحايا   ــــهوئ  م ــــتتني   ا ــــتبعائ ضــــهائات الضــــحايا 

اإليراءات    سا م مصـداقيتها م  قب  موظفي منفاذ القانون  يف مطار الدها ى القضـا ية  أ الطع  يف أ 
الد ل األهضاء املعنية هلى ا  تفائة م    ة  ويشجا؛  ا فتقار مىل مرافق لعقد يلسات ا تالاع مصلقة
للالالثلة اااصة   حتت القيائة ا  فا يجية (2009) 1888فريق   اء األمم املتحدة املن أ هالا بالقرار 

لألمني العا  املعنية بالعنف اجلنســــــــــــي يف حالة النزاع  م  أي   عزيز  ــــــــــــيائة القانون  قدرة نظامي العدالة 
بعد انتهاء النزاع  حســــا  املدنية  العســــترية هلى التصــــد  للعنف اجلنســــي يف حا ت النزاع املســــلح  ما

 ؛لضالانات امل  سية رد اإلفات م  العقابا قتضاء  يف مطار اجلهوئ املبذ لة ب ت  أهم لتعزيز ا
الد ل األهضــاء هلى  عزيز  ــب   صــول رــحايا العنف اجلنســي يف حا ت النزاع  يحث - 15 

 ما بعد انتهاء النزاع مىل العدالة     فيهم النســـــــاء  الفتيات الايت يســـــــتهدف  ب ـــــــت   ان  بســـــــب  منها 
 الة مر تبيها  معاقبتهم هلى  يه الســــــــــرهة    عوي  التحقيق يف أهالال العنف اجلنســــــــــي  اجلنســــــــــاا  حما 

بإئراج يرا م العنف اجلنسي  اجلنساا رال  أضد اجلرا م ذات ا ستالا  وينوه  الضحايا  حسا ا قتضاء 
أن متافحة اإلفات  ويالحظالد يل يســـــــــــــــامة يف نظا  ر ما األ ـــــــــــــــا ــــــــــــــي للالحتالة اجلنا ية الد لية  

الض  ر تا رـــــــــد النســـــــــاء  الفتيات  الض حتظى با ستالا  الد يل  العقاب هلى أضـــــــــد اجلرا م يســـــــــامة م 
 املدتلطة  الد ا ر املتدصـــصـــة يف ايفا م الوطنية  الد لية ايفا م   عزات بفضـــ  العال  الذ   ضـــطلع به قد

  يترر  أ يد اهتزامه مواصلة متافحة اإلفات م  العقاب  ئهم املساءلة بقوة بالو ا   املنا بة؛
الد ل األهضــــــــــــــاء هلى اهتالائ نع ير ز هلى النايني يف منع أهالال العنف  ايشددددددددددج - 16 
 التصــــد  هلا  مع  فالة ا اذ ميراءات أ  متييزية  حمدئة  يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاعاجلنســــي 

 ا يف ذلك   ماحتياياهتلتلبية مياء األ لوية النايني    حقوقاحفا  يف منع سذل األهالال  التصــد  هلا    
املالت  ا تهدافها هلى  يه التحديد    صوصا فيالا يتعلق بصحتهم   أالفئات الضعيفة ب ت   ان 

  اولس  يف سذا الصدئ:   عليالهم  م ار تهم 
 اليع الد ل األهضاء أن  تف  ا تفائة النايني م  العنف اجلنسي  اجلنسااجب يهيب )أ( 

 م  الرهاية الاامة لتلبية احتياياهتم ايفدئة ئ ن متييز؛يف البلدان املعنية  يف حا ت النزاع
الصـــــــــــلة بني العنف اجلنســـــــــــي يف حا ت النزاع املســـــــــــلح  ما بعد انتهاء النزاع  يالحظ )ب( 

