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( الذي اتخذه مجلس األمن في 2015) 2242القرار   

ــــت   ــــي 7533جلس ــــفية ف ــــر ن  13، المعق تش

 2015األول/أكتفبر 
  

 ،إن مجلس األمن 

 1325التزامـ  بللمداومـع ىلـن تذ يـذ القـرارا   إذ  عيد تأكيد 

 1960( و 2009) 1889( و 2009) 1888( و 2008) 1820( و 2000)

( وجميع البيلنـل  الاـليرة 2013) 2122 ( و2013) 2106( و 2010)

 التآزر، ىن رئيس  في هذا الادي تذ يذًا تلمًا بطر قع قفامهل

مقلصد ميثلق األمم المتحدة ومبليئـ ،  وإذ  ضع في اىتبلره 

صفن السالم واألمن الدوليين التي تقـع  والمسؤوليع الرئيسيع ىن

 مجلس األمن بمفجب الميثلق، ىلتقىلن 

فيمــل للــدول األىضــل  ب الــدور الرئيســي المذــف  وإذ  ؤكــد 

ارا  الاـليرة القـر للتذ يذ الكلمل لألحكلم ذا  الالع مـنب  تعلق

والدور التكميلـي ىن مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن، 

 اإلقليميع، والمذظمل كيلنل  األمم المتحدة ب الهلم المذف 

إلن االلتزامل  المذافص ىليهل في إىالن ومذهـل   وإذ  شير 

 وإذ  رحـبىمل بيجين، والذكرى السـذف ع العشـر ن لاـدورهمل، 

بلجتملع قلية العللم المتعلق بللمسلواة بين الجذسـين والتمكـين، 

ــي  ــد ف ــذي ىق ــيد، 2015أ لفل/ســبتمبر  27ال ــل   وإذ  ش بلاللتزام

هـذا سـيلق في الفطذيفن الملمفسع التي تعهد بهل القلية الفطذيع 

 االجتملع،
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االلتزامـل  المذفطــع بللـدول األطـرا  فــي  وإذ  عيـد تأكيـد 

جميع أشكلل التمييز ضد المـرأة وبروتفكفلهـل  ات لقيع القضل  ىلن

تذضـم إليهـل بعـد  الدول التي لم تفقع ىليهل أو وإذ  حث، االختيلري

إلـن التفصــيع  وإذ  شـير كــذل ىلـن أن تذظـر فــي القيـلم بــذل ، 

الاـليرة ىـن لجذـع القضـل  ىلـن جميـع أشـكلل  30 العلمع رقم

ل  وحـلال  مـل بشأن المرأة ومذع نشفب الذزاىـ التمييز ضد المرأة

 ، بعد الذزاع

أ لفل/ســبتمبر  17بتقر ــر األمــين العــلم المــؤر   وإذ  رحــب 

2015 (S/2015/716 ) المتعلقـع الدراسع العللميـع الذي  قدم في  نتلئج

مع التقـد ر بمجمـل العمـل  وإذ  سلم، (2000) 1325بتذ يذ القرار 

ىلـن الذظـر   شـجع وإذع ب  في إىداي الدراسع العللميـع المضطل

 بدقع في التفصيل  الفارية فيهل،

الجفهر ـع التـي تـربي بـين المشـلركع  الاـلعإلن   شير وإذ 

نشـفب  مذـع المجد ع من جلنب المـرأة فـي الجهـفي الراميـع إلـن

الذزاىل  وحلهل وإىـلية البذـل  فـي أىقلبهـل وفعلليـع تلـ  الجهـفي 

الحلجـع إلـن  وكـذل  إلـن اسـتدامتهل فـي األجـل الطف ـل،ومدى 

 ز لية المفاري، والمسل لع، واإلراية السيلسيع، وتغيير المفاقف، 

تقر ر األمـين العـلم ىـن مسـتقبل ىمليـل  ب وإذ  حيي ىلمل 

ال ر ـق المسـتقل األمم المتحـدة لح ـا السـالمن تذ يـذ تفصـيل  

ــل  الســالم ــي بعملي ــع المســتفى المعذ ــر (S/2015/682) الرفي ، وتقر 

ــي بلســتعرا   ــلري المعذ ــرا  االستش ــق الخب ــل فر  ــم هيك األم

بللتفصـيل  الـفارية   رحـب وإذ(، S/2015/490) بذـل  السـالمالمتحدة ل

جميـع  كـذل  وإذ  حـث م واألمن،فيمل  تال بللمرأة والسالفيهمل 

 لتفصيل ،تل  اتذ يذ الذظر في الجهل  ال لىلع ىلن 

الدول وجميـع األطـرا  فـي الذزاىـل  أن  وإذ  ؤكد مجديا 

ــلحع  ــلالمس ــأن تمتث ــزام ب ــل الت ــلنيل ىليه ــدولي اإلنس ــلنفن ال  لق

أن ثمــع ووالقــلنفن الــدولي لحقــفق اإلنســلن، حســب االقتضــل ، 

 انتهلكــل  القــلنفن الــدولي اإلنســلني ضــع حــد لجميــعضــرورة لف

http://undocs.org/ar/S/2015/716
http://undocs.org/ar/S/2015/682
http://undocs.org/ar/S/2015/490
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ــع  ــلل حقــفق وجمي ــي مج ــلوزا  المرتكبــع ف االنتهلكــل  والتج

