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  ) ٢٠١٣ (٢١٠٦القرار     
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٤ املعقودة يف ٦٩٨٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥التزامــــه بتنفيــــذ القــــرارات    إذ يعيــــد تأكيــــد   

 ١٨٢٠ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ و
) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٨(
ومجيـــــع البيانـــــات ذات الـــــصلة ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨ و )٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و

  الصادرة عن رئيسه تنفيذاً متواصالً وتاماً ومتآزراً،
ــر املــؤرخ    وإذ يعــرب     ٢٠١٣مــارس / آذار١٢عــن شــكره لألمــني العــام علــى التقري

)S/2013/149 (  لما بالتحليـل والتوصـيات الـواردة فيـه، وإن كـان ال يـزال يـساوره                 وإذ حييط ع
ملنـع العنـف اجلنـسي يف       ) ٢٠١٠ (١٩٦٠بالغ القلق بشأن بطء تنفيذ جوانب هامة من القرار          

حــاالت الــرتاع املــسلح ومــا بعــد انتــهاء الرتاعــات، وإذ يالحــظ، علــى النحــو املوثــق يف تقريــر  
   ترتكب يف هذه احلاالت يف شىت أحناء العامل،األمني العام، أن أعمال العنف اجلنسي

باإلعالن املتعلق مبنع العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع الـذي اعتمـده وزراء    وإذ يشيد     
ــة يف لنــدن يف    ــة جمموعــة البلــدان الثماني ــه مــن و امبــ، و٢٠١٣أبريــل / نيــسان١١خارجي رد في

  يف هذا الصدد،التزامات 
علــى حنــو متــسق وصــارم ملــرتكيب جــرائم العنــف   بــأن املالحقــة القــضائية  وإذ يــسلم   

اجلنسي، باإلضافة إىل امللكية واملسؤولية الوطنية يف التصدي لألسباب اجلذرية للعنف اجلنـسي             
يف الرتاع املسلح تتـسم بأمهيـة أساسـية لردعـه ومنعـه، شـأهنا يف ذلـك شـأن مواجهـة اخلرافـات                   

 ثقافيــة أو نتيجــة حتميــة للحــرب اهرةالقائلــة بــأن العنــف اجلنــسي يف ســياق الــرتاع املــسلح ظــ 
  خطورة، جرمية أقل أو
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املـساواة بـني اجلنـسني      حتقيق   واقتصادياً و   واجتماعيا أن متكني املرأة سياسياً   وإذ يؤكد     
أمــور وإشــراك الرجــال والفتيــان يف اجلهــود املبذولــة ملكافحــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة 

يف حـاالت    العنـف اجلنـسي      ملنـع يلـة األجـل املبذولـة       تتسم بأمهية أساسية يف إطـار اجلهـود الطو        
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ علـى أمهيـة تنفيـذ القـرار          وإذ يشدد ؛  الرتاع املسلح وما بعد انتهاء الرتاعات     

بالعمــل اجلــاري بــشأن وضــع جمموعــة مــن املؤشــرات مــن أجــل تنفيــذ  مــع التنويــه تنفيـذاً تامــاً، 
أة والسالم واألمـن، واالعتـراف بالـدور        والقرارات الالحقة بشأن املر   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار  

  ،الذي تؤديه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف هذا اجملال
يف حـاالت الـرتاع املـسلح ومـا بعـد انتـهاء              مـع القلـق أن العنـف اجلنـسي           وإذ يالحظ   

علــى الفئــات الــشديدة الــضعف متناســب علــى النــساء والفتيــات و الرتاعــات يــؤثر بــشكل غــري
يــؤثر كــذلك يف الوقــت نفــسه علــى الرجــال والفتيــان،  بــصفة خاصــة، والــيت قــد تــسَتهدف أو

  مــن أفــرادمــن تــصيبهم صــدمات نفــسية غــري مباشــرة بــسبب إرغــامهم علــى مــشاهدة   وعلــى
 أن أعمــال العنــف اجلنــسي يف هــذه احلــاالت   وإذ يؤكــد ؛اجلنــسي للعنــف  يتعرضــوناألســرة

