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جملس األمن
السنة الرابعة والسبعون

رس ا ا ا ا ااالة م ر ة  18حزيران/يونيه  2019موجهة إىل األمني العام من املمثلني الدائمني
ألملانيا وأوروغواي وكندا وانميبيا لدى األمم املتحدة
تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملمنبناو وموغا يملاكنا ويونوحتيا وهنداو ان انص دن البنان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن عن ا جتما
الثالث املوقي سنياي على مستيى الوياصم لشبكة مااهز التنسنق املوننة ابملاية والسالم واألمن الذ عقد
يف ويندهيك ييمي  10و  11كنسان/يبايص .2019
وحضا  200من املشانهني تقايبا ا جتما الذ التقى يف إدانه املنسقين اليدننين واإلقلنمنين
للشـ ــبكة ووثلي وها م األمم املتحدة والقألا األمظ ومنامام ااتمين املدق ملناقشـ ــة ميعـ ــي ا جتما
املونين ”املاية والسالم واألمن :حني مشانهة هاملة“ وميعيع الفاعي املونين ”تومنم اخلألة املتولقة ابملاية
والسالم واألمن يف باامج اجلماعام ا قت ا ية اإلقلنمنة“.
ويتضمن البنان التيصنام الائنسنة اليت قدمت خالل ا جتما بشأن تنفنذ اخلألة املتولقة ابملاية
والسالم واألمن.
وكاجي وتنني تومنم هذه الاس ـ ــالة وماعقغا ابعتبانوا من ومئق اجلمونة الوامةو يف إدان البند 66
من جدول األعمالو ومن ومئق جملس األمن.
(تيقنين) هايستي هويسغن
السفري
املمثص الدائم
ألملاكنا لدى األمم املتحدة
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(تيقنين) لييز هيمريو بريموديز آلفاريز
القائم ابألعمال
ملئب املمثص الدائم
ألونوحتيا لدى األمم املتحدة
(تيقنين) مانك يكدني بالنشار
السفري
املمثص الدائم
لكندا لدى األمم املتحدة
(تيقنين) كنفنص منلفني جريتز
السفري
املمثص الدائم
لنامنبنا لدى األمم املتحدة
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مرفق الرس ا ا ا ا ااالة امل ر ة  18حزيران/يونيه  2019املوجهة إىل األمني العام من املمثلني
الدائمني ألملانيا وأوروغواي وكندا وانميبيا لدى األمم املتحدة
اجتماع شبكة مراكز التنسيق املعنية ابملرأة والسالم واألمن
ويندهوك 10 ،و  11نيسان/أبريل 2019
بيان مشرتك ملراكز التنسيق املعنية ابملرأة والسالم واألمن
حننو وثلي إس ـ ـ ــباكناو ويسـ ـ ـ ـ الناو وإس ـ ـ ــتيكناو ويملاكناو وإكدوكنس ـ ـ ــناو ويكغي و ويونوحتيا و وييالنداو
وإيألالناو والربازيصو والربتغالو وبلجنكاو وبلغانايو وبيلنداو واتيلندو وجنيب يعايقناو وســليعننناو والســنغالو
والســييدو وســييس ـااو وعاكســاو وعنلنداو وهنداو وهننناو و تفناو ولنســيتيو ومايلو وم ــاو واململكة املتحدة
لربيألاكنا الوامى وييالندا الشـ ـ ـ ـ ـ ــمالنةو والناويجو وكنجريايو وهيلنداو والي ايم املتحدة األمايكنةو والناابنو
إىل جاكب ا اا األعايقيو واجلماعة ا قت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية لدول حتاب يعايقناو وا اا األونو و ومنامة األمن
والتواون يف يونوابو واجلما عة اإلمنائنة للجنيب األعايقيو ووها م خمتلفة اتبوة لألمم املتحدةو اجتمونا يف
ويندهيكو ملمنبناو يف  10و  11كنس ـ ـ ــان/يبايص 2019و يف إدان ا جتما الثالث املوقي على مس ـ ـ ــتيى
الوياصـ ـ ـ ــم لشـ ـ ـ ــبكة مااهز التنسـ ـ ـ ــنق املوننة ابملاية والسـ ـ ـ ــالم واألمنو الذ كامت ملمنبناو نئنسـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــبكة
لوام 2019و ابلتواون اليثنق مين يملاكنا ويونوحتيا وهندا وهنئة األمم املتحدة للماية .وش ــانك يف ا جتما
وثلين ملنامام ااتمين املدق اليدننة واإلقلنمنة والدولنة .وش ــغد ا جتما هذا الوام ييض ــا عاع ــا مباش ـاا
عن اخلربة املنداكنة للماية النامنبنة اليت تشانك يف بوثام خمتلفة حلفظ السالم.
