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العـام أن يقـدم إىل الـس يف غضـون سـتني       األمني وطلب إىل  
 ١٦٢٥اخليـــارات املتعلقـــة مبواصـــلة تنفيـــذ قـــراره      يومـــا تقريـــرا عـــن  

  )؛٢٠٠٥(

ــرأة        ــاركة املـ ــادة مشـ ــود لزيـ ــذل جهـ ــرورة بـ ــى ضـ ــد علـ وأكـ
باعتبارهــا مســامهة يف منــع نشــوب الصــراعات وبنــاء الســالم ومســتفيدة 

  )؛٢٠٠٠( ١٣٢٥منهما. ودعا إىل مواصلة تنفيذ قراره 

ــامل ولنـــهج وأيـــد ا   ــام الشـ ــاملي الـــذي أوصـــى األمـــني العـ  العـ
منــع  أي ،)١١٣(املســلحة تقريــره عــن منــع نشــوب الرتاعــات يفباعتمــاده 

ــة     نشــوب الصــراعات مــن األســاس املتمثــل يف معاجلــة األســباب اجلذري
إلنـذار املبكـر   املتمثل يف ضمان تفعيل آليـات ا  واملنع العملي ؛للصراعات
ــة االحتياجــات اإلنســانية    وإيصــال املوالوســاطة  ســاعدة اإلنســانية وتلبي

ــة املــدنيني وفــرض جــزاءات حمــددة اهلــدف يف مواجهــة األزمــات     ومحاي
املباشرة؛ واملنع العام عن طريق منع الصراعات القائمـة مـن االمتـداد إىل    

  أخرى؛  دول

أمـر حيـوي    األمم املتحـدة  أجهزة فعال بنيالتنسيق وأقر بأن ال  
ناســب بــني املتــوازن وضــمان ال ق اآلليــات القائمــةاتســا لكفالــة حتســني

  الوقائية؛ نشطةاألعمليات حفظ السالم و

__________ 

)١١٣(  A/60/891.  

ــأن  ورحـــب    ــرية بشـ ــالتطورات األخـ ــع املبـ ــل  نـ ــل األجـ الطويـ
نشوب الصراعات، مبا فيها أفضل املمارسات والعمل املتعلـق بالسياسـة   ل

العامـة يف جمـال إصـالح قطـاع األمــن ونـزع السـالح والتسـريح وإعــادة        
دماج وإقامة العدل يف املرحلة االنتقالية وسيادة القـانون واملمارسـات   اإل

االنتخابيـــة وبنـــاء الســـالم واحلكـــم الـــدميقراطي والتنميـــة واملســـاعدة       
  ؛اإلنسانية واحلماية والعودة اآلمنة والطوعية لالجئني واملشردين داخليا

ــن أجــل         ــك اجلهــود م ــى مواصــلة تل ــام عل ــني الع وشــجع األم
ألمـم املتحـدة باإلنـذار املبكـر ودعـم الوسـاطة وغريمهـا مـن         حتسني قيام ا

  ؛األنشطة الوقائية

وأكــد علــى أمهيــة اتبــاع ــج إقليمــي ملنــع نشــوب الصــراعات   
  ورحب بزيادة مسامهة املنظمات اإلقليمية؛

ضرورة توطيـد وتعزيـز إقامـة عالقـة أقـوى وأكثـر        وشدد على  
 التابع لالحتاد األفريقي؛تنسيقا بني جملس األمن وجملس السالم واألمن 

وشجع الدول األعضاء علـى بـذل املزيـد مـن اجلهـود لضـمان        
التشاور املالئم بني مؤسسـات اتمـع املـدين واملؤسسـات الوطنيـة، مـن       
جهة، واألمـم املتحـدة واتمـع الـدويل، مـن جهـة أخـرى، حـىت يتسـىن          

  .م واألمنإعدادها على أحسن وجه ملعاجلة الطابع العاملي ملسائل السال

    
  املرأة والسالم واألمن - ٤٣

  
بيان صـادر عـن الـرئيس يف جلسـة جملـس األمـن         

ــودة يف  ٥٠٦٦ ــوبر   ٢٨املعق تشــرين األول/أكت
٢٠٠٤  

ــن     ــس األمــ ــه جملــ ــودة يف  ٥٠٦٦يف جلســ  ٢٨املعقــ
، أدرج الس يف جدول أعمالـه  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر 

ــرأة والســالم و     ــن امل ــام ع ــني الع ــر األم ــنتقري . وخــالل )١(األم
ممـــثال  ٢٧االجتمــاع، أدىل ببيانـــات مجيــع أعضـــاء الــس و    

  .  )٢(آخر
__________ 

  )١(  S/2004/814.  

 وبـنغالديش،  وأيسـلندا،  وإندونيسـيا،  وأستراليا، ،األرجنتنيممثلو   )٢(  

 الســـورية،  العربيـــة  واجلمهوريـــة �املتحـــدة  ترتانيـــا  ومجهوريـــة

 

تشــرين  ٣١ووفقــا لبيــان أصــدره رئــيس الــس يف       
 اتقريـــرتقريـــر األمـــني العـــام كـــان  ،)٣(٢٠٠٢األول/أكتـــوبر 

ــه ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقــــرار اللمتابعــــة عــــن تنفيــــذ   )، قــــدم فيــ
ــاال   ــرار يف جمـ ــذا القـ ــذ هـ ــز تنفيـ ــيات لتعزيـ ــات توصـ ت العمليـ

ــر؛     ــذار املبكــ ــراعات واإلنــ ــع الصــ ــة؛ ومنــ ــة الدوليــ احلكوميــ
وعمليــات الســالم واملفاوضــات؛ وعمليــات حفــظ الســالم؛      
واالســتجابة اإلنســانية؛ والــتعمري بعــد انتــهاء الصــراع؛ ونــزع   

__________ 

ــة ــا، ومجهوري ــانــوب وج كوري ــلفادور ،أفريقي  ،والســويد ،والس
ــ ــا ،وكنــدا ،وفيجــي ،االوغواتيم  ،ومــايل ،وليختنشــتاين ،وكيني

 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييـا  ،والنرويج ،وناميبيا ،وميامنار ،واملكسيك
  واليابان. وهولندا، وهندوراس، واهلند،

  )٣(  S/PRST/2002/32.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ ومنـع العنـف اجلنسـاين يف    
أيضـا عـن نيتـه    حاالت الصراع املسلح والتصدي له. وأعـرب  

لتقـــدمي خطـــة عمـــل علـــى نطـــاق املنظومـــة لزيـــادة االهتمـــام  
بــاملنظورات اجلنســانية يف منــع نشــوب الصــراعات وعمليــات   

  حفظ السالم.  

ــام      ــني العـ ــل األمـ ــات وكيـ ــاع، أدىل ببيانـ ويف االجتمـ
لعمليــات حفـــظ الســالم؛ ومفوضـــة األمــم املتحـــدة الســـامية    

ندوق األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، واملــديرة التنفيذيــة لصــ 
للسكان. وأدىل ببيانات كل من ممثلة الشبكة النسائية للـدفاع  
عـــن احلقـــوق والســـالم؛ واملـــديرة التنفيذيـــة لصـــندوق األمـــم  
ــة      ــام ألمانــ ــني العــ ــب األمــ ــرأة، ونائــ ــائي للمــ ــدة اإلمنــ املتحــ
الكومنولــث؛ ومــديرة املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن    

  أجل النهوض باملرأة.  

وكيــل األمــني العــام، يف معــرض تقدميــه تقريــر وأشــار   
األمني العام، إىل النقاط التالية بوصفها التحديات املتبقية فيمـا  

التنســيق الفعــال فيمــا بــني األمــم  يتعلــق بــاملرأة واألمــن: زيــادة
ــة   واتمــع املــدين؛ وحتســني  املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي

ســتفادة مــن اال عمليــات تقصــي احلقــائق واملصــاحلة؛ وحتســني 
واإلنــذار معــارف وجتــارب املــرأة يف منــع نشــوب الصــراعات  

ــات الســالم       ــرأة يف عملي ــل امل ــز متثي ــة إىل تعزي ــر؛ واحلاج املبك
ــف       ــع العن ــى من ــدرة عل ــز الق ــة إىل تعزي واملفاوضــات؛ واحلاج
ــائج     ــق نتـ ــه لتحقيـ ــى أنـ ــدد علـ ــه. وشـ ــدي لـ ــاين والتصـ اجلنسـ

سـواء   -نس فإن العنف القائم على أساس نـوع اجلـ   مستدامة،
ــة أو يف االســتغالل      ــى يف صــورة حــاالت اغتصــاب مجاعي جتل
اجلنسي للنسـاء والفتيـات أو العنـف املـرتيل أو االجتـار بالنسـاء       

. ومـا يـنقص   ال جيوز التعامل معه بصورة منفصلة -والفتيات 
والـرد عليـه   هو االلتـزام مبنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس        

يف أي إطــار لعمليــات بنــاء  بصــفته مســألة ذات أولويــة حامســة
تتعامل جبديـة  وأكد جمددا أن إدارته السالم فيما بعد الصراع. 

مع مسألة اإليذاء واالستغالل اجلنسـي الـيت يرتكبـها العـاملون     
ــه     ــيفا أنـ ــالم، مضـ ــظ السـ ــانية وحفـ ــاعدة اإلنسـ ــال املسـ يف جمـ

ميكــن اعتبــار عملنــا منتــهيا علــى تلــك اجلبهــة مــا دامــت     ال”
واحــدة مــن االســتغالل اجلنســي أو اإليــذاء   هنــاك حــىت حالــة  

اجلنسـي يرتكبــها أحـد العــاملني يف عمليـات حفــظ الســالم أو    
. وقـال إنـه ينبغـي أن    “العاملني يف جمال املسـاعدات اإلنسـانية  

تعمـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة جنبـــا إىل جنـــب مـــع الـــدول  
  .)٤(األعضاء لوقف هذه األعمال البغيضة

ة الســــامية حلقــــوق وقالــــت مفوضــــة األمــــم املتحــــد  
اإلنسان، وهي تشدد على أن االنتهاكات اليت تواجههـا املـرأة   
لــن تعــاجل بصــورة مناســبة مــا مل تلــق املســائل املتعلقــة بالعدالــة  
االهتمــام الكــايف علــى املســتويني الــوطين والــدويل، وإنــه جيــب 
علــى اتمــع الــدويل واحلكومــات الوطنيــة أن تتعامــل بصــورة  

ــة مــع حــاال  ــر فعالي ــاء   أكث ت اإلفــالت مــن العقــاب وإعــادة بن
أنظمـة العدالـة. وطلبـت إىل الــس أن يعمـل بشـكل واضــح،      

 ١٣٢٥حيثما اقتضى األمر، يف االمتثال لكـل جوانـب القـرار    

)، وبصورة خاصـة بـااللتزام حبمايـة النسـاء والفتيـات      ٢٠٠٠(
ــرأة يف      ــاوية للمـ ــاركة املتسـ ــمان املشـ ــراعات؛ وضـ ــاء الصـ أثنـ

وكـــذلك يف منـــع نشـــوب الصـــراعات؛  مفاوضـــات الســـالم،
ــة؛ وإدمــاج املنظــور اجلنســاين يف     ــة حــق املــرأة يف العدال وكفال
كـــل األنشـــطة املتصـــلة حبفـــظ الســـالم والشـــؤون اإلنســـانية. 
وحثت الس على مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب يف العنـف      
اجلنســــاين مــــن خــــالل الــــدعوة إىل تــــدريب قــــوات األمــــن 

ــانون مبوجــ   ــاذ الق ــدويل اإلنســاين   ووكــاالت إنف ــانون ال ب الق
ــرأة       ــوق امل ــوق اإلنســان، ومبوجــب حق ــدويل حلق ــانون ال والق

  .)٥(بشكل خاص
__________ 

  )٤(  S/PV.5066 ٦-٥، الصفحتان.  

