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تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن   
مقدمة  أوال - 

طلـب إيلّ جملــس األمــن، مبوجــب الفقــرة ١٦ مــن قــراره ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املــؤرخ  - ١
٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، إجراء دراسة عن أثـر الصـراع املسـلح علـى املـرأة والفتـاة، 
ودور املرأة يف بناء السالم، واألبعاد اجلنسانية لعمليات السالم وحل الصراعات وتقدمي تقريـر 

إىل الس عن نتائج تلك الدراسة. وهذا التقرير مقدم عمال بذلك الطلب. 
تعتمـد الدراسـة بشـأن املـرأة والسـالم واألمـن علـى األحبـــاث القائمــة لألمــم املتحــدة  - ٢
ومسامهاا، وبراجمها، وصناديقها، ووكاالا املتخصصـة وعلمـاء دوهلـا األعضـاء، واملنظمـات 
غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة. وقـد أشـرفت علـى إعـداد هـــذه الدراســة مستشــاريت اخلاصــة 
للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة بالتعـاون الوثيـق مـع فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت 

املعنية باملرأة والسالم واألمن. 
وميثِّل قرار جملس األمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) نقطـة حتـول يف االعـتراف بإسـهام املـرأة يف  - ٣
صـون وتعزيـز السـالم واألمـــن، وباحتياجاــا وشــواغلها اخلاصــة أثنــاء الصــراع املســلح ويف 
أعقابه، وكذلك باملسؤوليات اليت يتحملها اتمـع الـدويل مـن أجـل توفـري اسـتجابات فعالـة. 
ويعتمد على اهتمام الس حبالة األطفال أثناء الصراع املســلح، ومحايـة املدنيـني ومنـع نشـوب 
الصراعات املسلحة(١). والس، بطلبـه إجـراء الدراسـة وتقـدمي تقريـر عـن نتائجـها، إمنـا يتيـح 
الفرصة إللقاء مزيد مـن الضـوء علـى أدوار وجتـارب النسـاء والفتيـات يف الصراعـات املسـلحة 

ويف أعقاا مباشرة. 
ويربز هذا التقرير النتائج واالستنتاجات الرئيسية الـيت خلصـت إليـها الدراسـة املتعلقـة  - ٤
باملرأة والسالم واألمـن. ويركِّـز علـى التحديـات الـيت يسـتوجب التصـدي هلـا إذا أريـد إحـراز 
تقدم يف حتقيق هدف املساواة بني اجلنسني بالنسبة للسالم واألمن. ويتضمـن توصيـات الختـاذ 
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ـــة تعزيــز تنفيــذ  إجـراءات (النقـاط مـن ١ إىل ٢١) قـد يرغـب جملـس األمـن يف النظـر فيـها بغي
األهداف والتوصيات الواردة بالفعل يف القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) والتعجيل به. 

 
تأثري الصراع املسلح على النساء والفتيات  ثانيا - 

ال تتمتع املرأة بوضع متكافئ مع الرجل يف أي جمتمع. وحيـث تسـود ثقافـات العنـف  - ٥
والتميـيز ضـد املـرأة والفتـاة قبـل نشـوب الصـراع، فإـا تتفـاقم أثنـاء الصـراع. وإذا مل تشــترك 
املـرأة يف هيـاكل صنـع القـرارات يف أي جمتمـــع، فليــس مــن احملتمــل أن تشــترك يف القــرارات 

املتخذة بشأن الصراع أو عملية إحالل السالم اليت تأيت يف أعقابه. 
ويعد النساء واألطفال أهدافا غري متناسبة يف الصراعات املسلحة املعـاصرة ويشـكِّلون  - ٦
غالبية الضحايا إمجاال. كمـا يشـكِّل األطفـال والنسـاء أغلبيـة الالجئـني يف العـامل والغالبيـة مـن 

املشردين داخليا. 
ومثلهن مثل الرجال والفتيان، تالقي النساء والفتيات املدنيـات حتفـهن أثنـاء الصـراع  - ٧
املسـلح، وجيـربن علـى النــزوح، ويتعرضـن لإلصابـة مـن جـــراء األلغــام األرضيــة وغريهــا مــن 
األسلحة ويفقدن موارد رزقهن. رغم االختالفات اهلامة املوجودة بني جتربـة النسـاء والفتيـات 
مقارنة بتجربة الرجال والفتيان. فأثناء الصراع، تتعـرض املـرأة والفتـاة جلميـع أشـكال العنـف، 
وخباصـة العنـــف واالســتغالل اجلنســيني، مبــا يف ذلــك التعذيــب، واالغتصــاب، واالغتصــاب 
اجلماعي، واحلمل باإلكراه، واالستعباد اجلنسي، واإلكراه علــى ممارسـة البغـاء، واالجتـار ـن. 
وألعمال العنف هذه دالالت سياسية ورمزية وكثريا ما تالقي املساندة علـى أعلـى مسـتويات 
القيادة. كما أن التعذيب ميارس ضد النساء والفتيات النتهاك إحساسهن بـالذات، ويسـتخدم 
ضدهـن باعتبـاره اعتـداء علـى جمتمعـان احملليـــة وعلــى أقــارن مــن الرجــال. ويزيــد انتشــار 
األسـلحة الصغـرية مـن خمـاطر نشـوب العنـف بـني األشـخاص، ويشـمل ذلـك العنـف العــائلي، 

الذي كثريا ما يستمر بعد الصراع. 
وباإلضافة إىل العنف القـائم علـى نـوع اجلنـس والعنـف اجلنسـي اللذيـن تتعـرض هلمـا  - ٨
النسـاء والفتيـات أثنـاء الصـراع املسـلح، فـإن تأثـري الصـراع املســـلح علــى صحتــهن اجلســدية 
والعقلية كبري جدا، وال سيما اآلثار املترتبة على العنف. فهن يتعرضـن ملخـاطر صحيـة عديـدة 
أساسـها االختالفـات البيولوجيـة. واللجـوء إىل اسـتخدام العنـف اجلنسـي كسـالح اسـتراتيجي 
وتكتيكي يف احلرب يعرض النساء والفتيات بصورة متزايدة خلطر اإلصابـة بـاألمراض املنقولـة 
عن طريق االتصال اجلنسي واإلصابة بفريوس نقــص املناعـة البشـرية/اإليـدز. ويزيـد مـن خطـر 
هـذه اإلصابـة التعـرض بصفـة منتظمـة للتميـيز اجلنسـاين الـذي يقلـل مــن قدرــن علــى محايــة 
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أنفسهن من تلك العدوى. ويؤدي ارتفاع معدالت اإلصابـة والوفيـات إىل زيـادة األعبـاء الـيت 
تتحملها املرأة يف إعالة أسرا واحلفاظ على جمتمعها احمللي وتوفري الرعاية لألطفال اليتامي. 

وبالنظر إىل فقدان األسر املعيشية واتمعات احمللية لرجاهلـا وفتياـا بسـبب اخنراطـهم  - ٩
يف القوات املسلحة، أو بسبب االحتجاز أو االختفاء، تضطر النساء والفتيات إىل حتمل املزيـد 
من املسؤوليــــات املتعلقة بتوفري األمــن والرفـاه لألسـرة، وكثـريا مـا حيـدث ذلـك دون وجـود 
ما يلزم من موارد أو دعـم اجتمـاعي. فحرمـان املـرأة مـن احلـق يف امتـالك األرض والعقـارات 
وافتقارهـا إىل إمكانيـة احلصـول علـى املـوارد أو التحكـم فيـها يعـرض ســـبل عيشــها للخطــر. 
ــة  وتصبـح املـهام اليوميـة الـيت تضطلـع ـا املـرأة كمصـدر لتوفـري الـرزق والرعايـة بالغـة الصعوب
ـــاش  واخلطـورة، خاصـة علـى ضـوء تقلـص املتـاح مـن اخلدمـات العامـة والسـلع املنــزلية وانكم
فرص احلصول عليها. والدور الذي تقوم بـه املـرأة فيمـا يتعلـق بتـأمني األمـن الغذائـي، وتوفـري 
املياه والطاقة الالزمني الستعمال األسرة املعيشية، واملسؤوليات اليت تتحملـها يف جمـال الرعايـة 
الصحية – يف السياقني احلضري والريفي – قـد يعرضـها أيضـا ملخـاطر اإلصابـة بسـبب األلغـام 
األرضيـة، وتبـادل النـريان واإليـذاء اجلنسـي. ومـىت أصبحـــت املــرأة هــي املصــدر الرئيســي أو 
الوحيد لدخل األسـرة، فإـا يف كثـري مـن األحيـان تـزاول مـهنا جديـدة أو غـري تقليديـة. فـإذا 
اضطرت مكرهة إىل ترك القطاع الرمسي، ومواجهة املنافسة املـتزايدة يف القطـاع غـري الرمسـي، 
فإـا قـد تدفـع أيضـا إلــى ممارســـة أنشـطة غــــري مشــروعة، مثــل االجتــار بــاملخدرات. وهــذه 
األنشطة اليت كثريا ما تسيطر عليها مجاعات إجرامية منظّمـة إمنـا تنطـوي علـى خطـر التعـرض 