ويجايت مداو م اجتما عام  2019يف امليعـي املونين ”املاية والسـالم واألمن :حني مشـانهة
هاملة“ وامليعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الفاعي املونين ”تومنم اخلألة املتولقة ابملاية والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم واألمن يف باامج اجلماعام
ا قت ا ية اإلقلنمنة“.
وقد اختذ ا جتما هذا الوام منأللقا ألعمال املناقش ـ ـ ـ ـ ــام اليت يجايت خالل اجتما الش ـ ـ ـ ـ ــبكة
التأس ــنس ــي املوقي يف ييليل/س ــبتمرب  2016يف كنييينكو قبص اجتماعي الش ــبكة املوقي ين على التيايل يف
يلنكاكيتو إســباكناو يف عام  2017وبالنيو يملاكناو يف عام 201٨و عضــال عن اجتماعي الشــبكة األخايني
اللذين عقدا على هامش اجلمونة الوامة لألمم املتحدة يف عامي  2017و .201٨
واعتتحت اجتما الش ـ ـ ـ ــبكة كنتيمبي ملكد  -كديتياهو ملئبة نئنس اليزناء ووزياة الوالقام الدولنة
والتواون يف مجغينية ملمنبناو اليت يش ــانمو يف مواي حديثغا عن الذهاى الس ــنيية الوشـ ـاين املاتقبة ختاذ
قاان جملس األمن التابين لألمم املتحدة )2000( 1٣2٥و إىل اعتما إعالن ويندهيك عام  2000الذ
هان مبثابة مقدمة تبش ـ ــا ابختاذ القاان  .)2000( 1٣2٥وش ـ ــد م على ع ـ ــاونة وع ـ ــين تدابري عوالة ملنين
كش ـ ـ ـ ـ ــيب النزاعام عن دايق كز الس ـ ـ ـ ـ ــالد الفوالو بس ـ ـ ـ ـ ــبص منغا املبا نام اإلقلنمنةو مثص مبا نة ا اا
األعايقي إلس ــكام و املداعين ليل عام  .2020وش ــد م على الدون ااام الذ تض ــأللين ب املاية يف
صــنين الســالم وحفظ الســالم وبناء الســالم .ويشــانم يف هذا ال ــد إىل ين ملمنبنا توتزم إكشــاء ماهز ويل
للماية ألجص الس ـ ـ ــالم س ـ ـ ــريهز على قض ـ ـ ــااي من قبنص يكش ـ ـ ــألة تس ـ ـ ــيية النزاعام وإ انتاو واجلياكب املتولقة
ابليسادة واملفاوعامو وعملنام حفظ السالم.
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وش ـ ـ ـ ــد م بنننتا ييبو املبويثة اخلاص ـ ـ ـ ــة لائنس مفيع ـ ـ ـ ــنة ا اا األعايقيو على يونة الاص ـ ـ ـ ــد
واإلبالغ بش ـ ـ ـ ــأن تنفنذ اخلألة املتولقة ابملاية والس ـ ـ ـ ــالم واألمن لكفالة تنفنذ ا لتزامامو وعاع ـ ـ ـ ــت اإلدان
القان القائم على النتائج الذ اعتمدت مفيعـ ـ ــنة ا اا األعايقي من يجص تنسـ ـ ــري وتس ـ ـ ـايين تنفنذ اخلألة
من قبص الدول األعضاء يف ا اا األعايقي.
