
  RES/1820(2008) /S                                                                              سازمان ملل متحد  

                                                 

                             

  )٢٠٠٨(١٨٢٠قطعنامه 

   ٢٠٠٨ژوئن  ١٩مورخ   ۵٩١۶مصوب شورای امنيت  در جلسه 

  شورای امنيت،

و با ) ٢٠٠۶( ١۶٧۴و  ) ٢٠٠۵(١۶١٢،  )٢٠٠٠( ١٣٢۵به ادامه و اجرای کامل  قطعنامه   خودبا تائيد تعهد 
   :در  تاریخ های شورایادآوری اعالميه های رئيس 

31 October 2001 (Security Council/PRST/2001/31), 31 October 2002 (Security 
Council/PRST/2002/32), 28 October 2004 (Security Council/PRST/2004/40), 27 October 2005 
(Security Council/PRST/2005/52), 8 November 2006 (Security Council/PRST/2006/42), 7 March 
2007 (Security Council/PRST/2007/5), and 24 October 2007 (Security Council/PRST/2007/40) 

  

  از مقاصد و اصول منشور ملل متحد، به پيروی  

برای حذف همه شکل های  ٢٠٠۵همچنين با تائيد اراده ابراز شده  در سند نتيجه اجالس جهانی سران 
خشونت عليه زنان و دختران ، ازجمله با خاتمه دادن به مصونيت خاطيان از مجازات  و با تضمين محافظت از 

رجریان و پس از مناقشات مسلحانه، مطابق با تعهداتی که کشورها غير نظاميان، به ویژه زنان و دختران، د
  براساس حقوق بشردوستانه بين المللی وقانون بين المللی حقوق بشر بر عهده گرفته اند؛ 

اجالس ویژه  درسند نتيجهمندرج  همچنين تعهد) A/52/231(یادآوری تعهدات اعالميه و برنامه اقدام پکن  با
برابری جنسيتی،  توسعه و صلح : ٢٠٠٠زنان " می سازمان ملل متحد با عنوان بيست و سوم مجمع عمو
، به ویژه تعهدات مربوط به خشونت جنسيتی و زنان در )  (A/S-23/10/Rev.1"برای قرن بيست و یکم 

  موقعيت های مناقشه مسلحانه؛

عيض عليه زنان، همچنين با تائيد تعهدات کشورهای طرف نسبت به کنوانسيون حذف همه شکل های تب
پروتکل اختياری آن، کنوانسيون حقوق کودک و پروتکل های اختياری آن، و با تاکيد به کشورها یی که هنوز 

  چنين نکرده اند تصویب یا پيوستن به آنها را مورد بررسی قرار دهند،

يل می دهند؛ و با توجه به این که  غير نظاميان اکثریت عظيم آسيب دیدگان از مناقشات مسلحا نه را تشک
این که زنان و دختران  با استفاده از خشونت جنسيتی ، ازجمله به عنوان تاکتيکی جنگی برای تحقير، 
مسلط شدن، القای هراس و وحشت، آواره یا جا به جا کردن اجباری اعضای غير نظامی  جامعه  یا گروه 

  قومی، به ویژه هدف قرار می گيرند؛

ت ها موصده به  این روش دربعضی موارد ممکن است پس از توقف خواین که خشونت جنسی انجام ش
  ادامه یابد؛

با یادآوری محکوميت همه شکل های خشونت جنسی ارتکابی عليه غير نظاميان در مناقشات مسلحانه، به 
  ، شورا از سویویژه عليه زنان و کودکان با نيرومندترین واژه ها 

جود محکوم کردن خشونت عليه زنان وکودکان در موقعيت های مناقشه تکرار نگرانی عميق از این که، با و با
، وباوجود درخواست شورا از سوی ، ازجمله خشونت جنسی در موقعيت های مناقشه مسلحانه، مسلحانه

خطاب به همه طرف های مناقشات مسلحانه برای قطع آنی چنين اعمالی، وقوع این گونه اعمال  شوراهای 

  عمومی: توزیع

 ٢٠٠٨ژوئن  ١٩



و بی  و در بعضی از موقعيت ها نظام مند و گسترده شده وبه سطوح ترسناک بربریتهمچنان ادامه دارد 
  رحمی رسيده است،

کيفری بين المللی  دیوانبا یادآوری گنجاندن طيفی از خالف های مربوط به خشونت جنسی در اساسنامه 
  رم و اساسنامه های دادگاه های کيفری بين المللی ویژه، 

