األمــم املتحـدة

جملس األمن

)S/RES/2242 (2015
Distr.: General
13 October 2015

القرار  )2015 ( 2242الذي اختذه جملـس األمـن ج سلهـت ،7533
املعقودة ج  13تشرين األول/أكتوبر 2015
إن جملس األمن،
إذ يعيددت كيديددت التزامــ بدملداومــى تلــذ تلقرــذ القــرارا  )2000( 1325و 1820
( )2008و  )2009( 1888و  )2009( 1889و  )2010( 1960و )2013( 2106
و  )2013( 2122ومجرــا الاردتــد الةــددرة تــن رذره ـ ج تــذا الةــدد تلقرــذا تدمــد ب ريقــى
قوامهد التآزر،
وإذ يضدديف ا ابار د مقدصــد مرقــدم األمــم املتحــدة وماددذ ـ  ،واملهــيولرى الرذرهــرى
تن صون الهالم واألمن الدولرني اليت تقا تلذ تدتق جملس األمن مبوسب املرقدم،
وإذ يؤدددت الــدور الرذرهــن امللــو بدلــدول األتءــد فرمــد يتعلــق بدلتلقرــذ المدمــ
لألحمدم ذا الةلى من القـر ارا الةـددرة تـن جملـس األمـن بشـرن املـرأة والهـالم واألمـن،
والدور التممرلن اهلدم امللو بمردتد األمم املتحدة وامللظمد اإلقلرمرى،
وإذ يشري إىل االلتزامد امللةوص تلرهد ج إتالن وملـهد تمـ بـر ني ،والـذكر
الهلويى العشرين لةدورمهد ،وإذ يرحب بدستمـد قـددة العـد املتعلـق بدملهـدواة بـني انيلهـني
والتممني ،الذي تقد ج  27أيلول/ساتمرب  ،2015وإذ يشيت بداللتزامـد الوطلرـى امللموسـى
اليت تعهد هبد القددة الوطلرون ج سردم تذا االستمد ،
وإذ يعيددت كيديددت االلتزامــد امللوطــى بدلــدول األطــراق ج اتقدقرــى القءــد تلــذ مجرــا
أشــمدل التمررــز ملــد املــرأة وبروتوكوهلــد اال ترــدري ،وإذ حي د الــدول الــيت توقــا تلرهــد
إىل التوصــرى العدمــى
أو تلءــم إلرهــد بعــد تلــذ أن تلظــر ج القرــدم بــذل  ،وإذ يشددري د د
رقم  30الةـددرة تـن نيلـى القءـد تلـذ مجرـا أشـمدل التمررـز ملـد املـرأة بشـرن املـرأة وملـا
تشوب الزناتد وحدال مد بعد الزنا ،
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وإذ يرحددب بتقريــر األمــني العــدم املــير  17أيلول/ســاتمرب )S/2015/716( 2015
الذي يقدم فر تتدذج الدراسى العدملرـى املتعلقـى بتلقرـذ القـرار  ،)2000( 1325وإذ يسدل مـا
التقدير مب م العم املءـ لا بـ ج إتـداد الدراسـى العدملرـى وإذ يشدعيف تلـذ اللظـر بدقـى ج
التوصرد الواردة فرهد،
وإذ يشددري إىل الةــلى انيوتريــى الــيت تــربمل بــني املشــدركى انديــى مــن سدتــب املــرأة ج
انيهود الرامرى إىل ملا تشوب الزناتد وحلـهد وإتـددة الالـد ج أتقدهبـد وفعدلرـى تلـ انيهـود
ومـــد اســـتدامتهد ج األســ ال ويــ  ،وكـــذل إىل احلدســـى إىل زيـــددة املـــوارد ،واملهـــد لى،
واإلرادة الهردسرى ،وتغرري املواقف،
وإذ حيدديع بل د بتقريــر األمــني العــدم تــن مهــتقا تملرــد األمــم املتحــدة حلق ـ
الهالم :تلقرذ توصرد القريق املهتق الرفرا املهتو املعين بعملرـد الهـالم (،)S/2015/682
وتقريـــر فريـــق اءـــربا االستشـــدري املعـــين بدســـتعرا ترمـ ـ األمـــم املتحـــدة لالـــد الهـــالم
( ،)S/2015/490وإذ يرحددب بدلتوصــرد الــواردة فرهمــد فرمــد يتةـ بــدملرأة والهــالم واألمــن،
مجرا انيهد القدتلى تلذ اللظر ج تلقرذ تل التوصرد ،
وإذ حي د
وإذ يؤدت جمدتاا أن الـدول ومجرـا األطـراق ج الزناتـد املهـلحى تلرهـد التـزام بـرن
متتق للقـدتون الـدوا اإلتهـد والقـدتون الـدوا حلقـوم اإلتهـدن ،حهـب االقتءـد  ،وأن مثـى
ملرورة لوملا حد نيمرا اتتهدكد القدتون الدوا اإلتهد ومجرـا االتتـهدكد والت ـدوزا
املرتماى ج جمدل حقوم اإلتهدن،
وإذ يؤدددت جمددتاا أن العلــف انيلهــن ،حــني يهــتُدم أو يــوتز بدســتُدام كوســرلى
