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 املعقودة  ٧٠٤٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته        ) ٢٠١٣ (٢١٢٢القرار      
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨يف 
  

  ،إن جملس األمن  
ــذ القــرارات    إذ يعيــد تأكيــد    ١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥التزامــه باملداومــة علــى تنفي

 )٢٠١٣ (٢١٠٦  و  )٢٠١٠ (١٩٦٠و    )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و  )٢٠٠٩ (١٨٨٨  و  )٢٠٠٨(
  ،بطريقة قوامها التآزرتنفيذاً تاماً يف هذا الصدد ومجيع البيانات الصادرة عن رئيسه 

وإذ يعيـد    إىل االلتزامات املنصوص عليها يف إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني،               وإذ يشري   
األطراف مبوجب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               االلتزامات املنوطة بالدول     تأكيد

 الدول اليت مل توقع عليهما أو تنـضم إليهمـا بعـد             وإذ حيث ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري،     
  على أن تنظر يف القيام بذلك،

 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأن املسؤولية الرئيسية عـن           وإذ يضع يف اعتباره     
 أن وإذ يالحـظ  واألمن الدوليني تقع مبوجـب امليثـاق علـى كاهـل جملـس األمـن،        صون السالم 

  القرار يركز يف هذا الصدد، على تنفيذ برنامج املرأة والسالم واألمن،
 أن متكني النساء والفتيـات وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني أمـران هلمـا              وإذ يعيد تأكيد    

 أن العقبـات الكـأداء الـيت    وإذ يؤكـد من الـدوليني،    أمهية بالغة بالنسبة جلهود صون السالم واأل      
 بـصورة تامـة ال يذللـها إال االلتـزام الراسـخ بـتمكني               )٢٠٠٠ (١٣٢٥حتول دون تنفيذ القرار     

 القيـادات  املرأة وضمان مشاركتها يف هذا املضمار وكفالة حقوقها اإلنـسانية، وتـضافر جهـود          
واتساق املعلومات والدأب يف العمل وتوافر الدعم من أجل بناء أسس إشـراك املـرأة يف عمليـة              

  صنع القرار جبميع مستوياهتا،
ــا    ــدير  وإذ حيــيط علم ــع التق ــؤرخ    م ــام امل ــني الع ــر األم ــول٤ بتقري ــبتمرب / أيل  ٢٠١٣س

)S/2013/525(                  وبالتقدم احملرز واملمارسات اجليدة املـستجدة يف جمـاالت عـدة مـن بينـها، الوقايـة
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واحلماية، وبتزايد تركيز السياسات واألنشطة العملية بقدر كبري على رصد العنف ضد املـرأة يف               
وإذ ال يـزال مـع ذلـك        حاالت الرتاع املسلح وما بعد انتهاء الرتاع والوقاية منه واملقاضاة عليه،            

 إزاء استمرار أوجه القصور اليت تعتور تنفيذ برنامج املرأة والسالم واألمن ومن بينها،    ا بشدة قلق
القصور يف احلماية من التعدي على حقوق اإلنسان وانتهاكها؛ ويف إتاحة الفـرص للمـرأة لتـويل                  

 ويف القيــادة؛ والقــصور يف تــوفري املــوارد لتلبيــة احتياجاهتــا مبــا يــساعدها علــى ممارســة حقوقهــا؛   
 والقـرارات الالحقـة     )٢٠٠٠ (١٣٢٥قدرات مجيـع اجلهـات الفاعلـة املـشاركة يف تنفيـذ القـرار               

  الصدد،  على النهوض مبشاركة املرأة ومحايتها وقصور التزام تلك اجلهات يف هذا
ــه     ــرب عــن قلق ــاد هــشاشة وضــع ا  وإذ يع ــسلح    إزاء ازدي ــرتاع امل ــرأة يف حــاالت ال مل

سيما فيما يتصل بالرتوح قسرا نتيجة عدم املساواة يف حقوق املواطنـة             بعد انتهاء الرتاع ال    وما
وتطبيق قوانني اللجوء بشكل متحيز جنسيا وإقامة العراقيل اليت تعوقهـا يف حـاالت كـثرية عـن          

  ،تسجيل بياناهتا واحلصول على وثائق اهلوية
 إزاء ما تتعرض له املرأة يف حـاالت الـرتاع املـسلح ومـا بعـد       بالغ قلقه وإذ يعرب عن      

انتهاء الرتاع من ألوان شىت من التهديد وانتهاك حقوق اإلنسان والتعدي عليهـا، وإدراكـا منـه          
أن النساء والفتيات املستضعفات أو الاليت يعشن يف أحوال مزرية هن حتديدا الـاليت قـد جيـري      

 يف هـذا الـصدد بـضرورة بـذل مزيـد            وإذ يسلم حتمال تعرضهن للعنف،    استهدافهن أو يزداد ا   
من اجلهد لكفالة أن تتصدى تدابري العدالة االنتقالية لالنتهاكات والتعديات اليت متـس احلقـوق               
ــك           ــراء تل ــن ج ــات م ــساء والفتي ــيت تلحــق بالن ــايرة ال ــار املتغ ــاجل اآلث ــرأة وأن تع ــسانية للم اإلن

ة الرتوح االضطراري وحـاالت االختفـاء القـسري وتـدمري الـبىن             االنتهاكات والتعديات وملسأل  
  التحتية املدنية،

بأمهيــة أن تــسعى الــدول األعــضاء وكيانــات األمــم املتحــدة إىل كفالــة مــد وإذ يــسلم   
النساء املتضررات من حاالت الرتاع املسلح وما بعـد انتـهاء الـرتاع باملعونـة اإلنـسانية وضـمان         

إلنـــسانية اعتمـــادات لتـــوفري كافـــة اخلـــدمات الطبيـــة والقانونيـــة  أن يـــشمل متويـــل األنـــشطة ا
 ضـرورة أن تتـاح هلـن        وإذ يالحـظ  واالجتماعية وخدمات العالج النفسي وسـبل الـرزق هلـن،           

