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 املرأة والسالم واألمن  

 
 تقرير األمني العام  

 
 مقدمة - أوال 

ــرين األول ٣١يف  - ١ ــوبر /تشـــ ــان   ٢٠٠٢أكتـــ ــن بيـــ ــس األمـــ ــد جملـــ ــه ، اعتمـــ  رئيســـ
(S/PRST/2002/32) ١٣٢٥ التنفيــذ الكامــل للقــرار عــنإعــداد تقريــر متابعــة فيــه  الــذي طلــب 

أكتــوبر /س األمــن يف تشــرين األول، بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وتقدميــه إىل جملــ)٢٠٠٠(
 . وقد أعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب. ٢٠٠٤

وانطالقا من إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثـة              - ٢
والعشرين، فضال عن أعمال جملس األمن واهليئات التشـريعية األخـرى بشـأن السـالم واألمـن،                 

يف مجيـع اجلهـود     على قدم املساواة مع الرجـل        ة املرأة مشاركإىل  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥دعا القرار   
وأكـد جمـددا    .  يف ذلـك علـى حنـو كامـل         إشـراكها  و  السالم واألمن وتعزيزمها   صونالرامية إىل   
 الكامل للقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان اللـذين               اإلعمالاحلاجة إىل   

 القـائم  من اإلساءات املرتكبة يف جمال حقوق اإلنسـان مبـا يف ذلـك العنـف               تاةحيميان املرأة والف  
مبــادرات منــع  يف ة اجلنســانياتاملنظــورمراعــاة تعمــيم  احلاجــة إىل حــددو. نــوع اجلــنسعلــى 

ــات حفــظ الســالم نشــوب الصــراعات، ومفاوضــات الســالم، و   ، واملســاعدة اإلنســانية،  عملي
 . لسالح والتسريح وإعادة اإلدماج بعد انتهاء الصراع، ونزع االتعمريو
 ١٣٢٥ يف تنفيذ القـرار       حىت اآلن  تقرير أمثلة توضيحية على التقدم احملرز     هذا ال ويقدم   - ٣
ــذ، ويقــدم توصــيات بشــأن      حيــددو) ٢٠٠٠( ــيت ينطــوي عليهــا التنفي  الثغــرات والتحــديات ال

ويرتكـز  .  النظـر فيهـا    اإلجراءات اإلضافية اليت قد يود جملس األمن واألطراف الفاعلة األخـرى          
. )٢( وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة        )١(التقرير على اإلسـهامات املقدمـة مـن الـدول األعضـاء           

 تشـرين   ١٦املـؤرخ   ويعتمد على تقييم التقدم احملرز وعلـى التوصـيات الـيت وردت يف تقريـري                
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ــوبر /األول ــرأة والســالم واألمــن   ٢٠٠٢أكت ــة صــدر  ، )٣(عــن امل هبــا  إىل جانــب دراســة متعمق
وغريها من الدراسات والتقارير، مبا يف ذلـك التقيـيم          ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تكليف مبوجب القرار    

  .)٤(بتكليف من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةخبري مستقل الذي أجراه 
 

 التقدم احملرز يف التنفيذ - ثانيا 
علــة تنفيــذا  عــدد مــن املبــادرات مــن جانــب جمموعــة عريضــة مــن األطــراف الفا خــذاُت - ٤

 السياسـات وخطـط العمـل واملبـادئ         وضع، تضمنت، يف مجلة أمور،      )٢٠٠٠ (١٣٢٥للقرار  
اجلنسـانية؛ وتـوفري التـدريب؛      يف املسـائل     واملؤشـرات؛ وزيـادة االسـتفادة مـن اخلـربة            التوجيهية

وتعزيــز التشــاور مــع النســاء ومشــاركتهن؛ وزيــادة االهتمــام حبقــوق اإلنســان؛ ودعــم مبــادرة   
ــة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥واســتخدمت منظمــات اجملتمــع املــدين القــرار   .  النســائيةعــاتاجملمو بفعالي

 الـيت حتققـت، مـا زالـت مثـة ثغـرات وحتـديات               امـة اهلورغم اإلجنـازات    . كأداة للدعوة والرصد  
كــبرية يف مجيــع امليــادين، ومنــها علــى اخلصــوص مشــاركة املــرأة يف عمليــات منــع نشــوب          

 يف اتفاقــات الســالم؛ واالهتمــام  ة اجلنســانياتج املنظــورالصــراعات وإحــالل الســالم؛ وإدمــا  
ــات     ــات اإلنســانية وعملي ــتعمريبإســهامات النســاء واحتياجــاهتن يف العملي ــرأة يف  ال ــل امل ؛ ومتثي

هـذا  ومن بني املسائل املهمة الـيت سـيجري تناوهلـا يف فـرع مسـتقل مـن                  . مواقع اختاذ القرارات  
القـائم علـى    األخرية يف حوادث العنف اجلنسـي والعنـف         السنوات  تقرير، الزيادة اليت شهدهتا     ال

 . نوع اجلنس، وعدم توفري احلماية املالئمة
 

 العمليات احلكومية الدولية - ألف 
 جملس األمن - ١ 

نـوقش خالهلـا    ٢٠٠٣  و٢٠٠٢مناقشات مفتوحة يف عـامي     ثالث  عقد جملس األمن     - ٥
وصـدر بيانـان    . حديات الـيت ينطـوي عليهـا       والت )٢٠٠٠ (١٣٢٥لتقدم احملرز يف تنفيذ القرار      ا

ــيان ــدين،         )٥(رئاس ــع امل ــم املتحــدة، واجملتم ــة األم ــات منظوم ــدول األعضــاء، وكيان ــدعوان ال ي
هلــا وضــع اســتراتيجيات وخطــط عمــل واضــحة واألطــراف الفاعلــة األخــرى ذات الصــلة، إىل 

العمليـات  الم و أنشـطة دعـم السـ      يف   ةجلنسـاني  ا اتاملنظـور أهداف وجداول زمنية بشأن إدماج      
 . آليات للرصدوتتضمن اإلعمار بعد انتهاء الصراعات، اإلنسانية وبرامج 

، وأدرج )٢٠٠٠ (١٣٢٥تأكيــد القــرار األمــن جملــس أعــاد ويف القــرارات األخــرية،  - ٦
 حلمايــة النســاء واألطفــال يف كــل مــن عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي،   )٦(واليــات حمــددة

يف كــوت ديفــوار، وبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، وعمليــة األمــم املتحــدة 
 يف املائـة مـن قـرارات جملـس األمـن      ١٥,٦بشـكل عـام، مت يف      و. وبعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا      
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إيــالء االهتمــام  ٢٠٠٤يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٠ينــاير /يف الفتــرة مــن كــانون الثــاين املتخــذة 
وعــالوة علــى ذلــك، أصــبحت مناقشــات جملــس األمــن  . نســانيةالشــواغل اجل أوقضــايا املــرأة ل

 واملسـائل املواضـيعية األخـرى       ة اجلنسـاني  اتتسلم بشـكل متزايـد بالعالقـة املتبادلـة بـني املنظـور            
ــع نشــوب        ــدنيني، ومن ــة امل ــل األطفــال يف الصــراع املســلح، ومحاي ــى اجمللــس، مث املعروضــة عل

 . ليةالصراعات، وسيادة القانون، والعدالة االنتقا
 جعــل ، عــن اســتعداده لكفالــة)٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرار باختــاذه وأعــرب جملــس األمــن  - ٧

 مبـا يف ذلـك مـن        تبارات اجلنسانية وحقوق املـرأة    االعالبعثات اليت يصدر هبا تكليف منه تراعي        
باجملموعـات  لـس   اجملواجتمـع أعضـاء     . النسـائية احملليـة والدوليـة     اجملموعـات   خالل التشـاور مـع      

 غـرب أفريقيـا، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      إىلعثـات اجمللـس    احملليـة خـالل كـل ب    النسائية
فبعثــة اجمللــس إىل غــرب . ٢٠٠٤  و٢٠٠٣ومنطقــة الــبحريات الكــربى وأفغانســتان يف عــامي 

عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار           بشـكل حمـدد     ، دعـت    ٢٠٠٤يونيه  /يف حزيران أفريقيا  
مـن عـام    وعلـى سـبيل املقارنـة،       .  يف عملياهتا  ة اجلنساني اتة املنظور  على تعميم مراعا   العملإىل  

النســائية يف أربــع بعثــات مــن أصــل   اجملموعــات  مــع  اجمللــس تشــاور،٢٠٠٢ إىل عــام ٢٠٠٠
 اليت أعدهتا فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنيـة بـاملرأة   حاطةووفرت مذكرات اإل . عشر

النسـائية وشـواغل املسـاواة بـني        اجملموعـات   مـات بشـأن      معلو ٢٠٠٣والسالم واألمن منذ عام     
 .متت زيارهتااجلنسني يف البلدان اليت 

نطاق العمل مع اجملتمع املدين مـن خـالل العديـد مـن             أيضا  األمن  ووسَّع أعضاء جملس     - ٨
، استضــافت البعثــات الدائمــة لكنــدا وشــيلي     ٢٠٠٤ويف عــام . �صــيغة آريــا �اجتماعــات 

 مـع الفريـق      بالتنسـيق  مسـتديرتني مائـدتني   يطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية      لربواململكة املتحدة   
، شـارك فيهمـا أعضـاء       )٧(العامل املعين باملرأة والسالم واألمن التابع للمنظمـات غـري احلكوميـة           

لس والدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وممثلو اجملتمـع املـدين         اجمل
بــني خمتلــف التقــارير والقــرارات املواضــيعية، وأمهيــة مشــاركة املــرأة، ودمــج    روابط الــملناقشــة 
ــدنيني ة اجلنســانياتاملنظــور ــة امل ــة   هــذه وأفضــت .  ومحاي ــاعالت إىل وضــع مشــروع قائم التف

 . مرجعية إلدراج االهتمام باحتياجات النساء وأولوياهتن وإسهاماهتن يف أعمال اجمللس
 

 اجلمعية العامة - ٢ 
ــن يف       - ٩ ــرأة والســالم واألم ــة يف قضــايا امل ــة العام ــنظــرت اجلمعي ــاهتا  ال ــن مناقش بعض م

 بشـأن املسـائل القطريـة واملواضـيعية، مبـا يف ذلـك املتعلقـة حبمايـة املشـردين داخليـا                      )٨(وقراراهتا
ــة، وحقــوق        ــة الكونغــو الدميقراطي ــة حقــوق اإلنســان يف مجهوري ــوفري املســاعدة هلــم، وحال وت

وأدانـت اجلمعيــة  .  الـرتوح اجلمــاعي، واالجتـار بالنسـاء والفتيــات، والطفلـة    اإلنسـان وعمليـات  
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. العامــة انتشــار ظــاهرة اســتغالل العنــف اجلنســي ضــد النســاء واألطفــال كســالح يف احلــرب    
 الـتعمري وحثت أطراف الصـراع كافـة علـى الوفـاء باالحتياجـات اخلاصـة للنسـاء والفتيـات يف                    

اف الصـراع كافـة علـى تنفيـذ مجيـع التـدابري الضـرورية               وحثـت أيضـا أطـر     . بعد انتهاء الصراع  
ــهاكات حقــوق اإلنســان     االنتشــار، ةاإلفــالت مــن العقــاب الواســع  وظــاهرة لوضــع حــد النت

، اختـذت اجلمعيـة   ٢٠٠٣ويف عام . سيما فيما يتعلق بالعنف اجلنسي ضد النساء واألطفال     وال
يف منـع نشـوب      دور املـرأة   أمهيـة أكيـد   ت ت فيـه  أعـاد ،  )٩(قرارا بشأن املرأة واملشاركة السياسـية     

ــىت، وشــددتســويتهاالصــراعات و ــة    عل ــة مشــاركتها بصــورة كامل ــع ومتســاوية  أمهي يف مجي
ــة إىل صــون الســالم واألمــن والنــهوض هبمــا      ١٣٢٥قــرار جملــس األمــن  وفقــا لاجلهــود الرامي

 .ذات الصلةوغريه من قرارات اجلمعية ) ٢٠٠٠(
 

 الفنيةاعي وجلانه اجمللس االقتصادي واالجتم - ٣ 
 بشـأن  ١٩٩٧/٢سـتنتاجاته املتفـق عليهـا       ومتابعة ال  ٢٠٠٤الدورة املوضوعية لعام    يف   - ١٠

تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف مجيـــع بـــرامج األمـــم املتحـــدة وسياســـاهتا، اختـــذ اجمللـــس 
 مـن مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة         فيـه    الذي طلـب     ٢٠٠٤/٤االقتصادي واالجتماعي، القرار    

أن تعــزز جهودهــا يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ووضــع خطــط عمــل مشــفوعة       
ودعـا القـرار أيضـا إىل    . جبداول زمنية حمددة لتنفيذ استراتيجية تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين           

اختــاذ تــدابري لتعزيــز االلتــزام واملســاءلة يف أعلــى املســتويات داخــل األمــم املتحــدة وأكــد أمهيــة   
 ألخصـائيي   يأن تقـدم الـدعم الفعلـ      وطُلب أيضا من كيانـات األمـم املتحـدة          . واإلبالغالرصد  

وحــث . ة املعنيــة باملســائل اجلنســانيةياملســائل اجلنســانية، ومراكــز االتصــال، واألفرقــة املواضــيع
 .  بشكل كامل)٢٠٠٠ (١٣٢٥ من أجل تنفيذ القرار ةد متواصلوالقرار على بذل جه

 املرأة، يف دورهتا الثامنة واألربعـني، املسـألة املواضـيعية املعنونـة             واستعرضت جلنة وضع   - ١١
ويف بنـاء السـالم بعـد       وحلـها   مشاركة املرأة علـى قـدم املسـاواة يف منـع الصـراعات وإدارهتـا                �

، قـدمت اللجنـة يف اسـتنتاجاهتا املتفـق          )٢٠٠٠ (١٣٢٥نطالقا مـن القـرار      وا. �الصراعانتهاء  
ت إىل احلكومات وغريها مـن األطـراف املشـاركة بشـأن مشـاركة              عددا من التوصيا   )١٠(عليها

 يف منع نشوب الصراعات، وعمليات السالم، وبناء السـالم          ة اجلنساني اتاملرأة وإدماج املنظور  
 .تعمري واإلصالحاالنتخابات واليف بعد انتهاء الصراع، مبا يف ذلك 

 
 منع نشوب الصراعات واإلنذار املبكر - باء 

 تأكيد أمهية دور املـرأة يف منـع نشـوب        ، أعاد جملس األمن   )٢٠٠٠ (١٣٢٥ار  القر يف - ١٢
هامات فإسـ . الهـذا اجملـ   الصراعات وشدد على احلاجة إىل تعزيز دورها يف اختـاذ القـرارات يف              
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االتصـــال املباشـــر بـــني �أمهيـــة خاصـــة يف دبلوماســـية هلـــا املـــرأة يف منـــع نشـــوب الصـــراعات 
ــوترات قبــل أن تتحــول إىل أعمــال   وميكــن للمــرأة أن توجــه . �الشــعوب ــاه إىل الت ــال االنتب  قت
عــن طريــق مجــع وحتليــل معلومــات اإلنــذار املبكــر بشــأن الصــراعات املســلحة وذلــك مباشــرة، 
وتضــطلع املــرأة بــدور حاســم يف بنــاء قــدرات اجملتمعــات احملليــة ملنــع حــوادث العنــف  . احملتملــة

ــدة أو املتكــررة ــأطراف  وباســتطاعة املنظمــات النســا . اجلدي ــا أن تتصــل ب الصــراع وأن ئية غالب
 . تكون حلقة وصل بني احلكومات واألمم املتحدة

 ،وإبرازا ألمهية مشاركة املرأة يف منع نشوب الصـراعات، فقـد شـجعُت جملـس األمـن                 - ١٣
 اتيـويل اهتمامـا أكـرب للمنظـور       ، علـى أن     )١١(يف تقريري عن منع نشوب الصراعات املسـلحة       

، )١٢( يف تقريــري املؤقــت،، وســلمتالراميــة إىل منــع نشــوب الصــراعات ه يف جهــودةاجلنســاني
 . الذي ميكن للمرأة أن تضطلع به يف بناء السالماملبادرة باحلاجة إىل إعطاء األولوية لدور 

 الــدول األعضــاء ضــرورة  تويف الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة وضــع املــرأة، أكــد   - ١٤
ت املتعلقة باملرأة والقضايا اجلنسانية باعتبار ذلك جزءا مـن          حتسني مجع وحتليل وإدراج املعلوما    

اإلنـذار املبكـر؛ وكفالـة حتسـني التعـاون والتنسـيق يف اجلهـود               وجهود منع نشـوب الصـراعات       
املبذولــة مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني واجلهــود الراميــة إىل منــع نشــوب الصــراعات؛ 

بـاجملتمع املـدين، وال سـيما املنظمـات النسـائية، مـن             ودعم بناء القـدرات، وخاصـة فيمـا يتعلـق           
أجــل زيــادة االلتــزام اجملتمعــي إزاء منــع نشــوب الصــراعات؛ وكفالــة اشــتراك املــرأة يف وضــع     

