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  )٢٠٠٩ (١٨٨٩القرار     
  

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٥، املعقودة يف ٦١٩٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ التزامــــه بتنفيــــذ القــــرارات إذ يعيــــد تأكيــــد  

ومجيـــــــــع ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و
  يعزز بعضه بعضا، وادرة عن رئيسه تنفيذا متواصال وتاما وعلى حنالبيانات الص

ــسترشد   ــاره املــسؤولية     وإذ ي ــاق األمــم املتحــدة، ويــضع يف اعتب ــادئ ميث  مبقاصــد ومب
  األساسية اليت يضطلع هبا جملس األمن مبوجب امليثاق يف جمال صون السالم واألمن الدوليني،

ــشري   ــه يف   إىل وإذ ي ــذي أعــرب عن ــصميم ال ــاملي    الت ــة الع ــؤمتر القم ــة مل ــة اخلتامي  الوثيق
علــى القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد ) A/RES/60/1(للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

املرأة والطفلة، والتزامات الدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                     
لطفـل والربوتوكـولني االختيـاريني      املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبـا، واتفاقيـة حقـوق ا          

امللحقني هبا، وإذ يشري أيـضا إىل االلتزامـات الـواردة يف إعـالن وخطـة عمـل بـيجني، وكـذلك          
االلتزامات املضمنة يف الوثيقة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة االسـتثنائية الثالثـة                    

ــرأة عــام  ”والعــشرين  ـــادي   املــساواة بــني اجلنــسني و : ٢٠٠٠امل ــسلم يف القــرن احلـ ــة وال التنمي
  ، وال سيما منها االلتزامات املتعلقة باملرأة والرتاع املسلح، )A/S-23/10/Rev.1 (“والعشـــرين

، ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٦املــؤرخ ) S/2009/465( تقريــر األمــني العــام يف وقــد نظــر  
املــشار إليهــا يف تقريــر لحــاالت ل أن هــذا القــرار ال يــسعى إىل أي توصــيف قــانوين يؤكــد وإذ

األمني العام بأهنا نزاعـات مـسلحة أم ال يف سـياق اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوليهـا اإلضـافيني،              
ــانوين      ــى الوضــع الق ــى أي حكــم مــسبق عل ــة   للجهــاتوال ينطــوي عل ــدول املعني  مــن غــري ال

  احلاالت، هبذه
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علـى  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥باجلهود اليت تبذهلا الـدول األعـضاء لتنفيـذ قـراره             وإذ يرحب   
الــصعيد الــوطين، مبــا يف ذلــك إعــداد خطــط عمــل وطنيــة، وإذ يــشجع الــدول األطــراف علــى   

  مواصلة ذلك التنفيذ، 
ضرورة مشاركة املرأة بـصورة كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم املـساواة يف                 وإذ يعيد تأكيد    

يف ومجيع مراحل عمليات السالم نظرا ملا تنهض به من دور حيـوي يف منـع نـشوب الرتاعـات                  
 الدور الرئيسي الذي ميكن أن تنـهض بـه املـرأة يف إعـادة               ويؤكد جمددا حلها ويف بناء السالم،     

 علـى ضـرورة     ويـشدد بناء نسيج اجملتمـع املتعـايف وتنفيـذ اسـتراتيجيات مـا بعـد انتـهاء الـرتاع،                   
ــا بعـــد انتـــهاء الـــرتاع ألخـــذ     ــتراتيجيات مـ ــراكها يف وضـــع وتنفيـــذ اسـ ــاإشـ  وجهـــات نظرهـ

   يف احلسبان،واحتياجاهتا
عمليـات الـسالم،    مجيع مراحـل    متثيل املرأة الناقص يف      إزاء وإذ يعرب عن بالغ القلق      

ــة يف عمليــات      وال ســيما  ــأدوار رمسي ــساء الالئــي يــضطلعن ب ــة مــن الن األعــداد املنخفــضة للغاي
 على ضرورة كفالة تعيني النساء بالـشكل املالئـم يف مـستويات صـنع القـرار،               شدديوالوساطة  

  بارهن من الوسطاء الرفيعي املستوى، وكذلك ضمن تكوين أفرقة الوسطاء،باعت
 بالكامـل  إزاء استمرار العقبات اليت تعترض إشراك املرأة  وإذ يظل يساوره بالغ القلق      
اع، نتيجـة  رتالـ انتـهاء  مرحلـة مـا بعـد     يف اعات وحلـها، واملـشاركة يف احليـاة العامـة     رتيف منع ال  