املتزايد للعنف. 
والصراع املسلح يؤدي أيضـا إىل تغيـري اهليـاكل والعالقـات االجتماعيـة. فعـدد األسـر  - ١٠
املعيشية اليت يرأسها أطفال يزيد أثناء الصراع. ويف ظل هذه الظروف، تواجـه الفتيـات الالئـي 
يرأسن األسر املعيشية التهميش بصفة خاصة بسبب تدين وضعــهن كمراهقـات وافتقـارهن إىل 
احلماية. وقد تضطر الفتيات أيضا إىل اإلكراه على الزواج املبكر باعتباره وسيلة للتغلـب علـى 

املشاكل والصعاب يف األسرة املعيشية اليائسة اليت تعاين من شحة املوارد االقتصادية. 
وميكن رؤية اآلثار املتباينة للصـراع املسـلح ومواطـن ضعـف املـرأة والفتـاة علـى وجـه  - ١١
التحديد يف مجيــع مراحـل التشـريد، مبـا يف ذلـك مرحلـة النــزوح األوليـة، واهلـروب، واحلمايـة 
واملساعدة يف خميمــات الالجئـني والنـازحني، وإعـادة التوطـني وإعـادة اإلدمـاج. واملـرأة تواجـه 
التمييز وانتهاك حقوق اإلنسان، والعنف واالسـتغالل اجلنسـيني، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي، 
والتعرض ألوضاع غـري مواتيـة بسـبب القوانـني والسياسـات والـربامج الـيت ال تـأخذ شـواغلها 
بعني االعتبار. فعلى سبيل املثال، فإن اإلجراءات املتبعة لتقرير منح مركز الالجئ قــد ال تـأخذ 
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يف االعتبار االضطهاد القائم على نوع اجلنـس. ويـؤدي ضعـف هيـاكل الدعـم االجتمـاعي أو 
انعدامها إىل تقليص مساحة األمن املتاحة للنساء والفتيات الالئي يتعرضن ملخاطر التحـرش أو 

اإليذاء، وإىل مواجهة املشاكل يف احلصول على املساعدة الالزمة للبقاء. 
كمـا تقـع املـرأة ضحيـة لالحتجـاز أو �االختفـــاء�. ويؤثــر �اختفــاء� األقربــاء مــن  - ١٢
الذكـور علـى املـرأة خاصـة يف اتمعـات الـيت يرتبـط فيـــها وضعــها ارتباطــا مباشــرا بعالقتــها 
بالرجل. وتصاب املرأة بصدمة نفسية وال ميكنـها التوصـل إىل ايـة ألحزاـا طاملـا ظـل لديـها 

أمل يف عودة أقارا. كما أا تواجه مسؤوليات إضافية يف العناية بأسرا. 
إن النسـاء والفتيـات لسـن فقـط ضحايـا يف الصـراع املسـلح، ولكنـهن أيضـــا أطــراف  - ١٣
فاعلـة. فبدافـع االلـتزام بـاألهداف السياسـية، أو الدينيـة أو االقتصاديـة للصـراع، تصبـح بعــض 
النساء مقاتالت حيملن السالح أو يقمن بـالتواطؤ مـع القـائمني بأعمـال العنـف. وميكـن أيضـا 
إجبار النساء والفتيات على اللحـاق مبعسـكرات القـوات املسـلحة، وتوفـري خدمـات األشـغال 
املرتليـة و/أو اسـتغالهلن كرقيـق إلشـباع الرغبـات اجلنســـية. وتضطلــع النســاء بــدور فعــال يف 
عمليـات إحـالل السـالم غـري الرمسيـة ويف األنشـطة الراميـة إىل حتقيـق السـالم، ويشـــمل ذلــك 
تنظيم األنشطة املتعلقة برتع السالح والدعاية هلا، والكفاح مـن أجـل حتقيـق املصاحلـة واألمـن 

قبل نشوب الصراعات، وخالهلا وبعدها. 
ويدعو التأثري املتباين للصراع على املرأة والفتاة إىل احلصـول علـى اسـتجابات سـريعة  - ١٤
حمددة من اتمع الدويل. وعلى الرغم من أن املعارف املتعلقـة بـالفروق وأوجـه عـدم املسـاواة 
القائمة على نوع اجلنـس آخـذة يف الـتزايد بسـرعة، فإـا مـا زالـت معـارف غـري شـاملة بتاتـا. 
ومع ذلك، يعد التقاعس عــن إدراج املعـارف املتعلقـة ـذا املوضـوع يف السياسـات وعمليـات 
ـــهود إعــادة البنــاء، مــن  التخطيـط والتنفيـذ جلميـع عمليـات السـالم، واألنشـطة اإلنسـانية وج

األمور املثرية لقدر كبري جدا من القلق. 
وإنين أوجه عناية جملس األمن إىل ما يلي:  - ١٥

 
اإلجراء ١ 

إدراك مـدى مـا تتعـرض لـه املـرأة والفتـاة مـن انتـهاكات حلقوقـــها اإلنســانية أثنــاء 
الصـراع املسـلح وكفالـة أن يتضمـن ختطيـط وتنفيـذ مجيـع عمليـــات دعــم الســالم 

التوعية ذه االنتهاكات باعتبارها عنصرا من عناصرمها. 
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اإلجراء ٢ 
حتديـد واسـتخدام مصـادر املعلومـات احملليـة املتعلقـــة بتأثــري الصراعــات املســلحة، 
ـــاة واألدوار الــيت تضطلــع ــا  وتأثـري تدخـالت عمليـات السـالم علـى املـرأة والفت
النساء والفتيات واملسامهات اليت يقدمنها يف حاالت الصراع، ويشمل ذلك إقامة 

اتصاالت منتظمة مع اموعات والشبكات النسائية. 
 

اإلطار القانوين الدويل  ثالثا -
يوفر القانون الدويل إطارا حلماية األفراد املتأثرين بالصراعـات املسـلحة. وتعـد اتفاقيـة  - ١٦
جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب وبروتوكوليـها اإلضـافيني لعـام 
١٩٧٧ جمـال القـانون ذا الصلـة األساسـية حبمايـة النسـاء والفتيـات أثنـاء الصراعـات املســلحة. 
ويطبق القانون الدويل حلقـوق اإلنسـان أيضـا يف أوقـات نشـوب الصراعـات املسـلحة. ويقـدم 
قـانون الالجئـني الـدويل احلمايـة للنسـاء والفتيـات قبـل نشـوب الصـراع، وخاللـه ويف أعقابــه. 
وقـد بـدأ القـانون اجلنـائي الـدويل يكتسـب أمهيـة مـتزايدة يف مـا يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة ضـــد 

النساء والفتيات أثناء الصراع املسلح، وخباصة جرائم العنف اجلنسي. 
وتطبق نظم احلماية اليت ينص عليها القانون اإلنساين الدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان  - ١٧
على أساس غري متييزي. وعالوة على ذلك، تعد بعـض أحكـام القـانون اإلنسـاين الـدويل ذات 
أمهيـة خاصـة للمـرأة، مثـل األحكـام الـيت تسـعى إىل احلـد مـن تعرضـها للعنـف اجلنسـي، ومثـــة 
أحكام أخرى ال تنطبـق إال علـى املـرأة مثـل تلـك الـيت تنـص علـى معاملـة املـرأة بكـل التقديـر 

الواجب بسبب نوع جنسها. وتوفر احلماية اإلضافية للحوامل وأمهات األطفال الصغار. 
وتطبق نظم احلماية املتاحة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان علــى املـرأة والفتـاة  - ١٨
على أساس غري متييزي. وتشمل الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان اتفاقيــة القضـاء علـى مجيـع 
أشكال التمييز ضد املـرأة، الـيت تتصـدى، علـى وجـه التحديـد لالجتـار بالنسـاء واسـتغالهلن يف 
الدعـارة، وهـو أمـر كثـريا مـا حيـدث يف حـاالت الصـراع ومـا بعدهـا. وتغطـــي اتفاقيــة األمــم 
ـــة  املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وبروتوكوالـا التكميليـة مسـألة االجتـار تغطي
شاملة، بيد أا مل تدخل بعد حيز النفاذ. وتستفيد الفتيات من نظم احلماية اخلاصة املنصـوص 
عليها بالنسبة للطفل يف صكوك مثل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني املتعقلـني 
ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املـواد اإلباحيـة، وإشـراك األطفـال يف الصراعـات 

املسلحة. 
وخالل العقد املنصرم، مت توسيع نطاق اإلطار القـانوين الـدويل ليشـمل بعـض اجلرائـم  - ١٩
اخلاصـة الـيت تتعـرض هلـــا املــرأة يف الصراعــات املســلحة. فالنظامــان األساســيان للمحكمتــني 
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الدوليتني اللتني أنشـأمها جملـس األمـن للتصـدي للجرائـم املرتكبـة يف يوغوسـالفيا السـابقة ويف 
رواندا، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والنظـام األساسـي للمحكمـة اخلاصـة 
لسرياليون، تشمل كلها ضمن تعــاريف جرائـم احلـرب واجلرائـم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية ومـن 
عنـاصر اإلبـادة اجلماعيـة العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلنـس، مثـل االغتصـاب، وممارســـة 
البغـاء بـاإلكراه واالجتـار باألشـخاص أثنـاء الصـراع املسـلح، وكذلـك التعذيـــب أو غــريه مــن 
ضروب املعاملة القاسـية والالإنسـانية واملهينـة واالسـتعباد. وتوفـر أيضـا آليـات أخـرى خـارج 

