
 ١٣٢٥ص قرار ن

 31-10-2000املعقودة في  4213الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

 

 إن مجلس األمن، 

 

-2000( املؤرخ 2000) 1296، و17-09-1999( املؤرخ 1999) 1265، و25-08-1999)املؤرخ  1999( 1261إذ يشير إلى قراراته )

رئيسه ذات الصلة، وإذ يشير أيًضا إلى البيان الذي أدلى به رئيسه إلى  ، وإلى بيانات 11-08-2000(املؤرخ 2000) 1314، و04-19

 ،(SC/6816) 08-03-2000الصحافة بمناسبة يوم األمم املتحدة لحقوق املـرأة والسـالم الـدولي )اليـوم الـدولي للمـرأة( في 

 

لى االلتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة  وإ(A/52/23) وإذ يشير أيضا إلى االلتزامات الواردة في إعالن ومنهاج عمل بيجين

:املساواة بين الجنسين والتنميـة والسـالم   2000االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيةالعامة لألمم املتحدة املعنونة "املرأة عام  

 صراع املسلح؛ وبخاصة االلتزامات املتعلقة باملرأة وال (A/S-23/10/Rev.1) "في القرن الحادي والعشـرين

 

وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ومسؤولية مجلس األمن األساسية بموجب امليثاق عن حفظ السالم  

 األمن الدوليين، 

 

بما  وإذ يعرب عن قلقه ألن املدنيين، وال سـيما النساء واألطفال، يشكلون األغلبية العظمى من املتأثرين سـلبا بالصراع املسلح، 

في ذلك بوصفهم الجئين ومشردين داخلًيا، ويمثلون بصورة مـتزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر املسـلحة،وإذ ُيسـلم بأثر ذلك على 

 السالم واملصالحة الدائمين، 

 

تكافئة  وإذ يؤكد مجدًدا الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السالم، وإذ يشدد على أهمية مسـاهمتها امل

ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السالم واألمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار املتعلق  

 بمنع الصراعات وحلها، 

 

يحميان   وإذ يؤكد مجدًدا أيضـا الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان اللذين

 حقوق املرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها،

 

وإذ يشـدد على ضرورة أن تكفل جميع األطراف مراعاة برامج إزالة األلغام والتوعية بخطرها االحتياجات الخاصة للمرأة  

 والفتاة، 

 

حيـط علًما، في هذا الصدد، بإعالن وإذ يسلم بالحاجـة امللحة إلى تعميم املنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السـالم، وإذ ي

 ،(S/2000/693) ويندهـوك وخطة عمل ناميبيا بشأن تعميم مراعاة املنظور الجنساني في عمليات دعم السالم املتعددة األبعاد

 



دريب  والداعية إلى الت  08-03-2000وإذ يسلم أيًضا بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة في 

املتخصص لجميع أفراد حفظ السالم على حماية املرأة والطفل في حاالت الصراع ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من  

 حقوق اإلنسان، 

 

وإذ يسلم بأنه من املمكن أن يؤدي فهم آثار الصراع املسلح على املرأة والفتاة، وتوفير ترتيبات مؤسسـية فعالة لضمان حمايتهما  

 هما الكاملة في عملية إحالل السالم، إلى اإلسهام بدرجة كبيرة في حفظ السالم واألمن الدوليين وتعزيزهما، ومشاركت

 

 وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع املسلح على املرأة والفتاة، 

 

صنـع القرار في املؤسسات واآلليات الوطنية  يحث الدول األعضاء على ضمان زيادة تمثيـل املرأة على جميع مسـتويات  (1)

 واإلقليمية والدولية ملنع الصراعات وإدارتها وحلها؛

 

الداعية إلى زيادة مشاركة املرأة في جميع مستويات   (A/49/587) يشجع األمين العام على تنفيذ خطة عمله االستراتيجية (2)

 صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحالل السالم؛

 

يحث األمين العام على تعيين املزيد من النساء كممثالت ومبعوثات خاصات للقيام باملساعي الحميدة باسمـه، ويطلـب إلى   (3)

 الدول األعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى األمين العام إلدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛ 

 

ي إلى زيادة دور املرأة وإسهامها في عمليات األمم املتحدة امليدانية وخاصة بين املراقبين  يحث كذلك األمين العام على السع  (4)

 العسكريين والشرطة املدنية وموظفي حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية؛ 

 

واء جميع  ُيعرب عن استعداده ملراعاة املنظور الجنساني في عمليات حفظ السالم، ويحث األمين العام على أن يكفل احت (5)

 العمليات امليدانية على عنصر جنساني حيثمـا كان ذلك مناسًبا؛

 

يطلب إلى األمين العام أن يزود الدول األعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية املرأة وحقوقها واحتياجاتها   (6)

