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ــة اإلقلي ــاألمر مي . وأكــد ممثــل املكســيك  )٣٨(األخــرىاملهتمــة ب
أيضا على أمهية حتسني التنسيق بـني جلـان اجلـزاءات واجلهـات     
الفاعلة األخرى، مبا يف ذلـك الوكـاالت اإلنسـانية واملنظمـات     

  .  )٣٩(احملليةوالدولية غري احلكومية 
__________ 

 (غينيا). ١١(الصني)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

تعزيـز قـدرة األمانـة    لني كلمدعا عدد مـن املـت  وأخريا،   
ون آخــر طالــب، يف حــني )٤٠(م تنفيــذ اجلــزاءاتالعامــة يف دعــ

لــدول األعضــاء الــيت تفتقــر إىل  لتــوفري املــوارد املاليــة الكافيــة  ب
  .)٤١(داملوار
__________ 

 (املكسيك). ٢٣ (فرنسا)؛ والصفحة ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

(اجلمهوريـة   ١٦(غينيـا)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
 (املكسيك). ٢٣العربيةالسورية)؛ والصفحة 

  املرأة والسالم واألمن - ٤٦
  اإلجراءات األولية

تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املقــرر املــؤرخ    
 ١٣٢٥): القرار ٤٢١٣(اجللسة  ٢٠٠٠

)٢٠٠٠(  
تشــــــــرين  ٢٤ودة يف ، املعقــــــــ٤٢٠٨يف اجللســــــــة   

، أدرج جملـس األمـن يف جـدول أعمالـه     ٢٠٠٠األول/أكتوبر 
ويف تلــك اجللســة، ‘‘. الم واألمــناملــرأة والســ’’البنــد املعنــون 

ستمع اجمللس إىل إحاطات إعالمية من األمني العـام، واألمـني   ا
العام املساعد واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسـانية والنـهوض   

ــديرة   ــاملرأة، وامل ــائي    ب ــم املتحــدة اإلمن ــة لصــندوق األم التنفيذي
 )١(للمــرأة، وتلــت ذلــك بيانــات أدىل هبــا مجيــع أعضــاء اجمللــس 

وممثلو إثيوبيا واستراليا واإلمارات العربيـة املتحـدة وإندونيسـيا    
ــا املتحــدة      ــة ترتاني ــيالروس ومجهوري وباكســتان وبوتســوانا وب

ــا  ــة كوري ــة وجنــ   ومجهوري ــو الدميقراطي ــة الكونغ وب ومجهوري
ــربص      ــاال وق ــنغافورة وغواتيم ــابوي وس ــدا وزمب ــا وروان أفريقي
وكرواتيا وليختنشـتاين ومصـر ومـالوي وموزامبيـق والنـرويج      

__________ 

أدىل ممثــل فرنســا ببيــان بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب: وأعربــت     )١(  
إســــتونيا وبلغاريــــا وبولنــــدا واجلمهوريــــة التشــــيكية ورومانيــــا 

والتفيا وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا     وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص
 عن تأييدها للبيان.

ونيبــال ونيوزيلنــدا (بالنيابــة عــن منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ)  
  واهلند واليابان.

وأشار األمني العام إىل أن األمم املتحدة تبذل جهـودا    
اء يف بعثاهتا اخلاصـة حبفـظ السـالم    خاصة لتعيني مزيد من النس
ــادة الــ    ــاء الســالم، ولزي ــع   ووبن عي بالقضــايا اجلنســانية يف مجي

عملياهتــا. واعتـــرف بـــأن متثيـــل املـــرأة مـــا زال دون املســـتوى  
املطلوب على مستوى صنع القرار، من منع نشـوب الرتاعـات   
إىل حل الرتاعات إىل املصاحلة بعـد انتـهاء الـرتاع. وطلـب إىل     

ــاة يف   اجمللـــس  ــرأة والفتـ ــة للمـ ــاعد علـــى كفالـــة احلمايـ أن يسـ
حــاالت الــرتاع، وتقــدمي مقتــريف العنــف ضــد النســاء يف أثنــاء   

مكاهنا الصحيح علـى   احتالل املرأة من نيالرتاع للعدالة، ومتك
علــى مائــدة صــنع القــرارات املتعلقــة  مــع الرجــل قــدم املســاواة

  .)٢(بقضايا السالم واألمن
ة املسـاعدة واملستشـارة اخلاصـة    وأشارت األمينة العام  

للقضـــايا اجلنســـانية والنـــهوض بـــاملرأة إىل أن مشـــاركة املـــرأة 
ضــرورية يف مجيــع مراحــل مفاوضــات الســالم، ويف التخطــيط 
للمســــتقبل، ويف إعــــادة البنــــاء، ويف وضــــع االســــتراتيجيات 

__________ 

  )٢(  S/PV.4208،  ٤-٣الصفحتان. 
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الوقائية الالزمة لتجنب نشوب الرتاعات. ويف معـرض اإلفـادة   
صلت إليها دراسة استغرقت ثـالث سـنوات   عن النتائج اليت تو

لتعميم منظـور جنسـاين يف عمليـات السـالم املتعـددة األبعـاد،       
يف املائــة يف أي بعثـــة   ٣٠أوضــحت أن وجــود نســـاء بنســبة    

ن النســاء احملليــات وينمــي الثقــة واالطمئنــان بــني الســكان  ميكّــ
ــى      ــرأة عل ــالنظر إىل أن امل ــد أخــرى. وب ــة فوائ ــيني، يف مجل احملل

د احمللـي متثـل أحـد املـوارد اهلامـة كـذلك، اعترفـت بـأن         الصعي
عملية بناء القدرات الالزمة للقيـادة واحلوكمـة الـيت يتصـدرها     
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي  
للمرأة قد سهلت كـثريا متكـن املـرأة مـن القيـام بـأدوار هامـة.        