 .استراتيجيات منع نشوب الصراعاتوتنفيذ 
وتشارك الدول األعضاء، وكيانـات األمـم املتحـدة، واجملتمـع املـدين، واملنظمـات غـري                  - ١٥

اء لدعم عملية الشراكة العاملية ملنـع نشـوب الصـراعات املسـلحة يف إطـار      يف حوار بنَّاحلكومية  
بشـأن دور اجملتمـع املـدين يف         )١٣(٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٤املعقـودة يف    متابعة املناقشة املفتوحة    

ــا مشــاوتــنظم الشــراكة العامليــة   منــع نشــوب الصــراعات املســلحة،  رات متهيــدا للمــؤمتر وحالي
ومثــة حاجــة إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف     . ٢٠٠٥يونيــه /مــع عقــده يف حزيــران  الــدويل املز

األوليـات يف أفريقيـا،   للسـيدات   وعلى الصعيد اإلقليمي، عملت بعثـة السـالم         . الشراكة العاملية 
ــا الســيدة األوىل   ــز دور املــرأة يف منــع نشــوب    لوتترأســها حالي ــا فاســو، مــن أجــل تعزي بوركين

 . الصراعات
لوكالـــة الســـويدية للتعـــاون اإلمنـــائي الـــدويل اســـتراتيجية عامـــة إلدارة        اضـــعتوو - ١٦

 ١٣٢٥الصراعات وبنـاء السـالم، وقـدمت الـدعم للمنظمـات غـري احلكوميـة يف تنفيـذ القـرار                     
ــع نشــوب الصــراعات   )٢٠٠٠( ــك من ــا يف ذل ــامي  . ، مب ــني ع ، وضــعت ٢٠٠٢  و٢٠٠١وب

تدى اإلنذار املبكر واالستجابة املبكـرة    مؤسسة السالم السويسرية ومنظمة اإلشعار الدولية ومن      
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جمموعة مـن مؤشـرات اإلنـذار املبكـر املراعيـة للجوانـب اجلنسـانية والـيت تتـيح وضـع عالمـات                       
القاعـدة  عدم االستقرار اليت أغفلت سابقا يف االعتبار والتركيز على اإلنذار املبكر على صـعيد               

 . ةالشعبي
 صـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة ويف نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة، قـــام - ١٧

جمموعــة مــن مؤشــرات اإلنــذار املبكــر املرتكــزة علــى نــوع اجلــنس، جيــري حاليــا    باســتحداث 
ــة يف كولومبيــا، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،   مشــاريع  ةاختبارهــا يف أربعــ منوذجيــة ميداني

جمموعـة واسـعة مـن      مـن   املسـتمدة   وهـذه املؤشـرات     . وجزر سـليمان، ومنـاطق آسـيا الوسـطى        
 الـــدالئلالتجـــارب النســـائية يف فتـــرات التأهـــب للصـــراعات املســـلحة وأثناءهـــا تتـــراوح بـــني 

الواضحة مثل حركات نزوح الالجئني من جنس معني وازدياد العنف ضد املـرأة، والعالمـات               
األقل وضوحا مثل حتميل مسؤولية اآلفات للنساء يف وسائط اإلعالم وتكمـيم أفـواه القيـادات                

 .النسائية عن طريق التخويف
 فرقـة عمـل معنيـة مبنـع          باألمانة العامـة   وأنشأت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     - ١٨

خطــة عمــل تشــمل األســباب تقــوم حاليــا بوضــع نشــوب الصــراعات وبنــاء الســالم والتنميــة،  
 ونقـص   الرئيسية للصـراعات كـالفقر، ومظـاهر التفـاوت االقتصـادي واالجتمـاعي واجلنسـاين،              

وقــد أعــد مكتــب  . احلكــم الفعــالالتنميــة املســتدمي، وضــعف أو انعــدام املؤسســات، وانعــدام   
املستشــارة اخلاصــة لألمــني العــام للقضــايا اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة قائمــة جبهــات االتصــال    

 . السالم واألمن، مبا يف ذلك منع نشوب الصراعات وحلهاجمايل النسائية يف 
ود، ما زالت معارف املـرأة وخرباهتـا غـري مسـتعملة بصـورة كافيـة يف                 اجلههذه  ورغم   - ١٩

 يف عمليـات اإلنـذار املبكـر        ة اجلنسـاني  ات املنظـور  تمنع نشوب الصراعات العنيفـة، كمـا أُمهلـ        
وينبغي أن تستفيد اجلهود املبذولة على نطاق املنظومة، مثـل إطـار            . ووضع خيارات االستجابة  

ن اإلنذار املبكر واإلجـراءات الوقائيـة، بطريقـة أكثـر انتظامـا مـن             التنسيق بني اإلدارات يف ميدا    
 بشــكل ة اجلنســانياتاملنظــورأن تــدمج إســهامات املــرأة يف جمــال منــع نشــوب الصــراعات، و  

واملبعوثـون  وينبغي أن يقوم املمثلـون      . كامل يف عمليات االستجابة على صعيدي املقر وامليدان       
النســاء احملليــات بتحديــد يــة واألطــراف الفاعلــة األخــرى  اخلاصــون واألفرقــة اإلقليميــة والقطر 

 . ورابطاهتن وإشراكهن وتقدمي الدعم هلن يف جهود منع نشوب الصراعات
أعتزم وضع اسـتراتيجية وخطـة عمـل شـاملتني علـى نطـاق املنظومـة لزيـادة                  إنين  و - ٢٠

على آليـات    يف منع نشوب الصراعات، مع التركيز خاصة         ة اجلنساني اتاالهتمام باملنظور 
 . الرصد واإلبالغ
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وأحــث الــدول األعضــاء، وكيانــات األمــم املتحــدة، واملنظمــات غــري احلكوميــة،      - ٢١
كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة التعاون لعلى ذات الصلة واألطراف الفاعلة األخرى 

علـى   فيهـا  ة اجلنسـاني اتيف مجيع األعمال املتعلقة مبنع نشوب الصراعات وإدمـاج املنظـور        
ــز   ــام، وتعزي ــة إدراج إســهاماهتا، فضــال عــن    التفاعــل مــع  حنــو ت املنظمــات النســائية لكفال

مجع املعلومات وحتليلها لالسترشاد هبا يف استراتيجيات منع نشوب         عمليات  احتياجاهتا يف   
 .الصراعات وجهود اإلنذار املبكر

 
 عمليات ومفاوضات السالم - جيم 

ــة املشــاركة الكاملــة    كــل)٢٠٠٠ (١٣٢٥يــدعو القــرار  - ٢٢  األطــراف الفاعلــة إىل كفال
ــاد املنظــور    ــات الســالم، واعتم ــرأة يف عملي ــات   ة اجلنســانياتللم ــاوض بشــأن اتفاق ــدى التف  ل

وركـزت املبـادرات العديـدة الـيت اختـذهتا الـدول األعضـاء، واألمـم املتحـدة، واجملتمـع                    . السالم
ة  اجلنسـاني اتالم وتعميم مراعاة املنظـور   املدين على دعم وزيادة متثيل النساء يف مفاوضات الس        

 .يف اتفاقات السالم
 علـى مشــاركة املـرأة يف عمليــة السـالم مــن خـالل إشــراك     الفلــبنيوحرصـت حكومـة    - ٢٣

وقـدمت  . ن ووجهـات نظـرهن  هتلالسـتفادة مـن خـربا   يف حمافل احلـوار وحلقـات العمـل       النساء  
ة املـرأة يف عمليـات السـالم، مبـا يف     احلكومة األسترالية الـدعم للمنظمـات الـيت تشـجع مشـارك       

أولويـات  حتديد  ذلك املنتدى النسائي يف بوغينفيل الذي وضع توصيات لتعزيز عملية السالم و           
وقـدمت الوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـة الـدعم للمـرأة السـودانية                . التنمية بعد انتهاء الصـراع    

نكـا، أنشـأت احلكومـة ومنـور تاميـل          ويف سـري ال   . لبناء توافق يف اآلراء بشأن برنـامج للسـالم        
إيالم للتحرير، بدعم من النرويج، جلنة فرعية معنية باملسائل اجلنسانية إلعداد مبـادئ توجيهيـة               

 . ملراعاة املنظور اجلنساين يف عملية السالم
دارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة الـدعم       التابعـة إل  ووفرت شعبة النـهوض بـاملرأة        - ٢٤

من الزعيمات األفريقيـات يف مهـارات التفـاوض والوسـاطة يف الفتـرة              لسبعني  تدريب  التقين وال 
ودعـت منظمـة األمـم    . كهن يف مفاوضات السالم الرمسيـة     ا، لدعم إشر  ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠١من  

ــة  ــة للمنظــور اجلنســاين يف   ) يونيســيفال(املتحــدة للطفول إىل إدراج عمليــات االســتجابة املراعي
وال ســيما إىل إعطــاء األولويــة حلقــوق النســاء والفتيــات الالئــي هلــن   عمليــة الســالم يف ليربيــا، 

ويف الصــومال، قــدم صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي . عالقــة بــالقوات املقاتلــة واالعتــراف هبــا
فيــه نســاء الفصــائل املختلفــة لوضــع جــدول أعمــال  شــاركت للمــرأة املســاعدة لعقــد اجتمــاع 

 .قضايا متثيل املرأةتعمري يركز على المشترك بشأن دور املرأة يف السالم و
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ومثــة تســـليم متزايـــد بضـــرورة تكملـــة اجلهــود الراميـــة إىل تعزيـــز مشـــاركة املـــرأة يف    - ٢٥
مفاوضات السالم خبطوات هتدف إىل إيالء اهتمام منتظم للمسائل اجلنسانية يف مجيـع جوانـب     

دارة التابعـة إل  ض باملرأة   ويف نطاق منظومة األمم املتحدة، عقدت شعبة النهو       . عمليات السالم 
الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، بالتعــاون مــع إدارة الشــؤون السياســية ومكتــب املستشــارة  

النـــهوض بـــاملرأة، اجتماعـــا للخـــرباء، يف كـــانون اخلاصـــة لألمـــني العـــام للقضـــايا اجلنســـانية و
نسـني يف سـياق     بشأن اتفاقات السالم كوسيلة لتعزيز املسـاواة بـني اجل         ،  ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

ومت إعـــداد إطـــار ألحكـــام . التحضـــري لعقـــد الـــدورة الثامنـــة واألربعـــني للجنـــة وضـــع املـــرأة  
 تتعلق بتشجيع املساواة بني اجلنسني يتيح جمموعة مـن املعـايري للوسـطاء وامليسـرين                )١٤(منوذجية

 وجـرى نشـره علـى نطـاق واسـع بـني      . وكيانات التمويل املشـاركة يف إعـداد اتفاقـات السـالم      
دارة الشـــؤون للكيانـــات امليدانيـــة التابعـــة إلوخـــالل االجتمـــاع الســـنوي . املكاتـــب امليدانيـــة

 جلســة خاصــة نظــم املمثلــون اخلاصــون لألمــني العــام، ٢٠٠٤مــايو /أيــاراملعقــود يف السياســية 
 .، بغية تبادل اخلربات بشأن اإلجنازات والعراقيلبشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

الصـراعات بفضـل إسـهامهن      تسـوية   نساء الشـعوب األصـلية بـدور فريـد يف           وتضطلع   - ٢٦
وقد سلم املنتدى الدائم للشعوب األصلية يف دورتـه الثالثـة           . يف عمليات الوساطة وبناء السالم    

اإلسهامات، وأوصى كيانات األمم املتحدة بإدراج االهتمامـات اخلاصـة لنسـاء الشـعوب      هبذه  
هتن يف مجيــع جوانــب منــع نشــوب الصــراعات، وبنــاء الســالم،   األصــلية، وأولويــاهتن وإســهاما

 .  بعد انتهاء الصراعلتعمريوا
. وقــدمت احلركــة النســائية إســهامات رئيســية يف إقامــة الشــراكات مــن أجــل الســالم   - ٢٧

يرلندا الشـمالية، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والشـرق      أ، و أذربيجان يففعلى سبيل املثال، 
ال، وكولومبيا، وليربيا، ومنطقة البحريات الكـربى ونيبـال، تعاونـت النسـاء             األوسط، والصوم 

ومــن بــني . مــة لعمليــات الســالمّيمــن خمتلــف االنتمــاءات العرقيــة والدينيــة لتقــدمي إســهامات ق 
ــا أن مثــة حاجــة إىل تزويــد النســاء      الــدروس الــيت استخلصــت مــن مفاوضــات الســالم يف ليربي

ــدريب يف وقــت مبكــر    ــدعم والت ــات     بال ــاوض بشــأن اتفاق ــة يف التف لتيســري مشــاركتهن الفعلي
ومثة أيضا عـدد مـن اجلهـود اإلقليميـة والدوليـة لـدعم دور النسـاء كصـانعات للسـالم                     . السالم

 حقـوق اإلنسـان      يف ميـدان    جـائزة األمـم املتحـدة      ُمنحتمثل شبكة نساء هنر مانو للسالم اليت        
 . م واحلرية، والرابطة النسائية الدولية للسل٢٠٠٣يف عام 
ورغم أن أثر إسهام املرأة يف عمليات السالم غري الرمسية معروف جيدا، ما زالـت مثـة                  - ٢٨

 ة اجلنسـاني  اتعراقيل حتـول دون مشـاركتها يف عمليـات السـالم الرمسيـة ودون إدمـاج املنظـور                 
عـدد النسـاء الالئـي يشـاركن يف عمليـات السـالم الرمسيـة               ف. يف تلك العمليات بشكل منـهجي     
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يهيمن الذكور على قيادة أطراف الصراع وجيـري اختيـار الرجـال للمشـاركة              و. زال ضئيال  ام
عــدم إشــراك املــرأة وقــد تــؤدي الرغبــة يف حتقيــق الســالم بــأي مثــن إىل  . يف مفاوضــات الســالم

وعــالوة علــى ذلــك، كــثريا مــا ال متتلــك املنظمــات النســائية    .  احتياجاهتــا وشــواغلهاومراعــاة
 . للتأثري بفعالية يف مفاوضات السالم اليت تستغرق عملياهتا مددا طويلةاملوارد الالزمة 

 وضـع أحث الدول األعضاء، وكيانات األمم املتحدة، واجملتمع املـدين علـى            إنين  و - ٢٩
األحكـام النموذجيـة املتعلقـة      إطـار   مبادئ توجيهية شاملة ومبادرات للتدريب اسـتنادا إىل         

 ؛)١٤( اتفاقات السالمبتشجيع املساواة بني اجلنسني يف
ــزم  - ٣٠ ــرص       وأعت ــات والف ــل العقب ــد وحتلي ــة العه ــات الســالم احلديث ــتعراض عملي اس

ــالم،     ــات الســ ــرأة يف مفاوضــ ــة للمــ ــاركة الكاملــ ــق باملشــ ــا يتعلــ ــائعة فيمــ ــعووالضــ  ضــ
 . االستراتيجيات الالزمة بناء على ذلك

 
 عمليات حفظ السالم - دال 

. حفـظ السـالم   كـان يف جمـال       )٢٠٠٠ (١٣٢٥رار  تقـدم أحـرز يف تنفيـذ القـ        أهم  إن   - ٣١
فمــا انفكــت اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم تعــزز مــن اهتمامهــا بقضــايا املــرأة 

، جاء ذكـر املسـائل      ٢٠٠٠ ويف عام    .)١٥(والسالم واألمن، داعية إىل تنفيذ القرار على حنو تام        
نتـدب يف عمليـات حفـظ السـالم سـوى           اجلنسانية حمدودا جدا يف واليات حفـظ السـالم ومل يُ          

ــنني   ــوم، فيجــري التطــرق   . لشــؤون اجلنســانية لمستشــارين اث ــا الي لالهتمامــات بقــدر أكــرب  أم
ــة         ــاك عشــر وظــائف متفرغ ــدة، وغــدت هن ــات حفــظ الســالم اجلدي ــع والي اجلنســانية يف مجي

 جـودة ، منـها املو   لشؤون اجلنسانية يف سبع عشرة عملية من عمليات حفظ السالم         لملستشارين  
ليشــيت، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة،     - يف كــل مــن أفغانســتان، وبورونــدي، وتيمــور     

، وليربيـا، وهـاييت، فضـال عـن         )صربيا واجلبل األسـود    (وسرياليون، وكوت ديفوار، وكوسوفو   
وأصـبحت كـل عمليــات حفـظ السـالم املتعــددة األبعـاد اجلديــدة      . البعثـة املتقدمـة يف الســودان  

ــذ عــا املنشــأة  ، وافقــت ٢٠٠٣ويف عــام . لشــؤون اجلنســانية ل، تضــم مستشــارين  ٢٠٠٠م من
لشـؤون اجلنسـانية علـى صـعيد املقـر داخـل إدارة             لالدول األعضاء على إنشاء وظيفـة ملستشـار         