دون متييز إمكانية احلصول على كافة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية مبا يف ذلك مـا يتـصل              
  منها حباالت احلمل الناتج عن االغتصاب،

 إدانته الشديدة جلميع انتهاكات القانون الـدويل املرتكبـة يف حـاالت             وإذ يكرر تأكيد    
أو الـيت متـسهم     /الرتاع املسلح وما بعد انتهاء الرتاع ضد املـدنيني مبـن فـيهم النـساء والفتيـات و                 

مباشرة ومـن بـني تلـك االنتـهاكات، االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي والعنـف                       
    اجلنس والقتل والتشويه والتشريد القسري اجلماعي،القائم على نوع
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اإلنــسان  املــسؤولية األساســية عــن احتــرام حقــوق      الــدول تتحمــل  بــأنوإذ يــسلم  
ميع األشخاص املوجودين يف أراضيها واخلاضـعني لواليتـها علـى النحـو املنـصوص               وكفالتها جل 

سؤولة يف  هـي املـ   اع املـسلح    أن أطـراف الـرت    يعيـد تأكيـد     وإذ  ؛  القـانون الـدويل   عليه يف أحكام    
  املقام األول عن كفالة محاية املدنيني،

 الـربط يقـوم علـى     متكامـل    اتباع هنـج     يستلزمدائم  السالم  الحتقيق  أن  وإذ يعيد تأكيد      
 املـساواة   يـشمل  ، مبا التنمية وحقوق اإلنسان  واألنشطة املتعلقة ب   يةاألمنو ةسياسي األنشطة ال  بني

يف هــذا الــصدد علــى أمهيــة ســيادة  يــشدد اجمللــس و .نون والعدالــةسيادة القــابــ و،بــني اجلنــسني
ــانون  ــسية  أ بوصــفهاالق ــع ملحــد العناصــر الرئي ــسالم ،اعــاتنــشوب الرتن ــسوية ، وحفــظ ال  وت
  ، وبناء السالم، الرتاعات
بضرورة أن يـويل يف عملـه مزيـدا مـن االهتمـام الـدائب بتنفيـذ االلتزامـات                    يسلمإذ  و  

م واألمـن مبـا يـضمن بوجـه خـاص تعزيـز مـشاركة املـرأة يف منـع نـشوب                      املتعلقة باملرأة والسال  
 يف هــذا الــصدد ضــرورة املداومــة علــى تقــدمي يالحــظ وإذ الرتاعــات وتــسويتها وبنــاء الــسالم،

  تقارير آنية بشأن املرأة والسالم واألمن،
نظمـات   باإلسهامات البالغة األمهية من جانب اجملتمع املدين، مبا فيه امل          وإذ حييط علما    

 يف هــذا الــصدد وإذ حيــيط علمــاالنــسائية، يف منــع نــشوب الرتاعــات وتــسويتها وبنــاء الــسالم  
بأمهيــة التــشاور والتحــاور بــشكل مــستمر بــني النــساء وجهــات صــنع القــرار علــى الــصعيدين    

  الوطين والدويل،
 لـضرورة سـد الثغـرات يف عمـل األمـم املتحـدة امليـداين يف جمـايل الـسالم                     وإدراكا منه   

األمن وتقوية الروابط بني عملها يف هذين اجملالني وعملها يف جمـايل حقـوق اإلنـسان والتنميـة                و
باعتبار ذلك وسيلة من وسـائل معاجلـة أسـباب الـرتاع مـن جـذورها والتـصدي لألخطـار الـيت                      

  هتدد أمن النساء والفتيات يف سياق السعي إىل حتقيق السالم واألمن الدوليني،
 املـرأة اقتـصاديا يـسهم بقـدر كـبري يف حتقيـق اسـتقرار اجملتمعـات                   بأن متكني  وإذ يسلم   

جلنـة بنـاء الـسالم املتعلـق بـالتمكني االقتـصادي              بـإعالن  وإذ يرحب اخلارجة من نزاع مسلح،     
  ،)PBC/7/OC/L.1 (٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٦للمرأة من أجل بناء السالم واملؤرخ 

منـها تـنص علـى    ) ٤ (٧ باعتماد معاهدة جتـارة األسـلحة ويالحـظ أن املـادة        وإذ ينوه   
وجوب أن تراعي الـدول األطـراف املـصدرة خطـر اسـتخدام األسـلحة التقليديـة أو األصـناف                    
ــارات جنــسانية أو أعمــال عنــف      املــشمولة باملعاهــدة يف ارتكــاب أعمــال عنــف خطــرية العتب

  فال أو تسهيل ارتكاهبا،خطرية ضد النساء واألط
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 إىل اإلسهام اهلام الذي ميكن أن جيلبه تنفيذ معاهدة جتارة األسـلحة جلهـود            يتطلع وإذ  
احلد من أعمال العنف اليت ترتكب ضد النـساء والفتيـات يف حـاالت الـرتاع املـسلح ومـا بعـد                      

  انتهاء الرتاع،
ــذا للقــرا     وإذ يرحــب   ــضاء تنفي ــدول األع ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ر  ب

والقرارات الالحقة على األصعدة اإلقليمـي والـوطين واحمللـي، مبـا يف ذلـك وضـع خطـط عمـل            
 الـدول   ويشجعوأطر للتنفيذ، وينوه يف هذا الصدد جبهود املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية،            

نفيــــذ علــــى هــــذا النحــــو بطــــرق مــــن بينــــها، تعزيــــز الرصــــد   األعــــضاء علــــى مواصــــلة الت
  والتنسيق، والتقييم