ــاج االع    ــة أمــور، بإدم ــت، يف مجل ــارات اجلنســانية يف  وطالب تب
واليـة البعثــات واملبـادئ التوجيهيــة للمـثلني اخلاصــني؛ وإنشــاء    
وحدات جنسانية يف مواقع البعثات ويف إدارة عمليـات حفـظ   
السالم؛ وبذل مزيد من اجلهـود لضـمان تعـيني املـرأة كممثلـة      
خاصة. وأخريا، أكدت أن اجملتمع الدويل لن يبلغ أبـدا الرؤيـة   

األمم املتحدة بدون مشاركة املـرأة علـى قـدم     ملة يف ميثاقاجمل
 املساواة وبشكل منصف يف مناصب صنع القرار داخـل األمـم  

  .)٣(املتحدة ويف الدول األعضاء ويف اجمللس كذلك
وأبلغـــت املـــديرة التنفيذيـــة لصـــندوق األمـــم املتحـــدة   
للمرأة أعضاء اجمللس عن اجلهود اليت يبذهلا الصـندوق  اإلمنائي 

السياسـي واملـايل والـتقين ملشـاركة املـرأة يف بنـاء       حلشد الـدعم  
السالم. ورأت أنه تتاح خالل فترة االنتقال إىل السالم فرصـة  
فريدة لتطبيـق إطـار يتسـم مبراعـاة املنظـور اجلنسـاين مـن أجـل         
تنمية البلد املعين. وأعربت عن قلقها إزاء أمور من بينها عـدم  

ــة واملســاعدة اإلنســانية املق    ــة احلماي ــدم   كفاي ــرأة؛ وع ــة للم دم
حلقـوق املـرأة. وأوضـحت    احلمايـة  التسـويات السياسـية   توفري 

احلاجــة إىل دراســة كــل جانــب مــن العواقــب املترتبــة علــى        
أوصـت  الرتاعات بالنسبة للمرأة لتوجيه العمـل يف املسـتقبل. و  

__________ 

 .٨-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  

لــذلك بــأن يكفــل اجمللــس، يف مجلــة أمــور، التركيــز يف مراقبــة  
عمليــات حفــظ الســالم  يف حقــوق اإلنســان والتحقــق منــها و 

على االنتهاكات القائمة علـى نـوع اجلـنس وحقـوق اإلنسـان      
للمــرأة؛ واملطالبــة بتــدريب مجيــع أفــراد قــوات حفــظ املكفولــة 

السالم على مسؤولياهتم جتاه النساء واألطفال؛ وإعداد مدونـة  
لقواعد السلوك اخلاصـة بـأفراد حفـظ السـالم وحتديـد شـروط       

اجلنسي يف أجـواء حفـظ السـالم؛     واضحة لإلبالغ عن العنف
اختــاذ العمليــات امليدانيــة تــدابري خاصــة حلمايــة النســاء وكفالــة 

والفتيات مـن االغتصـاب وأشـكال العنـف اجلنسـي األخـرى؛       
مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية يف عناصـر بنـاء السـالم       وضمان 

    .)٤(يف أي عملية
وأعــرب املمثلــون، يف بيانــاهتم، عــن التقــدير للــدور        

لرائد الذي يضطلع بـه صـندوق األمـم املتحـدة للمـرأة وغـريه       ا
من هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا يف محايـة وضـمان السـالم    
 واألمــن للنســاء والفتيــات، وعــن تأييــدهم خلطــة عمــل ناميبيــا  
بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليات دعم السـالم  

ــاد  ــددة األبع ــود بتعريــف ا  املتع ــة  . ورحبــت الوف ــة اجلنائي حملكم
الدوليـــة للجـــرائم مـــن قبيـــل االغتصـــاب والتعـــذيب اجلنســـي  

سترقاق اجلنسي بأهنا جرائم حـرب.  واإلخصاب القسري واال
ــاده أن القضــايا       كمــا أعــرب عــدد مــن املمــثلني عــن رأي مف

ــاف يف    ــكل كـ ــاجل بشـ ــانية مل تعـ ــين  اجلنسـ ــق املعـ ــر الفريـ تقريـ
  .)٥(راهيمي)(تقرير االب بعمليات األمم املتحدة للسالم

وأعــرب كــثري مــن املمــثلني عــن القلــق إزاء اســتغالل     
النســاء والفتيــات واســتهدافهن كأحــد األســلحة االســتراتيجية  
ــاء       ــر إىل النسـ ــن النظـ ــذروا مـ ــك، حـ ــم ذلـ ــرب؛ ورغـ يف احلـ
والفتيات باعتبارهن جمرد ضحايا للرتاعات ولسـن مشـاركات   

املـرأة  فيها. وشدد معظم املتكلمني على ضـرورة ضـمان متثيـل    
__________ 

 .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

  )٥(  S/2000/809. 
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على مجيع مستويات عملية صنع القرار، مبـا فيهـا الدبلوماسـية    
الوقائية وحفظ السـالم وبنـاء السـالم. وأهـابوا لـذلك بالـدول       
األعضاء أن تقدم بعض النساء املؤهالت للنظـر يف تعيينـهن يف   

  املستويات الرفيعة.
عالوة على ذلك، دعت وفود كثرية، يف مجلة أمـور،    

ت مــن العقــاب علــى ارتكــاب العنــف   فــالإىل وضــع حــد لإل 
اجلنسي والقائم على نوع اجلنس يف حـاالت الـرتاع؛ واحتـرام    
ــانون حقــوق اإلنســان؛ وتعمــيم     ــدويل وق ــانون اإلنســاين ال الق
منظور جنساين يف مجيع العمليات املتعددة األبعاد؛ والتـدريب  
املالئم على توعية األفراد باملسـائل اجلنسـانية؛ وإدمـاج وحـدة     

ة يف مجيع بعثات حفظ السالم؛ واملزيد من متثيل املـرأة  جنساني
بوصفها ممثلة خاصـة لألمـني العـام، ومبعوثـة خاصـة، وسـفرية       
لألمم املتحدة؛ وإعـداد قائمـة بالنسـاء املـؤهالت؛ واالعتـراف      