مراعـاة  أساسا حبفز الـدعم لتعمـيم       ستشار الشؤون اجلنسانية    سيقوم م و. عمليات حفظ السالم  
 ملستشاري الشؤون اجلنسـانية      املستمر  وتوفري الدعم  ؛ارةداإلاملنظور اجلنساين يف مجيع مكاتب      

يف امليدان وتزويدهم بالتوجيه املتعلق بالسياسات والعمليات علـى حنـو متواصـل؛ واسـتخالص                
 . يتصل باجلوانب اجلنسانية وحفظ السالم ونشر الدروس املستفادة وأفضل املمارسات فيما

نسـانية يف عمليـات حفـظ السـالم          الشـؤون اجل   يوحـدات ومستشـار   كـل مـن     عمل  يو - ٣٢
ــوفري التوجيــه الــتقين لرؤســاء العمليــات وكفالــة زيــادة اجلهــود الراميــة إىل تعمــيم مراعــاة           لت
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ــور ــانياتاملنظ ــادات       ة اجلنس ــز مشــاركة القي ــظ الســالم، وتعزي ــة حلف ــادين الوظيفي  يف كــل املي
 . واملنظمات النسائية يف تنفيذ والية العملية

.  منـذ األطـوار األوىل للواليـة   ة اجلنسـاني اتية احلامسـة ملراعـاة املنظـور   ولقد تبينت األمه   - ٣٣
وشارك مستشارو الشؤون اجلنسانية يف بعثات التقيـيم املشـتركة بـني الوكـاالت الـيت مت القيـام                    

أفضـى إىل  ممـا   ، واليات العمليات يف بوروندي، وكوت ديفوار، وهاييت، وليربيـا     وضعهبا قبل   
انية بصورة أفضل يف التقارير املقدمة إىل جملس األمن قبل إنشـاء عمليـات          مراعاة املسائل اجلنس  

ورود إشـارات واضـحة للمسـائل اجلنسـانية ضـمن           وإىل  البلدان األربعة،   هذه  حفظ السالم يف    
وأُعدت قوائم مرجعيـة باملسـائل اجلنسـانية لتقيـيم          . قرارات جملس األمن املتخذة كنتيجة لذلك     

 .اد هبا يف هذه العمليةة االسترشاالحتياجات بغي
 حفـظ السـالم املـدنيني       مـوظفي وحظي تدريب األفراد العسـكريني والشـرطة املدنيـة و          - ٣٤
محاية النساء ومراعاة حقوقهن واحتياجاهتن اخلاصة، فضال عن أمهية إشـراك النسـاء     جماالت  يف  

، واجملتمـع  يف مجيع وظائف حفظ السالم، باهتمام كـبري مـن الـدول األعضـاء، واألمـم املتحـدة           
  لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية        وضعت كندا واململكة املتحـدة    املثال،  على سبيل   ف. املدين

مبادرة للتدريب اجلنساين ترمي إىل توعية األفراد العسكريني واملـدنيني املشـاركني يف عمليـات               
رجنــتني وأفــادت عــدة بلــدان أخــرى مــن بينــها األ  .  املســائل اجلنســانية مبوضــوعدعــم الســالم

 تـدريب األفـراد     ة يف  اجلنسـاني  اتإلدماج املنظـور  بأهنا اختذت تدابري    وأستراليا وأملانيا وسويسرا    
األمــم املتحــدة، قــدمت إدارة الشــؤون داخــل منظومــة و. املشــاركني يف عمليــات دعــم الســالم

 اتوراإلدارية الدعم جملموعة خمتلفـة مـن مبـادرات بنـاء القـدرات يف جمـال تعمـيم مراعـاة املنظـ                     
 .  يف أنشطة السالم واألمن، مبا فيها حفظ السالمةاجلنساني

وركــزت إدارة عمليــات حفــظ الســالم علــى حتســني مــواد ووســائل التــدريب املتاحــة   - ٣٥
ــوظفني يف جمــال تعمــيم مراعــاة املنظــور    ــع امل ــومي ة اجلنســانياتجلمي ــهم الي ــام .  يف عمل ويف ع

املسائل اجلنسـانية بغـرض اسـتعماهلا يف التـدريب     ، أعدت اإلدارة مواد تدريبية للتوعية ب  ٢٠٠٣
ويف عــام  . لألفــراد العســكريني وأفــراد الشــرطة املدنيــة    التــوجيهي  قبــل االنتشــار والتــدريب   

 الــيت، �جمموعــة املــوارد املتعلقــة باملســائل اجلنســانية لعمليــات حفــظ الســالم �، أعــدت٢٠٠٤
ن الوظيفيــة املشــمولة بعمليــات حفــظ تــوفر التوجيــه بشــأن املســائل اجلنســانية يف خمتلــف امليــادي

وباإلضــافة إىل ذلــك، نظــم معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث . الســالم املتعــددة األبعــاد
 يف عمليــات نياألفــراد املــدنيلفائــدة تــدريبا يف املســائل املتعلقــة بالنســاء واألطفــال   ) اليونيتــار(

ليشــيت،   - ة واهلرســك، وتيمــور حفــظ الســالم يف إثيوبيــا، وإريتريــا، وأفغانســتان، والبوســن     
 . ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية)صربيا واجلبل األسود (وكوسوفو
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ــا أحـــرز و - ٣٦ تقـــدم يف تـــدريب حفظـــة الســـالم لتوعيتـــهم بفـــريوس نقـــص املناعـــة   أيضـ
املتحـدة  بتوجيـه مـن برنـامج األمـم     وذلـك  ، )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب      /البشرية

ويتضـمن  . اإليـدز وإدارة عمليـات حفـظ السـالم        /بفريوس نقص املناعـة البشـرية     املشترك املعين   
وتراعـى فيـه    اإليـدز   / جزءا يهدف إىل التوعية بفريوس نقص املناعة البشـرية         التوجيهيالتدريب  

تصـال أو مستشـار   ااالعتبارات اجلنسانية، وقد أصبح جلميع عمليات حفظ السـالم إمـا مركـز       
ــريوس ن  ل ــة بف ــرية  لمســائل املتعلق ــة البش ــدز، /قــص املناع ــياإلي ــق    وه ــاء مراف ــى إنش ــل عل  تعم

ــار  ــرانويف .  الطــوعينيلالستشــارة واالختب ــه/حزي ــين   ٢٠٠٤ يوني ــامج املشــترك املع ــام الربن ، ق
 هـاييت   إىلاإليـدز وإدارة عمليـات حفـظ السـالم ببعثـة مشـتركة              /بفريوس نقص املناعة البشـرية    

إليــدز قبــل وصــول الوحــدات الرئيســية، وهــذا ا/إلعــداد برنــامج فــريوس نقــص املناعــة البشــرية
ــات يف املســتقبل    ــامج املشــترك   . يشــكل ســابقة مهمــة بالنســبة للعملي ــام الربن ويف ســرياليون، ق

وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بتنفيــذ مشــروع  
وس نقــص املناعــة  بفــريمشــترك بــني الوكــاالت لتــدريب حفظــة الســالم علــى املســائل املتعلقــة  

 .اإليدز/البشرية
االجتــار ومــن بــني املشــاكل املســتجدة يف الــبعض مــن عمليــات حفــظ الســالم قضــية      - ٣٧

ــات حفــظ الســالم سياســ  ، وضــعت ٢٠٠٤ويف عــام . بالبشــر مكافحــة ة يف جمــال إدارة عملي
  وهــي تعمــل حاليــا علــى إصــدار جمموعــة توجيهــات لعمليــات حفــظ الســالم،،االجتــار بالبشــر

وتضـم هـذه اجملموعـة تشـريعات منوذجيـة ومـواد            . بفضل دعم من الواليات املتحدة األمريكيـة      
 ليشـيت  - وتيمـور ) صـربيا واجلبـل األسـود     (للتوعية، وستساعد عمليات منها عمليتا كوسـوفو        

 لكنـهما تواجهـان حتـديات يف تنفيـذها،          االجتار بالبشر اللتان سبق هلما أن وضعتا قوانني بشأن        
مليات، مثل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، تـدعم بنـاء قـدرات    فضال عن ع  

 مع بعثة األمم املتحـدة      املنظمة الدولية للهجرة  وتعمل  . األطراف الوطنية الفاعلة يف هذه الشأن     
يف كوسوفو حملاربة هذا االجتار عـن طريـق درئـه ومسـاعدة األشـخاص املُتـاجر هبـم عـن طريـق            

ــأ  ــوفري امل ــة   ت ــارهم طواعي ــودة إىل دي ــى الع ــران . وى هلــم ومســاعدهتم عل ــة حزي ــه /وإىل غاي يوني
 ٤٣٠) صــربيا واجلبــل األســود( يف كوســوفو املنظمــة الدوليــة للــهجرة، ســاعد مكتــب ٢٠٠٤

 .شخصا من املُتاجر هبم
وأنشأ عدد من عمليات حفظ السـالم وحـدات خمصصـة يف مراكـز الشـرطة ملسـاعدة                   - ٣٨

فعلــى ســبيل املثــال أنشــأت الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف . يضــحايا العنــف اجلنســ
 ليشـــيت، -وســـرياليون وتيمـــور ) صـــربيا واجلبـــل األســـود(العمليـــات املوجـــودة يف كوســـوفو 

وحدات لزيادة املساعدة املقدمة يف إطار جـرائم معينـة مثـل العنـف اجلنسـي والتعـدي اجلنسـي                    
 .يلواجلسدي على األطفال والعنف املرت
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. وينبغي مواصلة االهتمام مبراعاة الشواغل اجلنسانية أثنـاء التخطـيط لعمليـات جديـدة              - ٣٩
وال بد من اعتماد استراتيجية متناسـقة بصـورة أكـرب ملراعـاة املنظـورات اجلنسـانية يف عمليـات                    
حفظ السالم لزيادة فهم أمهيـة القضـايا اجلنسـانية يف جمـال حفـظ السـالم ويـبني كيفيـة إدمـاج                       

لشواغل اجلنسـانية يف خمتلـف دعـائم أي عمليـة، مبـا يف ذلـك إيـالء مزيـد مـن االهتمـام جلمـع                          ا
ــالغ  ــات واإلب ــانية يف      . البيان ــة بالقضــايا اجلنس ــبة أن الوحــدات املعني ــة املكتس وتوضــح التجرب

عمليات حفظ السالم حتقق أقصى قدر من الفعالية حينما يتوفر هلا العدد الكايف مـن املـوظفني                  
كـاف مـن الوظـائف الســامية وحيـث يكـون هلـا اتصــال مباشـر بـاإلدارة العليـا ودعــم          يف عـدد  

 .مباشر منها
ــزم وضــع اســتراتيجية وخطــة عمــل شــاملتني مــن أجــل تعمــيم مراعــاة       - ٤٠ وإنــين أعت

املنظورات اجلنسانية يف أنشطة حفظ السالم يف املقـر ويف عمليـات حفـظ السـالم، خاصـة                 
 إىل جانـب اسـتحداث آليـات حمـددة للرصـد واإلبـالغ،              أثناء التخطيط لعمليات جديـدة،    

 .وأحث جملس األمن على رصد تنفيذ هذه االستراتيجية وخطة العمل
 

 االستجابة اإلنسانية -هاء  
أن حتتــرم الطــابع املــدين  الفاعلــة طــراف األ إىل مجيــع )٢٠٠٠ (١٣٢٥ القــرار يطلــب - ٤١

ي االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة والفتـاة،         واإلنساين ملخيمات ومستوطنات الالجـئني، وأن تراعـ       
وينبغــي أن يكفــل اســتخدام التحليــل . لــدى تصــميم تلــك املخيمــات واملســتوطناتوال ســيما 

اجلنساين مراعاة جتـارب النسـاء والرجـال ومسـامهاهتم املختلفـة أثنـاء التخطـيط جلهـود اإلغاثـة                     
اذ القـرار وإشـراكهن يف      وعملية وضع الالجئات واملشـردات يف مواضـع اختـ         . الطارئة وتنفيذها 

وقـد صـدرت    .  ينبغي تكملتها بإجياد املهارات وأنشطة الدعم      اوهندبري شؤ تصميم املخيمات وت  
نــداءات متكــررة مــن أجــل إصــدار وثــائق اهلويــة الفرديــة املناســبة للنســاء املتضــررات مــن            

نات الـيت   وبالرغم من التحسـي   . الصراعات، مبن فيهن الالجئات، وتسجيلهن على النحو املالئم       
أدخلت على عملية التسجيل، قد تكون النساء، مبـن فـيهن ربـات األسـر، بـدون وثـائق اهلويـة                     

 .اليت حيتجنها للحصول على اللوازم واخلدمات األساسية
 املـرأة وتعمـيم مراعـاة    ةوقد عمل عدد من األطـراف الفاعلـة مـن أجـل تعزيـز مشـارك                - ٤٢

ــة اإل   ــدول األعضــاء املســاعدة   . نســانيةاملنظــورات اجلنســانية يف حــاالت اإلغاث ــدم بعــض ال وق
فاالسـتراتيجية وخطـة العمـل      . لكفالة إدماج املنظورات اجلنسـانية يف أعمـال اإلغاثـة اإلنسـانية           

اهلادفتـان إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنسـني واللتــان تشــكالن جــزءا مـن سياســة فنلنــدا يف جمــال    
ن تكون لدى املنظمات الشـريكة يف جمـال          تستوجبان أ  ٢٠٠٧-٢٠٠٣التعاون اإلمنائي للفترة    

ــاة املنظــورات         ــدأ مراع ــة يف القضــايا اجلنســانية وأن تعتمــد مب ــة اإلنســانية اخلــربة الالزم اإلغاث
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وعلى حنو مماثل، أثناء دعم أعمـال اإلغاثـة اإلنسـانية، تطلـب النـرويج إىل             . اجلنسانية يف عملها  
 .يف اجلهود اليت يبذلوهناشركائها يف التنفيذ مراعاة املنظورات اجلنسانية 

 للجنــة ةواملســاعدة اإلنســانية التابعــاجلنســانية قضــايا البووضــعت فرقــة العمــل املعنيــة   - ٤٣
 اسـتراتيجيات لضـمان مراعـاة املنظـورات اجلنسـانية يف مجيـع              الدائمة املشـتركة بـني الوكـاالت      

اء تقيـيم ملـدى     ، كلفـت هـذه الفرقـة طرفـا خارجيـا بـإجر            ٢٠٠٣ويف عـام    . األنشطة اإلنسـانية  
والحظ التقيـيم أن مراعـاة املنظـورات    . مراعاة املنظورات اجلنسانية يف عملية النداءات املوحدة    

اجلنســانية يف هــذه العمليــة كانــت حمــدودة وأن التحليــل اجلنســاين مل يــتم بصــورة منهجيــة وأن 
وجيهية التقنيـة   ونتيجة لذلك، مت تنقيح املبادئ الت     . البيانات مل ُتصنف عادة حبسب نوع اجلنس      

ومصــفوفة وإطــار تقيــيم االحتياجــات لعمليــة النــداءات املوحــدة مــن أجــل تــوفري اإلرشــادات    
الكافيـة املتعلقـة بتعمـيم مراعـاة املنظــورات اجلنسـانية، وشـارك خـرباء يف القضـايا اجلنســانية يف         

ة الدائمـة   للجنـ ، أجرت ا  ٢٠٠٤ويف عام   . تدريب املدرِّبني على تيسري عملية النداءات املوحدة      
، فخلصـت   ١٩٩٩ تقييمـا لسياسـتها املتعلقـة بالقضـايا اجلنسـانية لعـام              املشتركة بني الوكاالت  

إىل أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم يف إدماج املنظـورات اجلنسـانية يف مجيـع أنشـطة احلمايـة                
 .كامالواملساعدة اإلنسانية، ال تزال مثة ثغرات هامة، وأوصت بتنفيذ هذه السياسة تنفيذا 

وأصدرت غالبية وكاالت األمم املتحدة العاملة يف امليدان اإلنساين سياسـات ومبـادئ           - ٤٤
. توجيهية وخطط عمل، ودعمت جهود التدريب يف جمال تعميم مراعاة املنظـورات اجلنسـانية             

فقــد وضــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية سياســة وخطــة عمــل بشــأن تعمــيم مراعــاة            
 يف جماالت استقطاب الدعم للقضايا اإلنسـانية وإدارة املعلومـات، ووضـع             املنظورات اجلنسانية 

وأصـدرت منظمـة    . سياسات األنشطة اإلنسانية، وتنسيق االسـتجابة اإلنسـانية وحشـد املـوارد           
وبرنــامج األغذيــة العــاملي مبــادئ توجيهيــة مشــتركة ) الفــاو(األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 

القتصــادي واجلنســاين يف بــرامج الطــوارئ وأنشــطة اإلصــالح    ا- بشــأن التحليــل االجتمــاعي 
ملساعدة املوظفني يف املقر ويف امليدان على إدمـاج املنظـورات اجلنسـانية يف مجيـع مراحـل دورة       
املشاريع الطارئة، مبا يف ذلك تقييم االحتياجات، وتصميم املشاريع وحتديد أهـدافها ورصـدها              