 اإلنسلن، 

أن العذف الجذسي، حين  ُسـتخدم أو  ُـفىز  وإذ  ؤكد مجديا 

وسلئل الحرب أو تكتي  مـن تكتيكلتهـــل أو  من بلستخدام  كفسيلع

المـدنيين، السـكلن  في إطلر هجفم واسع الذطـلق أو مـذظم ضـد

قد  ؤيي إلن است حلل الذزاىل  المسلحع وإطللع أمدهل إلـن حـد 

 ،كبير، وقد  شكل ىلئقًا أملم إىلية إرسل  السلم واألمن الدوليين

بــللتركيز ىلــن تحقيــق المســلواة بــين الجذســين  وإذ  رحــب 

وتمكين المرأة وال تلة في سيلق خطـع التذميـع المسـتدامع لعـلم 

أن تمكـين الذسـل   وإذ  ؤكـد مجـديارا، مـؤخالتي اىتمـد   2030

وال تيل  والمسلواة بين الجذسـين أمـران لهمـل أهميـع بللغـع فـي 

مذع نشفب الذزاىـل  والجهـفي األىـم الراميـع إلـن صـفن السـالم 

تقر ـر التركيـز فـي  في هذا الادي إلن وإذ  شيرواألمن الدوليين، 

ــق ــتفى  ال ر  ــع المس ــتقل الرفي ــيالمس ــال المعذ ــل  الس  مبعملي

(S/2015/446)تقر ر فر ق الخبرا  االستشلري المعذـي بلسـتعرا  ، و

، والدراسع العللميـع، (S/2015/490) بذل  السالماألمم المتحدة لهيكل 

ية االسـتثملر فـي مذـع نشـفب ز ـل الحلجع إلن أمفر من بيذهلىلن 

ــذل الذزاىــل  وتمكــين المــرأة،  ــل   وإذ  شــدي ك ــن أن العقب ىل

( باـفرة تلمـع 2000) 1325الكأيا  التي تحفل يون تذ يـذ القـرار 

االلتزام الراسخ بمشلركع المـرأة، وبحقـفق اإلنسـلن،   ذللهل إال نل

وتضلفر جهفي القيليا ، واتسلق المعلفمـل  والـدأب فـي العمـل، 

قد م الدىم من أجل بذل  أسس إشراك المرأة في ىمليع صـذع وت

 القرار بجميع مستف لتهل،

أهميع أن  ذخر  الرجلل وال تيلن ضمن  وإذ  ؤكد من جد د 

الشــركل  فــي تعز ــز مشــلركع المــرأة فــي مذــع نشــفب الذزاىــل  

المسلحع وحلهل، وفي بذـل  السـالم، وفـي حـلال  مـل بعـد انتهـل  

 الذزاع،

، وال سـيمل إلن تغير السيلق العللمي للسالم واألمن وإذ  شير 

فيمل  تعلق بتاـلىد التطـر  الماـحفب بـللعذف، الـذي  مكـن أن 

http://undocs.org/ar/S/2015/446
http://undocs.org/ar/S/2015/490


 S/RES/2242 (2015) 

 

4/15 15-17716 

 

 ؤيي إلن اإلرهلب وز لية ىدي الالجئين والمشري ن ياخليل، واآلثـلر 

ــحيع، ــع الا ــللمي لألوبئ ــلبع الع ــل  والط ــر المذ ــن تغي ــع ىل  المترتب

ىزم  إ ـال  مفضـفع المـرأة  ىنفي هذا الادي   كرّر اإلىراب وإذ

والسالم واألمن مز دًا من االهتملم بلىتبلره مسألع جلمعع تشـملهل 

جميع مجلال  العمل المفاضيعيع ذا  الالع المدرجع ىلـن جـدول 

أىملل ، بمل فـي ذلـ  مجـلل األخطـلر التـي تهـدي السـالم واألمـن 

 الدوليين من جرا  األىملل اإلرهلبيع،

 خل ـلن  الماـحفب بـللعذفوالتطر  بأن اإلرهلب  وإذ  قر 

لذسل  وال تيـل ، بمـل فـي اإلنسلن الفاجبع لأثرا متبل ذل ىلن حقفق 

تعليمهن ومشلركتهن في الحيلة العلمـع، وذل  في سيلق صحتهن 

، وإذ  عـرب وأنهن كثيرا مل  كن هدفل مبلشرا للجملىل  اإلرهلبيـع

ــلل  ــق ىــن ب  ألن أىمــلل العذــف الجذســي والجذســلني مــن القل

ـــن األهـــدا  االســـتراتيجيع  ـــز ا م ـــل تشـــكل ج ـــرو  أنه المع

ــع،  ــل  اإلرهلبي ــ  الجملى ــل بع ــؤمن به ــي ت ــد فلفجيل  الت واأل 

وتستخدم كفسيلع مـن وسـلئل اإلرهـلب وأياة لز ـلية قـدرة تلـ  

ــدمير  ــد وت ــل والتجذي ــلل التمف  ــم أىم ــالل يى ــن خ ــل  م الجملى

ن العـلم حسب الفصف الفاري في تقر ر األمي المجتمعل  المحليع،

آذار/مـلر   23، المـؤر  الذـزاع فـي حـلال العذـف الجذسـي ىن 

2015 (S/2015/203 ،)ـــذل  وإذ ـــدة   شـــير ك ـــن المملرســـل  الجي إل

الاليرة ىن المذتدى العـللمي لمكلفحـع اإلرهـلب بشـأن المـرأة 

 ومكلفحع التطر  الماحفب بللعذف،

بأهميـع الــذكرى السـذف ع الخلمســع ىشـرة التخــلذ  روإذ  قـ 

(، والتقدم المحـرز وال ـرص المتلحـع للتفسـع 2000) 1325القرار 

كثيرا في تذ يذ البرنلمج المتعلق بللمرأة والسالم واألمن والحلجـع 

إزا  الـذق  المـألف   وإذ ال  زال  سلوره بـلل  القلـقإلن ذل ، 

العمليل  والهيئـل  الرسـميع ذا  العد د من  في تمثيل المرأة في

الذسل  نسبيل فـي  الالع بافن السالم واألمن الدوليين، وقلع ىدي

ــع  ــع والدولي ــع واإلقليمي ــي المؤسســل  الفطذي ــل ف المذلصــب العلي

السيلســيع والمعذيــع بللســالم واألمــن، وىــدم ك ل ــع االســتجلبل  

http://undocs.org/ar/S/2015/203
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لتـفلي  اإلنسلنيع التي تراىي االىتبلرا  الجذسلنيع والدىم المقـدم