  باملرأة كمعلمة للسالم.
الواليــات املتحـدة التقــدم الـذي حققــه    ةممثلـ  توأبـرز   

تــؤدي جهــوده  ن حيــرص علــى أالاجملتمــع الــدويل، وضــرورة أ
أن  تمن أجل متكني املرأة حبال إىل اإلضـرار بالرجـل. وأضـاف   

اجملتمــع الــدويل حباجــة إىل الســعي مــن أجــل املســاواة، ولــيس   
املعاملة اخلاصة، ووضع مبادرات ملموسـة لـدعم الوعـود الـيت     

. وأصر ممثل بـنغالديش علـى جتنـب    )٦(للمرأةا سبق أن تعهد هب
ــزم  اإلجــراءات الشــ ــه يل أال يهــدف اجملتمــع  كلية وأشــار إىل أن

الدويل من وراء متثيل املرأة للظهور فحسب، بل أن يرمـي إىل  
وأشــار ممثــل  .)٧(أن يكــون متثيلــها أوســع نطاقــا وأكثــر فعاليــة  

إندونيسيا إىل أن إحدى اخلطوات اهلامة اليت اختذت يف املـؤمتر  
ــاملرأة يف بــيجني عــام    تتمثــل يف  ١٩٩٥العــاملي الرابــع املعــين ب

التشديد على أن إشراك املرأة يف صنع القرار ليس جمرد مسـألة  
و عملية تستتبع ايضا املزيـد مـن   حصص ختصص للمرأة، بل ه

__________ 

  )٦(  S/PV.4208،  ١٨الصفحة. 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

ــارات  ــاة االعتبـ ــاني مراعـ ــام  ةاجلنسـ ــه عـ ــن نفـــس   .)٨(بوجـ ومـ
املنطلق، الحط ممثل نيبال أن احلصص املخصصـة علـى أسـاس    

عية، وليس احلصـة،  جنساين معقولة كإجراء سريع، ولكن النو
  .)٩(على مكاسب املرأة تبقيهي اليت 
 تشــرين األول/ ٣١، املعقــودة يف ٤٢١٣ويف اجللســة   
، وجـــه الـــرئيس (ناميبيـــا) اهتمـــام اجمللـــس إىل ٢٠٠٠كتـــوبر 

ــرار  ــد باإلمجــاع    )١٠(مشــروع ق ــه للتصــويت واعُتم ؛ ومت طرح
قـام اجمللـس بـأمور، مـن      وبه)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥بوصفه القرار 

  ه:بينها أن
حث الدول األعضاء على ضمان زيادة متثيل املرأة على مجيـع    

مستويات صنع القـرار يف املؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملنـع       
  الصراعات وإدارهتا وحلها؛

 شــجع األمــني العــام علــى تنفيــذ خطــة عملــه االســتراتيجية         
  ؛)١١(لتحسني وضع املرأة يف األمانة العامة

ى تعــيني املزيــد مــن النســاء كممــثالت حــث األمــني العــام علــ  
  ؛ومبعوثات خاصات للقيام باملساعي احلميدة بامسه

حث كذلك األمني العام على السعي إىل زيادة دور املـرأة يف    
  ؛عمليات األمم املتحدة امليدانية

طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يـــزود الـــدول األعضـــاء مببـــادئ    
ة وحقوقهـــا واحتياجاهتـــا توجيهيـــة ومـــواد تدريبيـــة بشـــأن محايـــة املـــرأ

  ؛اخلاصة
حث الدول األعضاء على زيادة تربعاهتا املالية ودعمها التقين   

ــة للمنظــور       ــدريب املراعي ــداد جلهــود الت ــا يف جمــال النقــل واإلم ودعمه
  ؛اجلنساين

__________ 

  )٨(  S/PV.4208 (Resumption 1)، ٣١ة الصفح. 

  )٩(  S/PV.4208 (Resumption 2)،  ١٣الصفحة. 

  )١٠(  S/2000/1044. 

 .Corr.1و  A/49/587انظر   )١١(  
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طلب إىل مجيع األطراف يف الصراع املسلح أن حتترم احترامـا    
نسـاء والفتيـات ومحايتـهن    كامال القانون الدويل املنطبـق علـى حقـوق ال   

  ؛وخاصة باعتبارهن مدنيات
إىل أن تتخـذ   أيضا مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة ادع  

تــدابري خاصــة حتمــي الفتيــات والنســاء مــن العنــف القــائم علــى أســاس   
اجلــنس يف حــاالت الصــراع املســلح، ال ســيما االغتصــاب واألشــكال    

  األخرى لإليذاء اجلنسي؛
إىل القيام بدراسة ألثر الصـراع املسـلح علـى     األمني العام ادع  

املرأة والفتاة، ودور املرأة يف بنـاء السـالم، واألبعـاد اجلنسـانية لعمليـات      
  .السالم وحل الصراعات

تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املقــرر املــؤرخ    
ــة  ٢٠٠١ ): بيـــــان مـــــن  ٤٤٠٢(اجللســـ
  الرئيس

 تشـــرين األول/ ٣١، املعقـــودة يف ٤٤٠٢يف اجللســـة   
، )١٢(، أدىل الرئيس (أيرلندا) ببيان باسم اجمللـس ٢٠٠١ر أكتوب
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه 

كد اجمللس من جديد تأييده القوي لزيادة دور املرأة يف اختاذ أ  
القرارات فيما يتعلق مبنع الصراعات وحلـها، وجـدد دعوتـه الـدول إىل     

اتفاقـــات للســـالم  إشـــراك املـــرأة يف املفاوضـــات املتعلقـــة بالتوصـــل إىل
ــادة      ــوطني وإع ــذها ويف وضــع الدســاتري واســتراتيجيات إعــادة الت وتنفي
ــة والعمليــات     ــدابري لــدعم اجلمعيــات النســائية احمللي ــاء، وأن تتخــذ ت البن

  ؛الوطنية حلل الصراعات
كد أمهية تعزيز وضع سياسة فعالة وواضـحة ملراعـاة املنظـور    أ  

تصـــدى يف الوقـــت نفســـه اجلنســـاين يف مجيـــع السياســـات والـــربامج وت
  ؛وخباصة يف عمليات حفظ السالم للصراعات املسلحة،

ــة تراعــي       ــة ومــواد تدريبي ــادئ توجيهي جــدد دعمــه لوضــع مب
املنظور اجلنساين بشأن محاية املرأة وحقوقها واحتياجاهتا اخلاصـة فضـال   

__________ 

  )١٢(  S/PRST/2001/31. 