 ويعتـزم  )٢٠٠٠ (١٣٢٥بضرورة الـدأب يف عملـه علـى تنفيـذ القـرار        يسلم    - ١  
 تـسوية الرتاعـات وبنـاء    إيالء مزيد من العناية ملسألة تويل املرأة األدوار القياديـة ومـشاركتها يف      

السالم وذلك بطـرق مـن بينـها، رصـد التقـدم احملـرز يف التنفيـذ والتـصدي للتحـديات املرتبطـة                      
باالفتقار إىل معلومات وحتليالت تتناول أثر الرتاع املـسلح يف النـساء والفتيـات ودور املـرأة يف                  

ــسوية      ــاملرأة ومــسألة ت ــصلة ب ــسالم املت ــات ال ــاد عملي ــسالم وأبع ــاء ال ــة تلــك  بن ــرتاع، وبنوعي  ال
  املعلومات والتحليالت؛

 بضرورة تـوافر معلومـات وحتلـيالت آنيـة تتنـاول أثـر الـرتاع املـسلح يف             يسلم  - ٢  
النــساء والفتيــات ودور املــرأة يف بنــاء الــسالم وأبعــاد عمليــات الــسالم املتــصلة بــاملرأة ومــسألة  

  :عمال اجمللس، ومن مثتسوية الرتاع، وذلك فيما خيص احلاالت املدرجة يف جدول أ
 بتلقـــي مزيـــد مـــن اإلحاطـــات بـــشكل منـــتظم مـــن وكيلـــة األمـــني   يرحـــب  )أ(  
املــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ومــن وكيلــة /العــام

سائل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع بـشأن املـ    /األمني العام 
  املتصلة باملرأة والسالم واألمن؛ 

ــب  )ب(   ــار     يطل ــسياسية وكب ــشؤون ال ــسالم وإدارة ال ــظ ال ــات حف  إىل إدارة عملي
املــسؤولني املعنــيني موافــاة جملــس األمــن يف إطــار اإلحاطــات الــيت يقــدموهنا بانتظــام بــآخر           

   ذلك التنفيذ؛يستجد من معلومات عن املسائل املتصلة باملرأة واألمن والسالم، مبا يف ما
 إىل األمــني العــام ومبعوثيــه وممثليــه اخلاصــني يف بعثــات األمــم املتحــدة  يطلــب  )ج(  

موافاة اجمللس، يف إطار اإلحاطات اليت يقدموهنا بانتظام، بآخر مـا يـستجد مـن معلومـات عـن                   
ات مدى التقدم يف دعوة املرأة بطرق منها، إجراء مشاورات مع اجملتمـع املـدين مبـا فيـه، املنظمـ           

ــسالم        ــسويته وصــون ال ــرتاع وت ــشوب ال ــع ن ــصلة مبن ــشات املت ــشاركة يف املناق ــسائية، إىل امل الن
  وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع؛واألمن 
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 إىل إدارة عمليات حفـظ الـسالم وإدارة الـشؤون الـسياسية أن تـدرجا           يطلب  )د(  
ــن          ــسالم واألم ــاملرأة وال ــصلة ب ــسائل املت ــن امل ــات ع ــس معلوم ــا إىل اجملل ــتمرار يف تقاريرمه باس

  يتصل بذلك من توصيات؛ وما
 مجيــع جلــان التحقيــق الــيت أنــشأهتا األمــم املتحــدة للتحقيــق يف احلــاالت يــدعو  )هـ(  

دول أعمــال اجمللــس إىل تــضمني مــا تقدمــه مــن إحاطــات معلومــات عــن اآلثــار املدرجــة يف جــ
املتغايرة اليت تلحق بالنساء والفتيات من جراء الرتاعات املسلحة مع التركيز بوجه خـاص علـى      
التوصيات اليت تدعو إىل النهوض باملساءلة وإنصاف الـضحايا ومحايتـهم خـالل الـرتاع املـسلح                 

   الرتاع ويف السياقات االنتقالية؛ويف مرحلة ما بعد انتهاء
إيـالء املـسائل املتـصلة بـاملرأة والـسالم واألمـن مزيـدا مـن                 عن اعتزامه    يعرب  - ٣  

االهتمام يف كل ما يتصل هبا من جماالت العمل املواضيعية املدرجة على جـدول أعمالـه ومنـها                  
يف فتـرة مـا بعـد انتـهاء         بوجه خـاص، محايـة املـدنيني يف أثنـاء الرتاعـات املـسلحة وبنـاء الـسالم                   

الرتاع وحتقيق سيادة القانون وتدعيمها يف سياق صون السالم واألمن الدوليني وإقـرار الـسالم               
واألمن يف أفريقيا والتـصدي لألخطـار الـيت هتـدد الـسالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال                     

  اإلرهابية وصون السالم واألمن الدوليني؛
ــد    - ٤   ــه يكــرر تأكي ــم      الاعتزام ــات األم ــات بعث ــد والي ــشاء وجتدي ــد إن ــام، عن قي
الـرتاع   املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف حـاالت            حتقيق أحكاما بشأن    بتضمينهااملتحدة،  

تـضمينها أحكامـا بـشأن تيـسري مـشاركة          ويعرب كذلك عـن اعتزامـه        الرتاع،    انتهاء ما بعد و
التحضري لالنتخابـات ويف العمليـات الـسياسية       : املرأة بصورة كاملة وتوفري احلماية التامة هلا يف       

وبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ويف عمليـات إصـالح القطـاع األمـين واجلهـاز                 
اإلعمـار األوسـع نطاقـا يف فتـرة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع وذلـك حيثمـا                    إعادة  القضائي وعمليات   

  كانت هذه املهام من املهام املكلفة هبا البعثة؛ 
ــهاكات       ىل  إيطلــب  - ٥   ــيم انت ــسالم تقي ــظ ال ــم املتحــدة حلف ــات األم ــادات بعث قي

