
S/PRST/2008/39  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
29 October 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
291008    291008    08-57637 (A) 

*0857637* 

  بيان من رئيس جملس األمن    
    

، أدىل ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ املعقــودة يف ٦٠٠٥يف جلــسة جملــس األمــن   
ة رأاملـ ”رئيس جملس األمن باسم اجمللس بالبيان التايل فيما يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                 

  :“والسالم واألمن
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ن يؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد التزامــه بتنفيــذ القــراري  ”    
ويـشري  وفعـال    بـشكل كامـل      “باملرأة والسالم واألمن  ”املتعلقني  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و

  .ذات الصلةرئيسه إىل بيانات 
“ املـرأة والـسالم واألمـن     ”وحييط جملس األمن علما بتقرير األمني العام عن         ”    

)S/2008/622(.  
يف مجيـع مراحـل     القلق إزاء نقص متثيـل املـرأة        ساوره  زال جملس األمن ي    وما”    

الكاملـة  املـرأة   عملية السالم ويف بناء الـسالم، ويعتـرف باحلاجـة إىل تـسهيل مـشاركة                
نظـرا للـدور احليـوي الـذي تقـوم بـه املـرأة يف منـع نـشوب                    اجملـاالت،  هذهوالفعالة يف   
  .ها ويف بناء السالمتسويتالرتاعات و

 ودون قليميــةواإلوحيــث جملــس األمــن الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة ”    
مـشاركة املـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات           الزمـة لزيـادة      علـى اختـاذ التـدابري ال       اإلقليمية

ويطلـب   .اجملـاالت هـذه   يف  كـصانعة قـرار      هـا  وتعزيـز دور   ،بناء الـسالم  يف  ها و تسويتو
سـيما   ، ال بامسـه مزيد من النساء لبـذل املـساعي احلميـدة           اجمللس إىل األمني العام تعيني    

  . املمثل اخلاص واملبعوث اخلاصيف وظيفيت
يــدين جملــس األمــن بــشدة مجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل املرتكبــة ضــد  و”    

وحيث مجيع األطـراف علـى الكـف     ،ة وبعدها  املسلح ات الرتاع خاللالنساء والفتيات   
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، كما حيـث الـدول األطـراف علـى تقـدمي       عن ارتكاب هذه األعمالابشكل تام وفور  
  .مرتكيب هذا النوع من اجلرائم إىل العدالة

ــام أن يُ   و”     ــرا  يطلــب جملــس األمــن إىل األمــني الع ــد تقري ــرار  ع ــذ الق عــن تنفي
معلومـات عـن آثـار الـرتاع املـسلح          ، يتضمن   على مدى العام القادم   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

 اجمللـس، وعـن العقبـات والتحـديات         علـى ة  وضـ رععلى النساء والفتيات يف احلاالت امل     
ــيت ــهوض مبــ  ال ــوق الن ــشوب الرتاعــات و   تع ــع ن ــرأة يف من ــسويتشاركة امل ــاء يف ها وت بن

، وأن يقــدم ذلــك التقريــر إىل جملــس األمــن وتوصــيات ملعاجلــة هــذه املــشاكل الــسالم،
  .“٢٠٠٩أكتوبر / األولتشرينحبلول 

  
  


