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  بيان من رئيس جملس األمن 
يف اجللسة ٤٦٤١ اليت عقدها جملس األمن يف ١٣ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ فيمـا 
يتصـــل بـــالذكرى الثانيـــة الختـــــاذ الــــس قــــراره ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املــــؤرخ ٣١ تشــــرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٠، بشأن البند املعنون �املرأة والسالم واألمن�، أدىل رئيس جملـس األمـن 

بالبيان التايل باسم الس: 
 

يؤكد جملس األمن من جديد التزامه مبواصلـة تنفيـذ القـرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 
تنفيذا تاما، ويرحب بزيادة التركيز خالل السنتني املـاضيتني علـى حالـة املـرأة والفتـاة 
يف الصراعــات املســلحة، ويشــري إىل بيــان رئيــــس الـــس الصـــادر يف ٣١ تشـــرين 
األول/أكتوبر (S/PRST/2001/31) واجللستني املعقودتـني يف ٢٥ متـوز/ يوليـه ٢٠٠٢ 

و ٢٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ بوصفها تعبريا عن ذلك االلتزام. 
ويرحـــب جملـس األمـــن بتقريـــر األميـــن العـــام عـن املـرأة والســـالم واألمــن 
(S/2002/1154) ويعرب عن نيته دراسة التوصيات الواردة فيه. ويرحب الـس أيضـا 
جبـهود منظومـة األمـم املتحـدة، والـدول األعضـاء، واتمـــع املــدين وغــري ذلــك مــن 
اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مـن أجـل تعزيـز مشـاركة املـرأة يف السـالم واألمـن علـى 

قدم املساواة. 
ــــني النســـاء كممثـــالت  وال يــزال جملــس األمــن منشــغال إزاء البــطء يف تعي
ومبعوثات خاصات لألمني العام، وحيث األمني العام علـى زيـادة عـدد النسـاء اللـوايت 
يعملـن كممثـالت رفيعـات املسـتوى لتحقيـق اهلـدف الكلـي املتمثـل يف التـــوازن بــني 
اجلنسني. وحيث الس أيضا الدول األعضاء على مواصلة تقدمي أمسـاء مرشـحات إىل 

األمني العام إلدراجهن يف  قاعدة بيانات. 
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ـــة تعميــم املنظــور اجلنســاين يف عمليــات  وجملـس األمـن، إذ يعيـد تـأكيد أمهي
حفظ السالم وإعادة البناء بعد انتهاء الصراعات، يتعهد بإدماج االعتبارات اجلنسانية 
يف الواليات املسندة إىل مجيع عمليات حفظ السالم، ويكـرر طلبـه املوجـه إىل األمـني 
العام بكفالة أن تتنـاول مجيـع التقـارير املقدمـة إىل جملـس األمـن وفقـا لتلـك الواليـات 
االعتبارات اجلنسانية بصورة مطردة. ويطلـب الـس أيضـا إىل األمـني العـام أن يوفـر 
التدريب بصورة مطـردة جلميـع موظفـي عمليـات حفـظ السـالم يف جمـال االعتبـارات 
اجلنسانية، وأن يدمج تلك االعتبارات يف مجيع اإلجراءات العملية االعتيادية، واألدلـة 

وغريها من املواد التوجيهية اخلاصة بعمليات حفظ السالم. 
ويرى جملس األمن أن من الضروري تعيني مستشارين للشـؤون اجلنسـانية يف 
املقر على مستويات رفيعة مبا فيه الكفاية. ويالحظ الس أنه مت إحـراز بعـض التقـدم 
يف تعميم املنظور اجلنساين على مستوى البعثات، وخباصة مـن خـالل إنشـاء وحـدات 
ومستشارين للشؤون اجلنسانية. غري أنـه ال يـزال يتعـني بـذل املزيـد مـن اجلـهود حـىت 
يتسـم تعميـم املنظـور اجلنسـاين يف عمليـات حفـظ السـالم وإعــادة البنــاء بعــد انتــهاء 