 ؛عــن أمهيــة إشــراك املــرأة يف مجيــع تــدابري حفــظ الســالم وبنــاء الســالم   
جبميع البلـدان املسـامهة بقـوات إدمـاج هـذه العناصـر يف        ب اجمللساهأو

  ؛براجمها الوطنية لتدريب أفراد حفظ السالم
رحب باملقترحات احملددة اليت قدمها األمني العام والرامية إىل   

تعزيز وحدة أفضل املمارسات التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم عن 
مسـتويات رفيعـة بقـدر    طريق تعيني مستشارين للشؤون اجلنسانية علـى  

  ؛كاف
ــيني نســاء كممــثالت خاصــات         ــى تع ــام عل حــث األمــني الع

ومبعوثات لـه للقيـام مبهـام املسـاعي احلميـدة بامسـه، وفقـا خلطـة العمـل          
  .االستراتيجية اليت أعدها

تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املقــرر املــؤرخ    
ــة  ٢٠٠٢ ): بيـــــان مـــــن  ٤٦٤١(اجللســـ
  الرئيس

متوز/يوليــــــه  ٢٥يف  ، املعقــــــودة٤٥٨٩يف اجللســـــة    
ــة مـــن وكيـــل   ٢٠٠٢ ــتمع اجمللـــس إىل إحاطـــات إعالميـ ، اسـ

األمـــني لعمليـــات حفـــظ الســـالم، واألمينـــة العامـــة املســـاعدة 
ــهوض     ــانية والنـ ــايا اجلنسـ ــة بالقضـ ــة املعنيـ ــارة اخلاصـ واملستشـ
ــائي       ــم املتحــدة اإلمن ــة لصــندوق األم ــديرة التنفيذي ــاملرأة، وامل ب

ــات أدىل     ــك بيان ــت ذل ــرأة، وتل ــس    للم ــع أعضــاء اجملل ــا مجي هب
وجامايكا ومجهورية كوريا والـدامنرك (بالنيابـة   وممثلو استراليا 

ــاد األورويب ــيلي ) )١٣(عــــــن االحتــــ ــادا وشــــ ــدا وغرينــــ وكنــــ
  وليختنشتاين ونيوزيلندا ونيجرييا واليابان.

وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم أن والحظ   
ــات     ــاة املنظــور اجلنســاين يف عملي ــيم مراع ــظ الســالم  تعم حف

تضـرر مـن الـرتاع،    تاجملتمـع   شـرائح م بـأن مجيـع   يتسـل بال يتعلق
ــع     ــة، وأن مجي ــان بطــرق خمتلف اجملتمــع  شــرائحيف بعــض األحي

__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١٣(  
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. ومالطة وهنغاريا
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دور تؤديــه يف املســاعدة علــى إهنــاء العنــف وإرســاء   هلــا  أيضــا
فتـرض  كـان ي دام. وأقر بـأن اجملتمـع الـدويل    مستلسالم اأسس 
ــ خطــأً ، وهــذا غــري بــني اجلنســني انيــزمي ال ع والســالمارتأن ال

. وذكــر بالتفصــيل التقــدم الــذي أحرزتــه اإلدارة يف     صــحيح
ــرار   ــذ القـــ ــاالت  ٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيـــ ــيما يف جمـــ )، وال ســـ

تصـدي لالجتـار   والالتصدي للعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس؛     
إدراج املنظـــورات اجلنســـانية يف عمليـــة وبالنســـاء واألطفـــال؛ 

؛ هموإعـادة إدمـاج   همتسرحيوالالجئني واملشردين  نزع سالح
ــرأة يف اإلصــالح الدســتوري واالنتخــايب      وتيســري مشــاركة امل
ــة      ــص املناعـ ــريوس نقـ ــار فـ ــة انتشـ ــة؛ ومكافحـ واإلدارة املدنيـ

ــعالتأكيــد علــى أن اجمللــس   أعــادالبشــرية/اإليدز. وأخــريا،   يتب
حفـظ   أفـراد قـوات  مشـاركة   إزاء اسياسة عدم التسامح مطلق

اجلنســي والتحــرش، واالجتــار   الســالم يف أعمــال االســتغالل   
 .  )١٤(بالنساء والفتيات

واملستشـارة اخلاصـة    ةاملسـاعد  ةالعام ةاألمينأشارت و  
إىل أن االسـتنتاج الرئيسـي   للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة  

نـص   ، الـيت املرأة والسالم واألمـن ب املتعلقةلدراسة األمني العام 
اإلعــداد، هــي ال تــزال قيــد و)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥القــرار  اعليهــ
السـالم املسـتدام واألمـن الـدائم بـدون      ال ميكن أن يتحقـق   هأن

أن كما سلطت الضوء علـى   مشاركتها الكاملة.املرأة ومتكني 
االفتقـار إىل اإلرادة   تتمثـل يف الدراسـة   أظهرهتاالتحديات اليت 

السياسية لالعتراف باملرأة كشريك على قدم املسـاواة، وعـدم   
ترمجة املساواة بني اجلنسـني إىل سياسـات    كيفيةل الكايف فهمال

أفضل املمارسات. وذكرت أيضـا بعـض التوصـيات     تعديلأو 
 ضـــرورة تقـــدمي، يف مجلـــة أمـــور، وهـــي الـــواردة يف الدراســـة

ليــات دمــاج املنظــور اجلنســاين يف عمإلالــدعم الكامــل اجمللــس 
مستشــارين للشــؤون   وتعــيني؛ الســالم والعمليــات اإلنســانية  

ج املــوارد املاليــة الالزمــة   ادروإ ؛مجيــع البعثــات  اجلنســانية يف 
__________ 

  )١٤(  S/PV.4589 و Corr.1,،  ٦-٣الصفحات. 

