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 تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن  

 
 مقدمة - أوال 

، رحـب  )S/PRST/2005/52(يف البيان الذي أدىل به رئيس جملس األمـن باسـم الـس      - ١
، الـواردة   )٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار  ال خبطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنفيذ          الرئيس

 ).، املرفقS/2005/636(السالم واألمن يف تقرير األمني العام عن املرأة و
رئــيس  عمــال ببيــان ٢٠٠٥وقــد وضــعت خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة يف عــام    - ٢

طلـب فيـه الـرئيس باسـم الـس إىل           ، الـذي    S/PRST/2004/40جملس األمـن الـوارد يف الوثيقـة         
وتـوىل   ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار  الخطة عمل علـى نطـاق املنظومـة لتنفيـذ     أن يضع األمني العام 

إعداد اخلطة مكتب املستشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة، بتعـاون وثيـق مـع               
التابعــة الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني وفرقــة العمــل    

 مـن كيانـات      كيانـا  ٣٩املعنية باملرأة والسالم واألمـن، وتـستند إىل املـسامهات الـواردة مـن                هلا
 .املتحدة األمم

وتشمل خطة العمـل مجيـع جمـاالت العمـل الرئيـسية يف ميـدان املـرأة والـسالم واألمـن                       - ٣
ويف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تعكــس الواليــات املنــصوص عليهــا يف قــرار جملــس األمــن حيــث تقريبــا 

ــصلة   ــات الرئاســية ذات ال ــه    و.)١(البيان ــا جمموع ــضم م ــوفر إطــارا  إجــراء ٢٦٩ت ــشطة ، وت لألن
ومجعـت األنـشطة يف كـل جمـال مـن           . ٢٠٠٧-٢٠٠٥خـالل الفتـرة     املشتركة بـني الوكـاالت      

تعمـيم املنظـور    لوضع سياسات واستراتيجيات    ومثال ذلك   جماالت العمل حسب نوع العمل،      
عـــارف، اجلنـــساين، وبنـــاء القـــدرات، ودعـــم املنظمـــات النـــسائية احملليـــة، وإدارة األحبـــاث وامل

 .واخلدمات االستشارية

__________ 
 )١( S/PRST/2001/31 و S/PRST/2002/32 و S/PRST/2004/40. 
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إىل األمــني العــام باســم الــس، ، )S/PRST/2005/52(طلــب رئــيس الــس يف بيانــه و - ٤
القيــام ســنويا باســتكمال خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة، ورصــد واســتعراض تنفيــذها           

. ٢٠٠٦أكتـوبر  /لـس اعتبـارا مـن تـشرين األول    اإىل  وإدماجهـا، وتقـدمي تقـارير ـذا الـشأن     
 .لذلك التكليفا تقرير احلايل تنفيذويأيت ال

 
 أهداف استعراض التنفيذ ومنهجيته - ثانيا 

ــاملرأة      - ٥ ــسانية والنــهوض ب كلــف األمــني العــام مكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلن
بالقيــام باســتعراض تنفيــذ خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة ومراعــاة وجهــات نظــر اجلهــات    

لرئيـسية والـدول األعـضاء وأطـراف فاعلـة      صاحبة املـصلحة، مبـا فيهـا كيانـات األمـم املتحـدة ا         
 .أخرى غري تابعة لألمم املتحدة لكفالة اتباع ج شامل

كتـب علـى مـستوى تنفيـذ اخلطـة مـن جانـب              املولدى اسـتعراض خطـة العمـل، ركـز           - ٦
 وتقييم القدرات املؤسـسية، مبـا فيهـا إجـراءات الرصـد وتقـدمي التقـارير           ؛كيانات األمم املتحدة  

 منظــور جنــساين يف وإدراج) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بل ووســائل تعزيــز تنفيــذ القــرار  وســ؛واملــساءلة
 .مجيع جماالت العمل املشمولة باخلطة

ويف ضــوء هــذه األهــداف، طلــب مــن كيانــات األمــم املتحــدة تقــدمي معلومــات عــن      - ٧
 :سية الثالث التاليةجمموعات املسائل الرئي

االت العمل التنفيذيـة الرئيـسية، مبـا يف         اإلجنازات احملققة يف تنفيذ خطة العمل ضمن جم        • 
 تقدمي أمثلة عن املمارسات اجليدةذلك 

مـل،  قدرة املؤسسية والتنظيمية على تنفيـذ خطـة الع  بالالثغرات والتحديات فيما يتعلق     • 
 مبا يف ذلك الدروس املستفادة

يــل لتــصدي للتحــديات احملــددة وتعج الراميــة إىل اتوصــيات بــشأن اإلجــراءات املقبلــة   • 
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ القرار 

 .واســتعملت طــرق خمتلفــة جلمــع البيانــات وحتليلــها لكفالــة موثوقيــة النتــائج وصــحتها - ٨
 األمم املتحدة ومنظمات غـري حكوميـة، أجريـت عمليـة            كياناتوبتعاون مع الدول األعضاء و    
مجيــع  اســتبيانا شــامال علــى شــبكة اإلنترنــت أرســل إىل  تــضمنتتــشاورية مــن ثــالث مراحــل 

كيانات األمم املتحدة التسعة والثالثني الـيت سـامهت يف خطـة العمـل، وسلـسلة مـن املقـابالت                   
، وعقــد حلقــات نقــاش، مبــا يف ذلــك مــع الــدول األعــضاء  نظمــةمــع مــسؤولني وخــرباء مــن امل

 إىل ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١ويـشمل االسـتعراض الفتـرة مـن      .ومنظمات اتمع املدين
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ــران٣٠ ــه يو/ حزي ــشارة اخلاصــة       ٢٠٠٦ني ــب املست ــذي حــدده مكت ــهائي ال ــد الن ــو املوع ، وه
 .للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة مللء االستبيان

ــتبيان مـــن   - ٩ ــا مـــن أصـــل  ٢٩ووردت ردود علـــى االسـ ــا لألمـــم  ٣٩ كيانـ ــا تابعـ  كيانـ
ألمـم   مقابلـة مـع كبـار املـسؤولني علـى نطـاق منظومـة ا               ١٢وأجـرى فريـق التقيـيم       . )٢(املتحدة

، “١٣٢٥قـرار  الأصـدقاء  ”إحـداها مـع أعـضاء جملـس األمـن و       .املتحدة ونظـم حلقـيت نقـاش   
وأجريـت   .واألخرى مع فريـق املنظمـات غـري احلكوميـة العامـل املعـين بـاملرأة والـسالم واألمـن         