ر پيشگيری وحل مناقشات ونهادینه سازی صلح، وتاکيد براهميت مشارکت با تائيد نقش مهم زنان د
وهمکاری کامل آنان در همه تالش ها برای حفظ و ترویج و حمایت از صلح و امنيت، و ضرورت افزایش برابر

  نقش ایشان در تصميم گيری در زمينه پيشگيری و حل مناقشات،

چالش های مداوم برسر راه مشارکت و همکاری آنان در امر همچنين با ابراز نگرانی شدید از وجود موانع و 
پيشگيری وحل مناقشات در نتيجه خشونت، ارعاب و تبعيض، که توانایی ومشروعيت زنان را برای مشارکت 

از مناقشه ازبين می برد، وبا آگاهی از تاثير منفی این امربر صلح، امنيت  بعد در زندگی اجتماعی در دوره
  از مناقشه، پسزجمله در جریان نهادینه سازی صلح وآشتی پایدار، ا

پذیرفتن این امر که کشورها درزمينه احترام وتضمين رعایت حقوق بشر شهروندان خود، وهمه افراد ساکن  با
  قلمروخویش،آن گونه که در حقوق بين الملل مربوطه تصریح شده،مسئوليت اصلی را برعهده دارند،

درزمينه انجام همه اقدامات ممکن برای شات مسلحانه مسئوليت اصلی را با تائيد این که طرف های مناق
  تضمين حمایت ازغيرنظاميان درگيربرعهده دارند،

اقدام " بااستقبال از هماهنگی کنونی درتالش های داخل نظام ملل متحد، ازجمله در ابتکاربين کارگزاری
د آگاهی درباره خشونت جنسی در ، برای ایجا"سازمان ملل متحد عليه خشونت جنسی در مناقشات

  از مناقشه و، درنهایت، برای خاتمه دادن به آن، پس مناقشات مسلحانه ودر موقعيت های

تاکيد می کند که خشونت جنسی، وقتی به عنوان تاکتيک جنگ برای هدف قراردادن عمدی غيرنظاميان  -١
رنظامی، از آن استفاده یا مجوزآن یا به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام مند عليه جمعيت های غي

ومانع از اعاده صلح وامنيت  صادر شود، می تواند اوضاع مناقشه مسلحانه را به حد چشمگيری بدتر کند
بين المللی شود، در این زمينه تائيد می کند گام های موثر برای پيشگيری از این گونه اعمال خشونت 

حفظ صلح و امنيت بين المللی به حد چشمگيری کمک  جنسی و واکنش نشان دادن به آن می تواند به
به موقعيت ها در دستور کار شورا، در صورت ضرورت، برای تصویب کند، وآمادگی خود را، هنگام رسيدگی 

 گام های مناسب به منظور برخورد با خشونت جنسی گسترده یا نظام مند اعالم می کند؛
 
ه غير نظاميان را از تمامی طرف های مناقشات توقف کامل وآنی همه اعمال خشونت جنسی علي  -٢

 می خواهد؛مسلحانه  
  

درخواست می کند همه طرف های مناقشات مسلحانه بالفاصله برای محافظت از غير نظاميان، ازجمله   -٣
که می تواند به عمل آورند تدابيری زنان و دختران، دربرابر همه شکل های خشونت جنسی تدابير مناسب 

مناسب و حمایت از اصول مسئوليت فرماندهی، آموزش  نظامی  انجام اقدامات انضباطیشامل، ازجمله، 
افسانه های موهومی که  یممنوع بودن همه شکل های خشونت جنسی عليه زنان به نظاميان، افشا

به خشونت جنسی دامن می زنند، تحقيق در نيروهای مسلح و امنيتی برای بررسی تجاوزهای جنسی 
ونت های جنسی، وترخيص و اعزام زنان و کودکان در معرض خطر فوری خشونت وسایر اشکال خش

از دبيرکل می خواهد، هرگاه مناسب باشد، برای رسيدگی به این  ؛ و جنسی به مکان های امن، باشد
مساله در چارچوب بحث های گسترده تر حل مناقشه، گفتگو بين مقامات مربوطه سازمان ملل و طرف 

ویق کند، و دراین کار، ازجمله دیدگاه های ابرازشده از سوی زنان جوامع محلی درگير های مناقشه را تش
 را نيز مورد توجه قراردهد؛

  
یادآوری می کند که تجاوز جنسی وسایر شکل های خشونت جنسی می تواند جنایت جنگی، جنایت   -۴