التمف ـل  وىـدم ك ل ـعالمرأة أيوارا قيلي ـع فـي هـذه السـيلقل ، 

المتلح في مجلل المرأة والسالم واألمن، ومل  ذـتج ىـن ذلـ  مـن 

 الدوليين، أثر ضلر ىلن صفن السالم واألمن

 ،المجتمـع المـدني قـدمهلي تـال عالهلم بللمسلهمع وإذ  ذفه 

  الخمـس ىشـرة خـالل السـذفا الذسلئيع،المذظمل  بمل في ذل  

 ،(2000) 1325في تذ يذ القرار  ،الملضيع

ــفه  ــع  وإذ  ذ ــدة المتعلق ــع الجد  ــع العللمي ــلألياة التح يز  ب

بمشلركع المـرأة فـي مجـلل السـالم واألمـن والعمـل اإلنسـلني، 

بلإلضــلفع إلــن اآلليــل  التكميليــع القلئمــع، بلىتبلرهــل مــن الســبل 

االسـتجلبع واإلسـراع ع أنشطالمؤي ع إلن اجتذاب المفاري وتذسيق 

 بخطن التذ يذ،

االسـتعرا  الرفيـع  الدول األىضل ، فـي ضـف   حث - ١ 

، ىلن تقييم االستراتيجيل  التي تأخذ بهـل والمـفاري التـي المستفى

ــللمرأة والســالم  ــق ب ــلمج المتعل ــذ البرن تففرهــل فــي مجــلل تذ ي

يىفتـ  الـدول األىضـل  إلـن ضـملن ز ـلية تمثيـل  و كررواألمن، 

القـرار فـي المؤسسـل  الفطذيـع  رأة في جميع مستف ل  صذعالم

ــل،  ــع نشــفب الذزاىــل  وحله ــل  مذ ــع وفــي آلي ــع والدولي واإلقليمي

لمـرأة اإيمل   الجهل  الداىمع لعمليل  السالم ىلن تيسير و شجع

فــي وفــفي األطــرا  المت لوضــع فــي محليثــل  ىلــن نحــف مجــد 

مســلىدة الملليــع تقــد م ال البلــدان الملنحــع إلــن و ــدىفالســالم، 

والتقذيع إلن المشلركل  في ىمليل  السالم، بمل في ذل  التـدر ب 

مجلل الفسلطع والدىفة والمجـلال  ال ذيـع للت ـلو ، فضـال  في

ال ذيـع فيمـل  تعلـق  واألفرقـعىن تففير الدىم والتدر ب للفسطل  

إيمـل  المـرأة بلألثر المترتب ىلن مشـلركع المـرأة واسـتراتيجيل  

ــل ــكل فع ــجع، لبش ــذل  و ش ــل   ك ــع لمذظم ــلركع المجد  المش

المجتمــع المــدني فــي االجتملىــل  الدوليــع واإلقليميــع المتعلقــع 

ــن،  ــالم واألم ــل ، بللس ــب االقتض ــؤتمرا  حس ــ  م ــي ذل ــل ف بم

الملنحين، للمسلىدة في ك للـع إيمـل  االىتبـلرا  الجذسـلنيع فـي 
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ل ىمليــل  وضــع السيلســل  والبــرامج وتحد ــد أولف لتهــل وتذســيقه