 .حبوث وثائقية مستفيضة للتثبت من االستنتاجات
 

 نتائج استعراض التنفيذ - ثالثا 
 ة يف ااالت املواضيعيةرز واملمارسات اجليدالتقدم احمل - ألف 

تشري الردود اجلماعية على االستعراض إىل أنه جيري االضطالع بقدر كبري من العمـل               - ١٠
ــة ومبتكــرة     ).٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيــذ القــرار  وكــثري مــن األنــشطة املــضطلع ــا مفيــدة وفعال

نصوص عليها يف خطـة العمـل علـى    وأحرز تقدم يف تنفيذ طائفة واسعة من األنشطة امل .ومهمة
وتـرد أدنـاه حملـة     .نطاق املنظومة، وإن كان بدرجات متفاوتة يف كل جمـال مـن جمـاالت العمـل    

 وهـذه  .عامة موجزة عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة املقررة يف كل جمال من جماالت العمل              
جمال من جماالت العمل املبينـة      باملهام والتوجهات احملددة يف إطار كل       ذات صلة   اللمحة العامة   

 .وتقدم أيضا أمثلة عن املمارسات اجليدة بالنسبة لكل جمال من جماالت العمل .يف اخلطة
 

 منع نشوب الصراعات واإلنذار املبكر - ١ 
ينــصب التركيــز بــصورة رئيــسية علــى زيــادة املــشاركة الكاملــة مــن جانــب املــرأة يف     - ١١

ــصراعات واختــاذ    ــع نــشوب ال ــذار املبكــر تراعــي    جهــود من ــة لإلن ــات فعال القــرار؛ ووضــع آلي
__________ 

، وإدارة الــشؤون إدارة شـؤون نـزع الـسالح   ، وعيـة إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتما  / شـعبة النـهوض بـاملرأة    )٢( 
واللجنــة االقتــصادية ، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة اإلعــالم،الــسياسية، و

، ومنظمــة األمــم املتحــدة  اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا ، وواالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ 
ومنظمـة  ، اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة     احملكمـة ، وحملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا   ، والألغذية والزارعة
، منـسق الـشؤون اإلنـسانية    مكتـب ، واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، والعمل الدولية

للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض مكتــب املستــشارة اخلاصــة ، وحلقــوق اإلنــسان الــسامية األمــم املتحــدة مفوضــيةو
، وبرنـامج األمـم املتحـدة       اإليـدز /برنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                ، و باملرأة

وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وموئـل األمـم املتحـدة،             ،  واليونسكو،  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   اإلمنائي،  
وصـندوق  ن الالجـئني، واليونيـسيف، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،          ومفوضية األمم املتحدة لـشؤو    

ــة، و    ــشراكات الدولي ــم املتحــدة لل ــدريب والبحــث   األم ــم املتحــدة للت ــد األم ــاملي  ، معه ــة الع ــامج األغذي ، وبرن
 .الدويل والبنك
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وتنظيم تدريب منهجي يف الـشؤون اجلنـسانية جلميـع املـوظفني العـاملني       االعتبارات اجلنسانية،
وقامــت إدارة الــشؤون الــسياسية بتيــسري   .يف جمــال اإلنــذار املبكــر ومنــع نــشوب الــصراعات  

الصراعات، مبا يف ذلك عـن طريـق إجـراء          مشاركة املرأة يف جهود اإلنذار املبكر ومنع نشوب         
مشاورات مـع مجعيـات نـسائية حمليـة بـشأن احلالـة الـسائدة علـى أرض الواقـع، وبإعـداد إطـار                   

ــو       ــستخدمه موظف ــسانية لي ــارات اجلن ــراع لالعتب ــسياسي م ــل ال ــن  دارة اإلللتحلي ــسؤولون ع امل
 إطـــار لتحليـــل وركـــز البنـــك الـــدويل علـــى إدراج املنظـــور اجلنـــساين يف .خمتلـــف القطاعـــات

الصراعات دف كفالة مجع البيانات املصنفة حـسب اجلـنس وحتليـل منـع نـشوب الـصراعات                
واسـتخدمت اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا املؤشـر األفريقـي        .حتليال مراعيا لالعتبارات اجلنسانية

ــرار       ــوطين للق ــذ ال ــة لرصــد التنفي ــسانية واإلمنائي ــدا ١٢يف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥للمــسائل اجلن  .بل
 يف إدمــاج املؤشــرات اجلنــسانية يف نظــم )اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وبــدأت 

اإلجراءات املبكرة الـيت وضـعت حـديثا حلـاالت الطـوارئ وجتريـب نظـام جلمـع                  /اإلنذار املبكر 
البيانات املتعلقة باإلنذار املبكر وحتليلها ونـشرها ـدف إعـداد سياسـات وبـرامج ملنـع نـشوب                   

وأجنـز صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ثالثـة         . تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية   الصراعات
وجنـح برنـامج    .مشاريع جتريبية متعلقة مبؤشـرات اإلنـذار املبكـر املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية      

األغذية العاملي يف إدراج التحليل اجلنساين يف آليته لتحليل أوجه الـضعف وحتديـد مواطنـه ويف                
م احتياجات األمن الغذائي يف حاالت الطـوارئ، كمـا أكمـل إدراج املنظـور اجلنـساين يف                   تقيي

وأجنـزت منظمـة العمـل الدوليـة      .مبادئه التوجيهيـة للتخطـيط للطـوارئ وأدواتـه لإلنـذار املبكـر      
ــا يف جمــال اإلنــذار املبكــر يف إطــار مــشروع حبثــي واســع النطــاق بــشأن تعزيــز التوظيــف       أحباث

ونظمت مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان سلـسلة      .من األزماتاستجابة ألزمة 
مــن الــربامج التدريبيــة يف جمــال منــع نــشوب الــصراعات موجهــة للمؤســسات الوطنيــة حلقــوق  

 .ا، وأوروبا ووسط آسيااإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي، وأفريقي
 

 صنع السالم وبناء السالم - ٢ 
ه االستراتيجي لألنشطة اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة على تعزيـز            تركز التوجي  - ١٢

بنــاء القــدرات يف هــذا اــال لكفالــة مــشاركة املــرأة مــشاركة كاملــة يف مجيــع مراحــل عمليــة   
وأصـدرت إدارة الـشؤون    .السالم، وال سيما يف املفاوضـات بـشأن اتفاقـات الـسالم وتنفـذيها     

