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 بيان صادر عن رئيس جملس األمن  

، ٢٠٠٤أكتـــوبر / األولتشـــرين ٢٨ جمللـــس األمـــن، املعقـــودة يف ٥٠٦٦يف اجللســـة  
، أدىل رئيس جملـس األمـن بالبيـان         �املرأة والسالم واألمن  �مبناسبة نظر اجمللس يف البند املعنون       

 :التايل، باسم اجمللس
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥فيــذ القــرار يعيــد جملــس األمــن تأكيــد التزامــه مبواصــلة تن  �  

تشـرين   يف) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذا كامال ويرحب بزيـادة التركيـز، منـذ اختـاذ القـرار             
 اجمللـس   شـري وي. ات املسـلحة  الرتاعـ ، على حالة املـرأة والفتـاة يف         ٢٠٠٠أكتوبر  /األول

 ٢٠٠٢أكتـــــــوبر / تشـــــــرين األول٣١إىل البيـــــــان الـــــــذي أدىل بـــــــه رئيســـــــه يف  
)S/PRST/2002/32 (بوصـفهما   ٢٠٠٣أكتـوبر  / تشـرين األول ٢٩ة املعقـودة يف    واجللس

 .تعبريا بليغا عن ذلك االلتزام
ــيجني    شــريوي�   ــهاج عمــل ب ) A/52/231( جملــس األمــن أيضــا إىل إعــالن ومن

ووثيقة النتائج الصادرة عن الدورة االستثنائية الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة لألمـم        
ة والسـالم يف    ــــ التنميوني اجلنسـني،    ــــ اواة ب ــــ املس: ٢٠٠٠املرأة عام   �املتحدة املعنونة   

 بوجـه خـاص إىل االلتزامـات        شـري ، وي )A/S-23/10/Rev.1(� احلادي والعشـرين  القرن  
 . املسلحالرتاعاملتعلقة باملرأة و

ــرأة والســالم واألمــن         �   ــام عــن امل ــني الع ــن بتقريــر األم ــس األم ويرحــب جمل
)S/2004/814 (   ويرحـب اجمللــس  . راسـة التوصــيات الـواردة فيـه   ويعـرب عـن اعتزامـه د

ــة        ــدول األعضــاء واجملتمــع املــدين واجلهــات الفاعل ــة األمــم املتحــدة وال جبهــود منظوم
األخرى املختصة الراميـة إىل حتقيـق مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة يف جهـود بنـاء                      

 .سالم وأمن مستدامني
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لى أساس نـوع اجلـنس الـيت        ين جملس األمن بقوة أعمال العنف القائم ع       ويد�  
ــرتاعبرحــت تشــهدها حــاالت   مــا ــهاكات   .  املســلحال ويــدين اجمللــس أيضــا مجيــع انت

ــاة يف حــاالت     ــرتاعحقــوق اإلنســان للمــرأة والفت  املســلح واللجــوء إىل االســتغالل  ال
وحيـث اجمللـس مجيـع األطـراف علـى أن توقـف فـورا تلـك                 . والعنف واإليـذاء اجلنسـي    

اجمللس علـى ضـرورة وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب علـى                 ويشدد  . األعمال برمتها 
تلك األعمال وذلك يف إطار هنج شامل ينشد من ورائه حتقيق السالم والعـدل وإقـرار                

ويرحــب اجمللــس جبهــود منظومــة األمــم املتحــدة الراميــة إىل  . احلــق واملصــاحلة الوطنيــة
ــو        ــى أســاس ن ــائم عل ــف الق ــع العن ــرامج ملن ــذ اســتراتيجيات وب ع اجلــنس وضــع وتنفي
ويطلــب . واإلبــالغ عنــه، وحيــث األمــني العــام علــى مواصــلة جهــوده يف هــذا الصــدد  

اإلنسـان وأعضـاء جلـان التحقيـق        اجمللس إىل األمني العام كفالـة تزويـد مـراقيب حقـوق             
يلــزم مــن خــربات ومــن تــدريب فيمــا يتصــل بــاجلرائم القائمــة علــى نــوع اجلــنس      مبــا