قاعــدة بظ افــتحاالو ؛يف ميزانيــات البعثــاتللــربامج اجلنســانية 
  .)١٥(اجملتمع املدينملنظمات بيانات 

ــ   ــة للصــندوق وأبلغــت امل اإلمنــائي للمــرأة ديرة التنفيذي
ل أعضاء اجمللس أهنا عينت خبريين مستقلني إلجراء تقييم شـام 

اع املســلح علــى املــرأة، ودور  رتثــر الــأل داينعلــى الصــعيد امليــ 
التقريـر،   صـدور قبـل   ،اجمللـس  أطلعـت واملرأة يف بنـاء السـالم.   

، يف مجلة أمور، إدمـاج  وهي النتائج الرئيسية والتوصياتعلى 
 ؛املــرأة يف بــرامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج      

؛ وتعزيـز آليـات   ت السـالم حصص للمرأة يف عمليا صيصختو
األمــني العــام بعــدم  مطالبــةدعم لــات التأديبيــة ليــتحقيــق واآلال

األمــم  الــيت يرتكبــها موظفــو قــا إزاء االنتــهاكاتطلمالتســامح 
  .)١٦(املتحدة

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥قــرار ال بــأن معظــم الوفــود تأقــرو  
قــوم هبــا يتعزيــز مكانــة املــرأة يف األعمــال الــيت  ل عامــل حاســم

، الكامـل. وأثنـت   هتنفيذلس على كفالة اجمللس، وشجعت اجمل
ــور،  ــة أم ــى  يف مجل ــهحرزذي أالتقــدم الــ عل ــذ  اإلدارة ت يف تنفي

ــرار  ــندوق  ؛ وعلـــى)٢٠٠٠( ١٣٢٥القـ ــائي عمـــل الصـ اإلمنـ
، ابيــة يف القــانون اإلنســاين الــدويل   ؛ والتطــورات اإلجيللمــرأة

احملكمة اجلنائيـة الدوليـة االغتصـاب وغـريه     تعريف يف ذلك  مبا
ا جــرائم حــرب وجــرائم مــن أشــكال العنــف اجلنســي بوصــفه

  ضد اإلنسانية.  
األمــم املتحــدة  سياســة ممــثلني حمبــذين  ة عــدتكلــم و  

إزاء االســتغالل اجلنســي مــن  امطلقــعــدم التســامح املتمثلــة يف 
قواعـد  لمدونة وضع إىل  واجانب موظفي األمم املتحدة، ودع

تأديبيــة للعنــف اجلنســي. وأيــد بعــض     تنفيــذ آليــة  الســلوك و
اجلنسـاين  كفالة إدماج املنظور  ضرورةر، الوفود، يف مجلة أمو

زيــادة مشــاركة املــرأة يف مجيــع  و؛ علــى نطــاق األمــم املتحــدة 
__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٥(  

 .١٦ و ١٠-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٦(  
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، مبا يف ذلـك  ويات يف عمليات السالمعلى مجيع املستاملراحل 
املمثــل اخلــاص واملبعــوث اخلــاص   نصــيبملالنســاء  زيــادة تعــيني
 انيةوإنشاء وظيفة مستشار أقـدم للشـؤون اجلنسـ    ؛لألمني العام

توثيق التعاون مع املنظمـات  و؛ يف إدارة عمليات حفظ السالم
اعــات. رتوالقضــاء علــى األســباب اجلذريــة لل  ؛غــري احلكوميــة

ضــحايا تكــّن مــا كــثريا وأكــد عــدد مــن املــتكلمني أن النســاء  
ــ ــفل اتومرتكب ــى الســواء  لعن وأن مــن ، خــالل الرتاعــات  عل

 ذلك يف االعتبار.  هج ُنالتأخذ  الضروري أن

تشـــــــرين  ٢٨، املعقـــــــودة يف ٤٦٣٥لســـــــة يف اجلو  
تقريـر   هيف جـدول أعمالـ  اجمللس  درجأ، ٢٠٠٢كتوبر أاألول/

األمــني  وأشــار .)١٧(األمــني العــام عــن املــرأة والســالم واألمــن  
أنـه علـى الـرغم مـن اجلهـود اإلجيابيـة املبذولـة،        التقرير هذا يف 
ــهجي     ال ــكل منـ ــانية بشـ ــورات اجلنسـ ــدرج املنظـ ــع تـ يف مجيـ

ــه ال يــزال هنــاك    األنشــ طة املتصــلة بالســالم واألمــن. وأقــر بأن
ألطـر القائمـة   لذ الكامـل  يـ نفالتالكثري مما ينبغـي عملـه لضـمان    

). ٢٠٠٠( ١٣٢٥والتوصيات الـواردة يف قـرار جملـس األمـن     
م لـــن يتحقـــق دون املشـــاركة  داســـتوأشـــار إىل أن الســـالم امل

 مجلــة ، يفأخــريا ىتســاوية للمـرأة والرجــل. وأوصـ  الكاملـة وامل 
إدراك مدى ما تتعرض له املرأة والفتـاة مـن انتـهاكات    بأمور، 

ــاء الــ   ضــمان أال تشــمل  و؛ ع املســلحرتاحلقوقهــا اإلنســانية أثن
ــع       ــرتكيب مجي ــاء مــن القصــاص مل ــواردة اإلعف ــو ال أحكــام العف
ــادة    ــانية واإلبـ ــرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنسـ جـــرائم احلـــرب واجلـ

؛ ب بسـبب نـوع اجلـنس   اجلماعية، مبا فيهـا اجلـرائم الـيت ترتكـ    
إدمـاج  وكفالة التشاور مع اجملموعات والشـبكات النسـائية؛   و

ــانية يف  يف اجمللـــس و الـــيت يوفـــدها بعثـــاتالاملنظـــورات اجلنسـ
تصـنيف البيانـات الــيت   و ؛واليـات مجيـع بعثـات حفــظ السـالم    

حسـب نـوع    والتقـديرات يف البحـوث والتقييمـات    هامجعيتم 
 وارد املاليـة والبشـرية الالزمـة   املـ  ضمان توفريو؛ اجلنس والعمر

؛ ووضع استراتيجيات وخطط لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين
__________ 

  )١٧(  S/2002/1154. 