أن املساواة بني اجلنسني واألهداف االستراتيجية لتعميم املنظـور         السياسية بيان سياسة عامة بش    
ــساين و ــود     مــصرفاســتحدثت اجلن ــشغيلي جله ــدعم الت ــسالم وأداة لل ــات عــن صــانعي ال  بيان
دارة تشجيع مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية عـن طريـق عقـد حلقـات                اإلوتواصل   .الوساطة

يف اآلونــة الــاليت انــتخنب  للنــساء الــدعم دراســية وحلقــات عمــل بــشأن بنــاء القــدرات وتقــدمي 
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الربملـــان يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، والالئـــي زادت أعـــدادهن خـــالل  لعـــضوية األخـــرية 
 .االنتخابات التشريعية األخرية

وقدم كل من إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق                 - ١٣
دعم ملشاركة املرأة يف االنتخابات يف هاييت وبورونـدي وليبرييـا           األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ال    

ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تقـدمي تـدريب للقيـادات ممـا أدى إىل                        
وعقـد كبـار قـادة البعثـات الـيت تـضطلع ـا إدارة         .زيادة مشاركة املرأة يف العمليات االنتخابية

وقـام صـندوق األمـم     . منتظمـة مـع ممـثالت البلـدان املـضيفة     عمليات حفظ الـسالم اجتماعـات  
ــسالم        ــصوماليات يف مفاوضــات ال ــسودانيات وال ــشاركة ال ــسري م ــرأة بتي ــائي للم املتحــدة اإلمن

نهجية وقائمة مرجعية يف جمال تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين موجهـة            لبيان امل وأصدر مذكرة   
 اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط      وجنحـت  .لبعثـة التقيـيم املـشتركة يف الـصومال    

اهلادئ يف وضع إطار برناجمي استراتيجي يركز على بناء القـدرات بـصورة تراعـي االعتبـارات                  
وأعـد املعهـد الـدويل للبحـث      .اجلنسانية يف البلدان اليت متر حبالة الصراع واخلارجة من الصراع

املــساواة يف  ”ايط اإلجـراءات الوطنيـة معنونـ   والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة دلــيال لتخطـ      
إدارة /وقامت شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنميـة       “األمن، وإضفاء الطابع اجلنساين على السالم     

الشؤون االقتصادية واالجتماعية باستكمال موقع شبكي تفاعلي على اإلنترنـت ميكـن البحـث              
ــد علــى     ــه حيتــوي علــى مــا يزي ــع نــشوب    حملــة مــوجزة ملنظ ٢٠٠٠في مــات تعمــل يف جمــال من

وعقـدت إدارة عمليـات حفـظ     .الصراعات وبناء السالم يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى    
الـشؤون  إدارة  السالم، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، و                

ــسياسية ــة     ، وال ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــسكو(منظم ــة  ، وبر)اليون ــامج األغذي ن
 خمتلفــة تــدريبالعــاملي، ومعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث، حلقــات عمــل ودورات    

ــرار     ــشأن القـ ــسانية بـ ــارات اجلنـ ــة لالعتبـ ــدنيني   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مراعيـ ــوظفني املـ ــدة املـ لفائـ
وأعـدت   .والعسكريني والعاملني يف اال اإلنساين، واملنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة واحملليـة    

األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، بتعـاون مـع شـركائها دورة تدريبيـة قياديـة موجهـة            ضيةمفو
األمــم  وجنحــت مفوضــية ).٢٠٠٠ (١٣٢٥تعلــق بتنفيــذ القــرار  عنــصرا يلالجئــات، مشلــت 

املتحدة لشؤون الالجئني يف تسهيل آليات التسريح يف كولومبيا إلدراج تدابري لضمان حقـوق              
 . على احلقيقة والعدالة والتعويضء واألطفال، يف احلصولالضحايا، وال سيما النسا

 
 عمليات حفظ السالم - ٣ 

ركزت كيانات األمم املتحـدة علـى وضـع سياسـات وأدوات تنفيذيـة لتـسهيل إدراج                  - ١٤
املنظور اجلنساين يف مجيـع اـاالت املواضـيعية والوظيفيـة حلفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك واليـات                      
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علــى تــوفري دورات تدريبيــة جنــسانية منتظمــة ألفــراد حفــظ الــسالم   بعثــات حفــظ الــسالم، و 
وقد وضعت إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، وهـي الكيـان الرائـد يف هـذا         .فئام ورتبهم جبميع

اــال، الــصيغة النهائيــة لبيــان للــسياسة العامــة وخطــة عمــل علــى نطــاق اإلدارة لتنفيــذ القــرار   
ــر ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ــليف املق ــو تكف ــة أم ــصنفة حــسب اجلــنس     مجل ــات امل ــها إدراج البيان ر من

وأنــشئت أيــضا فرقــة عمــل مــشتركة بــني  .وزيــادة توظيــف النــساء يف عمليــات حفــظ الــسالم
وشاركت مخـسون دولـة عـضوا يف حـوار حـول الـسياسات        .ااإلدارات لإلشراف على تنفيذه

النـساء ضـمن    نظمته إدارة عمليات حفظ السالم الستعراض االستراتيجيات دف زيادة عدد           
األفراد العـسكريني وأفـراد الـشرطة املنتـشرين يف بعثـات حفـظ الـسالم الـيت تـضطلع ـا األمـم                

ــة      .املتحــدة ــة وإدارة التنمي ــعبة اإلدارة العام ــسالم، وش ــظ ال ــات حف إدارة /وقامــت إدارة عملي
امج الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وبرنـ           

، عـن   مـن الكيانـات  وغريهـا  اإليـدز /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية  
التـدريب املوجهـة للبلـدان املـسامهة     مـواد  طريق مبادرات خمتلفـة، بـإدراج املنظـور اجلنـساين يف         

ورا توعية حفظـة الـسالم بالعالقـات بـني اجلنـسني والتغـيريات يف أد              بغية  بقوات وبأفراد شرطة    
ــسني  ــن  نتيجــةَاجلن ــاة م ــصراعاملعان ــسانية      . ال ــضايا اجلن ــشارة اخلاصــة للق ــب املست ــام مكت وق

والنهوض باملرأة بإعداد نسخة مستكملة لقائمـة مـوارد األمـم املتحـدة املتعلقـة بـاملرأة والـسالم           
 ت أيضا تطورات إجيابية فيما يتعلق بإقامة وتعزيز شبكة املستشارين يف الـشؤون            وقعو .واألمن