حقوق اإلنسان ومـا يرتكـب مـن جتـاوزات يف حـق املـرأة يف حـاالت الـرتاع املـسلح ومـا بعـد                          
 إىل بعثات حفظ السالم أن تتصدى، وفقا لوالياهتـا، ملـا تواجهـه النـساء         ويطلبانتهاء الرتاع،   

 أخطـار هتـدد أمنـهن وحتـديات تتـصل           منلح وما بعد انتهاء الرتاع      والفتيات يف بيئة الرتاع املس    
  بتوفري احلماية هلن؛

أعــضاء  اجملتمــع املــدين، مبــا فيــه املنظمــات النــسائية، مــع  بأمهيــة حتــاور  يــسلم  - ٦  
 امليدانيـة الدوريـة   ه زياراتـ  ويلتـزم بكفالـة أن تـشمل   اجمللس يف املقـر ويف بعثـات اجمللـس امليدانيـة      
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 واملنظمـات النـسائية احملليـة     احملليـات  ع تنظـيم اجتماعـات لتبـادل الـرأي مـع النـساء            ملناطق الـرتا  
  ؛امليدان يف

 بأن احلاجة ما زالـت تـستدعي زيـادة مـشاركة املـرأة يف مجيـع املناقـشات                   يقر  - ٧  
املتـصلة مبنـع نـشوب الــرتاع املـسلح وتـسويته وصـون الــسالم واألمـن وبنـاء الـسالم يف مرحلــة          

الرتاع وتناول املـسائل ذات الـصلة بـاملرأة يف تلـك املناقـشات، ويف هـذا الـصدد،                 بعد انتهاء    ما
 : فإن اجمللس

ــات    يطلـــب  )أ(   ــام ببعثـ ــني العـ ــثلني اخلاصـــني لألمـ ــوثني اخلاصـــني واملمـ  إىل املبعـ
املتحــدة أن يقومــوا، مبجــرد إيفــادهم، بالتــشاور بــصفة منتظمــة مــع املنظمــات النــسائية     األمــم

، S/2013/525(أو اقتــصاديا / مبــا فيهــا فئــات النــساء املــستبعدة اجتماعيــا و  والقيــادات النــسائية
  ؛))أ( ٦٧ الفقرة

 الدول األعضاء على إنشاء آليات متويل تكرس لدعم عمل املنظمـات            يشجع  )ب(  
لـة مـشاركتها بـصورة كاملـة علـى          اليت تساند عملية تطوير القيادات النـسائية وتـسعى إىل كفا          
 ولتعزيـز قـدرات     )٢٠٠٠ (١٣٢٥مجيع مستويات عملية صنع القرارات املتعلقة بتنفيذ القـرار          

  تلك املنظمات بطرق منها، زيادة التربعات للمجتمع املدين احمللي؛
الوفـود املتفاوضـة يف حمادثـات الـسالم         يعزز معرفـة    إىل األمني العام أن     يطلب    )ج(  

اخلـربات   املتـصلة بـاملرأة وذلـك بتـوفري       الـسالم  بنـاء بعـاد عمليـة     بأوأعضاء أفرقة دعـم الوسـاطة       
 إىل  ويطلب كـذلك  ،   جلميع أفرقة األمم املتحدة لدعم الوساطة      قضايا اجلنسني  يف   اخلرباءو  أ/و

مـم املتحـدة برتـب عاليـة وضـم النـساء إىل أفرقـة        األمني العام أن يؤيـد تعـيني وسـيطات مـن األ           
 بكـل مـن يـشارك يف أي حمادثـات مـن هـذا القبيـل أن ييـسر                   يهيـب األمم املتحـدة للوسـاطة؛ و     

  مشاركة املرأة بصورة متكافئة وكاملة على مستويات صنع القرار؛
ــد  - ٨   ــةيؤكـ ــل  أمهيـ ــد أن تواصـ ــضاء الـــيت  الـ ــري ول األعـ ــات اجتـ ــة نعمليـ تخابيـ

ــهاء الــرتاع   وإصــالحات د ــة مــا بعــد انت جهودهــا بــدعم مــن كيانــات األمــم   ســتورية يف مرحل
ــة     املتحــدة مــن أجــل   ــع مراحــل العملي ــة يف مجي ــة ومتكافئ ــة مــشاركة املــرأة بــصورة كامل كفال

  االنتخابية مع مالحظة ضرورة إيالء عناية خاصة لسالمة املرأة قبل االنتخابات وخالهلا؛
شرطة علـى زيـادة   الـ   مـن ت عـسكرية ووحـدات   البلدان املسامهة بقـوا   يشجع    - ٩  

 كـذلك  ويـشجع ، يف عمليـات الـسالم  بني القوات ووحدات الـشرطة  النساء النسبة املئوية من  
البلــدان املــسامهة بقــوات ووحــدات مــن الــشرطة أن تــوفر جلميــع األفــراد العــسكريني وأفــراد     

 املتحـدة املعنيـة علـى       الشرطة التدريب املناسـب ألدائهـم ملـسؤولياهتم، ويـشجع كيانـات األمـم             
تــوفري التوجيــه الــسليم أو النمــاذج التدريبيــة املناســبة ومنــها بوجــه خــاص التــدريب علــى منــع   
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ــم املتحــدة اســتنادا إىل          ــوفره األم ــذي ت ــوع اجلــنس ال ــى ن ــائم عل ــف الق ــسي والعن العنــف اجلن
  سيناريوهات خمتلفة؛

 الـيت حتـول دون    تـذليل العقبـات   على ضرورة مواصلة اجلهود من أجل       يشّدد    - ١٠  
 بطــرق مــن بينــها، إنــشاء آليــات وصــول املــرأة إىل العدالــة يف ســياقات الــرتاع ومــا بعــد انتهائــه

  إلصالح القطاعات القانوين والقضائي واألمين وغري ذلك من اآلليات؛ 
 مجيع األطراف املعنية مبا فيها، الدول األعـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة            حيث  - ١١  