مــن وســدذ احلــرب أو تمتر ـ مــن تمترمدهتــــد أو ج إطــدر ت ــوم واســا الل ــدم أو مــلظم
ملد الهمدن املدترني ،قد ييدي إىل استقحدل الزناتد املهـلحى وإطدلـى أمـدتد إىل حـد كـاري،
وقد يشم تدذقد أمدم إتددة إرسد الهلم واألمن الدولرني،
وإذ يرحب بدلتركرز تلذ حتقرق املهدواة بني انيلهني ومتمـني املـرأة والقتـدة ج سـردم
ى التلمرى املهتدامى لعدم  2030اليت اتتمـد مـي را ،وإذ يؤددت جمدتاا أن متمـني اللهـد
والقترــد واملهــدواة بــني انيلهــني أمــران هلمــد أمهرــى بدلغــى ج ملــا تشــوب الزناتــد وانيهــود
األتــم الرامرــى إىل صــون الهــالم واألمــن الــدولرني ،وإذ يشددري ج تــذا الةــدد إىل التركرــز ج
تقريــر القريــق املهــتق الرفرــا املهــتو املعــين بعملرــد الهــالم ( ،)S/2015/446وتقريــر فريــق
اءــربا االستشـــدري املعـــين بدســـتعرا ترمــ األمـــم املتحـــدة لالـــد الهـــالم (،)S/2015/490
والدراسى العدملرى ،تلذ احلدسـى إىل أمـور مـن برلـهد زيـددة االسـتقمدر ج ملـا تشـوب الزناتـد
تلــذ أن العقاــد المــردا الــيت حتــول دون تلقرــذ القــرار
ومتمــني املــرأة ،وإذ يشددتا د د
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 )2000( 1325بةـــورة تدمـــى لـ ـن يذللـــهد إال االلتـــزام الراســـك مبشـــدركى املـــرأة ،و قـــوم
اإلتهدن ،وتءدفر سهود القرددا  ،واتهدم املعلومـد والـدأب ج العمـ  ،وتقـدد الـدتم مـن
أس بلد أسس إشراك املرأة ج تملرى صلا القرار جبمرا مهتويدهتد،
وإذ يؤدددت مددن تيددت أمهرــى أن يلُــر الرســدل والقترــدن ملــمن الشــركد ج تعزيــز
مشدركى املرأة ج ملا تشوب الزناتد املهلحى وحلهد ،وج بلد الهالم ،وج حدال مـد بعـد
اتتهد الزنا ،
وإذ يشددري إىل تغــري الهــردم العــدملن للهــالم واألمــن ،وال ســرمد فرمــد يتعلــق بتةــدتد
الت رق املةحوب بدلعلف ،الذي ميمن أن ييدي إىل اإلرتدب وزيددة تدد الالسئني واملشردين
دا لرد ،واآلثدر املترتاى تلذ تغري امللد وال دبا العدملن لألوبئى الةحرى ،وإذ يكد رر اعبدرا ج
تذا الةدد تن تزم إيال موملو املرأة والهـالم واألمـن مزيـدا مـن االتتمـدم بدتتاـدره مهـرلى
سدمعى تشملهد مجرا جمدال العم املواملرعرى ذا الةـلى املدرسـى تلـذ سـدول أتمدلـ  ،مبـد ج
ذل جمدل األ در اليت هتدد الهالم واألمن الدولرني من سرا األتمدل اإلرتدبرى،
وإذ يقر برن اإلرتدب والت رق املةـحوب بـدلعلف خيلقـدن أثـرا متاديلـد تلـذ حقـوم
اإلتهدن الواساى لللهد والقترد  ،مبـد ج ذلـ ج سـردم صـحتهن وتعلـرمهن ومشـدركتهن ج
احلردة العدمى ،وأهنن كقريا مـد يمـن تـدفد مادشـرا لل مدتـد اإلرتدبرـى ،و إذ يعدر بدن لد
ا قلد ألن أتمــدل العلــف انيلهــن وانيلهــد مــن املعــروق أهنــد تشــم ســز ا مــن األتــداق
االستراتر رى واأليديولوسرد اليت تـيمن هبـد بعـجل انيمدتـد اإلرتدبرـى ،وتهـتُدم كوسـرلى
مــن وســدذ اإلرتــدب وأداة لزيــددة قــدرة تل ـ انيمدتــد مــن ــالل دتــم أتمــدل التموي ـ
والت لرد وتدمري انتمعد احمللرـى ،حهـب الوصـف الـوارد ج تقريـر األمـني العـدم تـن العلـف
انيلهن ج حدال الزنا  ،املير  23آذار/مدرس  ،)S/2015/203( 2015وإذ يشدري دد
إىل املمدرسد انيردة الةـددرة تـن امللتـد العـدملن ملمدفحـى اإلرتـدب بشـرن املـرأة وممدفحـى
الت رق املةحوب بدلعلف،
وإذ يقددر برمهرــى الــذكر الهــلويى اءدمهــى تشــرة الختــدذ القــرار ،)2000( 1325
والتقدم احملرز والقرص املتدحى للتوسا كقريا ج تلقرـذ الربتـدمج املتعلـق بـدملرأة والهـالم واألمـن
واحلدســى إىل ذل ـ  ،وإذ ال يددلاي يس د و ل د ا قل د إزا الــلقا املــرلوق ج متقر ـ املــرأة