ــرامج     عمــل واضــحة بشــأن إدمــاج املنظــورات اجلنســانية يف ب
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.  

إعالميـة  ويف اجللسة نفسها، استمع اجمللس إىل إحاطة   
ئيس اجمللـس  كل من ر هبا أدىل وتلتها بياناتمن األمني العام، 

ــاعي  ــادي واالجتمـ ــس،  و، االقتصـ ــاء اجمللـ ــع أعضـ ــومجيـ  وممثلـ
ــنغالديش،  ،باكســتانوإندونيســيا، وســتراليا، ا جامايكــا، ووب

 لنيابــة عــنوالــدامنرك (با ،وجنــوب أفريقيــا ،ومجهوريــة كوريــا
 ،)١٩()، وشــــيلي، والفلــــبني، وفرتويــــال   )١٨(االحتــــاد األورويب 

منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ)،   جمموعــة لنيابــة عــنوفيجــي (با
والنمســا ناميبيــا، واملغــرب، وليختنشــتاين، ومصــر، ووكنــدا، 

اهلنــد، و نيوزيلنــدا،و)، )٢٠(شــبكة األمــن البشــري لنيابــة عــن(با
 .  اليابانو

ــرأة تعــاين مــن         ــه إذا كانــت امل ــام أن وأكــد األمــني الع
حــل إىل فتــاح امل فهــي أيضــاالرتاعــات بصــورة غــري متناســبة،  

ملـرأة يف  زيادة متثيـل ا على أمهية ، يف مجلة أمور، شدداع. ورتال
ء على أعلـى  تعيني مزيد من النساو؛ مفاوضات السالم الرمسية

السـتغالل اجلنسـي   لتصـدي ل وتعزيـز ا ؛ املستويات صنع القـرار 
حبيــث علــى نطــاق واســع  بنــاء القــدرات و؛ للنســاء والفتيــات
يف  دورهــن بشــكل كامــل مزيــد مــن النســاء   ميكــن أن تــؤدي

 .  )٢١(الكثري من األنشطة اليت تدعم السالم
__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١٨(  
فيا وليتوانيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والت

 ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

دعـــي املوظـــف املســـؤول مبكتـــب املستشـــارة اخلاصـــة للقضـــايا    )١٩(  
ــه مل     ــاملرأة إىل املشــاركة يف املناقشــة ولكن ــهوض ب اجلنســانية والن

 يدل ببيان.

يشمل أعضاء الشـبكة األردن وأيرلنـدا وتايلنـد وجنـوب أفريقيـا        )٢٠(  
ــرويج والنمســا  وســلوفينيا وسويســرا وشــ  ــدا ومــايل والن يلي وكن

 وهولندا واليونان.

  )٢١(  S/PV.4635،  ٥-٣الصفحات. 
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ــام    و   ــني العـ ــيات األمـ ــاهتم توصـ ــون يف بيانـ ــر املمثلـ أقـ
واملتابعـة   كامـل ال تنفيـذ اليف مجلة أمـور،   ،وا، وطلبهستنتاجاتوا

ــة و ــا املاملنتظمــ ــررة لألحكــ ــرار  تكــ ــواردة يف القــ  ١٣٢٥م الــ
ــراء ؛ )٢٠٠٠( ــاالت وإجـ ــم   اتصـ ــزة األمـ ــني أجهـ ــة بـ منتظمـ
أولويـــة تعطـــي خطـــة  وضـــع؛ وظمـــات النســـائيةتحـــدة واملنامل
ــواردة يف ل ــيات الـ ــة    لتوصـ ــراءات املقبلـ ــأن اإلجـ ــر بشـ ؛ التقريـ

ــواردوختصــيص  ــدعم القضــايا اجلنســانية   م ــة ل خــذ ؛ واألكافي
ــهج ب ــارات اجل ن ــة يف  ةنســانييراعــي االعتب ــة الدولي  إدارة العدال
ثـين  وأالتمثيل املنصف للقاضيات يف احملكمة اجلنائية الدولية. و
من املمثلني على اجلهود اليت تبذهلا إدارة عمليـات حفـظ    ثريك

إىل التجربــة  وا) وأشــار٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــذ القــرار لالســالم 
بعثـات   ةة يف عـد مستشـار للشـؤون اجلنسـاني    إلدماجالناجحة 

أهـداف   حتديـد ، فضـال عـن اعتـزام األمـني العـام      فظ السالمحل
غيـة  ات له، بممثالت أو مبعوثات خاصكتعيني النساء لحمددة 
 .  ٢٠١٥التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام  حتقيق

اململكة املتحدة إىل أن أحـد العناصـر الـيت     وأشار ممثل  
ــا  ــر  جــاء ذكره ــم   وضــعاحلاجــة إىل هــي يف التقري عمــل األم

إطــار املســاعدة  داخــلاملتحــدة بشــأن املــرأة والســالم واألمــن  
ومـة األمـم   أنـه ينبغـي ملنظ   اإلنسانية األوسع نطاقـا. كمـا ذكـر   

الـربامج   متشعبة تدمج ذلك العمـل يف طرق بتعمل أن املتحدة 
ــة ــدث)٢٢(امليدانيـ ــ ت. وحتـ ــاد    ةممثلـ ــن االحتـ ــة عـ ــدامنرك بالنيابـ الـ

ــواألورويب،  ــر  فالحظـــت خلـ ــارةالتقريـ ــن اإلشـ ــرة  مـ إىل نشـ
لقانون اإلنسـاين  باتقيد قوات األمم املتحدة  بشأناألمني العام 

ــدويل ــ)٢٣(ال ــى  يت، ال ــرات صــحيحة عــض ب تشــتمل عل عــن  فق
عن رأي مفاده أن مجيع العمليـات   ت، وأعرباألمور اجلنسانية

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

  )٢٣(  ST/SGB/1999/13. 

