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 القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 
ـــس األمـــن يف جلســـته ٤٢١٣ املعقـــودة يف ٣١ تشـــرين األول/أكتوبـــر  الــذي اختــذه جمل

 ٢٠٠٠ 
إن جملس األمن، 

إذ يشري إلــــى قراراتـــه ١٢٦١ (١٩٩٩) املـــــؤرخ ٢٥ آب/أغسطـــــس ١٩٩٩، 
و ١٢٦٥ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٧ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩، و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) املـــؤرخ ١٩ 
نيســـان/أبريـــــل ٢٠٠٠، و ١٣١٤ (٢٠٠٠) املــــؤرخ ١١ آب/أغســــطس ٢٠٠٠، وإىل 
بيانـات رئيسـه ذات الصلـة، وإذ يشـري أيضـا إىل البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه إىل الصحافـــة 
مبناسبة يوم األمم املتحدة حلقـوق املـرأة والسـالم الـدويل (اليـوم الـدويل للمـرأة) يف ٨ آذار/ 

 ،(SC/6816) مارس ٢٠٠٠
 (A وإذ يشري أيضا إىل االلتزامات الواردة يف إعالن ومنهاج عمل بيجني (52/231/
وإىل االلتزامـات الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين للجمعيــة 
العامة لألمم املتحدة املعنونة �املرأة عام ٢٠٠٠: املساواة بني اجلنسني والتنميـة والسـالم يف 
القــرن احلــادي والعشــــرين� (A/S-23/10/Rev.1)، وخباصـــة االلتزامـــات املتعلقـــة بـــاملرأة 

والصراع املسلح؛ 
وإذ يضع يف اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ومسـؤولية جملـس األمـن 

األساسية مبوجب امليثاق عن حفظ السالم واألمن الدوليني، 
وإذ يعرب عن قلقه ألن املدنيـني، وال سـيما النسـاء واألطفـال، يشـكلون األغلبيـة 
العظمـى مـن املتـأثرين سـلبا بــالصراع املســلح، مبــا يف ذلــك بوصفــهم الجئــني ومشــردين 
داخليا، وميثلون بصورة مـتزايدة هدفـا للمقـاتلني والعنـاصر املسـلحة، وإذ يسـلم بـأثر ذلـك 

على السالم واملصاحلة الدائمني، 
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وإذ يؤكـد جمـددا الـدور اهلـام للمـرأة يف منـع الصراعـات وحلـها ويف بنـاء الســالم، 
وإذ يشدد على أمهيـة مسـامهتها املتكافئـة ومشـاركتها الكاملـة يف مجيـع اجلـهود الراميـة إىل 
حفظ السالم واألمن وتعزيزمهـا، وعلـى ضـرورة زيـادة دورهـا يف صنـع القـرار املتعلـق مبنـع 

الصراعات وحلها، 
وإذ يؤكــد جمــددا أيضــا احلاجــة إىل التطبيــق الكــامل للقــانون اإلنســاين الــــدويل 
والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان اللذيـن حيميـــان حقــوق املــرأة والفتــاة أثنــاء الصراعــات 

وبعدها، 
وإذ يشـدد علـى ضـرورة أن تكفـل مجيـــع األطــراف مراعــاة برامــج إزالــة األلغــام 

والتوعية خبطرها االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة، 
وإذ يسـلم باحلاجـة امللحـة إىل تعميـم املنظـور اجلنســـاين يف مجيــع عمليــات حفــظ 
السـالم، وإذ حييـط علمـا، يف هـذا الصـدد، بـإعالن ويندهـوك وخطـة عمـــل ناميبيــا بشــأن 

 ،(S/ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليات دعم السالم املتعددة األبعاد (2000/693
وإذ يسلم أيضا بأمهية التوصية الواردة يف البيان الذي أدىل بـه رئيسـه إىل الصحافـة 
يف ٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ والداعية إىل التدريب املتخصص جلميع أفراد حفـظ السـالم علـى 
محاية املرأة والطفل يف حاالت الصراع ومراعـاة احتياجامـا اخلاصـة ومـا هلمـا مـن حقـوق 

اإلنسان، 
وإذ يسلم بأنه من املمكن أن يؤدي فهم آثار الصـراع املسـلح علـى املـرأة والفتـاة، 
وتوفـري ترتيبـات مؤسسـية فعالـة لضمـان محايتـهما ومشـاركتهما الكاملـة يف عمليـة إحـــالل 