ج العديد مـن العملرـد واهلرئـد الر رـى ذا الةـلى بةـون الهـالم واألمـن الـدولرني ،وقلـى
تــدد اللهــد تهــارد ج امللدصــب العلرــد ج امليسهــد الوطلرــى واإلقلرمرــى والدولرــى الهردســرى
واملعلرى بدلهالم واألمن ،وتدم كقديى االست دبد اإلتهدترى اليت تراتـن االتتاـدرا انيلهـدترى
والــدتم املقــدم لتــوا املــرأة أدوارا قردديــى ج تــذه الهــردقد  ،وتــدم كقديــى التمويـ املتــد ج
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جمـــدل املـــرأة والهـــالم واألمـــن ،ومـــد يلـــتج تـــن ذلـ ـ مـــن أثـــر ملـــدر تلـــذ صـــون الهـــالم
واألمن الدولرني،
وإذ ينو بدملهدمهى اهلدمـى الـيت قـدمهد انتمـا املـد  ،مبـد ج ذلـ امللظمـد اللهـدذرى،
الل الهلوا اءمس تشرة املدملرى ،ج تلقرذ القرار ،)2000( 1325
وإذ ينددو بــدألداة التحقرزيــى العدملرــى انيديــدة املتعلقــى مبشــدركى املــرأة ج جمــدل الهــالم
واألمن والعم اإلتهد  ،بدإلملدفى إىل اآللرد التممرلرى القدذمى ،بدتتادرتـد مـن الهـا امليديـى
إىل استذاب املوارد وتلهرق أتش ى االست دبى واإلسرا خب ذ التلقرذ،
 - 1حي د الــدول األتءــد  ،ج ملــو االســتعرا الرفرــا املهــتو  ،تلــذ تقرــرم
االســتراتر رد الــيت تر ــذ هبــد واملــوارد الــيت توفرتــد ج جمــدل تلقرــذ الربتــدمج املتعلــق بــدملرأة
والهــالم واألمــن ،ويكددر دتوتــ الــدول األتءــد إىل ملــمدن زيــددة متقرــ املــرأة ج مجرــا
مهــتويد صــلا القــرار ج امليسهــد الوطلرــى واإلقلرمرــى والدولرــى وج آلرــد ملــا تشــوب
الزناتد وحلهد ،ويشعيف انيهد الداتمى لعملرد الهالم تلذ ترهري إدمد املرأة تلـذ وـو
جمــد ج وفـــود األطـــراق املتقدوملــى ج لددثـــد الهـــالم ،ويددتبو الالـــدان املدوـــى إىل تقـــدد
املهــدتدة املدلرــى والتقلرــى إىل املشــدركد ج تملرــد الهــالم ،مبــد ج ذل ـ التــدريب ج جمــدل
الوســدطى والــدتوة وانــدال القلرــى للتقــدو  ،فءــال تــن تــوفري الــدتم والتــدريب للوس ـ د
واألفرقــى القلرــى فرمــد يتعلــق بــدألثر املترتــب تلــذ مشــدركى املــرأة واســتراتر رد إدمــد املــرأة
املشــدركى انديــى مللظمــد انتمــا املــد ج االستمدتــد
بشــم فعــدل ،ويشددعيف د د
الدولرى واإلقلرمرى املتعلقـى بدلهـالم واألمـن ،حهـب االقتءـد  ،مبـد ج ذلـ مـيمترا املـدوني،
للمهــدتدة ج كقدلــى إدمــد االتتاــدرا انيلهــدترى ج تملرــد وملــا الهردســد والــربامج
وحتديد أولويدهتد وتلهرقهد وتلقرذتد ،ويشعيف انيهد املءرقى لتلـ االستمدتـد تلـذ إيـال
االتتادر الواسب لترهري متقر املشدركني من خمتلف ق دتد انتما املد ؛
 - 2يرحب بـدنيهود الـيت تاـذهلد الـدول األتءـد لتلقرـذ القـرار ،)2000( 1325
بدلزيددة الـيت طـرأ تلـذ ـمل العمـ
مبد يشم وملا مل العم الوطلرى ،ويرحب د
الوطلرى ج الهلوا األ ـرية ،ويدتبو الـدول األتءـد إىل زيـددة إدمـد الربتـدمج املتعلـق بـدملرأة
مل العم الوطلرى وغريتد من أطـر التُ ـرمل،
هد االستراتر رى ،مق
والهالم واألمن ج
ما توفري املوارد المدفرى ،مبد يشم تلقرذ االلتزامد ذا الةلى القدذمى مبوسـب القـدتون الـدوا
اإلتهد والقدتون الدوا حلقوم اإلتهدن ،من الل التشدور تلذ ت دم واسا مـا سهـد مـن
برلهد انتما املد  ،وال سرمد امللظمد اللهدذرى ،ويتبو الالدان الـيت لـديهد ـمل تمـ وطلرـى
إىل أن تقدم ،ج أثلد امللدقشد الهلويى املقتوحى اليت يعقدتد جملس األمـن بشـرن املـرأة والهـالم
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واألمـــن ،معلومـــد مهـــتمملى تـــن التقـــدم الـــذي أحرزتــ فرمـــد يتعلـــق بتلقرـــذ تلــ اء ـــمل