الـسالم  أمام إرسـاء     أيضاً   وإمنا ،تمعجملبصورة حامسة يف ا   املرأة   هامإس تسد الطريق فقط أمام    ال
 التنمية املستدامة،حتقيق واألمن الدائمني و

اإلنـسان   بأن الدول تتحمل املسؤولية األساسية عن احترام وكفالـة حقـوق       وإذ يسلم   
ميع األشخاص املوجـودين يف أراضـيها واخلاضـعني لواليتـها علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                    جل

 أن أطــراف الــرتاع املــسلح مــسؤولة يف املقــام  مــن جديــدوإذ يؤكــد ؛القــانون الــدويلأحكــام 
  األول عن كفالة محاية املدنيني،

ــد    ــدول وســالمة أراضــيها واســتقالهلا     وإذ يؤكــد مــن جدي ــع ال ــسيادة مجي ــه ل  احترام
  السياسي وفقا للميثاق،

 إىل إدراج طائفــة مــن جــرائم العنــف اجلنــسي يف نظــام رومــا األساســـي        وإذ يــشري   
  ة اجلنائية الدولية واألنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املخصصة،للمحكم
 الـدول    على مبا نص عليه احلكم الوارد يف معاهدة جتارة األسلحة بأن         وإذ حييط علما      

ــلحة أن   ــصدرة لألسـ ــراف املـ ــا األطـ ــضع يف اعتبارهـ ــة     تـ ــلحة التقليديـ ــتخدام األسـ ــر اسـ  خطـ
أعمـال   أو خطـرية جنـساين   عاهـدة الرتكـاب أعمـال عنـف         األصناف التقليديـة املـشمولة بامل      أو

  عنف خطرية ضد النساء واألطفال، أو تيسري ارتكاهبا،
إىل أن القانون اإلنساين الدويل حيرم االغتصاب وغـريه مـن أشـكال             وإذ يشري كذلك      

  العنف اجلنسي،
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 دعـم   العناية الواجبة يف مراعاة حقـوق اإلنـسان عنـد تقـدمي           سياسة بذل    إىلوإذ يشري     
 بوصـفها أداة لتعزيـز االمتثـال للقـانون          ،تابعـة لألمـم املتحـدة      األمم املتحدة إىل قوات أمنية غري     

 منــع يــشمل اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان وقــانون الالجــئني الــدويل، مبــا
  الرتاعات،يف حاالت الرتاع املسلح وما بعد انتهاء العنف اجلنسي 

البــت مــن يــسعى إىل   أن هــذا القــرار الوإذ يؤكــد ، األمــني العــام يف تقريــروقــد نظــر  
 نزاعـات   تـشكل حلـاالت املـشار إليهـا يف تقريـر األمـني العـام              فيما إذا كانـت ا     ةقانونيال الوجهة

ينطـوي علـى أي حكـم        يف سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني، وال       مسلحة أم ال  
  الدول الضالعة يف هذه احلاالت، من غريمسبق بشـأن الوضع القانوين للجهات 

 العنـف اجلنـسي، حـني ُيـستخدم أو ُيـوعز باسـتخدامه كوسـيلة مـن                  أنيؤكد    - ١  
وسائل الرتاع أو تكتيك من تكتيكاته أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو مـنظم ضـد الـسكان                   

بري، وإطالـــة أمـــدها إىل حـــد كـــاملـــسلح املـــدنيني، قـــد يـــؤدي إىل اســـتفحال حـــاالت الـــرتاع 
 يف هـذا الـصدد أن اختـاذ    ويؤكـد  الـسلم واألمـن الـدوليني؛     إعادة إرساء يشكل عائقاً أمام     وقد

التـصدي هلـا يـسهم إسـهاماً كـبرياً يف صـون             واإلجراءات الفعالة ملنع وقوع مثل هذه األعمـال         
 أن مــشاركة املــرأة أساســية ألي اســتجابة علــى صــعيد علــىويــشدد الـسلم واألمــن الــدوليني؛  

  واحلماية؛ املنع
 أن العنــف اجلنــسي قــد يــشكل جرميــة ضــد اإلنــسانية أو فعــالً منــشئاً يالحــظ  - ٢  

