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 بيان من رئيس جملس األمن  

 
فيمـا يتلـب بر ـر     2016 حزيران/يونيه 15املعقودة يف  7717يف جلسة جملس األمن  

، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التـام با ـم       “املرأة والسالم واألمـن ”اجمللس يف البرد املعرون 
 :اجمللس

ــرارا     ’’  ــ  القـ ــه بتر يـ ــد التزامـ ــن زاميـ ــس األمـ ــد جملـ  1820 و (2000) 1325يعيـ
 (2013) 2106 و (2010) 1960و  (2009) 1889و  (2009) 1888و  (2008)
يف إطار الرهج الشامب  املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، (2015) 2242 و (2013) 2122 و

مرع نشوب الزناعا  والو اطة، ومجيع البيانا  اللـادرة عـن رئيسـه يف     ال ي يتبعه اجمللس إزاء
 .بطريقة قوامها التآزر ه ا اللدد زر ي ًا زامًا وفعااًل

، مبـا يف  1325القـرار  ويرحب جملس األمن باعتماد األطـر اققليميـة مـن أجـب زر يـ       ’’ 
ــرة        ــن لل ت ــا للقســايا الرســانية والســالم واألم ــامج االاــاد األفريق ــب برن ، 2020-2015ذل

دعمه للمبعوثة اخلاصة لالااد األفريقا املعرية باملرأة والسالم واألمن، السـيدة بيريتـا    ويعرب عن
هـ ا اللـدد، مبـا يف     ديوب. ويرحب جملس األمن م لب بالهود اليت زب هلا الدول األعسـاء يف 

ذلب وضع خطط عمب وطرية بشان املـرأة والسـالم واألمـن، ل رـه يالحـ  أنـه علـ  الـر م مـن          
هــ ا االلتزامــا ، فــفن الت ــاو  يف مســتويا  اقرادة السيا ــية، وزــوفا املــوارد، واملســاءلة،        

ك املــرأة واخلــتا  املتصللــة يف املســائب الرســانية وزقــيا املواقــل مــ اا مــا حــال دون إ ــرا   
بلورة ماملة وجمدية يف الهود اققليمية والدولية من أجب مرع نشوب الزناعا  وحلـها، وبرـاء   

 .ا تدامته السالم واقيق
ويشدد جملس األمن عل  أمهية ازباع هنج  امب يف احل اظ عل  السالم، وخاصـة مـن   ’’ 

، يؤمـد مـن جديـد اللـلة     خالل مرع نشوب الزناعا  ومعالة أ باهبا ال رية، ويف ه ا اللدد
الوهرية بني مشارمة املرأة عل  حنو جمد يف الهود املب ولة ملرع الزناعـا  وحلـها وإعـادة البرـاء     

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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يف أعقاهبا وفعالية زلب الهود ومدى ا تدامتها يف األجب الطويب. وي ـرر جملـس األمـن دعوزـه     
إ رامها عل  حنـو مامـب يف الهـود    إىل زيادة مشارمة املرأة عل  قدم املساواة، وزيادة مت يلها و

 يتعلـق بتسـوية الزناعـا     الدبلوما ية الوقائية ومجيع ما يتلب هبا من عمليـا  صـرع القـرار فيمـا    
ــرارا     ــام القــــــ ــا ألح ــــــ ــالم، طبقــــــ ــاء الســــــ  (2008) 1820 و (2000) 1325وبرــــــ

 .(2015) 2242 و (2013) 2122و  (2009) 1889و  (2009) 1888 و
ويقر جملس األمن باألثر اقجيايب ال ي مي ن أن ُيحدثـه الـتم ني االقتلـادي للمـرأة     ’’ 

يف مشــارمتها ال املــة يف صــرع القــرار السيا ــا وجهــود الســالم واألمــن، ويف هــ ا اللــدد،    
يــدعو الــدول األعســاء إىل زــوفا التــدريب لتحســني املهــارا  املهريــة وزيــادة الــدعم التمــويلا  

 زسـطلع هبـا املـرأة األفريقيـة بقيـة اسـني دخلـهن و ـبب عيشـهن بلـورة           للمشاريع احلرة الـيت 
 . املة

ويشدد جملس األمن عل  الدور اهلام ال ي مي ن أن زقـوم بـه املـرأة واجملتمـع املـد ،      ’’ 
ــة، ومــ لب الزعمــاء      مبــا ــة و ــا الرري ــة الرري ــادا  األهلي يف ذلــب املر مــا  الرســائية والقي

تاثا علـ  أطـراا الزناعـا  املسـلحة. ويرحـب جملـس األمـن مببـادرا          الديريون، يف ممار ة ال
، “ را عمليا  املـرأة يف مجيـع أحنـاء أفريقيـا    ”الوقاية اليت زتوىل املرأة قيادهتا من قبيب مبادرة 

 املراقبــة مرــع انــدالع وزلــاعد العرــل أو التص يــل مــن حدزــه بســبب مرــها  الــيت زســاعد علــ  
ة يف حوار برـاء والـدعوة إىل السـالم. ويؤمـد جملـس األمـن       الرصد، وإ راك أصحاب املللحو

من جديد ا تمرار احلاجة إىل اقيـق مزيـد مـن الر ـام يف مرـع نشـوب الرــزاعا  مـن خـالل          
زيادة مشارمة املرأة يف مجيع مراحب الو اطة وزسوية مسـائب مـا بعـد الرــزاع، وبزيـادة الر ـر       