ووجغت عيمزيص مالمبي  -كغيهاو املدياة التنفنذية انئة األمم املتحدة للمايةو عية إىل الومصو
عشـ ـ ــنة حليل الذهاى السـ ـ ــنيية الوش ـ ـ ـاين ختاذ القاان )2000( 1٣2٥و وحثت املشـ ـ ــانهني على التوغد
ابلتزامام توزز ون املاية يف منين كشيب النزاعام وبناء السالم وعلى تنفنذها.
وملقش منسقي الشبكة على مدى ا جتما التيصنام التالنة:
 - 1ش ـ ــد املنس ـ ــقين على يونة إدماج اخلطة املتعلقة ابملرأة والسا ااالم واألمن طظ املن ما
اإلقليمية ،وعلى تش ا ا ااييه تنفيخها من الط وأ ا ا ااه أإر أو طظ عمل إقليمية .ويبازوا الدون الذ
يصـ ــبحت املنامام اإلقلنمنة تب ي بشـ ــكص متزايد يف توزيز السـ ــالم واألمنو وشـ ــد وا على عـ ــاونة اقنق
كتائج ملميســة بشــأن املاية والســالم واألمنو و ســنما ابلناا إىل دبنوة النزاعام املشـ هة والواباة للحدو
اليدننة .ويع ـ ــاعيا يك يتوني على املنامام اإلقلنمنة ين تناا يف هنفنة وع ـ ــين لنام ميثيقة وتيجنغنة عن
هنفنة اختاذ املبا نام اجلديدة ومىت ينبغي اختاذها وعرب ي قنيام تتخذ واجلغة اليت ينبغي ين تتيىل ونا
قنا اي يف هذا ال ـ ـ ـ ـ ــد  .ويقا املنسـ ـ ـ ـ ــقين بضـ ـ ـ ـ ــاونة تومنم مااعاة اخلألة املتولقة ابملاية والسـ ـ ـ ـ ــالم واألمن يف
الس ــناس ــام اإلقلنمنة اقنقا لالتس ــاا مين األهدا اإلقلنمنة القائمة .وملقش ا جتما ييض ــا احلاجة إىل
مياءمة خألط الومص واملبشاام اإلقلنمنة واليدننة واديد املسبولنام بيعيد مين وعين لنام نصد عوالة
لكفالة التنفنذ الفوال .وذهب املنســقين إىل ين التواون بني الدول األعضــاء واملنامام اإلقلنمنة ووها م
األمم املتحدة يما يساسي يف تنفنذ اخلألة املتولقة ابملاية والسالم واألمن.
 - 2ويقا املنس ــقين ان الوديد من املنامام اإلقلنمنة و ون اإلقلنمنة اعتمدم س ــناس ــام يو خألط
عمص إقلنمنةو منغا على سـ ــبنص املثال ا اا األونو واجلماعة اإلمنائنة للجنيب األعايقيو ومنامة حل
مشال األدلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو ومنامة األمن والتواون يف يونوابو واجلماعة ا قت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية لدول حتاب يعايقناو واانئة
احلكيمنــة الــدولنــة املوننــة ابلتنمنــةو واملب ا الــدويل املوظ مبنألقــة البحريام الكربى وحتريهــا من املنامــام.