الجهل  المضي ع لتلـ  االجتملىـل  ىلـن إ ـال   و شجع، وتذ يذهل

االىتبلر الفاجب لتيسـير تمثيـل المشـلركين مـن مختلـف قطلىـل  

 ؛المجتمع المدني

بللجهفي التي تبذلهل الدول األىضل  لتذ يذ القـرار   رحب - ٢ 

  رحـبو شـمل وضـع خطـي العمـل الفطذيـع،  (، بمل2000) 1325

بللز لية التي طرأ  ىلن خطي العمل الفطذيع في السـذفا   كذل 

المتعلـق  البرنـلمجالدول األىضل  إلن ز لية إيمـل   و دىفاألخيرة، 

بللمرأة والسـالم واألمـن فـي خططهـل االسـتراتيجيع، مثـل خطـي 

العمــل الفطذيــع وايرهــل مــن أطــر التخطــيي، مــع تــففير المــفاري 

ذا  الاـلع القلئمـع بمفجـب  الكلفيع، بمـل  شـمل تذ يـذ االلتزامـل 

مـن القلنفن الدولي اإلنسلني والقـلنفن الـدولي لحقـفق اإلنسـلن، 

التشـلور ىلـن نطـلق واسـع مـع جهـل  مـن بيذهـل المجتمـع  خالل

البلـدان التـي لـد هل  و ـدىف، وال سيمل المذظمـل  الذسـلئيع، المدني

المذلقشـل  السـذف ع  إلـن أن تقـدم، فـي أثذـل  خطي ىمل وطذيـع

حع التي  عقدهل مجلس األمن بشأن المرأة والسالم واألمن، الم تف

معلفمل  مستكملع ىن التقدم الذي أحرزت  فيمل  تعلق بتذ يـذ تلـ  

المذظمـل   التي تبذلهلللجهفي ب كذل  و رحبالخطي واستعراضهل، 

، بطرق من بيذهل اىتمـلي األطـر (2000) 1325اإلقليميع لتذ يذ القرار 

 ؛تذ يذمفاصلع اللن ى هلو شجع، اإلقليميع

ــل الــذي   شــجع - ٣  ــلية التمف  ــدول األىضــل  ىلــن ز  ال

تقدم  فيمل  تال بمسألع المرأة والسـالم واألمـن، بمـل فـي ذلـ  

 بعـد حـلال  الذـزاع ومـلفي  من خالل ز لية المعفنع التي تقدمهل

للبرامج التي تعزز المسلواة بين الجذسين وتمكـين المـرأة،  ،الذزاع

، ويىــم وكــذل  مــن خــالل تقــد م الــدىم إلــن المجتمــع المــدني

البلـدان التـي تمـر بحـلال  الذـزاع أو مـل بعـد الذـزاع فـي تذ يـذهل 

للقرارا  المتعلقـع بـللمرأة والسـالم واألمـن، بمـل فـي ذلـ  مـن 

التعـلون اإلنمـلئي الـدولي إلـن ز ـلية  و ـدىفخالل بذل  قدراتهل، 

، فيمــل  تاــل بتمكــين المــرأة وتحقيــق المســلواة بــين الجذســين
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ــدىف ــدمي  و  ــعمق ــد إ المعفن ــن البع ــز ىل ــدى التركي ــع م ــن تتب ل

 المعفنع؛ المسلهمل  المقدمع في سيلقالجذسلني في 

األمين العلم وكيلنل  األمم المتحدة ذا  الاـلع،   حث - ٤ 

ال الحاـر إيارة ىمليـل  ح ـا  بمل فـي ذلـ  ىلـن سـبيل المثـلل

السالم وإيارة الشؤون السيلسيع ومكتب يىم بذـل  السـالم، ىلـن 

أن تضـــلىف جهفيهـــل الراميـــع إلـــن إيمـــل  احتيلجـــل  المـــرأة 

والمذظفرا  الجذسـلنيع فـي أىمللهـل، بمـل  شـمل جميـع ىمليـل  

السيلسل  والتخطيي وبعثل  التقييم، ومل  تعلق بللطلبل  الـفارية 

(، وأن تعـــــللج أوجـــــ  القاـــــفر 2013) 2122ار فـــــي القـــــر

المسل لع، بسبل مذهل إضلفع األمين العلم األهدا  الجذسـلنيع  في

ضمن مؤشرا  األيا  ال ريي في جميع االت لقل  التـي تُبـرم مـع 

فـي ذلـ   كبلر المد ر ن في مقر األمم المتحدة وفي الميدان، بمل

العـــلم،  المبعفثـــفن الخلصـــفن والممثلـــفن الخلصـــفن لألمـــين

تسـتخدم  والمذسقفن المقيمفن ومذسقف الشـؤون اإلنسـلنيع، كـي

في أارا  الرصـد، وكـي  سترشـد بهـل األمـين العـلم فـي صـذع 

في الفظلئف في المسـتقبل، التعيين القرارا  المتعلقع بأمفر مذهل 

ىلن تفثيق ىالقـل  العمـل ياخـل األمـم المتحـدة  و شجع كذل 

ــين  ــع فيمــل ب ــلمج المــرأة  الجهــل  المســؤولعجمي ــذ برن ىــن تذ ي

مـع ذلـ  هيئـع األمـم المتحـدة للمـرأة،  فـي والسالم واألمن، بمل

ــق ــدورهل فيمــل  تعل ــلر ل ــال  االىتب بتذســيق الشــؤون المتعلقــع  إ 

ــع المســل لع فــي هــذا الاــدي، ــللمرأة والســالم واألمــن وك لل  ب

والممثلــع الخلصــع لألمــين العــلم المعذيــع بــللعذف الجذســي فــي 

 ؛حلال  الذزاع

 1325الحلجع المستمرة إلن ز لية إيمل  القـرار   درك - ٥ 

(، بمـل فـي 2013) 2122 تملشن مع القـرار  ( في ىمل  بمل2000)

ــ   ــد م ذل ــد ل  المتعلقــع بتق ــدي للتح ــرورة التا معلفمــل  ض

المدرجـع ىلـن لحلال  لبلألبعلي الجذسلنيع  وتفصيل  تتعلق تحد دا

لمجلـس فـي اتخـلذ ، كـي  سترشـد بهـل اأىمـلل المجلـس جدول

 وبللتــللي، فــ نقراراتــ  وكــي تســلىد فــي تعز ــز تلــ  القــرارا ، 
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ــن العذلصــر المــذكفرة فــي القــرار المجلــس  2122، بلإلضــلفع إل

 ن، ووفقل للمملرسع واإلجرا ا  المستقرة(2013)