النطاق القانوين، مثل عمليات التوصل إىل احلقيقة واملصاحلة، سبال لالنتصاف. 
ـــدا عــدة لوائــح اــام  وقـد أصـدرت احملكمتـان الدوليتـان ليوغوسـالفيا السـابقة وروان - ٢٠
تتصل بالعنف اجلنسي. واعتربت  احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة العنـف اجلنسـي خرقـا 
خطريا التفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب(٢)، وأدانت احملكمة اجلنائيـة الدوليـة 
لروانـــدا متهما الرتكابـــه جرائم ضد اإلنسانيــــة وجرائـم اإلبــــادة اجلماعيـة مشلـت، مـن بـني 

ما مشلت، العنف اجلنسي(٣). 
وتتضمن الوثائق اليت ُأسسـت مبوجبـها احملكمتـان الدوليتـان واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة  - ٢١
واحملكمـة اخلاصـة لسـرياليون أحكامـا تنـص علـى التـأكد مـن أن العدالـة تراعـــي الفــوارق بــني 
اجلنسني، مبا يف ذلك اختاذ التدابري حلمايـة الضحايـا والشـهود. وتـرد يف نظـام رومـا األساسـي 
أحكام تتعلق بتحقيق التمثيل املنصف للذكور واإلناث كقضاة وضمان توافـر خـرباء قـانونيني 

يف مسائل حمددة من قبيل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال. 
وتكمل احلماية اليت يوفرها اإلطار القانوين الدويل لالجئـات والنازحـات، بتوجيـهات  - ٢٢
ومبادئ توجيهية خاصة بالسياسات العامة يف هذا اال، صاغت القدر األكـرب منـها مفوضيـة 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني على مدى الـ ١٥ سـنة املاضيـة. ويتيـح تـأويل تعريـف الالجـئ 
بطريقة تراعي الفوارق بني اجلنسني الوارد يف اتفاقيـة الالجئـني لعـام ١٩٥١ للنسـاء والفتيـات 
التماس احلصول على مركز الالجئ اسـتنادا إىل عمليـات االضطـهاد الـيت متـارس بسـبب نـوع 
اجلنـس، مبـا فيـها العنـف اجلنسـي. كمـا تـويل املبـادئ التوجيهيـة لعـام ١٩٩٨ بشــأن التشــريد 

الداخلي اهتماما خاصا حلقوق النساء واألطفال واحتياجام.  
وتتزايد استجابــــة هذا اإلطار القـانوين الـدويل الشامـــــل لتجـارب النسـاء والفتيـات،  - ٢٣
ال سيما حينما يتعلق األمر بالعنف اجلنسي. ومن األمهية احلامسة أن تستند أي حماكم خمصصـة 
ـــى هــذه االجنــازات. ويشــكل التــأكيد علــى  قـد يقـوم جملـس األمـن بإنشـائها يف املسـتقبل عل
املسـؤولية الفرديـة للقيـادات عـن الكثـري مـن جرائـم العنـف اجلنسـي الـيت تقـع ضحيتـها النســاء 
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والفتيات وقت الصراعات املسلحة تطورا كبريا، ويضعف من ثقافة اإلفالت من العقـاب الـيت 
كانت منتشرة سابقا يف املناقشات اليت دارت يف هذا السياق. 

وجيب احلفاظ علـى هـذه التطـورات اإلجيابيـة واملضـي يف زيادـا. كمـا جيـب اإلقـرار  - ٢٤
بأشكال العنف األخرى اليت تستهدف النساء والفتيات واالعتراف ا يف النظام القانوين علـى 
حنو مالئم. وال بد من تعزيز االمتثال للمعايري الدولية وتنفيذ التدابري الوقائيـة، خباصـة يف ضـوء 
ـــا تضــم األطــراف املتقاتلــة جــهات ليســت بــدول، مبــا يف ذلــك  تغـري طبيعـة الصـراع، عندم
امليليشيات اخلاصة واألطفال الذين ال يأون بقواعد القانون الدويل اليت مبوجبها توفَّــر احلمايـة 
للنسـاء والفتيـات وقـت الصـراع، وغالبـا مـا يسـتهدفون النسـاء والفتيـات باتبـاع طـرق حمــددة 
بسبب نوع جنسـهن. وينبغـي أن تتـاح للنسـاء والفتيـات الالئـي يقعـن ضحايـا للعنـف القـائم 
علـى نـوع اجلنـس وأشـكال العنـف األخـرى الفرصـة للمطالبـة بتعويضـات عمـا حلـق ـن مــن 

إصابات وأشكال األذى األخرى أثناء الصراع املسلح. 
وإنين أوجه عناية جملس األمن إىل ما يلي:  -٢٥

 
اإلجراء ٣ 

إدانــة مجيــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات يف حــاالت الصــــراع 
املسلح؛ واختاذ مجيع التدابـري الالزمـة لوضـع حـد هلـذه االنتـهاكات، ودعـوة مجيـع 
أطـراف الـرتاع إىل التقيـد دائمـا مبـا عليـها مـن التزامـات مبوجـب املبـادئ الســارية 
ــــانون املتعلـــق  للقــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون املتعلــق حبقــوق اإلنســان والق

بالالجئني، وذلك يف اجلوانب ذات الصلة بالنساء والفتيات. 
اإلجراء ٤ 

ضمـان أال تشـمل أحكـــام العفــو الــواردة يف اتفاقــات تســوية الصــراع الــيت يتــم 
التوصل إليها حتت رعاية جملس األمن اإلعفـاء مـن القصـاص ملرتكـيب مجيـع جرائـم 
احلرب واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنسـانية واإلبـادة اجلماعيـة، مبـا فيـها اجلرائـم الـيت 

ترتكب بسبب نوع اجلنس. 
اإلجراء ٥ 

رصـد مـدى تفسـري اآلليـات القضائيـة أو شـبه القضائيـة الـيت ينشـئها جملـس األمــن 
كجزء من ترتيبـات تسـوية الصـراع لإلطـار القـانوين الـدويل ذي الصلـة بـالصراع 
املسـلح ومـا بعـده وتطبيقـه بطريقـة تراعـي الفـوارق بـني اجلنسـني وتكـــون متســقة 

ومنهجية. 
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اإلجراء ٦ 
ضمان أن تستفيد احملـاكم املخصصـة الـيت سينشـئها جملـس األمـن يف املسـتقبل مـن 
النظم األساسية القائمة وأن تضم قضاًة ومستشارين ذوي خربة قانونية يف مسـائل 
حمددة، مثل انتهاكات حقوق النساء والفتيـات، مبـا فيـها العنـف القـائم علـى نـوع 
اجلنس والعنف اجلنسي؛ وضمان احـترام املدعـني العـامني يف هـذه احملـاكم الدوليـة 
املخصصة ملصاحل النساء والفتيات الضحايا والشاهدات وظروفهن الشخصية وأن 
يـأخذوا يف االعتبـار طبيعـة جرائـم العنـف املمـارس بسـبب نـوع اجلنـــس، والعنــف 

اجلنسي والعنف الذي يستهدف األطفال. 
 

العمليات السلمية  رابعا -
ـــها وغــري الرمسيــة  تشـكل مشـاركة النسـاء والفتيـات يف العمليـات السـلمية الرمسيـة من - ٢٦
ـــا مــن شــأنه أن يكفــل قيــام البــىن السياســية،  وإدراج املنظـورات اجلنسـانية فيـها عـامال حيوي
واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية والقطاعات األمنية اليت يتم التفـاوض عليـها يف احملادثـات 

السلمية بتيسري حتقيق قدر أكرب من املساواة بني النساء والرجال. 
ومثـة أمثلـة إجيابيـة كثـرية علـى نسـاء حيدثـن أثـرا هـائال يف تعزيـز الســـلم، ال ســيما يف  - ٢٧
حفظ النظام االجتماعي ونشر ثقافة السالم. وقد قامت منظمـات نسـائية شـعبية برعايـة نشـر 
ثقافة السالم يف العديد من البلـدان، مبـا يف ذلـك تشـجيع اجلنـود األطفـال وغـريهم علـى إلقـاء 
السـالح. ونظمـت جمموعـات تشـمل خمتلـف األحـزاب واألعـراق للدعـوة إىل الســالم، وأدت 
دورا نشطا يف جهود املصاحلة، وغالبا ما يتم ذلك بدعم من شبكات إقليمية ودوليـة. ودعـت 
إىل القضــاء علــى أســلحة الدمــار الشــامل، وشــنت محـــالت ملكافحـــة األســـلحة الصغـــرية، 
وشاركت يف برامج مجع األسلحة ونشـرت معلومـات عـن األلغـام األرضيـة. وبسـبب اهتمـام 
اجلمعيات والشبكات النسائية احليـوي بعمليـات نـزع السـالح وتأييدهـا هلـا، ميكـن أن يـؤدي 
عقد مشاورات معها إىل توفري معلومات هامة عن تصور األخطار اليت يشكلها عدد األسـلحة 
أو نوعـها، والكشـف عـن خمابئـها السـرية واالجتـار ـا عـرب احلـــدود. غــري أن دور اجلمعيــات 
والشـبكات النســـائية يف العمليــات الســلمية غــري الرمسيــة مل حيــظ دومــا بــاالعتراف والدعــم 