الصراعات بالشمولية والفعالية ويطبق باطراد. 
ويتعهد جملس األمن بإدماج االعتبـارات اجلنسـانية يف اختصاصـات الزيـارات 
والبعثات اليت توفد إىل البلدان واملناطق الـيت تشـهد صراعـات. وحتقيقـا هلـذا الغـرض، 
يطلـب الـس إىل األمـني العـام إنشـاء قـاعدة بيانـات ألخصـائيي الشـؤون اجلنســـانية، 
فضال عن اجلماعات والشبكات النسـائية يف البلـدان واملنـاطق الـيت تشـهد صراعـات، 

وإشراك أخصائيي الشؤون اجلنسانية يف الفرق املوفدة حسب االقتضاء. 
ويسـلم جملـس األمـن بـالدور احليـوي للمـرأة يف تعزيـز السـالم، وال ســـيما يف 
احلفاظ على النظام االجتمـاعي والتثقيـف مـن أجـل إحـالل السـالم. ويشـجع الـس 
الدول األعضاء واألمني العام على إقامة اتصاالت منتظمة مـع اجلماعـات والشـبكات 
النسـائية احملليـة لالسـتفادة مـن معارفـها املتعلقـة بـأثر الصراعـات املسـلحة علـى النسـاء 
والفتيات، مبن فيهن الضحايا واحملاربات السابقات، وبعمليـات حفـظ السـلم، وذلـك 
لكفالة إشراك تلك اجلماعـات بصـورة فعليـة يف عمليـات إعـادة البنـاء، وخباصـة علـى 

مستويات صنع القرار. 
ـــــه ١٢٦٥ (١٩٩٩)، و ١٢٩٦  وجملــس األمــن، إذ يشــري إلـــــــــى قراراتــــــ
(٢٠٠٠)، و ١٣٢٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ (٢٠٠١)، يشـــــجع الـــــدول األعضــــــاء، 
ـــك مــن اجلــهات  والكيانـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، واتمـع املـدين وغـري ذل
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الفاعلة ذات الصلة، على وضع استراتيجيات وخطط عمل واضحـة مقرونـة بـأهداف 
وجداول زمنية، بشأن إدمـاج االعتبـارات اجلنسـانية يف العمليـات اإلنسـانية، وبرامـج 
إعادة التأهيل والبنـاء، مبـا يف ذلـك آليـات للرصـد، وعلـى القيـام أيضـا بوضـع أنشـطة 
تستهدف إزالة العوائق النوعيـة الـيت تقـف يف وجـه النسـاء والفتيـات يف فـترة مـا بعـد 
انتهاء الصراعات، مثل عدم متتعهن باحلق يف األرض وامللكيـة واالسـتفادة مـن املـوارد 

االقتصادية والتحكم فيها. 
ويعرب جملس األمن عن أسفه الستمرار حـاالت االسـتغالل اجلنسـي، مبـا يف 
ذلـك االجتـار بـاملرأة والفتـاة يف سـياق عمليـات حفـظ الســـالم واألنشــطة اإلنســانية، 
ويدعو إىل مواصلة تطوير مدونات السلوك واإلجراءات التأديبية وتنفيذها تنفيذا تامـا 
للحيلولـة دون وقـوع ذلـك النـوع مـن االســـتغالل. ويشــجع الــس مجيــع اجلــهات 
الفاعلة، وال سيما البلدان املســامهة بقـوات، علـى تعزيـز آليـات الرصـد، والتحقيـق يف 

االدعاءات املتعلقة بسوء السلوك ومقاضاا فعليا. 
ويدين جملس األمن مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بـاملرأة والفتـاة يف 
حـاالت الصـراع املسـلح، واللجـوء إىل العنـف اجلنسـي، مبـا يف ذلـك اعتبـاره ســـالحا 
استراتيجيا وتكتيكيا يف احلرب، مما يؤدي إىل أمـور منـها زيـادة تعـرض املـرأة والفتـاة 

لإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا وبفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
ويقـرر جملـس األمـن إبقـاء املسـألة قيـد النظـر واالهتمـام، ويطلـب إىل األمـــني 
العام إعداد تقرير للمتابعة عن التنفيذ التـام للقـرار ١٣٢٥، يقـدم إىل جملـس األمـن يف 

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٤. 
 