ىلن ىقد اجتملىل  لخبرا  مجلـس   عرب ىن ىزم  )أ( 

األمن المعذيين في إطلر فر ق خبرا  اير رسـمي معذـي بـللمرأة 

والســالم واألمــن، مــن أجــل تيســير األخــذ فــي ىملــ  بــذهج أكثــر 

انتظلمل إزا  مسألع المرأة والسالم واألمن، وإفسلح المجـلل أمـلم 

 جهفي التذ يذ وتذسيقهل؛ تكثيف اإلشرا  ىلن

ــرر )ب(  ــال   ق ــللمرأة  إ  ــع ب ــفاال المتعلق ــلم للش االهتم

المدرجع ىلن جـدول في جميع الحلال  القطر ع  والسالم واألمن

 و عربأىملل مجلس األمن، مع مراىلة السيلق المحدي لكل بلد، 

تخاي  بع  المشلورا  التـي  جر هـل مجلـس ىلن  ىزم  ىن

 ، حســب االقتضــل ،األمــن باــ ع يور ــع بشــأن الحــلال  القطر ــع

تذ يذ البرنلمج المتعلق بمسـألع المـرأة والسـالم واألمـن  لمفضفع

 و ؤكـد، والتقدم المحرز في هذا الشأن والتحد ل  التـي تعترضـ 

ىلن ك للع أن  فلن االىتبلر في سيلق البعثل  التـي  ىزم  مجديا

 ففدهل مجلس األمن لالىتبلرا  الجذسـلنيع وحقـفق المـرأة، بمـل 

لىــل  الذســلئيع المحليــع فــي ذلــ  مــن خــالل التشــلور مــع الجم

 ؛والدوليع

يىـفة المجتمـع المـدني، بمـل ىلـن   عرب ىن ىزم  ) ( 

في ذل  المذظمل  الذسلئيع، إلـن تقـد م إحلطـل  إلـن المجلـس 

بشأن االىتبلرا  المتعلقع ببلـدان محـدية والمجـلال  المفاضـيعيع 

ذا  الاــلع، ويىــفة وكيلــع األمــين العلم/المــد رة التذ يذ ــع لهيئــع 

م المتحدة للمرأة، ووكيلع األمين العلم/الممثلع الخلصع لألمـين األم

العـلم المعذيـع بــللعذف الجذسـي فـي حــلال  الذـزاع، إلـن تقــد م 

بشأن الحـلال  القطر ـع ومجـلال   انتظلملإحلطل  ىلن نحف أكثر 

بمـل  ،العمل المفاضيعيع ذا  الالع المدرجع ىلـن جـدول أىمللـ 

بللذسـل  وال تيـل   فيمل  تعلـقلجلع ى التي لهل أهميع  شمل األمفر

 في حلال  الذزاع واألزمل ؛
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، لـدى اىتمـلي جـزا ا  مفجهـع فـي  عرب ىن ىزم  - ٦ 

 ذظــر، أن ىلــن تجد ــد تلـ  الجــزا ا ،  حـلال  الذــزاع المســل  أو

الجهل  ال لىلع، بمـل فـي ذلـ  ياخـل  حسب االقتضل ، في تحد د

ــب ــي ترتك ــع، الت ــل  اإلرهلبي ــل  الجملى ــدولي  انتهلك ــلنفن ال للق

حقفق اإلنسـلن، بمـل فيهـل العذـف لوتجلوزا   اإلنسلني، وانتهلكل 

الجذسي والجذسلني وحلال  االخت ل  القسري والتشر د القسـري، 

أن تتفافر لـدى أفرقـع الخبـرا  ذا  الاـلع التلبعـع  و لتزم بك للع

 للجلن الجزا ا  الخبرا  الضرور ع المتعلقع بللشؤون الجذسلنيع؛

ــل  ح ــا الســالم وإيارة الشــؤون   حــث - ٧  إيارة ىملي

تــدر  التحلــيال  الالزمــع المتعلقــع  السيلســيع ىلــن ك للــع أن

بللشؤون الجذسلنيع والخبرا  ال ذيـع المتاـلع بتلـ  الشـؤون فـي 

جميـــع مراحـــل تخطـــيي البعثـــل  وتحد ـــد الفال ـــل  وتذ يـــذهل 

ــل   ــملن إيم ــع ض ــل ، م ــدر جي للبعث واستعراضــهل والخ ــ  الت

يلجل  المرأة في جميـع المراحـل المتعلقبـع الخلصـع بفال ـل  احت

بللتزام األمين العـلم بـأن  لحـق بمكلتـب ممثليـ   و رحبالبعثل ، 

إلـن رصـد  و ـدىفالخلصين مستشلر ن كبلر للشـؤون الجذسـلنيع، 

الميزانيــل  الالزمــع لفظــلئف هــؤال  المستشــلر ن وايــرهم مــن 

ـــلنيع  ـــؤون الجذس ـــين بللش ـــفظ ين المعذي ـــراع الم ـــن اإلس وإل

بلستقدامهم ىذد تعييذهم في البعثل  السيلسـيع الخلصـع وىمليـل  

ىلــن ز ــلية التعــلون  و شــجعح ــا الســالم المتعــدية األبعــلي، 

إيارة ىمليل  ح ا السالم وإيارة الشـؤون السيلسـيع وهيئـع  بين

أجـل تمكـين ىمليـل  األمـم المتحـدة  األمم المتحدة للمـرأة مـن

لح ا السـالم والبعثـل  السيلسـيع الخلصـع مـن ز ـلية مراىلتهـل 

للمذظفر الجذسلني، بمل فـي ذلـ  مـن خـالل تزو ـد المستشـلر ن 

الميدانيين المعذيين بللشؤون الجذسلنيع وقطلىل  البعثل  األخـرى 

ــي  ــي والتقذ ــدىم ال ذ ــن ال ــفل ىل ــع للحا ــبل الالزم ــع الس بكلف

قـرار البشأن تذ يـذ  تل  الكيلنل تعلق بللسيلسل  الذي تقدم  والم

، مـع االسـت لية بشـكل كلمـل متعلقبـعالوالقرارا  ( 2000) 1325

 ؛من المزا ل الذسبيع لكل مذهل
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بــللتزام األمــين العــلم بــ  ال  األولف ــع لتعيــين   رحــب - 8 

