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 رئيس جملس األمنمن بيان   
 

، أدىل رئـيس جملـس      ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٧ املعقودة يف    ٥٦٣٦يف جلسة جملس األمن      
دور املـرأة يف حفـظ   ”األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيما يتصل بنظر اجمللس يف البند املعنـون   

 “السلم واألمن الدوليني
 

 ١٣٢٥لفعـال بتنفيـذ القـرار       يؤكد جملـس األمـن مـن جديـد التزامـه التـام وا             ”  
عن املرأة والسالم واألمن ويشري إىل بيانـات رئيـسه ذات الـصلة الـيت تكـرر                 ) ٢٠٠٠(

 . االلتزامذلكفيها تأكيد 

 ٢٠٠٥ؤمتر القمــة العــاملي لعــام الوثيقــة اخلتاميــة ملــويــشري جملــس األمــن إىل ”  
)A/RES/60/1 (    وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني)A/CONF.177/20/Rev.1 ( والوثيقــة

ــة       ــة املعنون ــة العام ــشرين للجمعي ــة والع ــدورة االســتثنائية الثالث ــة لل ــام  ”اخلتامي ــرأة ع امل
 “ي القــرن احلــادي والعــشرين ـــــالم فــاملــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــس : ٢٠٠٠

)A/S-23/10/Rev.1 (   واإلعــالن الــصادر عــن الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة وضــع
ــذك   ــبة الــ ــرأة مبناســ ــاملرأة      املــ ــين بــ ــع املعــ ــاملي الرابــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــرة ملــ رى العاشــ

)E/CN.6/2005/11.( 

 وتـسويتها ويؤكد جملس األمن جمددا الدور اهلام للمـرأة يف منـع الـصراعات              ”  
ويف بناء السالم ويـشدد علـى أمهيـة مـسامهتها املتكافئـة ومـشاركتها الكاملـة يف مجيـع                    

دورها بـ  النـهوض وتعزيزمها وعلى احلاجـة إىل      اجلهود الرامية إىل حفظ السالم واألمن       
 .وتسويتها مبنع الصراعات ةيف عملية صنع القرار املتعلق

وحيــث جملــس األمــن الــدول األعــضاء علــى ضــمان زيــادة متثيــل املــرأة علــى  ”  
مجيع مستويات صنع القرار يف املؤسسات واآلليـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ملنـع                

 .سويتهاوتالصراعات وإدارهتا 
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ــساء      ”   وحيــث جملــس األمــن األمــني العــام علــى مواصــلة تعــيني املزيــد مــن الن
كممــثالت ومبعوثــات خاصــات للقيــام باملــساعي احلميــدة بامســه ويطلــب إىل الــدول   
ــة       ــام إلدراجهــن يف قائم ــدمي مرشــحات إىل األمــني الع ــصدد، تق األعــضاء، يف هــذا ال

 .مركزية يتم حتديثها بصفة منتظمة

الـشبكات واملبـادرات    جملس األمن بأن محاية املـرأة ومتكينـها ودعـم           ويسلّم  ”  
على قـدم  و توطيد السالم لتعزيز مشاركة املرأة الكاملة       من أجل  أمور أساسية    النسائية

 ويـشجع الـدول األعـضاء واجلهـات املاحنـة واجملتمـع             ،وتعزيز أمنـها  مع الرجل   املساواة  
 .املدين على تقدمي الدعم يف هذا الصدد

 مـن املمكـن أن يـؤدي فهـم آثـار الـصراع املـسلح                هويسلّم جملس األمـن بأنـ     ”  
على املرأة والفتاة والترتيبات املؤسسية الفعالة لضمان محايتهما ومـشاركتهما الكاملـة            
يف عملية إحالل السالم إىل اإلسهام بدرجة كبرية يف حفـظ الـسالم واألمـن الـدوليني                 

 .وتعزيزمها

حلاجــة امللحــة إىل تكثيــف اجلهــود لتعمــيم املنظــور    ويــسلّم جملــس األمــن با ”  
اجلنساين يف عمليات حفظ الـسالم وحيـيط علمـا ،يف هـذا الـصدد، بـإعالن وينـدهوك                    
وخطة عمـل ناميبيـا بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف عمليـات دعـم الـسالم                      

