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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، ٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول٢٧ جمللــس األمــن املعقــودة يف ٥٢٩٤خــالل اجللســة  
أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل، باسم اجمللس، فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                     

 :�والسالم واألمنرأة امل�
 ١٣٢٥تواصـل والكامـل للقـرار       يعيد جملس األمن تأكيـد التزامـه بالتنفيـذ امل         � 

أكتــوبر / تشــرين األول٣١، ويشــري إىل البيانــات الصــادرة عــن رئيســه يف     )٢٠٠٠(
٢٠٠١) S/PRST/2001/31 ( ٢٠٠٢أكتــوبر / تشــرين األول٣١و) S/PRST/2002/32 (

 هـذا    تأكيد واليت تكرر فيها  ) S/PRST/2004/40 (٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨و  
 .االلتزام

قــرار  (٢٠٠٥لــس األمــن إىل الوثيقــة اخلتاميــة للقمــة العامليــة لعــام ويشــري جم� 
ــة ، ونتــائج املــؤمتر  )A/52/31(وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني    ) ٦٠/١ العامــة اجلمعي
: ٢٠٠٠املـــرأة عـــام � ةاالســـتثنائية الثالثـــة والعشـــرين املعنونـــ العامـــة اجلمعيـــةودورة 

ــرن      ــة والســالم يف الق ــني اجلنســني والتنمي  واإلعــالن ،�احلــادي والعشــرين املســاواة ب
 للجنــة وضــع املــرأة مبناســبة الــذكرى العاشــرة صــادر عــن الــدورة التاســعة واألربعــنيال

 ).E/CN.6/2005/1(ملؤمتر القمة العاملي الرابع للمرأة 
وإذ يرحب جملس األمـن مبـا أُحـرز مـن تقـدم حـىت اليـوم، فإنـه يشـدد علـى                       � 

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥نفيذ الكامل والفعال للقرار األمهية واحلاجة امللحة لإلسراع يف الت
ويعيد جملس األمن التأكيد علـى أمهيـة املشـاركة الكاملـة واملتسـاوية للمـرأة                � 

، وحيث الدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة       يف عمليات السالم على مجيع املستويات     
أة يف عمليـة    على تعزيز الدور الـذي تؤديـه املـر         املتحدة   األممودون اإلقليمية ومنظومة    
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ميع عمليات السالم وإعادة اإلعمار وإعادة بنـاء اجملتمعـات بعـد    جبصنع القرار املتعلقة  
 .انتهاء الصراعات

 واألعمال اليت اضطلعت هبا الـدول       ويرحب جملس األمن مبختلف املبادرات    � 
ــن          ــا م ــدين وغريه ــع امل ــات اجملتم ــم املتحــدة ومنظم ــة لألم ــات التابع األعضــاء والكيان

 الفاعلـة املعنيـة، وتركـز علـى دعـم وزيـادة متثيـل املـرأة يف مفاوضـات السـالم           اجلهـات 
 .ودمج املنظور اجلنساين يف اتفاقات السالم

النسـاء كوسـيطات   ر ومسـامهات  اويقر جملس األمن ويقابل بالترحيب بـأدو   � 
ومربيات وصانعات للسـالم وبنـاة لـه ومـدافعات عنـه، ومبسـامهتهن الفعالـة يف جهـود                  

 .ة وعمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجاملصاحل
ــات الســالم       �  ــرأة يف عملي ــل املســتمر للم ــن بضــعف التمثي ــس األم ــر جمل ويق

الرمسية، كما يعرب عن قلقه البالغ حيـال العقبـات والتحـديات املتواصـلة الناشـئة عـن           
ف أوضاع عديدة كالعنف ضد املرأة، وهتالك االقتصـادات والـبىن االجتماعيـة، وضـع             

ــيم واملــ       ــرص الوصــول إىل التعل ــة ف ــر، وحمدودي ــانون، والفق ــيادة الق ــف ارد، وس وخمتل
ويعتقد جملس األمن بضرورة عمـل املزيـد لتحقيـق          . أشكال التمييز، والقوالب النمطية   

مشـاركة أكـرب للمـرأة ومسـامهتها علـى حنـو أكثـر فعاليـة علـى مائـدة املفاوضــات ويف           
 .بعد انتهاء الصراعاتوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ما 

علــى احلفــاظ علــى   العــام ويشــجع جملــس األمــن الــدول األعضــاء واألمــني  � 
اتصــاالت منتظمــة مــع املنظمــات والشــبكات النســائية احملليــة بغيــة االنتفــاع مبعارفهــا    
وخرباهتا ومواردهـا لضـمان مشـاركتها يف عمليـات اإلعمـار، ال سـيما علـى مسـتوى                   

 .صنع القرار
هـات املاحنـة واجملتمـع املـدين        من أيضا الدول األعضاء واجل    ويشجع جملس األ  � 

والــتقين، عــالوة علــى التــدريب، للمبـــادرات     علــى تقــدمي الــدعم املــايل والسياســـي     
 .والشبكات النسائية لبناء السالم

لتنفيـذ   املتحـدة    ويرحب جملس األمن خبطة العمل على نطاق منظومة األمـم         � 
 األمـني ملنظومة بأكملها، اليت يتضـمنها تقريـر        يف ا ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قرار جملس األمن    

القيـام سـنويا    العـام  األمني، ويطلب إىل )S/2005/636(عن املرأة والسالم واألمن     العام  
بتحديثها ورصد واستعراض تنفيذها وإدماجها، وتقدمي تقـارير هبـذا الشـأن إىل جملـس               

