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منع العنف اجلنسي املرتبط مبحاالت الصراع والتصدي لهقيادة املرأة في صنع السالم ومنع الصراع

وصف للقرار

أول قرار جمللس األمن يُعنى بربط جتارب املرأة املتعلقة 
بحاالت الصراع وصون األمن والسلم الدوليني. وهو 

يؤكد على قيادة املرأة ودورها في فض النزاعات ومحادثات 
السالم واستعادة القدرة على العمل، ويقتضي بناء 

القدرات املراعية للمنظور اجلنساني في بعثات حفظ 
السالم، والتدريب اجلنساني جلميع املشاركني في صون 

السلم واألمن.

مقدَّم من ناميبيا عام 2000

يتناول القرار إقصاء املرأة من اجلهود األولى الستعادة 
القدرة على العمل بعد حاالت الصراع وبناء السالم، 
واالفتقار للتخطيط املالئم والتمويل الكافي لتلبية 

احتياجات املرأة. ويطلب القرار وضع استراتيجية لزيادة 
أعداد النساء في صنع القرارات املتعلقة بفض النزاعات، 

وتوفير األدوات الالزمة للنهوض مبستوى التنفيذ: 
مؤشرات ومقترحات آللية الرصد. 

مقدَّم من فييتنام عام 2009.

أول قرار جمللس األمن يعترف باستخدام العنف اجلنسي 
املرتبط بحاالت الصراع وسيلًة من وسائل احلرب 

وقضيًة من القضايا املتعلقة بالسلم واألمن؛ وهو 
ما يستلزم التصدي له في إطار حفظ السالم وخدمات 

العدالة والتفاوض من أجل السالم.

مقدَّم من الواليات املتحدة األمريكية عام 2008

يعزز القرار األدوات الالزمة لتنفيذ القرار رقم 1820 من 
خالل تولي قيادات رفيعة املستوى، وبناء اخلبرات 

القضائية املعنية بالرد على أشكال العنف اجلنسي، 
وتعزيز اخلدمات، وبناء آليات لرفع التقارير.

مقدَّم من الواليات املتحدة األمريكية عام 2009.

يًعنى القرار بتقدمي نظام للمحاسبة من شأنه التصدي 
للعنف اجلنسي املرتبط بحاالت الصراع، من خالل جملة 

أمور منها إعداد قائمة مبرتكبي أعمال العنف، وعمل 
ترتيبات للرصد والتحليل وإعداد التقارير.

مقدَّم من الواليات املتحدة األمريكية عام 2010.

األطراف الفاعلة

يجب أن يقوم األمني العام لألمم املتحدة مبا يلي:
�زيادة أعداد النساء املشاركات في صنع القرار  �• �

في مجالي السلم واألمن.
ضمان مشاركة املرأة في محادثات السالم. �• �

�تقدمي املعلومات املتعلقة باملرأة والصراع  �• �
بإدراجها في التقارير القطرية املقدَّمة أمام 

مجلس األمن.

ويجب أن تقوم الدول األعضاء مبا يلي:
�تقدمي التدريب على املنظور اجلنساني وحاالت  �• �

الصراع.
�تناول قضايا النوع املتصلة ببرامج نزع السالح  �• �

والتسريح وإعادة االندماج.

ويجب على األطراف في مناطق الصراع املسلح 
القيام باآلتي:

�حماية املرأة من العنف اجلنسي واجلنساني. �• �

�احترام الطابع املدني خمليمات الالجئني  �• �
واملشردين.

�منع اإلفالت من العقاب وجتنب منح العفو  �• �
على جرائم احلرب املرتكبة ضد املرأة.

ويجب على مجلس األمن القيام مبا يلي:
�األخذ في االعتبار مدى أثر اإلجراءات التي  �• �

يتخذها على النساء والفتيات.
�االجتماع باجلماعات النسائية بشأن بعثات  �• �

مجلس األمن.

يجب أن يقوم األمني العام مبا يلي:
�صياغة استراتيجية ترمي إلى زيادة أعداد النساء  �• �

املشاركات في صنع القرارات املرتبطة بصنع 
السالم وحفظه.

�إعداد تقرير عاملي بشأن مشاركة املرأة في بناء  �• �
السالم.

�متكني كيانات األمم املتحدة من جمع البيانات  �• �
حول وضع املرأة في املناطق اخلارجة من الصراع. 
•� إدراج مستشارين جنسانيني و/أو مستشارين  �

حلماية املرأة في بعثات حفظ السالم.
�إعداد مجموعة عاملية من املؤشرات لتنفيذ  �• �

القرار رقم 1325.
�اقتراح آلية للمجلس لرصد تنفيذ القرار  �• � 

رقم 1325.

