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 بيان من رئيس جملس األمن  
  

 يف  ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦ اليت عقـدها جملـس األمـن يف          ٥٥٥٦يف اجللسة    
، أدىل رئيس جملس األمن، باسم الـس،        “املرأة والسالم واألمن  ”سياق نظره يف البند املعنون      

 :بالبيان التايل
 الكامــــــل التزامــــــه بالتنفيــــــذ  جديــــــد مــــــن جملــــــس األمــــــن  ؤكــــــدي”  

  املؤرخــة، ويــشري إىل البيانــات الــصادرة عــن رئيــسه )٢٠٠٠( ١٣٢٥ للقــرار الفعــال
 / تـــــــشرين األول٣١و ) S/PRST/2001/31 (٢٠٠١أكتـــــــوبر /تـــــــشرين األول ٣١

ــوبر ــشرين األول ٢٨ و) S/PRST/2002/32 (٢٠٠٢ أكتـــــــ ــوبر /تـــــــ  ٢٠٠٤أكتـــــــ
)S/PRST/2004/40 (٢٠٠٥كتـــوبر أ/ األولتـــشرين ٢٧ و (S/PRST/2005/52) الـــيت 

 .تكرر فيها تأكيد هذا االلتزام
 قرار اجلمعيـة  (٢٠٠٥لقمة العاملي لعام نتائج مؤمتر اشري جملس األمن إىل     يو”  

 ونتــائج املــؤمتر (A/CONF/177/Rev.1) وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني )٦٠/١ العامـــة
ــ ــشر  ة ودورة اجلمعي ــة والع ــتثنائية الثالث ــة االس ــدور   العام ــصادر عــن ال ة ين واإلعــالن ال

 املــرأة مبناســبة الــذكرى العاشــرة ملــؤمتر القمــة العــاملي  التاســعة واألربعــني للجنــة وضــع
 .)E/CN.6/2005/11(ة الرابع للمرأ

 يف  املــرأة ومبــسامهتهاي تــضطلع بــهذيقــر جملــس األمــن بالــدور احليــوي الــ و”  
 زيـادة مـشاركة املـرأة يف صـنع      بالتقدم الذي حتقق يف   وير حب الس    . توطيد السالم 

 املمارسـات   مجـع  ، ويطلب إىل األمني العـام     صراعاتبلدان خارجة من     ةيف عد  القرار
مــن أجــل الباقيــة  والتحــديات الثغــراتبيــان وترتيبــها وت خلــصةاجليــدة والــدروس املست

 . بشكل يتسم بالكفاءة والفاعلية١٣٢٥تعزيز تنفيذ القرار مواصلة 

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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أمـور   املرأة ومتكينها ودعم شبكاا ومبادراا        أن محاية   جملس األمن  دركوي”  
وحتـسني  مع الرجـل    لتعزيز مشاركة املرأة على قدم املساواة       جوهرية يف توطيد السالم     

واتمـع املـدين   بشكل كامـل  ويشجع الدول األعضاء و اجلهات املاحنة    أمنها كإنسان   
 .على تقدمي الدعم يف هذا الصدد

ــ”    بأمهيـــة إدمـــاج املنظـــورات اجلنـــسانية يف اإلصـــالح  نويـــسلم جملـــس األمـ
. علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــيوذلـك  املؤسـسي يف البلــدان اخلارجــة مــن صــراعات  

علــى ضــمان تعمــيم الــيت انتــهى فيهــا الــصراع ويــشجع جملــس األمــن الــدول األعــضاء 
ــاة املنظـــورات اجلنـــسانية يف عمليـــة إصـــالح مؤســـساا    مـــع كفالـــة أن تـــؤدي  مراعـ

، وال سيما إصـالح قطـاع األمـن وإصـالح مؤسـسات القـضاء واسـتعادة                 اتصالحاإل
إىل األمـني   الس  كما يطلب   . تهامحاية حقوق املرأة وتأمني سالم    إىل  سيادة القانون،   

علـى  واملساعدات املقدمة من األمم املتحدة يف هذا الـسياق،          العمل على أن تلىب     العام  
 .ما بعد انتهاء الصراعمرحلة  يف ولويااالوجه املناسب احتياجات املرأة وأ

برامج نـزع الـسالح     مراعاة  ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يضمن         ”  
والتسريح وإعادة اإلدماج مراعاة خاصة حالة احملاربات السابقات والنـساء املرتبطـات            

 . هذه الربامجستفادة من إمكانية كاملة لالومنحهن باحملاربني وأطفاهلن 
 يف جلنــة بنــاء الــسالمؤديــه بالــدور الــذي ميكــن أن تويرحــب جملــس األمــن ”  

ويف هذا الـسياق، يرحـب      . تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية يف عملية توطيد السالم       
ا رئـيس اللجنـة يف االجتمـاعني    أعـدمه ين اللـذين   جملس األمن بـصورة خاصـة، بـاملوجز       