بنـاء السـالم، ويدعـو الدول األعضاء إلى إدراج هــذه  الخاصة، وكذلك بشأن أهميـة إشـراك املـرأة في جميـع تدابـير حفـظ السـالم و 

العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسـب )اإليـدز( في برامجها الوطنية  

م أن يكفل حصول األفراد  لتدريب األفراد العسكريين وأفراد الشرطة املدنيين تمهيدا لنشرهم؛ ويطلـب أيضا إلى األمين العا

 املدنيين العاملين في عمليات حفظ السالم على تدريب مماثل؛

 

يحث الدول األعضـاء على زيـادة تبرعاتها املالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل واإلمداد لجهود التدريب املراعية   (7)

والبرامج املختصة، ومنها صنـدوق األمم املتحدة للمرأة ومنظمة   للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود الـتي تبذلهـا الصناديق

 األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من الهيئات املختصة؛ 



 

مل،  يطلب إلى جميع األطراف الفاعلة املعنية، عند التفاوض على اتفاقات السـالم وتنفيذها، األخذ بمنظور جنساني، يش (8)

في جملة أمور، ما يلي: )أ( مراعاة االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء اإلعادة إلى الوطـن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه  

 االحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع؛

 

ات التي يقوم بها السكان األصليون لحل الصراعات، وتدابير  ب(اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السـالم املحلية للمرأة والعملي)

 تشرك املرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السالم؛

 

ج(اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخابي  )

 والشرطة والقضاء؛

 

 القانون الدولي املنطبق على حقوق النساء والفتيات  ( يطلب إلى جميع األطر ٩)
ً
اف في الصراع املسلح أن تحترم احتراًما كامال

 ١٩٤٩وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، وال سيما االلتزامات املنطبقة على هذه األطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام 

،واتفاقية القضاء على جميع أشكال  1967وبروتوكولها لعام  1951، واتفاقية الالجئين لعام 1977وبروتوكولها اإلضافي لعام 

، 1989،واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام 1999، وبروتوكولها االختياري لعام1977التمييز ضد املرأة لعام 

ومااألساس ي للمحكمة  ، وأن تضع في االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام ر 25-05-2000وبروتوكوليها االختياريين املؤرخين 

 الجنائية الدولية؛ 

 

يدعو جميع األطراف في الصراعات املسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القـائم علـى   (10)

 أسـاس الجنـس في حاالت الصراع املسلح، ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء الجنس ي؛ 

 

ية جميع الدول عـن وضـع نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة املسؤولين عن اإلبادة الجماعية والجرائم  ُيشدد على مسـؤول (11)

ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك املتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنس ي وغـيره مـن أشكال  

 م من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛ العنف، ويؤكد، في هـذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائ 

 

ُيطلب إلى جميع أطراف الصراعات املسلحة أن تحترم الطابع املدني واإلنساني ملخيمات ومستوطنات الالجئين، وأن تراعي   (12)

( 1998) 1208واملستوطنات؛ ويشير إلى قراريه االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلك املخيمات 

 (؛19-04-2000( )املؤرخ 2000) 1296و 18-11-1998املؤرخ 

 

ُيشجع جميع املشاركين في وضع خطط نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على مراعاة االحتياجات املختلفة للمقاتلين   (13)

ا وذكوًرا وعلى مراعاة احتياجات ُمع
ً
 اليهم؛ السابقين إناث

 



خذت تدابير بموجـب املادة  (14)
ُ
مـن ميثاق األمم املتحدة، للنظر في اآلثار املحتملة لتلك   41يؤكد مجدًدا استعداده، كلما ات

التدابير على السكان املدنيين، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح االستثناءات اإلنسانية  

 املناسبة؛ 

 

يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس األمن لالعتبارات الجنسانية وحقوق املرأة، بما في ذلك عن طريق   (15)

 التشاور مع املجموعات النسائية املحلية والدولية؛ 

 

السـالم، واألبعاد الجنسانية  يدعو األمين العام إلى القيام بدراسة ألثر الصراع املسلح علـى املرأة والفتاة، ودور املرأة في بناء   (16)

لعمليات السـالم وحل الصراعات، ويدعوه أيًضا إلى أن يقدم إلى مجلس األمن تقريًرا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة  

 وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول األعضاء في األمم املتحدة؛

 

ة إلى مجلس األمـن، حيثما كان ذلك مناسًبا، التقدم املحرز في تعميم  يطلب إلى األمين العام أن يتناول في تقاريره املقدم (17)

 املنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السالم وسائر الجوانب األخرى املتعلقة باملرأة والفتاة؛ 

 

 يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي (18)

 