ويجب على الدول األعضاء القيام مبا يلي:
�تعزيز املشاركة النسائية في صنع القرارات  �• �

السياسية واالقتصادية من املرحلة األولى من 
مراحل بناء السالم.

�رصد األموال التي تُنفق على النساء في  �• �
املناطق اخلارجة من صراع وعلى التخطيط 

الستعادة القدرة على العمل، واالستثمار 
في أمن املرأة اجلسدي واالقتصادي وصحتها 
وتعليمها ومتتعها بالعدالة ومشاركتها في 

السياسة. 

ويجب على مجلس األمن القيام مبا يلي:
•� إضافة شروط بشأن متكني املرأة عند جتديد  �

تكليف بعثات األمم املتحدة.

ويجب أن تقوم جلنة بناء السالم مبا يلي:
�معاجلة قضية انخراط املرأة في بناء السالم. �• �

يجب أن يقوم األمني العام مبا يلي:
�ضمان التصدي للعنف اجلنسي في عمليات  �• �

فض النزاع واجلهود املبذولة في حاالت ما بعد 
الصراع من أجل استعادة القدرة على العمل.

�طرح قضية العنف اجلنسي في احلوار القائم  �• �
مع األطراف في مناطق الصراع املسلح.

�كفالة متثيل املرأة في مؤسسات بناء السالم. �• �

�ضمان التصدي للعنف اجلنسي في عمليات  �• �
 التسريح ونزع السالح وإعادة االندماج 

التي تساعدها األمم املتحدة، وإصالح قطاعي 
العدالة واألمن.

ويجب على الدول األعضاء القيام مبا يلي:
�وقف العنف اجلنسي، وتنفيذ املسؤوليات  �• �

التي تضطلع بها القيادة العسكرية، وحماية 
املدنيني من العنف اجلنسي، من خالل جملة 
أمور منها التدقيق في مرتكبي االنتهاكات 

املشتبه فيهم من أفراد القوات املسلحة، وإجالء 
املدنيني املعرضني للخطر.

�احلظر البات من اإلفالت من العقاب على  �• �
جرائم احلرب املتصلة بالعنف اجلنسي.

ويجب على الدول األعضاء القيام باآلتي:
•� التوعية واتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع العنف  �

اجلنسي من خالل جملة أمور منها إسهام 
العاملني من النساء في عمليات حفظ السالم.
�تدريب القوات على منع وقوع العنف اجلنسي. �• �

�تطبيق سياسات عدم التسامح إزاء أعمال  �• �
االستغالل واالنتهاك اجلنسي املرتكبة من جانب 

قوات األمم املتحدة حلفظ السالم.
�وضع التدابير الالزمة لتحسني مستوى احلماية  �• �

واملساعدة، والسيما فيما يتعلق بنظامي 
العدالة والصحة.

ويجب أن يقوم مجلس األمن مبا يلي:
�معاجلة األسباب األساسية للعنف اجلنسي  �• �
بغية الكشف عن املعتقدات اخلاطئة حول تعّذر 

اجتناب العنف اجلنسي في حاالت احلرب وتعّذر 
منع وقوعه.

�إدراج العنف اجلنسي بوصفه معيارا يدخل في  �• �
أنظمة فرض العقوبات اخلاصة بكل بلد، في 

حال انطبق األمر علي هذا البلد.

ويجب على جلنة بناء السالم القيام باآلتي:
�تقدمي املشورة بشأن سبل التصدي للعنف  �• �

اجلنسي.

يجب أن يقوم األمني العام مبا يلي:
�تعيني ممثل خاص لألمني العام يُعنى برد األمم  �• �

املتحدة على العنف اجلنسي في مناطق 
الصراع.

•� تعيني مستشارين حلماية املرأة في بعثات  �
األمم املتحدة املوجودة في سياقات بها مستويات 

عالية من العنف اجلنسي.
�تشكيل فريق للردود العاجلة من اخلبراء  �• �

القضائيني.
•� كفالة تصدي محادثات السالم للعنف  �

اجلنسي.
�تعيني نساء أكثر في جهود الوساطة. �• �

•� اقتراح سبل ميكن جمللس األمن من خاللها حتسني  �
مستوى الرصد وإعداد التقارير بشأن العنف 

اجلنسي املرتبط بحاالت الصراع.
•� إدخال التحسينات على البيانات املتعلقة  �

باجتاهات العنف اجلنسي وأمناطه.
•� تزويد مجلس األمن بتفاصيل عن األطراف في  �

مناطق الصراع املسلح التي يُظن باشتباهها 
في ارتكاب جرائم اغتصاب.