وكااا لألبوا اإلقلنمنة للنزاعام يف اليقت الااهنو ميكن ين تب هذه اخلألط وا سـ ـ ـ ـ ـ اتنجنام و ائ
هامة تسغم يف منين كشيب النزاعام وتسييتغاو إىل جاكب خألط الومص اليدننة .ويتيق تنفنذها بفوالنة
على تيعا اإلنا ة الس ـ ــناس ـ ــنة على املس ـ ــتيى الاعنين .وتألاا املنس ـ ــقين إىل يونة بذل اجلغي مبا يتن اوز
ماحلة الس ـ ــالم الس ـ ــل والتأللين إىل س ـ ــبص اقنق الس ـ ــالم اإلوا و بيس ـ ــائص منغا بذل اجلغي وعقا ملناين
األمن البش ـ ـ ـ ـ ـ ــا  .و حظ املش ـ ـ ـ ـ ـ ــانهين يونة هذا النغج يف التنفنذ الفوال للقاان  )2000( 1٣2٥وتاهنزه
على منين كش ـ ــيب النزاعامو و س ـ ــنما ابلناا إىل الألبنوة املتغرية للنزاعام .ويع ـ ــاعيا يك يتوني املضـ ــي يف
تشـ ـ ـ ــجنين التيج املتمثص يف وعـ ـ ـ ــين خألط عمص يف البلدان يو املنادق اليت تيجد عنغا كزاعام مسـ ـ ـ ــلحة
(مثص ملمنبنا وجنيب يعايقنا وهندا (عناصا ودننة) واجلماعة اإلمنائنة للجنيب األعايقي) .وتألاا املشانهين
ييضــا إىل عــاونة اســني تبا ل املوليمام عنما بني املنامام اإلقلنمنة وعنما بني املنامام اإلقلنمنة و ون
اإلقلنمنة .واع ا جتما ابحلاجة إىل إ ماج كام اإلكذان املبكا من يجص منين كشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب النزاعام يف
األدا اإلقلنمنة سـ ــونا إىل توزيز عوالنة التأهب وا سـ ــتجابة .و حظ املشـ ــانهين القنمة الكامنة للتحالفام
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الواملنة للنس ــاء حفاة الس ــالم املتمثلة يف تبا ل الااى عنما يتولق فظ الس ــالمو وتوزيز الش ــبكام الواملنة
للنساء اليسنألام.
 - ٣ويهد املنســقين على يونة التعييل بوأااه واعتماد طظ عمل وإنية من أجل تسااريه تنفيخ
القرار  )2000( 1٣2٥وغريها من القرارا الالحقة ذا الص ا ا االةو مين تبا ل يعض ـ ـ ـ ــص املمانس ـ ـ ـ ــام
عنما يتولق بتنس ــنق خألط الومص اليدننة ونص ــدها وتقننمغا و ييلغا .وقدم الوديد من املنس ــقني إعا ة عن
التقدم احملاز يف خألط الومص اليدننة حلكيماتمو ويبازوا يونة إجااء احلكيمام مناقشام مفتيحة وشاملة
للجمنين عند وع ــين خألط الومص اليدننةو كشـ ـااك ااتمين املدق والش ــباب واجلغام الفاعلة حتري احلكيمنة
وسـ ــائا اجلغام صـ ــاحبة امل ـ ــلحة ذام ال ـ ــلة القائمة ابلتنفنذ .ويعا م بوال البلدان ييضـ ــا عن إدالا
خألط الومص اليدننة اخلاص ــة وا ألول ماةو اب س ــتفا ة من التجانب والدنوس املس ــتخل ــة من عملنام
وعين خألط الومص اليدننة يف بلدان يخاى.
 - 4وبني املنسـ ـ ـ ـ ــقينو اع اعا منغم بدون خألط الومص اليدننة يف حفز التغنريو يعضـ ـ ـ ـ ــص املمانسـ ـ ـ ـ ــام
والدنوس الناش ـ ــئة اليت يتوني تيخنغا للنجاد يف تنفنذ ونص ـ ــد خألط الومص اليدننةو مبا يف ذلك عن دايق
التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـااهــة مين ااتمين املــدق .واع عيا اباتمين املــدق ابعتبــانه ”نعنقــا حتع عنـ “ يف عم
احلكيمام يف تنفنذ اخلألة املتولقة ابملاية والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم واألمنو حنث ين األونة احلاملة لاي ااتمين املدق
والشااهة مو تسغم يف هثري من احلا م إىل وعين حليل ائمة.
