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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واخلمسون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) ‘٢’ من جدول األعمال 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االستثنائية 
للجمعية العامة املعنونة “املــرأة عــام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني 
اجلنسني والتنمية والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين”: 
تنفيذ األهداف االستراتيجية واإلجراءات الواجب اختاذها 
يف جمــاالت االهتمــام احلامســة واختــاذ مزيــد مــن اإلجـــراءات 
ــــات  واملبـــادرات: املســـاواة بـــني اجلنســـني يف منـــع الصراع

  وإدارهتا وحلها وبناء السالم يف أعقاب الصراع 
اجتمـاع مائــدة مستديــرة بشــأن مشاركـــة املـــرأة علـــى قـــدم املسـاواة 
ــــي منــع الصراعــات وإدارهتــا وحلــها وبنــاء الســالم يف  مـــع الرجـــل فـ

  أعقاب الصراع 
 ملخص مقدم من رئيس االجتماع 

عقـدت جلنـــة وضــع املــرأة يف جلســتها الرابعــة، املعقــودة يف ٢ آذار/مــارس ٢٠٠٤  - ١
اجتماع مائدة مستديرة تاله حوار عن موضوع مشاركة املرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل 
ـــا وحلــها وبنــاء الســالم يف أعقــاب الصــراع، وهــو مــن املســائل  يف منـع الصراعـات وإدارهت
ـــا الثامنــة واألربعــني. وتكــون الفريــق مــن أريــان  املواضيعيـة املعروضـة علـى اللجنـة يف دورهت
برونيـت (كنـــدا) منســقة برنــامج حقــوق املــرأة، واحلقــوق والدميقراطيــة؛ ولويــس بروثــوس 
(ليربيـا)، املديـر العـام ملنظمـة األطفـال واألمـــهات املراهقــات؛ وأمــل أديــب صبــاغ (األردن) 
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األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية املعنية باملرأة؛ ونانسـي روشـيوتابياس توريـدو (كولومبيـا) 
املستشارة لدى هيئة اإلشراف علـى املسـائل اجلنسـانية التابعـة للمجلـس االستشـاري الرئاسـي 
املعين بتحقيق املسـاواة للمـرأة؛ ويوسـف حممـود، مديـر الشـعبة الثانيـة ألفريقيـا يف إدارة األمـم 

املتحدة للشؤون السياسية. وأدار املناقشة تيباتسو فوتوري باليزنغ (بوتسوانا). 
وأكد املشاركون يف املناقشة أمهية كفالة مشاركة املـرأة الكاملـة وعلـى قـدم املسـاواة  - ٢
يف منـع الصراعـات وإدارهتـا وحلـــها وبنــاء الســالم يف أعقــاب الصــراع. واعتــربوا أن تعزيــز 
املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمـرأة جـزء ال يتجـزأ مـن حتقيـق السـالم الدائـم، كمـا 

أكدوا على أمهية دور املرأة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني. 
والحظ املشاركون أن تقدمـا كبـريا قـد أحـرز علـى الصعيـد الـدويل مـن أجـل كفالـة  - ٣
تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومشـــاركة املــرأة الكاملــة يف مجيــع جوانــب عمليــات الســالم. 
وينعكس هذا التقدم يف العدد املتزايد من االلتزامات الدوليـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات الـواردة 
يف إعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني والوثيقـة اخلتاميـــة لــدورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الثالثــة 
والعشـرين املعنونـة “املـرأة عـام ٢٠٠٠: املســـاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف القــرن 
احلـادي والعشـرين”. وأكـدوا علـى املغــزى التــارخيي لقــرار جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 