ر، حيث جملـس األمـن      ويف هذا املضما  . ٢٠٠٦أكتوبر  /األمن اعتبارا من تشرين األول    
علـــى النظـــر يف تعــيني مستشـــار للشـــؤون اجلنســـانية يف إدارة الشـــؤون   العـــام األمــني 

2 05-57553 
 



S/PRST/2005/52  
 

،  املتحـدة  األمـم السياسية ومواصلة البحث عن مرشحات للمناصب العليا يف منظومـة           
ويف هذا الصدد، يدعو اجمللـس الـدول األعضـاء إىل    . مبا يف ذلك منصب املمثل اخلاص    

 .بأمساء املرشحات، حسب االقتضاءم  العااألمنيموافاة 
األمن جمددا دعوته الدول األعضـاء إىل مواصـلة تنفيـذ القـرار              ويؤكد جملس � 
من خالل وضع خطط عمـل وطنيـة أو غـري ذلـك مـن            ، مبا يف ذلك     )٢٠٠٠ (١٣٢٥

 .الستراتيجيات الوطنيةا
ة لعـام   ويرحب جملس األمن بـالقرار الـوارد يف الوثيقـة اخلتاميـة للقمـة العامليـ               � 
املتعلـق بإنشـاء جلنـة بنـاء السـالم، ويتطلـع علـى              ) ٦٠/١ العامـة    قرار اجلمعية  (٢٠٠٥

، من خالل إيـالء اهتمـام خـاص         )٢٠٠٠ (١٣٢٥مسامهتها يف التنفيذ الكامل للقرار      
ا عرب مسـامهتها ومتكينـها يف عمليـات بنـاء           مللمعرفة واإلدراك اليت ميكن للمرأة تقدميه     

 .السالم
التحقق مـن أن مجيـع اتفاقـات السـالم           العام   األمن إىل األمني  ويطلب جملس   � 

تعاجل اآلثار اليت ختلفها الصراعات املسلحة حتديـدا علـى           املتحدة   األمماملربمة مبساعدة   
ــهاء         ــد انت ــا بع ــاهتن اخلاصــة يف ســياق م ــذا احتياجــاهتن وأولوي ــات، وك النســاء والفتي

مهيــة إجــراء مشــاورة سياســية  ويف هــذا الشــأن، يشــدد جملــس األمــن علــى أ . الصــراع
ــدين، وال ســيما املنظمــات        ــات اجملتمــع امل ــع خمتلــف مكون ــة م واســعة النطــاق وجامع

 .واجملموعات النسائية
ويعيد جملس األمن تأكيد التزامه بإدمـاج املنظـور اجلنسـاين يف اختصاصـات              � 

ه حيثمـا   ضم أخصائيني جنسـانيني إىل أفرقتـ      بوالبعثات التابعة جمللس األمن، و    الزيارات  
 .يتسىن ذلك

ويدين جملس األمن العنـف اجلنسـي وغـريه مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة،                   � 
يشـمل االجتـار باألشـخاص، ويطلـب إىل مجيـع أطـراف الصـراعات املسـلحة اختـاذ                    مما

حلمايتــهن، ويشــدد علــى املســؤولية املتمثلــة يف مالحقــة املســؤولني عــن  تــدابري خاصــة 
 .ييز بني اجلنسنيأعمال العنف القائمة على التم

طـوي علـى    نويكرر جملس األمن تأكيد إدانته بأشـد العبـارات ألي أعمـال ت            � 
حلفــظ  املتحــدة ســوء الســلوك اجلنســي مــن جانــب أي مــن فئــات أفــراد بعثــات األمــم 

ويرحب اجمللس بالتقرير الشـامل املتعلـق باالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني مـن               . السالم
كمـا يرحـب اجمللـس      ). A/59/710( املتحـدة    األمـم عني  جانب أفراد حفظ السـالم التـاب      

، )A/59/19/Add.1(بتقريـــر الـــدورة املســـتأنفة للجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة حبفـــظ الســـالم  
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والبلــدان  العــام األمــني، حيــث ٥٩/٣٠٠ العامــة اجلمعيــةيأخــذ يف االعتبــار قــرار   وإذ
من نطــاق املســامهة بقــوات علــى ضــمان تنفيــذ توصــيات اللجنــة اخلاصــة الــيت تقــع ضــ 

ويف هـذا الصـدد، يعـرب جملـس األمـن عـن دعمـه               . مسؤوليات كل منـهم دون إبطـاء      
للتوصـــل إىل تنفيـــذ كامـــل ملـــدونات الســـلوك   املتحـــدة األمـــمللجهـــود الـــيت تبـــذهلا 

واإلجراءات التأديبية الرامية إىل منـع االسـتغالل اجلنسـي والتصـدي لـه وتعزيـز آليـات                  
راتيجيات واإلجراءات اليت تتضمنها خطـة العمـل        الرصد واإلنفاذ، وحييط علما باالست    

على نطاق املنظومة بأكملـها والراميـة إىل تنفيـذ هـذه املـدونات واإلجـراءات التأديبيـة                  
وحيث جملـس األمـن البلـدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات                 . على حنو كامل  

ل االنتشار، وإجـراءات    الوقائية املالئمة، مبا يف ذلك توفري التدريب ألغراض التوعية قب         
 .�يف حاالت سوء السلوك اليت تشمل أفرادا تابعني هلاالكاملة أخرى لكفالة املساءلة 

 