ة تنميــة قــدرات املؤســسات الوطنيــة، وخباصــة نظــامي الــصحة والقــضاء،  علــى أن تــدعم عمليــ
وقــدرات شــبكات اجملتمــع املــدين احمللــي وتعزيزهــا هبــدف تــوفري مــساعدات مــستدامة للنــساء    

  والفتيات املتضررات من حاالت الرتاع املسلح وما بعد انتهاء الرتاع؛
 الــصدد بوضــع هنايــة    بالــدول األعــضاء االمتثــال اللتزاماهتــا يف هــذا    يهيــب  - ١٢  

ــة مــع املــسؤولني عــن ارتكــاب جــرائم حــرب        ــصورة وافي ــق ب لإلفــالت مــن العقــاب والتحقي
أعمال إبادة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو غري ذلـك مـن االنتـهاكات اخلطـرية للقـانون          أو

أن مكافحة اإلفالت مـن العقـاب علـى أخطـر اجلـرائم الـيت               يالحظ كذلك   واإلنساين الدويل،   
ظــى باالهتمــام الــدويل الــيت ترتكــب ضــد النــساء والفتيــات مــا فتئــت تتعــزز مــن خــالل عمــل   حت

  احملكمة اجلنائية الدولية، واحملاكم املخصصة واملختلطة، والدوائر املتخصصة يف احملاكم الوطنية؛
 يف  بـاحلق   الـسارية فيمـا يتعلـق      القانون الدويل  حكامأ يف هذا الصدد إىل      يشري  - ١٣  

   حقوق األفراد؛ عن انتهاكاتلناجم الضرر اجرب 
 مشاركة املـرأة علـى      كفالة الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة على        حيث  - ١٤  

املشروع لألسـلحة الـصغرية واخلفيفـة وإسـاءة           مكافحة النقل غري   جهود وهادف يف    كاملحنو  
   هاتني املمارستني؛استخدامها، والقضاء على 

 لتقيـيم  ٢٠١٥راء اسـتعراض رفيـع املـستوى يف عـام      إجـ اعتزامهيكرر تأكيد    - ١٥  
 وجتديـد   )٢٠٠٠ (١٣٢٥التقدم احملرز على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين يف تنفيذ القـرار            

ــرار     ــذ القــ ــود الــــيت تعــــوق تنفيــ ؛ )٢٠٠٠ (١٣٢٥االلتزامــــات والتــــصدي للعقبــــات والقيــ
مع القلق بأنه ما مل حيدث حتول كبري يف تنفيذ القرار املذكور سـيظل متثيـل املـرأة                  كذلك   يقرو

واملنظورات النـسائية يف جهـود منـع نـشوب الرتاعـات وتـسويتها واحلمايـة منـها وبنـاء الـسالم                      
 يشجع الدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة، حيثمـا كـان             ناقصا يف املستقبل املنظور، ومن مث     

 )٢٠٠٠(١٣٢٥لذلك حمل، وكيانات األمم املتحدة اليت وضعت أطرا وخططـا لتنفيـذ القـرار               
التقـدم  م  تقـيّ على أن تبدأ استعراض خطط التنفيذ القائمة وأهدافها، وعلى الدول األعـضاء أن              
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 توطئـة لالسـتعراض     جديـدة   أهـداف  تحديـد ل تـستعد تعجـل بـإحراز املزيـد منـه وأن          احملرز وأن   
  ؛٢٠١٥الرفيع املستوى يف عام 

 األمني العام إىل القيام، يف سياق التحضري لالستعراض الرفيع املـستوى،            يدعو  - ١٦  
 يـسلط فيهـا   )٢٠٠٠ (١٣٢٥بإصدار تكليف بإجراء دراسـة عامليـة بـشأن حالـة تنفيـذ القـرار                

الضوء على أمثلـة املمارسـات اجليـدة والثغـرات الـيت تـشوب التنفيـذ والتحـديات الـيت تعترضـه                      
األمـني العـام إىل إدراج نتـائج هـذه     يـدعو كـذلك   واالجتاهـات املـستجدة وأولويـات العمـل، و    

 وإتاحتـها جلميـع الـدول األعـضاء         ٢٠١٥إىل جملس األمـن يف عـام        الدراسة يف تقريره السنوي     
  يف األمم املتحدة؛

 أن جيعـل مـن مـسألة تنفيـذ واليـة اجمللـس حمـورا إلحـدى                  يعرب عن اعتزامـه     - ١٧  
  ؛٢٠١٥زياراته امليدانية الدورية قبل االستعراض الرفيع املستوى يف عام 

اجمللــس بتقــارير ســنوية يــوفر فيهــا  إىل األمــني العــام أن يواصــل موافــاة يطلــب  - ١٨  
 وأن يقــدم تقريــره القــادم )٢٠٠٠ (١٣٢٥آخــر مــا يــستجد مــن معلومــات عــن تنفيــذ القــرار 