ب ـدنيهود الــيت تاــذهلد امللظمــد اإلقلرمرــى لتلقرــذ القــرار 1325
واستعراملــهد ،ويرحددب د د
( ،)2000ب رم من برلهد اتتمدد األطر اإلقلرمرى ،ويشععه تلذ مواصلى التلقرذ؛
 - 3يشعيف الدول األتءد تلـذ زيـددة التمويـ الـذي تقدمـ فرمـد يتةـ مبهـرلى
املـرأة والهــالم واألمــن ،مبــد ج ذلـ مــن ــالل زيــددة املعوتـى الــيت تقــدمهد ج حــدال الــزنا
ومد بعد الزنا  ،للـربامج الـيت تعـزز املهـدواة بـني انيلهـني ومتمـني املـرأة ،وكـذل مـن ـالل
تقــدد الــدتم إىل انتمــا املــد  ،ودتــم الالــدان الــيت متــر ــدال الــزنا أو مــد بعــد الــزنا ج
تلقرــذتد للقــرارا املتعلقــى بــدملرأة والهــالم واألمــن ،مبــد ج ذل ـ مــن ــالل بلــد قــدراهتد،
ويددتبو إىل زيــددة التعــدون اإل ــدذن الــدوا فرمــد يتة ـ بــتممني املــرأة وحتقرــق املهــدواة بــني
انيلهــني ،ويددتبو مقــدمن املعوتــى إىل تتاــا مــد التركرــز تلــذ الاعــد انيلهــد ج املهــدمهد
املقدمى ج سردم املعوتى؛
 - 4حي د األمــني العــدم وكردتــد األمــم املتحــدة ذا الةــلى ،مبــد ج ذل ـ تلــذ
سار املقدل ال احلةر إدارة تملرد حق الهالم وإدارة الشيون الهردسرى وممتب دتم بلـد
الهالم ،تلذ أن تءدتف سهودتد الرامرـى إىل إدمـد احتردسـد املـرأة وامللظـورا انيلهـدترى
ج أتمدهلــد ،مبــد يشــم مجرــا تملرــد الهردســد والتُ ــرمل وبعقــد التقرــرم ،ومــد يتعلــق
بدل لاــد الــواردة ج القــرار  ،)2013( 2122وأن تعــدأ أوسـ القةــور ج املهــد لى ،بهــا
ملهد إملدفى األمني العدم األتداق انيلهدترى ملمن ميشرا األدا القـردي ج مجرـا االتقدقـد
اليت تربم ما كادر املديرين ج مقر األمم املتحـدة وج املرـدان ،مبـد ج ذلـ املاعوثـون اءدصـون
واملمقلـــون اءدصـــون لألمـــني العـــدم ،وامللهــــقون املقرمـــون وملهـــقو الشـــيون اإلتهــــدترى،
كن تهتُدم ج أغـرا الرصـد ،وكـن يهترشـد هبـد األمـني العـدم ج صـلا القـرارا املتعلقـى
تلــذ توثرــق تالقــد العم ـ
بــرمور ملــهد التعــرني ج الوظــدذف ج املهــتقا  ،ويشددعيف دد
دا األمم املتحدة فرمد بني مجرا انيهد املهيولى تن تلقرذ برتدمج املـرأة والهـالم واألمـن،
مبد ج ذل ترئى األمم املتحدة للمرأة ،ما إيـال االتتاـدر لـدورتد فرمـد يتعلـق بتلهـرق الشـيون
املتعلقى بدملرأة والهالم واألمن وكقدلى املهـد لى ج تـذا الةـدد ،واملمقلـى اءدصـى لألمـني العـدم
املعلرى بدلعلف انيلهن ج حدال الزنا ؛
 - 5يددت احلدســى املهــتمرة إىل زيــددة إدمــد القــرار  )2000( 1325ج تملـ
مبــد يتمدشــذ مــا القــرار  ،)2013( 2122مبــد ج ذلـ ملــرورة التةــدي للتحــديد املتعلقــى
بتقدد معلومد وتوصـرد تتعلـق حتديـدا بدألبعـدد انيلهـدترى للحـدال املدرسـى تلـذ سـدول
أتمدل انلس ،كن يهترشد هبد انلس ج اختدذ قرارات وكن تهدتد ج تعزيز تلـ القـرارا ،
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وبدلتــدا ،ف ـ ن انلــس ،بدإلملــدفى إىل العلدصــر املــذكورة ج القــرار  ،)2013( 2122ووفقــد
للممدرسى واإلسرا ا املهتقرة:
(أ) يعر بن بلمه تلذ تقد استمدتـد ءـربا جملـس األمـن املعلـرني ج إطـدر
فريق ربا غـري ر ـن معـين بـدملرأة والهـالم واألمـن ،مـن أسـ ترهـري األ ـذ ج تملـ بلـهج
أكقــر اتتظدمــد إزا مهــرلى املــرأة والهــالم واألمــن ،وإفهــد انــدل أمــدم تمقرــف اإلشــراق
تلذ سهود التلقرذ وتلهرقهد؛
(ب) يقددر إيـــال االتتمــدم للشـــواغ املتعلقــى بـــدملرأة والهــالم واألمـــن ج مجرـــا
احلدال الق ريى املدرسـى تلـذ سـدول أتمـدل جملـس األمـن ،مـا مراتـدة الهـردم احملـدد لمـ