العسـكرية الـيت تــأذن هبـا األمــم املتحـدة ينبغــي أن تعمـل وفقــا      
 .  )٢٤(لنشرةتلك ال

ألن املعهـد الـدويل    افرتويـال عـن أسـفه    ةممثلوأعربت   
ــاملرأة    للبحــث ــهوض ب ــن أجــل الن ــدريب م مل يستشــر يف  والت

ــر  ــه هيئــ األمــني العــام إعــداد تقري ة األمــم املتحــدة  ، رغــم كون
ــيت هلــ   ــدة ال ــة حمــددة ملعاجلــة قضــايا امل   الوحي ــني  ا والي ســاواة ب

 .  )٢٥(اجلنسني وتدريب املرأة

ــه      لتحقيــق دعــوات رغــم وجــودوأكــد ممثــل اهلنــد أن
ــالتــوازن بــني اجلنســني يف تكــوين قــوات حفــظ الســالم،     إن ف

ب هــذه وفــده تســاوره بعــض الشــكوك بشــأن مــدى استصــوا 
 .  )٢٦(اخلطوة عامة

ــودة يف  ٤٦٤١يف اجللســة و    تشــرين األول/ ٣١املعق
مــرة أخــرى  هيف جــدول أعمالــاجمللــس  درجأ، ٢٠٠٢أكتــوبر 

 .  )٢٧(تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن

ويف اجللسـة نفســها، أدىل الــرئيس (الكــامريون) ببيــان    
  بينها أنه:قام اجمللس بأمور، من وبه  ،)٢٨(باسم اجمللس

جملـــس األمـــن منشـــغال إزاء الـــبطء يف تعـــيني النســـاء       ظـــل  
كممثالت ومبعوثات خاصات لألمني العام، وحث األمـني العـام علـى    
زيادة عدد النساء اللوايت يعملـن كممـثالت رفيعـات املسـتوى لتحقيـق      
اهلــدف الكلــي املتمثــل يف التــوازن بــني اجلنســني. وحــث اجمللــس أيضــا   

مواصـلة تقـدمي أمسـاء مرشـحات إىل األمـني العـام        الدول األعضـاء علـى  
  ؛قاعدة بيانات إلدراجهن يف

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PV.4635 (Resumption 1)،  ٢٥الصفحة. 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

  )٢٧(  S/2002/1154. 

  )٢٨(  S/PRST/2002/32. 
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د تأكيد أمهية تعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف عمليـات حفـظ      اعأ  
  ؛السالم وإعادة البناء بعد انتهاء الصراعات

ــائيي      ــدة بيانـــات ألخصـ ــاء قاعـ ــام إنشـ طلـــب إىل األمـــني العـ
  ؛الشؤون اجلنسانية

الكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم    شــجع الــدول األعضــاء، و    
املتحدة، واجملتمـع املـدين وغـري ذلـك مـن اجلهـات الفاعلـة ذات الصـلة،         
ــأن إدمـــاج        ــل واضـــحة بشـ ــتراتيجيات وخطـــط عمـ ــى وضـــع اسـ علـ
االعتبــارات اجلنســانية يف العمليــات اإلنســانية، وبــرامج إعــادة التأهيــل    

  ؛والبناء

نسي، مبـا يف  عرب عن أسفه الستمرار حاالت االستغالل اجلأ  
  ؛ذلك االجتار باملرأة والفتاة

ن جملــس األمــن مجيــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان املتعلقــة   ادأ  
 .باملرأة والفتاة يف حاالت الصراع املسلح

ــ   ــت يف  داوالت املـ ــيت أجريـ ــرين  ٢٩الـ تشـ
 )٤٨٥٢اجللسة ( ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

 تشـــرين األول/ ٢٩، املعقـــودة يف ٤٨٥٢يف اجللســـة   
ــوبر  ــتني، اســتمع اجمللــس إىل إحــاط ٢٠٠٣أكت مــن  تني إعالمي

األقـدم   ةوكيل األمني العام لعمليات حفظ السـالم واملستشـار  
يف مجهوريـة   لشؤون اجلنسانية يف بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة    ل

مجيــع أعضــاء أدىل هبــا بيانــات وتلتــهما ، الكونغــو الدميقراطيــة
أوكرانيـا،  إندونيسـيا، و و ،سـتراليا او ،أذربيحان وممثلواجمللس، 

ــلندا، و ــا (باوأيســ ــن  إيطاليــ ــة عــ ــاد األورويبلنيابــ )، )٢٩(االحتــ
 ،)٣٠(ليشــيت، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة -وتيمــور ،وبــنغالديش

__________ 

أعربت إسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة التشـيكية         )٢٩(  
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

ُدعي ممثل مصر إىل املشاركة يف املناقشـة، ولكنـه مل يـدل ببيـان.       )٣٠(  
ــا مم    ــن فيجــي وأملاني ــت كــل م ــوزير   وكان ــذه اجللســة ب ــة يف ه ثل

 خارجيتها، وكانت هولندا ممثلة بوزير التنمية والتعاون.