 وأن يدرج يف ذلك التقريـر آخـر املـستجدات فيمـا يتـصل          ٢٠١٤أكتوبر  /حبلول تشرين األول  
 مجيع اجملاالت املشمولة بربنامج املرأة والسالم واألمن مع تسليط الـضوء علـى           بالتقدم احملرز يف  
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	القرار 2122 (2013 ) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7044 المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد التزامه بالمداومة على تنفيذ القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) وجميع البيانات الصادرة عن رئيسه في هذا الصدد تنفيذاً تاماً بطريقة قوامها التآزر،
	وإذ يشير إلى الالتزامات المنصوص عليها في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وإذ يعيد تأكيد الالتزامات المنوطة بالدول الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وإذ يحث الدول التي لم توقع عليهما أو تنضم إليهما بعد على أن تنظر في القيام بذلك،
	وإذ يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين تقع بموجب الميثاق على كاهل مجلس الأمن، وإذ يلاحظ أن القرار يركز في هذا الصدد، على تنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يعيد تأكيد أن تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين أمران لهما أهمية بالغة بالنسبة لجهود صون السلام والأمن الدوليين، وإذ يؤكد أن العقبات الكأداء التي تحول دون تنفيذ القرار 1325 (2000) بصورة تامة لا يذللها إلا الالتزام الراسخ بتمكين المرأة وضمان مشاركتها في هذا المضمار وكفالة حقوقها الإنسانية، وتضافر جهود القيادات واتساق المعلومات والدأب في العمل وتوافر الدعم من أجل بناء أسس إشراك المرأة في عملية صنع القرار بجميع مستوياتها،
	وإذ يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2013 (S/2013/525) وبالتقدم المحرز والممارسات الجيدة المستجدة في مجالات عدة من بينها، الوقاية والحماية، وبتزايد تركيز السياسات والأنشطة العملية بقدر كبير على رصد العنف ضد المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع والوقاية منه والمقاضاة عليه، وإذ لا يزال مع ذلك قلقا بشدة إزاء استمرار أوجه القصور التي تعتور تنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن ومن بينها، القصور في الحماية من التعدي على حقوق الإنسان وانتهاكها؛ وفي إتاحة الفرص للمرأة لتولي القيادة؛ والقصور في توفير الموارد لتلبية احتياجاتها بما يساعدها على ممارسة حقوقها؛ وفي قدرات جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة على النهوض بمشاركة المرأة وحمايتها وقصور التزام تلك الجهات في هذا الصدد، 
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء ازدياد هشاشة وضع المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع لا سيما فيما يتصل بالنزوح قسرا نتيجة عدم المساواة في حقوق المواطنة وتطبيق قوانين اللجوء بشكل متحيز جنسيا وإقامة العراقيل التي تعوقها في حالات كثيرة عن تسجيل بياناتها والحصول على وثائق الهوية،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما تتعرض له المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع من ألوان شتى من التهديد وانتهاك حقوق الإنسان والتعدي عليها، وإدراكا منه أن النساء والفتيات المستضعفات أو اللاتي يعشن في أحوال مزرية هن تحديدا اللاتي قد يجري استهدافهن أو يزداد احتمال تعرضهن للعنف، وإذ يسلم في هذا الصدد بضرورة بذل مزيد من الجهد لكفالة أن تتصدى تدابير العدالة الانتقالية للانتهاكات والتعديات التي تمس الحقوق الإنسانية للمرأة وأن تعالج الآثار المتغايرة التي تلحق بالنساء والفتيات من جراء تلك الانتهاكات والتعديات ولمسألة النزوح الاضطراري وحالات الاختفاء القسري وتدمير البنى التحتية المدنية،
	وإذ يسلم بأهمية أن تسعى الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة إلى كفالة مد النساء المتضررات من حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع بالمعونة الإنسانية وضمان أن يشمل تمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادات لتوفير كافة الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية وخدمات العلاج النفسي وسبل الرزق لهن، وإذ يلاحظ ضرورة أن تتاح لهن دون تمييز إمكانية الحصول على كافة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك ما يتصل منها بحالات الحمل الناتج عن الاغتصاب،
	وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة لجميع انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع ضد المدنيين بمن فيهم النساء والفتيات و/أو التي تمسهم مباشرة ومن بين تلك الانتهاكات، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والقتل والتشويه والتشريد القسري الجماعي، 
	وإذ يسلم بأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وكفالتها لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون الدولي؛ وإذ يعيد تأكيد أن أطراف النزاع المسلح هي المسؤولة في المقام الأول عن كفالة حماية المدنيين،
	وإذ يعيد تأكيد أن تحقيق السلام الدائم يستلزم اتباع نهج متكامل يقوم على الربط بين الأنشطة السياسية والأمنية والأنشطة المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين، وبسيادة القانون والعدالة. ويشدد المجلس في هذا الصدد على أهمية سيادة القانون بوصفها أحد العناصر الرئيسية لمنع نشوب النزاعات، وحفظ السلام، وتسوية النزاعات، وبناء السلام، 
	ﻭإذ ﻳﺴﻠﻢ بضرورة أن يولي في عمله مزيدا من الاهتمام الدائب بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن بما يضمن بوجه خاص تعزيز مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام، وإذ يلاحظ في هذا الصدد ضرورة المداومة على تقديم تقارير آنية بشأن المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يحيط علما بالإسهامات البالغة الأهمية من جانب المجتمع المدني، بما فيه المنظمات النسائية، في منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام وإذ يحيط علما في هذا الصدد بأهمية التشاور والتحاور بشكل مستمر بين النساء وجهات صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي،