أشكال العنف اجلنـسي    غريه من    االغتصاب و  أنإىل   يشري كما   ؛جلرمية تتعلق باإلبادة اجلماعية   
 الـــدول األعـــضاء إىل أن متتثـــل ويـــدعو ؛ يف الرتاعـــات املـــسلحة هـــي جـــرائم حـــرباخلطـــرية

التحقيــق مــع   ، مــن خــالل  اإلفــالت مــن العقــاب  الــصلة مبواصــلة مكافحــة  ا ذات لتزاماهتــال
 مجيـع  شجعويـ ؛ وحماكمتهماألشخاص اخلاضعني لواليتها املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم  

 الوطنيـة إلتاحـة     اجلزائيـة  جلرائم العنف اجلنسي يف تـشريعاهتا        إدراج النطاق الكامل   علىالدول  
العنـف  أعمـال    بـشأن     فعالـة   بأن إجراء حتقيقـات    ويسلمعال؛   مرتكيب هذه األف   إمكانية حماكمة 

 إىل العدالـة    اجلنـاة  تقـدمي    يساعدان على  تلك األعمال وتوثيق  املسلح  اجلنسي يف حاالت الرتاع     
   على حد سواء؛إىل القضاء، الضحايا إمكانية جلوءوكفالة 
 أن مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب علــى أخطــر اجلــرائم الــيت حتظــى   يالحــظ   - ٣  

باالهتمام الدويل اليت ترتكب ضد النـساء والفتيـات مـا فتئـت تتعـزز مـن خـالل عمـل احملكمـة                
ــة؛        ــدوائر املتخصــصة يف احملــاكم الوطني ــة، وال ــة، واحملــاكم املخصــصة واملختلط ــة الدولي اجلنائي

 عزمــه علــى مواصــلة مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب بقــوة ودعــم املــساءلة ويؤكــد مــن جديــد
  ة؛بالوسائل املناسب
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 إىل أمهية وضع هنج شامل للعدالـة االنتقاليـة يف حـاالت الـرتاع               يلفت االنتباه   - ٤  
املــسلح ومــا بعــد انتــهاء الرتاعــات، يــشمل النطــاق الكامــل للتــدابري القــضائية وغــري القــضائية،   

  حسب االقتضاء؛
يف حـاالت   لعنـف اجلنـسي     ارصـد   القيـام بـصورة أكثـر انتظامـا ب         بـضرورة    يقر  - ٥  
الرتاعـات وااللتزامـات األخـرى املتعلقـة بـاملرأة والـسالم واألمـن            سلح وما بعـد انتـهاء       الرتاع امل 

وإيالئها االهتمام يف ما يقـوم بـه مـن أعمـال، ويعـرب يف هـذا الـصدد، عـن اعتزامـه اسـتخدام                         
لكفالة مشاركة املرأة يف مجيع جوانـب الوسـاطة         املتاحة لديه، حسب االقتضاء،     مجيع الوسائل   

لعنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع،         ا ومعاجلـة مـسألة   ،  اء السالم بعد انتهاء الـرتاع     نواإلنعاش وب 
إلدالء ببيانــات ا واليــات حفــظ الــسالم والواليــات الــسياسية، و  واســتعراض إنــشاءمبــا يــشمل

عامــة، وإجــراء زيــارات قطريــة، وإيفــاد بعثــات لتقــصي احلقــائق، وإنــشاء جلــان حتقيــق دوليــة،  
التابعـــة ذات الـــصلة ات اإلقليميـــة ويف أعمـــال جلـــان اجلـــزاءات وإجـــراء مـــشاورات مـــع اهليئـــ

  األمن؛ جمللس
املوثـوق   املوضوعية والدقيقـة و     بضرورة احلصول على مزيد من املعلومات      يقر  - ٦  

 ويطلـب إىل األمـني العـام وإىل         ، العنف اجلنسي والتصدي له    ملنعهبا واملناسبة التوقيت كأساس     
ترتيبــات الرصــد والتحليــل وتنفيــذ األخــرى اإلســراع يف وضــع املعنيــة كيانــات األمــم املتحــدة 