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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وطالبــت املــديرة التنفيذيــة لصــندوق األمــم املتحــدة        
ــور    ــة علـــى الفـ ــراءات التاليـ ــاذ اإلجـ ــل للســـكان باختـ مـــن أجـ

االستجابة الحتياجات ضحايا العنف القائم على أسـاس نـوع   
ــنس ــز اإلراد :اجلـ ــاء    تعزيـ ــول النسـ ــمان حصـ ــية لضـ ة السياسـ

والفتيات على محايـة حقيقيـة ضـد العنـف القـائم علـى أسـاس        
 نـــوع اجلـــنس وســـوء املعاملـــة يف بيـــون وجمتمعـــان، ويف      

زيـــادة مجـــع األدلـــة ؛ وخميمـــات الالجـــئني أو أمـــاكن أخـــرى 
وضــمان  اجلنــاة إىل العدالــة؛ املتعلقــة بــالعنف اجلنســي وتقــدمي 

ــات حفــظ  تلقــي ــات اإلنســانية   مــوظفي عملي الســالم والعملي
التدريب الذي ميكنهم من الرد على العنـف علـى أسـاس نـوع     

تدريب أفراد اخلدمات الصـحية حـول رعايـة    ضمان اجلنس؛ و
ــف      ــى ضــحايا العن ــف اجلنســي؛ وضــمان أن يتلق ضــحايا العن
اجلنســي خــدمات كافيــة يف جمــاالت القــانون وعلــم الــنفس        

اهلادفــة إىل توعيــة زعمــاء  والصــحة التناســلية؛ وتنفيــذ الــربامج 
وأشــارت  اتمــع بأمهيــة عــدم وصــم ضــحايا العنــف اجلنســي.

النتـــائج املــــدمرة النتقـــال فــــريوس نقـــص املناعــــة    أيضـــا إىل  
مـن خـالل العنـف اجلنسـي. ودعـت إىل       البشرية/مرض اإليدز

زيـــادة التمويـــل لـــربامج التصـــدي للعنـــف القـــائم علـــى نـــوع 
  .)٦(اجلنس

لنســائية للــدفاع عــن حقــوق وأوصــت ممثلــة الشــبكة ا  
ــوق       ــل املخصــص لقســم حق ــز التموي اإلنســان والســالم بتعزي
اإلنســـان وقســـم الشـــؤون اجلنســـانية يف بعثـــة منظمـــة األمـــم  
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بغيــة إجيــاد شــراكة   
ــاطق       ــات النســائية ال ســيما يف أقصــى املن ــع اجلماع ــة م حقيقي

وحثـت أيضـا    الكونغـو الدميقراطيـة.  الريفية النائية يف مجهورية 
علــى تعزيــز بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  
ــات       ــد الفتي ــى حتدي ــدرة عل ــديها الق ــة كــي تكــون ل الدميقراطي

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  

ــالح     ــزع السـ ــرامج نـ ــن يف بـ ــن إدراجهـ ــد مـ ــدات والتأكـ انـ
  .)٧(وتسرحيهن وإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن

ــة لصــن وأكــدت     ــديرة التنفيذي دوق األمــم املتحــدة  امل
مفتــرق طــرق تــارخيي توجــد فيــه  اإلمنــائي للمــرأة أن العــامل يف 

اآلن الفرصـــة جلعـــل ســـيادة القـــانون ومنظـــور املســـاواة بـــني   
اجلنسني أمرين أساسيني يف عمليات السـالم وإعـادة اإلعمـار.    
وهلــذا الغــرض، حثــت علــى زيــادة مشــاركة املــرأة وإدمــاج        

الـتفكري والتخطـيط والتنفيـذ     األبعاد اجلنسانية يف كـل مراحـل  
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم. وفيما يتصل حباالت مـا  
بعد األزمات، أوصت بوجوب أن تكون لـدى األمـم املتحـدة    
ــة       ــاعدة للعدالــ ــيق املســ ــى تنســ ــز علــ ــة للتركيــ ــة مركزيــ آليــ

 .)٨(اجلنسانية

ــه       ــث أن ــة الكومنول ــام ألمان ــب األمــني الع والحــظ نائ
ــوا يســتهدفون عــن عمــد يف   رغــم أن النســاء وا ألطفــال ال زال

الصراعات املسـلحة يف كـل مكـان، تواصـل املـرأة القيـام بـدور        

رئيسي يف احلفاظ علـى النسـيج االجتمـاعي وإعـادة بنائـه أثنـاء       

الصراعات ويف أعقاا. ومع إلقاء الضـوء علـى النـهج املتكامـل     

ــة    ــذي وضــعته أمان ــال    ال ــه الرج ــذي يشــارك في ــث ال الكومنول

ســاء والشــباب، أكــد أنــه مــن خــالل التعلــيم وحــده لــدعم   والن

ــى      ــا الضــارة عل ــادى آثاره ــع الصــراعات وتف  الســالم ميكــن من
  .)٩(املرأة

وقالــت مــديرة معهــد األمــم املتحــدة الــدويل للبحــث     
والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة إن مـن املبـادرات اجلـديرة     

علـى  بالنظر والـدعم إقامـة مركـز تنسـيق وإنشـاء فريـق عامـل        
__________ 

  )٧(  S/PV.5066 (Resumption 1) ٤-٢، الصفحات.  

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

  .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
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ــرار   ) يف ٢٠٠٠( ١٣٢٥مســـتوى اخلـــرباء معـــين بإدمـــاج القـ
أعمال جملس األمـن، ووضـع نظـام لإلبـالغ السـنوي يف إطـار       

  .)١٠(خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة

الترحيــب بالتقــدم احملــرز منــذ  وأمجــع املتحــدثون علــى  
) قبل أربـع سـنوات. والحظـوا    ٢٠٠٠( ١٣٢٥اعتماد القرار 

حققت قـدرا أكـرب مـن املسـاواة وحسـنت متثيلـها        أن املرأة قد
يف جمال السالم واألمـن. وقـد اختـذت األمـم املتحـدة واتمـع       
املـــدين واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة إجـــراءات حمـــددة يف هـــذا 
ــا أفضــل        ــاك اآلن فهم ــإن هن ــك، ف ــى ذل ــالوة عل الصــدد. وع
لآلثار اخلطرية وغـري املتناسـبة للرتاعـات املسـلحة علـى النسـاء       

لفتيات. ويف الوقت نفسه، ومع ذلك، اتفق مجيع املتحـدثني  وا
أنه ال يزال هنـاك الكـثري الـذي يـتعني القيـام بـه لتحقيـق مزيـد         
من التقدم، مؤكدين احلاجة امللحة لتضـييق فجـوة واسـعة بـني     

  ).٢٠٠٠( ١٣٢٥الواقع واألهداف املتوخاة يف القرار 

ــا       ــق إزاء االجت ــم العمي ــن قلقه ــرب املتحــدثون ع ه وأع
املتزايــد للعنــف اجلنســي ضــد النســاء والفتيــات، وخاصــة عنــد 
استخدام هـذا النـوع مـن العنـف كـأداة للحـرب. وأكـدوا أن        
اتمع الدويل ينبغي أن يساعد البلـدان احملتاجـة يف وضـع حـد     
لإلفالت من العقاب على اجلـرائم القائمـة علـى نـوع اجلـنس.      

ــة ا    ــي للمحكمـ ــا األساسـ ــام رومـ ــاروا إىل أن نظـ ــة وأشـ جلنائيـ
الدولية عرف االغتصاب وغريه من أشكال العنـف ضـد املـرأة    
كما لو كانت جرائم حرب اقترفت ضـد اإلنسـانية، وأعـرب    
كثري من املتكلمني عن األمـل يف أن تقـوم احملكمـة بـدور مهـم      

__________ 

  .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

يف مقاضـــاة املتـــهمني بارتكـــاب العنـــف اخلطـــري القـــائم علـــى 
  .)١١(أساس جنساين

م املتحــدثني إن األمــم  وعلــى حنــو مماثــل، قــال معظــ      
املتحــدة جيــب أن تعــزز ردهــا علــى العنــف القــائم علــى نــوع    
اجلنس ليس فقط أثنـاء الصـراعات ولكـن أيضـا يف مرحلـة مـا       
قبــل الصــراع، وكــذلك يف حــاالت مــا بعــد الصــراع. وذكــر   

ميكن القضاء على ظاهرة العنـف القـائم علـى     الممثل أملانيا أنه 
يف مجيـع جوانـب احليـاة العامـة     نوع اجلـنس إال بـتمكني املـرأة    

وأكد ممثال مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وشـيلي أنـه       .)١٢(واخلاصة
ينبغي إشـراك مزيـد مـن النسـاء يف اتفاقـات السـالم وعمليـات        

. وأشـاد ممثـل هولنـدا، متحـدثا باسـم االحتـاد       )١٣(حفظ السالم
األورويب، مبجموعة مـواد إعالميـة عـن موضـوع نـوع اجلـنس       

عمـل  ”عمليات حفظ السـالم، ووصـفها بأـا    أصدرا إدارة 
وأشــار ممثــل ليختنشــتاين إىل أن األمــم   .)١٤(“مــثري لإلعجــاب

يف تعـيني النسـاء يف    “تكـون مضـرب املثـل   ”جيـب أن  املتحدة 
مناصب املبعوث اخلاص واملمثل اخلاص وغريهـا مـن املناصـب    

ومع ذلـك، حـذر ممثـل اهلنـد مـن أنـه        .)١٥(الرفيعة يف العمليات
ــني  ــي     أن يف حـ ــة هـ ــب الرفيعـ ــاء يف املناصـ ــدد النسـ ــادة عـ زيـ

أساسية، إال أن حماوالت زيادة عدد النساء علـى حنـو متكلـف    
__________ 

-٢٩(كنـدا)؛ والصـفحات    ٢٩-٢٧املرجع نفسه، الصـفحات    )١١(  

ــدا)؛ والصــفحات   ٣١ ــل)؛ والصــفحتان   ٢٣-٢١(هولن (الربازي
  (جنوب أفريقيا). ٣٦-٣٥(استراليا)؛ والصفحتان  ٣٢-٣١

  )١٢(  S/PV.5066 ٢٧-٢٥، الصفحات.  

ــفحة     )١٣(   ــع نفســـــه، الصـــ  S/PV.5066(شـــــيلي)؛ و  ١٣املرجـــ

(Resumption 1) ــفحات ــا   ١٧-١٥، والصــ ــة ترتانيــ (مجهوريــ
  املتحدة).

  )١٤(  S/PV.5066 ٣٩-٣٧، الصفحات.  

  )١٥(  S/PV.5066 (Resumption 1) ١١و ١٠، الصفحتان.  
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يف مفاوضات السالم ليســت بالضرورة ضمانا لتحقيـق نتـائج   
    .)١٦(دائمة

بــنن والفلــبني إىل أنــه يــتعني علــى مجيــع    واشــار ممــثال  
كافحـة  هياكل األمـم املتحـدة أن تضـع اسـتراتيجيات شـاملة مل     

وأكـد ممـثال فرنسـا     .)١٧(العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس  
وكنــدا، متحدثــة باســم شــبكة األمــن البشــري، احلاجــة إىل       
ــظ الســالم بشــكل       ــات حف ــات عملي ضــمان أن تشــتمل والي

وإىل  .)١٨(منهجي على جانب يقـوم علـى أسـاس نـوع اجلـنس     
، حـذر  جانب اإلعراب عن دعم احلاجة إىل استراتيجية شاملة

 “التوصــيات املقولبــة العامــة”ل االحتــاد الروســي مــن مغبــة ممثــ
مضيفا أن صياغة ـج شـامل وجـامع ينبغـي أال تعيـق البحـث       

    .)١٩(عن حلول للمشكالت احملددة يف أي حالة كانت

نظـام   وأشار ممثال أنغوال والفلبني إىل أنه ينبغـي إنشـاء    
. )٢٠() يف امليـدان ٢٠٠٠( ١٣٢٥للرصد لضمان تنفيـذ القـرار   

كجزء من هذا النظام للرصد، اقترح ممثل رومانيا وضع آليـة  و
. ومـع ذلـك، حـذر ممثـل اجلزائـر مـن       )٢١(لرصد االجتار بالبشـر 

 ١٣٢٥ازف بتجــاوز نطــاق القــرار   أن هــذا اإلجــراء قــد جيــ   

). وبالتــايل يثــار الســؤال عمــا إذا كــان جملــس األمــن   ٢٠٠٠(
    .)٢٢(أفضل األماكن للقيام ذا النشاط املتعدد األبعاد

__________ 

  )١٦(  S/PV.5066 ٤٥-٤٣، الصفحات.  

