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 بيان من رئيس جملس األمن  
، ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٥٧٦٦يف اجللــسة  

، أدىل رئــيس جملــس األمــن “املــرأة والــسالم واألمــن”ويف إطــار نظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون 
 :باسم اجمللس بالبيان التايل

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد التزامــه بتنفيــذ القــرار        ”  
باملرأة والسالم واألمن حبذافريه وبشكل كامل ويشري إىل البيانـات ذات الـصلة              املتعلق

 .هبذا الشأن اليت أصدرها رئيسه مؤكدا فيها هذا االلتزام
يؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة          ”  

ليت تقع على عاتق جملس األمـن       واملسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني ا       
 .مبوجب امليثاق

ــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام     ”    ٢٠٠٥يــشري جملــس األمــن إىل الوثيقــة اخلتامي
) A/CONF.177/20/Rev.1( عمل بيجني    ومنهاجوإعالن  ) ٦٠/١اجلمعية العامة    قرار(

املـرأة  ”املعنونـة  والوثيقة اخلتامية للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة          
“ املساواة بني اجلنسني والتنمية والســالم فـــي القـرن احلـادي والعـشرين          : ٢٠٠٠عام  

)A/S-23/10/Rev.1(      وعلى األخص إىل ما ورد يف هذه الوثائق بـشأن املـرأة والـسالم ،
واألمــن واإلعــالن الــصادر عــن الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة وضــع املــرأة مبناســبة 

 ).(E/CN.6/2005/11  باملرأةلعاشرة ملؤمتر القمة العاملي الرابع املعينالذكرى ا
يقر جملـس األمـن بأمهيـة كفالـة احتـرام تـساوي املـرأة والرجـل يف احلقـوق،                    ”  

 املـرأة والرجـل مـن حيـث دورمهـا           بـني ويؤكد من جديد يف هذا الصدد أمهية املساواة         
اء الـسالم، ويـشدد علـى ضـرورة     يف احليلولة دون نشوب الصراعات ويف حلها ويف بن 

مشاركة املرأة مشاركة تامة وعلى قدم املـساواة مـع الرجـل يف عمليـات الـسالم علـى              
وحيـث اجمللـس الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة        . مجيع مستوياهتا 
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ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى تعزيــز دور املــرأة يف عمليــات صــنع القــرارات املتعلقــة    
يع عمليات السالم واإلعمار وإعادة بناء اجملتمعـات بعـد انتـهاء الـصراع، باعتبـاره                جبم

ــا يف مجيـــع اجلهـــود املبذولـــة لـــصون الـــسالم واألمـــن الـــدائمني وتوطيـــد     ــرا حيويـ أمـ
 .دعائمهما

يساور جملس األمن القلـق إزاء تواصـل الـصراعات املـسلحة وأنـواع أخـرى                ”  
مل، هذه الصراعات اليت تشكل واقعا تعـاين مـن          من الصراعات يف أحناء عديدة من العا      

، يعـرب اجمللـس عـن عميـق قلقـه إزاء            الـصدد يف هذا   . آثاره املرأة يف كل منطقة تقريبا     
ســيما النــساء واألطفــال، الغالبيــة العظمــى مــن ضــحايا  تـشكيل املــدنيني حــىت اآلن، ال 

ايا أعمـــال العنـــف الـــيت ترتكبـــها أطـــراف الـــصراعات املـــسلحة، مبـــا يف ذلـــك ضـــح  
ويــدين اجمللــس هــذه . االســتهداف املتعمــد واســتخدام القــوة بــشكل عــشوائي ومفــرط

 . األعمال ويطالب هذه األطراف بوضع حد فوري هلذه املمارسات
يؤكد جملس األمن من جديد، يف هذا الـصدد، أن أطـراف الـصراع املـسلح                ”  

ة حبمايـة املـدنيني     تتحمل املسؤولية الرئيسية عـن اختـاذ مجيـع اخلطـوات املمكنـة الكفيلـ              
الــذين يعـــانون مــن آثـــاره، مــع إيـــالء االهتمــام لتلبيـــة االحتياجــات احملـــددة للنـــساء      

 . والفتيات
ــسالم        ”   ــات ال ــصا يف عملي ــا زال ناق ــساء م ــل الن ــن أن متثي ــس األم ــدرك جمل ي

الرمسية ويـشعر بعميـق القلـق إزاء اسـتمرار العقبـات والتحـديات النامجـة عـن حـاالت                    
 املتداعيـة، وانعـدام     االجتماعيـة لعنف ضـد املـرأة، واالقتـصادات والـبىن          معينة من مثل ا   

سيادة القـانون، والفقـر، وحمدوديـة فـرص احلـصول علـى التعلـيم واإلفـادة مـن املـوارد                     
 . األخرى، وخمتلف أشكال التمييز والتنميط

ما برح جملس األمن يشعر بالقلق إزاء اخنفاض عدد النساء املعينات ممـثالت             ”  
وحيـث اجمللـس األمـني      . ت أو مبعوثات خاصات لألمني العام يف بعثـات الـسالم          خاصا