، المذلصب القيلي ع العليل في األمم المتحـدة المز د من الذسل  في

مع مراىلة التمثيـل الجغرافـي الشـلمل ووفقـل للقفاىـد واللـفائ  

الســلر ع ذا  الاــلع التــي تــذظم المســلئل اإليار ــع ومســلئل 

ىلن إجـرا  اسـتعرا  للعقبـل  التـي تحـفل  و شجع الميزانيع، 

ــللجهفي  و رحــب كــذل تفظيــف المــرأة وتقــدمهل المهذــي،  يون ب

سل  ضـمن أفـراي القـفا  ىداي الذأز لية  الراميع إلن التح يز ىلن

ىمليــل  األمــم  المســلحع والشــرطع الــذ ن  جــرى نشــرهم فــي

األمــين العــلم إلــن أن  شــرع،  و ــدىفالمتحــدة لح ــا الســالم، 

، فـي اتبـلع اسـتراتيجيع مذقحـع بللتعلون مع الدول األىضـل ، فـي

لمضــلى ع أىــداي الذســل  فــي الفحــدا   حــدوي المــفاري المتلحــع،

ــل  األمــم المتحــدة  العســكر ع ووحــدا  الشــرطع التلبعــع لعملي

 لح ا السالم ىلن مدى السذفا  الخمس المقبلع؛

ــق إزا  اســتمرار االيىــل ا    عــرب - ٩  ىــن قلقــ  العمي

االســتغالل واالىتــدا  الجذســيين مــن جلنــب  بفقــفع حــلال  مــن

وأفراي القـفا  ايـر التلبعـع  ح ظع السالم التلبعين لألمم المتحدة

العســكر فن واألفــراي المــدنيفن وأفــراي  ، بمــن فــيهم األفــرايلهــل

البلدان المسـلهمع بـأفراي شـرطع وبقـفا  ىلـن  و حثالشرطع، 

ــدا   ــفي ســلبق للذشــر بشــأن االســتغالل واالىت ــدر ب ق ــففير ت ت

الجذسيين وفرز أفراي ح ا السالم التلبعين لهـل، وإجـرا  تحر ـل  

ســـر عع ومست يضـــع بشـــأن األفـــراي الذظـــلميين التـــلبعين لهـــل، 

كمتهم، ىذــد االقتضــل ، وإبــال  األمــم المتحــدة فــي الفقــ  ومحــل

 و دىفتل  التحقيقل  وبللذتلئج التي أس ر  ىذهل،  بفضعالمذلسب 

الفق  المذلسـب  وفي حسب االقتضل  األمم المتحدة إلن التعلون

مــع الســلطل  الفطذيــع، بمــل فــي ذلــ  المحــلكم المســؤولع ىــن 

 لـذل التعـلون  لإليهـطلـب   ىذـدملااليىـل ا ،  تلـ  التحقيق فـي

معللجع مسـألع االسـتغالل واالىتـدا  الجذسـيين  و طلبالغر ، 

حسب االقتضل  في االجتملىل  التي تعقد مع البلدان المسـلهمع 

بقفا  وبأفراي شرطع في ىمليل  األمم المتحدة، ومذلقشـع هـذه 
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المسلئل ياخل لجذع األركلن العسكر ع لألمم المتحـدة فـي إطـلر 

 ليي؛برنلمجهل الع

بللجهفي المتفاصلع التي  بذلهل األمين العلم في   رحب - 10 

ــل إزا  ســف   ــي تقضــي بعــدم التســلم  مطلق ــذ سيلســت  الت تذ ي

السلفك، وال سيمل المقترحـل  الفاسـعع الذطـلق المتعلقـع بـللمذع 

واإلن لذ واإلجرا ا  العالجيع التي تعزز ز لية المسل لع، بمـل فـي 

لال  سف  السلفك من جلنب مـفظ ي ح ذل  التزام  بللكشف ىن

ىلـن  مجلـس األمـن إبقـل األمم المتحدة، واقتراح  الداىي إلـن 

ــدم  ــي ى ــع ف ــت  المتمثل ــذ سيلس ــع بتذ ي ــللتطفرا  المتعلق ــم ب ىل

ــدا  اللالتســلم  مطلقــل فيمــل  تاــل ب ، نييجذســالســتغالل واالىت

وقراره أن تُحظر المشـلركع فـي ىمليـل  األمـم المتحـدة لح ـا 

ىلن جميع البلدان التي تدر  بافرة متكررة فـي مرفقـي السالم 

األط ــلل والذــزاع المســل ، والعذــف الجذســي فــي  تقر ر ــ  ىــن

البلدان التي تسلهم بقـفا  وبـأفراي شـرطع،  و حثحلال  الذزاع، 

المدرجع حلليل فـي المـرفقين المـذكفر ن، ىلـن الكـف ىـن تلـ  

ىمـل تمكذهـل  االنتهلكل  والقيلم ىلن وج  السـرىع بتذ يـذ خطـي

و طلـب ىمليـل  السـالم؛  وق هـل ىـن المشـلركع فـي يمن ت ـلي

إلن األمين العلم أن  در  فرىل بشـأن السـلفك واالنضـبل ،  كذل 

ــد ــ  التقي ـــ، حسبمــل فــي ذل ـــب االقتضـ ـــبسيلست ل ،ـ ـــ  التــ ي ــ

دا  ـــدم التسـلم  مطلقـل بشـأن االسـتغالل واالىتــــي بعـــتقض

التقلر ر التي  قدمهل إلـن مجلـس األمـن  عـــي جميــالجذسيين، ف

 بشأن األوضلع في بلدان محدية؛

ــدىف - ١١  الــدول األىضــل  واألمــم المتحــدة إلــن ز ــلية   

ــين برامج ــلالتكلمــل فيمــل ب المتعلقــع بمســألع المــرأة والســالم  ه

واألمن وبمكلفحع اإلرهلب ومكلفحع التطر  الماحفب بـللعذف، 

إلـن لجذـع مكلفحـع  و طلـب، الذي  مكن أن  ؤيي إلـن اإلرهـلب

اإلرهلب، والمد ر ـع التذ يذ ـع للجذـع مكلفحـع اإلرهـلب )المد ر ـع 

ــألع  ــ هل مس ــلنيع بفص ــلرا  الجذس ــألع االىتب ــع(، إيرا  مس التذ يذ 

 التي تشتمل ىليهل وال ـعشلملع لعدة قطلىل  في جميع األنشطع 
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ــل مذه ــك ــلم ــل   ل، بم ــي التقييم ــ  ف ــي ذل ــع، ف ــلر ر القطر  والتق