مل مراعــاة االعتبــارات الثقافيــة مبــا يلــيب  وبــإجراء التحقيقــات وذلــك بعــدة طــرق تشــ 
وحيث اجمللـس مجيـع احملـاكم الدوليـة         . احتياجات الضحايا ويكفل كرامتهم وحقوقهم    

ــى اجلــرائم امل     ــدا للمقاضــاة عل ــة املنشــأة حتدي ــوظفني   والوطني ــد امل ــاحلرب تزوي تصــلة ب
هـا  يلزم من خـربات وتـدريب يف جمـال الشـؤون اجلنسـانية ووضـع بـرامج تراعـى في                    مبا

ويشـدد اجمللـس علـى احلاجـة        . االعتبارات اجلنسانية من أجل محاية الضحايا والشـهود       
. امللّحــة إىل بــرامج تــوفر الــدعم للنــاجني مــن العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس 

ويطلب جملس األمـن كـذلك إيـالء العنايـة الواجبـة لقضـية العنـف القـائم علـى أسـاس                      
 .قارير مستقبالنوع اجلنس يف كل ما يرفع إليه من ت

ات ويؤيـد   الرتاعـ ويعيد جملس األمن تأكيد أمهية دور املـرأة يف منـع نشـوب              �  
األمني العام فيما يعتزمه من وضع استراتيجية شاملة على نطاق املنظومة وخطـة عمـل               

ــع نشــوب       ــة إىل من ــاملنظور اجلنســاين يف األعمــال الرامي ــادة االهتمــام ب ــلزي . اتالرتاع
هات الفاعلة املعنية على العمل معا بعدة طـرق مـن بينـها تعزيـز               وحيث اجمللس مجيع اجل   

التفاعل مع املنظمات النسـائية لكفالـة مشـاركة املـرأة بصـورة كاملـة وإدمـاج املنظـور            
 .اتالرتاعاجلنساين يف مجيع األعمال املتعلقة مبنع نشوب 

 ويرحب جملـس األمـن أيضـا مبـا يعتزمـه األمـني العـام مـن وضـع اسـتراتيجية                    �  
شاملة وخطة عمل لتعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف مجيـع أنشـطة وعمليـات حفـظ                 
الســالم وإدمــاج املنظــورات اجلنســانية يف كــل تقريــر مواضــيعي وقطــري يقــدم إىل         

نسـانية  ودعما هلذه العملية، يعيد اجمللـس تأكيـد التزامـه بإدمـاج املنظـورات اجل           . اجمللس
ــات حفــظ الســالم    ــع بعث ويقــدر اجمللــس إســهام مستشــارة   . بالكامــل يف واليــات مجي
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ــرار     ــإدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم يف دفـــع تنفيـــذ القـ ــانية بـ  ١٣٢٥الشـــؤون اجلنسـ
قُدما، ويطلب إىل األمني العـام أن ينظـر يف اختـاذ ترتيـب مماثـل داخـل إدارة                ) ٢٠٠٠(

 .القرارالشؤون السياسية لزيادة دعم تنفيذ ذلك 
ويــرى جملــس األمــن أن زيــادة متثيــل املــرأة يف مجيــع جوانــب عمليــات منــع   �  

شتد احلاجـة   ات وحفظ السالم وبناء السالم واالستجابة اإلنسانية، أمر ت        الرتاعنشوب  
ه الراميـة إىل حتديـد    وحتقيقا هلذه الغاية حيث اجمللس األمني العام على تعزيز جهود  .إليه

ــدان املســامهة     ت، مــن بيمرشــحات مناســبا  ــد االقتضــاء، مرشــحات مــن البل ــهن، عن ن
 نزا من ميثاق األمم املتحـدة ومـع مراعـاة مبـدأ التـو             ١٠١بقوات، وذلك طبقا للمادة     