 اإلصــــابة بف  س نقص املناهة الب ــــرية   العاء أ  املتنا ــــا الذ   تحالله املرأة  الفتاة بســــبا ف  س 
 ا  بصفة ذلك ها قا  حتديا مستالري  أما  املسا اة بني اجلنسني؛نقص املناهة الب رية  اإليد

الدينيون قائة اوتالعيون   القائة هلى الصـــــــــــعيدي  الوطين  ايفلي     فيهم اليشددددددددجا  )ج( 
 الدهوة ئا    هلى ا رــــــــــــطاع بد ر أ ثر ن ــــــــــــاطا يف  مىت  يد ا   حســــــــــــا ا قتضــــــــــــاء التقليديون

أي   فائ  هتاليش   صـــــــــم النايني  م  يف حا ت النزاع عنف اجلنســـــــــيال مىل متافحةاوتالعات ايفلية 
سم  أطفاهلم   متافحة ثقافة   ا قتصـــــــــــــائ     اإل ـــــــــــــها  يف مهائة مئمايهم ا يتالاهي أ ـــــــــــــرسم منه

 اإلفات م  العقاب ه  سذل اجلرا م؛

https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)


 S/RES/2467 (2019) 

 

8/11 19-06720 

 

 امل ـــــــــار ة التامة  اودية للنايني فرن الد ل األهضـــــــــاء املعنية هلى رـــــــــالانيشدددددددجا  (ئ) 
العنف اجلنســــــــــي  اجلنســــــــــاا يف مجيع مراح  ميراءات العدالة ا نتقالية   ا يف ذلك يف أئ ار صــــــــــنع  م 

بأن الد ر القيائ  للالرأة  م ــــــار تها يزيدان م  احتالال أن  فضــــــي العدالة ا نتقالية مىل  مويسدددددل  القرار  
  ستجيا لعوام   ياقية سامة؛أن نتا ع حتقق  ب  انتصاف فعالة هلى النحو الذ  حيدئل الضحايا   

مىل أحتا  القانون الد يل الســــــــارية فيالا يتعلق با ق يف  ــــــــب  انتصــــــــاف فعالة  يشددددددير - 17 
بالد ل األهضــــــــاء أن  تيح  ــــــــب  ا نتصــــــــاف الفعالة سذل   قد  ويهيب انتها ات حقوق اإلنســــــــان   ه 

الد ل األهضـــــــــاء  ويشدددددددجانزاع  املســـــــــاهدة لضـــــــــحايا العنف اجلنســـــــــي يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء ال
  العناصــــــر الفاهلة األ رى ذات الصــــــلة هلى مياء ا هتبار الوايا إلن ــــــاء صــــــند ق للنايني م  العنف

 ؛اجلنسي
بأن النســـــــاء  الفتيات الايت يصـــــــرن حوام  نتيجة للعنف اجلنســـــــي يف حا ت  ميسدددددل   - 18 

   اصةت  أن  تون هل  احتيايات خمتلفة   أمهات  مي أن يصرن منه   تارالنزاع املسلح     فيه  م  
الض  وايهها يف أحيان  ث ة  أحياناللحياة  املداطر  األرــــــــــــرار الدا الة املفابطة  املتالايزة املهدئة ويالحظ

   ا يف ذلك التهاليش ا قتصـــــائ  يف حا ت النزاع   مثرة العنف اجلنســــــي أطفاهل  لك النســــــاء  الفتيات
 ا يتالاهي   األذى اجلســــد   النفســــي   انعدا  اجلنســــية   التالييز   هد  ا صــــول هلى التعويضــــات؛ 

يف   ريعاهتا الوطنية باملسا اة يف ا قوق الوايبة جلاليع األضدان املتأثري   الد ل هلى أن  عفف ويحث
  فيهم النســــــــــاء  الفتيات  األطفال مثرة العنف اجلنســــــــــي بالعنف اجلنســــــــــي يف حا ت النزاع املســــــــــلح   