انعـدام األمـن وانعـدام سـيادة القـانون، والتمييـز الثقـايف والوصـم،          ألعمال العنف والترهيـب، و    
 املـرأة، والعوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية         بـشأن تعـصبة   امل وتطرفـة أ  املراء  اآل تزايـد يف ذلـك     مبا

بـأن هتمـيش املـرأة       يف هـذا الـصدد     إذ يـسلم  و نقـص فـرص احلـصول علـى التعلـيم،            اليت تشمل 
  يق السالم الدائم واألمن واملصاحلة،حيول دون حتق وميكن أن يؤخر أ

 باالحتياجات اخلاصـة للنـساء والفتيـات يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع،                   وإذ يسلم   
اليت تشمل، ضمن مجلة أمور، األمن الشخصي، واخلدمات الـصحية مبـا فيهـا الـصحة اإلجنابيـة                

ار والتخطــيط والعقليـة، وسـبل كفالـة وسـائل الـرزق هلــن، وكـذلك مـشاركتهن يف صـنع القـر         
فيمـــا بعـــد انتـــهاء الـــرتاع، وخباصـــة يف املراحـــل األوىل مـــن بنـــاء الـــسالم يف مرحلـــة مـــا بعـــد 

  الرتاع، انتهاء
 أنه رغم ما حتقـق مـن تقـدم، ال تـزال هنـاك عقبـات حتـول دون مـشاركة          وإذ يالحظ   

ى  مــن أن قــدرة املــرأة علــ ويعــرب عــن القلــقاملــرأة يف منــع الرتاعــات وحلــها وبنــاء الــسالم،  
املــشاركة يف صــنع القــرارات العامــة واالنتعــاش االقتــصادي ال تلقــى مــا يكفــي مــن االعتــراف  

الحتياجــات يف جمــال االتمويــل يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، ويــشدد علــى أن متويــل     وأ
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مـا ميكـن أن يـسهم يف فعاليـة بنـاء          واإلنعاش املبكر للمرأة أمر حيوي لزيـادة متكـني املـرأة، وهـ            
  فيما بعد انتهاء الرتاع،السالم 

اع رتالــانتــهاء إىل أن النــساء يف حــاالت الــرتاع املــسلح وحــاالت مــا بعــد   وإذ يــشري   
 حـاالت  لتزال تعترب يف كثري من األحيـان كـضحايا ولـيس كـأطراف فاعلـة يف معاجلـة وحـ              ال

أيـضا  وإمنـا   فحـسب،    التركيز علـى محايـة املـرأة          أال يقتصر  شدد على ضرورة  يالرتاع املسلح، و  
  على متكني املرأة يف بناء السالم، 

 بأن فهم تـأثري حـاالت الـرتاع املـسلح علـى النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك                      وإذ يسلم   
ــا،    ــشردين داخلي ــسريعة  واالالجــئني وامل ــة الســتجابة ال  اخلاصــة، ووضــع  نالحتياجــاهتوالكافي

 الـسالم، وال سـيما يف        الكاملـة يف عمليـة     تهن ومشارك نترتيبات مؤسسية فعالة لضمان محايته    
اع، ميكــن أن تــسهم إســهاما كــبريا يف صــون  رتاملراحــل األوىل مــن بنــاء الــسالم بعــد انتــهاء الــ 

  م واألمن الدوليني،وتعزيز السال
برنـامج  وضـع نظـام مماثـل لـذلك الـذي بـادر إليـه               بمببـادرة األمـم املتحـدة        وإذ يرحب   

بــع املخصــصات املتعلقــة بنــوع اجلــنس يف تتمــن األمــم املتحــدة اإلمنــائي لــتمكني صــناع القــرار 
  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،اليت تديرها  املتعدد املاحنني ةاالستئمانيالصناديق 
زيد من النساء يف املناصـب العليـا        امل باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتعيني        يرحبوإذ    

تـوفري قيـادة     وخطـوة ملموسـة حنـ     ارهـا   باعتبألمم املتحـدة، وال سـيما يف البعثـات امليدانيـة،            يف ا 
  ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥األمم املتحدة بشأن تنفيذ القرار 

األمـم  منظومـة   صـورة   لتعزيـز    إنـشاء جلنـة توجيهيـة لألمـم املتحـدة         قرب   ب وإذ يرحب   
 مبرور عـشر سـنوات علـى صـدور         بشأن التحضريات لالحتفال     ها وتعزيز التنسيق داخل   املتحدة
  ،)٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار 

