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 2000 באוקטובר 31ב, 4213ידי מועצת הביטחו בישיבתה ההתקבלה על
 

 ,מועצת הביטחו
 

 בספטמבר 17מ ה) 1999 (1265, 1999 באוגוסט 25מ ה) 1999 (1261 את החלטותיה בהזכירה
כ הצהרות כמוו, 2000 באוגוסט 11מ ה) 2000 (1314 ו2000 באפריל 19מ ה) 2000 (1296, 1999

 ההצהרה שמסר לעיתונות ביו האומות  אתבהזכירה גו, נוגעות לעניי מטע נשיא המועצהה
 ,)SC/6816 (2000 במר 8ב) יו האשה הבינלאומי(שלו בינלאומי להמאוחדות לזכויות האשה ו

 
בויות ואת ההתחיי) A/52/231(י ומצע לפעולה ' את ההתחייבויות של הצהרת בייג גבהזכירה

הבאות לידי ביטוי במסמ הסיכו של הישיבה המיוחדת העשרי ושלושה של העצרת הכללית 
התפתחות ושלו במאה העשרי , שוויו מגדרי: 2000נשי "של האומות המאוחדות בנושא 

במיוחד אלה העוסקות בקשר שבי מצב של נשי לבי סכסוכי , )A/S-23/10/Rev.1" (ואחת
 ,מזויני

 
 את היעדי והעקרונות הבאי לידי ביטוי בהצהרת היסוד של ארגו האומות המאוחדות הבזוכר

הקשור לשמירה על שלו וביטחו  ואת האחריות שה מטילי על מועצת הביטחו בכל
 ,בינלאומיי

 
במיוחד נשי , מרבית של הנפגעי בסכסוכי מזויני ה אזרחימכ ש דאגה בהביעה
תו שה משמשי מטרה ,  לפליטי או נעקרי מבית בתו ארצותיהאשר הופכי, וילדי

 בהשלכותיו של מצב בהכירהו,  חמושי אחריוגורמילפעילות עוינת מצד הצדדי הלוחמי 
 ,קיימאענייני זה על הסיכויי להשגתו של שלו בר

 
לפתרונ  את תפקיד החשוב של נשי במניעת של סכסוכי ובחתירה פע נוספתבאשרה 

 את החשיבות שבשותפות השווה ומעורבות המלאה בכל מאמ ובהדגישה, בדרכי שלו
ואת הצור להרחיב את מעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הקשור , להשכנת שלו וביטחו

 ,למניעת של סכסוכי ולחתירה לסיומ
 

 זכויות אד בינלאומיי של חוקיהמלאה  ג את הצור להקפיד על אכיפת  פע נוספתבאשרה
 ,המגיני על זכויותיה של נשי ונערות במהל סכסוכי ולאחריה

 
 כי תכניות העוסקות בפינוי מוקשי ובאמצעי להבטיחכל הצדדי חובת של  את טעימהבה

 ,נגד יביאו בחשבו את צרכיה המיוחדי של נשי ונערותכהזהירות שיש לנקוט 
 

למע פעולות  לשיח המרכזי של  המגדריתנקודת ההשקפה את ניסלהכ בצור הדחו בהכירה
נקודת  בהקשר זה את הצהרת וינדהוק ואת תכנית נאמיביה להצבתה של ובציינה, שלוה

 ,)S/2000/693(ממדיות המגדרית במרכז של פעולות שלו רבההשקפה 
 

 במר 8ועצה ב בחשיבותה של ההמלצה הנכללת בהצהרה שמסר לעיתונות נשיא המבהכירה ג
 בדבר הנהגת של אימוני מיוחדי לצוותי פעולות השלו שיכשירו אות לפעול להגנת 2000

 ,של נשי וילדי במצבי של סכסו ולשמירה על צרכיה המיוחדי וזכויות האד שלה
 

 והנהגת הסדרי , בכ שהבנת השפעותיה של סכסוכי מזויני על נשי ונערותבהכירה
 יעילי לש הבטחת שלומ והשתתפות המלאה בתהלי השלו יכולות לתרו באורח מוסדיי