ــنوالت ــدم إل ــي تق ــيل  الت ــل ،  فص ــدول األىض ــلال ــد م يتيس ر تق

المسلىدة التقذيع إلن الدول األىضل ، وفـي اإلحلطـل  اإلىالميـع 

ــس،  ــن المجل ــدم إل ــي تق ــجعالت ــلب و ش ــع اإلره ــع مكلفح  لجذ

 والمد ر ع التذ يذ ع ىلن إجرا  المز د من المشـلورا  مـع الذسـل 

شــلي بهــل فيمــل ، للمســلىدة فــي االسترالذســلئيعمذظمــل  ومــع ال

فرقع العمـل المعذيـع بللتذ يـذ  كذل  و شجع، تقفملن ب  من ىمل

ىلـن  في مجلل مكلفحع اإلرهلب )فرقع العمـل المعذيـع بللتذ يـذ(

اتبلع ن س الذهج فيمل تضـطلع بـ  مـن أنشـطع فـي إطـلر الفال ـع 

 ؛المذفطع بهل

البحــف   إجــرا  وتجميــعالــدول األىضــل  ىلــن   حــث - ١٢ 

للعفامـل التـي بالبيلنل  التي تراىي االىتبلرا  الجذسلنيع وتتعلق و

تــدفع المــرأة إلــن التطــر ، واآلثــلر المترتبــع ىلــن اســتراتيجيل  

مكلفحـع اإلرهــلب فيمــل  تعلــق بحقــفق اإلنســلن الفاجبــع للمــرأة 

ذا   كيلنــل  األمــم المتحــدةو طلــب إلــن وبللمذظمــل  الذســلئيع، 

، ، فـي إطـلر وال تهـل الحلليـعالتذ يذ ع ، بمل في ذل  المد ر عالالع

بللتعلون مع هيئع األمم المتحدة للمرأة، مـن أجـل أن تقفم بذل ، 

تفجـ  ىلـن صـعيد السيلسـل  والبـرامج لالسـتجلبع أنشطع وضع 

ألهدا  معيذع وتقفم ىلن أسـل  مـن األيلـع، وىلـن ضـملن أن 

تحـدة آليل  وىمليل  الرصد والتقييم التلبعـع لألمـم الم  كفن لدى

، الـذي  مكـن أن  ـؤيي المكل ع بمذع التطر  الماحفب بـللعذف

والتاــدي لــ ، مــل  لزمهــل مــن خبــرا  فــي مجــلل  إلــن اإلرهــلب،

أفرقــع الخبــرا    شــملبمــل ، الشــؤون الجذســلنيع للففــل  بفال لتهــل

الالع المعذيع بللجزا ا  والهيئل  المذشأة إلجرا  التحقيقـل   ذا 

 لتحقيقل  الجذلئيع؛المتعلقع بتقاي الحقلئق وا

األمـم المتحـدة ىلـن مذظفمـع الدول األىضل  و  حث - ١3 

ك للع مشلركع الذسل  والمذظمل  الذسلئيع وتفليهل يورا قيلي ل فـي 

ــلب والتطــر  الماــحفب  ــع اســتراتيجيل  لمكلفحــع اإلره وض

بمـل فـي ذلـ  مـن الذي  مكـن أن  ـؤيي إلـن اإلرهـلب، بللعذف، 
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ارتكلب األىمـلل اإلرهلبيـع، وإىـداي خالل مكلفحع التحر   ىلن 