-٢٠٠٩  الفتـرة   خـالل  أنـشطة تنظـيم   علـى    ذات الـصلة     األطراف الفاعلة  شجعيوإذ    
ــوعي     ٢٠١٠ ــادة ال ــوطين لزي ــاملي واإلقليمــي وال ــصعيد الع ــى ال ــ عل ، )٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار ب

، ‘‘املــرأة والــسالم واألمــن’’بـــ تجديــد االلتزامــات لوزاري، علــى املــستوى الــ أنــشطة هــافي مبــا
  ،مستقبال) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ يف تنفيذ القرار واملستجدةية وحتديد سبل معاجلة التحديات املتبق

لــى اختــاذ مزيــد مــن  ع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  ثحيــ  - ١  
اعـات،  رتالتدابري لتحسني مشاركة املرأة يف مجيع مراحل عمليات السالم، ال سيما يف تسوية ال             

صـنع   ذلك من خالل تعزيـز مـشاركتها يف          اع وبناء السالم، مبا يف    رتالانتهاء  والتخطيط ملا بعد    
 عمليات االنتعـاش، مـن خـالل مجلـة أمـور             من بكرةاملراحل  املالقرار السياسي واالقتصادي يف     
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،  هلــا والتخطــيطاتمنــها تعزيــز الــدور القيــادي للمــرأة وقــدرهتا علــى املــشاركة يف إدارة املعونــ
سلبية حــول قــدرة املــرأة علــى    لمواقــف اجملتمعيــة الــ  والتــصدي لودعــم املنظمــات النــسائية،   
  املشاركة على قدم املساواة؛ 

ــسلحة    يكــرر  - ٢   ــع األطــراف يف الرتاعــات امل ــه جلمي ــرام الكامــل  إىل دعوت  االحت
  ؛تهنومحاي للقانون الدويل املنطبق على حقوق النساء والفتيات

 مجيع انتهاكات القانون الدويل الـساري الـيت ترتكـب ضـد النـساء      ةقو ب يدين  - ٣  
ــد      وا ــا بع ــسلحة وحــاالت م ــات امل ــات يف حــاالت الرتاع ــهاء لفتي ــرتاع، انت ــبال ــع ويطال  مجي

وضـع  يف  على مسؤولية مجيع الـدول    ويشددوقف هذه األعمال فورا،     باألطراف يف الرتاعات    
حـــد لإلفـــالت مـــن العقـــاب وحماكمـــة املـــسؤولني عـــن مجيـــع أشـــكال العنـــف الـــيت ترتكـــب 

ــات املــ    ضــد ــات يف الرتاع ــساء والفتي ــن أشــكال      الن ــريه م ــصاب وغ ــك االغت ــا يف ذل سلحة، مب
  اجلنسي؛ العنف

ــدع  - ٤   ــام لوضــع    وي ــدريب    ســتراتيجيةااألمــني الع ــن خــالل الت ــك م ــا يف ذل ، مب
 تممــثالكاملناســب، لزيــادة عــدد النــساء املعينــات للقيــام باملــساعي احلميــدة بامســه، وخاصــة   

ــاتخاصــ ــرأة يف    ات خاصــات ومبعوث ــشاركة امل ــادة م ــدابري لزي ــات ، واختــاذ ت ــسياسية البعث ال
  األمم املتحدة؛ اليت توفدها حفظ السالمووبعثات بناء السالم 

ن مجيـع التقـارير القطريـة املقدمـة إىل جملـس             إىل األمـني العـام أن يـضمِّ        يطلب  - ٥  
 اخلاصـة  ناحتياجـاهت األمن معلومات عن تأثري حاالت الـرتاع املـسلح علـى النـساء والفتيـات، و       

   تلك االحتياجات؛تلبية الرتاع، والعقبات اليت حتول دون  انتهاءيف حاالت ما بعد
 هيئـات األمـم املتحـدة املختـصة، بالتعـاون           كفالة قيـام   األمني العام    إىل يطلب  - ٦  

مع البيانـات عـن االحتياجـات اخلاصـة للنـساء والفتيـات             جبمع الدول األعضاء واجملتمع املدين،      
، مبا يف ذلك، يف مجلة أمـور،        ةمنتظمبصورة   ها وتقييم هاوحتليل الرتاعانتهاء   حاالت ما بعد     يف

 بعـد ملـا    واملـشاركة يف صـنع القـرار والتخطـيط           الشخـصي األمن  من   نمعلومات عن احتياجاهت  
  على نطاق املنظومة؛ ستجابة لتلك االحتياجاتال الرتاع، من أجل حتسني اانتهاء