واإلبالغ بشأن العنف اجلنـسي املتـصل بالرتاعـات، مبـا يف ذلـك االغتـصاب يف حـاالت الـرتاع                  
ــا  ــسلح وم ــهاء الرتاعــ   امل ــد انت ــرار      اتبع ــذ الق ــصلة بتنفي ــن احلــاالت املت ــك م  ١٨٨٨ وغــري ذل

  ؛د، حسب االقتضاء، ومع مراعاة خصوصية كل بل)٢٠٠٩(
ــدعو   - ٧   ــرأة     إىلي ــة امل ــشؤون محاي ــشارين ل ــد مــن املست ــشر املزي ــالقرار   ن عمــال ب
 ويـدعو األمـني     بشأن املرأة الـسالم واألمـن،     تيسري تنفيذ قرارات جملس األمن       من أجل    ١٨٨٨

وعـددهم   مستـشاري شـؤون محايـة املـرأة     مـن  لالحتياجـات  منتظمالعام إىل كفالة إجراء تقييم   
بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم وبعثاهتـا الـسياسية             كـل بعثـة مـن       ختطـيط   وأدوارهم لـدى    

ؤالء اخلــرباء، ونــشرهم يف الوقــت املناســـب؛    هلــ  التــدريب املالئــم  واستعراضــها، وإىل كفالــة   
مبا تضطلع به مبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع مـن دور                  وينوه

هــات الفاعلــة املعنيــة يف جمــاالت حفــظ الــسالم واألعمــال   يف تيــسري االســتجابات املنــسقة للج
 ويؤكد ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل املعلومـات        ،اإلنسانية وحقوق اإلنسان والسياسة واألمن    

  وإجراء التحليالت وختطيط االستجابات وتنفيذها على نطاق هذه القطاعات؛
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جلنـسانية يف كفالـة   يـضطلع بـه مستـشارو الـشؤون ا    بالدور املتميز الـذي  ينوه    - ٨  
ــاة قيـــام مجيـــع عناصـــر البعثـــات بتعمـــيم   املنظـــورات اجلنـــسانية يف جمـــاالت الـــسياسات  مراعـ

نـشر مستـشارين للـشؤون اجلنـسانية يف         أن يواصـل     بـاألمني العـام      ويهيب؛  والتخطيط والتنفيذ 
وكفالـة  ،  ذات الـصلة  بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وبعثاهتا السياسية وعملياهتـا اإلنـسانية            

   املدنيني املعنيني؛ جلميع أفراد حفظ السالم واملوظفنيتوفري تدريب جنساين شامل
تقـصي   كيانات األمـم املتحـدة لكفالـة حـصول جلـان             تبذهلا  يت ال باجلهود ينوه  - ٩  
 يف حــاالت الــرتاع املــسلح ومــا بعــد انتــهاء الرتاعــات، حــسب   التابعــة لألمــم املتحــدةاحلقــائق

ربات الالزمــة يف جمــال اجلــرائم اجلنــسية واجلنــسانية مــن أجــل توثيــق هــذه    علــى اخلــاالقتــضاء،
   مجيع الدول األعضاء على دعم هذه اجلهود؛يشجعو ،اجلرائم بدقة

 مجيع أطراف الرتاع بوقـف مجيـع أعمـال العنـف اجلنـسي وقفـاً                مطالبتهيكرر    - ١٠  
 وذات إطـار زمـين      مـات حمـددة   التزا أن تتعهد ب   طرافهلذه األ  ، كما يكرر دعوته   كامالً وفورياً 

 حتظـر  قياداهتا   تسلسلملكافحة العنف اجلنسي تشمل مجلة أمور منها إصدار أوامر واضحة عرب            
 خــرق هــذه األوامــر، والــنص علــى حظــر العنــف اجلنــسي يف  واحملاســبة علــى ،العنــف اجلنــسي

 هـد بالتزامـات   والتع،  شـاهبها مدونات قواعد السلوك وأدلة العمليات العـسكرية امليدانيـة أو مـا             
؛ بتلـــك االلتزامـــاتحمـــددة بـــالتحقيق يف االعتـــداءات املزعومـــة يف الوقـــت املناســـب والوفـــاء  