اجلنسانية ومنسقي الشؤون اجلنسانية والوحدات املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية يف عمليـات حفـظ                
ــسالم   ــاء ال ــسالم وبن ــشؤون      .ال ــشارين يف ال ــة مست ــسالم مثاني ــات حفــظ ال ــدى إدارة عملي ول

يف البعثـات املتعـددة األبعـاد ولـديها منـسقون للـشؤون             علـى أسـاس التفـرغ       اجلنسانية يعملـون    
األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان منـسقني للـشؤون     وعينت مفوضية .البعثات املتبقيةاجلنسانية يف 

 .اجلنسانية يف مجيع أقسام حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم
 

 االستجابة اإلنسانية - ٤ 
ــرامج       ت - ١٥ ــع ب ــساين يف مجي ــى إدراج املنظــور اجلن ــشطة األمــم املتحــدة أساســا عل ركــز أن

تتـوىل الفرقـة العاملـة املعنيـة     و .لى تقدمي الـدعم التـشغيلي يف هـذا الـصدد    املساعدة اإلنسانية وع
واملـساعدة اإلنـسانية التابعـة للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، الـيت           بالشؤون اجلنـسانية 

منسق الشؤون اإلنـسانية ومنظمـة الـصحة العامليـة، زمـام الريـادة يف        يشارك يف رئاستها مكتب
اخــتالف االحتياجــات وتكــافؤ  :النــساء والفتيــات والفتيــان والرجــال ”وضــع كتيــب بعنــوان 

ويقــدم الــدليل توجيهــات  “دليــل يف الــشؤون اجلنــسانية للعــاملني يف اــال اإلنــساين .الفــرص
متعلقة بالتحليل اجلنساين واإلجراءات الرامية إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف قطاعـات         
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وبقيـادة برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك       .ت لقيـاس التقـدم احملـرز   املـساعدة، إضـافة إىل مؤشـرا   
اإليــدز، وضــعت اللمــسات األخــرية علــى برنــامج عمــل /املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين بتوســـيع نطـــاق التـــدخالت املتعلقـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة    
األمـم املتحـدة    ونفـذت مفوضـية   .ل اإلنسانية للسكاناإليدز الرامية إىل معاجلة الشواغ/البشرية

ــات        ــوع يف العملي ــوع اجلــنس والتن ــسن ون ــارات ال ــاة اعتب ــشؤون الالجــئني اســتراتيجية مراع ل
وأدرج برنامج األغذيـة العـاملي املنظـور اجلنـساين يف أنـشطته الربناجميـة وقـدم         .امليدانية األربعني

وأعـد صـندوق    .ت وبـرامج األمـن الغـذائي الوطنيـة    املساعدة إلدراج البعد اجلنـساين يف سياسـا  
ــشمل         ــسانية، ي ــة ألغــراض االســتجابة اإلن ــسياسات الربناجمي ــيال لل ــسكان دل ــم املتحــدة لل األم

ــرار    ــذ الق ــام بتــ ، و)٢٠٠٠ (١٣٢٥توجيهــات عــن تنفي ــا جمموعــه  يدرق ــردا  ٧٥٠ب م مــن ف
ساعدة التقنية للوزارة الوطنيـة      امل ميقدتو، السودان،   العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف دارفور      

 .لشؤون املرأة يف غواتيماال لوضع خطة العمل الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن
 

 إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراعات - ٥ 
تــستهدف أنــشطة األمــم املتحــدة وضــع وتطبيــق سياســات لتعمــيم البعــد اجلنــساين يف   - ١٦

ر وإعــادة التأهيــل بعــد انتــهاء الــصراعات ويف التــدريب علــى مراعــاة        بــرامج إعــادة اإلعمــا  
ــار          ــادة اإلعم ــشأن إع ــرار ب ــل صــنع الق ــرأة يف حماف ــشاركة امل ــز م ــسانية وتعزي ــارات اجلن االعتب

وقــد أظهــرت أنــشطة كيانــات األمــم املتحــدة يف أفغانــستان   . واإلدارة بعــد انتــهاء الــصراعات
اطيــة وســري النكــا والعــراق وطاجيكــستان كوســوفو  وإندونيــسيا ومجهوريــة الكونغــو الدميقر

ــة معاجلــة الفــوارق القائمــة بــني اجلنــسني مــن خــالل تعمــيم منظــور      ) صــربيا( ــا أمهي وكولومبي
جنساين يف سياسات وبرامج إعادة اإلعمار املرتبطة بتقدمي املـساعدة التقنيـة والتـدريب عمومـا                

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي استعراضـا        وقد اختتم   . يف جماالت مثل العمالة والصحة والتعليم     
شامال للوضع اجلنساين ملكتبـه املعـين مبنـع األزمـات واإلنعـاش يـشكل األسـاس لعمليـة ختطـيط                     

واعتمـد برنـامج األمـم املتحـدة     . استراتيجي تؤدي إىل اسـتراتيجية للجنـسني متعـددة الـسنوات     
شطته، مبا يف ذلك براجمـه التقييميـة   للبيئة خطة عمل جنسانية لتعميم منظور جنساين يف مجيع أن   

وقــام الربنــامج، إضــافة إىل ذلــك، بــإجراء اســتعراض، مــن منظــور  . ملــا بعــد انتــهاء الــصراعات
جنساين، لدليل لصنع القرار والضطالع املمارسني بتحليل تأثري تشريد السكان يف ليربيـا علـى     

 لـشؤون الالجـئني يف بـرامج        وشرعت منظمة العمل الدولية مـع مفوضـية األمـم املتحـدة           . البيئة
لتنظيم املشاريع للنساء العائدات والالجئـات يف أنغـوال وموزامبيـق، ونـشرت الدراسـة املعنونـة           

وأدخــل . “بنـاء قــدرات تنظـيم املــشاريع للنــساء العائـدات والالجئــات يف أنغـوال وموزامبيــق    ”
الفريــق العامــل املعــين  /يــةالبنــك الــدويل بعــدا جنــسانيا يف تقيــيم جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائ   
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جلـان املـساواة والعـدل بـني اجلنـسني          ”باالحتياجات بعد انتـهاء الـصراع وأعـد دراسـة بعنـوان             
وأســـفرت أنـــشطة صـــندوق البنـــك الـــدويل االســـتئماين ملـــا بعـــد انتـــهاء . “وتقـــصي احلقـــائق

ل،  امرأة يف العـراق ممـن تلقـني تـدريبا علـى عمـ              ٥٣٤ يف املائة من     ٧٥الصراعات عن حصول    
.  مركـز حملـو األميـة يف كوسـوفو         ١٣٠ امـرأة يف     ٢ ٣٠٠ووصول مشروع حمو أميـة املـرأة إىل         

وقدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا خدمات مـشورة لـوزاريت شـؤون املـرأة يف        
العراق وفلسطني، ووضعت برناجمـا بـشأن البيانـات املـصنفة حبـسب اجلـنس للعـراق، ونظمـت                   

وأنـشأ املعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن       . للمـرأة يف العـراق ولبنـان    حلقات عمـل عديـدة      
أجل النهوض باملرأة قسما على اإلنترنت عن إصالح قطـاع األمـن وقـام بتنـسيق شـبكة عامليـة                    

 عـضوا   ١٥٠إلكترونية للممارسني واألكادمييات ووكاالت األمم املتحدة تضم مـا يزيـد علـى              
رنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة          وأصبحت الشراكة بني ب   . عرب العامل 
اإليــدز وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة     /البــشرية

وإدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم يف ســـرياليون مثــــاال للممارســــة اجليـــدة يف معاجلـــة املـــسائل   
 يف إعـادة اإلعمـار بعـد انتـهاء الـصراع وجـرت          اإليـدز /اجلنسانية وفريوس نقص املناعة البشرية    

ويف ســرياليون أيــضا يــسرت إدارة . حماكاــا يف أنغــوال ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وليربيــا
عمليات حفظ السالم إيفاد بعثة إلجراء تقييم تقين إلعداد توصيات ترمـي إىل زيـادة مـشاركة     

 .املرأة يف العملية السياسية
ــامج   - ١٧ ــشرية   وأجــرى برن ــسانيا  ) املوئــل(األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب استعراضــا جن

إلدارة الكــوارث يف أفريقيــا كــي حيــدد إىل أي مــدى أُدخلــت القــضايا اجلنــسانية يف سياســات  
بـصفة منتظمـة حلقـات      ) الفـاو (ونظمت منظمة األغذية والزراعـة      . وممارسات إدارة الكوارث  

االت الطوارئ السـتكمال معلومـام عـن األدوات         عمل وتدريب للموظفني الفنيني املعنيني حب     
إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة       /وقدمت شـعبة النـهوض بـاملرأة      . واملنهجيات اجلنسانية 

مساعدات تقنية حلكومات ليربيا وسرياليون وأفغانستان بشأن تنفيذ اتفاقية القـضاء علـى مجيـع      
االعتبـارات اجلنـسانية والـصراع      ”ال بـشأن    وأعـدت اليونـسكو دلـي     . أشكال التمييز ضـد املـرأة     

وأحـرزت  . جلنوب آسـيا ونظمـت حلقـة عمـل تدريبيـة للـصحافيات يف موريتانيـا               “ والصحافة
 إدارة عمليات حفظ السالم تقـدما يف مواجهـة   –دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام  

 املتعلقة باأللغام من خالل وضـع       االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات يف مجيع برامج األعمال       
ــربامج األعمــال املتعلقــة باأللغــام، مت توزيعهــا عــن طريــق       ــسانية ل ــة جن ــادئ توجيهي وتنفيــذ مب
الــربامج الــيت تــديرها وتــدعمها األمــم املتحــدة علــى املمــثلني اخلاصــني لألمــني العــام يف البلــدان  

م سلــسلة مــن حلقــات العمــل  املتــضررة مــن األلغــام ومــن املخلفــات احلربيــة املتفجــرة، وتنظــي  
 .التدريبية اجلنسانية
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 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج - ٦ 
ركــزت كيانــات األمــم املتحــدة علــى حاجــات النــساء والفتيــات يف مجيــع الــسياسات  - ١٨

ــساين     ــدريب يف اــال اجلن ــوفري الت ــصلة وعلــى ت ــربامج ذات ال ــات األمــم  . وال إذ أخــذت كيان
دارة شؤون نزع السالح والبنك الدويل واليونيـسيف وإدارة عمليـات حفـظ        املتحدة، مبا فيها إ   

السالم ومنظمة العمل الدولية، تركز بشكل متزايـد علـى األبعـاد اجلنـسانية يف العناصـر الثالثـة        
لعمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وذلــك مــن خــالل إعــداد مــشاريع وبــرامج  

. ن مرتبطات يف السابق بالقوات املقاتلـة واجلماعـات املـسلحة    خاصة للنساء والفتيات الاليت ك    
وأمت الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج   
وضع مادة العنصر املتعلقة مبعايري عمليـات نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج املتكاملـة                   

. إعـادة اإلدمـاج    سانية وعمليـات نـزع الـسالح والتـسريح و         فيما خيص املرأة واالعتبارات اجلنـ     
إعـادة اإلدمـاج     ويستكمل فريق التدريب على العمليـات املتكاملـة لـرتع الـسالح والتـسريح و              

ووفرت إدارة شؤون نزع السالح تدريبا للربملانيني ومستـشاريهم         . إعداد استراتيجية للتدريب  
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب    بــشأن إدخــال بعــد جنــساين يف صــلب التــشريع   يف أمريكــا الالتيني

ــة   ــلحة الناري ــوطين لألس ــم املتحــدة يف       . ال ــة األم ــائي وبعث ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم وشــرع برن
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة يف تنظــيم محلــة لرفــع  

الـشواغل اجلنـسانية يف الربنـامج الـوطين         الوعي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لكفالة إدخـال         
ونظمت إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج األمـم        . لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

 .املتحدة اإلمنائي محالت مماثلة يف ليربيا والسودان
 

 منع العنف اجلنساين ومواجهته يف الصراعات املسلحة - ٧ 
رفع الـوعي والتـدريب وكـذلك علـى رصـد العنـف             ينصب التركيز االستراتيجي على      - ١٩

. اجلنساين والتحقيق فيه وتوثيقـه واإلبـالغ عنـه، وعلـى تقـدمي املـساعدة للـضحايا النـاجني منـه                    
وقــد أُحــرز تقــدم يف إعــداد مبــادئ توجيهيــة وكتــب دليــل بــشأن كيفيــة إدمــاج منــع العنــف      

اريع املتعـددة القطاعـات، وذلـك       اجلنساين ومعاجلته يف مشاريع الصحة والتعليم والعدالة واملـش        
على يد فريق فرعي لقوة العمل التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة باجلوانـب            

ــسانية، مبــساعدة مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان     ــسانية واملــساعدات اإلن وقــررت . اجلن
دة يف العمليـات امليدانيـة      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تطبيق إجراءات تنفيذية موحـ         