 ).S/2000/693(املتعددة األبعاد 

توسيع نطـاق دور املـرأة وإسـهامها يف         وحيث جملس األمن األمني العام على       ”  
 مبـا يف ذلـك علـى مـستوى صـنع القـرار وخاصـة بـني                  ،عمليات األمم املتحدة امليدانيـة    

حقــوق اإلنــسان واملــوظفني العــاملني يف جمــايل  املــراقبني العــسكريني والــشرطة املدنيــة  
 .واملساعدة اإلنسانية

، حـــسب إدمـــاج عناصـــر جنـــسانيةويؤكـــد جملـــس األمـــن علـــى ضـــرورة  ”  
االقتضاء، يف عمليات حفظ السالم ويرحب بسياسات عمليات األمم املتحـدة حلفـظ             
السالم الرامية إىل النهوض حبقوق املرأة ومحايتها ومراعـاة املنظـور اجلنـساين كمـا هـو                 

 . ١٣٢٥مبني يف القرار 

وجيــدد جملــس األمــن التأكيــد أيــضا علــى ضــرورة التنفيــذ الكامــل للقــانون    ”  
، مبا يف ذلك اتفاقيات جنيـف األربـع         اإلنساين الدويل قانون  الق اإلنسان و  الدويل حلقو 

 . اليت حتمي حقوق النساء والفتيات خالل الصراعات وبعدها
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وال يزال يساور جملس األمـن قلـق عميـق إزاء انتـشار مجيـع أشـكال العنـف                   ”  
عنــف ضــد النــساء والفتيــات يف الــصراعات املــسلحة الــيت تــشمل القتــل والتــشويه وال   

ويكرر جملس األمـن تأكيـد إدانتـه الـشديدة          . اجلنسي اخلطري واالختطاف واالجتار هبن    
ملثل هذه املمارسـات ويـدعو مجيـع األطـراف يف الـصراعات املـسلحة إىل اختـاذ تـدابري                    
حمــددة حلمايــة النــساء والفتيــات مــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، وال ســيما مــن  

داء اجلنسي، ومن مجيع أشكال العنف األخـرى يف         االغتصاب وغريه من أشكال االعت    
 .حاالت الصراع املسلح

ويشدد جملس األمن على ضرورة وضع حد لظاهرة إفالت مـرتكيب أعمـال             ”  
العنف القائم على نوع اجلنس يف حـاالت الـصراع املـسلح مـن العقـاب ويؤكـد علـى                    

اة املـسؤولني  مسؤولية مجيع الدول عن وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب ومقاضـ         
عــن اإلبــادة اجلماعيــة، واجلــرائم ضــد اإلنــسانية، وجــرائم احلــرب، مبــا يف ذلــك تلــك   
املتــصلة بــالعنف اجلنــسي وغــريه مــن أشــكال العنــف املرتكــب ضــد النــساء والفتيــات، 
ويشدد يف هذا الصدد على ضرورة استثناء هذه اجلرائم، حيثما أمكـن، مـن األحكـام                

 . املتعلقة بالعفو

نـزع الـسالح     جملس األمن إىل األمني العام كفالة أن تراعـي بـرامج             ويطلب”  
 مراعـاة خاصـة حالـة النـساء والفتيـات املرتبطـات بـالقوات               والتسريح وإعادة اإلدمـاج   

املسلحة واجلماعات املسلحة، فضال عن أطفاهلن، وكفالة استفادهتن الكاملة من هـذه            
 .الربامج

 الدول األعـضاء ملواصـلة تنفيـذ القـرار          ويؤكد جملس األمن جمددا دعوته إىل     ”  
، مبا يف ذلك من خالل وضـع خطـط عمـل وطنيـة أو اسـتراتيجيات         )٢٠٠٠ (١٣٢٥

 .أخرى على الصعيد الوطين وتنفيذها

 ١٣٢٥ويسلِّم جملـس األمـن بأمهيـة مـسامهة اجملتمـع املـدين يف تنفيـذ القـرار                   ”  
جملتمـع املـدين، وخباصـة    ويشجع الدول األعضاء علـى مواصـلة التعـاون مـع ا          ) ٢٠٠٠(

 .مع الشبكات واملنظمات النسائية احمللية تعزيزا لتنفيذ هذا القرار

ويقــرر جملــس األمــن إبقــاء املــسألة قيــد نظــره الفعلــي ويعــرب عــن التزامــه     ”  
 .“)٢٠٠٠ (١٣٢٥بالتنفيذ الكامل للقرار 

 