جيهية املتعلقة بالقضـايا اجلنسـانية والـيت وضـعت منـذ مـدة              وتقييمها، والسياسات واملبادئ التو   
ــات        ــا طــور اإلجنــاز ورصــدها وينبغــي إنشــاء آلي ــتعني إدخاهل ــة اإلنســانية ي يف وكــاالت اإلغاث

 .املساءلة أو تعزيزها
، أجرت اللجنـة النسـائية املعنيـة بالالجئـات وأطفـال الالجـئني تقييمـا              ٢٠٠٢ويف عام    - ٤٥

فوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني ومبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة مســتقال لتنفيــذ سياســة م
ــات مشــل عشــر ســنوات   ــا     . بالالجئ ــى اســتكمال سياســاهتا ومبادئه وتعمــل املفوضــية اآلن عل
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وجيـري اختبـار منهجيـة لتعمـيم املنظـورات اجلنسـانية           . التوجيهية ملراعاة توصيات ذلك التقيـيم     
وهـذه العمليـة ُتشـرك فعليـا        . والسـن يف عشـرة بلـدان      قائمة على التصنيف حبسب نوع اجلنس       

الالجئني يف وضع اخلطط وتنفيذها ورصدها ومجع البيانات بشأن ُبعـدي نـوع اجلـنس والسـن                 
كمــا تعهــد مفــوض األمــم املتحــدة  . يف ظــاهرة التشــرد ومــا يــرتبط بــذلك مــن خمــاطر احلمايــة 

 أمهها كفالة متثيـل النسـاء بنسـبة         السامي لشؤون الالجئني خبمسة التزامات إزاء الالجئات، من       
وأفـادت العمليـات امليدانيـة بوجـود مصـاعب يف      .  يف املائة يف جلان تدبري شـؤون الالجـئني    ٥٠

 .حتقيق املشاركة اجليدة بسبب استمرار التمييز بني اجلنسني
وال بد من قدر أكرب من التنسيق بني كيانات األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة               - ٤٦
وبـالرغم مـن أن عمليـة النـداءات املوحـدة عملـت         . جملموعات النسائية لالجئات واملشـردات    وا

مــن أجــل زيــادة إدمــاج الشــواغل اجلنســانية، فــإن أنشــطة تعمــيم مراعــاة املنظــورات اجلنســانية  
 .والربامج املخصصة للنساء ما زالت تعاين من نقص التمويل

 : املتحدة على ما يليوإنين أحث الدول األعضاء وكيانات األمم - ٤٧
تعزيز إدمـاج املنظـورات اجلنسـانية يف عمليـة النـداءات املوحـدة وضـمان                 )أ( 

الرصــد االعتيــادي هلــذه العمليــة انطالقــا مــن منظــور جنســاين، مبــا يف ذلــك رصــد املــوارد  
 املقدمة؛
إنشاء نظام منسـق لرصـد االسـتجابة اإلنسـانية يكـون ذا مؤشـرات معينـة                )ب( 

 .االهتمام الواجب إيالؤه للمنظورات اجلنسانية على الصعيد امليداينلتحديد مقدار 
 

 التعمري بعد انتهاء الصراع -واو  
ــرار  - ٤٨ ــدرج      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف الق ــة أن ت ــع األطــراف الفاعل ــن مجي ــس األم ناشــد جمل

منظورات جنسانية يف جهود التعمري بعـد انتـهاء الصـراع وأن تأخـذ يف اعتبارهـا االحتياجـات                   
 أمهيــة (S/PRST/2002/32)ســه يوأكــد جملــس األمــن جمــددا يف بيــان رئ. صــة للمــرأة والفتــاةاخلا

تعميم مراعاة املنظورات اجلنسـانية يف أنشـطة الـتعمري بعـد انتـهاء الصـراع وشـّجع علـى وضـع                
أنشطة حمددة األهداف تركز على القيود اخلاصة اليت تواجهها املرأة والفتاة يف حاالت ما بعـد                

صراع، مبا يف ذلك عدم امتالك األراضي وحقوق امللكية وعـدم احلصـول علـى املـوارد     انتهاء ال 
 .االقتصادية والتحكم فيها

ولقيـــت ضـــرورة إدمـــاج املنظـــورات اجلنســـانية يف إعـــادة بنـــاء القطاعـــات القضـــائية   - ٤٩
والتشــريعية واالنتخابيــة وإصــالحها يف البلــدان اخلارجــة مــن صــراعات اهتمامــا متزايــدا خــالل 

وقد أوصيت حتديدا يف تقريري عن سيادة القانون والعدالـة االنتقاليـة            . السنوات القليلة املاضية  
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، بـاإلقرار بـاختالف أثـر الصـراع وانعـدام       )١٦(يف جمتمعات الصراع وجمتمعات ما بعـد الصـراع        
سيادة القانون علـى النسـاء وضـرورة كفالـة مراعـاة الفـوارق بـني اجلنسـني لـدى إعـادة سـيادة                 

 .نون والعدالة االنتقالية، فضال عن ضمان مشاركة النساء مشاركة تامة يف هذه العمليةالقا
وتتيح اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة األسـاس لتحقيـق املسـاواة                     - ٥٠

بني املرأة والرجل وتنشـئ التزامـات للـدول األطـراف حتـتم عليهـا اختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة                       
وقد صدقت مجيع البلدان اليت توجـد هبـا بعثـات لـدعم السـالم تابعـة لألمـم             . ذه الغاية لبلوغ ه 

بيد أن عددا كبريا منها مل يقـدم علـى          . املتحدة على هذه االتفاقية باستثناء الصومال والسودان      
وتقـوم شـعبة النـهوض بـاملرأة        . اإلطالق تقارير عن تنفيذ االتفاقية أو فات موعد تقدمي تقاريره         

طة لتقدمي املساعدة الفنية إىل عدد من البلدان اخلارجة من صراعات، من بينـها أفغانسـتان                بأنش
واختـذ صـندوق األمـم املتحـدة        .  ليشـيت بفضـل دعـم مـايل مـن نيوزيلنـدا            -وسرياليون وتيمـور    

اإلمنائي للمـرأة مـن االتفاقيـة أساسـا لتقـدمي الـدعم يف جمـال اإلصـالحات القانونيـة واالنتخابيـة                   
 . ليشيت-رية يف أفغانستان والعراق ورواندا وتيمور واإلدا
 مـؤمتر بشـأن العـدل بـني اجلنسـني يف حـاالت مـا بعـد                  ٢٠٠٤سبتمرب  /وُعقد يف أيلول   - ٥١

انتهاء الصراع، شارك يف تنظيمه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واالحتاد الدويل هليئـات              
نساء الالئي يشغلن مناصـب قانونيـة وقضـائية مـن           املساعدة القانونية، وضم طائفة واسعة من ال      

البلدان املتضررة اخلارجة من صـراعات وممـثلني عـن الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة                
وشــكل هــذا املــؤمتر أرضــية لعــرض اآلراء  . واملنظمــات غــري احلكوميــة وهيئــات اجملتمــع املــدين 

ني، وأفضـل املمارسـات، واإلجـراءات       بشأن االهتمامات األساسية املتعلقـة بالعـدل بـني اجلنسـ          
الالزمة لضمان إصالحات مؤسسية وقانونية تليب احتياجات اجلنسـني يف البلـدان اخلارجـة مـن                

 .صراعات
ومن املسلََّّم به أن جلـان احلقيقـة واملصـاحلة تيسِّـر مرحلـة التعـايف يف جمتمعـات مـا بعـد                        - ٥٢

ت، ومقــدار مــا تلبيــه هــذه العمليــات مــن انتــهاء الصــراع، لكــن إشــراك املــرأة يف هــذه العمليــا 
 ليشـيت، أبـرزت جلنـة    -ففـي تيمـور   . احتياجات املرأة وتعاجل مشاغلها، أمر غري معروف جيدا   

االســتقبال واحلقيقــة واملصــاحلة أثــر الصــراع علــى املــرأة وعقــدت جلســة عامــة ُخصصــت           
 كفايـة الـدعم    غري أنه أثريت شـواغل بشـأن ضـيق الوقـت وعـدم            . لالستماع إىل جتارب النساء   

ورمبـا ال جتـرؤ النسـاء اجملـين     . املقدم للضحايا اللوايت طُلب إليهن اإلدالء بشهادهتن أمـام اللجنـة    
وتقـوم جلنـة    . عليهن والشاهدات، خوفا من االنتقام، على املبادرة ورواية قصصـهن الشخصـية           

 سـيقدم مزيـدا مـن       احلقيقة واملصاحلة يف سرياليون حاليا بوضع الصـيغة النهائيـة لتقريرهـا الـذي             
اإليضــاحات عــن مــدى مشــاركة املــرأة وإدمــاج شــواغلها أو عــدم إدماجهــا يف أعمــال هــذه     
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وتدعو احلاجة إىل مزيد من املعلومـات عـن الكيفيـة الـيت تـدعم هبـا هـذه اللجـان املـرأة                   . اللجنة
 بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة وكـذلك عـن اآلليـات األخـرى الـيت تلجـأ إليهـا املـرأة لتعجيـل                        

 .التعايف من املعاناة اليت واجهتها خالل فترة الصراع
ــاين   - ٥٣ ــاير /ويف اجتمــاع ُعقــد يف ســكوبيي يف كــانون الث ــة  ٢٠٠٣ين ، اتفــق وزراء اللجن

التوجيهية املعنية باملساواة بني الرجل واملرأة التابعـة جمللـس أوروبـا علـى أنـه إذا مل تشـرك املـرأة                 
، فـإن اجلهـود املبذولـة إلقامـة جمتمـع مسـتقر مـن احملتمـل أن                  بالكامل يف إعادة بنـاء الدميقراطيـة      

وُوضــعت مبــادئ توجيهيــة يف جمــال السياســة العامــة إلدمــاج املنظــورات . يكــون مآهلــا الفشــل
اجلنسانية يف مجيع األنشطة املتصلة بالسالم واألمن، مبا يف ذلك بناء الدميقراطيـة والقضـاء علـى       

وعقــدت الشــبكة املعنيــة . صــويت األســر يف االنتخابــاتالسياســات الــيت هتمــش املــرأة، مثــل ت 
ــدان         ــة يف املي ــاون والتنمي ــة ملنظمــة التع ــة املســاعدة اإلمنائي ــة للجن باملســاواة بــني اجلنســني التابع
االقتصادي حلقة عمل مشتركة مع شبكة األمم املتحدة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة      

العــرب املستخلصــة مــن  : صــراعرأة والــتعمري بعــد انتــهاء ال املــ�واملســاواة بــني اجلنســني بعنــوان  
وحدد هذا االجتماع املمارسات اجليدة والعـرب املستخلصـة مـن تشـجيع املسـاواة            . �أفغانستان

بني اجلنسني يف أثنـاء مرحلـة الـتعمري بعـد انتـهاء الصـراع، اسـتنادا إىل التجـارب املكتسـبة مـن                        
 .لصراعأفغانستان ومن حاالت أخرى بعد انتهاء ا

ففــي أفغانســتان . وغــدت املــرأة تشــارك بصــورة متزايــدة يف صــياغة الدســاتري اجلديــدة - ٥٤
 يف  ٢٠ مقعد، أي نسـبة      ١٠٠أُشركت املرأة يف صياغة الدستور اجلديد وتشغل النساء حوايل          

 جلمعية اللويه جركه الدستورية، وهذا تقدم هام باملقارنة مـع مجعـييت      ٥٠٠املائة من املقاعد الـ     
 امــرأة ١٢، حــني شــاركت أربــع نســاء و ١٩٧٧ و ١٩٦٤اللويــه جركــه الدســتوريني لعــامي 

 ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٤وينص الدستور األفغاين الـذي اعتمـد يف         . )١٧(فقط على التوايل  
 .على تساوي حقوق املرأة والرجل أمام القانون

 ذلك من أجل زيـادة مشـاركة        وميكن أن تكون االنتخابات مبثابة فرصة للتغيري، مبا يف         - ٥٥
ــهاء           ــد انت ــا بع ــرات م ــة خــالل فت ــات االنتخابي ــانية يف العملي ــورات اجلنس ــاج املنظ ــرأة وإدم امل

 مقعـدا مـن     ٢٤ومن بني األمثلة امللحوظة يف هذا الصدد رواندا حيث أفرد الدسـتور             . الصراع
ــ.  مقعــدا للنســاء يف جملــس النــواب، أي اجمللــس األدىن للربملــان  ٨٠جممــوع  ازت النســاء يف وف

 مقعدا إضافيا، حيث بلغ جمموع النساء يف هـذا          ١٥ بـ   ٢٠٠٣أكتوبر  /انتخابات تشرين األول  
 يف املائة من جمموع املقاعد، وهي نسبة أكرب مـن           ٤٩وتشغل النساء حاليا حوايل     . ٣٩ اجمللس

 .)١٨(أي برملان آخر على الصعيد العاملي
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ــيم انت    - ٥٦ ــى تنظ ــم املتحــدة عل ــن    وتســاعد األم ــدان اخلارجــة م ــة يف البل ــات دميقراطي خاب
ــراعات ــانون الثـــاين . صـ ــاير /ففـــي كـ ــية ومكتـــب  ٢٠٠٤ينـ ، عقـــدت إدارة الشـــؤون السياسـ

املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة اجتماعـا لفريـق مت خاللـه حتليـل العقبـات                 
ــرأة يف     ــدة يف جمــال مشــاركة امل ــات يف  والعــرب املستخلصــة واملمارســات اجلي عمليــات االنتخاب

وجيـري إعـداد جمموعـة مـن مـذكرات اإلحاطـة بشـأن              . البلدان اخلارجة من خضم الصـراعات     
 .)١٩(السبل الكفيلة بتحقيق مشاركة املرأة يف مجيع أطوار العملية االنتخابية

ــدابري       - ٥٧ ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان عــددا مــن الت واســتحدثت بعث
وأُقـيم  . شاركة املرأة يف مجيع نواحي العملية االنتخابية، مبا يف ذلـك عمليـة التسـجيل              لضمان م 

 موقع لتسـجيل النـاخبني جـزء منـها لإلنـاث واآلخـر للـذكور واسـُتهلت محلـة                    ٤ ٠٠٠حوايل  
إعالمية عامة تضمنت توزيع امللصقات والنشرات اليت حتث النسـاء علـى التسـجيل لالنتخـاب                

.  نسـاء ١٤ ٠٠٠وكان حوايل نصف عمال التسجيل البالغ عـددهم    . البلدواملسامهة يف تعمري    
 ماليــني ناخــب، تشــكل النســاء  ١٠,٥، مت تســجيل حــوايل ٢٠٠٤ســبتمرب /وإىل غايــة أيلــول

ووفقا للدستور اجلديد، ستشغل املـرأة يف املتوسـط مقعـدين يف كـل      .  يف املائة منهم   ٤١حوايل  
 .)٢٠(قعدا يف اجمللس األدىن م٢٤٩ من اجملموع البالغ ٦٨مقاطعة، أي 

وإىل جانــب ضــمان تســجيل النســاء للتصــويت، فــإن النســاء الالئــي يســعني إىل تــويل    - ٥٨
وينبغــي أن تكــون لــدى األحــزاب    . مناصــب هامــة حباجــة إىل اكتســاب املهــارات والــدعم     

 السياسية إجراءات ترشيح داخلية دميقراطية وشفافة وأن حتدد طوعا أهدافا أو حصصـا للنسـاء   
ومن بني اجملاالت األساسية اخلاصة مبشـاركة املـرأة مشـاركة كاملـة والـيت               . يف قوائم مرشحيها  

ففـي العـراق، كـان    . كثريا ما ُيتغاضى عنها إشراك النساء يف هيئـات تـدبري الشـؤون االنتخابيـة       
ــة        ــة حامســة لضــمان إمكاني ــات عنصــرا ذا أمهي ــدبري شــؤون االنتخاب ــة ت حضــور النســاء يف هيئ

 .ملرأة وتلبية احتياجاهتا وأولوياهتا يف مجيع مراحل هذه العمليةمشاركة ا
كما بـذلت الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة وأطـراف فاعلـة أخـرى جهـودا             - ٥٩

ــاعي       ــتعمري االجتمـ ــل الـ ــن أجـ ــة مـ ــود املبذولـ ــانية يف اجلهـ ــورات اجلنسـ ــاج املنظـ ــمان إدمـ لضـ
عمــل مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   تفمجموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  . واالقتصــادي

للمــرأة مــن أجــل تشــجيع إدمــاج القضــايا اجلنســانية كموضــوع شــامل يف عمليــات تقيــيم           
. االحتياجــات يف بلــدان خارجــة مــن خضــم الصــراع، منــها هــاييت والعــراق وليربيــا والســودان 
ــل الصــح        ــرأة وتشــمل جمــاالت مث ــة لقطاعــات هتــم امل ــوائم مرجعي ة وُوضــعت واســتخدمت ق