وأعد صـندوق   . ملنع ومعاجلة العنف اجلنساين ونشرت القائمة املرجعية للمديرين لرصد التنفيذ         
ــسيا          ــساين يف إندوني ــف اجلن ــشأن العن ــة ب ــضا مخــس دراســات حال ــسكان أي ــم املتحــدة لل األم

بـارات   ليـشيت وكوسـوفو وفلـسطني وسـرياليون، ونظـم دورات تدريبيـة بـشأن االعت              - وتيمور
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ــسانية ــاملرأة  . اجلن ــة ومكتــب   /وأعــدت شــعبة النــهوض ب ــشؤون االقتــصادية واالجتماعي إدارة ال
املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية دراسة عن مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة، وفـرت حتلـيال                 

. معمقا جلميع أشكال ذلك العنف، مبا فيها مـا يقـع منـها قبـل نـشوب الـصراع وأثنـاءه وبعـده          
احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة مــساعدة جلهــاز القــضاء يف روانــدا مــن خــالل  وقــدمت 

وقـدمت مفوضـية األمـم      . عمليات ندب مؤقت ومنح تدريب داخلية يف جمـال أنـشطة احملكمـة            
املتحــدة لـــشؤون الالجـــئني وإدارة عمليــات حفـــظ الـــسالم مــساعدة فنيـــة يف إعـــداد قـــوانني    

ــدة يف ل   ــرياث اجلدي ــصاب وامل ــااالغت ــم      . يربي ــصندوق األم ــة ل ــشراكة التابع ــادرة ال ــدمت مب وق
ــاملرأة          ــهوض ب ــم املتحــدة للن ــديرها صــندوق األم ــيت ي ــف ال املتحـــدة االســتئماين ملكافحــة العن

وقـدم صـندوق    . مساعدة كانت احلاجة إليها شديدة للنساء املعرضات خلطـر العنـف اجلنـساين            
ب يف دارفـور مكنـت املرافـق الـصحية          األمم املتحدة للسكان جمموعـات مـواد لعـالج االغتـصا          

 . من ضحايا االغتصاب٢٠ ٠٠٠من تقدمي الرعاية السريرية لـ 
 

منع االستغالل واالعتداء اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد والشركاء            - ٨ 
 املتصلني ا ومواجهته

ليــة لروانــدا واحملكمــة  قــدمت كيانــات األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدو    - ٢٠
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنـامج األمـم املتحـدة              
اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الـشؤون الـسياسية واليونيـسيف ومفوضـية األمـم                

 األغذيـة العـاملي،   املتحدة لشؤون الالجئني ومعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث وبرنـامج            
تقارير عن التـدابري املتخـذة لتوعيـة املـوظفني جبميـع القواعـد واللـوائح ذات الـصلة باالسـتغالل             

وقـد أُدخلـت نـشرة    . واالعتداء اجلنسيني مبـا يف ذلـك بواسـطة عناصـر وأدوات تدريبيـة حمـسنة        
ــام   ــة ST/SGB/2003/13األمــني الع ــن االســتغال   ”، املعنون ــة م ــدابري خاصــة للحماي ــسي ت ل اجلن

، يف شــروط تعــيني شــرطة األمــم املتحــدة ومراقبيهــا العــسكريني واخلــرباء  “واالعتــداء اجلنــسي
اآلخرين املوفدين يف مهام ومتطوعي األمم املتحدة فضال عن مجيع عقود اخلـرباء االستـشاريني               

لــسالم وأعــدت فرقــة العمــل املعنيــة مبــساعدة الــضحايا، والتابعــة للجنــة التنفيذيــة ل. واملتعاقـدين 
اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، اليت يتوىل قيادا مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية               /واألمن

واليونيــسيف، مــشروع بيــان للــسياسة واســتراتيجية شــاملة لتقــدمي املــساعدة والــدعم لــضحايا   
ــصلة         ــراد ذوي ال ــم املتحــدة واألف ــوظفي األم ــب م ــن جان ــسيني م ــداء اجلن ــتغالل واالعت . االس

ــدت ــارات     وأعـ ــتم باالعتبـ ــتراتيجي ـ ــه االسـ ــالم والتوجيـ ــواد لإلعـ ــالم مـ ــؤون اإلعـ  إدارة شـ
اجلنسانيـة، لنشرها على مجيـع بعثـات حفـظ الـسالم، وتقـضي بعـدم التـسامح إطالقـا يف شـأن                      

وأنشأت إدارة عمليات حفظ السالم أفرقة للـسلوك والتأديـب          . االستغالل واالعتداء اجلنسيني  
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وأنـشأت إدارة شـؤون نـزع الـسالح اللجنـة           . ين عمليات حلفظ السالم   يف مقار اإلدارة ويف مثا    
 .األخالقية والتأديبية الختاذ اإلجراءات الالزمة واإلبالغ عن أي سلوك غري أخالقي مدعى به

 
 الثغرات والتحديات املؤسسية والتنظيمية -باء  

ــة مــن تنفيــذ خطــة الع     - ٢١ ــة الراهن ــيم اإلجيــايب عمومــا للمرحل مــل علــى نطــاق  رغــم التقي
فعــدم االســتقرار وعــدم األمــن؛ . املنظومــة، حــدد االســتعراض عــددا مــن الثغــرات والتحــديات

والعنف، مبا فيه العنف اجلنساين؛ والفقـر والتمييـز وقـصور الدميقراطيـة واإلفـالت مـن العقـاب                   
. وضعف املؤسسات العامة ثغرات ظهرت عامـة يف حـاالت الـصراع ومـا بعـد انتـهاء الـصراع              

ة إىل ذلك، حدد عدد مـن الثغـرات والتحـديات املؤسـسية املـشتركة يف التنفيـذ اجلـاري                    وإضاف
وكُــشف بعــضها، مثــل املــساءلة والتــرابط والتنــسيق، عــن حتــديات أوســع نطاقــا . خلطــة العمــل

ويتعلــق بعــضها . تواجههــا كيانــات األمــم املتحــدة خــارج نطــاق جمــال املــرأة والــسالم واألمــن 
وقـد أسـهمت املقـابالت مـع        . ي لألنـشطة احملـددة يف اخلطـة وباخلطـة ذاـا           اآلخر بالتنفيذ الفعل  

كبار مسؤويل األمم املتحدة ومناقشات أفرقـة التركيـز مـع الـدول األعـضاء وجمتمـع املنظمـات                   
غري احلكومية يف تعميق تفهم الثغرات والتحديات اليت حتول دون التنفيذ الكامـل خلطـة العمـل           