يف إطــار هــذه تعــاون ذات الــصلة يف الرتاعــات املــسلحة أن تاألطــراف ميــع  جبكــذلك ويهيــب
بـاألطراف أن    ويهيـب  االلتزامات مـع مـوظفي بعثـات األمـم املتحـدة املعنـيني برصـد تنفيـذها،                

  حسب االقتضاء ممثالً رفيع املستوى يكون مسؤوالً عن ضمان تنفيذ هذه التعهدات؛تعني 
واجملتمـع املـدين، مبـا يف       على أمهية الدور الذي ميكن أن تقـوم بـه املـرأة             يشدد    - ١١  

ــرمسيني        ــري ال ــرمسيني وغ ــع ال ــاء اجملتم ــسائية وزعم ــات الن ــك املنظم ــراف   ذل ــى أط ــأثري عل يف الت
  يتعلق بالتصدي للعنف اجلنسي؛يما الرتاعات املسلحة ف

 املـسلح، حـسب      الـرتاع  يفلعنـف اجلنـسي     مـسألة ا   معاجلـة  أمهيـة    تأكيديكرر    - ١٢  
إىل  ويطلـب  جهود الوساطة واتفاقات وقف إطالق النار واتفاقات السالم،       إطار  يف  االقتضاء،  

الوســطاء  ، حــسب االقتــضاء، كفالــة قيــامدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليميــةاألمـني العــام والــ 
ستخدم فيهـــا العنـــف اجلنـــسي كوســـيلة مـــن وســـائل الـــرتاع  يف احلـــاالت الـــيت ُيـــ،واملبعـــوثني

، أو كجــزء مــن اهلجمــات املنتظمــة الواســعة النطــاق ضــد جمموعــات تكتيــك مــن تكتيكاتــه أو
السكان املدنيني، مبعاجلـة قـضايا العنـف اجلنـسي، مبـشاركة أطـراف مـن بينـها النـساء واجملتمـع                      

 إدراج هـذه الـشواغل      العنـف اجلنـسي، وكفالـة       يف ذلك املنظمات النسائية وضـحايا      املدين، مبا 
اتفاقــات الــسالم، مبــا يف ذلــك األحكــام ذات الــصلة بالترتيبــات األمنيــة   يف أحكــام حمــددة مــن
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لــى إدراج العنــف اجلنــسي يف تعريــف األعمــال احملظــورة  ع ثوحيــوآليــات العدالــة االنتقاليــة؛ 
ويـشدد  ،  ق النار ويف األحكام املتعلقـة برصـد وقـف إطـالق النـار             مبوجب عمليات وقف إطال   

على ضـرورة اسـتثناء جـرائم العنـف اجلنـسي مـن أحكـام العفـو العـام يف سـياق عمليـات حـل                          
  الرتاعات؛
ذات  اإلدراج يف القــوائم جلــان اجلــزاءات القائمــة، ضــمن نطــاق معــايري حيــث  - ١٣  
  َمـن  لـى فـرض جـزاءات حمـددة اهلـدف ضـد            ع ،)٢٠١٠ (١٩٦٠يتفق مـع القـرار        ومبا الصلة،

 عـن اعتزامـه أن ينظـر،        اإلعـراب  ويكـرر يرتكبون أعمال العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع؛            
 يف مجلـة أمـور منـها،        ،جتديد جزاءات حمـددة اهلـدف يف حـاالت الـرتاع املـسلح             لدى فرض أو  

أشــكال ه مــن غــريبأعمــال االغتــصاب و لــإلدراج يف القــوائم تتعلــق ، معــايريسب االقتــضاءحــ
  ؛طريالعنف اجلنسي اخل

 تـضطلع بـه وحـدات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف منـع                  لدور الذي  با ينوه  - ١٤  
، يف هــذا الــصدد، إىل إدراج تــدريب عــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين ويــدعوالعنــف اجلنــسي، 

ــة   راعــي كــذلك  ي ــدورات التدريبي ــع ال ــال يف مجي ــسابقةاالحتياجــات املتمــايزة لألطف ــشر لل  ال ن
 ويشجع كـذلك وداخل البعثات لوحدات البلدان املسامهة بقوات عسكرية ووحدات شرطة؛       