حا ت النزاع   ذلك  ا يتفق  التزاماهتا  ويا ا فاقية القضــــــاء هلى مجيع أضــــــتال التالييز رــــــد املرأة  يف
مىل األمني العا  أن يقد   قريرا مىل جملس األم   ويطلب كذلك ا فاقية حقوق الطف   حسا ا قتضاء  

مىل املالثلة اااصـــــة  ويطلب  2021يتجا ا ناية ها   يف أضـــــون  ـــــنتني  يف موهد  ه  سذل املســـــا   
 تعا ن مع املالثلة اااصـــــــــــــــة املعنية بالعنف اجلنســـــــــــــــي  لألمني العا  املعنية باألطفال  النزاع املســـــــــــــــلح أن

 ب أن سذل املسألة؛   يانات األمم املتحدة األ رى ذات الصلة حا ت النزاع يف
دهم   عزيز اوتالع املدا      ـــــيالا املنظالات ايفلية  ال ـــــعبية  الض  توىل ا ل  ميسددددل   - 19 

م  أمهية بالنســــــبة مىل   املنظالات بقيائة الفتيات  ال ــــــباب  قيائهتا النســــــاء   القيائات الدينية  اوتالعية 
الوقت نفســــــه  ئهم محات  عبئة اوتالعات ايفلية يفمع  افة يهوئ منع العنف اجلنســــــي  التصــــــد  له؛ 

لم ــــها  يف حتوي   صــــالة العنف اجلنســــي م  الضــــحايا مىل اجلناة    عزيز التالا ــــك بني أفرائ اوتالعات 
 بالضعف؛ ايفلية الض يتسم فيها الويوئ األمين للد لة

لد ل األهضــــــــــاء املعنية   يانات األمم املتحدة ذات الصــــــــــلة هلى ئهم بناء ا يشددددددددجا - 20 
   بناء قدرات منظالات اوتالع م  العنف اجلنســــــــي  النايون النســــــــاء توىل قيائهتايقدرات املنظالات الض 

أي   عزيز آليات ا الاية اوتالعية أ  الرمسية م  العنف اجلنســـــــــــــــي يف حا ت النزاع  ما بعد  املدا م 
املســا اة بني اجلنســني انتهاء النزاع   ايائة ئهالها مل ــار ة املرأة الفعالة  اودية يف هالليات الســا  لتوطيد 

  متتني  محاية املرأة  و يلة ملنع ن وب النزاهات؛
باإلحاطات اإلهامية املنتظالة الض  قدمها النســـــــاء الناضـــــــطات يف اوتالع املدا   يرحب - 21 

 اصــــة يف ا يتالاهات املدصــــصــــة لبلدان معينة   الض  نور اولس ب ــــأن األ رــــاع الســــا دة يف البلدان الض 
الد ل أن  دي  أهالال التالييز  التحرش ب يهيبو نزاهات   ا يف ذلك فيالا يتعلق بالعنف اجلنســـــــــي     ـــــــــهد



S/RES/2467 (2019) 
 

 

19-06720 9/11 

 

العنف اجلنســـــــــي يف حا ت النزاع   الصـــــــــحفيني الذي  يعد ن  قارير م بارية ه  اوتالع املدا  العنف رـــــــــد
   سي هد  املســـــــــــا اة بني ألهالالا الذي  ي ئ ن ئ را ساما يف  صي  املعاي  املتعلقة باأل ـــــــــــباب اجلذرية لتلك 

 ؛بعاللهم اجلنسني  التالييز القا الني هلى املستوى اهليتلي    رع  ا اذ  داب   الايتهم  متتينهم م  القيا 
مىل األمني العا  أن يتف  ن ر مست ار  ض  ن محاية املرأة يف الوقت املنا ا  يطلب - 22 

     يالا هلى مستوى الر ا العليا   م احة ممتانية الصلة ذات يف هالليات السا  التابعة لألمم املتحدة
ا صــــــــاهلم املباضــــــــر بالقيائة العليا لعالليات الســــــــا   لك  متا ا املنســــــــقني املقيالني  منســــــــقي ال ــــــــ  ن 
اإلنســانية لألمم املتحدة يف مجيع ا ا ت املث ة للقلق ذات الصــلة  م  أي  م ــداء امل ــورة للقيائة العليا 