السالم، إىل اإلسهام بدرجة كبرية يف حفظ السالم واألمن الدوليني وتعزيزمها، 
وإذ ينوه باحلاجة إىل توحيد البيانات عن آثار الصراع املسلح على املرأة والفتاة، 

حيث الدول األعضاء على ضمــان زيـادة متثيـل املـرأة علـى مجيـع مسـتويات  - ١
ــا  صنـع القـرار يف املؤسسـات واآلليـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملنـع الصراعـات وإدار

وحلها؛ 
 (A ـــة عملــه االســتراتيجية (49/587/ يشـجع األمـني العـام علـى تنفيـذ خط - ٢
الداعيــة إىل زيــادة مشــاركة املــرأة يف مجيــع مســـتويات صنـــع القـــرار يف عمليـــات حـــل 

الصراعات وإحالل السالم؛ 
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ـــد مــن النســاء كممثــالت ومبعوثــات  حيـث األمـني العـام علـى تعيـني املزي - ٣
خاصـات للقيـام باملسـاعي احلميـدة بامسـه، ويطلـب إىل الـدول األعضـاء، يف هـــذا الصــدد، 

تقدمي مرشحات إىل األمني العام إلدراجهن يف قائمة مركزية يتم حتديثها بصفة منتظمة؛ 
حيث كذلك األمـني العـام علـى السـعي إىل زيـادة دور املـرأة وإسـهامها يف  - ٤
عمليات األمم املتحدة امليدانية وخاصة بني املراقبـني العسـكريني والشـرطة املدنيـة وموظفـي 

حقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية؛ 
ـــات حفــظ الســالم،  يعـرب عـن اسـتعداده ملراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف عملي - ٥
وحيث األمني العام على أن يكفل احتواء مجيع العمليات امليدانيـة علـى عنصـر جنسـاين حيثمـا 

كان ذلك مناسبا؛ 
ـــدول األعضــاء مببــادئ توجيهيــة ومــواد  يطلـب إىل األمـني العـام أن يـزود ال - ٦
تدريبية بشأن محاية املرأة وحقوقها واحتياجاا اخلاصة، وكذلك بشأن أمهيـة إشـراك املـرأة يف 
ـــدول األعضــاء إىل إدراج هــذه العنــاصر  مجيـع تدابـري حفـظ السـالم وبنـاء السـالم، ويدعـو ال
والتدريب على التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعــة املكتسـب (اإليـدز) 
يف براجمها الوطنية لتدريب األفراد العسكريني وأفراد الشرطة املدنيني متهيدا لنشرهم؛ ويطلـب 
أيضـا إىل األمـني العـام أن يكفـل حصـول األفـراد املدنيـني العـاملني يف عمليـات حفـظ الســالم 

على تدريب مماثل؛ 
حيث الدول األعضـاء علـى زيـادة تربعاـا املاليـة ودعمـها التقـين ودعمـها يف  - ٧
جمال النقل واإلمداد جلهود التدريب املراعية للمنظور اجلنساين، مبا يف ذلك اجلهود الـيت تبذهلـا 
الصنـاديق والـربامج املختصـة، ومنـها صنـدوق األمـم املتحـدة للمـــرأة ومنظمــة األمــم املتحــدة 

للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من اهليئات املختصة؛ 
يطلب إىل مجيع األطراف الفاعلة املعنية، عند التفاوض على اتفاقـات السـالم  - ٨

وتنفيذها، األخذ مبنظور جنساين، يشمل، يف مجلة أمور، ما يلي: 
مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة والفتـاة أثنـاء اإلعـادة إىل الوطـن وإعــادة  (أ)
التوطني وما يتعلق من هذه االحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة اإلدمـاج والتعمـري بعـد انتـهاء 

الصراع؛ 
اختـاذ تدابـري تدعـم مبـادرات السـالم احملليـة للمـرأة والعمليـات الـيت يقـوم ـــا  (ب)
ـــري تشــرك املــرأة يف مجيــع آليــات تنفيــذ اتفاقــات  السـكان األصليـون حلـل الصراعـات، وتداب

السالم؛ 
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اختاذ تدابري تضمـن محايـة واحـترام حقـوق اإلنسـان للمـرأة والفتـاة، وخاصـة  (ج)
ما يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخايب والشرطة والقضاء؛ 