امه القيام، عند إنشاء وجتديد واليـات بعثـات األمـم املتحـدة،              عن اعتز  يعرب  - ٧  
  انتـهاء  أحكاما بشأن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف حـاالت مـا بعـد                    بتضمينها
 للــشؤون ني مستــشاريني إىل األمــني العــام أن يواصــل، حــسب االقتــضاء، تعــ طلــبيوالــرتاع، 
، بالتعـاون   وتكلـيفهم لنساء يف بعثـات األمـم املتحـدة         محاية ا مستشارين لشؤون    وأ/ و اجلنسانية

ــع  ــأم ــة،   ةفرق ــم املتحــدة القطري ــود    ب األم ــة وحتــسني جه ــساعدة التقني ــدمي امل ــة  التق ــسيق لتلبي تن
   الرتاع؛ انتهاءلنساء والفتيات يف حاالت ما بعداإلنعاش لاحتياجات 
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 يف مجيــع  تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساينكفالــة الــدول األعــضاء علــى ثحيــ  - ٨  
  االنتعاش بعد انتهاء الرتاع؛وبناء السالم عمليات وقطاعات 

الدول األعضاء وهيئات األمم املتحـدة واجلهـات املاحنـة واجملتمـع املـدين               حيث  - ٩  
 مرحلة مـا بعـد     يف    متكني املرأة يف االعتبار أثناء تقييم االحتياجات والتخطيط        على كفالة وضع  

الالحقـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل            ويل املدفوعات وأنشطة الـربامج     الرتاع، وإدماجه يف مت    انتهاء
 احتياجات املـرأة يف مرحلـة مـا بعـد           لتلبية املرصودة وتتبع األموال    يتسم بالشفافية تطوير حتليل   

  الرتاع؛انتهاء 
الرتاع، وذلـك بالتـشاور مـع       انتهاء   الدول األعضاء يف حاالت ما بعد        شجعي  - ١٠  

حتديد تفاصيل احتياجـات النـساء والفتيـات    على   ذلك املنظمات النسائية،     اجملتمع املدين، مبا يف   
تلـك االحتياجـات    لتلبيـة    وتصميم استراتيجيات حمددة، وفقـا ألنظمتـها القانونيـة،           ن،وأولوياهت

 مــن األمــن تــوفري قــدر أكــرب الــدعم مــن أجــل  تقــدمي  يــشمل يف مجلــة أمــور  مبــاواألولويــات، 
ماعيــة واالقتــصادية، مـن خــالل التعلــيم، واألنــشطة املــدرة   االجتاألوضــاع وحتــسني الشخـصي 
الوصول إىل اخلدمات األساسـية، وخباصـة يف جمـال اخلـدمات الـصحية، مبـا يف                 فرص  للدخل، و 

وكفالـة  ذلك الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة والـصحة العقليـة، وإنفـاذ القـانون                    
اعــي الفــوارق بــني اجلنــسني، وكــذلك تعزيــز رالــذي ي و علــى النحــالوصــول إىل العدالــةفــرص 

  القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات العامة على مجيع املستويات؛
 الــدول األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك   ثحيــ  - ١١  

  النـساء والفتيـات     حـصول  املنظمات غري احلكوميـة، علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املمكنـة لـضمان               
على فرص متساوية يف التعليم يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع، نظرا للـدور احليـوي للتعلـيم يف              

  يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع؛  صنع القرار يفتعزيز مشاركة املرأة
 جبميع األطراف يف الرتاعات املـسلحة احتـرام الطـابع املـدين واإلنـساين               هيبي  - ١٢  

ــستوطناهت   ــات الالجــئني وم ــذين     مملخيم ــع املــدنيني ال  هــذه يــسكنون يف، وضــمان محايــة مجي
املخيمــات، وال ســيما النــساء والفتيــات، مــن مجيــع أشــكال العنــف، مبــا يف ذلــك االغتــصاب    

بـصورة كاملـة    اإلنـسانية هلـم  املـساعدات  وغريه من أشكال العنـف اجلنـسي، وضـمان وصـول       
  ؛وآمنة ودون عوائق

 لرتع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج          يف التخطيط  املشاركنيمجيع   ويدع  - ١٣  
 مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة للنــساء والفتيــات املرتبطــات بــالقوات املــسلحة واجلماعــات    إىل