 - ٥وواصص املنسقين تسلنط الضيء على ااا م الناشئة اليت ميكن ين تب عنغا القنا ة من مناين
املاية والس ــالم واألمن إىل تنئة املزيد من احلليل الناجحة النيم للت ــد لتحدايم املس ــتقبصو مثص إشـ ـااك
الشـ ـ ـ ـ ــبابو والفضـ ـ ـ ـ ــاء اإللك وق واألمنو وتغري املنا (مبا يف ذلك الكيانث الألبنونة)و ومكاعحة التألا
الونن و وا ان ابألش ــخاس .وس ــلم ا جتما ان التمييص وخت ــن األميال يما يزال يش ــكص اداي
يواقص تنفنذ خألط الومص اليدننة يف الوديد من البلدانو و عا إىل بذل اجلغي لا م هذه الفجية.
 - 6ونحب املنس ـ ـ ـ ــقين لألة األمني الوام لألمم املتحدة لنز الس ـ ـ ـ ــالدو وس ـ ـ ـ ــلميا ابلص ا ا االة بني نزع
السا ااالط واخلطة املتعلقة ابملرأة والسا ااالم واألمن ،لا يشا اامل ،على سا اابيل املثاط احلصا اار ،ا ار
ابألسا االحة الصا ااغرية واألسا االحة اخلفيفة .ويباز املنس ـ ــقين األثا الس ـ ــل لال ان ابألس ـ ــلحة على النس ـ ــاء
والفتنام والش ــباب يف حا م النزا ويف حتري حا م النزا على وج اخل ــيس .وملقش ا جتما كق
ثنص املاية النسـ يف فاعص اديد األســلحة وكز الســالدو وشــد على عــاونة إ ماج اخلألة املتولقة ابملاية
والسالم واألمن يف عملنة كز السالد .وميكن ين تستفند اخلألة وشبكة مااهز التنسنق من مااعاة املناين
اجلنساق بقدن يهرب يف كز السالدو بيسائص منغا الدعية من يجص توزيز الاوابط بني هذه اخلألطو وزاي ة
مشــانهة املاية يف عملنام كز الســالدو و عم األخذ ادا عمص والنالم جنســاكنة يف املناقشــام املتولقة
بتحديد األسلحةو وتشجنين البناملم امل نفة حسب كي اجلنس بشأن األسلحة واآلمن النامجة عنغا.
 - 7وس ــلم املنس ــقين ابلتزامام الدول املن ــيس علنغا يف مواهدة انة األس ــلحةو ويعابيا عن القلق
يف اليقت كفسـ ـ ـ ألثا ا ان حتري املش ـ ــاو ابألس ـ ــلحة ال ـ ــغرية واألس ـ ــلحة اخلفنفة على املايةو و س ـ ــنما
يثاه على إ امة النزا وعدم ا ستقاان .وتوغد املن سقين مبياصلة املشانهة يف املناقشام املتولقة ابل لة بني
كز السـ ــالد واألسـ ــلحة ال ـ ــغرية واألسـ ــلحة اخلفنفة واخلألة املتولقة ابملاية والسـ ــالم واألمن يف اجتماعام
الشبكة القا مة.