بشأن املرأة والسالم واألمن، الذي جيعل املنظور النسائي حمور عملية السالم. 
ووفقا للمشاركني، ال تزال هناك حتديات كبرية على طريق إدماج املـرأة ومشـاركتها  - ٤
ـــن قلقــهم إزاء اســتمرار انعــدام املنظــور  الكاملـة يف عمليـات السـالم. وأعـرب املشـاركون ع
ـــرأة حيــول دون  النسـائي واملنظـور اجلنسـاين يف منـع الصراعـات. وقـالوا إن اسـتمرار إقصـاء امل
حتقيق حتول اجتماعي وثقايف وهيكلي من أجـل بنـاء جمتمعـات مسـاملة وهتيئـة ظـروف مالئمـة 
لتحقيق املساواة بني اجلنسني. وتشكل بعـض املعايـري التقليديـة والنمـاذج النمطيـة عوائـق أمـام 
مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف عمليـة السـالم. وأعـرب أيضـا املشـاركون عـن 
القلق إزاء انعــدام اإلرادة السياسـية وعـدم كفايتـها ممـا أسـفر عـن عـدم اختـاذ إجـراءات ملتابعـة 
وتنفيـذ االلتزامـات الدوليـة. وذكـروا أن أصحـاب املصلحـة يفتقـرون إىل القـدرة علـى إدمـــاج 
املنظـور اجلنسـاين يف عمليـات السـكان، كمـا أن املـوارد الالزمـة ال تتوفـر يف غـــالب األحيــان 
لدعم مشاركة املرأة الفعلية يف تلك العمليات. والحظوا أن الفقـر مـن األسـباب األساسـية يف 
الصـراع وكذلـك يف التفـاوت بـني اجلنسـني. وأن الالمسـاواة بـني اجلنسـني ناشـــئة أيضــا عــن 
الفقر. وخالل الصراعـات وفيمـا بعـد الصراعـات أدى انعـدام األمـن املـادي للمـرأة إىل تقييـد 
حريتها يف التنقل وإضعاف قدرهتا على املشاركة، كما أن العنف اجلنسي ضـد املـرأة واالجتـار 

غري املشروع هبا ال يزاال يشكالن مصدري قلق كبري.  
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وأتاحت عمليات السالم عموما، واتفاقات السالم بوجه خاص فرصا لتعزيز املساواة  - ٥
بني اجلنسني وملشاركة املرأة. وينبغي أن تتضمن اتفاقات السالم، باإلضافة إىل توجيـه االنتبـاه 
إىل املنظـور اجلنسـاين وكفالـة مشـاركة املـرأة، الدعـوة إىل إنشـاء آليـــة وطنيــة فعالــة للنــهوض 
بـاملرأة. وهـذه اآلليـة ضروريـة لوضـع سياسـات فعالـة يف جمـال املسـاواة بـني اجلنســـني، وضــع 
واقتراح تدابري إلضفاء الطـابع املؤسسـي علـى إشـراك املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل يف 
البلدان اليت متر مبرحلة ما بعد الصراع. وبـاملثل، فـإن العمليـات االنتخابيـة يف البلـدان الـيت متـر 
مبرحلة ما بعد الصـراع تشـكل عـامال أساسـيا لتحقيـق مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع 
الرجل يف احلياة العامة. وتتسم هذه االنتخابات بأمهية خاصة يف نظـر املـرأة نظـرا ألن اهليئـات 
التشريعية اليت تسفر عنها توكل هلا عادة مهمة وضـع قوانـني البلـد أو تنقيحـها، وتؤثـر بالتـايل 
مباشـرة يف مجيـع جوانـب حيـاة املـرأة. ونظـرا ألن الصراعـات تسـفر عمومـا عـــن تغيــريات يف 
األدوار التقليدية لكل من الرجل واملرأة، فمن املهم االستفادة من هذا الزخم يف عملية السالم 

من أجل تعزيز متكني املرأة ومشاركتها يف إعادة البناء وتطوير اجملتمعات. 
وأقــر املشــاركون بأمهيــة دور التضــامن فيمــا بــني النســــاء واحلركـــات والشـــبكات  - ٦
االجتماعيـة النسـائية يف منـع نشـوب الصراعـات داخـل اجملتمعـات احملليـة وتسـويتها بالوســـائل 
السلمية. واستخدمت هذه الشبكات كـأطر لتعزيـز قـدرة النسـاء علـى وضـع برنـامج مشـترك 
وتبليـغ رأيـهن يف عمليـات السـالم. ورأوا أن تنـوع خـربات النسـاء واحتياجـاهتن ومســـامهاهتن 
عوامل هامة يف عمليات السـالم. ويف هـذا الصـدد، سـلط املشـاركون األضـواء علـى ضـرورة 
التغلـب علـى هتميـش جمموعـات خاصـة مـن النسـاء يف عمليـات السـالم، وال سـيما يف عمليـــة 
إعادة البناء يف فترة ما بعد الصراع. وناقش املشاركون أمهيـة احملافظـة علـى صـالت فعالـة مـع 
املرأة الريفية خالل مجيع مراحل عمليات السالم، وكذلك على احلاجة إىل كفالـة إبـالغ آراء 
النساء املشردات داخليا والالجئات. وذكروا أن حالة األرامل تستلزم اهتماما خاصـا، وذلـك 
ليـس بوصفـهن ضحايـا يف الصـراع فقـط بـل وكذلـك ألهنـن تقمـن بـدور حيـوي يف عمليــات 
إعادة البناء ويف احملافظة على حياة أفــراد أسـرهن. واقـترح أن يطلـب إىل األمـني العـام أن يعـد 
تقريـرا عـن دور األرامـل يف عمليـة إعـادة البنـاء يف فـترة مـا بعـد الصـراع. وقـــالوا إن التجربــة 
أثبتـت احلاجـة إىل معاجلـة االحتياجـات اخلاصـــة للمــرأة يف برامــج نــزع الســالح واإلدمــاج، 