يجب أن تقوم شبكة عمل األمم املتحدة للتصدي 
للعنف اجلنسي )شبكة مكونة من 13 كيانا من 

كيانات األمم املتحدة( مبا يلي:
•� حتقيق االتساق في ردود األمم املتحدة للتصدي  �

للمشكلة.

ويجب على الدول األعضاء القيام باآلتي:
•� تطوير األطر القانونية الوطنية والنظم  �

القضائية بغية منع اإلفالت من العقاب.
•� حتسني خدمات الدعم للناجيات من العنف  �

اجلنسي.
•� ضمان منع القيادات التقليدية من توصيم  �

الضحايا.
•� دعم استراتيجيات شاملة وطنية/على  �

نطاق األمم املتحدة من ِشأنها وقف العنف 
اجلنسي.

ويجب على مجلس األمن القيام مبا يلي:
•� طرح العنف اجلنسي في حتديد املعايير التي  �

تستخدمها جلان العقوبات.

يجب أن يقوم األمني العام مبا يلي:
•� إعداد قائمة في مرفق للتقارير السنوية تُدرج  �
األطراف التي يُظن باشتباهها في ارتكاب 
أعمال عنف جنسي على نحو منتظم أو 

أنها مسؤولة عن ذلك في حاالت ترد على 
جدول أعمال مجلس األمن.

�عمل ترتيبات للرصد والتحليل وإعداد  �• �
 التقارير بشأن العنف اجلنسي املرتبط 

بحاالت الصراع.
�تقدمي تقارير سنوية مبا يشمل ذلك خطة  �• �

قة من أجل جمع املعلومات  استراتيجية منسَّ
في الوقت املناسب وعلى نحو أخالقي.

ويجب أن تقوم شبكة عمل األمم املتحدة للتصدي 
للعنف اجلنسي مبا يلي:

�تقدمي اإلحاطات للمجلس. �• �

•� تقدمي اإلحاطات للجان العقوبات  � 
وفرق اخلبراء.

ويجب على الدول األعضاء القيام مبا يلي:
•� إقامة احلوار مع األطراف في مناطق الصراع  �

املسلح لتأمني/متابعة قيامها بالتزاماتها 
بتوفير احلماية.

•� تقدمي التدريب املالئم جلميع العاملني  �
العسكريني والشرطيني املنتشرين في عمليات 
حفظ السالم، على العنف اجلنسي واجلنساني، 

واالستغالل واالنتهاك اجلنسي.
•� نشر عدد أكبر من العاملني العسكريني  �

 والشرطيني من النساء في عمليات 
حفظ السالم.

ويجب على األطراف في مناطق الصراع املسلح 
القيام مبا يلي:

•� تنفيذ االلتزامات املعينة واحملددة بوقت من أجل  �
مكافحة العنف اجلنسي، لتشمل فيما 

تشمل إصدار أوامر واضحة من خالل سالسل 
القيادة التي حتظر العنف اجلنسي، ومن خالل 

حظر العنف اجلنسي في مواثيق الشرف، وفي 
الكتيبات امليدانية العسكرية، أو ما يقابلها، 
والقيام بالتحقيقات الفورية في االنتهاكات 

املزعومة من أجل محاسبة مرتكبيها.

ويجب أن يقوم مجلس األمن باآلتي:
•� األخذ في االعتبار، بصورة منتظمة، العنف  �

اجلنسي في منح سلطات التكليف 
وجتديدها. 

•� النظر في امكانية استخدام عقوبات ضد  �
األطراف املعنية.

القيادة داخل منظومة األمم املتحدة املكلفة باملتابعة

تتولى هيئة األمم املتحدة للمرأة القيادة لضمان 
التنسيق واالتساق في وضع البرامج املعنية بالنساء 
 والفتيات وما يتصل بالسلم واألمن )البيان الرئاسي 

.)S/PRST/2010/22

يحدد تقرير مجلس األمن لعام 2010 بشأن مشاركة املرأة 
في بناء السالم )S/2010/466( خطة من 7 نقاط لبناء 
السالم املراعي للمنظور اجلنساني، ويقوم على التنسيق 
مكتب دعم بناء السالم مبشاركة هيئة األمم املتحدة 

للمرأة.

أصدرت وحدة املمارسات املثلى بإدارة عمليات حفظ 
السالم القرار رقم 1820 + تقريرا في عام 2009.

شبكة عمل األمم املتحدة للتصدي للعنف اجلنسي 
في حاالت الصراع )شبكة مكونة من 13 كيانا من 
كيانات األمم املتحدة تقدم الدعم املتصل بالتنسيق. 