عليه بشریت، یا اقدامی مشخصه و بنيادی در زمينه کشتارجمعی به شمارآید، برضرورت حذف جنایات 
خشونت جنگی از مفاد مربوط به عفو درمجموعه فرآیندهای حل مناقشه تاکيد می کند، واز کشورهای 



اطمينان حاصل نمایند وقانونی چنين اشخاصی عمل کنند،  محاکمهضو می خواهد به تعهدات خود برای ع
که همه قربانيان خشونت جنسی، به ویژه زنان ودختران ازحمایت برابر براساس قانون و دسترسی برابر 

لی به عنوان به عدالت برخوردارباشند، وبراهميت خاتمه دادن به مصونيت ازمجازات برای چنين اعما
وصلح پایدار تاکيد جستجو برای تحقق عدالت، حقيقت، آشتی ملی  درتالش وبخشی ازنگرشی فراگير 

 می کند؛
  

قصد خود را، هنگام تعيين و تمدید نظام های تحریم ویژه کشورها، برای درنظرگرفتن تناسب تدابير   -۵
جنسی وسایر شکل های خشونت هدفمند وتصاعدی عليه طرف های فعال در مناقشه، که مرتکب تجاوز 

 جنسی عليه زنان و دختران درموقعيت های مناقشه مسلحانه می شوند، تاکيد می کند؛
  

ازدبيرکل درخواست می کند، بامشورت شورای امنيت، کميته ویژه عمليات حفظ صلح وگروه کاری آن و   -۶
پرسنل حفظ صلح و  کشورهای مربوطه، هرگاه مناسب باشد، برنامه های آموزشی مناسب برای همه

بشردوستانه که درچارچوب هيات های مامورشده ازطرف شورا مستقرشده اند تدوین واجرا کنند تا به آنان 
پيشگيری کنند، آنها را بهتر  از خشونت جنسی وسایر شکل های خشونت عليه غيرنظاميان کمک شود
 آنها واکنش نشان دهند؛ دربرابربشناسند و

  
تالش ها برای اجرای سياست عدم تحمل مطلق بهره کشی جنسی درعمليات  ازدبيرکل می خواهد به  -٧

کشورهایی که درزمينه فراهم کردن  را تقویت کند؛ وبه آنها حفظ صلح سازمان ملل متحد ادامه دهد و
سربازوپليس برای سازمان ملل کمک می کنند تاکيد می نماید اقدامات پيشگيرانه مناسب، ازجمله 

رار نيروها و آموزش آنان در محل خدمت، واقدامات دیگربرای تضمين پاسخگویی کامل آموزش پيش از استق
 وارد بروز چنين رفتارهایی از پرسنل خود، به عمل آورند؛مدر 

  
به کشورهایی که پليس وسرباز دراختيار سازمان ملل قرار می دهند توصيه می کند، با مشورت دبيرکل،  -٨

می توانند برای باال بردن آگاهی وتفاهم وحساسيت های متقابل انجام اقداماتی را بررسی کنند که 
که درعمليات حفظ صلح سازمان ملل شرکت دارند تا از غيرنظاميان ، از  پرسنلی پرسنل خود به عمل آورند

جمله زنان و کودکان محافظت کنند و ازخشونت جنسی عليه زنان ودختران در موقعيت های هنگام 
با استقرار درصد بيشتری از زنان مامورحفظ صلح یا  ،جمله هرجا ممکن باشداز آن، ازپس  مناقشه و

 پيشگيری کنند؛ ،پليس
  

از دبيرکل درخواست می کند رهنمودها وبرنامه های موثری برای افزایش توانایی عمليات حفظ صلح  -٩
دختران، ازهمه  و، ومتناسب با ماموریت های آنها، برای محافظت از غيرنظاميان، ازجمله زنان سازمان ملل

شکل های خشونت جنسی تدوین کندو مشاهدات خودرا درباره محافظت از زنان و دختران وتوصيه ها در 
درباره موقعيت های مناقشه به شورا  که نظام مند در گزارش های مکتوب خود گونه ایاین زمينه را به 

 بگنجاند؛می دهد،
  

متحد می خواهد، ازجمله ازطریق مشاوره با زنان و از دبيرکل و کارگزاری های مربوطه سازمان ملل  -١٠
سازمان های تحت رهبری زنان، هرجا مناسب باشد، سازوکارهایی موثر برای ارائه حمایت در برابر 
خشونت، ازجمله به ویژه خشونت جنسی، به زنان و دختران در داخل و اطراف اردوگاه های پناهندگان 