بلد ،ويعر بن بلمه تلذ ختةرا بعجل املشدورا اليت جيريهد جملـس األمـن بةـقى دوريـى
بشرن احلدال الق ريى ،حهب االقتءد  ،ملوملو تلقرذ الربتدمج املتعلق مبهرلى املرأة والهـالم
واألمن والتقدم احملرز ج تذا الشرن والتحديد اليت تعترمل  ،ويؤدت جمتاا بلمه تلذ كقدلـى
أن يوىل االتتادر ج سـردم الاعقـد الـيت يوفـدتد جملـس األمـن لالتتاـدرا انيلهـدترى وحقـوم
املرأة ،مبد ج ذل من الل التشدور ما انيمدتد اللهدذرى احمللرى والدولرى؛
( ) يعر بن بلمه تلذ دتـوة انتمـا املـد  ،مبـد ج ذلـ امللظمـد اللهـدذرى،
إىل تقـدد إحدطــد إىل انلـس بشــرن االتتاــدرا املتعلقـى بالــدان لـددة وانــدال املواملــرعرى
ذا الةلى ،ودتوة وكرلى األمـني العدم/املـديرة التلقرذيـى هلرئـى األمـم املتحـدة للمـرأة ،ووكرلـى
األمني العدم/املمقلى اءدصى لألمـني العـدم املعلرـى بـدلعلف انيلهـن ج حـدال الـزنا  ،إىل تقـدد
إحدطد تلذ وو أكقر اتتظدمد بشرن احلدال الق ريى وجمدال العم املواملـرعرى ذا الةـلى
املدرســى تلــذ ســدول أتمدل ـ  ،مبــد يشــم األمــور الــيت هلــد أمهرــى تدسلــى فرمــد يتعلــق بدللهــد
والقترد ج حدال الزنا واألزمد ؛
 - 6يعر بن بلمده  ،لـد اتتمـدد سـزا ا موسهـى ج حـدال الـزنا املهـل
أو جتديد تل انيزا ا  ،تلذ أن يلظـر ،حهـب االقتءـد  ،ج حتديـد انيهـد القدتلـى ،مبـد ج
ذل دا انيمدتد اإلرتدبرى ،اليت ترتمب اتتهدكد للقدتون الدوا اإلتهد  ،واتتـهدكد
وجتـدوزا حل قـوم اإلتهـدن ،مبـد فرهـد العلـف انيلهـن وانيلهـد وحـدال اال تقـد القهــري
والتشــريد القهــري ،ويلاددلب لكل د أن تتــوافر لــد أفرقــى اءــربا ذا الةــلى التدبعــى لل ــدن
انيزا ا اءربا الءروريى املتعلقى بدلشيون انيلهدترى؛
 - 7حي د إدارة تملرــد حق ـ الهــالم وإدارة الشــيون الهردســرى تلــذ كقدلــى
أن تدر التحلرال الالزمى املتعلقى بدلشيون انيلهدترى واءربا القلرى املتةلى بتل الشـيون
ج مجرا مراح خت رمل الاعقـد وحتديـد الواليـد وتلقرـذتد واستعراملـهد واءقـجل التـدرجين
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للاعقــد  ،مــا ملــمدن إدمــد احتردســد املــرأة ج مجرــا املراح ـ املتعدقاــى اءدصــى بواليــد
الاعقـد  ،ويرحددب بــدلتزام األمــني العـدم بــرن يلحــق مبمدتــب قلرـ اءدصــني مهتشــدرين كاــدر
للشيون انيلهدترى ،ويتبو إىل رصـد املرزاترـد الالزمـى لوظـدذف تـيال املهتشـدرين وغريتـم
من املوظقني املعلـرني بدلشـيون انيلهـدترى وإىل اإلسـرا بدسـتقدامهم تلـد تعررلـهم ج الاعقـد
الهردســرى اءدصــى وتملرــد حق ـ الهــالم املتعــددة األبعــدد ،ويشددعيف تلــذ زيــددة التعــدون
بــني إدارة تملرــد حقــ الهــالم وإدارة الشــيون الهردســرى وترئــى األمــم املتحــدة للمــرأة
من أس متمـني تملرـد األمـم املتحـدة حلقـ الهـالم والاعقـد الهردسـرى اءدصـى مـن زيـددة
مراتدهتــد للملظــور انيلهــد  ،مبــد ج ذل ـ مــن ــالل تزويــد املهتشــدرين املرــداترني املعلــرني
بدلشيون انيلهـدترى وق دتـد الاعقـد األ ـر بمدفـى الهـا الالزمـى للحةـول تلـذ الـدتم
القــين والــتقين واملتعلــق بدلهردســد الــذي تقدم ـ تل ـ المردتــد بشــرن تلقرــذ القــرار 1325
( )2000والقرارا املتعدقاى ،ما االستقددة بشم كدم من املزايد اللهارى لم ملهد؛
 - 8يرحدددب بـــدلتزام األمـــني العـــدم بـ ـ يال األولويـــى لتعـــرني املزيـــد مـــن اللهـــد
ج امللدصــب القردديــى العلرــد ج األمــم املتحــدة ،مــا مراتــدة التمقر ـ انيغــراج الشــدم ووفقــد
للقواتد واللواذ الهدريى ذا الةلى الـيت تـلظم املهـدذ اإلداريـى ومهـدذ املرزاترـى ،ويشدععه