ــه، الصـــفحتان    )١٧(   ــنن)؛ والصـــفحتان  ١٦و١٥املرجـــع نفسـ  ١٦(بـ
  (الفلبني). ١٧ و

-٣٤(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

  (كندا). ٣٧

  .٣٢و ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

-١٥ات (أنغوال)؛ والصـفح  ٢٣-٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

  (الفلبني). ١٧

  .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

  .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  

أعــرب معظــم املتحــدثني عــن قلقهــم بشــأن ســلوك    و  
حفظة السالم وموظفي األمم املتحدة اآلخرين يف هـذا اـال،   
ورحبوا بالتزام األمم املتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء االجتـار  

ــل    ــالتزام مماث ــة ســالم، وطــالبوا ب ــق  بالبشــر يف كــل عملي بتطبي
ممثــل أملانيــا أن . وذكــر سياســة عــدم التســامح ذاــا مــع البغــاء

الوحــدات املوضــوعية جيــب أن تضــم متخصصــني ذوي  مجيــع 
ــل الســويد إن   .)٢٣(خــربة يف اــال اجلنســاين  ــال ممث النســاء وق

الالئي تعرضن لألذى جيب أن تتاح هلـن الفرصـة للتفاعـل مـع     
اإلنــاث مــن األفــراد يف بعثــات حفــظ الســالم واقتــرح ضــم        

ســكريني، الــيت كــثريا   مــراقبني مــدنيني إىل أفرقــة املــراقبني الع   
تكون هي الوجود الوحيد لعمليـة حفـظ السـالم يف منطقـة      ما

ممثـل نيجرييـا عـن أسـفه ألن مكتـب       . وأعـرب )٢٤(من املنـاطق 
ال حيظــى مبــوارد بشــرية املستشــارة اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية 

    .)٢٥(ومتويلية كافية

وقالت ممثلة الواليات املتحدة إـا توافـق علـى النقطـة       
ــيت أ ــأن مشــكلة      ال ــوق اإلنســان ب ــا املفوضــة الســامية حلق ثار

رياً مـــا تتفـــاقم بفعـــل االضـــطرابات الـــيت  االجتـــار بالبشـــر كـــث
  .)٢٦(تصاحب حاالت ما بعد انتهاء الصراع

واقترح ممثل فرنسا، على سبيل املتابعة، انعقاد الـس    
 ١٣٢٥دوريا، رمبا على مستوى اخلرباء، لبحث تنفيـذ القـرار   

شـــدد ممثـــل اململكـــة املتحـــدة علـــى أمهيـــة أن و .)٢٧()٢٠٠٠(
يواصــل الــس التعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة وممثلــي   

__________ 

  .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PV.5066 (Resumption 1) ٢١-٢٠، الصفحتان.  

  .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.5066 ١٣-١١، الصفحات.  

  .٢١-٢٠تان املرجع نفسه، الصفح  )٢٧(  
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وأعربت معظم الوفود عـن تأييـدها القتـراح     .)٢٨(اتمع املدين
األمــني العــام بوضــع اســتراتيجية شــاملة وخطــة عمــل لتعمــيم   
مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف أنشــطة حفــظ الســالم. وأوصــى   

طة مواعيد زمنية حمـددة مـع مـا    لسويد أن تكون هلذه اخلممثل ا
تقتضـــيه مـــن مـــوارد وذات أهـــداف ومســـؤوليات واضـــحة،  

ــل     ــق عام ــا يســتكمل مركــز التنســيق بفري ــه رمب  .)٢٩(مضــيفا أن
إدراج قضـايا املـرأة والسـالم واألمـن يف      واقترح ممثل باكستان

اختصاصات مجيـع بعثـات الـس وأن يعقـد الـس جلسـات       
ــة ــة عــن     دوري ــا مــع ممثلــي املنظمــات غــري احلكومي بصــيغة آري
  .)٣٠(املسألة

ويف أعقــاب املناقشــة، أدىل الــرئيس (اململكــة املتحــدة)    

  ، ويف مجله ما أورده الس يف البيان أنه:)٣١(ببيان باسم الس

أدان بقوة أعمال العنف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس الـيت         
ســلح، وطلــب إىل األمــني العــام  برحــت تشــهدها حــاالت الــرتاع امل  مــا

يلـزم مـن    كفالة تزويد مراقيب حقوق اإلنسان وأعضاء جلان التحقيق مبـا 
خــربات وتــدريب فيمــا يتصــل بــاجلرائم القائمــة علــى نــوع اجلــنس ويف   
إجراء التحقيقات مبا يف ذلك بأسلوب حساس ثقافيا يراعـي احتياجـات   

  الضحايا ويكفل كرامتهم وحقوقهم؛

ــد أمه   ــد األمــني   وأعــاد تأكي ــع الصــراع وأي ــرأة يف من ــة دور امل ي
العــام فيمــا يعتزمــه مــن وضــع اســتراتيجية شــاملة علــى نطــاق املنظومــة     

  وخطة عمل لزيادة االهتمام باملنظورات اجلنسانية يف منع الصراع؛

ــع        ــات من ــب عملي ــع جوان ــرأة يف مجي ــل امل ــادة متثي ورأى أن زي
ستجابة اإلنسـانية، أمـر   نشوب الصراع وحفظ السالم وبناء السالم واال

  تشتد احلاجة إليه؛

وســلم باملســامهة احليويــة للمــرأة يف عمليــات تعزيــز الســالم         
  وبدورها يف عمليات التعمري.

  
__________ 

  .٣٤-٣٢املرجع نفسه، ص.   )٢٨(  

  )٢٩(  S/PV.5066 (Resumption 1) .(السويد). ٢٠-١٩، ص  

  )٣٠(  S/PV.5066 .(باكستان). ٢٥-٢٣، ص  

  )٣١(  S/PRST/2004/40.  

 ٥٢٩٤جملس األمن  يف جلسةبيان صادر عن الرئيس   

   ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٧املعقودة يف 

تشــــــــرين  ٢٧املعقــــــــودة يف  ٥٢٩٤يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٥ األول/أكتوبر

اســتمع الــس . و)٣٢(األمـني العــام عــن املــرأة والســالم واألمــن 
ــن   ــةإىل إحاطــات م ــام،   نائب ــني الع ــام   واألم ــني الع ــل األم وكي

ــظ الســالم، واملستشــار    ــات حف ــني العــام   ةاخلاصــ ةلعملي لألم
 ةالتنفيذيــــ ةاجلنســــانية والنــــهوض بــــاملرأة، واملــــدير للقضــــايا

املكتـــب  ةمـــديرو، للمـــرأة ندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائيلصـــ
للنســـاء  الدوليـــةالتـــابع للمنظمـــة أفغانســـتان لفـــرع القطـــري 
لشــبكة املــرأة األفريقيــة مــن   ةاإلقليميــ ة، واملستشــاراملتــآزرات

 انيةاجلنسـ الشـؤون   ةيف غرب أفريقيـا، ومستشـار   أجل السالم

  .ملاين الدويلأمانة الكومنولث، واألمني العام لالحتاد الربب

ــع أعضــاء الــس         ــات خــالل اجللســة مجي وأدىل ببيان
  .)٣٣(ممثال آخر ٢٥  و

وعرض األمني العام يف تقريره خطة عمل على نطـاق    
 ١٣٢٥منظومـــة األمـــم املتحـــدة لتنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن   

)، على حنو ما طلبه الس يف بيان رئيسه الصـادر يف  ٢٠٠٠(
. وخطــة العمـــل هـــذه  )٣٤(٢٠٠٤تشــرين األول/أكتـــوبر   ٢٨

لوضـــع اســـتراتيجيات كيانـــات األمـــم املتحـــدة ستســـتخدمها 
وإجراءات وبرامج ملموسة، بشكل متناسق وفعـال، للنـهوض   

__________ 

  )٣٢(  S/2005/636.  

ندا وإيطاليـا وبـنغالديش   يسـل أإسـرائيل وأملانيـا وإندونيسـيا و   ممثلو   )٣٣(  
(باســـم منتـــدى جـــزر احملـــيط وبـــريو وجنـــوب أفريقيـــا وســـاموا 

وســري النكــا والســلفادور والســويد وغينيــا وفيجــي      اهلــادئ) 
وكرواتيــا وكنــدا وكينيــا وليختنشــتاين وماليزيــا ومصــر وميامنــار  

والنــرويج (باســم اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي)  وناميبيــا 
  .والنمسا

  )٣٤(  S/PRST/2004/40.  
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بدور املرأة يف جمايل السالم واألمن؛ وكفالة تقـدمي دعـم أكثـر    
فعاليــة إىل الــدول األعضــاء وغريهــا مــن األطــراف الفاعلــة يف   

ــرار   ــذ القــ ــ٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــ ــوطين  ) علــ ــعيدين الــ ى الصــ
واإلقليمي؛ وتعزيز االلتزام واملساءلة يف منظومة األمم املتحـدة  
علــى أعلــى املســتويات؛ وتعزيــز التعــاون بــني الوكــاالت. ويف  
ــات    ــتخدم الكيانــ ــاءلة، ستســ ــيق واملســ ــني التنســ ــار حتســ إطــ
احلكوميــة الدوليــة والكيانــات املشــتركة بــني الوكــاالت خطــة 

ــيم جهــود   ــة األمــم املتحــدة تقييمــا    العمــل مقياســا لتقي منظوم
دوريــا. واقتــرح األمــني العــام كــذلك أن تشــمل اخلطــة الفتــرة 

. ومتشـــيا مـــع الواليـــات الـــيت صـــدر  ٢٠٠٧إىل  ٢٠٠٥مـــن 
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥بشــأا تكليــف مــن جملــس األمــن يف قــراره  

ويف بياناته الرئاسية الالحقة ذات الصلة، وضع للخطـة هيكـل   
ــل الـــ    ــاالت العمـ ــى جمـ ــوم علـ ــوب    ١٢ـ يقـ ــع نشـ ــة: منـ التاليـ

اعات واإلنـــذار املبكـــر؛ وصـــنع الســـالم وبنـــاء الســـالم؛  نــــزال
وعمليــات حفــظ الســالم؛ واالســتجابة اإلنســانية؛ والـــتعمري      

وإعـــادة  التأهيـــل بعـــد النــــزاع؛ ونــــزع الســـالح والتســـريح و
اعات نـــزاإلدمــاج؛ ومنــع العنــف اجلنســاين والتصــدي لــه يف ال 

االعتداء اجلنسيني من طرف أفـراد  املسلحة؛ ومنع االستغالل و
وشـركاء األمـم املتحـدة،     املـرتبطني ـا  األمم املتحدة واألفـراد  

والتصــدي هلمــا؛ والتــوازن اجلنســاين؛ والتنســيق والشــراكة؛       
  والرصد واإلبالغ؛ واملوارد املالية.