األحتا  التنفيذية هلذا القرار  أ ل م  قرارات جملس األم  املتعلقة بالعنف   طبيقحدة ب ــــــــــــــأن لألمم املت
حا ت النزاع   ا يف ذلك التواصــــــــــــ  مع أطراف النزاع حىت  تعهد بالتزامات موقو ة   تدذ  اجلنســــــــــــي يف

يحيط هلما    عال  هبا ر يبات الرصد  التحلي   اإلباا فيالا يتعلق بالعنف اجلنسي املتص  بالنزاهات   
 ؛با فا يجية األمني العا  املتعلقة بالتتاف  بني اجلنسني ما التقدير
اهتزامـــه القيـــا   هنـــد من ـــــــــــــــــاء  وـــديـــد   يـــات بعثـــات األمم املتحـــدة    ـــأ يـــد يكرر - 23 

بتضــــــالينها أحتاما ب ــــــأن النهوي باملســــــا اة بني اجلنســــــني  متتني املرأة يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء 
 ويعرب كذلك هن اهتزامهحســـــا ا قتضـــــاء   اجلنســـــانية ـــــ  ن لالنزاع  بســـــب  منها  عيني مســـــت ـــــاري  ل

ا ب أن  يس  م ار ة املرأة   وف  ا الاية التامة  الفعالة هلا يف التحض  لانتدابات  يف  ضالينها أحتام
العالليات الســيا ــية   يف برامع نزع الســا   التســريح  مهائة اإلئماج   يف هالليات مصــا  قطاع األم  

ء النزاع   ذلك حيثالا  اجلهاا القضــــــــا ي   يف هالليات مهائة اإلهالار األ  ــــــــع نطاقا يف ففة ما بعد انتها
  انت سذل املها   ندرج يف   ية البعثة؛

بالد ر الذ   ضــــــــــــــطلع به  حدات األمم املتحدة  فظ الســــــــــــــا  يف منع العنف  ينوه - 24 
  يف سذا الصــــدئ  مىل مئراج  دريا ه  العنف اجلنســــي  اجلنســــاا يف الد رات التدريبية ويدهواجلنســــي  

هلى  ويشجااملنظالة ألي   حدات البلدان املسامهة بقوات  أفرائ ضرطة   السابقة للن ر  ئا   البعثات
 هلى أ ا ها؛  أفرائ ال رطة مراهاة سذا امل س  يف معاي  األئاء  التأسا العالليايت الض يتم  قييم القوات

بقرار األمني العا  حظر امل ـــار ة يف هالليات األمم املتحدة  فظ الســـا  هلى  يرحب - 25 
لعناصـــــــــــــــر الفاهلة التابعة للد ل املدرية ب ـــــــــــــــت  متترر يف مرفقات  قاريرل ه  العنف اجلنســـــــــــــــي مجيع ا

حا ت النزاع  ه  األطفال  النزاع املســـلح   حيث البلدان املســـامهة بقوات  أفرائ ضـــرطة املدرية حاليا  يف
الســـــــــــــــرهة    يههلى يف القا الة هلى التف ه  سذل ا نتها ات  التجا اات   هلى  نفيذ  طل هال  

 م  سذا القرار  حىت  تفائى  عليق م ار تها يف هالليات السا ؛ 1 فقا للفقرة 
بالد ل األهضاء  األمم املتحدة ئهم البلدان املتضررة م  أي  التصد  للعنف  يهيب - 26 
يف  ــــــــياق هالليات مصــــــــا  قطاع األم   ألأراي منها  يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاعاجلنســــــــي 