الكافيني. 
ومــا زال انعــدام إمكانيــة اإلفــادة مــن آليــات أو قنــوات كفيلــة بتحويــل أولويــــات  - ٢٨
وتوصيات اجلمعيات والشـبكات النسـائية غـري الرمسيـة إىل عمليـات أكـثر رمسيـة بشـكل عقبـة 
خاصة. ورغم ازدياد فهم املسامهات اليت ميكن للنساء تقدميها ويقدمنها يف عملية بنـاء السـالم 
عـرب عمليـات غـري رمسيـة، فـإن النسـاء، باسـتثناء قلـة منـهن، غائبـات عـن املفاوضـات الســلمية 
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الرمسية. وغالبا ما تسـتبعد النسـاء ألـن لسـن مـن القـادة العسـكريني أو مـن صنـاع القـرارات 
السياسـية أو ألـن مل يشـتركن يف الصـراع كمقـاتالت. ومثـة افـتراض بـأن النسـاء يفتقــرن إىل 
اخلــربات املناســبة للتفــاوض، أو أــن يســتبعدن بســبب التميــيز أو التنميــــط. وجيـــوز أيضـــا 
اســتبعادهن مــن مفاوضــات الســالم ألن اهتمامــان تعتــرب أرحــب مــن اهتمامــات الرجـــال 

املشاركني يف املفاوضات. 
وترسـي املفاوضـات السـلمية واتفاقـات الســـالم األســاس الــذي تقتضيــه إعــادة بنــاء  - ٢٩
ـــاكل السياســية، واملدنيــة، واالقتصاديــة  اتمعـات بعـد انتـهاء الصـراع. وهـي حتـدد عـادة اهلي
واالجتماعية يف حاالت ما بعد انتهاء الصـراع. أمـا شـواغل املـرأة احملـددة فإـا ال تصـل دومـا 
إىل طاولة املفاوضات. وحيدث ذلـك خاصـة يف حالـة عـدم مشـاركة املـرأة. ولوحـظ أن تعبئـة 
النساء السياسية قبل بدء املفاوضات، ومشاركتهن فيها تؤثران يف مـدى االهتمـام الـذي يـوىل 
إىل مسائل املساواة بني اجلنسني والسعي إىل اتباع ج تراعي الفوارق بـني اجلنسـني يف طائفـة 
واسعة من املسائل، تشـمل صياغـة الدسـاتري، وتنفيـذ اإلصـالح الزراعـي واإلفـادة مـن الفـرص 
االقتصاديـة ووضـع السياسـات االجتماعيـة. غـري أن حضـور النسـاء ال يضمـن إيـالء االهتمـــام 
للمسـائل املتعلقـة ـن. وعليـه، فـــإن مجيــع األطــراف الفاعلــة يف العمليــات الســلمية تتحمــل 
مسـؤولية ضمـان إيـالء اهتمـام للشـواغل املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني يف اتفاقـات الســـالم، 

وتكون قادرة على حتقيق ذلك. 
ومثة عدد من األمثلة اإلجيابية الدالة علـى إقـرار جملـس األمـن باملبـادرات السـلمية غـري  - ٣٠
الرمسية اليت قدمتها اجلمعيات والشبكات النسائية وعلى تـأييده هلـا. مبـا يف ذلـك االجتماعـات 
اليت عقدها مع اجلمعيـات والشـبكات النسـائية أثنـاء بعثاتـه إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
وســرياليون وكوســوفو (٢٠٠٠). ومنــذ اعتمــاد القــرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، ســــامهت أيضـــا 
االجتماعات اخلاصة بصيغة آريا اليت عقدت مع ممثالت املنظمات غري احلكومية يف النقاشـات 

اليت أجراها الس بشأن العمليات السلمية. 
كما أيدت األمانة العامة وغريها من كيانات األمم املتحـدة مـا تضطلـع بـه املنظمـات  - ٣١
النسائية من أنشـطة سـلمية غـري رمسيـة إىل جـانب اجلـهود الـيت تبذهلـا للمشـاركة يف العمليـات 
السلمية الرمسية واملسامهة يف تطوير بىن سياسية جديدة يف حاالت ما بعد انتهاء الصـراع. بيـد 

أنه يلزم بذل املزيد من اجلهود الدؤوبة إلشراك النساء متاما يف مجيع مراحل توطيد السالم. 
وينبغي أن تكون مجيع اجلـهات الفاعلـة الدوليـة املعنيـة بالعمليـات السـلمية علـى علـم  - ٣٢
مبدى اخنراط النساء على املستوى الشعيب يف األنشطة ذات الصلة بإحالل السالم. ويلــزم بـذل 
جـهود لرفـع مسـتوى متثيـل النســاء يف املفاوضــات الســلمية الرمسيــة. ويتعــني مواصلــة تعزيــز 
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قدرات النساء كمشاركات وقائدات يف املفاوضات السـلمية، بوسـائل عديـدة منـها تدريبـهن 
ومشـاركتهن يف مسـار املفاوضـات الثـــاين. كمــا أنــه ال بــد مــن حتديــد وإشــراك اجلمعيــات 
والشـبكات النسـائية يف عمليـات مجـع املعلومـات، خباصـة تلـك الـيت تسـتهدف اتمــع املــدين 
ومعــاهد البحــث. وينبغــي أن يوثــق علــى حنــو أكمــل التعــاون القــائم بــني األمــــم املتحـــدة 
واجلمعيات والشبكات النسائية أثناء العمليـات السـلمية، مبـا يف ذلـك يف تقـاريري املقدمـة إىل 

الس. 
٣٣ - ولتيسري زيادة االتصال مع اجلمعيات والشبكات النسائية، أعـتزم إنشـاء قـاعدة بيانـات 
عـن املختصـني بشـؤون املـرأة إىل جـانب اجلمعيـات والشـبكات النسـائية املوجـودة يف البلـــدان 
واملناطق اليت تشهد صراعا. كما أشجع الدول األعضاء، واجلهات املاحنة واتمع املـدين علـى 

تقدمي الدعم املايل والسياسي والفين للمبادرات والشبكات النسائية املعنية ببناء السالم. 
وميكن أن يؤدي التماس آراء اجلمعيـات النسـائية احملليـة إىل تعزيـز فعاليـة الدبلوماسـية  - ٣٤
الوقائية وتقصي احلقائق. كما ميكن، عرب إيالء مزيـد مـن االهتمـام للمعايـري والتقـاليد السـائدة 
يف جمتمـع مـا يف جمـال التعـامل مـع املـرأة، تكويـن نظـرة متعمقـة مفيـدة لـدى بلـورة مؤشـــرات 
اإلنذار املبكر وتقوية آليات منع نشوب الصراعات. والحظت يف مكان آخر أن تعزيز سـيادة 
القانون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب الصراعات، واليت يقـع يف إطارهـا محايـة 
حقــوق اإلنســان للمــرأة مــن خــالل التركــيز علــى املســاواة بــني اجلنســني يف اإلصالحـــات 
الدستورية، والتشريعية والقضائية واالنتخابية(٤). وسأدعو أيضا إىل اسـتعراض دور املنظـورات 

اجلنسانية يف منع نشوب الصراع، ونظم االنذار املبكر والدبلوماسية الوقائية. 
ومن شأن إيالء اهتمام آلثار اجلزاءات على النساء، استنادا إىل مجـع البيانـات املصنفـة  - ٣٥
حسب نوع اجلنس والعمر واستخدامها، أن يتيح للمجلس تعديل اجلزاءات حبيـث ختفـف إىل 

أدىن حد من العواقب اليت ختلفها على املدنيني كافة. 
وإنين أوجه عناية جملس األمن إىل ما يلي:  - ٣٦

 
اإلجراء ٧ 

إدراج املنظورات اجلنسانية بوضـوح يف اختصاصـات البعثـات الـيت يوفدهـا جملـس 
األمـن إىل البلـدان واملنـاطق الـيت تشـهد صراعـات؛ وطلـب عقـد جلسـات إحاطـــة 
ألعضاء جملس األمن بشأن حالة النساء والفتيات يف ظل تلـك الصراعـات، وضـم 
خمتصـني يف شـؤون املـرأة إىل األفرقـة، حيـــث أمكــن ذلــك؛ وكفالــة التشــاور مــع 

اجلمعيات والشبكات النسائية. 
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اإلجراء ٨ 
ضمـان أن مجيـع اتفاقـات السـالم الـيت تتوسـط فيـها األمـم املتحـدة تتنـاول بانتظــام 
وبصراحـة مـا خيلفـه الصـراع املسـلح مـن عواقـب وآثـار علـى النســـاء والفتيــات، 
ومسـامهان يف العمليـات السـلمية ومـا لديـهن مـن احتياجـات وأولويـات يف إطــار 

ما بعد انتهاء الصراع. 
 