   الللة مبرع نشوب الرـزاعا .يف املسائب الرسانية يف مجيع املراقشا  ذا
ويقر جملـس األمـن بـان اقرهـاب والتطـرا امللـحوب بـالعرل ثل ـان أثـرا متبايرـا           ’’ 

علــ  حقــون اقنســان الواجبــة للرســاء وال تيــا ، مبــا يف ذلــب يف  ــيان صــحتهن وزعلــيمهن    
ا ـرة،  ومشارمتهن يف احلياة العامة، وأن الماعا  اقرهابيـة مـ اا مـا زسـتهدفهن بلـورة مب     

ويالح  يف ه ا اللدد خطة العمب اليت عرضـها األمـني العـام ملرـع التطـرا العريـل والـدعوة        
اليت وجهها من أجب م الة إدراج مسالة محاية املـرأة ومت يرـها ضـمن االعتبـارا  الرئيسـية يف      
ا ــترازي يا  م افحــة اقرهـــاب والتطــرا العريـــل وضــمان أال زـــؤثر الهــود املب ولـــة يف      

  لبيًا عل  حقون املرأة. قرهاب والتطرا العريل زاثاًام افحة ا
ويقّر جملس األمـن بـان الو ـاطة و ـيلة هامـة لتسـوية املرازعـا  علـ  حنـو  ـلما،           ’’ 

ــا     ــالم إىل زيسـ ــا  السـ ــارسمة يف عمليـ ــة إىل املشـ ــة ودون اققليميـ ــا  اققليميـ ــدعو املر مـ ويـ
مرـع نشـوب الزناعـا  وحلـها، ومـ لب       مشارمة املرأة بلورة جمدية عل  مجيع املستويا  يف

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
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يف زر ي  از اقا  السالم، ويرحـب يف هـ ا اللـدد مببـادرة االاـاد األفريقـا الراميـة إىل وضـع         
قائمــة صللــة للرســاء الو ــيطا  يف القــارة ل ــا يســتصدمها هبــا مــب مــن االاــاد األفريقــا    

 ـاطة، باعتبارهـا ملـدرا    واألمم املتحدة. ويدعو جملس األمن وحـدة  األمـم املتحـدة لـدعم الو    
لتقدمي الدعم يف جمال الو اطة إىل مر ومة األمم املتحدة متشيا مع الواليـا  املت ـق عليهـا، إىل    
أن زعمب بالتعاون مع الدول األعساء واملر ما  اققليمية مبا فيها االااد األفريقـا، والهـا    

اد الرساء الو ـيطا  املـدرجا  يف   ال اعلة املعرية األخرى، من أجب اقيق زيادة مباة يف أعد
القوائم املوجودة لديها، ومـ لب م الـة ززويـد الو ـيطا  وأفرقتـهن بالتـدريب علـ  زلـميم         

 ا ترازي يا  الو اطة الشاملة.
ويرحب جملس األمن بالتعـاون بـني األمـم املتحـدة واملر مـا  والترزيبـا  اققليميـة        ’’ 

السـالم واألمـن الـدوليني، ومتشـيا مـع ال لـب ال ـامن         ودون اققليمية يف املسائب املتعلقة بلون
من مي ـان األمـم املتحـدة، ويؤمـد مـن جديـد التزامـه هبـ ا التعـاون الـ ي مي ـن أن يـؤدي إىل             
ــن يف        ــاملرأة والســالم واألم ــق ب ــامج املتعل ــادة إدراج التن ــب زي ــن المــاعا، ويطل اســني األم

 التعاون. جهود
اء علــ  زيــادة متويلــها لــتامج املــرأة والســالم  ويشــ ع جملــس األمــن الــدول األعســ ’’ 

واألمن، بسبب مرها زيادة املعونة اليت زقـدمها يف حـاال  الـزناع ومـا بعـد الـزناع للـتامج الـيت         
زعزز املساواة بني الرسني ومت ني املرأة، وم لب مـن خـالل زقـدمي الـدعم إىل اجملتمـع املـد .       

ــة العامليــة املتعلقــة مبشــارمة املــرأة يف  ــؤون   ويرــوا جملــس األمــن ببــدء زشــقيب األداة الت   ح يزي
السالم واألمن والعمب اقنسا ، باقضافة إىل اآلليا  الت ميلية القائمة، باعتبارهـا مـن السـبب    
املؤدية إىل اجت اب املوارد وزرسيق أنشطة اال ت ابة واق راع خبط  التر ي ، ويشـ ع الـدول   

 داة.األعساء عل  الر ر يف متويب ه ا األ
ويرحب جملس األمن بالعمب القيم ال ي يسـطلع بـه صـردون برـاء السـالم باعتبـارا       ’’ 

صردوقًا للتمويب الماعا يتسم ب ونـه ف ـزًا وجـاهزًا و ـريعًا ومرنـًا يـوفر التمويـب ل نشـطة         
الراميــة إىل احل ــاظ علــ  الســالم يف البلــدان املتســررة مــن الرـــزاعا ، وبعملــه يف الرــهو           

اال ترازي ا داخـب مر ومـة األمـم املتحـدة ويف مـا بـني األمـم املتحـدة واملؤ سـا           باالزسان 
 ‘‘املالية الدولية.

 