الرسلئل المضـلية، وايـر ذلـ  مـن األنشـطع المذلسـبع فـي هـذا 

الادي، وبذل  قـدرتهل ىلـن القيـلم بـذل  ب علليـع، وىلـن مفاصـلع 

التادي، بفسلئل مذهل تمكين المـرأة والشـبلب والزىمـل  الـد ذيين 

ــن انتشــلر اإلرهــلب والتطــر   ــع إل والثقــلفيين، للظــرو  المؤي 

تمشـيل مـع الذي  مكن أن  ؤيي إلن اإلرهلب، الماحفب بللعذف، 

ـــلب،  ـــع اإلره ـــع لمكلفح ـــدة العللمي ـــم المتح ـــتراتيجيع األم اس

A/RES/60/288 ،ــب ــن ب و رح ــع ىل ــفي الفقل  ــن جه ــز ىل ــد التركي تزا 

لـن أن تـدمج ى و شـجعالمستف ل  األوليع التـي تشـمل الجميـع، 

خطع العمل المتعلقع بمذع التطر  الماـحفب بـللعذف التـي  في

مسـألع مشـلركع المـرأة وتفليهـل  ستادر ىن األمـين العـلم قر بـل

ــي  ــيع ف ــفر األسلس ــن األم ــل م ــل، بلىتبلره ــع وتمكيذه أليوار قيلي 

اســتراتيجيع األمــم المتحــدة وأنشــطع االســتجلبع التــي تقــفم بهــل، 

وإلـن أن  ـزياي، إلن تففير التمف ل الكلفي في هذا الادي  و دىف

التمف ل الذي تقدم  األمـم المتحـدة لمكلفحـع اإلرهـلب  في إطلر

، الذي  مكـن أن  ـؤيي إلـن ومكلفحع التطر  الماحفب بللعذف

األبعـــلي للمشـــلر ع التـــي تعـــللج  المبلـــ  المخاـــ  اإلرهـــلب،

 تمكين المرأة؛ الجذسلنيع، بمل في ذل 

 إمكلنيــع احتكــلمالــدول األىضــل  ىلــن تعز ــز  حــث  - ١٤ 

في حلال  الذزاع ومل بعد الذزاع، بمل في ذلـ   القضل الذسل  إلن 

ــق المــن خــالل  ــيتحقي ــف الجذســي  ف ــلل العذ  لنيالجذســوأىم

مــن ، وكــذل  الســرىع وجــ  ىلــن تهمومعــلقب هــلومالحقــع مرتكبي

حـع أن مكلف إلـن و شـيرتعف   الضحل ل، حسب االقتضل ، خالل 

ضـد  التـي ترتكـباإلفال  من العقلب ىلن أشد الجرائم خطـفرة 

 ب ضـل تعزز  قدلالهتملم الدولي ب تحظن التيوالذسل  وال تيل  

 والمحــلكمتضــطلع بــ  المحكمــع الجذلئيــع الدوليــع  الــذيعمــل ال

ــع  ــن والمخاا ــال ى ــع، فض ــالمختلط ــي الدوائر ال ــع ف متخاا

 فـيبقـفة   سـتمر أنىزم  ىلـن  و ؤكد مجدياالمحلكم الفطذيع، 

 للفسلئل المذلسبع؛بكلفحع اإلفال  من العقلب ويىم المسل لع م

http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
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تمكين المـرأة، بمـل فـي ذلـ  مـن خـالل ىلن  شجع  - 15 

فـي تاـميم  تشـلرك كـيجهفي بذـل  القـدرا ، حسـب االقتضـل ، 

المتعلقــع بمذــع الذقــل ايــر المشــروع لألســلحع  األنشــطعوتذ يــذ 

 ىلــن عمللهلاسـت وإسـل ة هـلالاـغيرة واألسـلحع الخ ي ـع وتراكم

األمـر والقضـل   ذلـ مكلفحع بو ،زىزىع االستقرار إلن  ؤيي نحف

األمـم المتحـدة والمذظمـل   وكيلنـل الدول األىضل   و دىف، ي ىل

االىتبــلر  إ ــال ن اإلقليميــع إلــ ويونالحكفميــع الدوليــع واإلقليميــع 

ىلـن أمـن الذسـل   الذـزاعومل بعـد  الذزاعبيئل   تخل   الذيتأثير لل

 هنونشـلط هنقدرتهن ىلن التذقـل وتعلـيم وىلن تحد داوال تيل  

لتخ يف من خطـر من أجل ااالقتاليي وال رص المتلحع أملمهن، 

بذشل  في الذقـل  الجهل  ال لىلع التي تعملتاب  المرأة من  أن

 ألسلحع الاغيرة واألسلحع الخ ي ع؛لاير المشروع 

ــدىف - 16  ــل     ــدة والجه ــم المتح ــل  واألم ــدول األىض ال

ــع األخــرى  ــعذا  الاــلع ال لىل ــلر الفاجــب  إلــن ك لل إ ــال  االىتب

مؤتمر القمـع  للبرنلمج المتعلق بللمرأة والسالم واألمن في ىمليع

اسـطذبفل، تركيـل، فـي سيعقد في العللمي للعمل اإلنسلني الذي 

 و سـلم، وفي الذتـلئج التـي سـيتمخ  ىذهـل المـؤتمر، 2016 ىلم

االىتبــلرا  الجذســلنيع فــي جميــع البــرامج  بأهميــع إيمــل  كــذل 

من خالل السعي إلن ضملن تففير سبل الحافل ىلـن  ،اإلنسلنيع

الحمل ع وىلن كلمل أنـفاع الخـدمل  الطبيـع والقلنفنيـع والذ سـيع 

يون تملىيع والخدمل  المتعلقع بتـففير سـبل كسـب الـرزق، واالج

خــالل ضــملن إمكلنيــع مشــلركع المــرأة والجملىــل   ومــنتمييــز، 

الذسلئيع بافرة مجد ع فـي العمـل اإلنسـلني وتقـد م الـدىم لهـل 

ىلـن  األمـين العـلم و حـثكي تتفلن يورا قيلي ل في هذا الادي؛ 

فيمل  تعلق بهـذه المسـألع تعز ز الروح القيلي ع واإلراية السيلسيع 

ــن ــع المســتف ل  ىل ــن و ،جمي ــلم األطــرىل ــع المســل لع أم  ك لل

فيمل  تاـل بتمكـين المـرأة وتحقيـق المسـلواة القلئمع،  اإلنسلنيع

البرنـلمج المتعلـق  بين الجذسـين، األمـر الـذي  سـلهم فـي تذ يـذ

 بللمرأة والسالم واألمن؛
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 ـره السـذفي األمين العلم إلن أن  قدم فـي تقر  دىف - ١7 

ــذ القــرار  ــل ىــن تذ ي ( معلفمــل  ىــن التقــدم 2000) 1325المقب

ذلـ   فـي االسـتعرا  الرفيـع المسـتفى، بمـل المحرز في متلبعع

التفصيل  التي تم تسليي الضـف  ىليهـل فـي تقر ـر األمـين العـلم 

االلتزامـل  الجد ـدة الاـليرة فـي إطـلر والدراسـع العللميـع،  ىن

وترتيبل  الرصـد والتقيـيم المذلسـبع ، االستعرا  الرفيع المستفى

لجميـع  تلـ  المعلفمـل  تـي   وإلـن أنلمذظفمع األمـم المتحـدة، 

  ؛الدول األىضل 

 إبقل  المسألع قيد نظره ال علي.  قرر - ١8 

 

 