اإلجراء ٩ 
العمـل علـى أن تشـارك النســـاء مشــاركة تامــة يف املفاوضــات الــيت جتــري بشــأن 
اتفاقات السالم على الصعيدين الوطين والدويل، بوسائل من بينها توفـري التدريـب 

على العمليات السلمية الرمسية للنساء واملنظمات النسائية. 
عمليات حفظ السالم  خامسا – 

قد تشمل عمليات حفظ السالم  املتعددة األبعاد واليات للمسـاعدة يف االنتخابـات،  - ٣٧
ورصد حقوق اإلنسـان واالضطـالع مبـهام الشـرطة. وقـد تشـمل الواليـات إنشـاء مؤسسـات 
ــام،  تدعـم سـيادة القـانون، وبنـاء هيـاكل إداريـة حكوميـة، ووضـع برامـج لعمليـات إزالـة األلغ
ـــة اإلنســانية. ومثــة إمكانــات كبــرية تكمــن يف  وإعـادة الالجئـني إىل أوطـام، وإيصـال املعون
عمليات حفظ السالم املتعددة األبعاد ملعاجلـة املنظـورات اجلنسـانية، ال سـيما يف جمـاالت مثـل 

رصد حقوق اإلنسان، وإنشاء املؤسسات أو إعادة هيكلتها وتدريب الشرطة. 
ومن شأن تضمني واليـات البعثـات إشـارة واضحـة إىل قضايـا املسـاواة بـني اجلنسـني  - ٣٨
وتوفـري ميزانيـة كافيـــة أن يســاعد يف تيســري إدمــاج املنظــورات اجلنســانية يف كافــة األنشــطة 
املوضوعيـة ووضـع معايـري لقيـاس األداء. ويتضمـن القليـل مـن واليـات بعثـات حفـــظ الســالم 
إشارة صرحية إىل النســاء والفتيـات، وإىل اختـالف أثـر الـرتاع املسـلح أو االنتعـاش بعـد انتـهاء 
الصراع على النساء والفتيات. ومل يتضمن أي منها االلتزام باملساواة بني اجلنسني كجـزء مـن 

والية البعثة. 
ويشـكل اسـتتباب األمـن جانبـا أساسـيا مـن جوانـب  عمليـات حفـظ الســـالم. فمــن  - ٣٩
الضروري، لدى العمـل علـى بنـاء حميـط آمـن،  حتديـد االختالفـات يف أولويـات واحتياجـات 
الرجـال والنسـاء يف جمـال األمـن، يف البيـت وخارجـه علـى السـواء. وينبغـــي لعنــاصر الشــرطة 
املدنيـة، يف تعاوـا مـع قـوات الشـرطة اجلديـدة أو الـيت أعيـد تنظيمـها، ومراكـز رصـد حقــوق 
اإلنسان، أن تكون قادرة على مراعاة الفوارق بني اجلنسني يف التصدي للجرائم املرتكبـة ضـد 
النسـاء والفتيـات. وينبغـي أن تكفـل األنشـطة اإلعالميـة للبعثـة وصـول املعلومـــات إىل النســاء 
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والرجـال علـى حـد سـواء. وتسـتفيد بعثـات حفـظ السـالم مـن اتصاالـا باملنظمـات النســائية 
احمللية ومن احلصول على ما لديها من معرفة وخربة.  

ويتعـني تنـاول عـدد مـن الطـرق الراميـة إىل تعزيـز االهتمـام بـــاملنظورات اجلنســانية يف  - ٤٠
عمليات السالم. وجيب أن يكون هنـاك الـتزام واضـح بتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني يف البعثـة 
برمتها، من بداية واليتها وحىت ايتها. وجيـب أن يـترجم هـذا االلـتزام إىل إجـراءات ملموسـة 
ــع  يف كافـة اـاالت الـيت تشـملها البعثـة، وينبغـي أن تكـون تلـك املسـؤولية هـي مسـؤولية مجي
املوظفـني يف البعثـة، وخاصـة كبـــار املســؤولني اإلداريــني فيــها. غــري أن الكثــري مــن املديريــن 
واملوظفـني يواجـهون غموضـا يف معرفـة املنظـورات اجلنســـانية ذات الصلــة مبجــاالت عملــهم 
وكيف يتسىن هلم إدماج هـذه املنظـورات يف خمتلـف جمـاالت حفـظ السـالم. ومـن الضـروري 
ـــني، قبــل تعيينــهم  توفـري مزيـد مـن التدريـب املنتظـم علـى  املنظـورات اجلنسـانية لكافـة املوظف
وبعده. وجيب إدماج املنظورات اجلنسـانية يف مجيـع إجـراءات التشـغيل املوحـدة، والكتيبـات، 

والتعليمات وغريها من الوسائل اليت توجه إرشادات لعمليات حفظ السالم.  
ويؤدي االفتقار إىل األدوات املناسبة مثل املبادئ التوجيهية والربامج التدريبيـة، وكـذا  - ٤١
االفتقار إىل املوارد املالية، إىل عدم االهتمام باملنظورات اجلنسانية. ومن شأن الوسـائل العمليـة 
امللموسة اليت تعكف إدارة عمليات حفظ السـالم علـى وضعـها حاليـا أن تسـاعد علـى تعميـم 

مراعاة املنظور اجلنساين يف األعمال اليومية لكافة العناصر املكونة للبعثة وتلبية احتياجاا.  
واخلربة يف اال اجلنساين على مستوى كل من املقر والبعثـة ضروريـة ملسـاعدة كبـار  - ٤٢
اإلداريـني يف االضطـــالع مبســؤوليام يف  مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف  األنشــطة الرئيســية. 
ـــة بالقضايــا اجلنســانية واكتســبها املستشــارون  وينبغـي للخـربة الـيت اكتسـبتها الوحـدات املعني
املعنيـون بالقضايـا اجلنسـانية يف بعثـات مثـل إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليــة يف تيمــور الشــرقية 
(وهي اآلن بعثــة األمـم املتحـدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـور الشـرقية)، وبعثـة إدارة األمـم املتحـدة 
املؤقتة يف كوسوفو، وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبعثـة األمـم 
املتحــدة يف البوســنة واهلرســك وبعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، أن توفــر تفــهما مفيــــدا 
للواليات، واملوقع، وخطوط اإلبالغ، وموارد هذه الوحدات أو هــؤالء املستشـارين مـن أجـل 
حتقيق أقصى قدر من الفعالية. وحيتــاج بـالفعل األخصـائيون يف القضايـا اجلنسـانية العـاملون يف 
امليدان إىل دعم مـن املقـر. ويف شـهر حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ ، اعـترفت اللجنـة اخلاصـة املعنيـة 
بعمليات حفظ السالم حباجة املقر إىل خربة يف ميدان القضايا اجلنسانية وأوصت بإنشــاء قسـم 
خـاص للقـدرات اجلنسـانية بـإدارة عمليـات حفـظ السـالم، ومل تتـم بعـد املوافقـة علـى املــوارد 

املخصصة لذلك(٥). 
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وقـد بذلـت جـهود كبـرية وأحـرز بعـض النجـاح يف إدمـــاج املنظــورات اجلنســانية يف  - ٤٣
عمليـات حفـظ السـالم. ويشـمل ذلـك التدابـري الـيت اختذـــا بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة 
ـــة يف  واهلرسـك، وبعثـة إدارة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف كوسـوفو وإدارة األمـم املتحـدة االنتقالي
تيمور الشرقية لتعزيز التوازن بني اجلنسني يف قوات الشــرطة احملليـة، ومسـاعدة قـوات الشـرطة 
اجلديدة أو اليت أعيد تنظيمها فيما خيـص العنـف العـائلي واالجتـار بالنسـاء والفتيـات. وقدمـت 
بعثتا كوسوفو وتيمور الشرقية أيضا الدعم الفعال لزيادة مشاركة النساء يف اهلياكل احلكوميـة 
واإلدارية، من خالل عقـد حلقـات عمـل للتدريـب وبنـاء القـدرات. ويف إدارة األمـم املتحـدة 
االنتقالية يف تيمور الشرقية، يسرت وحدة الشـؤون اجلنسـانية إدمـاج املنظـورات اجلنسـانية يف 

برامج البعثة وسياساا، وجنحت يف بناء القدرة داخل البعثة ويف جمتمع تيمور الشرقية.  
وقد أثريت ضـرورة زيـادة مشـاركة املـرأة يف كافـة جوانـب عمليـات السـالم، ضمـن  - ٤٤
املوظفني الدوليني واحملليني، وخاصة يف أعلى مستويات صنع القرار، بوصفها من االهتمامـات 
ذات األولويـة. وقـد اختـذت عـددا مـن اخلطـوات لزيـادة عـدد املوظفـات يف عمليـات السـالم، 
ومــــع ذلك مل حنقـق بعــــد اهلـدف املنشـود الـذي يرمـي إىل إجيـاد تـوازن بـني اجلنسـني بنسـبة 
٥٠-٥٠. فقد عينت أول امرأة ممثلة خاصة لألمـني العـام يف ١٩٩٢. واآلن بعـد مـرور عشـر 
سـنوات ال يـزال العـدد كمـا هـو. ويوجـد ثـــالث نائبــات للممثــل اخلــاص. أكــرر النــداءات 
املوجهـة إىل الـدول األعضـاء وسـتبذل األمانـة العامـة مزيـدا مـن اجلـهود الدؤوبـة لزيـادة تعيــني 
املوظفات يف مستوى املمثل اخلاص ونائب املمثل اخلاص. باإلضافة إىل ذلك كـي تقـدم أمسـاء 
مرشــحات مؤهــالت للعمــل يف منــاصب عليــا. وســــأحدد أهدافـــا ملموســـة لتعيـــني نســـاء 
كممثـالت ومبعوثـات خاصـة يل لكـي يتحقـق اهلـدف اإلمجـايل املتمثـل يف نسـبة ٥٠ يف املائــة 
حبلول عام ٢٠١٥. وأطلـب أيضـا إىل الـدول األعضـاء أن تعمـل بـروح املبـادرة السـباقة علـى 
حتديد النساء اللوايت ميكنهن العمل يف مناصب صنع القرار العليا، وعلى زيادة توظيـف النسـاء 
كمراقبات عسكريات، وجمندات يف قوات حفظ السالم والشرطة املدنيـة. ومـع ذلـك، ينبغـي 
اإلشارة إىل أن تعزيز املساواة بني اجلنسني ليست مسـؤولية املـرأة وحدهـا، وأن اشـتراك املـرأة 