يطلب إىل مجيع األطراف يف الصراع املسلح أن حتترم احتراما كامال القــانون  - ٩
الدويل املنطبق على حقوق النساء والفتيات ومحايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، وال سـيما 
االلتزامات املنطبقة علـى هـذه األطـراف مبوجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكوهلـا 
اإلضـايف لعـام ١٩٧٧، واتفاقيـة الالجئـني لعـــام ١٩٥١ وبروتوكوهلــا لعــام ١٩٦٧، واتفاقيــة 
ـــرأة لعــام ١٩٧٧، وبروتوكوهلــا االختيــاري لعــام  القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد امل
ـــاريني  ١٩٩٩، واتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩، وبروتوكوليــها االختي
املؤرخني ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠، وأن تضـع يف االعتبـار األحكـام ذات الصلـة مـن نظـام رومـا 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 
يدعـو مجيـع األطـــراف يف الصراعــات املســلحة إىل أن تتخــذ تدابــري خاصــة  - ١٠
حتمـي الفتيـات والنسـاء مـن العنـف القـائم علـى أسـاس اجلنـس يف حـــاالت الصــراع املســلح، 

ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء اجلنسي؛ 
ـــة لإلفــالت مــن العقــاب  يشـدد علـى مسـؤولية مجيـع الـدول عـن وضـع اي - ١١
ومقاضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائـم احلـرب، مبـا يف ذلـك 
تلـك املتعلقـة مبـا تتعـرض لـه النسـاء والفتيـات مـن عنـف جنسـي وغـريه مـن أشـــكال العنــف، 
ويؤكـد، يف هـذا الصـدد، ضـرورة اسـتثناء تلـك اجلرائـم مـن أحكـام العفـو والتشــريعات ذات 

الصلة، حيثما أمكن؛ 
ــــراف الصراعـــات املســـلحة أن حتـــترم الطـــابع املـــدين  يطلــب إىل مجيــع أط - ١٢
واإلنساين ملخيمات ومستوطنات الالجئني، وأن تراعـي االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة والفتـاة، 
مبا يف ذلك لدى تصميـم تلـك املخيمـات واملسـتوطنات؛ ويشـري إىل قراريـه ١٢٠٨ (١٩٩٨) 
املــؤرخ ١٨ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٨ و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) املــؤرخ ١٩ نيســــان/أبريـــل 

٢٠٠٠؛ 
ـــزع الســالح والتســريح وإعــادة  يشـجع مجيـع املشـاركني يف وضـع خطـط ن - ١٣
اإلدمـاج علـى مراعـاة االحتياجـات املختلفـة للمقـاتلني السـابقني إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة 

احتياجات معاليهم؛ 
يؤكد جمددا اسـتعداده، كلمـا اتخـذت تدابـري مبوجـب املـادة ٤١ مـن ميثـاق  - ١٤
األمـم املتحـدة، للنظـر يف اآلثـار احملتملـــة لتلــك التدابــري علــى الســكان املدنيــني، مــع مراعــاة 

االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر يف منح االستثناءات اإلنسانية املناسبة؛ 
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ــــن لالعتبـــارات  يعــرب عــن اســتعداده لضمــان مراعــاة بعثــات جملــس األم - ١٥
اجلنسـانية وحقـوق املـرأة، مبـا يف ذلـــك عــن طريــق التشــاور مــع اموعــات النســائية احملليــة 

والدولية؛ 
يدعو األمني العام إىل القيام بدراسة ألثر الصراع املسلح علـى املـرأة والفتـاة،  - ١٦
ودور املـرأة يف بنـاء السـالم، واألبعـاد اجلنسـانية لعمليـات السـالم وحـل الصراعـات، ويدعــوه 
أيضا إىل أن يقدم إىل جملس األمن تقريـرا عـن النتـائج الـيت تنتـهي إليـها هـذه الدراسـة وإىل أن 

يتيح ذلك جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يتناول يف تقاريره املقدمة إىل جملس األمـن، حيثمـا  - ١٧
كـان ذلـك مناسـبا، التقـدم احملـرز يف تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع بعثـات حفـــظ الســالم 

وسائر اجلوانب األخرى املتعلقة باملرأة والفتاة؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٨

 