 .كن جتميع ثغرات التنفيذ يف الفئات التاليةومي). ٢٠٠٠ (١٣٢٥والقرار 
 

 القدرات - ١ 
أبلغ عدد من الكيانات عـن عـدم تفهـم موظفيهـا بـصورة وافيـة ملفـاهيم مثـل التحليـل                       - ٢٢

ويف املقـابالت أكـد كـثري مـن كبـار املـوظفني بـصفة خاصـة         . اجلنساين وتعميم البعـد اجلنـساين    
. نــساين إىل تــدابري برناجميــة بــسبب نقــص اخلــربة علــى الــصعوبات يف ترمجــة تعمــيم املنظــور اجل

وأفــادت بعــض الكيانــات بــأن هنــاك شــعورا عامــا بــأن مثــل هــذه اخلــربة ليــست دائمــا شــرطا   
ويف كيانــات . أساســيا علــى مــستوى الوحــدات والكيانــات املــشتركة يف تنفيــذ خطــة العمــل    
ى اســتخالص أخــرى، وحــىت حيثمــا تــوافرت نتــائج مــن حتليــل جنــساين، مل تكــن القــدرة علــ   

وهنــاك أدوات أخــرى . النتائـــج مــن هــذا التحليــل واســتخدامها متــوفرة بقــدر كــاف عمومــا   
ــستخدمة         ــسانية، مل تكــن م ــة اجلن ــسانية واملراجع ــة اجلن ــل امليزن ــساين، مث ـــور اجلن ـــم املنظ لتعمي

 .بشكـل فعال
ــساين، وخاصــة       - ٢٣ ــساين ولتعمــيم املنظــور اجلن ولعــدم وجــود فهــم مــشترك للوضــع اجلن
ــسياسات علــى حنــو يراعــي       ل ــربامج وصــنع ال ــار خطــرية علــى ختطــيط ال ــي، آث تطبيقهمــا العمل

ويف ظل ما شهدته السنوات األخرية من تزايـد الـوعي بآثـار الـصراعات       . االعتبارات اجلنسانية 
علــى املــرأة، ســعى الكــثري مــن بــرامج ومــشاريع خطــة العمــل إىل التركيــز علــى املــرأة وحماولــة   
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بيـد أن هـذه     . اا اخلاصة يف جماالت الصحة والتعليم واحلصول على املوارد        االستجابة الحتياج 
الــنهج وحــدها أخفقــت يف معاجلــة القــضايا اإلطاريــة األوســع نطاقــا الــيت تكمــن وراء مــيش   

ــاء   . املـــرأة يف عمليــات إقــرار الــسالم واألمــن   فتــصاعد وقــوع العنــف اجلنــساين ضــد املــرأة أثن
 انتهاء الـصراع كـان عـامال واضـحا جـدا أسـهم يف الـدعوة إىل        الصراعات ويف أوضاع ما بعد   

تعميم منظور جنـساين، وإن كـان التركيـز ظـل منـصبا علـى املـرأة وأخفـق يف التركيـز بدرجـة                        
 .كافية على دور الرجل

وقد رأت اجلهات ايبة أن عدم كفاية اسـتخدام املـشورة واخلـربة التقنيـة املوجـودتني                  - ٢٤
نــاك إمجــاع بينــها علــى اإلشــارة إىل أن إحلــاق مستــشارين جنــسانيني   وكــان ه. يــشكل حتــديا

 من جانب إدارة عمليـات حفـظ الـسالم كـان إجنـازا مـن اإلجنـازات                  )٣(بعمليات حفظ السالم  
الكربى يف تنمية القـدرات عـرب منظومـة األمـم املتحـدة، حيـث أسـهم إسـهاما إجيابيـا يف تنفيـذ                  

 قلـة االسـتفادة مـن خـربة املستـشارين اجلنـسانيني يف       بيـد أن التقـارير أشـارت إىل       . خطة العمل 
وإضافة إىل ذلك، فقد جرى تعيني كثري مـن هـؤالء املستـشارين اجلنـسانيني       . كثري من األحيان  

 .يف مستويات دنيا مبا حيول دون وصوهلم إىل كبار املسؤولني
ــشار      - ٢٥ ــشعرون أن خــربة املست ــضا أــم ي ــون أي ة اخلاصــة ويف نفــس االجتــاه، أوضــح ايب

للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة بصفتها رئيسة الشبكة املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة                 
واملساواة بني اجلنسني، ال تستغل بدرجة كافية، وأن اخلـربة اجلنـسانية املتـوافرة يف كـل املنظومـة                   

 .ملنظمات وفيما بينهاكثريا ما تستبعد عموما من التيار العام لعمليات صنع القرار داخل ا
وأشــارت اجلهــات ايبــة إىل أن ثغــرة هامــة يف جمــال القــدرات تتمثــل يف عــدم وجــود  - ٢٦

نظام إلدارة املعارف واملعلومات على نطاق املنظومة يستخدم كمستودع للممارسـات اجليـدة           
مـات  وأبلغت كيانات تنفيذية كـثرية عـن حاجتـها إىل نـشر أفـضل للمعلو          . والدروس املستفادة 

ــساين    ــايف واجلنـ ــسياق الثقـ ــم الـ ــن تفهـ ــها مـ ــرار    . لتمكينـ ــشر القـ ــة إىل نـ ــل حاجـ ــاك باملثـ وهنـ
 .ذاته بصورة أفضل على املستوى القطري) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

وأشارت معظم كيانات األمم املتحدة إىل الشراكة الفعلية مع اتمع املدين باعتبارهـا               - ٢٧
ور اتمـع املـدين يف بنـاء الـسالم بعـد انتـهاء              فحـىت حيثمـا يكـون د      . حتديا، وخاصة يف امليـدان    

 .الصراع معترفا به، ال يكون الربط الشبكي باملنظمات النسائية كافيا
 

__________ 
سانيني علـى مـستوى     ، توخيـا لتعزيـز تـأثري وتـساوق عمـل املستـشارين اجلنـ              ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تشرينيف   )٣( 

للتعبري عـن ذاتيتـهم اجلماعيـة كفريـق         “ الفريق االستشاري اجلنساين  ”البعثات واملقر، تبىن املستشارون لقب      
 .خربة بغية تعزيز ج مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف عمليات حفظ السالم
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 القيادة وااللتزام - ٢ 
رأت الكيانــات ايبــة أن قــضية القيــادة وااللتــزام مبتابعــة تنفيــذ خطــة العمــل يف اهليئــات  - ٢٨