ومجهورية كوريـا، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وجنـوب      
منتــدى جــزر احملــيط  لنيابــة عــنوفيجــي (با ،والفلــبني ،أفريقيــا

وليختنشــــتاين، مبيــــا، كولوو ،كنــــداو ،اهلــــادئ)، وكرواتيــــا
   واليابان. ،، وهولندااهلندووالنرويج، 

ــغ    ــظ الســالم     وأبل ــات حف ــام لعملي ــل األمــني الع وكي
اجلهود اليت تبذهلا إدارة عمليات حفظ السـالم  بأعضاء اجمللس 

يف اجملاالت اخلمسـة الرئيسـية الـيت مت التركيـز عليهـا يف القـرار       
ــادة ، وهـــي)٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــاء يف : زيـ ــدد النسـ عمليـــات عـ

ر اجلنســاين يف عمليــات حفــظ ؛ وإدمــاج املنظــوحفــظ الســالم
ــى  الســالم ــدريب عل ــريوس  قضــايا ؛ والت ــة اجلنســانية وف التوعي

بـني صـفوف   تعزيـز االنضـباط   و؛ قص املناعـة البشـرية/اإليدز  ن
ــظ الســالم   ــوظفي حف ــار بالبشــر. وشــكر    م ــة االجت ؛ ومكافح
شـؤون  الوظيفـة مستشـار   إنشاء على  تهاالدول األعضاء ملوافق

ها مؤقتا. وأشـار إىل أن  شغليف املقر، اليت مت وعمله ، اجلنسانية
ت مجيـــع البعثـــات مبجموعـــة مســـتكملة مـــن زوداإلدارة قـــد 

ــي      ــداء اجلنســ ــألة االعتــ ــي مســ ــة، تغطــ ــات التأديبيــ التوجيهــ
واالستغالل اجلنسي فضال عن أنواع أخرى من سوء السـلوك  

ــيم. ــريا،  اجلسـ ــن ا   وأخـ ــه مـ ــارة إىل مـــا يوجـ دعـــاءات باإلشـ
بارتكـــاب االعتـــداء اجلنســـي مـــن جانـــب العـــاملني يف تقـــدمي 
املساعدات اإلنسانية وأفراد قوات حفظ السـالم أشـار إىل أنـه    

ة حلفـظ  يشترط يف األفـراد الـذين تسـاهم هبـم الـدول يف عمليـ      
مستويات الرتاهـة طـوال خدمتـهم يف    السالم أن يتقيدوا بأرفع 

  .)٣١(األمم املتحدة
بعثـة  اري الشـؤون اجلنسـانية يف   كبرية مستشوقدمت   

منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    
ــة ــة تفصــيلية عضــاء اجمللــس إحاطــة  أل الدميقراطي بشــأن  إعالمي

وحدة الشـؤون اجلنسـانية التابعـة للبعثـة. وأبـرزت السـبل الـيت        
وحدة الشؤون اجلنسانية تنفيذ واليـة البعثـة   من خالهلا يسرت 

__________ 
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توصيل ونشـر  و، شطة من قبيل التدريب والبحثل أنمن خال
وتوعيــة الســكان   ،تراعــي املنظــور اجلنســاين  الــيت علومــات امل

والـدعوة   ،القيادات النسائيةلدى الكونغوليني، وبناء القدرات 
الســــالم عمليــــات شــــاركة املــــرأة يف  ملوالرصــــد والتقيــــيم  

لعمــل لعــدة نقــاط يف اخلتــام ت وعرضــوالعمليــات االنتقاليــة. 
ــة، ب املتســم ــهااألولوي ة بالعــدد الوحــدات اجلنســانيتزويــد  ومن

ــوظفني   ــن امل ــم م ــل  ، واملالئ ــامهة  ضــرورة أن تكف ــدان املس البل
وجــود نســبة كــبرية  أفراد الشــرطةبقــوات والبلــدان املســامهة بــ

   .)٣٢(من النساء بني املوظفني املعينني يف عمليات حفظ السالم
نفيـــذ تقـــدم يف تحـــدوث  الحـــظ معظـــم املـــتكلمنيو  
وظيفــة جديــدة إنشــاء ، مبــا يف ذلــك )٢٠٠٠( ١٣٢٥القــرار 

ملستشار للشـؤون اجلنسـانية يف إدارة عمليـات حفـظ السـالم،      
ل هنـاك الكـثري ممـا يـتعني القيـام      يـز  على أنـه مل  وااتفق مولكنه
ــه. و ــوبـ ــور،    ادعـ ــة أمـ ــذلك، يف مجلـ ــور إىل لـ ــج املنظـ  اتدمـ
يصــدره مــن ومــا حتليــل  مــا يقــوم بــه اجمللــس مــن في ةاجلنســاني

ج املعلومــات عــن حالــة  ، وإدراالقــرارات والواليــات اجلديــدة
فعالــة آليــات رصــد   إعــداد؛ واملــرأة يف تقــارير األمــني العــام   

__________ 
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 ؛ واقتـراح يد من املراقبة املنهجيـة للتنفيـذ  زمن القيام مبتمكني لل
 ؛ملزيــد مــن النســاء كمرشــحات للوظــائف     الــدول األعضــاء 

خاصــات ومبعوثــات   وتعــيني املزيــد مــن النســاء كممــثالت    
مـن املـتكلمني بالـدور     كـثري  واعتـرف خاصات لألمـني العـام.   

اهلــام الــذي تضــطلع بــه املنظمــات غــري احلكوميــة يف مشــاركة  
ــها يف   ــرأة ومتكين ــاء امل ــرار    رتالأثن ــا يف ذلــك نشــر الق اعــات، مب

 املتعلقـــة. ورحـــب عـــدة مـــتكلمني بالنشـــرة )٢٠٠٠(١٣٢٥
غالل اجلنســي واالعتــداء التــدابري اخلاصــة للحمايــة مــن االســت ب

 اجلنسي اليت وضعتها منظومة األمم املتحدة.  
 مـن شـأنه   جديـد  قـرار اختـاذ  أى ممثل املكسـيك أن  ور  

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقــرار امال حتــديث واســتكأن يعمــل علــى 
 ،أعضـاء األمـم املتحـدة عمومـا     هتماماواهتمام اجمللس، وإبقاء 

 .  )٣٣(على هذه املسألة اكزمر
اجملتمـع الـدويل   نظـر  يأن بأفريقيا  وأوصى ممثل جنوب  

ق لتدريب النسـاء علـى املناصـب القياديـة     يف إنشاء مراكز تفّو
  .)٣٤(يف عمليات حفظ السالم

__________ 
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