املنظـورات  ) الفـاو (وأدجمت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة  . والتعليم واملأوى والعمالة  
اجلنسانية يف السياسات والربامج اهلادفـة إىل حتقيـق تنميـة زراعيـة وريفيـة مسـتدامة يف ظـروف                    
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 ويف كوسـوفو، دعمـت الفـاو تـدريب مـوظفي التنميـة الريفيـة يف جمـال                 . بعد انتهاء الصراع   ما
ويف العـراق، سـلّم موئـل     . حتليل البيانات اجلنسانية مع وزارة الزراعة والغابات والتنمية الريفيـة         

ــا    ٢٢ ٠٠٠األمــم املتحــدة حــوايل    وحــدة ســكنية للســكان املشــردين، ُخصصــت يف معظمه
. ألرامل احلرب، ونظّم دورة تدريبية بشأن القضايا اجلنسانية مع املسؤولني احلكـوميني احمللـيني         

ت منظمة العمل الدولية علـى إدمـاج املنظـورات اجلنسـانية يف جمـاالت التوظيـف وتوليـد                   وعمل
 .الدخل والتدريب على اكتساب املهارات يف ظروف ما بعد انتهاء الصراع

وقّدمت الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية أيضا دعمـا              - ٦٠
فقـد  . ائية العاملـة يف ظـروف مـا بعـد انتـهاء الصـراع             حمدد األهـداف للفئـات والشـبكات النسـ        

قــدمت اللجنتــان اإلقليميتــان التابعتــان لألمــم املتحــدة يف أفريقيــا وغــريب آســيا املســاعدة هلــذه    
اجملموعــات والشــبكات النســائية الكتســاب املهــارات ودعمتــا اآلليــات الوطنيــة يف البلــدان         

 .اخلارجة من خضم الصراعات
عضاء وأطراف فاعلة أخرى بدور هام لضمان توفري األمـوال لفائـدة   وقامت الدول األ   - ٦١

ففـي أفغانسـتان، قامـت عـدة دول أعضـاء           . املبادرات اهلادفة إىل تشجيع املساواة بني اجلنسـني       
بتمويــل مشــاريع لفائــدة النســاء والفتيــات، ومــن ذلــك أن وكالــة التعــاون اإلمنــائي البلجيكيــة    

وخصصت الواليات املتحدة أمـواال للمشـاريع الـيت         . ن املرأة وفّرت األموال لتعزيز وزارة شؤو    
ودعــم البنـك الــدويل عـددا مــن   . تسـاعد النســاء يف جمـال التنظــيم الـدميقراطي وأنشــطة الـدعوة    

 .املبادرات اجلنسانية من خالل صندوق ما بعد انتهاء الصراعات التابع له
 املنظـــورات اجلنســـانية يف غـــري أن غالبيـــة جهـــود الـــتعمري ال تـــدمج بصـــورة منهجيـــة - ٦٢

الدراســـات االستقصـــائية والتقـــديرات والتقييمـــات األوليـــة الحتياجـــات الـــربامج واملشـــاريع؛ 
. تستهدف املبـادرات املخصصـة للمـرأة والفتـاة؛ أو ال تتضـمن حتلـيال جنسـانيا للميزانيـة                   ال أو

 اخلاصــة بــاملرأة وبــدون هــذه التــدابري، لــن يتســىن جلهــود الــتعمري أن حتــدد أو تعــاجل املصــاعب   
واملرتبطة بقضايا من بينها حقوق األراضي وامللكيـة واملـرياث، أو الصـحة أو التعلـيم أو العمـل                   

وال بــد للشــركاء الــوطنيني والــدوليني مــن إيــالء اهتمــام مســتمر لضــمان  . أو الشــواغل األمنيــة
 .مرياستخدام التحليل اجلنساين بصورة منهجية أثناء وضع استراتيجيات وبرامج التع

وإنين أحث الــــدول األعضاء وكيانــــات األمــــم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين         - ٦٣
 :على ما يلي

وضع ُنُهج ومبادئ توجيهية لضمان أن تعمـل مجيـع الـربامج والسياسـات               )أ( 
املستحدثة دعما لسيادة القانون، مبا يف ذلك اإلصالح الدستوري والقضـائي والتشـريعي،      

 يع املساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة؛على تشج
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استخدام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة اسـتخداما                 )ب( 
منهجيا بوصفها إطارا توجيهيا يف الربامج وأشكال الدعم األخرى يف البلدان اخلارجة من             

 صراعات؛
 وتنفيــذ مبــادرات هادفــة يطخطــالقيـام بالتشــاور مــع النســاء والفتيــات، بت  )ج( 

لفائدة املرأة والفتاة، وإدماج املنظورات اجلنسانية بصورة منهجيـة يف ختطـيط مجيـع بـرامج               
وميزانيات التعمري وتنفيذها ورصدها، وضمان استفادة املرأة والفتاة استفادة مباشـرة مـن             

 .يةاملوارد اليت جتّمع من خالل املصادر املتعددة األطراف واملصادر الثنائ
ــة واملصــاحلة ومــدى       - ٦٤ ــات احلقيق ــرأة يف عملي ــزام اســتعراض مــدى مســامهة امل وأعت

اســتجابة هــذه العمليــات الهتماماهتــا، وإصــدار توصــيات لتوجيــه اســتحداث عمليــات         
 .املصاحلة يف املستقبل

وأعتزم أيضا وضع مؤشرات ونقاط مرجعية ملشاركة املـرأة بقـدر متسـاو يف مجيـع                 - ٦٥
 النتخابات، استنادا إىل استعراض للممارسات اجليدة؛نواحي عملية ا

 
 نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج -زاي  

ـــزايد اعتــراف بــرامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج بالنســاء والفتيــات      - ٦٦ يت
ــاليهم         ــن ُمع ــاتلني أو م ــلحة وزوجــات للمق ــات املس ــبايا ومناصــرات للجماع ــاتالت وس كمق

اجملتمع يساعدن على نزع أسلحة املقاتلني وإدماجهم يف األسر واجملتمعـات احملليـة،   وكأفراد يف   
ويف ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ويتزايد دعمها هلؤالء النساء والفتيات، على حنو ما شّجع عليـه القـرار     

بشأن ليربيا ألول مـرة إىل      ) ٢٠٠٣ (١٥٠٩، دعا جملس األمن يف قراره       ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول
 السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يتضـمن حتديـدا االهتمـام باالحتياجـات             وضع برنامج لنـزع  

، اُتخــذت قــرارات أكثــر حزمــا بشــأن بورونــدي  ٢٠٠٤ويف عــام . اخلاصــة لألطفــال والنســاء
وكــوت ديفــوار وهــاييت دعــت إىل إدمــاج احتياجــات النســاء واألطفــال املــرتبطني باجلماعــات  

 .وإعادة اإلدماج بصورة شاملةاملسلحة يف برامج نزع السالح والتسريح 
وأُحرز بعض التقدم يف إدماج املنظورات اجلنسانية يف بـرامج نـزع السـالح والتسـريح        - ٦٧

وإعادة اإلدماج يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وليربيا وسرياليون، ومؤخرا يف اخلطة اجلـاري             
ــربامج تظــل بصــورة عامــة تركــز با   . وضــعها يف الســودان  لدرجــة األوىل علــى  غــري أن هــذه ال

املقــاتلني الســابقني مــع أن النســاء والفتيــات يشــاركن يف مجيــع اجلوانــب املتصــلة باجلماعــات     
والستخدام التحليل اجلنساين أمهية حامسة يف فهـم        . املسلحة، سواء كان ذلك طواعية أو قسرا      

ــامهاهتم، لك     ــاهتم ومسـ ــبية واهتمامـ ــات والصـ ــال والفتيـ ــاء والرجـ ــات النسـ ــه خمتلـــف احتياجـ نـ
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ــادة         مل ــزع الســالح والتســريح وإع ــرامج ن ــاء ختطــيط ب ــة أثن ُيســتخدم بصــورة متســقة أو فعلي
 .اإلدماج وتنفيذها وتقييمها

، أعدت إدارة شؤون نزع السالح خطة عمـل بشـأن تعمـيم          ٢٠٠٣أبريل  /ويف نيسان  - ٦٨
 بصـورة   وسيتم رصد تنفيذ هـذه اخلطـة واإلبـالغ عنـها          . مراعاة املنظورات اجلنسانية يف عملها    

منتــدى نــزع �وأفــرد معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الســالح عــددا مــن جملــة    . منهجيــة
للمرأة والرجل والسالم واألمن، ويقـدم نظـرة أوضـح عـن     ) Disarmament Forum(� السالح

 . الكيفية اليت يشارك هبا كل من املرأة والرجل يف الصراع وكيفية تأثرمها به
تحدة اإلمنائي للمرأة، حتت رعاية إدارة عمليات حفظ السـالم،          وقام صندوق األمم امل    - ٦٩

بصــياغة إجــراءات العمــل املوحــدة املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني ونــزع الســالح والتســريح    
وإعــادة اإلدمــاج، والــيت تتــيح إرشــادات ميدانيــة بشــأن إدمــاج احتياجــات واهتمامــات املــرأة    

تخدام التحليــل اجلنســاين أثنــاء التخطــيط لعمليــة نــزع والفتــاة املقاتلــة يف اتفاقــات الســالم واســ
ــاتلني يف        ــا يف ذلــك إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي للمق ــاج، مب الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم

وتقــوم حاليــا دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام التابعــة إلدارة   . جمتمعــاهتم احملليــة
. ملنظـورات اجلنسـانية يف األعمـال املتعلقـة باأللغـام       عمليات حفظ السالم بوضع دليل إلدماج ا      

وأمتت منظمة األمم املتحدة للطفولة اجلزء املتعلق بالتوعيـة مبخـاطر األلغـام مـن املعـايري الدوليـة                
لألعمال املتعلقة باأللغام اليت تضم معايري خاصـة باجلنسـني والـيت ينبغـي جلميـع كيانـات األمـم                    

وتنســق اليونيســيف مجيــع بــرامج نــزع الســالح  . أن يلتزمــوا هبــااملتحــدة وشــركائها امليــدانيني 
. والتسريح وإعادة اإلدماج لفائدة األطفال املـرتبطني بـالقوات املتحاربـة واجملموعـات املسـلحة              

وما زالت الفتيات حمرومات من سبل االستفادة من عمليـة التسـريح ومـن إعـادة إدمـاجهن يف                    
 الفتيات الالئي حيملن أثناء الصـراع املسـلح وصـمة العـار             وتلصق بالعديد من  . جمتمعاهتن احمللية 
 .عند عودهتن

ويف السودان، عّين برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مستشـارا للشـؤون اجلنسـانية يعمـل          - ٧٠
بصورة مباشرة مع النظراء الوطنيني لضمان مراعاة الشواغل اجلنسـانية أثنـاء التخطـيط لربنـامج       

وينبغــي رصــد هــذه املبــادرات عــن كثــب  . عــادة اإلدمــاج الشــاملنــزع الســالح والتســريح وإ
 .للتأكد من فعاليتها وينبغي توثيقها، حيثما كان ذلك مناسبا، بوصفها ممارسات جيدة

وينبغي تعزيز إشراك املرأة واجملموعات النسـائية يف مجيـع نـواحي بـرامج نـزع السـالح          - ٧١
وجيـب إيـالء مزيـد      .  يف عملية مجـع األسـلحة      والتسريح وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك إشراكهن      

من االهتمام لإلجراءات الكفيلة بالتحقق من مدى أهلية النسـاء والفتيـات املرتبطـات بـالقوات      
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وينبغي وضع إجراءات مستقلة لضمان أن تتلقـى النسـاء          . املتحاربة لالستفادة من تلك الربامج    
 . الطبية والدعم النفسي واالجتماعيوالفتيات اللوايت اشتركن يف الصراع املسلح الرعاية

أدعو الدول األعضاء وكيانات منظومة األمم املتحدة واملنظمـات غـري احلكوميـة         و - ٧٢
إىل وضع مبادئ توجيهية، بناء علـى اسـتعراض للممارسـة اجليـدة، بشـأن زيـادة االهتمـام                   

ادة اإلدمـاج،   باحتياجات املرأة والفتاة ومسامهتهما يف برامج نزع السالح والتسريح وإعـ          
 .ورصد تنفيذها واإلبالغ عنه بصورة منتظمة

 
 منع العنف ضد املرأة يف الصراعات املسلحة والتصدي له -ثالثا  

، دعا جملس األمن مجيـع أطـراف الصـراع إىل اختـاذ تـدابري      )٢٠٠٢ (١٣٢٥يف القرار   - ٧٣
، ال ســيما خاصــة حلمايــة املــرأة والفتــاة مــن العنــف املرتكــب ضــدمها بســبب نــوع اجلــنس         

االغتصــاب وأشــكال اإليــذاء اجلنســي األخــرى، ومجيــع أشــكال العنــف األخــرى يف ظــروف    
وقد ساهم هذا القـرار يف زيـادة االعتـراف بتصـاعد نطـاق وشـدة العنـف                  . الصراعات املسلحة 

ــاة،          ــرأة والفت ــى امل ــار الصــراع املســلح عل ــن أوضــح وأخطــر آث اجلنســي واجلنســاين بوصــفه م
 . الوقاية واحلمايةوبضرورة حتسني آليات

ــاء الصــراعات املســلحة،      - ٧٤ ــالنظر إىل العــدد اهلائــل مــن حــوادث العنــف اجلنســاين أثن وب
ركزت الدول األعضاء وكيانات منظومة األمم املتحدة ومنظمات اجملتمـع املـدين علـى معاجلـة                

عنـف ضـد   ومل يسـتطع اجملتمـع الـدويل حـىت اآلن درء أعمـال ال     . آثار العنف على املـرأة والفتـاة    
فآليـات اإلنـذار املبكـر إمـا منعدمـة، أو مل تسـتطع حـىت اآلن                 . املرأة خالل الصراعات املسـلحة    

 .االستجابة بفعالية للمؤشرات على أعمال القتال الوشيكة الوقوع
ويتيح التقريران اللذان قدمتـهما إىل جملـس األمـن بشـأن محايـة املـدنيني يف الصـراعات                    - ٧٥

ــال )٢١(املســلحة ــيال واضــحا     )٢٢(والصــراعات املســلحة  واألطف ــة اخلاصــة دل ــارير القطري  والتق
ومروعا على العنف املرتكـب بسـبب نـوع اجلـنس وعلـى أن امتثـال أطـراف الصـراع للقـانون                      
اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان وقــانون الالجــئني والقــانون اجلنــائي مــا زال امتثــاال  

 .ناقصا إىل حد يبعث على األسى
كل العنف املرتكب بسبب نوع اجلنس شكال من أشـكال التمييـز ويكـبح بشـدة                ويش - ٧٦

ويـزداد العنـف الـذي      . قدرة املرأة على التمتع حبقوقها وحريتها على أساس املساواة مع الرجل          
ال جمال لقبوله واملمارس ضد املرأة والفتاة يف أوقات السـالم تفاقمـا أثنـاء الصـراعات املسـلحة                   

ــدها ــل األ. وبع ــن        وتتحم ــواء املســؤولية ع ــى حــد س ــري دول عل ــن دول وغ ــة م ــراف الفاعل ط
االنتـــهاكات اخلطـــرية حلقـــوق اإلنســـان للمـــرأة، مبـــا يف ذلـــك عمليـــات القتـــل واالختطـــاف   
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واالغتصــاب والتعــذيب اجلنســي واالســترقاق، فضــال عــن حرمــاهنن مــن احلصــول علــى الغــذاء 
أعمـال العنـف ضـد املـرأة أثنـاء          ومـع أن حـدوث      . والرعاية الصحية ممـا خيلـف نتـائج مأسـاوية         

الصراعات املسلحة حيظى اآلن بإقرار متزايد وتوثيق على نطاق واسـع، فـإن تصـدينا اجلمـاعي                 
وتشـري احلقـائق املوجـودة علـى أرض الواقـع إىل أن         . له مقارنة مع ضخامته ما زال غـري كـافٍ         

 املرعبـة للعنـف املرتكـب       تقصرينا اجلماعي يف درء هذا العنف ومحاية املرأة والفتاة مـن األوجـه            
ضــدمها بســبب نــوع اجلــنس واالنتــهاكات املقيتــة حلقــوق اإلنســان الدوليــة والقــانون اجلنــائي    

وقد وردت مؤخرا أنباء عن وقوع أعمال العنف اجلنسي والعنف املرتكب بسـبب             . واإلنساين
اطيـة  نوع اجلنس يف أفغانستان وبورونـدي وتشـاد وكـوت ديفـوار ومجهوريـة الكونغـو الدميقر                

 .)٢٣(ويف دارفور بالسودان
وتتحمل الدول اليت حيدث الصراع على أراضـيها ومـا يـنجم عنـه مـن ويـالت جـرائم                     - ٧٧

ــوع اجلــنس          ــة بســبب ن ــف اجلنســي واجلــرائم املرتكب ــة والعن ــادة اجلماعي احلــرب وجــرائم اإلب
ة عـن تـوفري   وحيثما تكون الدولـة عـاجز   . املسؤولية بالدرجة األوىل عن محاية النساء واألطفال      

احلماية واملساعدة ملواطنيها أو غري راغبة يف توفريمها، يزداد اللجوء إىل منظومـة األمـم املتحـدة       
وقد قام جملس األمـن     . لكي تعمل مع الدول األعضاء على التصدي هلذا األمر بصورة متكاملة          