وإشراكها بصورة كاملة يف عملية إعادة البناء. 
وحتتاج النساء إىل معلومات واضحة ودقيقة ومتاحة يف الوقت املناسب بشأن توقيـت  - ٧
وموقع مفاوضات السالم الرمسية وغري الرمسية لكي تتيح هلن التغلـب علـى عقبـات املشـاركة. 
وهن يف حاجة إىل احلصول على التدريب، ال سيما يف جماالت منع الصراعات وبنـاء السـالم، 
بغية تعزيز قدرهتن على املشاركة يف املفاوضات بفعالية. وهناك حاجة أيضا إىل مجـع البيانـات 
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املوزعة حسب نوع اجلنس وإجراء دراسـات بشـأن حالـة املـرأة يف خمتلـف البلـدان بغيـة إجيـاد 
أفضل السبل إلشراك املرأة يف أنشطة منع الصراعات. 

وشـدد املشـاركون علـى أن مشـاركة املـرأة يف احليـاة السياسـية والعامـــة، ال ســيما يف  - ٨
مناصب صنع القرارات على خمتلف األصعدة – على الصعيد الشعيب والوطين والـدويل – تعتـرب 
مسألة حيوية لتعزيـز مشـاركة املـرأة أيضـا علـى قـدم املسـاواة يف جمـال إقـرار السـالم واألمـن. 
وحـدد املشـاركون عـددا مـن األدوات الفعالـة الـيت ميكـن اســـتخدامها يف هــذا الصــدد، مثــل 
القوانني االنتخابية اليت تراعي نوع اجلنس والعمليات والتدابري اخلاصة مثل العمل اإلجيايب، مبـا 
يف ذلك ختصيص حصص للمـرأة يف املنـاصب العامـة واالنتخابيـة، وكذلـك يف جـهود تثقيـف 
الناخبني. وجرى أيضا التشديد على أنه ينبغي يف نطاق منظومة األمم املتحدة تعيني املزيد من 
النساء يف املناصب العليا، ال سيما كممثلة خاصة أو مبعوثة خاصة لألمني العام. ويعترب تعيـني 
مستشارين جنسانيني يف بعثات حفظ السالم، ومشاركة املرأة يف بعثات حفظ السالم، مبـا يف 
ذلـك يف املنـاصب القياديـة، مسـألة هامـة لزيـادة االهتمـام باملسـاواة بـني اجلنســـني. ويف نفــس 
الوقت، جرى التشديد على أن تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني يف إطـار عمليـات حفـظ السـالم 

تعترب مسؤولية مجيع العناصر الفاعلة. 
وأبـرز املشـاركون أيضـا احلاجـة إىل وضـــع هنــج شــامل ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة  - ٩
واالجتـار هبـا يف حـاالت الصـراع، مبـا يف ذلـك بواسـطة وضـع مدونـة لقواعـد السـلوك ألفـــراد 
حفظ السالم وبذل جهود ملكافحة الفساد. واقترح إنشاء وظيفة ملقـرر خـاص لألمـم املتحـدة 
معين باالجتار، والذي سريكز أيضـا علـى احلـاالت املتصلـة بـالصراع. وجـرى التشـديد بصفـة 
خاصة على إحلاحية حماكمة انتهاكات حقـوق اإلنسـان للمـرأة. وينبغـي متابعـة تعزيـز ومحايـة 
حقوق اإلنسان للمرأة، أثناء الصراع ويف املرحلة الالحقة له، عن طريق تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء 
على مجيع أشكال التميـيز ضـد املـرأة، ويف إطـار اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان والصكـوك 