بعـد  ويف بداية اجللسة، ذكرت نائبة األمـني العـام أنـه      
ــرار    ــ)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥مخــس ســنوات مــن اختــاذ الق زال ال ي

ــى        ــاوالت املفاوضــات أو عل ــى ط ــري كــاف عل ــرأة غ ــل امل متثي
طاوالت جمالس الوزراء أو على طـاوالت املـؤمترات. وواضـح    

، وأن علــى أنــه جيــب علــى احلكومــات أن تضــاعف جهودهــا  
ــم املتحــدة   ــر اســتباقية أن تكــون األم ــى  أكث ــه عل . وأكــدت أن
ــم املتحــدة   ــر  تأن األم ــا ضــع جــا أكث ــع  انتظام يف التشــاور م

ــك      ــا يف ذلــ ــالم، مبــ ــات الســ ــل عمليــ ــاء يف أوىل مراحــ النســ
املناقشات اليت تجرى لوضـع الدسـاتري، واإلصـالح القضـائي،     

يف أقصـى درجـات اليقظـة    املنظمـة  بقى تواملصاحلة. وحيب أن 
ــن       ــن حــاالت االســتغالل واإلســاءة اجلنســيني م ــد م ــع املزي ملن

  .)٣٥(ألمم املتحدةل  التابعنيوظفنيواملسالم الحفظة جانب 

ــات حفــظ الســالم       ــل األمــني العــام لعملي ووافــق وكي
 جـل على أن حتديات كبرية ال تزال قائمـة، مثـل االخنـراط املخ   

نـه يعتـزم   وقـال إ السالم يف االسـتغالل اجلنسـي.    ةبعض حفظل
التركيز بـ التصدي بقوة للتحديات املتبقية يف السنوات املقبلـة،  

املنظـــور مراعـــاة تعمـــيم  علـــى توســـيع نطـــاق املســـؤولية عـــن
مــع القــرار العامــة سياســات المجيــع  اتســاقاجلنســاين وضــمان 

يعمل علـى زيـادة عـدد النسـاء يف      وسوف). ٢٠٠٠( ١٣٢٥
 يسترشـد ـا  طر الشـراكة الـيت   عمليات حفظ السالم وصقل أُ

التعـــاون مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـــاء يف 
  .)٣٦(القرار  تنفيذ

اجلنســــانية  للقضــــايااخلاصــــة  املستشــــارة عرضــــتو  
األمــم  والنــهوض بــاملرأة خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة       

 اليت أعـدها  )٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن املتحدة 
بشـكل  قـد غـري   لـس التـارخيي   اقـرار  ، فقالت إن األمني العام

حـرب إىل شـريكة   أساسي صورة املـرأة مـن ضـحية خالصـة لل    
وعلى الـرغم مـن    ومفاوضة. سالم فعالة كحافظة سالم وبانية

التقدم احملرز ما زالت هناك بعض الثغـرات. فقـد حتـول جسـم     
ــة.   ــاحة معركـ ــاة إىل سـ ــرأة والفتـ ــرأة و املـ ــل املـ ــبء تتحمـ العـ

ـــزاألساســي ملشــاكل مــا بعــد ال  اع، وهــي الضــحية الرئيســية  ن
  .)٣٧(اخلسيسة واجلنساينألعمال العنف اجلنسي 

__________ 

  )٣٥(  S/PV.5294 ٤ و ٣، الصفحتان.  

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦(  

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٧(  
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ق األمــم املتحــدة   لصــندو  ةالتنفيذيــ  ةاملــدير  توقــدم   
ــائي  ــرأة اإلمن ــى أنشــطة الصــندوق     للم ــة عل ــن األمثل ــد م العدي

مــن واع. نـــزلتعزيــز وضــع املــرأة يف اتمعــات املتضــررة مــن ال
حيـث حتقيـق العدالـة للمـرأة، قالـت إن اتفاقـات السـالم غالبـا         

تقصــر عــن تــوفري أيــة اســتراتيجية أو مــوارد لضــمان تنفيــذ   مــا
اختاذ إجـراء، وخصوصـا فيمـا يتعلـق     تدابري للمعاقبة على عدم 

يف صــلب تطبيــق أيــة عدالــة و باملســائل الــيت تــؤثر علــى املــرأة.
ــاىف مــن ال   ــيت تتع ــدان ال ــة يف البل ـــزحقيقي ع، تكمــن ضــرورة  ان

النظـر إىل انتــهاكات حقـوق اإلنســان املرتكبـة يف حــق النســاء    
ــا جــرائم  ــات باعتباره ــها والفتي ــذه الصــفة مبوجــب    ومعاملت

ــةنظــام العدالــ  ــا  ة اجلنائي ــ وعــدم تركه ــة  لل ــة العرفي نظم القانوني
ــة. ــث التحــرك    والتقليدي ــن حي ــدما، وم ــداقترحــت قُ  أن تعتم

ذي نظام واحد، لكي تعاجل على حنـو   اكلي ااألمم املتحدة ج
منهجي احتياجات املرأة وقدراا يف كل مراحل االنتقـال مـن   

  .)٣٨(اع إىل السالمنـزال

ــالنظر إىل و    ملرأة األفغانيــــةبــــا صــــةأن اخلطــــة اخلابــ
ــتكتمــل مل أفغانســتان لفــرع القطــري املكتــب  ةمــديرت ، حث

علـى  اتمـع الـدويل    للنسـاء املتـآزرات   الدوليـة التابع للمنظمة 
ــراء احلــرب        ــراد وأم ــم األف ــيس حك ــانون، ول ــيادة الق ــم س دع

حثــت الـس علــى النظـر يف متديــد   واألصـوليني يف بلـدها.    أو
أعماهلـا  نطـاق  اعدة األمنيـة وتوسـيع   والية القوة الدوليـة للمسـ  

  .)٣٩(مجيع أحناء أفغانستانلتشمل 

لشـبكة املـرأة األفريقيـة مـن      ةاإلقليميـ  ةاملستشـار أشارت و  

إىل أن عـددا مـن اتفاقـات السـالم يف      يف غرب أفريقيا أجل السالم

ــاق    ــوار مت االتف ــا كــوت ديف ــةدون املشــاركة الفععليه ــرأة.  لي للم
__________ 

  .١٣-١٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٨(  

  .١٥-١٣ فسه، الصفحاتاملرجع ن  )٣٩(  

)، وإىل تعزيــز ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقــرار ودعــت إىل حتســني تنفيــذ ا  

)٤٠(القرارب النساءاجلهود الرامية إىل زيادة وعي 
.  

علــى كلمــون يف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، شــدد املت و  
ضـــــرورة اليقظـــــة يف معاجلـــــة قضـــــية االســـــتغالل اجلنســـــي 

ال تـزال  كـثرية  معظم املتكلمني أن ثغرات وارتأى . “ةاملشين”
أن إنشـــاء جلنـــة بنـــاء علـــى  واوافقـــوالقـــرار،  يف تنفيـــذقائمـــة 

ــة    ــذلك خط ــة   الالســالم، وك ــاق منظوم ــى نط ــل عل ــم  عم األم
فرصـة   يتيحـا أن  ما، من شأاملتحدة اليت اقترحها األمني العام

ــك      ــا يف ذل ــل، مب ــيت حتققــت بالفع ــن املكاســب ال لالســتفادة م
منـــــهجي يف املراحـــــل األوىل مـــــن إشـــــراك املـــــرأة بشـــــكل 

  السالم.    عمليات

علـى  املقترحـة  طـة العمـل   خبمثلني كثري من املورحب   
تنفيـذ   تليب احلاجـة إىل  اأ وانطاق منظومة األمم املتحدة، ورأ

) يف مجيـــع ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقـــرار ل أكثـــر انتظامـــا وتنســـيقا  
ــة بال  ــم املتحـــدة املتعلقـ ـــزأنشـــطة األمـ وإىل مزيـــد مـــن  اتاعنـ

  .)٤١(منظومة األمم املتحدةقسام التنسيق يف مجيع أ

عـن اعتقـادهم   وناميبيا وأيسلندا  نياممثلو روماوأعرب   
ــ ــيم      ب ــل لتعم ــدة وإطــار عم ــة العمــل ســتكون أداة مفي أن خط

مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع األنشطة اليت تقـوم ـا األمـم    
__________ 

  .١٨-١٥ املرجع نفسه، الصفحات  )٤٠(  

ــدامنرك)؛ والصــفحات   ٢٩ و ٢٨تان املرجــع نفســه، الصــفح   )٤١(   (ال
ــاد األورويب)؛    ٣٣-٣١ ــم االحتــــ ــدة، باســــ ــة املتحــــ ( اململكــــ

 S/PV.5294 (Resumption (اليابـان)؛ و  ٣٨ و ٣٧والصـفحتان  

 ٥-٣ (االحتــاد الروســي)؛ والصــفحات    ٣ و ٢، الصــفحتان  (1
ــفحات   ــبني)؛ والصـ ــفحات   ٢٦-٢٤(الفلـ ــنغالديش)؛ والصـ (بـ

(كنـــدا باســـم شـــبكة  ٣٢-٣٠(بــريو)؛ والصـــفحات   ٢٨-٢٦
  (ماليزيا). ٣٦-٣٤األمن البشري)؛ والصفحات 
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 خطــةانيا املتحــدة أن نـــزممثــل مجهوريــة توارتــأى  .)٤٢(املتحــدة
لتنسـيق والتعـاون   يتـيح ا أن مـن شـأنه   إطـار تنفيـذ   تـوفر  العمل 

وفر إطـارا  تأيضا أن  وميكنهاخمتلف هيئات األمم املتحدة.  بني
  .)٤٣(ياس النتائجيستخدم يف قلرصد ل

ويف ختام اجللسة، أدىل الرئيس (رومانيا) ببيـان باسـم     
  :ما أورده الس يف البيان أنهيف مجلة . و)٤٤(الس

رحب خبطة العمل علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ         
ــم املتحــدة  ) يف منظومــة ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــرار ال ــب  األم ــها، وطل بأكمل

ــتعراض تنفيــذها        ــنويا بتحــديثها ورصــد واس ــام القيــام س ــني الع إىل األم
ــارا مــن         ــن اعتب ــس األم ــذا الشــأن إىل جمل  ــارير ــدمي تق ــا، وتق وإدماجه

حث األمني العـام علـى النظـر يف تعـيني     و ؛٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر 
ــانية يف إد   ــؤون اجلنسـ ــار للشـ ــية ومواصـــلة   مستشـ ــؤون السياسـ ارة الشـ

البحث عن مرشحات للمناصب العليا يف منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف   
  ؛ذلك منصب املمثل اخلاص

التحقـق مـن أن مجيـع اتفاقـات السـالم      العام  وطلب إىل األمني  
تعــاجل اآلثــار الــيت ختلفهــا الصــراعات     املتحــدة  األمــماملربمــة مبســاعدة  

احتياجــان وأولويــان  ســاء والفتيــات، وكــذااملســلحة حتديــدا علــى الن
  الصراع؛  اخلاصة يف سياق ما بعد انتهاء

ضـمان احلمايـة   وطلب إىل مجيع أطـراف الصـراعات املسـلحة      
ضــرورة وضــع حــد إلفــالت    ، وشــدد علــى  الكاملــة والفعالــة للنســاء  

  اجلنساين من العقاب؛عن أعمال العنف القائمة على التمييز  املسؤولني

لدان املسامهة بقوات علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة     وحث الب  
املالئمــة، مبــا يف ذلــك تــوفري التــدريب ألغــراض التوعيــة قبــل االنتشــار،   

__________ 

  )٤٢(  S/PV.5294 (Resumption 1)،  ــا)؛  ٦ و ٥الصـــفحتان (رومانيـ
ــفحتان  ــفحتان   ١٤ و ١٣والصــــ ــا) والصــــ  ١٦ و ١٥(ناميبيــــ

  (أيسلندا).

  )٤٣(  S/PV.5294 ٢٠-١٨، الصفحات.  

  )٤٤(  S/PRST/2005/52.  

وإجراءات أخرى لكفالة املساءلة الكاملة يف حاالت سـوء السـلوك الـيت    
  تشمل أفرادا تابعني هلا.