زيز قدرة اهليا   العســــترية هلى التصــــد  للجرا م املتصــــلة بالعنف اجلنســــي  منعها    رــــع رــــالانات  ع
طريق ميراءات التحر  م  أي  ا يلولة ئ ن ونيد األفرائ الذي   ويد أ ـــــــــــــــباب  ييهة لاضـــــــــــــــتبال  ه 
ويشجا م ؛ ار تاهبم يرا م متصلة بالعنف اجلنسي أ  ا حتفاظ هبم أ   رقيتهم يف صفوف قوات األ يف

الد ل األهضاء هلى  عزيز  تاف  الفرن بني الري   املرأة هلى مجيع مستويات  ظا ف اادمة يف ال رطة 
إصا  قطاع األم  ب يف حالة  تليفها يانات األمم املتحدة ويشجا الوطنية  الوظا ف األمنية األ رى؛ 
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ا امليدانية   أن  راهى سذل ا هتبارات هلى أن  وفر   اء متدصــصــني يف جمال العنف اجلنســي يف هاللياهت
 يف التوييهات التنفيذية ألن طتها ال ناجمية  يف  وف  املوارئ هلا؛

أن  تف    ســــــــــاهدة م  األمني العا    يانات األمم الد ل األهضــــــــــاء هلى  يشدددددددجا - 27 
لســــــــا   التســــــــريح هالليات نزع ا مئماج التحلي   التدريا يف اوال اجلنســــــــاا يف املتحدة ذات الصــــــــلة 

 فالة متتني النســـــاء املر بطات  ـــــابقا باجلالاهات املســـــلحة    ذلك  مهائة اإلئماج الوطنية   ا يف ذلك  
مبائرات مهائة التتييف مجاهات املقا لني الســابقني  م   دمات هاج الصــدمات   م  ا  ــتفائة م  

من ــــــــاء آليات لتوف  ا الاية للنســـــــاء يف سذا الصــــــــدئ  أ يد رــــــــر رة  ويكررا يتالاهي  مهائة اإلئماج؛ 
 مناطق التجالع   للالدنيني بالقرب م  مناطق التجالع  يف جمتالعات العا دي ؛ يف

ميت  أن  تون يزءا  يف حا ت النزاعأن أهالال العنف اجلنســـــــــــــــي  اجلنســـــــــــــــاا  يؤكد - 28 
اإليديولويي الذ  الفتر    عنصـــــر م  األطراف يف النزاهات املســــــلحة األسداف ا  ــــــفا يجية لبع  م 

مجاهات املدرية باهتبارسا   أ لوبا  تتيتيا  نهجه   ا فيها اجلالاهات املسلحة أ  التابعة للد ل   م  به
األطراف يف النزاهات  أن رـــــحايا العنف اجلنســـــي املر تا هلى يد بع  يؤكد  مرسابية   بناء هلى ذلك

متتينهم ينبصي   مجاهات مرسابيةاملدرية باهتبارسا  د لاملسلحة   ا فيها اجلالاهات املسلحة أ  التابعة لل
برامع اإلنصــــاف  التعوي  الوطنية   م  الرهاية الصــــحية  الرهاية النفســــية ا يتالاهية  م  ا  ــــتفائة م 

 املأ ى اام   ئهم أ ـــــباب املعي ـــــة  املعونة القضـــــا ية   ينبصي أن   ـــــال  سذل اادمات النســـــاء الايت 
جة ا أتصــــــاب مبان النزاهات   الريال  الفتيان الذي  ر ا  عررــــــوا للعنف اجلنســــــي مبان أجننب أطفا  نتي

النزاهات   ا يف ذلك أثناء ا حتجاا؛  املســــــــــامهة يف مااحة الوصــــــــــم ا يتالاهي الثقايف املر بل هبذل الفئة 
 اجلرا م    يس  يهوئ التأسي   مهائة اإلئماج؛ م 