د علــى يف حـاالت عديـدة بتمديــد واليـات بعثــات حفـظ السـالم املتعــددة األبعـاد لكــي تسـاع       
االضــطالع مبهــام احلمايــة والرصــد املتمثلــة يف التصــدي للتحــديات واألخطــار األمنيــة احملدقــة    

غــري أن عوامــل مــن قبيــل تــأخري االنتشــار أو قلــة عــدد حفظــة الســالم أو عــدم . بــاملرأة والفتــاة
 . كفاية املوارد املالية أعاقت تنفيذ هذه الواليات بنجاح

 املتحــدة ونفــذت اســتراتيجيات وبــرامج للوقايــة مــن   وقــد اســتحدثت منظومــة األمــم  - ٧٨
ويشـكل حضـور مـراقيب حقـوق     . العنف املرتكـب بسـبب نـوع اجلـنس ورصـده والتصـدي لـه        

اإلنســان التــابعني ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة مثــل االحتــاد األفريقــي ومنظمــة  
ــة ومنظمــا    ــا واملنظمــات غــري احلكومي ــا  األمــن والتعــاون يف أوروب ت اجملتمــع املــدين أمــرا حيوي

ــق يف مــزاعم جــرائم العنــف       ــها وللتحقي ــرأة واإلبــالغ عن ــهاكات حقــوق امل لضــمان رصــد انت
وكثّفت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من جهودهـا لرصـد العنـف املرتكـب      . اجلنسي

 مـن   بسبب نوع اجلنس واإلبالغ عنه، وأصبح موظفـو حقـوق اإلنسـان حاليـا عنصـرا اعتياديـا                 
ويف إطار الواليات املوكلـة إليهـا، أولـت اإلجـراءات اخلاصـة         . عناصر عمليات السالم اجلديدة   

للجنة حقوق اإلنسان اهتماما خاصا حلوادث العنـف املرتكـب بسـبب نـوع اجلـنس، وضـعف                  
املشردات اخلاص، واحتياجات ربات األسر وقـت احلـرب، ودور املـرأة يف تسـوية الصـراعات                 

وينـاط بـاملقررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد           . لبلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة         ووضع املـرأة يف ا    
ومنـذ عـام   . املرأة وأسبابه ونتائجه دور هام بصورة خاصة يتعني عليها القيام به يف هذا الصـدد      
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 إىل اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها، يوضـح            )٢٤(، يقدم تقرير سـنوي    ٢٠٠٠
 الــيت يشــهدها القــانون اجلنــائي الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان   التطــورات اجلديــدة

والقانون اإلنساين الدويل يف موضوع االغتصاب املنـهجي واالسترقــــاق اجلنسـي واملمارسـات          
 .الشبيهة بالرق يف الظروف السائدة أثناء الصراعات املسلحة

بسبب نوع اجلنس واإلبالغ عنـه      وجيب تكملة اجلهود املبذولة لرصد العنف املرتكب         - ٧٩
يف حاالت الصراعات املسلحة بواسطة تـدابري عمليـة الغايـة منـها وضـع حـد لظـاهرة اإلفـالت                

. من العقاب وتقـدمي املسـؤولني عـن ارتكـاب جـرائم شـنيعة ضـد النسـاء والفتيـات إىل العدالـة                      
ن اجلنـائي الـدويل إطـارا       وميثل القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانو        

وقـد تعـزز يف وقـت قريـب هـذا اإلطـار             . متينا حلماية األفراد املتضررين بسبب الصراع املسلح      
بشكل كبري حبيث أصبح يتناول جرائم العنف اجلنسـي والعنـف املرتكـب بسـبب نـوع اجلـنس                  

ــاة   ــرأة والفت ــذي يطــال امل ــة األمــل يف حم   . ال ــة الدولي ــة  وحيمــل إنشــاء احملكمــة اجلنائي اســبة جدي
ــاء الرتاعــات املســلحة      ــة ضــد املــرأة بســبب نــوع جنســها أثن . للمســؤولني عــن اجلــرائم املرتكب

وستكون اإلحاالت الرمسية من حكـوميت أوغنـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مبثابـة فرصـة                 
للمحكمــة لتنفيــذ نظامهــا األساســي الــذي يتضــمن أحكامــا تيســر التحقيــق بصــورة أفضــل يف   

ــة الشــاهدات، وتعــيني املستشــارين ذوي اخلــربة     اجلــرائم امل ــة بســبب نــوع اجلــنس، ومحاي رتكب
القانونيــة يف العنــف اجلنســي والعنــف املرتكــب بســبب نــوع اجلــنس، ومشــاركة اجملــين علــيهن   

 .مباشرة يف إجراءات احملكمة
روانـدا  وشقت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائيـة الدوليـة ل            - ٨٠

لكــن لــئن كانــت احملكمتــان  . طريقــا جديــدا يف جمــال فقــه العنــف اجلنســي يف القــانون الــدويل  
وجهتـا اهتامــات إىل عــدد مــن األفــراد الرتكــاب جــرائم تنطــوي إمــا علــى االغتصــاب أو علــى  
االعتداء اجلنسـي، فـإن التقـدم احملـرز يف إجـراء التحقيقـات واسـتحداث نظـم حلمايـة الضـحايا                      

يكن على مسـتوى يفـي مبقتضـيات التقيـد مبواقيـت احملاكمـات، ممـا جعـل أحكـام                    والشهود مل   
وأدرجــت احملكمــة اخلاصــة لســرياليون جــرائم العنــف اجلنســي يف عــدد مــن   . )٢٥(اإلدانــة قليلــة

ونظمـت هـذه احملكمـة، الـيت تضـم حمققـني يف اجلـرائم اجلنسـانية،                . لوائح االهتام الصادرة عنـها    
 .تابعة هلا بشأن مراعاة املنظور اجلنساينتدريبا ألفرقة التحقيق ال

ــيح ســبيال مباشــرا ملســاءلة مــرتكيب       - ٨١ ــدور هــام إذ تت ــة تقــوم ب ورغــم أن احملــاكم الدولي
اجلرائم اجلنسانية، فإن من األساسي أن تعترف الدول مبسؤوليتها وأن تكون قادرة علـى إنفـاذ                

مــال العنــف، وإتاحــة ســبل جــرب  القــانون، وإهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب، وحماكمــة مــرتكيب أع 
 .وتعويض الناجني من أعمال العنف اجلنساين
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وقد نظمـت عـدة دول أعضـاء، وكيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة، منـها مكتـب تنسـيق                      - ٨٢
الشؤون اإلنسانية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومفوضـية               

ق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة الصـحة العامليـة   األمم املتحدة لشؤون الالجئني وصندو 
ومنظمــات دوليــة ووطنيــة غــري حكوميــة، بــرامج تدريبيــة لفائــدة موظفيهــا وشــركائها ولفائــدة 

. السكان احملليني بشأن سبل منع العنف اجلنسي واجلنساين وتوفري الرعاية املالئمة للنـاجني منـه              
تحــدة لشــؤون الالجــئني املبــادئ التوجيهيــة الــيت   ، نقحــت مفوضــية األمــم امل ٢٠٠٣ويف عــام 

 لـتعكس علـى حنـو أفضـل الـدروس          ١٩٩٥أصدرهتا بشـأن العنـف اجلنسـي واجلنسـاين يف عـام             
وأنشـئت يف بعـض مراكـز الالجـئني أفرقـة عمـل مشـتركة بـني              . املستفادة من املمارسة امليدانية   

ــها تنســيق االســتجابات ا    ــالعنف اجلنســاين مهمت ملتعــددة القطاعــات ووضــع  الوكــاالت تعــىن ب
 . القواعد احمللية املتعلقة بالتدخالت

ففي رواندا، قدمت بلجيكا وغريها من اجلهات املاحنة الدوليـة الـدعم لـربامج النـاجني           - ٨٣
ويف هـاييت، قامـت كيانـات       . من االعتـداءات اجلسـدية واجلنسـية النامجـة عـن اإلبـادة اجلماعيـة              

 املـرأة، بتسـليط الضـوء علـى ضـرورة تعزيـز تنسـيق اجلهـود                 األمم املتحدة، بقيادة وزارة وضـع     
وزود صــندوق األمــم املتحــدة للســكان    . الراميــة إىل منــع العنــف اجلنســاين ودعــم ضــحاياه     

ــة يف حــاالت        ــن مســتلزمات الصــحة اإلجنابي ــذيني مبجموعــات م ــات والشــركاء التنفي احلكوم
قولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي         الطوارئ ملعاجلة الناجني من أعمال العنف مـن األمـراض املن          

ويف بعـض أمـاكن الالجـئني، يـزود الشـركاء العـاملون يف              . وغريها من عواقب العنف اجلنسـي     
اجملال الصحي باألدوات الالزمة لتقـدمي خـدمات الرعايـة للنـاجني مـن أعمـال العنـف املصـابني          

 .اإليدز، لكن هذا ليس ممارسة عامة/بفريوس نقص املناعة البشرية
ينبغي وضـع اسـتراتيجيات مبتكـرة لكفالـة امتثـال خمتلـف األطـراف الفاعلـة للقـانون                   و - ٨٤

اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك اجلهـاز العسـكري واجلماعـات املسـلحة                  
وجيب تذكري أطراف الصـراع بقـوة بأهنـا مسـؤولة عـن محايـة النسـاء والفتيـات                   . غري احلكومية 

وينبغـي أن توجـه إليهـا    . نيني وبأهنا تتعرض جلزاءات إذا أخلت بذلك  ووقف هجماهتا على املد   
الدول األعضاء إشارات قوية مؤكدة أن أعمال العنف اجلنساين ستكون موضـع التحقيـق وأن               

 .مرتكبيها سيكونون موضع احملاكمة
ومن بني التحديات الرئيسية اليت تواجهنا إحالة مرتكيب أعمـال العنـف ضـد املـرأة إىل                  - ٨٥

ويف هـذا اإلطـار، ينبغـي زيـادة         . العدالة عرب احملاكم الدولية واحملاكم املختلطة واحملاكم الوطنيـة        
فعالية بـرامج محايـة الشـهود والضـحايا وتـدريب القضـاة واملـدعني واحملققـني يف جمـال القضـايا                      

 .اجلنسانية لكفالة فعالية حماكمة مرتكيب أعمال العنف اجلنساين
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وفري املوارد البشـرية واملاليـة علـى حنـو مسـتمر لتقـدمي الرعايـة للنسـاء                  ويظل من املهم ت    - ٨٦
ومــن شــأن نشــر املــراقبني . ضــحايا العنــف ومواصــلة تــوفري التــدريب لكافــة األطــراف الفاعلــة 

ويكتسـي تــوفري  . املعنـيني حبقـوق اإلنسـان وغريهـم يف مرحلـة مبكــرة أن يـردع أعمـال العنـف        
ات دقيقـة يف الوقـت املناسـب عـن العنـف اجلنسـاين أمهيـة                آليات رصد وإبالغ فعالة جلمع بيانـ      

أساسية سواء لتحديـد حـاالت الصـراعات املسـلحة احملتملـة أو لتـوفري املعلومـات عـن مـرتكيب                     
 .العنف
وإنىن أعرض اإلجراءات التالية على نظر جملس األمن والدول األعضاء وكيانات            - ٨٧

 :األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة
ــع         )أ(  ــراف الصــراعات املســلحة يف مجي ــى أط ــن الضــغط عل ــد م ــة مزي ممارس

األحيان، مبا يف ذلـك أثنـاء البعثـات وخـالل مفاوضـات السـالم، حلملـها علـى وضـع حـد                    
لكافة انتهاكات حقوق اإلنسـان املكفولـة للمـرأة والفتـاة، ومـن هـذه االنتـهاكات العنـف                   

 اجلنسي واجلنساين؛
اب فيما يتصل باإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم املرتكبـة           إهناء اإلفالت من العق    )ب( 

ضد اإلنسـانية وجـرائم احلـرب، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، وكفالـة امـتالك                      
احملاكم الدولية والوطنية للموارد الكافية وحصوهلا على اخلربة يف اجملال اجلنسـاين، وتـأمني         

خلاصـة مبراعـاة املنظـور اجلنسـاين حلمايـة      توفري التـدريب جلميـع موظفيهـا وتـوفري الـربامج ا        
 الضحايا والشهود حملاكمة املسؤولني عن تلك اجلرائم حماكمة أكثر فعالية؛

كفالة حصول مراقيب حقـوق اإلنسـان وغريهـم مـن املـراقبني علـى اخلـربة                  )ج( 
ــيت         ــائج ال ــدمي النت ــارات اجلنســانية وتق ــيت تراعــي االعتب ــات ال اجلنســانية وإجــراء التحقيق

 صلون إليها إىل اجمللس بانتظام؛يتو
وإنين أدعو اجلمعية العامة إىل كفالة توفري الـدعم البشـري واملـايل الكـايف للـربامج                  - ٨٨

الــيت تــوفر الرعايــة والــدعم مــن خــالل تقــدمي اخلــدمات القانونيــة واالقتصــادية والنفســية    
 .وخدمات الصحة اإلجنابية إىل الناجني من أعمال العنف اجلنساين

 
 حتسني مستوى التنفيذ -بعا را 

ينبغي أن تعاجل املسائل التالية على وجه التحديـد لزيـادة حتسـني مسـتوى تنفيـذ القـرار                    - ٨٩
 .يف شىت اجملاالت املتناولة يف الفروع السابقة) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
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 التوازن بني اجلنسني يف التوظيف -ألف  
 متثيل املرأة يف مراكز صنع القـرار        زيادة) ٢٠٠٠ (١٣٢٥من العناصر اهلامة يف القرار       - ٩٠

ويف هذا اإلطار، قدمت عـدة دول أعضـاء         . وتعزيز دورها ومسامهتها يف قضايا السالم واألمن      
تقــارير عــن مبــادرات وطنيــة هتــدف إىل حتســني التــوازن بــني اجلنســني ومتثيــل املــرأة يف الــدوائر  

فقـــد وضـــعت الـــدامنرك . يـــةاملدنيـــة والنظاميـــة وزيـــادة مشـــاركتها يف عمليـــات الســـالم الدول
وارتفعـت نسـبة النسـاء يف اجلـيش        . استراتيجية طويلة األمد لتجنيد النساء يف القـوات املسـلحة         

وفتحــت أملانيــا . ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ١٣ إىل ١٩٩٨ يف املائــة يف عــام ٦,٩الفرنســي مــن 
ــام النســاء يف صــفوف القــوات املســلحة     ــدى إســبانيا عــدد مــن   . كــل املســارات أم النســاء ول

املؤهالت تأهيال عاليا يشاركن كمراقبات دوليات يف العمليات االنتخابية ومتثـل النسـاء نسـبة               
ودأبت اململكة املتحدة بنشاط على نشـر       .  يف املائة من األفراد العاملني يف عمليات السالم        ١٥

ضــابطات للعمــل يف عمليــات الســالم، مــن بينــهن خــبريات رفيعــات املســتوى يف الشــؤون          
كمـا قـدمت عـدة بلـدان أخـرى، منـها األرجنـتني وأسـتراليا                . سانية أوفدن للعمـل بـالعراق     اجلن

وسويســرا ومــالوي، تقــارير عــن اجلهــود الــيت بذلتــها لزيــادة جتنيــد النســاء للعمــل يف عمليــات  
وعملت شرطية أسترالية رفيعة املستوى مفوضة للشرطة التابعة لألمـم املتحـدة            . السالم الدولية 

 .٢٠٠٤مايو / و أيار٢٠٠٣يونيه /يشيت يف الفترة املمتدة بني حزيران ل-يف تيمور 
 يف  ٥ يف املائة من األفـراد العسـكريني و          ١، شكلت النساء    ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران  - ٩١

املائة من أفراد الشرطة املدنية الذين عينتهم الدول األعضاء للخدمة يف عمليـات األمـم املتحـدة        
 ٢٧,٥وشـكلت النسـاء   . ٢٠٠٢ان النسبتان دون تغيري منذ عام وقد ظلت هات. حلفظ السالم 

يف املائة من األفراد املـدنيني الـدوليني املوجـودين حتـت مسـؤولية إدارة عمليـات حفـظ السـالم                     
 يف املائـة    ٢٤ وفوقهـا، مقابـل      ١ - يف املائة من األفراد املصـنفني يف الفئـة مـد             ١٢ و   )٢٦(إمجاال

 .)٢٧(٢٠٠٢يف عام  يف املائة على التوايل ٤,٢ و
ــرار   - ٩٢ ــا القـ ــات    ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ودعـ ــثالت ومبعوثـ ــاء ممـ ــن النسـ ــد مـ ــيني املزيـ إىل تعـ

 عمليـة   ٢٧ويف الوقت احلايل، تقود امرأتان اثنتني من عمليات السالم البالغ عددها            . خاصات
ث وتعمـل ثـال   . ومها عملية األمم املتحدة يف بوروندي وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا            