 , של השלו והביטחו הבינלאומיי ולקידומהמשמעותי לשמירת
 



 על הצור לגבש מצע נתוני על השפעותיה של סכסוכי מזויני על מצב של נשי בהצביעה
 ,ונערות

 
בטחת ייצוגיה המתוגברי של נשי בכל הרמות של  באומות החברות בארגו לפעול להמפצירה

אזוריי ובינלאומיי המוקדשי , הליכי קבלת ההחלטות במוסדות ובמנגנוני לאומיי
 ;לפתרונלמניעת של סכסוכי ולחתירה 

 
) A/49/587( את המזכיר הכללי של הארגו לייש את תכנית הפעולה האסטרטגית שלו מעודדת

 של סכסוכי הפועלי למע פתרונ החלטות תקבלבדרגי פות של נשי הקוראת לתגבור השתת
 ;והשכנת שלו

 
שיחתרו בשמו ושליחות במזכיר הכללי של הארגו למנות יותר נשי לנציגות מיוחדות  מפצירה

 לאומות החברות בארגו להמציא למזכיר קוראתולש כ המועצה , ראויי להגשמת של יעדי
ת אפ  ;שתעודכ באופ שוט, שריות לש הכללת ברשימת מועמדות מרכזיתהכללי מועמד

 
ארגו האומות להרחבת תפקידיה של נשי בפעילות השטח של ג  במזכיר הכללי לפעול מפצירה

שוטרי אזרחיי וצוותי המוקדשי לשמירה על , במיוחד בקרב משקיפי צבאיי, המאוחדות
 ;זכויות אד

 
 במזכיר הכללי של ומפצירה,  מגדרית בפעולות שלונקודת השקפהמיע  את נכונותה להטמביעה

 ; פעילות השטח תכלול רכיב מגדרי, הארגו להבטיח כי ככל שהדבר יידרש
 

 מ המזכיר הכללי של הארגו לספק לאומות החברות מידע ואמצעי הדרכה הנוגעי מבקשת
יבות שבשיתופ של נשי בכל וכ לחש, לזכויותיה ולצרכיה המיוחדי, להגנה על נשי

 את האומות החברות בארגו מזמינה, המהלכי הננקטי לש השכנת שלו ושמירה עליו
תכניות ההדרכה ב,  כמו ג תכניות להגברת המודעות למחלת האיידס,להטמיע יסודות אלה

 מ ומבקשת, הלאומיות המיועדות לצוותי משטרה צבאיי ואזרחיי המתכונני לפריסה
 א ה הדרכה מעי יקבלו האזרחיי של פעולות השלו צוותיהכי ג כיר הכללי להבטיח המז
 ;זו
 

הטכנית והלוגיסטית , הרחיב את תמיכת הפינאנסיתבחור לחברות הארגו לאומות  במפצירה
ידי קרנות וארגוני ובכלל זה התכניות המקודמות על, מגדרהרגישות לנושא הבתכניות הדרכה 

קר האומות המאוחדות לנשי וקר הילדי של האומות , בי השאר,  כמורלוואנטיי
 שיש לה משרד הנציב העליו של האומות המיוחדות לענייני פליטי וגופי אחרי, המאוחדות
 ;נגיעה לעניי

 
נקודת ומת להשגת של הסכמי שלו וביישומ לאמ  לכל הגורמי הפעילי במשאקוראת
 :בי השאר, ול מגדרית שתכלהשקפה

 
התייחסות לצרכיה המיוחדי של נשי ונערות במהל חזרת לארצ והתיישבות המחודשת בה 

 ;הסכסותו מחדש לאחר ולש תהליכי שיקו ובנייה
נקיטת אמצעי לתמיכה ביוזמות שלו מטעמ של נשי מקומיות ולשיתופ בכל המנגנוני 

 ;המופקדי על יישומ של הסכמי שלו
קיטת אמצעי שיבטיחו את ההגנה על זכויות האד של נשי ונערות ואת כיבוד של זכויות נ