  

 ٥٥٥٦جملـس األمـن    يف جلسـة بيان صادر عن الرئيس   

    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٦ املعقودة يف

تشــــــــرين  ٢٦املعقــــــــودة يف  ٥٥٥٦يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
ووجــه   .)٤٥(٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب   ٢٧املــؤرخ   األمــني العــام  

تشــرين  ٤انتبــاه الــس إىل رســالة مؤرخــة  الــرئيس (اليابــان) 
اليابـان  ممثل من  ني العامموجهة إىل األم ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

واســتمع الــس إىل   .)٤٦(لجلســةليــل ــا ورقــة مفاهيميــة    حي
 للقضـــايا إحاطـــات مـــن املستشـــارة اخلاصـــة لألمـــني العـــام      

ــات      ــام لعملي ــل األمــني الع ــاملرأة، ووكي ــهوض ب اجلنســانية والن
حفــظ الســالم، واملــديرة التنفيذيــة لصــندوق األمــم املتحــدة       

األمــني العـام يف مكتــب دعــم بنــاء  ومســاعدة  اإلمنـائي للمــرأة، 
ممــثال  ٢٩باإلضــافة إىل مجيــع أعضــاء الــس، أدىل  . والســالم
  .)٤٧(ببيانات

جيــري االضــطالع وذكــر األمــني العــام يف تقريــره أنــه   
). وكـثري  ٢٠٠٠( ١٣٢٥بقدر كبري من العمل لتنفيـذ القـرار   

ــة ومبتكــرة ومهمــة.      ــدة وفعال ــا مفي  مــن األنشــطة املضــطلع
__________ 

  )٤٥(  S/2006/770.  

  )٤٦(  S/2006/793.  

ــو   )٤٧(   ــدا    ممثل ــا وإندونيســيا وأوغن إســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وأملاني
 (باسم منتدى جزر احملـيط اهلـادئ)   وبابوا غينيا اجلديدة وأيسلندا

وبنغالديش وجزر القمر وجنوب أفريقيـا والسـلفادور وسـلوفينيا    
مــاال والســودان والســويد وغواتي(باســم شــبكة األمــن البشــري)  

وفيجـي وكرواتيـا وكنـدا    (باسم االحتاد األورويب) وغينيا وفنلندا 
وكولومبيـــا وكينيـــا وليختنشـــتاين وليســـوتو ومصـــر وميامنـــار       

. وأدلــت ببيــان أيضــا كــل مــن منســقة رابطــة  والنــرويج وهولنــدا
  دوشريهاموي ورئيسة شبكة ريدي فيتو.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1156/1582 
 

دم يف تنفيــذ طائفــة واسـعة مــن األنشــطة املنصــوص  حـرز تقــ وأُ
عليهـــا يف خطـــة العمـــل علـــى نطـــاق املنظومـــة، وإن كـــان       

رغــم و بــدرجات متفاوتــة يف كــل جمــال مــن جمــاالت العمــل.  
التقييم اإلجيايب عموما للمرحلة الراهنة من تنفيذ خطة العمـل،  

الــيت تنشــأ  حــدد االســتعراض عــددا مــن الثغــرات والتحــديات 
عـدم االسـتقرار    اع، وهـي نـزاع وبعد النـزاالت العموما يف ح

وعـــدم األمـــن؛ والعنـــف، مبـــا فيـــه العنـــف اجلنســـاين؛ والفقـــر 
والتمييـز وقصـور الدميقراطيــة واإلفـالت مــن العقـاب وضــعف     
املؤسسات العامة. وإضافة إىل ذلك، حـدد عـدد مـن الثغـرات     

 املنــــــهجيوالتحــــــديات املؤسســــــية املشــــــتركة يف التنفيــــــذ 
  .ملالع  خلطة

املستشــــارة اخلاصــــة للقضــــايا اجلنســــانية  عرضــــتو  
ــاملرأة ــهوض بـ ــام، فقالـــت إن اجل  والنـ ــني العـ ــر األمـ ــود تقريـ هـ

اجلماعيــة لضــمان املســاواة بــني الرجــال والنســاء يف املشــاركة  
ــل  ــالم مل تصـ ــز السـ ــوب  يف تعزيـ ــتوى املطلـ ــام  إىل املسـ يف العـ

ــة إىل الســودا    .املنصــرم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ن، فم
ليشــيت، ال تــزال املــرأة عرضــة     -ومــن الصــومال إىل تيمــور   

ــف  ــة  وللعن ــات الرمسي ــهميش يف العملي ــديهي أن. تواجــه الت  وب
للـدول مصـلحة أكيـدة يف صـون السـلم واألمـن، ولكـن لــيس        
ســرا أنــه علــى الــرغم مــن إظهــار القيــادات لــإلرادة السياســية، 
ــى مســتوى       ــا متارســه اجلماعــات النســائية مــن ضــغوط عل وم

ــردد يف     ا ــات تت ــن احلكوم ــد م ــزال العدي لقواعــد الشــعبية، ال ت
ــةحتــدي القــيم   ــل الصــراع.    االجتماعي ــرة مــا قب الســائدة يف فت

) كـل  ٢٠٠٠( ١٣٢٥للقـرار   الفعالالتام والتنفيذ وسيتطلب 
ما يستطيع اتمـع الـدول اسـتنفاره مـن إرادة سياسـية وقـدرة       

  .)٤٨(على اإلبداع
__________ 

  )٤٨(  S/PV.5556٣ة ، الصفح.  

ــل األمــني العــام     ــات حفــظ الســالم  عملل وشــدد وكي ي
على ثالث من القضايا ذات األولوية اليت تواجه بعثات حفـظ  
الســـالم عنـــدما تســـعى إىل تقـــدمي الـــدعم ملشـــاركة املـــرأة يف   
العمليات االنتقالية وما بعـدها، والـيت تتطلـب اهتمامـا عـاجالً      

أوالً، ســلط الضــوء علــى مشــكلة انعــدام األمــن    مــن الــس.
 للــتحكم يف حتــرك بــاره ســبيالواســتخدام العنــف اجلنســي باعت

ومـا يقمـن بـه مـن أعمـال إلعـادة بنـاء بيـون          النساء والبنات
وثانيــا،  وكــذلك بعـد أن تضــع احلـرب أوزارهــا.   ،وجمتمعـان 

شدد على وجوب ضمان استدامة حصول النساء على الـدعم  
يف اال السياسـي، بـالنظر إىل إمكانيـة مشـاركتهن يف عمليـة      

جلت أبـرز أوجـه النجـاح    حىت اآلن، سه قال إنو صنع القرار.
االت احلـ سياسـية يف  اللمناصـب  لانتخاب النسـاء  بيف ما يتعلق 

ضــعت فيهــا ضــمانات مؤسســية إلنشــاء نظــام حصــص  والــيت 
ــى ضــرورة    بشــأن مشــاركة النســاء.  ــا، شــدد عل ــديل وثالث تع

 وإصــالح القــوانني التمييزيــة الــيت تقــوض املســاواة يف احلقــوق  
بنــاء ات يف عمليــالفعليــة ة مــن املشــاركة لــتمكني املــرأ وذلــك

الســالم. وأشــار كــذلك إىل أنــه علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت  
 ال تــزال هنــاك)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥تبــذهلا إدارتــه لتنفيــذ القــرار 

جمموعـة هامــة مــن   تكــوينباحلاجــة إىل  وأقـر حقيقيــة.  ثغـرات 
املسـاواة   إزاءلتزامـات  االاملروجني الذكور لتأييد ودعم ترمجـة  

حباجـة إىل   تـه أن إدار لذلك فهو يعتقـد ونسانية إىل ممارسة. اجل
ــود   ــدعم جهـ ــتوى لـ ــع املسـ ــدوب رفيـ ــدعوة  منـ ــيالـ ة. السياسـ

وللتعامل بفعالية أكرب مـع السـكان احمللـيني، أشـار إىل أن نشـر      
  .)٤٩(املزيد من النساء يف قوات حفظ السالم حتمية عملية

ــة لصــندوق األمــم املتحــد  ووصــفت    ــديرة التنفيذي ة امل
، وقالـت  عمل غـري مضـمون  بأنه توطيد السالم  اإلمنائي للمرأة

إن تعزيز السالم جيب أن يتضمن وضع اية إلفـالت مـرتكيب   
__________ 

  .٧-٤ات ، الصفحاملرجع نفسه  )٤٩(  
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ــي      ــثمن السياســ ــع الــ ــاب، ورفــ ــن العقــ ــي مــ ــف اجلنســ العنــ
ــوه. و   ــذي يدفعــه مرتكب ــدان، يف أمــاكن   يفواالقتصــادي ال املي

صــندوق األمــم يالحــظ  ،العــراق وأفغانســتان والصــومال مثــل
يف احليـاة العامـة   املتحدة اإلمنائي للمرأة أن احليز املتـاح للمـرأة   

لالغتيـال عنـدما    تتعـرض املـرأة  أضـحت أن  و .يتناقصما برح 
ــدفاع عــن حقو   ــى ال ــة  قهــاجتــرؤ عل ــرارات العام ، يف صــنع الق

ــهاء   و ــد انتـ ــة بعـ العنـــف ينتقـــل إىل البيـــوت واتمعـــات احملليـ
  .)٥٠(الصراع

م يف مكتـب دعـم بنـاء    مسـاعدة األمـني العـا   وشددت   
احملليـة  ضرورة دعم دور املرأة يف نسيج اتمعات  على السالم

هلــــذا الســــبب، ودعــــم بنــــاء الســــالم. يف وكعامــــل للتغــــيري 
مكتبها سبل زيادة إشـراك منظمـات اتمـع املـدين      يستكشف

جلنة بناء السـالم فرصـة   وارتأت أن  .التعمريالنسائية يف جهود 
 ١٣٢٥القــرار . وأن رســات املاضــيغــري مســبوقة لتحســني مما

ــل  )٢٠٠٠( ــكل بالفعـ ــة   يشـ ــس اجلوهريـ ــد األسـ ــل  أحـ هليكـ
بالصـراع   اللجنة. وأعربـت عـن اعتقادهـا أن املـرأة أكثـر تـأثرا      

  .)٥١(هتماماالمن  لذلك جيب أن حتظى بقدر أكرب

ن املـــــرأة إمنســـــقة رابطـــــة دوشـــــريهاموي وقالـــــت   
الضـوء   توسـلط طويـل.   ملتزمة بالسـالم منـذ أمـد   البوروندية 

 بالغــةصــة الاحل إنقالــت فالقضــايا الــيت تواجــه املــرأة، أحل علــى 

فقــط جيــب لــيس يف املائــة ملشــاركة املــرأة يف صــنع القــرار  ٣٠
علـى النسـاء    وإمنـا أيضـا تطبيقهـا   يف املائـة،   ٥٠زيادا لتصبح 

ال تستطيع أن تـرث   وبالنظر إىل أن املرأةعلى املستوى احمللي. 
جلنــة بنــاء الســالم يف  تنظــر تأمــل يف أن ــا إ، قالــت يضــااألر

ــدعم   ــة إىل التقــدمي ال ــاللجن ــار ة لبوروندي ــك ألراضــي باعتب  ذل
ال تكـون رهينــة  أ وناشـدت املـرأة  . العليــا واحـدة مـن أولوياـا   
__________ 

  .٩-٧ات املرجع نفسه، الصفح  )٥٠(  

  .١١-٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٥١(  

النسـاء  متكني  نه ينبغيقالت إوللوضع السياسي يف بوروندي، 
 نالوصــول املباشـــر إىل التمويــل الــذي يســمح هلـــ    مــن أجــل   

ما برحن يقمـن بـه علـى صـعيد     ترسيخ العمل الذي و مارسةمب
  .)٥٢(القاعدة الشعبية

رئيســة شــبكة ريــدي فيتــو وضــع النســاء يف وتناولــت   
لى وضع آليـات رمسيـة   عاألمم املتحدة  تحثف ليشيت - تيمور

ـــ  ــاور متكّ ــوت  ن للتشـ ــاع صـ ــن إمسـ ــاء المـ ــن  نسـ ــباب مـ والشـ
  .)٥٣(اجلنسني  كال

ــب املت   ـــ ورحـ ــون ب ــكلمـ ــذ التطورات اإلجيابيـ ة يف تنفيـ
)، مثــــل زيــــادة مشــــاركة املــــرأة يف  ٢٠٠٠( ١٣٢٥القــــرار 

ــا     ــات الســـالم يف غـــرب أفريقيـ مجهوريـــة  وكـــذلك يفعمليـ
ممثـــل  والحــظ ا مــن األمــاكن.   الكونغــو الدميقراطيــة وغريمهــ   

ــاء يف منطقــة الــبحريات       ــع التقــدير أن النس ــوب أفريقيــا م جن
 وتنظــيم نمســتقبلهاحتــدن لتقريــر وحــوض ــر مــانو  كــربىال

أيضـا   ةاملشـجع ومـن األمـور   يف املصاحلة الوطنيـة.   نمشاركته
 بـه أن عددا متزايدا من البلدان قد اعتمد برامج وطنيـة خاصـة   

بيـــد أن املـــتكلمني أمجعـــوا علـــى أنـــه  .)٥٤(القـــرار تنفيـــذ بغيـــة
يزال مثة الكـثري ممـا يـتعني القيـام بـه علـى مجيـع املسـتويات،          ال

ومنهجية للوفـاء باملقتضـيات   ودعوا إىل اتباع ج أكثر اتساقا 
  وااللتزامات الواردة يف القرار.  