	وإدراكا منه لضرورة سد الثغرات في عمل الأمم المتحدة الميداني في مجالي السلام والأمن وتقوية الروابط بين عملها في هذين المجالين وعملها في مجالي حقوق الإنسان والتنمية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل معالجة أسباب النزاع من جذورها والتصدي للأخطار التي تهدد أمن النساء والفتيات في سياق السعي إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين،
	وإذ يسلم بأن تمكين المرأة اقتصاديا يسهم بقدر كبير في تحقيق استقرار المجتمعات الخارجة من نزاع مسلح، وإذ يرحب بإعلان لجنة بناء السلام المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل بناء السلام والمؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013 (PBC/7/OC/L.1)،
	وإذ ينوه باعتماد معاهدة تجارة الأسلحة ويلاحظ أن المادة 7 (4) منها تنص على وجوب أن تراعي الدول الأطراف المصدرة خطر استخدام الأسلحة التقليدية أو الأصناف المشمولة بالمعاهدة في ارتكاب أعمال عنف خطيرة لاعتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال أو تسهيل ارتكابها،
	وإذ يتطلع إلى الإسهام الهام الذي يمكن أن يجلبه تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة لجهود الحد من أعمال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء تنفيذا للقرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة على الأصعدة الإقليمي والوطني والمحلي، بما في ذلك وضع خطط عمل وأطر للتنفيذ، وينوه في هذا الصدد بجهود المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ويشجع الدول الأعضاء على مواصلة التنفيذ على هذا النحو بطرق من بينها، تعزيز الرصد والتقييم والتنسيق،
	1 - يسلم بضرورة الدأب في عمله على تنفيذ القرار 1325 (2000) ويعتزم إيلاء مزيد من العناية لمسألة تولي المرأة الأدوار القيادية ومشاركتها في تسوية النزاعات وبناء السلام وذلك بطرق من بينها، رصد التقدم المحرز في التنفيذ والتصدي للتحديات المرتبطة بالافتقار إلى معلومات وتحليلات تتناول أثر النزاع المسلح في النساء والفتيات ودور المرأة في بناء السلام وأبعاد عمليات السلام المتصلة بالمرأة ومسألة تسوية النزاع، وبنوعية تلك المعلومات والتحليلات؛
	2 - يسلم بضرورة توافر معلومات وتحليلات آنية تتناول أثر النزاع المسلح في النساء والفتيات ودور المرأة في بناء السلام وأبعاد عمليات السلام المتصلة بالمرأة ومسألة تسوية النزاع، وذلك فيما يخص الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس، ومن ثم:
	(أ) يرحب بتلقي مزيد من الإحاطات بشكل منتظم من وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومن وكيلة الأمين العام/الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بشأن المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن؛ 
	(ب) يطلب إلى إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية وكبار المسؤولين المعنيين موافاة مجلس الأمن في إطار الإحاطات التي يقدمونها بانتظام بآخر ما يستجد من معلومات عن المسائل المتصلة بالمرأة والأمن والسلام، بما في ذلك التنفيذ؛
	(ج) يطلب إلى الأمين العام ومبعوثيه وممثليه الخاصين في بعثات الأمم المتحدة موافاة المجلس، في إطار الإحاطات التي يقدمونها بانتظام، بآخر ما يستجد من معلومات عن مدى التقدم في دعوة المرأة بطرق منها، إجراء مشاورات مع المجتمع المدني بما فيه، المنظمات النسائية، إلى المشاركة في المناقشات المتصلة بمنع نشوب النزاع وتسويته وصون السلام والأمن وبناء السلام بعد انتهاء النزاع؛
	(د) يطلب إلى إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية أن تدرجا باستمرار في تقاريرهما إلى المجلس معلومات عن المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن وما يتصل بذلك من توصيات؛
	(هـ) يدعو جميع لجان التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس إلى تضمين ما تقدمه من إحاطات معلومات عن الآثار المتغايرة التي تلحق بالنساء والفتيات من جراء النزاعات المسلحة مع التركيز بوجه خاص على التوصيات التي تدعو إلى النهوض بالمساءلة وإنصاف الضحايا وحمايتهم خلال النزاع المسلح وفي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وفي السياقات الانتقالية؛
	3 - يعرب عن اعتزامه إيلاء المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن مزيدا من الاهتمام في كل ما يتصل بها من مجالات العمل المواضيعية المدرجة على جدول أعماله ومنها بوجه خاص، حماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة وبناء السلام في فترة ما بعد انتهاء النزاع وتحقيق سيادة القانون وتدعيمها في سياق صون السلام والأمن الدوليين وإقرار السلام والأمن في أفريقيا والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية وصون السلام والأمن الدوليين؛
	4 - يكرر تأكيد اعتزامه القيام، عند إنشاء وتجديد ولايات بعثات الأمم المتحدة، بتضمينها أحكاما بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، ويعرب كذلك عن اعتزامه تضمينها أحكاما بشأن تيسير مشاركة المرأة بصورة كاملة وتوفير الحماية التامة لها في: التحضير للانتخابات وفي العمليات السياسية وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وفي عمليات إصلاح القطاع الأمني والجهاز القضائي وعمليات إعادة الإعمار الأوسع نطاقا في فترة ما بعد انتهاء النزاع وذلك حيثما كانت هذه المهام من المهام المكلفة بها البعثة؛ 
	5 - يطلب إلى قيادات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تقييم انتهاكات حقوق الإنسان وما يرتكب من تجاوزات في حق المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع، ويطلب إلى بعثات حفظ السلام أن تتصدى، وفقا لولاياتها، لما تواجهه النساء والفتيات في بيئة النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع من أخطار تهدد أمنهن وتحديات تتصل بتوفير الحماية لهن؛
	6 - يسلم بأهمية تحاور المجتمع المدني، بما فيه المنظمات النسائية، مع أعضاء المجلس في المقر وفي بعثات المجلس الميدانية ويلتزم بكفالة أن تشمل زياراته الميدانية الدورية لمناطق النزاع تنظيم اجتماعات لتبادل الرأي مع النساء المحليات والمنظمات النسائية المحلية في الميدان؛