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معاجلة التحدا الو تواجه مش اااركة
 - ٨وش ــد ا جتما ييض ــا على إشـ ـااك القادة الش اابا
النساء والشبا  .ويهد يونة عت جما م ملشانهة الشباب على حني ها يف مجنين جياكب بناء السالم
وهفالة املس ـ ــاءلة عن تلك املش ـ ــانهة .وابس ـ ــتخدام منغجنة مبتكاة قائمة على املش ـ ــانهة ملنامة Peace Lab
من يجص اديد الوقبام واحلليلو حظ الشباب عاونة عيتم إىل اإلسغام يف تلك ااا م وا ستما
آلنائغم واح امغمو وش ــد وا على ين الس ــالم املس ــتدام يتأللب مش ــانهة مجنين النس ــاء والش ــباب .ويف هذا
ال ـ ـ ـ ــد و وعـ ـ ـ ــوت منامة  Peace Labاليملام ( )hashtagsالتالنة#wearehere :؛ #peaceneedsher؛
#letusin؛  .#allowustoويهد ا جتما ين اليص ـ ـ ـ ــيل إىل املوليمام وش ـ ـ ـ ــبكام الش ـ ـ ـ ــباب واس ـ ـ ـ ــتخدام
التكنيليجناو مبا يف ذلك وس ـ ـ ـ ــائص التياص ـ ـ ـ ــص ا جتماعيو عيامص ميكن ين تب ونا ابل األونة يف توزيز
و عم املشانهة الفوالة للنساء والشباب يف جمايل السالم واألمن.
 - 9وخالل املناقشامو شد املشانهين على يونة توزيز ون املاية يف السالم واألمن عن دايق توزيز
مش ـ ــانهتغا وزاي ة تياجدها يف مياقين ص ـ ــنين الس ـ ــالم وحفظ الس ـ ــالم وبناء الس ـ ــالم وص ـ ــنين القاان والتفاوي
واليس ـ ـ ـ ـ ـ ــادة على ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوندين اليدظ والدويل موا .وعش ـ ـ ـ ـ ـ ــنة حليل الذهاى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنيية الوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاين ختاذ
القاان )2000( 1٣2٥و يعا املنسـ ــقين التأهند من جديد على التزاماتم ابخلألة املتولقة ابملاية والسـ ــالم
واألمنو وتوغدوا مبضـ ـ ـ ــاعفة اجلغي ملياصـ ـ ـ ــلة التيعنة ابخلألة وهفالة ثنص املاية ثنال هاعنا يف عملنة صـ ـ ـ ــنين
القاان السناسي ومفاوعام السالم على هص من ال وند اليدظ واإلقلنمي والدويل.
 - 10وحث املشــانهين املنســقني على عم قاان بشــأن املاية والســالم واألمن ياهز على الون اجلنســي
يف حا م النزا و ستألاح يملاكنا يف جملس األمن التابين لألمم املتحدة يف  2٣كنسان/يبايص .2019
 - 11وش ــد املنس ــقين على يونة ا جتماعام ك ـ ـ الس ــنيية لش ـ ـبكة مااهز التنس ــنق من يجص بناء
الشـ ـااهامو ويهدوا يونة احتتنام الزخم الذ يوجدت اجتماعام الش ــبكة لض ــمان ا س ــتماانية والتبا ل يف
يكشألة التنفنذ املتولقة ابملاية والسالم واألمن على امتدا السنة.
 - 12وش ـ ـ ــد املنس ـ ـ ــقين على و ية الش ـ ـ ــبكة املتمثلة يف افنز الومص اليدظ واإلقلنميو ويبازوا ييض ـ ـ ــا
استماان يونة الابط بني املناقشام يف ويندهيك بسناا األمم املتحدةو و سنما ابلناا إىل ال لة املباشاة
بني اخلألة املتولقة ابملاية والس ـ ــالم واألمن وعمص جملس األمن .واقنقا اذه الغايةو سا ااتن م شا اابكة مراكز
التنس ا اايق إحاإة إعالمية نيويوركو تشـ ـ ــانك يف اسـ ـ ــتضـ ـ ــاعتغا ملمنبنا ويملاكنا وهندا ويونوحتيا بيصـ ـ ــفغا
ااميعة الثالثنة اليت ت يس الشبكة.
 - 1٣و عا املنسقين الدول األعضاء واملنامام اإلقلنمنة األخاى إىل الناا يف ا كضمام إىل الشبكة.
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