يجب على املمثل اخلاص لألمني العام املعني برد األمم 
املتحدة على العنف اجلنسي حتقيق االتساق والتنسيق 

في رد األمم املتحدة على العنف اجلنسي املرتبط بحاالت 
الصراع.

متصل بشبكة عمل األمم املتحدة للتصدي للعنف 
اجلنسي في مناطق الصراع للتنسيق.

مكتب املمثل اخلاص لألمني العام بشأن رد األمم 
املتحدة على العنف اجلنسي، بدعم من شبكة عمل 
األمم املتحدة للتصدي للSعنف اجلنسي في حاالت 

الصراع.

آلية الرصد وإعداد التقارير

إطار األمم املتحدة االستراتيجي املعني باملرأة والسلم 
واألمن للفترة من 2011 إلى 2020.

استعراضات غير رسمية: نقاش مفتوح في كل شهر من 
تشرين األول/أكتوبر، واجتماعات غير رسمية للمجلس 

بشأن املوضوع. إخطارات دورية للمجلس تقدمها وكيلة 
األمني العام ورئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة.

تعد املؤشرات العاملية املعنية بقرار مجلس األمن 
رقم 1325 األساس الذي يقوم عليه الرصد. وُقدمت 
املؤشرات في تقرير مجلس األمن أمام أعضاء اجمللس 

.)S/2010/498(

تقرير سنوي )لكن ال يوجد معايير للرصد وإعداد التقارير(.

 دراسة شهرية يقوم بها فريق اخلبراء مبجلس األمن 
املعني باملدنيني )ويقوم بإفادته باملعلومات مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية(.

 توجيه الدعوة لتقدمي اقتراح بشأن آليتي الرصد 
وإعداد التقارير.

 تقرير سنوي لتوفير تفاصيل حول أمناط العنف 
اجلنسي ومرتكبيه.

توجيه طلب إلى األمني العام لعمل ترتيبات الرصد 
والتحليل وإعداد التقارير بشأن العنف اجلنسي املرتبط 

بحاالت الصراع، مبا في ذلك حاالت الصراع املسلح وما 
.)OP 8( بعدها، وغير ذلك من حاالت ذات صلة

 آلية احملاسبة 
)عواقب انتهاك  القرار(

ال توجد آلية. وليس هناك إشارة لعقوبات يتم إنزالها على 
مرتكبي اخلرق(.

 فيما يتعلق بشأن منح العفو- حثت األطراف على جتنب 
منح العفو على جرائم احلرب املرتكبة ضد املرأة "أينما أمكن 

.)OP11( "التطبيق

ال توجد آلية وإمنا مناشدات إلصدار التوصيات في عام 2010 
بشأن الكيفية التي يتلقى بها اجمللس املعلومات املتعلقة 

)OP 18( بالقرار 1325 ويحللها ويتخذ اإلجراءات بشأنها

العنف اجلنسي املتصل بأنظمة العقوبات اخلاصة في 
.)OP 5( الدولة

يعد مجلس األمن استراتيجية رامية للتصدي للعنف 
اجلنسي في إطار احلوار مع األطراف في مناطق الصراع 

.)OP 3( املسلح

االستبعاد التام جلرائم العنف اجلنسي من شروط العفو 
.)OP 4(

يجب أن تضيف جلان العقوبات معايير متصلة بأعمال 
.)OP 10( االغتصاب وغيرها من أشكال العنف اجلنسي

يجب أن تقوم القيادات الوطنية واحمللية، مبا فيها السلطات 
التقليدية/الدينية، مبكافحة تهميش الناجيات من العنف 

.)OP 15( اجلنسي وتوصيمهن

مناشدات لكي تلتزم األطراف في مناطق الصراع 
بالتزامات محددة بوقت إلنهاء العنف اجلنسي، وإدراج 
العنف اجلنسي في املعايير التي تدخل في اعتبارات جلان 

العقوبات.

اإلفادة بقائمة مبرتكبي أعمال العنف اجلنسي لكي 
يستعرضه مجلس األمن.

املصادر
www.unwomen.org/1325plus10www.stoprapenow.org

قرارات مجلس 
األمن املعنية باملرأة 

والسلم واألمن

الصورة: صورة لألمم املتحدة/ماركو دورمينو

الصورة: صورة لألمم املتحدة/أغنيسزكا

الصورة: صورة لألمم املتحدة/مارتني بيريت

الصورة: مجموعة شخصية/مجهول

الصورة: صورة لألمم املتحدة/ريك باجورناس

الصورة: صورة لألمم املتحدة/إريك كانالشتاين

الصورة: صورة لألمم املتحدة/مارتني بيريت
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