ــ ــدا سرياليون وبورونــــدي املخصــــصني لــ ــذين عقــ ــشرين األول١٣ و ١٢ يفاللــ  / تــ
 .٢٠٠٦ أكتوبر

أشـكال العنـف    إزاء انتـشار مجيـع      جملس األمـن قلـق عميـق        يساور  وال يزال   ”  
شمل القتـل والتـشويه والعنـف اجلنـسي اخلطـري            اليت ت  ضد املرأة يف الصراعات املسلحة    

ــار ــ   ــرروي. اواالختطــاف واالجت ــن  ك ــس األم ــذه      جمل ــشديدة هل ــه ال ــد إدانت ــن جدي م
محايـة  املـرأة   ويطلب إىل مجيع أطراف الصراعات املسلحة أن تكفـل محايـة          اتاملمارس
حد إلفـالت املـسؤولني عـن أعمـال العنـف           ضع  ، ويشدد على ضرورة و    وفعليةكاملة  

 . من العقاباليت تستهدف املرأة بسبب نوع جنسها 
جلميــع أعمــال ســوء الــسلوك  بأشــد العبــارات ويكــرر جملــس األمــن إدانتــه  ”  

وحيـث  .  فئـات أفـراد بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم       مجيعيت قامت ا  الاجلنسي  
ــة       ــذ توصــيات اللجن ــة تنفي ــدان املــسامهة بقــوات علــى كفال الــس األمــني العــام والبل
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ويف هــذا الــصدد، ). A/60/19(اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الــسالم تنفيــذا كــامال   
يــدا مــن اجلهــود للتوصــل إىل تنفيــذ يعــرب الــس عــن تأييــده لبــذل األمــم املتحــدة مز

اجلنــسيني إليــذاء ملنــع االســتغالل وابأكملــها مــدونات الــسلوك واإلجــراءات التأديبيــة 
التـهاون علـى    الرصـد واإلنفـاذ اسـتنادا إىل سياسـة عـدم           والتصدي هلما، وتعزيـز آلـييت     

 .اإلطالق
إىل دمها  الـيت يقـ  تقـارير الجملس األمن إىل األمني العام أن يـدرج يف   طلب  وي”  

التقـدم احملـرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع             معلومات عـن    جملس األمن   
  حتديــدااجلوانــب األخــرى املتــصلة ، فــضال عــن بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم 

للمـساواة بـني اجلنـسني      إدمـاج عناصـر     على ضرورة    الس   شددوي. بالنساء والفتيات 
الدول األعضاء واألمـني العـام علـى زيـادة          كذلك  جع  يف عمليات حفظ السالم، ويش    

ين ، املـد   كافـة  عمليات حفظ الـسالم وعلـى مـستوياا        جماالت    يف مجيع   املرأة مشاركة
 . األمروالعسكري وعلى مستوى الشرطة، حيثما تسىن

ويؤكد جملس األمن جمددا دعوته الدول األعـضاء إىل مواصـلة تنفيـذ القـرار               ”  
ــة أو عـــد وســـائل مـــن بينـــها  وذلـــك ب، )٢٠٠٠ (١٣٢٥  وضـــع خطـــط عمـــل وطنيـ

 . وتنفيذهااستراتيجيات أخرى على الصعيد الوطين
 ١٣٢٥ويسلِّم جملـس األمـن بأمهيـة مـسامهة اتمـع املـدين يف تنفيـذ القـرار                   ”  

، وخباصـة مـع الـشبكات       هويشجع الدول األعضاء على مواصلة التعاون معـ       ) ٢٠٠٠(
 . القراراذهزا لتنفيذ واملنظمات النسائية احمللية تعزي

ويتطلع جملس األمن إىل تقرير الفريق الرفيع املـستوى املعـين باالتـساق علـى               ”  
نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنميـة واملـساعدة اإلنـسانية والبيئـة ويأمـل أن           

م  حيال املرأة والـسال  ا منسق ادورا يف كفالة اتباع األمم املتحدة ج      التقرير  يلعب هذا   
 .واألمن

ــة األول   ”   ــر املتابعـ ــن بتقريـ ــن ا ويرحـــب جملـــس األمـ ــدم مـ ــام  املقـ ألمـــني العـ
)S/2006/770 (  خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنفيذ قرار جملـس           بشأن

ويطلـــب الـــس إىل .  بأكملـــهايف منظومـــة األمـــم املتحـــدة) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن  
 ورصــدها واستعراضــها وجعلــها كــال  حتــديث خطــة العمــل األمــني العــام أن يواصــل  

لـس وفقـا ملـا نـص عليـه بيـان رئـيس        ا إىل  يف هـذا الـشأن  وأن يقـدم تقـارير  متكـامال  
 .“)S/PRST/2005/52 (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٧جملس األمن املؤرخ 

 