ملل اداره می شوند، همچنين در همه فرآیندهای خلع سالح،  وآوارگان داخلی که به وسيله سازمان
ترخيص نيروها، وبازگشت آنان به اجتماع، ودر تالش های اصالحی در بخش عدالت وامنيت که با یاری 

 سازمان ملل متحد انجام می شود، به وجود آورد؛
  

راه های برخورد با که کميسيون نهادینه سازی صلح با گنجاندن تاکيد می کند براهميت نقش مهمی  -١١
در توصيه ها  ،از مناقشه صورت گرفته پس که درجریان و  یعنی خشونت هایی   ،جنسی های خشونت

حضور مشاوره واز مناقشه، ودر تضمين  پسو پيشنهادهای خود برای برنامه های نهادینه سازی صلح 
سترده آن به مسائل جامعه مدنی زنان در هيات های ویژه کشوری آن، به عنوان بخشی از نگرش گ

 ؛ ایفا کند ، می تواندجنسيتی



  
به دبيرکل و فرستادگان ویژه وی تاکيد می کند از زنان دعوت به عمل آورند در بحث های مربوط به  -١٢

از مناقشه شرکت کنند، وهمه  پسنهادینه سازی صلح  امنيت و پيشگيری و حل مناقشه، حفظ صلح و
کامل زنان را در سطوح  توصيه می کند تا مشارکت برابر وطرف ها را به شرکت در چنين مذاکراتی 

 تصميم گيری تسهيل نماید؛
 
سازمان ملل می خواهد  و نهادهای یازهمه طرف های مربوطه، ازجمله کشورهای عضو، موسسات مال -١٣

ی وبهداشتی، واز شبکه یازتوسعه وتقویت توانایی های موسسات بين المللی، به ویژه نظام های قضا
ی جامعه مدنی به منظور ارائه کمک پایدار به قربانيان خشونت جنسی در موقعيت های های محل

 از مناقشات مسلحانه، حمایت کنند؛ پس مناقشات مسلحانه و
موضوع تدوین واجرای سياست ها،  ، به ویژه،از نهادهای مناسب منطقه ای و زیر منطقه ای می خواهد -١۴

ع ومصالح زنان و دختران تحت تاثير خشونت جنسی در فعاليت ها وبرنامه های حمایتی برای مناف
 مناقشه مسلحانه را بررسی کنند؛

 
درباره اجرای این قطعنامه در چارچوب موقعيت  ٢٠٠٩ژوئن  ٣٠همچنين از دبيرکل درخواست می کند تا  -١۵

له ازگروه هایی که در دستور کار شورا قراردارند، با سود بردن از اطالعات منابع موجود سازمان ملل، ازجم
سازمان ملل متحد، که ازجمله شامل اطالعات درباره  کارکنانهای کشوری، عمليات حفظ صلح، وسایر

موقعيت های مناقشه مسلحانه که درآنها خشونت جنسی به حد گسترده یا نظام مند عليه غيرنظاميان 
مناقشه يت های اعمال شده، خواهد بود؛ تجزیه وتحليل فراوانی و روندهای خشونت جنسی در موقع

مسلحانه؛ پيشنهادهایی برای اجرای برنامه هایی به منظور به حداقل رساندن آسيب پذیری زنان و 
دختران نسبت به چنين خشونتی؛ معيارهایی برای اندازه گيری پيشرفت در پيشگيری و برخورد با 

عات در باره برنامه شرکای اجرایی سازمان ملل در این زمينه؛ اطال خشونت جنسی؛ اطالعات مناسب از
 قابل اتکا درباره استفاده از برای تسهيل گردآوری اطالعات به موقع، بی طرفانه، دقيق، ودبيرکل های 

خشونت جنسی در موقعيت های مناقشه مسلحانه، ازجمله از طریق هماهنگی بهتر فعاليت های 
اقدامات انجام شده از سوی طرف  سازمان ملل در محل ودر مقر سازمان ملل؛ و اطالعات درباره اقدامات

کامل همه اعمال خشونت جنسی وبا اتخاذ تدابير  های مناقشه مسلحانه ، به ویژه با قطع فوری و
 ؛،  به شورا گزارش دهددختران دربرابر همه شکل های خشونت جنسی مناسب برای حمایت از زنان و

 
 .مصمم است فعاالنه به پيگيری این موضوع ادامه دهدشورا  -١۶

   

 