الدولية األخرى حلقوق اإلنسان ذات الصلة الوثيقة باملرأة. 
وينبغـي توفـري مـوارد ماليـة كافيـة لدعـم وتعزيـز مشـاركة املـرأة يف عمليـات الســـالم،  - ١٠
وتيسري إجراء مشاورات والتواصل الشبكي فيما بـني النسـاء والزعيمـات النسـائيات. وجـرى 
حث املاحنني وكيانات التمويـل علـى دعـم اجلـهود الذاتيـة للمـرأة، وختصيـص مـوارد يف إطـار 
ميزانيات حفظ السالم لدعم املبادرات النسائية على أرض الواقع. وينبغي ختصيـص املـوارد يف 
إطار امليزانيات الوطنية لدعم تطوير وتشغيل اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة. واقـترح إعـادة 
توجيه املوارد املالية من برامج التسلح إىل برامج التنمية، وال سـيما لدعـم حصـول املـرأة علـى 
فـرص اخلدمـات الصحيـة والتعليميـة والتوظـف. وأعـاد املشـاركون تـأكيد احلاجـة إىل مراعـــاة 
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املناظري اجلنسانية يف برامج القضاء على الفقر بغيـة كفالـة التمكـني االقتصـادي للمـرأة. وعلـى 
الصعيـد الـدويل، ينبغـــي ختصيــص األمــوال لدعــم الــربامج الــيت تســتهدف املــرأة يف حــاالت 
الصراع، وهناك حاجة إىل بذل املزيـد مـن اجلـهود ملراعـاة املناظـري اجلنسـانية بصـورة فعالـة يف 

أعمال األمم املتحدة، وال سيما يف جماالت إقرار السالم والتنمية واملساعدة اإلنسانية. 
ومنذ أن أصبحت أسباب الصراعـات واآلثـار املترتبـة عليـها عـابرة للحـدود الوطنيـة،  - ١١
جرى التشديد على احلاجة إىل التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف مجيـع مراحـل عمليـات السـالم. 
ويعد مثل هذا التعاون أيضا أساسيا لتنفيذ االلتزامات الدولية بالنهوض باملساواة بـني اجلنسـني 

والنهوض باملرأة يف إطار عمليات السالم والعمليات االنتخابية. 
ودعا املشاركون إىل اختاذ إجراءات عملية، مثل وضع استراتيجيات واضحـة وعمليـة  - ١٢
لكفالــة التنفيــذ الكــامل لقــرار جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠). وينبغــي االضطــالع بنشــــر 
املعلومات وتوفري التدريب ملختلف أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك موظفي األمم املتحدة، علـى 
املناظري اجلنسانية لعمليات السالم. وينبغي تقدمي إحاطات دورية للممثلني اخلاصني واملبعوثـني 
اخلاصني لألمني العام، ولرؤساء بعثات حفظ السالم. وينبغي أن تستهدف اجلــهود الراميـة إىل 
زيادة الوعي والدعوة اجملتمـع املـدين بصفـة عامـة، واملنظمـات النسـائية بصفـة خاصـة. وهنـاك 
أيضـا حاجـة إىل ترمجـة الوثـائق واالتفاقـات ذات الصلـة إىل اللغـات احملليـة جلعلـــها يف متنــاول 
املرأة وتعزيز املساءلة. وشدد املشاركون على احلاجة إىل آليات أفضل للرصـد واملسـاءلة علـى 

الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل كوسيلة لضمان تنفيذ هذه االلتزامات. 
وخـالل املناقشـة، قـدم املشـاركون أمثلـة علـى املمارسـات اجليـدة فيمـــا يتعلــق بســبل  - ١٣
إدماج املناظري اجلنسانية يف جماالت منع الصراعات، وإدارته وحلـها، وبنـاء السـالم يف أعقـاب 
الصـراع. واشـتملت علـى مـا يلـي: إنشـاء فرقـة عمـل معنيـة بـاملنظور اجلنسـاين علـــى الصعيــد 
ـــة مــن منــهاج عمــل  الوطـين ملتابعـة قـرار جملـس األمـن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) واألفـرع ذات الصل
بيجني؛ وإنشاء منتدى وطين يضم ممثلني ملختلف الـوزارات واملنظمـات غـري احلكوميـة لتبـادل 
اآلراء بشأن القضايا املتصلة باملساواة بني اجلنسني والسـالم؛ وتنفيـذ سياسـات العمـل اإلجيـايب 
لكفالـة املشـاركة السياسـية للمـرأة؛ ووضـع منـــاهج تعليميــة للــترويج لثقافــة الســالم؛ ودعــم 

منظمات اجملتمع املدين من أجل االضطالع بعملها وسط النساء املتأثرات بالصراع. 
 

 