ن اتمـع الـدويل كـان    وأعرب ممثل غانا عن أسـفه أل   
فقــط بالطموحــات الــيت اســتند إليهــا ذلــك القــرار   “يتشــدق”
يف معظـم  ، وخاصة كان التنفيذ غري متسق حني ، يف“الرائد”

ن قـدرا  ألممثـل أوغنـدا عـن أسـفه     وأعـرب   .)٥٥(البلـدان الناميـة  
__________ 

  )٥٢(  S/PV.5556 (Resumption 1)،  ٤-٢الصفحات.  

  .٥ و ٤تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٣(  

  )٥٤(  S/PV.5556، ٢٨ و ٢٧تان الصفح.  

  .١٦-١٤ات املرجع نفسه، الصفح  )٥٥(  
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 ١٣٢٥تنفيذ القـرار  من أجل ه ب القيامكبريا من العمل مل يتم 

ــالغ     ٢٠٠٠( ــات اإلبــ ــاء آليــ ــث إنشــ ــن حيــ ــة مــ )، وخاصــ
دور الـس يف اإلشـراف علـى    املتكلمـون  أبـرز  و .)٥٦(والرصد

يؤكـد مـرة   القـرار  ومبـا أن  تنفيذ القرار بشكل كامل وسـريع.  
قـال ممثـل    الصراعات وحلها،نشوب دور املرأة يف منع أخرى 

املسـاواة بـني اجلنسـني    واملنظـور اجلنسـاين   ”يـربط  نـه  إأستراليا 
ــل ســلوفينيا   .)٥٧(“إجــراءات جملــس األمــن  بكــل إىل ودعــا ممث

املتعلقــة  إجراءاتــهرصــد  مــن أجــلمجلــس لإنشــاء آليــة تابعــة ل
ــرار   ــاج الق ــه )٢٠٠٠( ١٣٢٥بإدم ــوم   .)٥٨(يف عمل ولكــي يق

كد ممثل اململكـة املتحـدة   لتقدم احملرز، أمنهجي لتقييم بلس ا
وافقـة  مب على حدة، على احلاجة إىل وضع خطة عمل لكل بلد

يضـــطلع كـــل مـــن الصـــناديق والـــربامج  تكفـــل أناحلكومـــة، 
 .)٥٩(لقـرار لالعناصـر املتفرقـة    عـن  والوكاالت مبسـؤولية حمـددة  

تشكيل فريق عامل أو إنشـاء مركـز   واقترحت ممثلة إندونيسيا 
  .)٦٠(تابع للمجلس تنسيق

علــى احلاجــة إىل ضــمان املشــاركة  كلمــون أكــد املتو  
إىل وأشـاروا  الكاملة للمرأة يف مجيع مراحل عمليات السـالم.  

ــاك مقاومــة لفكــرة أن املــرأة ميكــن أن حتــدث      ــزال هن ــه ال ت أن
ن االســـتبعاد يف أدوار إقـــال ممثـــل الواليـــات املتحـــدة وفرقـــا، 

ــادة  ــن القي ــاتج ع ــيري ســوف     ن ــق والتغ تصــورات راســخة بعم
والحــظ ممثــل اململكــة  .)٦١(اجلميــع ة مــنفعليــتطلــب جهــودا ي

__________ 

  )٥٦(  )S/PV.5556 (Resumption 1١٥-١٢ات ، الصفح.  

  .٢٧ و ٢٦تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٧(  

  .٢٩ و ٢٨تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٨(  

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

  )٦٠(  S/PV.5556 (Resumption 1)٢٣-٢١ات ، الصفح.  

  )٦١(  S/PV.5556٩ و ٨تان ، الصفح.  

 املسـائل اجلنسـانية   مع القلق أنـه، حـىت اآلن، مل تـدرج   املتحدة 
  .)٦٢(حفظ السالم عملياتيف  منهجيشكل ب

لجنـة بنـاء   وأهاب ممثل اململكة املتحدة وممثل الصـني ب   
 .)٦٣(عانــز مـا بعـد ال  حـاالت  األولوية للنسـاء يف  إعطاء السالم 

ــى    وحــث  ــدا اللجنــة عل ــل كن ــتحداثممث ــق لضــمان   اس طرائ
ــيما    ــدين، وال سـ ــع املـ ــة للمجتمـ ــاركة الفعالـ ــات املشـ اموعـ

ممثـــل الكونغـــو أن قضـــايا املســـاواة بـــني   وأكـــد .)٦٤(النســـائية
حقــوق اإلنســان  مســألة مــن مســائلاجلنســني جيــب أن تكــون 

التمييــز يف بــرامج  القضــاء علــىأوال وقبــل كــل شــيء وجيــب  
يف عمليــــات إعـــادة الــــتعمري بعـــد انتــــهاء   ك التنميـــة وكـــذل  

ينبغـــي ألفرقـــة األمـــم ممثـــل النـــرويج أنـــه واعتـــرب  .)٦٥(اعنــــزال
املتحدة القطرية أن تسعى سعيا جادا إىل وضع خطـة متكاملـة   
ــك       ــا يف ذل ــرار، مب ــا لقضــايا اجلنســني تعكــس أهــداف الق متام
ــيت     املســاءلة الواضــحة وتقســيم العمــل واإلجــراءات احملــددة ال

  .)٦٦(أن تتخذ يتعني

ــت     ــم إزاء اســتمرار   كلمني وأعــرب معظــم امل ــن قلقه ع
إىل  وايف مناطق النـزاع، ودعـ  اجلنسعلى أساس العنف القائم 

  مواصلة تنفيذ خطة العمل على نطاق املنظومة.

بيـان باسـم   برئيس (اليابـان)  الـ ، أدىل جللسـة يف اية او  
  :ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه. )٦٧(الس

__________ 

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  

(اململكـــــة املتحـــــدة)  ٣٤ و ٣٣املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان   )٦٣(  
  (الصني). ٢٣-٢١والصفحات 

  .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  

  )٦٥(  S/PV.5556 (Resumption 1) ،٩-٥ات الصفح.  

  )٦٦(  S/PV.5556 ٢٠ و ١٩، الصفحتان.  

  )٦٧(  S/PRST/2006/42.  
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ــام     ــني العـ ــب إىل األمـ ــع طلـ ــدروس    مجـ ــدة والـ ــات اجليـ املمارسـ
مواصـلة  مـن أجـل   الباقيـة  والتحـديات   وترتيبـها وتبيـان الثغـرات    خلصةاملست

  ؛بشكل يتسم بالكفاءة والفاعلية) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تعزيز تنفيذ القرار 

العمـــل علـــى أن تلـــىب املســـاعدات  إىل األمـــني العـــام وطلـــب   
علـــى الوجـــه املناســـب احتياجـــات املـــرأة  املقدمـــة مـــن األمـــم املتحـــدة  

  ؛اعنـزما بعد انتهاء المرحلة يف  وأولوياا

وطلب إىل األمني العام أن يضمن مراعاة برامج نــزع السـالح     
ــات الســابقات      ــة احملارب والتســريح وإعــادة اإلدمــاج مراعــاة خاصــة حال
والنســـاء املرتبطـــات باحملـــاربني وأطفـــاهلن ومـــنحهن إمكانيـــة كاملـــة       

  تفادة من هذه الربامج؛لالس

وأعرب عن القلق العميق إزاء انتشـار مجيـع أشـكال العنـف ضـد        
املرأة يف الصـراعات املسـلحة الـيت تشـمل القتـل والتشـويه والعنـف اجلنسـي         

ــاف واالجتــار باألشــخاص؛     ــررواخلطــري واالختط ــذه    ك ــه الشــديدة هل إدانت
فـل محايـة   وطلـب إىل مجيـع أطـراف الصـراعات املسـلحة أن تك      املمارسات

حــد إلفـــالت  ضـــع ، وشــدد علـــى ضــرورة و  وفعليـــةمحايـــة كاملــة  املــرأة  
  ؛العقاب منالقائمة على نوع اجلنس املسؤولني عن أعمال العنف 

ــه  و   ــارات  كــرر إدانت ــال ســوء الســلوك    بأشــد العب ــع أعم جلمي
فئــات أفـراد بعثــات األمـم املتحــدة حلفــظ    الــيت قامـت ــا مجيـع  اجلنسـي  

عام والبلدان املسامهة بقـوات علـى كفالـة تنفيـذ     وحث األمني ال ؛السالم
  ؛تنفيذا كامال )٦٨(توصيات اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم

إىل الـيت يقـدمها    تقـارير الإىل األمني العام أن يـدرج يف  وطلب   
التقــدم احملــرز يف تعمــيم مراعــاة املنظــور     معلومــات عــن  جملــس األمــن  

  ؛السالم  املتحدة حلفظ اجلنساين يف مجيع بعثات األمم

كد جمددا دعوتـه الـدول األعضـاء إىل مواصـلة تنفيـذ القـرار       وأ  
وضــع خطــط عمــل وذلــك بعــدة وســائل مــن بينــها  )، ٢٠٠٠( ١٣٢٥

  استراتيجيات أخرى على الصعيد الوطين وتنفيذها؛ وطنية أو

__________ 

  )٦٨(  A/60/19.  