 ;למשטרה ולמערכת המשפט, למערכת האלקטוראלית,  לחוקהבמיוחד בזיקת, אלה
 

 לכל הצדדי המעורבי בסכסו מזוי לכבד ללא סייג את החוק הבינלאומי הנוגע להגנה קוראת
ובייחוד את המחויבויות כלפי נשי ונערות כפי , במיוחד כאזרחיות, העל נשי ונערות ולזכויותי
 לענייני פליטי באמנה, 1977 ובפרוטוקולי שנוספו ב1949נווה משנת 'שה מנוסחות באמנת ז



 משנת באמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשי לצורותיה, 1967 ובפרוטוקולי שנוספו ב1951משנת 
 1989ועידת האומות המאוחדות לעניי זכויות הילד משנת ו וב1999 ב ובפרוטוקולי שנוספו1979

המועצה מסבה את תשומת לב של הצדדי ; 2000 במאי 25 ובשני הפרוטוקולי שנוספו ב
 ;הדי הבינלאומי לפשעי מלחמה לסעיפי הרלוואנטיי בחוק רומא של בית

 
מנת להג על נשי  מיוחדי על לכל הצדדי המעורבי בסכסו מזוי לנקוט אמצעיקוראת

במיוחד מפני מעשי אונס וצורות אחרות של התעללות , ונערות מפני אלימות בעלת אופי מגדרי
 ;ומפני כל גילוי אחר של אלימות במצבי של סכסו מזוי, מינית

 
ארגו לרדו ולהביא לדי צדק את האחראי בחברות  האומות ה את אחריות של כלמטעימה
ובכלל זה גילויי של אלימות מינית או אחרת , פשעי כנגד האנושות ופשעי מלחמה, לרצח ע

מתוקפ של תקנות   פשעי אלהלמנוע את הצור מדגישהבהקשר זה ו; כנגד נשי ונערות
 ;אמנסטי

 
 לכל הצדדי המעורבי בסכסו מזוי לכבד את מעמד האזרחי וההומאניטרי של מחנות קוראת
את צרכיה ,  בי השאר במהל תכנונ והקמת של אתרי אלה, בחשבו ולהביא,הפליטי

 19מ ה) 1998 (1208 מועצת הביטחות ותו התחשבות בהחלט, המיוחדי של נשי ונערות
 ;2000 באפריל 19 מ ה) 2000 (1296  ו1998בנובמבר 

 
 משירות הצבאי שחרור לוחמי,  את כל המעורבי בתכנונ של מהלכי לפירוק נשקמעודדת

ושיקומה של החברה האזרחית להביא בחשבו את ההבדלי בצרכיה של נשי וגברי מקרב 
 ;שארי בשרשל  הלשעבר ולהתחשב בצרכיהלוחמי

 
אימו כל אימת שיינקטו צעדי כלשה בעקבות ,  את נכונותה להביא בחשבושבה ומאשרת

 האפשרית של צעדי אלה על האוכלוסיה את השפעת,  של הצהרת היסוד של הארגו41סעי 
מנת לשקול מת על, וזאת מתו התחשבות בצרכיה המיוחדי של נשי ונערות, האזרחית

 ; פטורי על יסוד הומאניטרי
 

 את נחישותה להבטיח כי פעולות מטעמה של מועצת הביטחו תתנהלנה מתו התחשבות מבטאת
 בי השאר באמצעות התייעצות ע ארגוני נשי ,בשיקולי מגדריי ובזכויותיה של נשי

 ;מקומיי ובינלאומיי
 

 את המזכיר הכללי של הארגו ליזו מחקר שיבדוק את השפעותיה של סכסוכי מזמינה
את תפקיד של נשי בתהליכי שלו ואת הבטיה המגדריי של , חמושי על נשי ונערות

 הכללי להמציא למועצת הביטחו את תוצאותיו המועצה את המזכיר עוד מזמינה; תהליכי אלה
 ;של מחקר זה ולהפיצ בי כל האומות החברות בארגו

 
 ,היכ שהדבר מתבקש, למועצת הבטחו  מ המזכיר הכללי של הארגו לכלול בדיווחיומבקשת

גדרית בפעולות לשמירת השלו ובכל שאר נקודת השקפה מעדכוני על ההתקדמות בשילובה של 
 ;ת הנוגעות לנשי ונערותהסוגיו

 
 .          על המש מעורבותה הפעילה בנושא זהמחליטה