تلذ إسرا استعرا للعقاد اليت حتول دون توظرف املرأة وتقدمهد املهين ،ويرحدب دد
بدنيهود الرامرى إىل التحقرز تلـذ زيـددة أتـداد اللهـد ملـمن أفـراد القـوا املهـلحى والشـرطى
الــذين جيــر تشــرتم ج تملرــد األمــم املتحــدة حلق ـ الهــالم ،ويددتبو األمــني العــدم إىل أن
يشر  ،بدلتعدون ما الدول األتءد  ،ج اتاـد اسـتراتر رى ملقحـى ،ج حـدود املـوارد املتدحـى،
ملءــدتقى أتــداد اللهــد ج الوحــدا العهــمريى ووحــدا الشــرطى التدبعــى لعملرــد األمــم
املتحدة حلق الهالم تلذ مد الهلوا اءمس املقالى؛
 - 9يعددددر تــــن قلقــ ـ العمرــــق إزا اســــتمرار االدتــــد ا بوقــــو حــــدال
من االسـتغالل واالتتـدا انيلهـرني مـن سدتـب حقظـى الهـالم التـدبعني لألمـم املتحـدة وأفـراد
القوا غري التدبعى هلد ،مبن فرهم األفراد العهمريون واألفراد املـدترون وأفـراد الشـرطى ،وحيد
الالدان املهدمهى برفراد شرطى وبقوا تلذ توفري تدريب قـوي سـدبق لللشـر بشـرن االسـتغالل
واالتتدا انيلهرني وفرز أفراد حق الهالم التـدبعني هلـد ،وإسـرا حتريـد سـريعى ومهتقرءـى
بشــرن األفــراد اللظــدمرني التــدبعني هلــد ،ولدكمتــهم ،تلــد االقتءــد  ،وإبــالمل األمــم املتحــدة ج
الوقت امللدسب بوملا تل التحقرقد وبدللتدذج اليت أسقر تلهد ،ويتبو األمـم املتحـدة إىل
التعــدون حهــب االقتءــد وج الوقــت امللدســب مــا الهــل د الوطلرــى ،مبــد ج ذل ـ احملــدكم
املهيولى تن التحقرق ج تل االدتد ا  ،تلدمد ي لب إلرهد التعدون لـذل الغـر  ،ويطلدب
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معدنيى مهرلى االستغالل واالتتدا انيلهـرني حهـب االقتءـد ج االستمدتـد الـيت تعقـد مـا
الالدان املهدمهى بقوا وبرفراد شرطى ج تملرد األمم املتحدة ،وملدقشى تذه املهـدذ دا ـ
نيلى األركدن العهمريى لألمم املتحدة ج إطدر برتدجمهد العددي؛
 - 10يرحب بدنيهود املتواصلى اليت ياذهلد األمني العدم ج تلقرذ سردست اليت تقءـن
بعدم التهدم م لقد إزا سـو الهـلوك ،وال سـرمد املقترحـد الواسـعى الل ـدم املتعلقـى بـدمللا
واإلتقــدذ واإلســرا ا العالسرــى الــيت تعــزز زيــددة املهــد لى ،مبــد ج ذلــ التزامــ بدلمشــف
تن حدال سو الهلوك من سدتب موظقن األمم املتحدة ،واقتراح الـداتن إىل إبقـد جملـس
األمن تلذ تلم بدلت ورا املتعلقى بتلقرذ سردست املتمقلى ج تدم التهـدم م لقـد فرمـد يتةـ
بدالستغالل واالتتدا انيلهرني ،وقراره أن تحظر املشـدركى ج تملرـد األمـم املتحـدة حلقـ
الهالم تلذ مجرا الالدان اليت تدر بةورة متمـررة ج مرفقـن تقريريـ تـن األطقـدل والـزنا
املهل  ،والعلف انيلهن ج حدال الزنا  ،وحي الالدان اليت تهدتم بقوا وبـرفراد شـرطى،
املدرسى حدلرد ج املـرفقني املـذكورين ،تلـذ المـف تـن تلـ االتتـهدكد والقرـدم تلـذ وسـ
الهــرتى بتلقرــذ ــمل تم ـ متملــهد مــن تقــددي وققهــد تــن املشــدركى ج تملرــد الهــالم؛
إىل األمني العدم أن يدر فرتد بشرن الهلوك واالتءاد  ،مبد ج ذلـ التقرـد،
ويطلب د
حهــــب االقتءــــد  ،بهردستـــــ التـــــن تقءـــــن بعـــــدم التهــدم م لقــد بشــرن االســتغالل
واالتتـــدا انيلهــرني ،فـــن مجرـــــا التقـدرير الــيت يقـدمهد إىل جملــس األمـن بشــرن األوملــد ج
بلدان لددة؛
 - 11يددتبو الــدول األتءــد واألمــم املتحــدة إىل زيــددة التمدمـ فرمــد بــني براجمهــد
املتعلقــى مبهــرلى املــرأة والهــالم واألمــن ومبمدفحــى اإلرتــدب وممدفحــى الت ــرق املةــحوب
بدلعلف ،الذي ميمن أن يـيدي إىل اإلرتـدب ،ويطلدب إىل نيلـى ممدفحـى اإلرتـدب ،واملديريـى