العام على تعيني مزيد من النساء لبذل املساعي احلميدة نيابة عنه، آخـذا مبـدأ التوزيـع                 
 األعــضاء علــى تكثيــف جهودهــا الــدولوحيــث اجمللــس . اجلغــرايف العــادل يف االعتبــار

رج أمسـاؤهن يف جـدول مركـزي جيـري حتديثـه            لترشيح نساء ملنصب األمني العام، لتد     
ــروزا        . بانتظــام ــر ب ــة أكث ــل هــذه العملي ــام إىل جع ــدعو اجمللــس األمــني الع ــدوره، ي وب

وشفافية وإىل إصـدار مبـادئ توجيهيـة خاصـة بالـدول األعـضاء بـشأن عمليـة ترشـيح                    
إضافة إىل ذلـك، يؤكـد اجمللـس مـن جديـد دعوتـه              . نساء مللء وظائف رفيعة املستوى    

زيادة عـدد النـساء يف مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم، ويرحـب بالـسياسات العامـة                    إىل  
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املعتمدة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، مع أخذ املنظور اجلنساين، على حنـو              
 .، يف االعتبار١٣٢٥ما ورد يف القرار 

الم يأخذ جملس األمن علما بتقرير املتابعة الثاين لألمني العام عن املـرأة والـس      ”  
 الـيت اختـذهتا كيانـات األمـم         واإلجـراءات ات  ر، ومبختلف املبـاد   )S/2007/567( واألمن

املتحدة يف إطار خطـة العمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بتنفيـذ قـرار              
؛ ويدعو األمني العام إىل حتديث اخلطة ورصد تنفيـذها          )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن   

 علـى نطـاق املنظومـة للتقــدم    ٢٠١٠ء تقيـيم يف عـام   وتكاملـها واستعراضـهما؛ وإجـرا   
، وتقـدمي تقريـر عـن هـذه     ٢٠٠٩-٢٠٠٨احملرز يف جمـال تنفيـذ هـذه اخلطـة يف الفتـرة       

 .املسألة إىل اجمللس
بينمــا يرحــب جملــس األمــن بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن، يقــر بــضرورة تنفيــذ    ”  

 .فعلي وبشكلحبذافريه ) ١٣٢٥ (١٣٢٥القرار 
صدد، يشدد جملس األمن من جديد على مطالبته الـدول األعـضاء            يف هذا ال  ”  

حبذافريه وبشكل فعلـي، مبـا يف ذلـك، وحيثمـا           ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مواصلة تنفيذ القرار    
كان ذلك مناسبا، من خالل تنميـة اجلهـود والقـدرات الوطنيـة وتعزيزهـا، فـضال عـن                   

ــة أو االســتراتيجيات األخــرى ذات الــصلة     املعتمــدة علــى تنفيــذ خطــط العمــل الوطني
 .الصعيد الوطين

ن يقــدم، عنــد االقتــضاء، الــدعم املــايل يناشــد جملــس األمــن اجملتمــع الــدويل أ”  
علـى  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥والفين، فـضال عـن التـدريب املناسـب مـن أجـل تنفيـذ القـرار                  

الــصعيد الــوطين، ويناشــد منظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين واجلهــات األخــرى   
تقــدم املــساعدة إىل الــدول األعــضاء وفقــا لألولويــات الوطنيــة، أن املعنيــة أن تتعــاون و

 املتضررة من الصراعات املسلحة، مـن أجـل وضـع خطـط العمـل               إىل الدول سيما   الو
الوطنية بشكل سريع، والعمـل بـشكل وثيـق مـع اهليئـات الوطنيـة املـسؤولة عـن تنفيـذ               
هذا القرار بعدة وسـائل مبـا فيهـا، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، مـن خـالل أفرقـة األمـم                         

تقريـر الـسنوي    ال هلـذه الغايـة، أن يـدرج يف          ويطلب إىل األمني العام،   .  القطرية املتحدة
معلومات عن التقدم احملرز بشأن التدابري املتخذة، حسب االقتـضاء،          الذي يقدمه إليه،    

ــة    ــضاء املعنيـ ــدول األعـ ــدرات الـ ــسني قـ ــى لتحـ ــرار  علـ ــذ القـ ، )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيـ
ومعلومات عـن التقـدم احملـرز علـى الـصعيد الـوطين يف تنفيـذه، تـشمل معلومـات عـن                      

 .فضل املمارسات يف هذا اجملالأ
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يــشدد اجمللــس علــى أمهيــة تعزيــز التعــاون بــني الــدول األعــضاء فــضال عــن     ”  
كيانات األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف جمـال اعتمـاد وتـرويج النـهج اإلقليميـة          

 .حبذافريها) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيذ مجيع جوانب القرار 
ات القـانون الـدويل، مبـا فيهـا القـانون           شدة مجيع انتـهاك   بيدين جملس األمن    ”  

اإلنساين الدويل والقانون املتعلق بالالجئني، املرتكبة ضد النـساء والفتيـات يف حـاالت              
ــداء         ــف واالســتغالل واالعت ــال العن ــشويه وأعم ــل والت ــا القت ــا فيه ــسلح، مب ــصراع امل ال