جيــري البلــدان املــسامهة بقــوات عــسكرية ووحــدات شــرطة علــى زيــادة عــدد النــساء اللــوايت     
  يف عمليات السالم؛استقدامهن وإيفادهن للعمل 

ــام أن يواصــل  يطلــب  - ١٥   ــذل و إىل األمــني الع ــز اجلهــود الر ب ــذ  تعزي ــة إىل تنفي امي
 االســتغالل اجلنــسي واالعتــداء اجلنــسي مــن جانــب  إزاءسياســة عــدم التــسامح علــى اإلطــالق

املالحقـة   املساءلة التامة، مبا يف ذلـك         كفالة  وحيث الدول األعضاء على    ،موظفي األمم املتحدة  
  احلاالت اليت يسلك فيها رعاياها سلوكاً من هذا القبيل؛ ، يفالقضائية
 تقـــدمي  ذات الـــصلةإىل األمـــني العـــام وإىل كيانـــات األمـــم املتحـــدة  يطلـــب  - ١٦  

املساعدة إىل الـسلطات الوطنيـة، مبـشاركة فعالـة مـن جانـب املـرأة، للتـصدي لـشواغل العنـف                      
  :اجلنسي صراحة يف ما يلي

 يف مجلـة   مـن خـالل القيـام،   عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،       )أ(  
ــشاء آليــات  ب ،أمــور ــإن ــة وفري الت ــواء املؤقــت وللمــدنيني   لحلماي ــساء واألطفــال يف مواقــع اإلي لن

مواقع اإليواء املؤقت ويف جمتمعات العائدين ومن خالل تقدمي الـدعم يف مـا يتعلـق                 بالقرب من 
باجملموعـات  فيمـا سـبق      ممـن كـانوا مـرتبطني     بالصدمات وإعادة اإلدمـاج إىل النـساء واألطفـال          

  ابقني؛املسلحة وإىل املقاتلني الس
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مـن خـالل      مبـا يف ذلـك     العمليات والترتيبات املتعلقـة بإصـالح قطـاع األمـن،           )ب(  
تــوفري التــدريب املناســب ملــوظفي األمــن، وتــشجيع إدمــاج املزيــد مــن النــساء يف قطــاع األمــن  
وإجراء حتريات فعالة هبدف استبعاد األشخاص الذين ارتكبـوا أعمـال عنـف جنـسي أو كـانوا                  

  اع األمن؛مسؤولني عنها من قط
اإلصـالحات  مـن خـالل      ذلـك     مبا يف  املبادرات املتعلقة بإصالح قطاع العدل،      )ج(  

ــدريب يف جمــال       ــسي؛ والت ــة الــيت تتــصدى للعنــف اجلن ــسياسات العام ــشريعات وال يف جمــال الت
 وإدمـاج املزيـد مـن النـساء علـى           ،العنف اجلنسي واجلنساين للعاملني يف قطاعي العـدل واألمـن         

 تميـزة االحتياجـات امل  راعـي   نية يف هذين القطاعني؛ واإلجـراءات القـضائية الـيت ت          املستويات امله 
مـا بعـد انتـهاء الرتاعـات وأفـراد       وملـسلح ا الـرتاع  يف حـاالت  للشهود وضـحايا العنـف اجلنـسي     

  محايتهم؛أسرهم، ومسألة 
بأن النساء الاليت مت اختطافهن وإحلـاقهن عنـوة باجملموعـات والقـوات            عترف  ي  - ١٧  

لحة، واألطفال كذلك، عرضة للعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح ومـا بعـد انتـهاء                    املس
ــد هــؤالء      ويطلــبالرتاعــات،  ــورا بتحدي ــرتاع املــسلح أن تقــوم ف ــع أطــراف ال ــايل إىل مجي  بالت

  األشخاص واإلفراج عنهم من صفوفها؛
ألمـم   على االستفادة مـن خـربات فريـق خـرباء ا            املعنية الدول األعضاء  يشجع  - ١٨  