وينبغــي أن تشــمل تلــك اجلهــود تنفيــذ اســتراتيجيات للتعــيني حمــددة . اجلغــرايف العــادل
ذلـك، املناصـب    األهداف والسعي أيضا إىل حتديد مرشحات للمناصب العليـا، مبـا يف             

 .يف الدوائر العسكرية ودوائر الشرطة املدنية
ــز الســالم     �   ــة للمــرأة يف عمليــات تعزي ويســلِّم جملــس األمــن باملســامهة احليوي

ويرحب اجمللس مبا يعتزمـه األمـني العـام مـن وضـع اسـتراتيجيات            . وبدورها يف التعمري  
احــل عمليــات حفــظ لتشــجيع املــرأة علــى املشــاركة علــى الوجــه األكمــل يف مجيــع مر

ويطلب اجمللـس أيضـا إىل األمـني العـام التشـجيع علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور                    . السالم
اجلنســاين يف بــرامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وذلــك بوضــع مبــادئ    

ويطلــب اجمللــس . توجيهيــة تزيــد االهتمــام يف تلــك الــربامج باحتياجــات املــرأة والفتــاة 
م تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب برامج الـتعمري           كذلك إىل األمني العا   

اع وذلــك بعــدة طــرق مــن بينــها تعزيــز األفرقــة املعنيــة   رتيف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــ 
اع وكفالة أن مجيع السياسـات      رتباملواضيع اجلنسانية يف البلدان اخلارجة من حاالت ال       
 والقضــائي والتشــريعي يف مرحلــة والــربامج املضــطلع هبــا دعمــا لإلصــالح الدســتوري 

 مبا يف ذلـك عمليـات تقصـي احلقـائق واملصـاحلة والعمليـات االنتخابيـة،                 الرتاعبعد   ما
حتقق املشاركة الكاملـة للمـرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني وتكفـل إعمـال املـرأة حلقوقهـا                    

 .اإلنسانية
 ١٣٢٥لقـرار   ويسلِّم جملـس األمـن بأمهيـة مسـامهة اجملتمـع املـدين يف تنفيـذ ا                �  

ويشجع الدول األعضاء علـى مواصـلة التعـاون مـع اجملتمـع املـدين، وخباصـة              ) ٢٠٠٠(
وحتقيقــا لتلــك . مــع الشــبكات واملنظمــات النســائية احملليــة تعزيــزا لتنفيــذ ذلــك القــرار 

القرار علـى الصـعيد الـوطين    ذلك  الغاية يرحب اجمللس جبهود الدول األعضاء يف تنفيذ         
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مـل وطنيـة، ويشـجع الـدول األعضـاء علـى مواصـلة العمـل                ومن بينها وضع خطـط ع     
 .على تنفيذ ذلك القرار

 ١٣٢٥ويسلِّم جملس األمن بأنه قد مت إحراز تقدم ملموس يف تنفيـذ القـرار               �  
ويعــرب . يف بعــض جمــاالت عمــل األمــم املتحــدة املتصــل بالســالم واألمــن   ) ٢٠٠٠(

وال ســيما مــن ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اجمللــس عــن اســتعداده ملواصــلة تعزيــز تنفيــذ القــرار    
وتوطيـدا  . خالل التعاون الفعال مع اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة             

ــرين األول    ــه يف تشـ ــام أن يوافيـ ــدم، يطلـــب جملـــس األمـــن إىل األمـــني العـ ــذا التقـ  /هلـ
علـى  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ خبطة عمل مقترنة جبـدول زمـين لتنفيـذ القـرار             ٢٠٠٥ أكتوبر

ــم  ــة األم ــى      نطــاق منظوم ــى أعل ــزام واملســاءلة عل ــز االلت  املتحــدة بأســرها هبــدف تعزي
املستويات، ومبا يسمح بتحسني املساءلة عـن التقـدم احملـرز يف التنفيـذ داخـل املنظومـة                  

 .�ورصده واإلبالغ عنه
 