حتـــديث خطـــة العمـــل طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل  و  
يف هـذا   وأن يقـدم تقـارير  ال متكـامال  ورصدها واستعراضها وجعلـها كـ  

  .لساإىل  الشأن
  

ــرئيس يف جلســ      ــن ال ــان صــادر ع ــن  بي ــس األم ة جمل

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٧املعقودة يف  ٥٦٣٦

آذار/مـــــــارس  ٧املعقـــــــودة يف  ٥٦٣٦يف اجللســـــــة   
ــان. وأدىل   ٢٠٠٧ ، مل يــدل أي عضــو مــن أعضــاء الــس ببي

ــ ــارئيس (ال ــان باســم الــس ب) جنــوب أفريقي ــة  .)٦٩(بي ويف مجل
    أورده الس يف البيان أنه:  ما

  )؛٢٠٠٠( ١٣٢٥لتام والفعال بتنفيذ القرار أكد من جديد التزامه ا  

وأكد جمددا الـدور اهلـام للمـرأة يف منـع الصـراعات وتسـويتها         
  ويف بناء السالم؛

ــن النســاء         ــد م ــيني املزي ــى مواصــلة تع ــام عل ــني الع وحــث األم
ــات؛   ــات خاصـ ــثالت ومبعوثـ ــرأة    كممـ ــاق دور املـ ــيع نطـ ــى توسـ وعلـ

  وإسهامها يف عمليات األمم املتحدة امليدانية؛

مـــاج عناصـــر جنســـانية يف عمليـــات إدوأكـــد علـــى ضـــرورة   
  لسالم؛  حفظ

وأعــرب عــن القلــق العميــق إزاء انتشــار مجيــع أشــكال العنــف    
ضد النساء والفتيات يف النـزاعات املسـلحة الـيت تشـمل القتـل والتشـويه      

نسي اخلطري واالختطاف واالجتـار ـن؛ وكـرر تأكيـد إدانتـه      والعنف اجل
الشــديدة ملثــل هـــذه املمارســات ودعــا مجيـــع األطــراف يف النــــزاعات      

  املسلحة إىل اختاذ تدابري حمددة حلماية النساء والفتيات؛

نــزع السـالح   وطلب إىل األمني العام كفالة أن تراعـي بـرامج     
ــاج  ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــ والتسـ ــاة خاصـ ــات  مراعـ ــاء والفتيـ ــة النسـ ة حالـ

  املرتبطات بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة؛

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.و  

__________ 

  )٦٩(  S/PRST/2007/5.  
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 ٥٧٦٦جملـس األمـن    يف جلسـة بيان صادر عن الرئيس   

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣املعقودة يف 

تشــــــــرين  ٢٣املعقــــــــودة يف  ٥٧٦٦ة لســــــــاجليف   
مناقشـة مفتوحـة بشـأن     الـس  أجـرى ، ٢٠٠٧ /أكتوبراألول

أدرج الس يف جدول أعماله تقرير األمـني العـام   وهذا البند. 
ــؤرخ  ــبتمرب أيلول/ ١٢املـــ ــة   )٧٠(٢٠٠٧ســـ ــالة مؤرخـــ ورســـ

 العـام مـن   موجهـة إىل األمـني   ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٨
  .)٧١(ممثل غانا

ــام   و   ــا األمـــني العـ اســـتمع الـــس إىل بيانـــات أدىل ـ
ــام ل  و ــني الع ــل األم ــظ الســالم، واملستشــار   وكي  ةعمليــات حف

اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة،    للقضــايالألمــني العــام   ةاخلاصــ
ــدير  لصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   بالنيابــة  ةالتنفيذيــ ةوامل
فريـق املنظمـات غـري احلكوميـة العامـل املعـين       ومنسـقة   ،للمرأة

باإلضــافة إىل أعضــاء الــس، أدىل . وبــاملرأة والســالم واألمــن
  .)٧٢(ال ببياناتثمم ٣٨

ــره، أن  و   ــام يف تقريـ ــني العـ ــر األمـ ــردود   ذكـ ــل الـ حتليـ
سـتعراض الثـاين   االخـالل  الواردة مـن كيانـات األمـم املتحـدة     

أظهر أن أساسا هاما للعمل قد أُرسي من أجـل جهـود   لتنفيذ ل
__________ 

  )٧٠(  S/2007/567.  

  )٧١(  S/2007/598.  

األرجنتني وإسـبانيا وأسـتراليا وإسـرائيل وأملانيـا واإلمـارات      ممثلو   )٧٢(  
(باســم االحتـــاد األورويب)  والربتغــال   وأيســـلنداتحــدة  العربيــة امل 

ــو     ــة الكونغــ ــا ومجهوريــ ــة كوريــ ــنن ومجهوريــ ــنغالديش وبــ وبــ
(باسـم اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب     الدميقراطية والـدامنرك وزامبيـا   

والســــودان والســــويد وغواتيمــــاال وغينيــــا وفنلنــــدا األفريقــــي) 
نــــام وكازاخســــتان وكرواتيــــا وكنــــدا وكوســــتاريكا   وفييــــت

وكولومبيـــا وكينيـــا وليختنشـــتاين ومصـــر واملكســـيك ومـــالوي 
وميامنــار والنــرويج والنمســا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهنــدوراس   

  .وهولندا واليابان

طويلــة األمــد تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة يف ســبيل التنفيــذ   
. وأبلغت كيانات كثرية عـن  )٢٠٠٠( ١٣٢٥الكامل للقرار 

ازدياد االلتزام السياسي بتحقيق املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   
ــدرات، وحتســني      ــاء الق ــز بن ــات الســالم، وتعزي ــرأة يف عملي امل
ــادة       ــادة، وزي ــز القي ــدعوة، وتعزي ــة املؤسســية، وحتســني ال البيئ
الدعم املقدم من كبار املـوظفني؛ وحتسـني التعـاون مـع الـدول      

ــاء و ــرأة    األعضـ ــة للمـ ــات الوطنيـ ــع اآلليـ ــراكات مـ ــة الشـ إقامـ
  والرابطات والشبكات النسائية.

نه منـذ اعتمـاد   إالنقاش  هحتافتعند اوقال األمني العام   
بشــكل متزايــد يف مــا برحــت املــرأة تشــارك  القــرار التــارخيي، 

عمليـات   قامـت مجيع مستويات صنع السـالم وبنـاء السـالم، و   
املسـاواة بـني   النـهوض ب متزايد وعلى حنو  بتمكني املرأةالسالم 

ات اعنـــزالبلــدان الــيت تشــهد    إال أنــه يــتعني علــى  اجلنســني. 
 اوضع خطط عمـل وطنيـة خاصـة ـ    اعات نـزاخلارجة من  أو

). وشـدد  ٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيذ القـرار   واألخذ بزمام املبادرة
االسـتجابة اجلماعيـة والفرديـة للعنـف      ه ال بد من تعزيزعلى أن

وكـرر األمـني العـام    ئيـة.  باوبشعة و بلغ أبعادا الذي ضد املرأة
دعوته أن ينشئ جملس األمن آليـة مكرسـة لرصـد العنـف ضـد      

أن  مــن جانبــها، ،ينبغــي للــدول األعضــاء والنســاء والفتيــات. 
ة، اجلنسـاني  هيكل املنظمـة املعـين بالقضـايا    تعزيزيف  جدياتنظر 

ل وذلك بـإحالل كيـان دينـامي واحـد تـابع لألمـم املتحـدة حمـ        
  .)٧٣(عدة هياكل قائمة حاليا

ن عـام  إوقال وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم         
اإلجنازات اهلامة يف مسامهة املـرأة يف منـع   قد شهد عددا من  ٢٠٠٧

نشوب الصراعات وحلها ويف بناء السالم. وقد حـدث بعـض تلـك    
مثــل اإلجنــازات يف بلــدان جــرى ــا نشــر عمليــات حلفــظ الســالم،  

)، أشـار  ٢٠٠٦( ١٣٢٥تنفيـذ القـرار   ب وفيمـا يتعلـق  يبرييـا.  هاييت ول
__________ 

  )٧٣(  S/PV.5766 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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تشـــــرين  إدارة عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم اعتمـــــدت يف      إىل أن
، توجيها متعلقـا بالسياسـات عـن املسـاواة بـني      ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

اجلنسني يف عمليات حفظ السـالم يلـزم مجيـع املـوظفني العسـكريني      
والفتيــات والصــبيان يف واملـدنيني بضــمان مشــاركة النســاء والرجــال  

باإلضـافة إىل ذلـك،   مجيع أنشطة حفظ السـالم علـى قـدم املسـاواة.     
منذ شهر شباط/فرباير عدد النسـاء العـامالت يف مناصـب مدنيـة     زاد 

يف املائة تقريبا، ومشل ذلك تعيني إيلـن مـاغرييت لـوي     ٤٠عليا بنسبة 
ربيـا. وذكـر   ممثلة خاصة لألمني العام لترأس بعثـة األمـم املتحـدة يف لي   

أن اســـتراتيجية اإلدارة متثلـــت خـــالل الســـنوات الســـبع املاضـــية يف  
ــذ أجــزاء منفصــلة مــن القــرار     ــز علــى تنفي  ).٢٠٠٥( ١٣٢٥التركي

ــاع    ــي اتبـ ــة تقتضـ ــن احلاجـ ــج ولكـ ــق وـ ــلمتسـ ــدي متكامـ  للتصـ

ــزاع. الغتصاب والعنف اجلنسي يف النـزاعات وحـاالت مـا بعـد ال   ل  ن

 يفاحلـرب   أسـلحة مـن   اسـالح فه بوصـ بينما يسـتخدم االغتصـاب   و
ــة الكونغــو  حــاليتحــاالت مثــل  فــإن ودارفــور،  الدميقراطيــةمجهوري

التوفيـق  بعـد مـن   إىل أتطلـب الـذهاب   هـذه ي احلـرب   جلرميـة التصدي 
ويف مكافحــة جــرائم املــوارد. الســلطة وتقاســم اتفاقــات سياســي وال

ضـمان أن تأخــذ   مهـم يف بـدور  جملـس األمــن   احلـرب هـذه يضـطلع   
ات واملــوارد املــأذون ــا يف االعتبــار األوضــاع الــيت تواجههــا   الواليــ

)٧٤(النساء والفتيات على أرض الواقع
.  

املستشارة اخلاصة للقضـايا اجلنسـانية والنـهوض    وشددت   
بـد للمنظمـات     علـى أنـه ال   تقرير األمـني العـام  لدى عرضها  باملرأة

لتحديـد   العمـل معـا  من الدولية واحلكومات الوطنية واتمع املدين 
 يف جمــالاســتراتيجيات التنفيــذ إزاء األولويــات ووضــع ــج عملــي 

 يتعلـق ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قالـت إن القـرار   ووالسالم واألمـن.  املرأة 
كيفية جعل العـامل مكانـا آمنـا للمشـاركة املتسـاوية للنسـاء       بأساسا 

وإفـالت اجلنـاة مـن العقــاب    والفتيـات يف مسـائل السـالم واألمــن.    
ــري ا  ــتجابة غ ــران مســتحقان     واالس ــاجني أم ــة الحتياجــات الن لوافي

. وشـددت علـى أن الـس ميكـن     للشجب أخالقيا وغـري مقبـولني  
__________ 

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٧٤(  

ــة النســاء       يأن  ــة مكرســة لرصــد حال ــن خــالل إنشــاء آلي ســاعد م
عـن العنـف   أطراف النـزاعات  وحماسبةع نـزاوالفتيات يف حاالت ال

)٧٥(واجلنسايناجلنسي 
.  

لصــندوق األمــم املتحــدة  بالنيابــة ةالتنفيذيــ ةاملــدير سـلطت و  

ثالثــة حتــديات رئيســية يف تنفيــذ القــرار للمــرأة الضــوء علــى  اإلمنــائي

، يف حــني كانــت هنــاك اســتثناءات إجيابيــة، أوال). ٢٠٠٠( ١٣٢٥

يف البلــدان املتــأثرة  فــإن إمكانيــة وصــول النســاء إىل عمليــات الســالم

جهـود   ثانيا، هناك حاجـة إىل و. نـزاعات ظلت متفاوتة بقدر كبريبال

ــة يف ســياقات     ــرأة يف املؤسســات الدميقراطي ــل امل معــززة لضــمان متثي

ثالثــا، شــددت علــى احلاجــة إىل التصــدي للعنــف  و. نـــزاعبعــد ال  مــا

الـس  يوليهمـا  قدمت اقتراحني أعربت عـن أملـها يف أن   واجلنسي. 

 تنسيقا: دعوة إىل اختاذ إجراءات أكثر مشولية وومها االعتبار الواجب

ــب الــ   ــن جان ــاء     م ــة النس ــة حلماي ــات اإلقليمي دول األعضــاء واملنظم

والفتيات من العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس؛ وطلـب تقـارير أكثـر        

)٢٠٠٠( ١٣٢٥تفصيال عن تنفيذ القرار 
)٧٦(

.  