لن يؤدي تلقائيا إىل زيادة مراعاة احتياجاا وأولوياا يف أنشطة حفظ السالم.  
وحتدد مدونات قواعـد السـلوك معايـري السـلوك املتوقعـة مـن موظفـي األمـم املتحـدة.  - ٤٥
ومثة قرائن تدل على أن البغاء، الذي كثريا مــا يكـون مقترنـا باالجتـار، باألشـخاص إمنـا يـتزايد 
ـــع االجتــار واســتغالل املــرأة  يف سـياق التدخـالت الدوليـة، ولـذا يتعـني اختـاذ تدابـري إضافيـة ملن
جنسيا يف سياق عمليات السالم الدولية. وال ميكن التغاضي عن العنـف املمـارس ضـد النسـاء 
والفتيـات، وال االجتـار ـن. وتعطـى لكافـة البعثـات تعليمـات واضحـة بـــإجراء حتقيــق شــامل 
وكـامل يف أي ادعـاء باسـتغالل جنسـي أو اعتـداء قـام بـه أي فـرد مـن موظفـي حفـظ الســالم 
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وضمـان إنـزال العقوبـة التأديبيـة الواجبـة بـاملذنبني. وباإلضافـة إىل ذلـــك تقــوم إدارة عمليــات 
ـــة باملســائل التأديبيــة، وطلبــت مــن  حفـظ السـالم حاليـا باسـتعراض وحتسـني إجراءاـا املتعلق
البعثات أن حتسن آليات الرصد بغية ضمان اختاذ التدابري املالئمة. وأطلب إىل الـدول املسـامهة 
بقوات أن تبذل مزيدا من اجلـهود لكـي حتـول دون وقـوع مثـل هـذه االنتـهاكات، وأن حتقـق 
وتقاضي فعال احلاالت املتهمة بسوء التصرف وأن تضع آليات مالئمة للمساءلة وتتخذ تدابـري 

تأديبية. 
وإنين أوجه عناية جملس األمن إىل ما يلي:  - ٤٦

 
اإلجراء ١٠ 

إدماج املنظورات اجلنسانية بوضوح يف واليات كافة بعثـات حفـظ السـالم، مبـا يف 
ذلك وضع أحكـام تعـاجل هـذا املوضـوع بصـورة منتظمـة يف مجيـع التقـارير املقدمـة 

لس األمن.  
 

اإلجراء ١١ 
اشـتراط أن تكـون كـل البيانـات امعـة، مـن البحـــوث والتقييمــات والتقديــرات 
والرصد والتقومي واإلبالغ عن عمليات السالم مصنفة بصفة منتظمة حسب نـوع 
اجلنــس والعمــر، وتوفــري بيانــات حمــددة عــن وضــع النســــاء والفتيـــات، وتأثـــري 

التدخالت عليهن. 
 

اإلجراء ١٢ 
ضمان توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، مبـا يف 
ذلك تعيني مستشارين/وحدات يف ما يتعلق باملسـائل اجلنسـانية يف عمليـات حفـظ 
السالم املتعددة األبعاد وأنشطة بنـاء القـدرات، وكذلـك املشـاريع الـيت تسـتهدف 

النساء والفتيات كجزء من امليزانيات املعتمدة للبعثات. 
 

العمليات اإلنسانية  سادسا -
إن العمليات اإلنسانية املعقدة اليت جتري اليــوم، والـيت تبـدأ يف كثـري مـن األحيـان قبـل  -  ٤٧
وقف األعمال القتالية، تشـمل عـادة عـددا كبـريا ومتنوعـا مـن املنظمـات اإلمنائيـة واإلنسـانية. 
ونظرا للطرق املختلفة اليت حيدث ا تداخل بـني العمليـات اإلنسـانية والـربامج اإلمنائيـة، فمـن 
األمهية احلامسة ضمان إدماج املنظورات اجلنسانية بصورة منتظمـة يف كافـة عمليـات الطـوارئ 

منذ مراحلها األولية.  
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٤٨ - والكثري من جتارب النساء والفتيات واحتياجان يف الصراعات املسلحة يستمر أثنـاء 
العمليات اإلنسانية وحاالت الطوارئ. فيجب حتديد احتياجات النسـاء والفتيـات إىل احلمايـة 
وتلبيتها أثناء تقدمي املعونة اإلنسانية، بطرق منها تعزيز فـرص الوصـول إىل الفئـات املسـتضعفة 

من السكان، والفصل بني املدنيني والعناصر املسلحة. 
وال ينبغي أن يؤدي الضغط الذي يولده تصميم الربامج بسـرعة إىل إمهـال املنظـورات  - ٤٩
ــــات يف  اجلنســـانية. ومـــن األمهيـــة مبكـــان أن تراعـــى احتياجـــات وأولويـــات النســـاء والفتي
االســتقصاءات والتقييمــات وبعثــات التقديــر األوليــــة كـــي يتـــم إدماجـــها كليـــا  يف  أطـــر 
السياسات، واالستراتيجيات وعمليات الربجمة اليت توجه اختيار األنشطة وختصيـص املـوارد يف 
مراحـل العمليـات اإلنسـانية. وينبغـي إشـراك املـرأة بصـــورة فعالــة يف تقييــم االحتياجــات ويف 

توزيع املعونة. 
ومن شأن فهم الوضع احلساس للنسـاء والفتيـات يف املخيمـات، خاصـة حيـث تنتشـر  - ٥٠
األسلحة، أن يوفر معلومات تسـتنري ـا مجيـع القـرارات اإلداريـة، والتشـغيلية، وأن يـؤدي إىل 
إنشاء آليات مالئمة للحماية. وتقتضي احلماية والوقاية من العنف، مبا يف ذلك العنـف املوجـه 
ضد املرأة والعنف اجلنسي، اختاذ إجراءات عملية. فالنسـاء والفتيـات يتعرضـن ملخـاطر العنـف 
عندما تكون املخيمات سـيئة التصميـم، وتكـون حالـة األمـن داخلـها وخارجـها غـري مالئمـة. 
ــــار خمـــاطر إضافيـــة.  وميثــل وجــود القــوات العســكرية قــرب املخيمــات وتبــادل إطــالق الن
كمـا تتعـرض الالجئـات واملشـــردات داخليــا خلطــر العنــف مــن قبــل املســؤولني عــن تيســري 
مرورهن، أو حتديد مركزهن كالجئات، أو إصدار بطاقات اهلوية اخلاصة ن، وكذلـك أثنـاء 
إعادن القسرية إىل أوطان. فقد جتـرب النسـاء علـى ممارسـة البغـاء مقـابل الغـذاء أو غـريه مـن 

السلع واخلدمات األساسية. 
ويتطلــب التوزيــع الفعــال ملــــواد اإلغاثـــة وغريهـــا مـــن املســـاعدات إدراك جتـــارب  - ٥١
واحتياجـات النسـاء والفتيـات يف أزمـة مـا. فينبغـي أن تشـارك املـرأة مشـاركة كاملـــة يف إدارة 
خميمات الالجئني، ويشمل ذلك عملية صنـع القـرار. وال بـد مـن إيـالء عنايـة خاصـة للطريقـة 
اليت يتم ا تسجيل الالجئني واملشردين كي ال حترم النسـاء مـن فـرص احلصـول مباشـرة علـى 
السـلع واخلدمـات األساســـية، أو الــربامج االجتماعيــة واالقتصاديــة، أو فــرص صنــع القــرار. 
وتتطلب القضايا اجلنسانية املتعلقة مبصادر الرزق، واألمن الغذائي والصحة يف حاالت مـا بعـد 
انتهاء الصراع استجابات مالئمة. وجيب علـى كيانـات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات 
أن تقوم على أساس مبادئ عدم التمييز واملساواة بـني املـرأة والرجـل، بـالتصدى ألي مقاومـة 

تواجهها عند توفري اإلغاثة أو فرص العمل للنساء والفتيات. 
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وقد أعدت الكيانات اليت تقدم املساعدة اإلنسانية، وخاصة األعضـاء منـها يف اللجنـة  - ٥٢
الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت، كثـريا مـن السياسـات واالسـتراتيجيات واملبـادئ التوجيهيـة 
البناءة، لكي تضمن معاجلة املنظورات اجلنسـانية واحتياجـات املـرأة علـى حنـو متسـق مـن قبـل 
مجيـع املوظفـني املشـاركني يف العمليـات اإلنسـانية. ويتمثـل التحـدي يف كفالـة اسـتعمال هــذه 
الطرق والوسائل بالكـامل. فكـل فئـات املوظفـني يف حاجـة إىل احلصـول علـى تدريـب مالئـم 
ومناسب، وينبغي زيادة توظيف النساء يف العمليات اإلنسانية. فقد تبـني مـن التقـارير الـواردة 
مؤخرا عن تعرض الالجئـني يف غـرب أفريقيـا العتـداءات جنسـية مـن جـانب القـائمني بتقـدمي 
املسـاعدة اإلنسـانية أنـه مـن الضـروري تنفيـذ قواعـد السـلوك والتدابـري التأديبيـة بصـورة أكـــثر 
حتديدا وأشد صرامة. وقد أجرى مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة حتقيقـا يف هـذه االدعـاءات 
وسيقدم تقريرا إىل اجلمعية العامـة بشـأن النتـائج الـيت توصـل إليـها. وإنـين أرحـب خبطـة عمـل 
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة مبنـع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني يف حـاالت 
األزمات اإلنسانية بوصفها مبادرة إجيابيـة مـن جـانب منظومـة األمـم املتحـدة، وأطـالب مجيـع 

أعضاء اللجنة وغريهم ممن يعنيهم األمر بضمان تنفيذها على الفور. 
وإنين أوجه عناية جملس األمن إىل ما يلي:  - ٥٣

 
اإلجراء ١٣ 

حث أطراف الرتاع على ضمـان الوصـول اآلمـن واخلـايل مـن املعوقـات لوكـاالت 
األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري 

احلكومية إىل احملتاجني، وخاصة النساء والفتيات. 
 