  هذه الربامج؛إىل  ةكاملبصورة  نوصوهلوكفالة فرص ، ناملسلحة وأطفاهل
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جلنة بناء السالم ومكتب دعم بناء السالم على مواصـلة ضـمان إيـالء               يشجع  - ١٤  
 كجــزء لــذلك،تعبئــة املــوارد وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  بالهتمــام املنــهجي ا
  يتجزأ من بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، وتشجيع املشاركة الكاملة للمرأة يف هذه العملية؛ ال

حتـسني جهـود األمـم املتحـدة     للعمـل مـن أجـل       خطته األمني العام، يف     طلبي  - ١٥  
 القـرار الـسياسي    صـنع أخذ يف االعتبار احلاجة إىل حتـسني مـشاركة املـرأة يف       أن ي م،  لبناء السال 

  مراحل عملية بناء السالم؛أول من بدءا واالقتصادي 
 الشفافية الكاملة والتعاون وتنـسيق اجلهـود بـني          كفالة األمني العام    إىل يطلب  - ١٦  

سلحة واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام         األطفـال والرتاعـات املـ     املعـين ب  املمثل اخلاص لألمـني العـام       
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٨ ه قراريفتعيينه اجمللس  طلب الذي ،العنف اجلنسي والرتاع املسلحب املعين

 أشـهر جمموعـة     ٦ إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن يف غضون            يطلب  - ١٧  
 ميكن أن تكون مبثابـة      من املؤشرات الستخدامها على املستوى العاملي ملتابعة تنفيذ هذا القرار،         

املنظمـات الدوليـة   وأساس مشترك لتقدمي التقارير من قبل كيانات األمـم املتحـدة ذات الـصلة،        
 ٢٠١٠يف عـام    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥واإلقليمية األخرى، والـدول األعـضاء، بـشأن تنفيـذ القـرار             

  ؛اجمللسنظر فيها كي يل، وما بعده
  البيــــان الرئاســــيملطلــــوب يف التقريــــر اضــــمن األمــــني العــــام، إىل يطلــــب  - ١٨  

S/PRST/2007/40  ، ٢٠٠٠ (١٣٢٥ أيضا استعراضا للتقدم احملـرز يف تنفيـذ قـراره            أن يدرج( ،
القرار بـــاملعلومـــات ذات الـــصلة  مـــن خالهلـــا  جملـــس األمـــنيتلقـــىتقييمـــا للعمليـــات الـــيت و

  نطـاق  علـى اختاذ مزيـد مـن التـدابري لتحـسني التنـسيق            ب املتعلقةتوصيات  وال،  )٢٠٠٠( ١٣٢٥
ــذ،         ــق التنفي ــدين لتحقي ــدول األعــضاء واجملتمــع امل ــع ال ــم املتحــدة، وباالشــتراك م ــة األم منظوم

، ويقـوم بتحليلـها واختـاذ اإلجـراءات         شاركة املرأة يف بعثات األمـم املتحـدة       مب املتعلقةبيانات  الو
  الالزمة بشأهنا؛ 

إىل جملــس  تقريــرا ، شــهرا١٢ يف غــضون ، إىل األمــني العــام أن يقــدم يطلــب  - ١٩  
انتـهاء  تخطـيط يف أعقـاب   والها يف بناء الـسالم     كراشمشاركة املرأة وإ  معاجلة مسألة    عناألمن  

 مجلـة   وأن يـدرج يف التقريـر     الرتاع، مع األخذ بعني االعتبـار وجهـات نظـر جلنـة بنـاء الـسالم،                 
  :  منهاأمور

  ؛ء الرتاع يف حاالت ما بعد انتهاحتليل االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات  )أ(  
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ــديات   )ب(   ــه التحـ ــسالم   الـــيت تواجـ ــاء الـ ــات وبنـ ــل الرتاعـ ــرأة يف حـ ــشاركة املـ  مـ
مـا بعـد    واالنتعـاش في  تمويـل   اللتخطـيط و  العمليـات املبكـرة ل    املنظور اجلنساين يف مجيـع       وتعميم

  ؛انتهاء الرتاع
تـــدابري لـــدعم القـــدرات الوطنيـــة يف جمـــال ختطـــيط ومتويـــل االســـتجابات          )ج(  

   يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع؛اء والفتياتالحتياجات النس
ــة احتياجــات النــساء      )د(   ــة لتلبي ــة والوطني توصــيات لتحــسني االســتجابات الدولي

والفتيات يف حاالت ما بعد انتـهاء الـرتاع، مبـا يف ذلـك وضـع ترتيبـات ماليـة ومؤسـسية فعالـة                        
  بناء السالم؛ املساواة يف عملية لضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٠  
  
  