نساء نائبات للممـثلني اخلاصـني يف بعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق مـن حالـة حقـوق اإلنسـان يف                    
غواتيماال وبعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان وبعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف                    

 .جورجيا
ولتشــجيع اإلنــاث علــى الترشــح للعمــل يف عمليــات حفــظ الســالم، ضــمنت اإلدارة     -٩٣
وبـذلت اإلدارة أيضـا   . نات الشواغر عبارات حمددة موجهـة إىل املنظمـات املهنيـة النسـائية         إعال
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جهودا لزيادة متثيل النساء يف صفوف األفراد النظاميني العاملني حتت رعاية األمم املتحـدة مـن                 
 خالل مجلة من التدابري منها تسليط الضوء لدى التراسل مع البلدان املسـامهة بـالقوات وبـأفراد                

وينبغـي للـدول األعضـاء أن تبـذل جهـودا لزيـادة       . الشرطة على احلاجة إىل زيـادة عـدد النسـاء     
متثيل النساء ضمن األفراد العسكريني وأفراد الشـرطة الـذين تسـاهم هبـم وأن تسـعى إىل بلـوغ                    

 .مستويات تتناسب مع التمثيل الوطين
ــم املتحــد     - ٩٤ ــة األم ــة ملنظوم ــات اإلنســانية التابع ــني منســقي    ويف الكيان ــن ب ة، مل يكــن م

ويف مفوضــية األمــم . ٢٠٠٤أغســطس /الشــؤون اإلنســانية الثمانيــة عشــر أي امــرأة حــىت آب 
 يف املائــة مــن املــوظفني ٤٠املتحــدة لشــؤون الالجــئني وبرنــامج األغذيــة العــاملي، متثــل النســاء   

رادى والتزمـــت فـــ.  يف املائـــة علـــى التـــوايل مـــن مـــوظفي الفئـــات العليـــا٢٦ و ٢٣الفنـــيني و 
 يف  ٥٠وسـتمثل النسـاء ذوات املـؤهالت نسـبة        . الوكاالت بكفالة متثيل النساء ضمن موظفيهـا      

 يف املائـة مـن األفـراد    ٧٥املائة على األقل من األفراد املعينني يف برنامج األغذيـة العـاملي ونسـبة               
خلاصـة  كمـا شـجع مكتـب املستشـارة ا        . املعينني ملراقبـة املعونـات الغذائيـة علـى الصـعيد احمللـي            

ــاملرأة علــى توســيع قاعــدة التعــيني يف عمليــات الســالم لتغطيــة      للقضــايا اجلنســانية والنــهوض ب
املنظمات املهنية ومنظمات اجملتمع املدين على الصعيدين الـدويل والـوطين وعمـل بانتظـام علـى                 
ــثلني اخلاصــني        ــب املم ــية ومكات ــظ الســالم وإدارة الشــؤون السياس ــات حف ــد إدارة عملي تزوي

 العام بقوائم تضـم أمسـاء املرشـحات املناسـبات للعمـل كممـثالت ومبعوثـات خاصـات                 لألمني
 . وكموظفات عاديات يف عمليات السالم

ويف نظام املنسـقني املقـيمني الـذي يضـم مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة الـيت تعـىن                       - ٩٥
نتــهاء الصــراع، باألنشــطة الفنيــة املضــطلع هبــا مــن أجــل حتقيــق التنميــة يف فتــرة الــتعمري بعــد ا    

 ). فردا١٢٢ من أصل ٢٦أي  ( ٢٠٠٤أغسطس / يف املائة يف آب٢١شكلت املرأة نسبة 
ــا      - ٩٦ ــة التعــيني يف الوظــائف العلي ــز آليــات اســتهداف املــرأة يف عملي ومثــة حاجــة إىل تعزي

ومن هذه اآلليات االستعانة بوكاالت البحث عـن اإلخصـائيني          . جبميع جماالت السالم واألمن   
 التعيني؛ وختصيص األموال ألنشطة اإلعـالم الراميـة إىل اجتـذاب املرشـحات؛ وزيـادة                ألغراض

 .تطوير قاعدة البيانات اليت تضم أمساء املرشحات الاليت جرى التثبت من كفاءهتن
ولئن كان تعيني املرأة يف الفئات العليا أمرا هاما، فإنه ينبغي أن يصـبح الفهـم الواضـح                   - ٩٧

ة يف جمايل األمن والسالم معيـارا رئيسـيا لتعـيني كافـة املـوظفني يف الفئـات         للمنظورات اجلنساني 
وينبغي توفري التدريب يف جمال القضايا اجلنسانية جلميـع املـوظفني املوجـودين             . العليا واملتوسطة 

وتكتســي إحاطــة املمــثلني اخلاصــني  . يف مســتوى صــنع القــرار، ســواء كــانوا رجــاال أو نســاء  
 .نشر أمهية حامسةلألمني العام قبل ال
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وإنين أدعو الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة ومنظمـات اجملتمـع الـدويل إىل       - ٩٨
 :القيام مبا يلي

مواصــلة حتليــل العراقيــل الــيت حتــول دون زيــادة متثيــل املــرأة يف عمليــات    )أ( 
زيـادة  السالم وعمليات االستجابة اإلنسانية ووضع وتنفيذ استراتيجيات تعيني هتـدف إىل            

عدد النساء يف مجيع املستويات، خاصة يف مراكز صـنع القـرار، ومنـها الـدوائر العسـكرية       
 ودوائر الشرطة املدنية؛

إجياد جمموعـة مـن املرشـحات الالئـي مت التثبـت مـن كفـاءهتن لتعيينـهن يف                    )ب( 
 وظائف الفئات العليا لكفالة النشر السريع؛

 
ء اجلنسي من جانب موظفي الشؤون اإلنسـانية        منع االستغالل اجلنسي واالعتدا    -باء  

 وأفراد حفظ السالم والتصدي هلما
االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي شكالن من أشكال العنـف اجلنسـاين ميكـن ألي           - ٩٩

ويعتــرب تــورط مــوظفي األمــم املتحــدة،  . )٢٨( يف مركــز الســلطة أو الثقــة أن يرتكبــهما شــخص
ــدنيني أو ن   ــوظفني م ــى     ســواء كــانوا م ــداء اجلنســي عل ظــاميني، يف االســتغالل اجلنســي واالعت

السكان احملليني، أمرا مقيتا وغري مقبول بوجـه خـاص وعائقـا كـبريا حيـول دون بلـوغ أهـداف                     
 كشـفت بعثـة     ،٢٠٠٤مـايو   /ففـي أيـار   . املتعلـق حبمايـة املـرأة والفتـاة       ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار  

ــة ا    ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــدنيني   األمـ ــوظفني مـ ــا أن مـ ــاءات مفادهـ دعـ
وعسكريني أقدموا يف بونيا على استغالل الناس واالعتـداء علـيهم جنسـيا، ومـن هـؤالء النـاس                   

 .رتكبوهامومثل هذه االعتداءات جيب أن متنع وجيب أن حياسب . أطفال قاصرون
واختــذت بعــض الــدول األعضــاء مبــادرات للتصــدي لالســتغالل اجلنســي واالعتــداء     - ١٠٠

وضــعت فنلنــدا مدونــة ســلوك لبعثــات حفــظ الســالم تشــمل معلومــات عــن    حيــث  ،اجلنســي
ويـتم رصـد مدونـة السـلوك واختـاذ إجـراءات            . االستغالل اجلنسي وحتظـر اسـتغالل املومسـات       

 .فورية يف حال انتهاكها
ووضــعت األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، عــددا مــن التــدابري    - ١٠١
وأنشـأت  .  علـى التصـدي لالسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي مـن جانـب املـوظفني                  الرامية

اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت فرقـة العمـل املعنيـة باحلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء                 
اجلنسيني يف األزمات اإلنسانية اليت يرأسها كل من مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ومنظمـة              

بشأن التـدابري اخلاصـة للحمايـة      لألمني العام   إىل إصدار نشرة    أفضى  للطفولة، مما   األمم املتحدة   
فرقــة العمــل عــددا مــن األدوات اســتحدثت  و.)٢٨(مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي
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لتيسري تنفيذ مضامني النشرة من قبيـل املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة بالتنفيـذ وورقـات املعلومـات                   
ة باالســـتغالل اجلنســـي واالعتـــداء اجلنســـي اخلاصـــة باجملتمعـــات احملليـــة       النموذجيـــة املتعلقـــ 

وعـــالوة علــى ذلــك، ســيتم تعـــيني جهــات تنســيقية تعـــىن      . واســتمارات الــتظلم النموذجيــة   
باالســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي يف كــل كيــان مــن كيانــات األمــم املتحــدة ويف كــل     

لقطــري، ممــا ســيخلق شــبكة تكفــل تنفيــذ منظمــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة علــى الصــعيد ا
 .النشرة تنفيذا كامال يف سياقي الطوارئ والتنمية على السواء

وأحرزت إدارة عمليات حفظ السالم تقدما يف تنفيذ نشـرة األمـني العـام يف عمليـات                  - ١٠٢
حفظ السالم بتحسني مواد التدريب وآليات الـتظلم وإصـدار جمموعـة مـن توجيهاهتـا التأديبيـة                  

وعالوة على ذلك، هناك وظـائف      . اصة باألفراد املدنيني والعسكريني وأفراد الشرطة املدنية      اخل
خمصصة ملراقيب سلوك األفراد يف بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت وبعثـة األمـم                
ــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي هبــدف دعــم      ــة وعملي ــة الكونغــو الدميقراطي املتحــدة يف مجهوري

دارة حاليـا  تعمـل اإل و.  اليت تبذهلا البعثـات للتصـدي لسـوء السـلوك مـن جانـب األفـراد           اجلهود
على استعراض إجراءاهتا اخلاصة بالتصدي ألشكال االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي، مبـا              
فيها االجتار بالبشر، لتحسني قدرهتا على احلؤول دون وقوع هـذا املشـكل وكشـفه والتصـدي               

ومـع  . دورها يف التصـدي هلـذا املشـكل       إىل القيـام بـ    الـدول األعضـاء     دعـوة    و له واإلبالغ عنـه،   
 .ذلك، ال تزال هناك حتديات كربى

 وأؤكــد مــن جديــد اقتنــاعي بــأن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي يعتــربان   -١٠٣
سلوكني غري مقبـولني إطالقـا وأكـرر التزامـي بالتنفيـذ التـام للتـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن             

وأحث كـذلك الـدول األعضـاء       . تغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي الواردة يف نشريت      االس
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة ومنظمــات املعونــة ومنظمــات اجملتمــع  
املدين على الصعيدين الوطين والدويل على تطبيق نفس املعايري علـى أفـراد حفـظ السـالم،              

 .سكرية واملدنيةأفراد الشرطة العن فيهم مب
 

 التنسيق والشراكة -جيم  
يكتســي التنســيق أمهيــة أساســية لكفالــة التكامــل بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة وضــمان    -١٠٤

ــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة    . اســتخدام املــوارد اســتخداما فعــاال   وقــد تعاونــت ال
ى مجيع املستويات، اسـتنادا إىل      واجلهات الفاعلة من املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين عل        

فثمــة جمموعــة غــري رمسيــة تــدعى جمموعــة  . )٢٠٠٠ (١٣٢٥أســاليب مبتكــرة، لتنفيــذ القــرار  
 دولـة عضـوا،     ٢٥، وهي جمموعة تتزعمها كنـدا وتضـم حنـو           �صدقاء املرأة والسالم واألمن   أ�
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ــدويل    ــد التنســيق احلكــومي ال ــرار     تشــجع وتؤي ــذ الق ــل تنفي ــوارد وتعجي  ١٣٢٥وختصــيص امل
 . من جانب كيانات األمم املتحدة)٢٠٠٠(

واعترافا مبا قد يكون لتفعيل الترتيبات املؤسسية وحتسـني التعـاون مـن إسـهام كـبري يف           -١٠٥
اء أفرقــة عاملــة ضــ تنفيــذا كــامال، أنشــأ عــدد مــن الــدول األع  )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــذ القــرار 

اللجنــة الكنديــة للمــرأة ، أنشــأت كنــدا ٢٠٠١ففــي عــام . وأفرقــة عمــل علــى الصــعيد الــوطين
ــارة عــن ائــتالف وطــين يضــم برملــانيني وممــثلني مــن اجملتمــع املــدين       والســالم واألمــن وهــي عب

ويف كولومبيـا، أنشـأت     . وموظفني حكوميني ويركـز علـى الـدعوة والتـدريب وبنـاء القـدرات             
نسـني، فريقـا    وزارة اخلارجية، بالتعاون مع املكتب االستشاري الرئاسي املعين باملساواة بني اجل          

ويف . عامال معنيا باملرأة والسالم واألمن لدعم  مشاركة املـرأة يف جمـال تعزيـز السـالم يف البلـد            
، أنشـأت وزارات الـدفاع واخلارجيـة والداخليـة وشـؤون اململكـة يف هولنـدا فرقـة         ٢٠٠٣عام  

. )٢٠٠٠ (١٣٢٥عمل تعىن باملرأة يف حاالت الصراع وحفـظ السـالم كلفـت بتنفيـذ القـرار                 
يضم ممـثلني مـن الـوزارات املختصـة وأعضـاء اجملتمـع املـدين ملتابعـة                 منتدى  ويف النرويج، أنشئ    

 برملانيـات وممـثلني     ائـتالف وطـين يضـم     ويف أذربيجـان، أنشـئ      . )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ القرار   
، لزيـادة   �)٢٠٠٠ (١٣٢٥ائـتالف   � ُيـدعى    من املنظمات غري احلكوميـة ووسـائل اإلعـالم،          

ــالقرار  ــوعي ب ــات تســوية      ١٣٢٥ ال ــا يف ذلــك عملي ــرار، مب ــات صــنع الق ــرأة يف عملي  ودور امل
 .الصراع وبناء السالم

اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة أن تقــوم بــدور  مستشــاريت  إىل وطلبــُت -١٠٦
املنظـور اجلنسـاين يف     لتعمـيم مراعـاة      رائـد وتشـجع طائفـة واسـعة مـن اإلجـراءات دعمـا                ةدعو

وعملـت مستشـاريت اخلاصـة بانتظـام علـى تقـدمي       . االت منها جمال السـالم واألمـن  مجلة من اجمل 
تقارير مستكملة عن قضايا املرأة والسالم واألمن إىل اللجنـة التنفيذيـة للسـالم واألمـن وحثـت         

دعمـا ملستشـاريت اخلاصـة،      و. على دمج قضايا املساواة بني اجلنسني يف املناقشـات والتوصـيات          
 لكـي ينكـب علـى قضـايا        ٥ -برتبـة ف     موظف متفرغ التمويل لتعيني   ،  حكومة فنلندا قدمت  

 .)٢٩(السالم واألمن على مدى عام واحد
وتــرأس مستشــاريت اخلاصــة أيضــا فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة   -١٠٧

 اجلنسـني  والسالم واألمن التابعة للشبكة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملسـاواة بـني             
وقــد .  مــن كيانــات األمــم املتحــدة ومخــس منظمــات غــري حكوميــة كمــراقبني٢٠الــيت تضــم و

املنظــور اجلنســاين يف تعمــيم مراعــاة كفلــت فرقــة العمــل هــذه تطبيــق هنــج منســق علــى مســألة  
 ورصـدته   )٢٠٠٠ (١٣٢٥أنشطة السالم واألمن داخـل األمـم املتحـدة وأيـدت تنفيـذ القـرار                

ويسـرت وضـع   . الدول األعضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة هبـذا الشـأن        وأجرت اتصاالت مع    
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ومـن  . يف هذا اجملال  اجلنسانية لتقييم االحتياجات وقائمة بأمساء اخلرباء       املسائل  مذكرات بشأن   
األساســي أن تواصــل مستشــاريت اخلاصــة وفرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت القيــام بــدور  

ــام ل احــ ــذ الت ــع   )٢٠٠٠ (١٣٢٥لقــرار فز يف تشــجيع التنفي ــق مــع مجي ، وذلــك بالتنســيق الوثي
 .الكيانات العاملة يف جمال السالم واألمن

ومــن األمثلــة اجليــدة علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة لتنســيق دمــج القضــايا      -١٠٨
جابة ية واالسـت  ناجلنسانية يف جماالت العمل الفنية ما تقوم به فرقة العمل املعنية بالقضـايا اجلنسـا              

اإلنسانية وفرقة العمل املعنية باحلماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي التابعتان للجنـة             
الدائمة املشتركة بني الوكاالت والفريـق العامـل املعـين بالقضـايا اإلنسـانية التـابع لـدائرة األمـم                    

 .املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام
ابعــة لألمــم املتحــدة املعنيــة باملســاواة بــني اجلنســني يف  األفرقــة املواضــيعية التحققــتو -١٠٩

تـوفري منـهاج للتخطـيط      يف   مـن النجـاح      اقدر من الصراع، يف أفغانستان مثال،       البلدان اخلارجة 
 لكـن مـن     .األطـراف الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة         املشترك بـني كيانـات األمـم املتحـدة و         