اإلجراء ١٤ 
زيادة مشاركة النسـاء والفتيـات، واالسـتخدام الكـامل لقدراـن وإيـالء االهتمـام 
الحتياجان وأولويان، يف املراحل األولية لوضع الـربامج وتقـدمي اخلدمـات أثنـاء 

األزمات اإلنسانية لتحقيق االستفادة املثلى للنساء والفتيات. 
 

التعمري واإلنعاش  سابعا –
يتطلــب حتقيــق ســالم مســتقر ودائــم مشــــاركة النســـاء والفتيـــات وكذلـــك إدراج  - ٥٤
املنظورات اجلنسانية يف مجيع عمليات التعمـري مـن أجـل ضمـان وجـود جمتمعـات تتسـم بقـدر 
أكرب مــن املسـاواة واالسـتدامة. وجيـب أن تسـتند جـهود التعمـري إىل مبـادئ حقـوق اإلنسـان، 
مبا فيها عدم التميـيز، مـن أجـل كفالـة عـدم اسـتمرار أو اسـتفحال أوجـه اجلـور والتميـيز الـيت 

كانت سائدة قبل نشوب الصراع واليت قد تكون تفاقمت إبان هذا الصراع. 
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وتتيح عمليات اإلصالح الدستوري، فرصا لتقنني مبادئ عدم التمييز واملسـاواة علـى  - ٥٥
أساس نوع اجلنـس. وينبغـي لإلصـالح التشـريعي أن يلغـي األحكـام التمييزيـة يف جمـاالت مـن 
قبيـل اجلنسـية، أو حقـوق امللكيـة أو املـرياث، فضـال عـن معاجلـة العنـف ضـد املـرأة. وتتطلـــب 
مراعاة الفوارق بني اجلنسني يف احملاكم اليت تعد عنصرا هاما لتفادي احتمال حدوث أي حتـيز 
يتطلب زيادة الوعي والتدريب. ويشـكّل ضمـان العـدل لضحايـا انتـهاكات القـانون اإلنسـاين 
ــة يف  الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان الـيت تقـترف علـى أسـاس نـوع اجلنـس جانبـا بـالغ األمهي
التعمري. وعند إنشاء جلان للحقيقة واملصاحلة تتعني كفالة الوصول على قدم املسـاواة إىل هـذه 

اللجان وتوخي اإلجراءات اليت تراعي نوع اجلنس. 
وينبغـي أن يكفـل إنشـاء نظـم انتخابيـة إجـراء انتخابـــات حــرة ونزيهــة وإتاحــة حــق  - ٥٦
االقتراع العام. وقد يتطلب األمر اختاذ تدابري خاصة، مبا فيها حتديد حصص للنساء املقترعـات 
واملرشحات وتدريبهن، من أجـل كفالـة أن متـارس املـرأة حقوقـها وأن يزيـد متثيلـها العـادل يف 
املناصب االنتخابية. ولئن متكّنت النساء من تنظيم أنفسهن تنظيما ناجحا إبـان الصـراع، فقـد 
يلزم تقدمي دعم إضايف، مبا فيه الدعم املايل، لضمان استمرار مشـاركتهن النشـطة يف منظمـات 

اتمع املدين ويف احلياة العامة مبجرد انتهاء الصراع. 
وجيـب أن يكـون التعمـري االقتصـادي مـزودا بفـهم للتحديـــات الــيت تواجهــها النســاء  - ٥٧
والفتيات يف سبيل احلصول على فرص للعمل يف القطاعني الرمسـي وغـري الرمسـي، وكذلـك يف 
جمـاالت اإلنتـاج الزراعـي واألمـن الغذائـي خاصــة يف املنــاطق الــيت تشــكل فيــها املــرأة املنتــج 
األساسي للغذاء. وينبغي أن يراعي إصـالح السياسـة االقتصاديـة العامـة احتياجـات وأولويـات 
املرأة والرجل أيضا. وال ينبغي أن ينظر للقروض الصغـرى بوصفـها ترياقـا لزيـادة متكـني املـرأة 
مـن الوصـــول إىل املــوارد االقتصاديــة وإلدراج املنظــورات اجلنســانية يف التنميــة االقتصاديــة. 

وينبغي أن متثّل املرأة متثيال كامال يف صنع القرار االقتصادي. 
ـــرة،  ويشـمل التعمـري االجتمـاعي إعـادة بنـاء القطاعـات االجتماعيـة املتضـررة أو املدم - ٥٨
وخباصة مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم ومؤسسات اخلدمات االجتماعيـة، وينطـوي علـى 
عملية طويلة األجل لإلصالح االجتمـاعي وإعـادة اإلدمـاج ويسـاهم التمـزق احلـاد للشـبكات 
االجتماعيـة بسـبب الصـراع املسـلح يف زيـادة عـدد اجلماعـات املهمشـة، مبـــن فيــهم األرامــل، 
واألسـر املعيشـية الـيت يعوهلـا أطفـــال، واليتــامى، واملعوقــون، واجلنــود األطفــال مــن احملــاربني 
السابقني. وينبغي أن تشكل معاجلة احتياجات وأولويات النساء واألطفال جزءا ال يتجـزأ مـن 
تصميم وتنفيذ عمليات اإلصالح االجتماعي. وجيب أن تتم بصـورة مباشـرة معاجلـة املشـاكل 
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الـيت واجهتـها النسـاء والفتيـات إبـان الصـــراع والتشــريد، وخباصــة املشــاكل املتصلــة حبقــوق 
اإلنسان، والصحة اإلجنابية، والعنف العائلي واالجتار باألشخاص. 

وقد تعرقل التقدم الفعلي احملرز يف النهوض باملساواة بني اجلنسني يف عمليـات التعمـري  - ٥٩
بسبب قلة املوارد، وميـش املشـاريع الـيت تسـتهدف املـرأة وكذلـك بسـبب عـدم االنتظـام يف 
االهتمـام بتعميـم مراعـاة املنظـور اجلنســـاين يف مجيــع السياســات واالســتراتيجيات واألنشــطة 
الرئيسية. ويتعني أن يتم على حنو أكثر انتظاما رصد وتقييم وتوثيـق مـدى إدراج هـذا املنظـور 

يف تصميم وتنفيذ الربامج على أرض الواقع ويف مجيع جماالت التعمري. 
وتقوم الدول األعضـاء، وهيئـات األمـم املتحـدة ومنظمـات اتمـع املـدين بـدور بـالغ  - ٦٠
األمهية يف عمليات التعمري. وإنين أدعو مجيع األطراف الفاعلة املُشاركة يف هـذه العمليـات إىل 

القيام مبا يلي: 
 

اإلجراء ١٥ 
وضع استراتيجيات وخطط عمل واضحة (تتضمن أهدافا وجـداول زمنيـة) بشـأن 
إدراج املنظورات اجلنسانية يف برامج اإلصالح والتعمري، مبا يف ذلك وضع آليـات 
للرصـد، وإظـهار االهتمـام الواضـح بوضـــع النســاء والفتيــات يف عمليــات تقييــم 
االحتياجـات ويف التقديـرات األوليـــة وخطــط التنفيــذ بالنســبة جلميــع القطاعــات 
وأيضـا تطويـر األنشـطة املسـتهدفة مبـا يكفـي مـن املـوارد والتركـيز علـى املعوقــات 

احملددة اليت تواجه النساء والفتيات. 
 

اإلجراء ١٦ 
ـــى  كفالـة أن تشـارك اجلماعـات والشـبكات النسـائية مشـاركة نشـطة، وخباصـة عل
مستويات صنع القرار، يف اجلهود املبذولة لضمان امللكية احمللية لعمليات التعمري. 

 
اإلجراء ١٧ 

حتديــد ومعاجلــة احلواجــز االجتماعيــة والقانونيــة الــيت حتــول دون تعليــم النســـاء 
والفتيــات وتوظيفــهن وذلــك مــن خــالل املشــاريع الرئيســية واملشــاريع احملــــددة 

األهداف على السواء. 
 