	7 - يقر بأن الحاجة ما زالت تستدعي زيادة مشاركة المرأة في جميع المناقشات المتصلة بمنع نشوب النزاع المسلح وتسويته وصون السلام والأمن وبناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وتناول المسائل ذات الصلة بالمرأة في تلك المناقشات، وفي هذا الصدد، فإن المجلس: 
	(أ) يطلب إلى المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين للأمين العام ببعثات الأمم المتحدة أن يقوموا، بمجرد إيفادهم، بالتشاور بصفة منتظمة مع المنظمات النسائية والقيادات النسائية بما فيها فئات النساء المستبعدة اجتماعيا و/أو اقتصاديا (S/2013/525، الفقرة 67 (أ))؛
	(ب) يشجع الدول الأعضاء على إنشاء آليات تمويل تكرس لدعم عمل المنظمات التي تساند عملية تطوير القيادات النسائية وتسعى إلى كفالة مشاركتها بصورة كاملة على جميع مستويات عملية صنع القرارات المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 (2000) ولتعزيز قدرات تلك المنظمات بطرق منها، زيادة التبرعات للمجتمع المدني المحلي؛
	(ج) يطلب إلى الأمين العام أن يعزز معرفة الوفود المتفاوضة في محادثات السلام وأعضاء أفرقة دعم الوساطة بأبعاد عملية بناء السلام المتصلة بالمرأة وذلك بتوفير الخبرات و/أو الخبراء في قضايا الجنسين لجميع أفرقة الأمم المتحدة لدعم الوساطة، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يؤيد تعيين وسيطات من الأمم المتحدة برتب عالية وضم النساء إلى أفرقة الأمم المتحدة للوساطة؛ ويهيب بكل من يشارك في أي محادثات من هذا القبيل أن ييسر مشاركة المرأة بصورة متكافئة وكاملة على مستويات صنع القرار؛
	8 - يؤكد أهمية أن تواصل الدول الأعضاء التي تجري عمليات انتخابية وإصلاحات دستورية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع جهودها بدعم من كيانات الأمم المتحدة من أجل كفالة مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتكافئة في جميع مراحل العملية الانتخابية مع ملاحظة ضرورة إيلاء عناية خاصة لسلامة المرأة قبل الانتخابات وخلالها؛
	9 - يشجع البلدان المساهمة بقوات عسكرية ووحدات من الشرطة على زيادة النسبة المئوية من النساء بين القوات ووحدات الشرطة في عمليات السلام، ويشجع كذلك البلدان المساهمة بقوات ووحدات من الشرطة أن توفر لجميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التدريب المناسب لأدائهم لمسؤولياتهم، ويشجع كيانات الأمم المتحدة المعنية على توفير التوجيه السليم أو النماذج التدريبية المناسبة ومنها بوجه خاص التدريب على منع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الذي توفره الأمم المتحدة استنادا إلى سيناريوهات مختلفة؛
	10 - يشدّد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة في سياقات النزاع وما بعد انتهائه بطرق من بينها، إنشاء آليات لإصلاح القطاعات القانوني والقضائي والأمني وغير ذلك من الآليات؛ 
	11 - يحث جميع الأطراف المعنية بما فيها، الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة على أن تدعم عملية تنمية قدرات المؤسسات الوطنية، وبخاصة نظامي الصحة والقضاء، وقدرات شبكات المجتمع المدني المحلي وتعزيزها بهدف توفير مساعدات مستدامة للنساء والفتيات المتضررات من حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع؛
	12 - يهيب بالدول الأعضاء الامتثال لالتزاماتها في هذا الصدد بوضع نهاية للإفلات من العقاب والتحقيق بصورة وافية مع المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويلاحظ كذلك أن مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تحظى بالاهتمام الدولي التي ترتكب ضد النساء والفتيات ما فتئت تتعزز من خلال عمل المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم المخصصة والمختلطة، والدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية؛
	13 - يشير في هذا الصدد إلى أحكام القانون الدولي السارية فيما يتعلق بالحق في جبر الضرر الناجم عن انتهاكات حقوق الأفراد؛ 
	14 - يحث الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة على كفالة مشاركة المرأة على نحو كامل وهادف في جهود مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وإساءة استخدامها، والقضاء على هاتين الممارستين؛ 
	15 - يكرر تأكيد اعتزامه إجراء استعراض رفيع المستوى في عام 2015 لتقييم التقدم المحرز على الصعد العالمي والإقليمي والوطني في تنفيذ القرار 1325 (2000) وتجديد الالتزامات والتصدي للعقبات والقيود التي تعوق تنفيذ القرار 1325 (2000)؛ ويقر كذلك مع القلق بأنه ما لم يحدث تحول كبير في تنفيذ القرار المذكور سيظل تمثيل المرأة والمنظورات النسائية في جهود منع نشوب النزاعات وتسويتها والحماية منها وبناء السلام ناقصا في المستقبل المنظور، ومن ثم يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، حيثما كان لذلك محل، وكيانات الأمم المتحدة التي وضعت أطرا وخططا لتنفيذ القرار 1325(2000) على أن تبدأ استعراض خطط التنفيذ القائمة وأهدافها، وعلى الدول الأعضاء أن تقيّم التقدم المحرز وأن تعجل بإحراز المزيد منه وأن تستعد لتحديد أهداف جديدة توطئة للاستعراض الرفيع المستوى في عام 2015؛
	16 - يدعو الأمين العام إلى القيام، في سياق التحضير للاستعراض الرفيع المستوى، بإصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية بشأن حالة تنفيذ القرار 1325 (2000) يسلط فيها الضوء على أمثلة الممارسات الجيدة والثغرات التي تشوب التنفيذ والتحديات التي تعترضه والاتجاهات المستجدة وأولويات العمل، ويدعو كذلك الأمين العام إلى إدراج نتائج هذه الدراسة في تقريره السنوي إلى مجلس الأمن في عام 2015 وإتاحتها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
	17 - يعرب عن اعتزامه أن يجعل من مسألة تنفيذ ولاية المجلس محورا لإحدى زياراته الميدانية الدورية قبل الاستعراض الرفيع المستوى في عام 2015؛
	18 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل موافاة المجلس بتقارير سنوية يوفر فيها آخر ما يستجد من معلومات عن تنفيذ القرار 1325 (2000) وأن يقدم تقريره القادم بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2014 وأن يدرج في ذلك التقرير آخر المستجدات فيما يتصل بالتقدم المحرز في جميع المجالات المشمولة ببرنامج المرأة والسلام والأمن مع تسليط الضوء على الثغرات والتحديات؛ 
	19 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