 لتعزيز سيادة القـانون وقـدرة       ، حسب االقتضاء،  )٢٠٠٩ (١٨٨٨املتحدة املنشأ عمالً بالقرار     
  الــرتاع املــسلح حــاالتنظــامي القــضاء املــدين والعــسكري علــى التــصدي للعنــف اجلنــسي يف 

 لتعزيـــز الـــضمانات املؤســـسية املبذولـــة األعـــماجلهـــود ، يف إطـــار بعـــد انتـــهاء الرتاعـــات ومـــا
  ن العقاب؛اإلفالت م ضد

 بأمهية تقدمي املساعدة يف الوقـت املناسـب إىل ضـحايا العنـف اجلنـسي،                يسلّم  - ١٩  
واجلهات املاحنة على تقدمي اخلـدمات الـصحية الـشاملة علـى حنـو              املتحدة   األمموحيث كيانات   

 مبا يف ذلك الدعم يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية والدعم النفسي واالجتمـاعي              غري متييزي، 
اخلــدمات املتعــددة القطاعــات لــضحايا غــري ذلــك مــن القــانوين ودعــم ســبل كــسب العــيش وو

اإلعاقـة؛   العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات، مـع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة لألشـخاص ذوي          
 إىل تقــدمي الــدعم للمؤســسات الوطنيــة وشــبكات اجملتمــع املــدين احملليــة لزيــادة املــوارد   ويــدعو

 ويـشجع  إىل ضـحايا العنـف اجلنـسي؛     املـذكورة أعـاله  تقـدمي اخلـدمات  وتعزيز القدرات علـى   
اليت تقـدم املـساعدة   الوطنية والدولية الدول األعضاء واجلهات املاحنة على تقدمي الدعم للربامج      

 من قبيل الصندوق االستئماين للضحايا املنـشأ مبوجـب نظـام رومـا              ،إىل ضحايا العنف اجلنسي   
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 زيـادة ختـصيص      ذات الـصلة    إىل كيانات األمم املتحدة    ويطلب؛  األساسي وشركائه التنفيذيني  
  املوارد لتنسيق التصدي للعنف اجلنساين وتقدمي اخلدمات يف هذا اجملال؛

 املـسلح ومـا بعـد     الـرتاع  يف حـاالت    الصلة القائمة بني العنف اجلنسي     يالحظ  - ٢٠  
ــات  ــهاء الرتاع ــل     انت ــشرية، وحتم ــة الب ــريوس نقــص املناع ــر    واإلصــابة بف ــات أكث ــساء والفتي الن

غريهن عبء فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز باعتبـار ذلـك مـن العقبـات والتحـديات                  من
الـدول  و كيانات األمم املتحدة     وحيثاملستمرة اليت ال تزال تعوق حتقيق املساواة بني اجلنسني؛          

طنيـة وشـبكات    قـدرات الـنظم الـصحية الو     طـوير وتعزيـز   األعضاء واجلهات املاحنة علـى دعـم ت       
اجملتمع املـدين مـن أجـل تقـدمي املـساعدة املـستدامة للنـساء والفتيـات املـصابات بفـريوس نقـص                       

  ؛ املسلح وما بعد انتهاء الرتاعاتاملناعة البشرية واإليدز أو املتضررات منه يف حاالت الرتاع
ــ  - ٢١   ــا شــبكات و    شدد ي ــضطلع هب ــيت ميكــن أن ت ــة ال ــى األدوار اهلام منظمــات عل

 يف  العنـف اجلنـسي    مـن     احلماية اجملتمعية   تعزيز يف، مبا يف ذلك املنظمات النسائية،       مع املدين اجملت
 إىل  من أجـل اللجـوء   وتقدمي الدعم إىل ضحاياه    حاالت الرتاع املسلح وما بعد انتهاء الرتاعات      

  تعويضات؛ القضاء واحلصول على
 تنفيـذ   إىل اجمللـس عـن      إىل األمني العام أن يواصل تقـدمي تقـارير سـنوية           يطلب  - ٢٢  
هـذا القـرار، وتقـدمي تقريـره املقبـل حبلـول            عن تنفيـذ    و املتعلقة باملرأة والسالم واألمن      القرارات

  ؛٢٠١٤ مارس/آذار
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعليقرري  - ٢٣  

  