ــقة  أعربـــتو    ــة  منسـ ــري احلكوميـ ــق املنظمـــات غـ فريـ
 عـن أسـفها  سـالم واألمـن    العامل املعين باملرأة والسالم واألمن

كــان ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــذ القــرار  لقــول إنه ال ميكــن انــأل
ولكنـها الحظـت يف الوقـت نفسـه أن الفرصـة      ال، وفعـا  متسقا

 ١٣٢٥القـرار   وأضـافت أن إدراج . ساحنةملناقشة هذا التقييم 

أن ) يف أعمـــال جملـــس األمـــن كـــان غـــري متناســـق. و٢٠٠٠(
عبارات تتعلـق بالقضـايا اجلنسـانية    ينبغي أن تتضمن القرارات 

ــدا وأح ــاحتديـ ــية  كامـ ــىن اقياسـ ــد ليتسـ ــتظم وامللرصـ ــم نـ املالئـ
  .)٧٧(يةامليدانجانب البعثات من  اتواإلبالغ عن تنفيذ القرار

__________ 

  .٩-٧ صفحاتاملرجع نفسه، ال  )٧٥(  

  .١١- ٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٦(  

  .١٣- ١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٧(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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التقدم احملـرز منـذ اعتمـاد القـرار     بورحب املتكلمون    
مـا زال هنـاك الكـثري     هبأنـ  وااعترف ملكنهو)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥

عـن   . وأعربـوا هيتعني القيام به لتحقيق األهداف الواردة فيـ مما 
أن و مسـتمرة اعات املسلحة ال تـزال  نـزقلقهم العميق من أن ال

ــال،    ــاء واألطفـ ــيما النسـ ــدنيني، وال سـ ــكلون املـ ــوا يشـ  ال زالـ
  الغالبية العظمى من ضحايا العنف، وال سيما العنف اجلنسي.  

متكلما باسم االحتـاد األورويب،  ، ذكر ممثل الربتغالو   
زاء التقــارير األخــرية  أن االحتــاد األورويب يشــعر بقلــق بــالغ إ   

عمليــات بشــأن الظــاهرة املروعــة وغــري املســبوقة املتمثلــة يف  ”
 املرتكبــة ضــد النســاء يف شــرق االغتصــاب املنــتظم والوحشــي

ــة  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــلوفاكيا   .)٧٨(“مجهوريـ ــو سـ ــد ممثلـ وأيـ

وفرنســا وليختنشــتاين والنمســا ومجهوريــة كوريــا وكرواتيــا فكــرة 

مــن شــأا أن تســاعد للرصــد واإلبــالغ الــة شــاملة وفعآليــة إنشــاء 

العنـف اجلنسـي يف النــزاعات املسـلحة،      الس على حتديد ضـحايا 

ــن، وواجتاهاتـــه ــ هطاقـ ــدا ومـــالوي  . ودعـــا )٧٩(هومرتكبيـ ممثلـــو كنـ

تنفيـذ القـرار    لرصـد لـس األمـن   تابعـة  وبنغالديش إىل إنشاء آليـة  

٢٠٠٠( ١٣٢٥(
)٨٠(

.  

لـس ال ينبغـي   اعمل ممثل االحتاد الروسي أن وأكد    
نشطة هيئات األمم املتحدة األخـرى، مثـل   أل اتكرارأن يكون 

جملس حقـوق اإلنسـان، واللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز        
ضد املرأة، وجلنة بناء السالم واجلمعية العامـة. وقـال إن وفـده    

ــة    ال مــن أجــل لمجلــس تابعــة ليوافــق علــى اقتــراح إنشــاء آلي
__________ 

  .٤٠- ٣٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٨(  

ــفحات    )٧٩(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــلوفاكيا) و ١٥-١٣املرجـ  ٢٩-٢٧ (سـ
 ١٠-٨ات ، الصـــفحS/PV.5766 (Resumption 1) (فرنســا) و 

هوريــة  (مج ٢٦ و ٢٥ (النمســا)؛ و ٢٠-١٨ (ليختنشــتاين)؛ و
  (كرواتيا). ٣١ و ٣٠ كوريا)؛ و

  )٨٠(  S/PV.5766 (Resumption 1)ــدا)؛  ٢٢ و ٢١ات ، الصــفح (كن
  (بنغالديش). ٤٥  و ٤٤  (مالوي)؛ و ٣٧-٣٥ و

ــذا القــ   ــذ ه ــا ســتكون   راررصــد تنفي ــك أ ــود جل اتكــرار ذل ه
كولومبيــا  ةممثلــوأعربــت  .)٨١(األمــم املتحــدة األخــرىهيئــات 

ــيس    ــه ل ــا أن ــن اعتقاده ــس   ع ــن املناســب للمجل ــة  إنشــاءم آلي
ألا ستؤدي يف اية املطاف إىل إنشاء آلية يوجه ـا  لرصد، ل

جملس األمن اللوم إىل بلدان بعينها خبصـوص قضـايا مواضـيعية    
اقشتها والتعامـل معهـا يف إطـار اجلمعيـة العامـة، وفقـاً       ينبغي من
إنشـاء آليـة    يف جـدوى وباملثل، شكك ممثل مصر  .)٨٢(للميثاق

  .)٨٣(األعضاءعلى الدول  “الرقابة”تفرض من شأا أن 

ضـمن  أن يعمـل  وذكر ممثـل الصـني أن الـس ينبغـي       
ــاته  ــراعات  وهـــي ااختصاصـ ــز علـــى منـــع نشـــوب الصـ لتركيـ

 هوأضــاف أنــعــادة اإلعمــار بعــد الصــراع.  وحفــظ الســالم وإ
على صـياغة خطـط عمـل وطنيـة لتنفيـذ       ينبغي تشجيع البلدان

  .)٨٤(األمم املتحدةبدعم من )، ٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار 

ــيا      ــل إندونيســ ــار ممثــ ــن   إىل وأشــ ــد مــ ــه يف العديــ أنــ
ودعـا   .)٨٥(العملية السياسيةمهمشة يف تكون املرأة الصراعات 

ىل تقـدمي الـدعم السـخي للبلـدان يف     ممثل قطر اتمـع الـدويل إ  
جهودها الرامية إىل مواءمة نظمها القانونية الوطنية مع املعـايري  

اجلـــرائم الدوليـــة وبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة يف جمـــال مكافحـــة 
قاطعـا  رفضـا  ورفض ممثل ميامنار  .)٨٦(على نوع اجلنس ةالقائم

الصـــادرة عـــن اململكـــة  “االدعـــاءات العاريـــة مـــن الصـــحة ”
ة بشأن ارتكاب جيش ميامنار ألعمال العنـف اجلنسـي.   املتحد

ــق      ــار تتعل ــة إىل جــيش ميامن ــات باطل ــال لقــد وجهــت اام وق
__________ 

  )٨١(  S/PV.5766  ١٨ و ١٧الصفحتان.  

  )٨٢(  S/PV.5766 (Resumption 1)١٨-١٦ات ، الصفح.  

  .١٣ و ١٢ املرجع نفسه، الصفحتان  )٨٣(  

  )٨٤(  S/PV.5766 ٢٥ و ٢٤، الصفحتان.  

  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥(  

  .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨٦(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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باالغتصـاب اجلمــاعي، اسـتنادا إىل تقــارير صـادرة عــن شــبكة    
شــان للعمــل النســائي املوجــودة خــارج الــبالد وعــن مؤسســة   
شان حلقوق اإلنسان وعن جمموعـة كـاريين حلقـوق اإلنسـان.     

حـددت وزارة خارجيـة الواليـات     ٢٠٠٢نه يف عام والحظ أ
املتحـدة يف تقريرهــا القطــري منظمــة كــاريين حلقــوق اإلنســان  
ومؤسســـة شـــان حلقـــوق اإلنســـان علـــى أـــا منظمتـــان هلمـــا 
ارتباطـات مــع جمموعــات املتمــردين. وأشــار إىل أن الســلطات  
واملنظمات املعنية أجرت ثالثة حتقيقـات منفصـلة تتعلـق بتلـك     

ات، مبــا يف ذلــك احتــاد شــؤون املــرأة يف ميامنــار. ويف    االدعــاء
، يــتم تقــدمي مــرتكيب “احلــاالت الــيت تثبــت فيهــا االدعــاءات”

  .)٨٧(اجلرمية إىل احملاكمة وفقا للقانون

متكني املرأة ظـل يشـكل    أنعلى وشدد ممثل السودان   
إحدى األولويات العليا للسودان على الصـعيد الـوطين. وأكـد    

ــس  ــوم بالتحضــري  الســود أنللمجل ــات احلامســة  ان يق للمحادث
فـــور املقـــرر أن جتـــرى يف ليبيـــا بعـــد أقـــل مـــن للســـالم يف دار

ــالم      ــة السـ ــاء يف عمليـ ــاركة النسـ ــك أن مشـ ــبوع، وال شـ أسـ
  .)٨٨(ستوفر الديناميكية والتوجيه الالزمني لنجاح احملادثات

اململكـــة املتحـــدة عـــن  ممثلـــة أعـــرب ممثـــل فرنســـا وو  
 تضـمني  وا مقتـرح لـس قـد قـاوم   ن بعـض أعضـاء ا  ما ألأسفه

ألمـني  مـن ا تقـدمي تقريـر خـاص     امشروع البيـان الرئاسـي طلبـ   
وأعربـت  العام بشأن العنف ضد املرأة يف غضون سـتة أشـهر.   

ــل اململكــة املتحــدة    ــأل   ممث ــها يف أن مت ــن أمل ــات  ع ــارير اهليئ تق
__________ 

  )٨٧(  S/PV.5766 (Resumption 1)٤٣ و ٤٢تان ، الصف.  

  .٢٤-٢٢صفحات املرجع نفسه، ال  )٨٨(  

ــاتجالفــراغ األخــرى  ــك  الن ــل إيطاليــا  وســأل  .)٨٩(عــن ذل ممث
يعتــرب الرئاســي الــذي ســيعتمد ميكــن أن   إذا كــان البيــان عمــا
علـى أرض الواقـع،    نعـانو ي، من وجهة نظر أولئك الذين حقا

هنـاك حاجـة ملزيـد مـن الرسـائل       وقـال إن لـيس  كرسالة أمل. 
  .)٩٠(معانامومزيد من املعلومات لوقف 

بيــان باســم برئيس (غانــا) الــ، أدىل اجللســةيف ايــة و   
    لس يف البيان أنه:ويف مجلة ما أورده ا. )٩١(الس

ــد مـــن جديـــد التزامـــه بتنفيـــذ القـــرار         ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥أكـ
  كامل؛  باملرأة والسالم واألمن حبذافريه وبشكل  املتعلق

وأقر بأمهية كفالـة احتـرام تسـاوي املـرأة والرجـل يف احلقـوق،         
املـرأة والرجـل مـن     بـني وأكد مـن جديـد يف هـذا الصـدد أمهيـة املسـاواة       

يلولــة دون نشـوب الصــراعات ويف حلـها ويف بنــاء   حيـث دورمهـا يف احل  
السالم، وشدد علـى ضـرورة مشـاركة املـرأة مشـاركة تامـة وعلـى قـدم         

  املساواة مع الرجل يف عمليات السالم على مجيع مستوياا؛

وأعرب عن القلق إزاء اخنفـاض عـدد النسـاء املعينـات ممـثالت        
السـالم؛ وحـث   خاصات أو مبعوثات خاصات لألمـني العـام يف بعثـات    

األمني العـام علـى تعـيني مزيـد مـن النسـاء لبـذل املسـاعي احلميـدة نيابـة           
  زيع اجلغرايف العادل يف االعتبار؛عنه، آخذا مبدأ التو

وأدان بشدة مجيع انتهاكات القانون الدويل، مبـا فيهـا القـانون      
اإلنســـاين الـــدويل والقـــانون املتعلـــق بـــالالجئني، املرتكبـــة ضـــد النســـاء  

يات يف حاالت الصراع املسـلح، مبـا فيهـا القتـل والتشـويه وأعمـال       والفت
ــى      ــع األطــراف عل ــداء اجلنســية. وحــث مجي ــف واالســتغالل واالعت العن

  الكف بشكل تام وعلى الفور عن ارتكاب هذه األعمال.
__________ 

  )٨٩(  S/PV.5766 ــفحات ــا)؛ و ٢٩-٢٧، الصـــــــ  ٢٤-٢١ (فرنســـــــ
  (اململكة املتحدة).

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٠(  

  )٩١(  S/PRST/2007/40.  
    