التلقرذيــى لل لــى ممدفحــى اإلرتــدب (املديريــى التلقرذيــى) ،إدرا مهــرلى االتتاــدرا انيلهــدترى
بوصقهد مهرلى شدملى لعدة ق دتد ج مجرـا األتشـ ى الـيت تشـتم تلرهـد واليـى كـ ملـهمد،
مبد ج ذل ج التقررمد والتقدرير الق ريى ،والتوصرد اليت تقدم إىل الدول األتءـد  ،لترهـري
تقدد املهـدتدة التقلرـى إىل الـدول األتءـد  ،وج اإلحدطـد اإلتالمرـى الـيت تقـدم إىل انلـس،
ويشعيف نيلى ممدفحى اإلرتدب واملديريى التلقرذيى تلذ إسرا املزيد من املشدورا ما اللهـد
ومــا امللظمــد اللهــدذرى ،للمهــدتدة ج االسترشــدد هبــد فرمــد تقومــدن بـ مــن تمـ  ،ويشددعيف
فرقى العم املعلرى بدلتلقرذ ج جمدل ممدفحى اإلرتدب (فرقى العم املعلرى بدلتلقرذ) تلـذ
د
اتاد تقس اللهج فرمد تء لا ب من أتش ى ج إطدر الواليى امللوطى هبد؛
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 - 12حي د الــدول األتءــد تلــذ إســرا وجتمرــا الاحــو والاردتــد الــيت تراتــن
االتتاــدرا انيلهــدترى وتتعلــق بدلعوام ـ الــيت تــدفا املــرأة إىل الت ــرق ،واآلثــدر املترتاــى تلــذ
اســتراتر رد ممدفحــى اإلرتــدب فرمــد يتعلــق قــوم اإلتهــدن الواساــى للمــرأة وبدمللظمــد
اللهــدذرى ،وي لــب إىل كردتــد األمــم املتحــدة ذا الةــلى ،مبــد ج ذلـ املديريــى التلقرذيــى ،ج
إطدر واليتهد احلدلرى ،أن تقوم بذل  ،بدلتعدون ما ترئى األمم املتحـدة للمـرأة ،مـن أسـ وملـا
أتش ى لالست دبى تلذ صعرد الهردسد والربامج توس ألتداق معرلى وتقوم تلذ أسدس مـن
األدلى ،وتلذ ملمدن أن يمـون لـد آلرـد وتملرـد الرصـد والتقرـرم التدبعـى لألمـم املتحـدة
اململقى مبلا الت رق املةحوب بـدلعلف ،الـذي ميمـن أن يـيدي إىل اإلرتـدب ،والتةـدي لـ ،
مــد يلزمهــد مــن ــربا ج جمــدل الشــيون انيلهــدترى للوفــد بواليدهتــد ،مبــد يشــم أفرقــى اءــربا
ذا الةــلى املعلرــى بــدنيزا ا واهلرئــد امللشــرة إلســرا التحقرقــد املتعلقــى بتقةــن احلقــدذق
والتحقرقد انيلدذرى؛
 - 13حيد الــدول األتءـد وملظومــى األمــم املتحـدة تلــذ كقدلـى مشــدركى اللهــد
وامللظمد اللهدذرى وتولرهـد دورا قردديـد ج وملـا اسـتراتر رد ملمدفحـى اإلرتـدب والت ـرق
املةــحوب بــدلعلف ،الــذي ميمــن أن يــيدي إىل اإلرتــدب ،مبــد ج ذل ـ مــن ــالل ممدفحــى
التحريجل تلذ ارتمدب األتمدل اإلرتدبرى ،وإتداد الرسدذ املءددة ،وغري ذلـ مـن األتشـ ى
امللدســاى ج تــذا الةــدد ،وبلــد قــدرهتد تلــذ القرــدم بــذل بقعدلرــى ،وتلــذ مواصــلى التةــدي،
بوسدذ ملهد متمني املرأة والشادب والزتمد الـديلرني والققـدفرني ،للظـروق امليديـى إىل اتتشـدر
اإلرتــدب والت ــرق املةــحوب بــدلعلف ،الــذي ميمــن أن يــيدي إىل اإلرتــدب ،متشــرد مــا
استراتر رى األمم املتحدة العدملرى ملمدفحى اإلرتـدب ،A/RES/60/288 ،ويرحدب بتزايـد التركرـز
تلــذ سهــود الوقديــى تلــذ املهــتويد األولرــى الــيت تشــم انيمرــا ،ويشددعيف تلــذ أن تــدمج
ج ى العم املتعلقى مبلا الت ـرق املةـحوب بـدلعلف الـيت ستةـدر تـن األمـني العـدم قرياـد
مهــرلى مشــدركى املــرأة وتولرهــد ألدوار قردديــى ومتمرلــهد ،بدتتادرتــد مــن األمــور األسدســرى ج
استراتر رى األمم املتحدة وأتش ى االست دبى الـيت تقـوم هبـد ،ويدتبو إىل تـوفري التمويـ المـدج
ج تذا الةدد وإىل أن يزداد ،ج إطدر التموي الـذي تقدمـ األمـم املتحـدة ملمدفحـى اإلرتـدب
وممدفحى الت رق املةحوب بـدلعلف ،الـذي ميمـن أن يـيدي إىل اإلرتـدب ،املالـ املُةـا
للمشدريا اليت تعدأ األبعدد انيلهدترى ،مبد ج ذل متمني املرأة؛