اإلجراء ١٨ 
كفالـة أن يسـتتبع االهتمـام بـإدراج املنظـــورات اجلنســانية يف التعمــري االقتصــادي 
إجراء حتليل لصنع وختطيط السياسـات االقتصاديـة مـن منظـور جنسـاين، وكذلـك 
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زيادة مشاركة املرأة يف صنع القـرار االقتصـادي؛ وإدراج هـذه املنظـورات يف كـل 
ما يقدم من دعم لعمليات امليزانية الوطنية، متشيا مع نتـائج املؤمتـر الـدويل لتمويـل 

التنمية (٢٠٠٢). 
 

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  ثامنا –
تشكل عمليات نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج جـزءا ال يتجـزأ مـن عمليـة  - ٦١
السالم وأنشطة ما بعد انتهاء الصـراع، الـيت أصبحـت تـدرج أكـثر فـأكثر يف اتفاقـات السـالم 
الرمسيــة. ويرتبــط أحــد أهــم أهــداف نــزع الســالح جبمــع األســلحة والذخــائر بعــد انتـــهاء 
الصراعات، وختزينها يف أماكن آمنة وتدمريها، وكذلك بتسريح احملاربني وإعادة إدماجـهم يف 
اتمع. ويف السنوات األخرية، دأبت احلكومات الوطنيـة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة علـى 
املشاركة يف أنشطة نزع السالح، الـيت يشـمل بعضـها تقـدمي شـىت احلوافـز املاديـة، مثـل تقـدمي 
املسـاعدة لتنميـة اتمعـات احملليـة - مـن أجـل التشـجيع علـى إلقـاء السـالح. وتكتســـي هــذه 
األنشـطة أمهيـة كـربى بالنسـبة للنسـاء والفتيـات نظـرا ملـا يشـكله انتشـار األسـلحة يف حــاالت 
مـا بعـد انتـهاء الصـراع مـن خطـر بـالغ علـى أمنـهن الشـخصي. وهلـــذا الســبب، فــإن كثــريا 

ما يشاركن بنشاط يف برامج مجع األسلحة. 
وتستند املبادرات الناجحة يف جمال نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج إىل إدراك  - ٦٢
أن احملاربــني ليسـوا فقـط رجـاال بـل منـهم النسـاء والفتيـات والفتيـان. وتعـــىن مبــادرات نــزع 
السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج الـيت ال تسـتهدف سـوى الذكـور ممـن يزيـد عمرهـم عـــن 
١٨ سنة ومن ينطبق عليـهم التعريـف الـدويل للجنـدي، بالفشـل يف الوقـوف علـى احتياجـات 
احملاربـات مـن النسـاء والفتيـات وأولويـان. ومـا مل تـدرج أمسـاؤهن يف برامــج نــزع الســالح 
ـــف أشــكال املســاعدة  والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج فلـن يكـون يف إمكـان االسـتفادة مـن خمتل

املقدمة. 
كمـا أن وجـود مفـهوم حمـدود للمحـارب حيـــد مــن فــرص االســتفادة مــن املســاعدة  - ٦٣
املقدمـة عـرب تلـك الـربامج بالنسـبة للنسـاء واألطفـال الذيـن قـاموا، طوعـا أو كرهـا �باللحــاق 
باملعسكرات� وتقدمي الدعـم للمقـاتلني. وينبغـي أن تتـم صراحـة معاجلـة وضـع وحالـة النسـاء 
والفتيات الاليت جرى استغالهلن كخادمات ورقيق ألغراض جنسية، مبا يف ذلك القيـام، علـى 
وجه اخلصوص، مبعاجلـة اآلثـار الـيت ترتبـت علـى اإليـذاء اجلنسـي وغـريه مـن أشـكال اإلسـاءة 

ومعاجلة الصدمات النفسية النامجة عنها. 
ومن املهم، حىت إذا مل تشارك النسـاء والفتيـات مشـاركة نشـطة يف الصـراع املسـلح،  - ٦٤
أن يؤخذ يف االعتبار ما يترتب علـى الـرتاع املسـلح مـن تشـتيت للـهياكل والعالقـات األسـرية 
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ـــام أثنــاء عمليــات  وإدراك املشـاكل الـيت قـد يواجهـها احملـاربون املسـرحون وأسـرهم وجمتمع
إعـادة اإلدمـاج. وينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار احتمـاالت تفـــاقم العنــف العــائلي وأن توضــع 

استراتيجيات ملواجهة هذه املشكلة. 
وإين أدعـو مجيـع الـدول األعضـاء وهيئـات األمـم املتحـــدة ومنظمــات اتمــع املــدين  – ٦٥

املشاركة يف عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إىل أن تقوم مبا يلي: 
 

اإلجراء ١٩ 
إدراج احتياجــات وأولويــات النســــاء والفتيـــات، بوصفـــهن حماربـــات ســـابقات 
و �تابعات للمعسكرات� وقريبات للمحاربني السابقني، يف تصميم وتنفيـذ برامـج 
نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، مبـا يف ذلـك تصميـم املخيمـات وتوزيـع 
االسـتحقاقات واالسـتفادة مـن املـوارد واخلدمـات األساسـية مثـــل الغــذاء، واملــاء، 
والرعايـة الصحيـة واملشـورة بغيـة كفالـة النجـاح هلـذه الـــربامج ومشــاركة النســاء 

والفتيات فيها واستفادن استفادة كاملة من منافعها. 
 

اإلجراء ٢٠ 
زيادة عدد الربامج املعنية باألطفال اجلنـود، وإيـالء اهتمـام كـامل لوضـع انـدات 
واحتياجـان اخلاصـة، وحتديـد وسـائل دعـم األطفـال اجلنـود، مبـن فيـهم الفتيـــات، 

الذين ال يشاركون يف برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. 
 

اإلجراء ٢١ 
إدراك أثـر الصـــراع املســلح والتشــريد علــى العالقــات األســرية وزيــادة الوعــي 
باحتمـال تفـاقم العنـف العـائلي، وال سـيما داخـل أسـر احملـاربني؛ السـابقني ووضــع 
برامج معنية مبنع العنف العائلي تستهدف األسر واتمعات احمللية خباصـة احملـاربني 

السابقني من الذكور. 
 

تاسعا – مالحظات ختامية 
عمل قرار جملس األمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) على حتفيز الدول األعضـاء ومنظومـة األمـم  - ٦٦
املتحدة واتمع املدين، مبا يف ذلـك علـى املسـتوى الشـعيب. وجـرى علـى نطـاق واسـع توثيـق 
معاناة النساء والفتيات إبان نشوب الصراع املسلح ويف أعقابـه. وال تـزال مسـامهات املـرأة يف 
حفظ السالم وبناء السالم ال حتظى مبا يكفي من االعتراف واالستخدام. وركـز جملـس األمـن 
اهتمامـه بصـورة مـتزايدة خـالل السـنتني املـاضيتني، علـى وضـع النسـاء والفتيـــات يف الصــراع 
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املسلح. بيد أن هذه املسائل كثـريا مـا تنـاقش كبنـد منفصـل بـدال مـن أن تـدرج يف مـداوالت 
الس. ومن أجل تلبية احتياجات وأولويات النساء والفتيات تلبية فعالة أثناء نشوب الصـراع 
املسـلح، يتعـني إدراج املنظـورات اجلنسـانية علـى حنـــو منتظــم يف كافــة جــهود بنــاء الســالم، 

وحفظ السالم وصنع السالم وخالل تنفيذ العمليات اإلنسانية وعمليات اإلعمار. 
ـــة القائمــة داخــل اهليئــات  ويتيـح القـانون الـدويل واالسـتراتيجيات واملبـادئ التوجيهي - ٦٧
التابعة لألمم املتحدة إطارا قويا ملعاجلة املنظورات اجلنسانية يف سـياق الصـراع املسـلح وبعـده. 
وبرغم اجلهود اإلجيابيـة املبذولـة، ال تـزال املنظـورات اجلنسـانية غـري مدرجـة بانتظـام يف مجيـع 
األنشـطة املتصلـة بالسـالم واألمـن. وال يـزال هنـاك الكثـري الـذي ينبغـي عملـه لضمـان التنفيـــذ 
الكـامل لألطـر القائمـة والتوصيـات الـواردة يف قــرار جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠). وعلــى 
مستويات كثرية، ال تزال التحديات تواجه االستفادة الكاملة من مسـامهات املـرأة يف جمموعـة 

األنشطة الواسعة النطاق املتصلة بالسلم واألمن. 
وليس بوسعنا بعد اآلن أن نقلل من أو نتجـاهل مسـامهات النسـاء والفتيـات يف كافـة  - ٦٨
مراحل حل الصراع، وصنع السالم، وبناء السالم وحفـظ السـالم ويف عمليـات التعمـري. ولـن 
يتحقق السلم الدائم دون مشـاركة املـرأة والرجـل مشـاركة كاملـة وعلـى قـدم املسـاواة. وإين 
آمـل أن يتخـذ جملـس األمـــن، والــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات غــري 
احلكومية واتمع املدين وغريه مزيدا من اإلجراءات احلامسة لكفالة مشاركة النسـاء والفتيـات 

وإدراج شواغلهن بالكامل يف مجيع جهودنا الرامية إىل تعزيز السالم واألمن. 
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