يذية للجنة متافحة اإلرساب أن  واص   يف مطار   يتها ا الية مىل املديرية التنف يطلب - 29 
لجنـة متـافحـة اإلرسـاب  بـالتعـا ن الوثيق مع متتـا األمم املتحـدة املعين ل  فقـا للتوييـه الســـــــــــــــيـا ـــــــــــــــايت 

سيئة األمم باملددرات  اجلرمية  املالثلة اااصـــــــــــــــة لألمني العا  املعنية بالعنف اجلنســـــــــــــــي يف حا ت النزاع   
التيانات األ رى ذات الصــــلة   ضــــالني التقييالات القطرية     (2015) 2242للالرأة  فقا للقرار  املتحدة

الض  عدسا معلومات  حســــــا ا قتضــــــاء  ه  يهوئ الد ل األهضــــــاء املبذ لة م  أي  التصــــــد  ملســــــألة 
حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع الض  ر تبها  بأهالال العنف اجلنســـــــي يفا وار باألضـــــــدان  صـــــــلتها 

الفتر اإليديولويي الذ    م  به   اجلالاهات اإلرسابية  جزء م  أسدافها ا  ـــــــــــــــفا يجية   عنصـــــــــــــــر م 
املســــــــــــلحة  اجلالاهات    ا فيهااملســــــــــــلحة األطراف يف النزاهات   ســــــــــــتددمها  أ ــــــــــــلوب  تتيتي بع 

 ؛للد ل املدرية باهتبارسا مجاهات مرسابيةالتابعة  أ 
بأطراف النزاع  فالة  ضـــــــــــــــالني ا فاقات  قف مطاق النار  ا فاقات الســـــــــــــــا   يهيب - 30 

أحتاما  نص هلى أن أهالال العنف اجلنســـــــــــي يف حا ت النزاع  ما بعد النزاع أهالال حمظورة    اصـــــــــــة 
قب   ة  م ــــــار تها اودية يف هالليات مارــــــال  األحتا  املتعلقة بف  ا ضــــــتباا   رــــــالان حضــــــور املرأ

ا ــــتثناء يرا م العنف اجلنســــي م  األحتا  املتعلقة  ويؤكد هلى ضدددرورة  التفا ي  التفا ي الســــيا ــــية
 بالعفو  ا صانة يف  ياق هالليات  سوية النزاهات؛

بأن امل ـــــرئي  يوايهون خماطر التعري  ب ـــــت  حمدئ  متزايد  للعنف اجلنســــي  ميسددددل   - 31 
    قف يف  يههم هقبات  عفي املســــــــــــلح نســــــــــــاا   ا يف ذلك العنف اجلنســــــــــــي يف حا ت النزاع اجل

https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 دمات الدهم   بأنه   فقا للقانون الد يل لايئني  القانون الد يل  قوق اإلنســـــــــــــان   ا ـــــــــــــتفائهتم م 
م  أضــتال العنف اجلنســي يف حا ت النزاع املســلح  ما بعد النزاع ضــتا  ميث حســبالا ينطبق  ميت  أن 

 صـــول هلى اللجوء أ  هلى  رـــع  يع؛ ألأراي حتديد أسلية ا ا رـــطهائ املتصـــلة باملســـا   اجلنســـانية
الد ل األهضاء هلى النظر يف مهائة  وطني النايني أ   قد  الدهم هلم م  أي  ا ندماج حمليا   ويشجا

ات للنايني   م احة اايار هلم  ا اذ  داب  م  أي  التدفيف م   طر العنف اجلنســــــــــــــي    وف  اادم
 املساءلة يف املستقب ؛ هالليات لتوثيق قضاياسم ألأراي

أن العنف اجلنســـي يف حا ت النزاع املســـلح  ما بعد انتهاء النزاع ي ثر ب ـــت  يالحظ  - 32 
أيضــا بأن الريال  الفتيان يســتهدفون أيضــا بالعنف اجلنســي  مويسددل  أ  متنا ــا هلى النســاء  الفتيات  
   ا يف ذلك يف  ـياقات ا حتجاا  ا ر باط باجلالاهات املسـلحة؛ يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع

 عزيز الســــــيا ــــــات الض  تيح ه  طريق  الد ل األهضــــــاء هلى محاية الضــــــحايا م  الريال  الفتيان ويحث
أن متتع الذ ور باملناهة ا ــــــــتجابة منا ــــــــبة  ا ت النايني م  الذ ور   حتد  ا ففارــــــــات الثقافية ب ــــــــ

أن  ر ز  ر يبات الرصــــــــد  التحلي   اإلباا فيالا يتعلق بالعنف اجلنســــــــي  ويطلب كذلكسذا العنف؛  م 
للعنف اجلنســي املتصــ  بالنزاهات  هلى حنو أ ثر ا ســاقا  هلى الطابع املتصــ  حتديدا باملســا   اجلنســانية 

يف مجيع ا ا ت املث ة  ي املتضــــــــــرر  الســــــــــتانرــــــــــد مجيع  يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع املر تا
 للقلق   ا يف ذلك الريال  الفتيان؛

باجلهوئ الض  بذهلا املنظالات اإلقليالية  ئ ن اإلقليالية للتصد  للعنف اجلنسي يرحب  - 33 
 يشددجعهاو النزاع  القضـــاء هليه   لدهم الد ل األهضـــاء يف سذا الصـــدئ  يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء 

 هلى مواصلة  لك اجلهوئ؛
بد ر مبائرة األمم املتحدة ملتافحة العنف اجلنســــــي يف حا ت النزاع بوصـــــفها  ميسددددل   - 34 

املنتدى التنســيقي امل ــفا بني الو ا ت املترس للتصــد  هلذل امل ــتلة الذ   رأ ــه املالثلة اااصــة املعنية 
األمم املتحدة ملتافحة العنف اجلنسي يف حا ت  رةبالعنف اجلنسي يف حا ت النزاع   ي جع هال  مبائ

 هلى  نقيح األئ ات  التوييهات الت صيلية  مواصلة  رع أئ ات   وييهات مبتترة؛ النزاع
الد ل األهضــــــــــــــاء   يانات األمم املتحدة  العناصــــــــــــــر الفاهلة يف اوتالع املدا ب يهيب - 35 

م  ب ـــــــــــــــأن املرأة  الســـــــــــــــا   األم  قب  حلول الذ رى التعهد بالتزامات م  أي   نفيذ قرارات جملس األ
    فالة  أث   لك ا لتزامات  أث ا سائفا يف  نفيذ  طة العال  1325الســــــــــــنوية الع ــــــــــــري    اذ القرار 

الد ل  يشدددجااملتعلقة باملرأة  الســــا   األم    م احتها  عزيز  ــــب  متابعة  نفيذسا   باإلرــــافة مىل ذلك  
عتالد  طل هال   طنية ممولة بالتام   ودئسا بصورة منتظالة إلحراا التقد  يف  نفيذ األهضاء هلى أن  

 ااطة املتعلقة باملرأة  السا   األم ؛
مىل األمني العا  أن يواصـــــــ   قد   قارير  ـــــــنوية مىل اولس ه   نفيذ القرارات يطلب  - 36 
ويطلب  سذا القرار   (2013) 2106   (2010) 1960   (2009) 1888   (2008) 1820
حتليات مراهية لاهتبارات اجلنســـــــــــــــانية يف حتليا ه  مىل األمني العا  أن يدرج   فقا ملا ُ لِّف به  كذلك

قضايا  قاريرل املقدمة مىل اولس املعلومات  التوصيات ذات الصلة املتعلقة بيواص   ضالني للنزاهات  أن 
    األم    ا يف ذلك ما يتعلق بالعنف اجلنسي يف حا ت النزاع  ما بعد انتهاء النزاع؛املرأة السا
 أن يبقي املسألة قيد نظرل الفعلي.يقرر  - 37 
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