ألفرقة املواضيعية حىت يتم التنسيق بني الوكـاالت       الضروري بذل مزيد من اجلهود لتعزيز هذه ا       
علـى مسـتوى امليـدان يف البلـدان         اجلنسـانية    اتعلى حنو منتظم وفعال ويوىل االهتمام للمنظور      

 .اخلارجة من الصراع
الفاعلـة علــى  األطـراف   وسـيلة فعالـة للــدعوة أهبـت    )٢٠٠٠ (١٣٢٥ويتـيح القـرار    - ١١٠

وينبغـي  . وشراكات والعمـل علـى حنـو منسـق تأييـدا لتنفيـذه            قامة حتالفات   إلخمتلف املستويات   
ومثة حاجة إىل حتسني التنسيق مع الكيانات احلكومية الدوليـة          . تعزيز هذا الزخم واحلفاظ عليه    

علــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي ومــع املنظمــات والشــبكات النســائية علــى الصــعيد   
 يف أنشـطة تعزيـز   ة اجلنسـاني  ات إدمـاج املنظـور    احمللي من أجل حتقيق أقصى قـدر مـن التقـدم يف           

 .السالم واألمن
 الـدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 عوأد وإنين -١١١

 : القيام مبا يليواجملتمع املدين إىل
 على مجيـع  )٢٠٠٠ (١٣٢٥حتسني التنسيق من أجل تيسري تنفيذ القرار        )أ( 

الفاعلة الرئيسـية علـى املسـتوى اإلقليمـي         األطراف  الشراكات مع   املستويات، لدى إقامة    
 ومع املنظمات والشبكات النسائية على املستوى احمللي؛

تعزيز األفرقة املواضيعية املعنية بالقضايا اجلنسانية يف البلدان اخلارجـة مـن             )ب( 
 الصراع من خالل كفالـة واليـات وصـالحيات واضـحة وتـوفري مـوظفني ذوي مسـتويات                 
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كافيــة مــن األقدميــة واخلــربة، ومــوارد كافيــة، وإتاحــة ســبل االســتفادة مــن خــدمات كبــار 
 .املديرين

 
 الرصد واإلبالغ -دال  

  من تقارير األمني العـام       ٢٦٤ يف   ة اجلنساني اتكشف حتليل أجري عن تناول املنظور      -١١٢
ــيت أُ   ــن ال ــاين  تعــدإىل جملــس األم ــرة مــن كــانون الث ــاير / يف الفت ــول إىل٢٠٠٠ين ســبتمرب / أيل

ــرأة والشــواغل      ،٢٠٠٣ ــددة إىل شــواغل امل ــا إشــارات متع ــيت وردت فيه ــارير ال  أن نســبة التق
 يف املائة من جممـوع التقـارير يف حـني بلغـت نسـبة التقـارير الـيت                   ١٧,٨اجلنسانية ال تزيد على     

دة  يف املائــة ونســبة التقــارير الــيت أشــارت إليهــا مــرة واحــ  ١٥,٢أشــارت إليهــا إشــارة طفيفــة  
وأشارت غالبية التقارير الـيت تناولـت القضـايا اجلنسـانية           . )٣٠( يف املائة  ٦٧تشر إليها البتة     مل أو

فـاعالت حمـتمالت يف عمليـات    بوصفهن أساسـا ضـحايا للصـراع ولـيس     إىل النساء والفتيات،    
اق وجـرى علـى نطـ     . بعـد انتـهاء الصـراع     الـتعمري   اإلنذار املبكر أو املصاحلة أو بنـاء السـالم أو           

بـالغ عـن   واسع تعميم مـذكرة علـى عمليـات دعـم السـالم يف املقـر وامليـدان لـدعم حتسـني اإل             
. ٢٠٠٤يوليــه /ومت اســتكمال التحليــل يف متــوز  . القضــايا اجلنســانية يف تقــارير األمــني العــام    

 مـن  ٢٣,٥ اجتاه حنو حتسن اإلبـالغ إذ أشـار       ٢٠٠٤ولوحظ يف الشهور الستة األوىل من عام        
 .القضاياهذه رات متعددة إىل التقارير إشا

يف مجيــع تقــارير جملــس األمــن إىل بالقــدر الكــايف مواصــلة كفالــة اإلشــارة املهــم ومــن  -١١٣
 والنهوض باملرأة مـن خـالل مجلـة مـن التـدابري منـها تـوفري بيانـات موزعـة                     ة اجلنساني اتاملنظور

 يف ة اجلنســانياتلــس أن يرصــد إدمــاج املنظــوراجملويــتعني علــى . اجلــنس والعمــرنــوع حســب 
 .التقارير اليت توفر أساسا هاما الختاذ القرارات

 بشــكل اعتيــادي يف مجيــع التقــارير    ة اجلنســانياتاعتــزم تضــمني املنظــور  إنــين و -١١٤
 .املواضيعية والقطرية اليت أقدمها إىل جملس األمن ومواصلة رصد التقدم احملرز

 .السالم واألمن على أساس سنويوأحث جملس األمن على استعراض مسألة املرأة و - ١١٥
 

 نشر املعلومات وتبادهلا -هاء  
علــى نطــاق واســع وتــرجم إىل واالســتفادة منــه  )٢٠٠٠ (١٣٢٥جــرى نشــر القــرار  -١١٦
وعقدت الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة          . )٣١( لغة تقريبا  ٦٠

طائفــة واســعة مــن املــوارد املفيــدة ملســاعدة    أنتجــتمــؤمترات عديــدة لزيــادة الــوعي بــالقرار و 
يف امليدان واجلمهور عامة على إدراك القضـايا اجلنسـانية          األطراف الفاعلة   واضعي السياسات و  

، بالتعـاون مـع اللجنـة املعنيـة         تضافت وزارة خارجية الـدامنرك    اسفقد  . يف سياق السالم واألمن   
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ــؤمتر      ــدويل، م ــى الصــعيد ال ــني اجلنســني عل ــن  �ا بشــأن باملســاواة ب ــرأة والســالم واألم يف � امل
وتعتــرب الســنغال والســويد وكنــدا واململكــة املتحــدة      . ٢٠٠٤ســبتمرب /كوبنــهاغن يف أيلــول 

وهولندا من الدول األعضاء اليت أعدت أو تنكب على إعداد تقارير هامـة عـن املـرأة والسـالم                   
وب الصـراعات وتسـويتها     واألمن ستوجه السياسات الوطنية فيما يتعلق بدور املرأة يف منع نش          

 .يف أعقاهباالتعمري و
ويف منظومة األمم املتحدة، أنشـأ صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة بوابـة موقـع                     -١١٧

.  باملرأة والسـالم واألمـن     ة لتكون مستودعا مركزيا للمعلومات املتعلق     )٣٢(على شبكة اإلنترنت  
وض بـاملرأة جمموعـة خاصـة مـن مـوارد        ووضع املعهد الدويل للبحث والتـدريب مـن أجـل النـه           
ومجعت فرقة العمل املشتركة بـني      . )٣٣(املعلومات املتعلقة باجلوانب اجلنسانية للصراع والسالم     

الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة والســالم واألمــن ســجال مــن املــوارد، يضــم مبــادئ توجيهيــة تنفيذيــة  
علق باملرأة والسالم واألمـن، أصـدره   ومواد تدريبية وأدلة وتقارير عن جماالت مواضيعية شىت تت 

ويف جمـال الـدعوة وزيـادة الـوعي، جعلـت إدارة شـؤون       .  كيانا من كيانات األمم املتحـدة      ٢٠
اإلعالم موضوع النساء باعتبارهن صانعات للسالم إحدى القصـص العشـر البـارزة غـري املبلـغ                 

 .عنها
 
 فاقاآلستنتاجات والا -خامسا  

 حتـوال   )٢٠٠٠ (١٣٢٥ت األربع اليت أعقبت اختاذ القـرار        شهد العامل يف السنوا    -١١٨
إجيابيــا يف فهــم أثــر الصــراع املســلح علــى املــرأة والفتــاة وأمهيــة مشــاركة املــرأة باعتبارهــا   

وقطعـت  . شريكة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع اجملـاالت املتصـلة بالسـالم واألمـن               
 الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين أشـواطا هامـة            الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واجلهـات      

يف تنفيذ القرار باختاذ مجلة من التدابري منها دمج املنظور اجلنسـاين يف السياسـات وأدوات                 
بيد أن احملك احلقيقي للتأكد من مـدى فعاليـة هـذه اجلهـود           . الربجمة وأنشطة بناء القدرات   

 مل يــدمج علـى حنــو منــهجي يف  لكـن املنظــور اجلنسـاين  . أرض الواقــعيتمثـل يف أثرهــا علـى   
وشـهد  . مراحل التخطيط والتنفيذ والرصـد واإلبـالغ يف أي مـن جمـاالت السـالم واألمـن                

جمال حفظ السالم واجملال اإلنسـاين أعظـم حتسـن مـن حيـث السياسـات اجلديـدة املعتمـدة               
ة ومـن التحـديات القائمـة زيـاد       . واخلربة اجلنسـانية املكتسـبة ومبـادرات التـدريب املتخـذة          

ويف جمـاالت منـع   . عدد النسـاء يف املراكـز العليـا لصـنع القـرار يف عمليـات حفـظ السـالم          
بعد انتـهاء الصـراعات، ال تشـارك املـرأة          التعمري  نشوب الصراعات ومفاوضات السالم و    

مشاركة كاملة وينبغي بذل املزيد من اجلهود حىت يكون تعزيز املساواة بني اجلنسني هدفا               
 . حتقيق السالم الدائمواضحا يف السعي إىل
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ــاء الصــراعات املســلحة       -١١٩ ــاة أثن ــرأة والفت ــوق اإلنســان للم ــز حق ــة وتعزي ــن ومحاي  م
والواقع أن أطراف الصراعات تتجاهل جتاهال صارخا القانون اإلنسـاين     . التحديات امللّحة 

وقانون حقوق اإلنسان وتظل النساء والفتيات عرضـة للعنـف اجلنسـي والعنـف اجلنسـاين                
ومن الالزم تعزيز االلتزام الدائم واجلهد الدؤوب       . ا من انتهاكات حقوق اإلنسان    وغريمه

، مـن أجـل وقـف    الفتيـان من خالل مجلة من التدابري، منها إقامة الشـراكات مـع الرجـال و           
 . العنف وإهناء اإلفالت من العقاب وإحالة مرتكيب أعمال العنف إىل العدالة

ة إىل زيــادة االهتمــام بــاملنظور اجلنســاين ومحايــة   الراميــهــودوقــد بــذلت معظــم اجل -١٢٠
. ص من خالل تقدمي التربعات    وحقوق اإلنسان للمرأة وتعزيز مشاركتها على أساس خمص       

يف تبــاطؤ وتــرية تنفيــذ القــرار علــى  املوجــودة علــى وجــه التحديــد  وأســهم نقــص املــوارد  
حتديـدا إلدمـاج   لعاديـة  وجيب علينا أن نكفل ختصيص موارد من امليزانية ا   . الصعيد العملي 

 .لمبادرات اليت تستهدف املرأة والفتاةلاملنظور اجلنساين و
النساء يف مجيع أحناء العامل حبماية حقوقهن وتذليل        ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥عد القرار   وَي -١٢١

العقبات أمام مشاركتهن على قدم املساواة مع الرجـال وبصـورة كاملـة يف صـون السـالم                  
ولبلوغ األهداف املنصـوص عليهـا يف القـرار،       . ن نفي هبذا الوعد   وعلينا أ . الدائم وتعزيزه 

ال بــد مــن تــوفر اإلرادة السياســية وتضــافر اجلهــود وضــمان املســاءلة مــن جانــب اجملتمــع    
وأحث جملس األمن والدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة ومنظمـات              . الدويل بأسره 

 ١٣٢٥جهودهـا مـن أجـل تنفيـذ القـرار      اجملتمع املدين على إعادة تأكيـد التزامهـا وتعزيـز         
جملـس  عـن طريـق     تنفيذا كامال، وأدعو إىل تأمني رصد التنفيذ بصـورة منتظمـة            ) ٢٠٠٠(

 .األمن
 

 احلواشي  
االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني وإسبانيا : الدول األعضاء اجمليبة على املذكرة الشفوية هي )١( 

وركينا فاسو والدامنرك والسنغال والسويد وسويسرا وفرنسا وأستراليا وأملانيا وبلجيكا وبنما وب
والفلبني وفنلندا وقرغيزستان وكندا وكولومبيا ومالطة ومالوي واململكة املتحدة والنرويج وهولندا 

 .والواليات املتحدة األمريكية
 الشؤون إدارة شؤون نزع السالح، وإدارة: كيانات األمم املتحدة اجمليبة على االستبيان هي )٢( 

حفظ السالم، وإدارة الشؤون عمليات االقتصادية واالجتماعية، وإدارة الشؤون اإلدارية، وإدارة 
السياسية، وإدارة شؤون اإلعالم، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية 

طاقة الذرية، ومنظمة ألغذية والزراعة، والوكالة الدولية للل  األمم املتحدةلغرب آسيا، ومنظمة
الطريان املدين الدويل، وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية 

اإليدز، ومكتب /والالسلكية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
، ومكتب الشؤون القانونية، تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

املتحدة للطفولة، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وصندوق األمم املتحدة األمم ومنظمة 
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اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومعهد 
تحدة للتدريب والبحث، واملعهد الدويل األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، ومعهد األمم امل

للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وجامعة األمم 
املتحدة، والبنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد 

 .اجلوية، واملنظمة الدولية للهجرة
 )٣( S/2002/1154. 
تقدم  (تقييم اخلرباء املستقلني: املرأة واحلرب والسلم�إليزابيث ريهن وإيلني جونسون سريليف،  )٤( 

 .٢٠٠٢، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، �)نساء العامل، اجمللد األول، نيويورك
 )٥( S/PRST/2001/31 و ،S/PRST/2002/32. 
بشأن كوت ) ٢٠٠٤ (١٥٢٨بشأن بوروندي و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٥انظر مثال قرارات جملس األمن     )٦( 

 .بشأن ليربيا) ٢٠٠٤ (١٥٠٩بشأن هاييت و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٢ديفوار و 
ونـداء الهـاي للسـالم، ومنظمـة اإلشـعار       Femmes Africa Solidarité)(التضـامن النسـائي األفريقـي     )٧( 

من أجـل اجتاهـات جديـدة وجلنـة املـرأة         الدولية ومركز املنرب النسائي الدويل ومنظمة العمل النسائي         
لالجئــات واألطفــال وشــعبة املــرأة بــاجمللس العــام هليئــات اخلدمــة الدينيــة العامليــة والكنيســة امليثوديــة  

ومـن األعضـاء املنتسـبني منظمـة العفـو الدوليـة            . املوحدة والرابطـة النسـائية الدوليـة للسـالم واحلريـة          
 .واملنظمة النسائية للبيئة والتنمية

 .٥٧/١٨٩ و ٥٧/١٧٦ و ٥٨/١٦٩ و ٥٨/١٩٦ و ٥٨/١٧٧قرارات اجلمعية العامة  )٨( 
 .٥٨/١٤٢قرار اجلمعية العامة  )٩( 
، الفصـل   )E/2004/27( ٧، امللحـق رقـم      ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،          )١٠( 

 .األول، الفرع الرابع
 )١١( S/2001/574- A/55/985. 
 )١٢( S/2003/888- A/58/365. 
 )١٣( A/57/864املرفق ،. 
 إطار ألحكام -اتفاقات السالم كوسيلة لتعزيز املساواة بني اجلنسني وكفالة مشاركة املرأة  )١٤( 

 .٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون، )EGM/PEACE/2003/REPORT(منوذجية 
، A/58/18( والتصويب ١٨رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق  )١٥( 

 ).Corr.1 و
 )١٦( S/2004/616. 
 )١٧( E/CN.6/2004/5. 
 ).www.ipu.int(االحتاد الربملاين الدويل  )١٨( 
 .www.un.org/womenwatch/osagi/meetings/2004/EGMelectoral/index.htmlانظر  )١٩( 
 )٢٠(  S/2004/634- A/58/868. 
 )٢١( S/2004/431. 
 )٢٢( S/2003/1053-A/58/546 و Corr.1. 
 .A/59/1انظر  )٢٣( 

http://www.ipu.int/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/meetings/2004/EGMelectoral/index.html
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 .E/CN.4/Sub.2/2004/35انظر  )٢٤( 
 .٢٠٠٤تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان الدويل لعام  )٢٥( 
 )٢٦( A/59/357. 
 )٢٧( A/57/447 
 )٢٨( ST/SGB/2003/13. 
 )٢٩( E/2004/CRP.3. 
حتليـــــل للمحتـــــــوى اجلنسانــــي فـــي التقارير اليت يقدمها األمني العام إىل جملس األمن، � )٣٠( 

مرب سبت/أيلول، مكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، �٢٠٠٣-٢٠٠٠
٢٠٠٣. 

 .www.peacewomen.orgانظر  )٣١( 
 )٣٢( www.womenwarpeace.org. 
 )٣٣( www.un-instraw.org. 
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