 - 14حي د الــدول األتءــد تلــذ تعزيــز إممدترــى احتمــدم اللهــد إىل القءــد ج
حــدال الــزنا ومــد بعــد الــزنا  ،مبــد ج ذلـ مــن ــالل التحقرــق ج أتمــدل العلــف انيلهــن
وانيلهـد ومالحقــى مرتمارهــد ومعدقاتــهم تلــذ وس ـ الهــرتى ،وكــذل مــن ــالل تعــويجل
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الءحديد ،حهـب االقتءـد  ،ويشدري إىل أن ممدف حـى اإلفـال مـن العقـدب تلـذ أشـد انيـراذم
ورة اليت ترتمب ملد اللهـد والقترـد والـيت حتظـذ بدالتتمـدم الـدوا قـد تعـزز بقءـ
العمـ الــذي تءـ لا بـ احملممــى انيلدذرــى الدولرــى واحملــدكم املُةةــى واملُتل ــى ،فءــال تــن
الدواذر املتُةةى ج احملدكم الوطلرى ،ويؤدت جمدتاا تزمـ تلـذ أن يهـتمر بقـوة ج ممدفحـى
اإلفال من العقدب ودتم املهد لى بدلوسدذ امللدساى؛
 - 15ي شددعيف تلــذ متمــني املــرأة ،مبــد ج ذل ـ مــن ــالل سهــود بلــد القــدرا ،
حهـب االقتءـد  ،كــن تشـدرك ج تةــمرم وتلقرـذ األتشـ ى املتعلقــى مبلـا اللقـ غـري املشــرو
لألسلحى الةغرية واألسلحى اءقرقى وتراكمهد وإسـد ة اسـتعمدهلد تلـذ وـو يـيدي إىل زتزتـى
االســتقرار ،ومبمدفحــى ذل ـ األمــر والقءــد تلر ـ  ،ويددتبو الــدول األتءــد وكردتــد األمــم
املتحدة وامللظمد احلمومرى الدولرى واإلقلرمرى ودون اإلقلرمرى إىل إيال االتتاـدر للتـرثري الـذي
ختلق برئد الزنا ومد بعد الزنا تلذ أمن اللهد والقترد حتديدا وتلذ قدرهتن تلـذ التلقـ
وتعلرمهن وتشدطهن االقتةـددي والقـرص املتدحـى أمـدمهن ،مـن أسـ التُقرـف مـن ـر أن
تةا املرأة من انيهد القدتلـى الـيت تعمـ بلشـد ج اللقـ غـري املشـرو لألسـلحى الةـغرية
واألسلحى اءقرقى؛
 - 16يتبو الدول األتءد واألمم املتحدة وانيهـد القدتلـى األ ـر ذا الةـلى
إىل كقدلى إيال االتتادر الواسب للربتدمج املتعلق بدملرأة والهالم واألمن ج تملرى مـيمتر القمـى
العدملن للعمـ اإلتهـد الـذي سـرعقد ج اسـ لاول ،تركرـد ،ج تـدم  ،2016وج اللتـدذج الـيت
برمهرـى إدمـد االتتاـدرا انيلهـدترى ج مجرـا الـربامج
سرتمُجل تلهد امليمتر ،ويسل دد
اإلتهدترى ،من الل الهعن إىل ملمدن توفري سا احلةـول تلـذ احلمديـى وتلـذ كدمـ أتـوا
اءــدمد ال ارــى والقدتوترــى واللقهــرى واالستمدترــى واءــدمد املتعلقــى بتــوفري ســا كهــب
الـرزم ،دون متررــز ،ومـن ــالل ملـمدن إممدترــى مشـدركى املــرأة وانيمدتـد اللهــدذرى بةــورة
جمديـــى ج العمـ ـ اإلتهـــد وتقـــدد الـــدتم هلـــد كـــن تتـــوىل دورا قردديـــد ج تـــذا الةـــدد؛
وحي د األمــني العــدم تلــذ تعزيــز الــرو القردديــى واإلرادة الهردســرى فرمــد يتعلــق هبــذه املهــرلى
تلذ مجرا املهتويد  ،وتلذ كقدلى املهد لى أمدم األطر اإلتهدترى القدذمـى ،فرمـد يتةـ بـتممني
املــرأة وحتقرــق املهــدواة بــني انيلهــني ،األمــر الــذي يهــدتم ج تلقرــذ الربتــدمج املتعلــق بــدملرأة
والهالم واألمن؛
 - 17يددتبو األمــني العــدم إىل أن يقــدم ج تقريــره الهــلوي املقاـ تــن تلقرــذ القــرار
 )2000( 1325معلومـــد تـــن التقـــدم احملـــرز ج متدبعـــى االســـتعرا الرفرـــا املهـــتو ،
مبد ج ذل التوصرد اليت مت تهلرمل الءو تلرهد ج تقرير األمـني العـدم تـن الدراسـى العدملرـى،
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وااللتزامد انيديدة الةددرة ج إطدر االستعرا الرفرا املهـتو  ،وترتراـد الرصـد والتقرـرم
امللدساى مللظومى األمم املتحدة ،وإىل أن يتر تل املعلومد نيمرا الدول األتءد ؛
 - 18يقر إبقد املهرلى قرد تظره القعلن.
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