وعلـى  ويف هذا الصدد، حيث اجمللس مجيع األطراف على الكـف بـشكل تـام               . ةاجلنسي
 .الفور عن ارتكاب هذه األعمال

ــل      ”   ينتــاب اجمللــس شــديد القلــق مــن أن مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا القت
 يف حـاالت الـصراع املـسلح،        ةوالتشويه وأعمال العنف واالستغالل واالعتـداء اجلنـسي       

رغم إدانته املتكررة هلا ورغم مطالبته مجيع األطـراف يف الـصراع املـسلح الكـف علـى           
 عن ارتكاب هذه األعمـال واعتمـاد تـدابري حمـددة حلمايـة النـساء والفتيـات مـن                    الفور

العنـــف الـــذي يـــستهدفهن بـــسبب نـــوع جنـــسهن، وال ســـيما االغتـــصاب وأشـــكال 
االعتــداء اجلنــسي األخــرى، فــضال عــن غريهــا مــن أشــكال العنــف، ال تــزال متفــشية، 

ــة مــن  وأصــبحت يف بعــض احلــاالت أعمــاال منتظمــة، ووصــلت إىل مــستويات      مريع
ويشدد اجمللس على ضرورة إهناء حالة اإلفالت مـن العقـاب الرتكـاب هـذه               . البشاعة

األعمال، وذلك كجـزء مـن هنـج شـامل يوضـع للـسعي إىل الـسالم والعـدل واحلقيقـة                     
 .واملصاحلة الوطنية

 ويطلـب   ١٣٢٥ مـن القـرار      ٩ويف هذا السياق يعيـد اجمللـس تأكيـد الفقـرة            ”  
الصراع املسلح أن حتترم احتراما كامال القـانون الـدويل املنطبـق            إىل مجيع األطراف يف     

ــارهن مــدنيات، وال ســيما         ــهن وخاصــة باعتب ــساء والفتيــات ومحايت ــى حقــوق الن عل
 ١٩٤٩االلتزامـــات املنطبقـــة علـــى هـــذه األطـــراف مبوجـــب اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام  

بروتوكوهلــا  و١٩٥١، واتفاقيـة الالجــئني لعـام   ١٩٧٧وبروتوكوليهـا اإلضـافيني لعــام   
، ١٩٧٩، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لعــام   ١٩٦٧لعــام 

ــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل لعــام   ١٩٩٩وبروتوكوهلــا االختيــاري لعــام   ، واتفاقي
، وأن تــضع يف ٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٥، وبروتوكوليهــا االختيــاريني املــؤرخني  ١٩٨٩

 .ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاالعتبار األحكام ذات الصلة من ن
يطلب جملس األمن إىل األمني العـام أن يـدرج يف التقـارير الـيت يقـدمها إليـه           ”  

التقـدم احملـرز يف تعمـيم املنظـور       : بشأن حاالت الـصراع املـسلح، معلومـات عمـا يلـي           
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انات عـن آثـار   اجلنساين يف مجيع بعثات األمم املتحدة لبناء السالم وحفظ السالم، وبي        
الــصراعات املــسلحة علــى النــساء والفتيــات مبــا فيهــا إحــصاء حلــاالت مجيــع أشــكال     
العنف املرتكب ضد النساء والفتيات، مبا فيها القتل والتشويه والعنف اجلنسي اخلطـري             

، اليت ترتكبها أطراف الصراعات املـسلحة؛ والتـدابري اخلاصـة           نهبواالجتار   هنواختطاف
ة حلماية النـساء والفتيـات مـن العنـف الـذي يـستهدفهن بـسبب نـوع                  املقترحة واملتخذ 

جنسهن، وال سيما االغتصاب وغـريه مـن أشـكال االعتـداء اجلنـسي، ومجيـع أشـكال                  
ــن أجــل       ــسلح، م ــصراع امل ــف األخــرى يف حــاالت ال ــن  وضــع حــد ل العن ــالت م إلف

لعنـف  العقاب، وضمان املساءلة والتمسك بسياسة عدم التسامح علـى اإلطـالق إزاء ا            
 .املرتكب ضد النساء والفتيات

بـشأن تنفيـذ القـرار    يطلب جملس األمن إىل األمني العام إعداد تقرير متابعة،      ”  
يــضم و، ٢٠٠٨أكتــوبر /يقدمــه إىل جملــس األمــن يف تــشرين األول  حبــذافريه، ١٣٢٥

معلومات عن آثار الصراعات املسلحة على النـساء والفتيـات يف احلـاالت املدرجـة يف                
ــن يف       جــدول  ــز دوره ــن تعزي ــهن وع ــن محايت ــات ع ــس، وكــذلك معلوم ــال اجملل أعم

إحاطة شفوية عن مدى التقـدم يف       تقدمي  عمليات السالم، وقد يطلب إىل األمني العام        
 .إعداد التقرير

 .“يقرر جملس األمن إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي”  
 