مـم املتحـدة متثـل جانبـا مـن جوانـب الـضعف الـشديد         احلكومية الدوليـة وكـذلك يف منظومـة األ        
فرغم مبادرات جملس األمـن االسـتراتيجية املتعـددة لتعزيـز املـساواة             . الذي يؤثر على تنفيذ القرار    

فمنـذ اعتمـاد    . بني اجلنسني ولدعم متكـني املـرأة، فـإن اهتمامـه بالقـضايا اجلنـسانية لـيس منـهجيا                  
ــرار  ــىت ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القـ ــران ٣٠وحـ ــه ي/حزيـ ــن   ٢٠٠٦ونيـ ــرارات جملـــس األمـ ، بلغـــت قـ
 قرارا فقط ٥٥الصبغة القطرية واليت تتضمن معاجلة لشؤون املرأة أو لالعتبارات اجلنسانية،          ذات
ــرارا أو ٢١١مــن  ــة٢٦,٠٧ ق ــذ    .  يف املائ ــإن مــدى التقــدم يف تنفي ــات، ف وعلــى مــستوى الكيان

مجــاال، يف معظــم األحــوال، علــى التــدابري احملــددة يف خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة يتوقــف إ
وتتردد أصداء ذلك علـى مـستوى املنظومـة      . رئيس الكيان ذاته ال على اتباع ج نظامي ومشويل        

ورئــي أن عــدم كفايــة تعمــيم املنظــور  . حيــث تنــسحب بآثــار شــاملة علــى نــواتج خطــة العمــل  
يرى فيها معظـم كبـار      اجلنساين هو نتيجة لثقافة تنظيمية سائدة يف كل منظومة األمم املتحدة ال             

 .املوظفني أن من دورهم أو التزامام تطوير قدرات مؤسسية لتعميم املنظور اجلنساين
 املساءلة - ٣ 

املساءلة املؤسسية والفردية هي من الشواغل الرئيسية بالنسبة لكيانـات منظومـة األمـم               - ٢٩
ويف أجـزاء    )٤(مانـة العامـة   فرغم التحسينات الـيت أدخلـت مـؤخرا علـى املـساءلة يف األ             . املتحدة

أخــرى مــن منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ اإلدارة املــستندة إىل النتــائج، وإدخــال   
حتــسني علــى نظــام تقيــيم األداء، وبيانــات األداء، وتوســيع نطــاق التــدريب للمــوظفني جبميــع    

آليـات مـساءلة    رتبهم، فعدد ضئيل جدا من كيانات األمم املتحدة هي اليت أبلغت عـن وجـود                
كمـا أشـارت املقـابالت ومناقـشات أفرقـة التركيـز إىل             . لديها من أجل مسائل السالم واألمـن      

ــسبة       ــسالم واألمــن، وكــذلك بالن ــسبة ملــسائل ال توافــق واضــح يف اآلراء علــى أن املــساءلة بالن
ليـا  ألبعادمها اجلنسانية، حتتاج إىل التعزيـز بـشكل ملمـوس، وال سـيما علـى مـستوى اإلدارة الع        

 .واإلدارة املتوسطة
ومن التحديات األخرى ذات الصلة اإلبالغ املنتظم؛ ونظُـم الرصـد الفعالـة؛ وكـذلك                - ٣٠

الوصــول إىل البيانــات علــى أســاس نــوع اجلــنس واســتعماهلا، واملعلومــات واملؤشــرات احملــددة   
ــوع اجلــنس  ــسبة لن ــذه ح    . بالن ــساين جيــري تنفي ــيم تعمــيم املنظــور اجلن ــا ومعظــم رصــد وتقي الي

ــدير أو دراســات استقــصائية، حمــددة       ــة حــسابات، أو تق ــيم أو مراجع ــات تقي باســتعمال عملي

__________ 
 .A/60/846/Add.6 و A/60/312انظر  )٤( 
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ــة العــدد هــي فقــط الــيت أدرجــت منظــور جنــساين يف وســائل الرصــد      . اجلــنس وكيانــات قليل
ونقـاط الـضعف يف آليـات وممارسـات     . القائمة، مبا فيها عمليـات اإلبـالغ املـستندة إىل النتـائج           

 . مما يضاعف من مشاكل املساءلة ضمن كيانات األمم املتحدةالرصد واإلبالغ هي
 

 املوارد - ٤ 
بــاحلكم علــى عــدد اإلشــارات الــيت ذكرهــا املــشتركون يف االســتعراض، فــإن مــسألة      - ٣١

فـاألموال  . ختصيص املوارد، املاليـة والبـشرية علـى حـد سـواء، هـي مـسألة هامـة بوجـه خـاص                     
فجـدول  .  بالنسبة لألنشطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمـن       واملوارد البشرية املوجودة غري كافية    

األعمــال املتعلــق بــاملرأة والــسالم واألمــن هــو واليــة ناقــصة التمويــل بــشكل مكْــرب يف إطــار    
فمعظــم الكيانــات تعتمــد علــى املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة الــيت أصــبحت    . امليزانيــة العاديــة

در الرئيسي لتمويل اإلجـراءات املتعلقـة بـاملرأة والـسالم           باطراد، رغم كوا حمدودة جدا، املص     
واالعتمــاد علــى املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة الــيت غالبــا مــا تكــون قــصرية األجــل،     . واألمــن

ومعظمها من تدفقات املوارد املخصصة، مينع التخطيط املتوسط األجـل والطويـل األجـل كمـا                
وة على ذلك، فـإن هـذه التـدفقات مـن املـوارد مـن               وعال. مينع االلتزام بإحداث فرق يف امليدان     

أجل املرأة والسالم واألمن ال تقابل االحتياجات، بل هي تعتمد على عوامـل خارجيـة كـنمط                 
وسائط اإلعالم، واملصاحل االستراتيجية، واإلرادة السياسية، وتصور اجلهات املاحنة فيمـا يتعلـق             

ــات املتل    ــم املتحــدة واحلكوم ــات األم ــأداء كيان ــةب ــصناديق   . قي ــات األطــول أجــال، كال فالترتيب
االســتئمانية واآلليــات املماثلــة، واالشــتراك النــشيط مــن البلــدان املاحنــة يعتــربان هــامني وينبغــي   

 .سبرمها بشكل أوسع
وهناك أيـضا ثغـرة واسـعة بـني الواليـات املتـصلة باملـسائل اجلنـسانية واملـوارد البـشرية                      - ٣٢

والتحديات التالية لقـدرات املـوارد البـشرية وآليـات الـدعم            . لسالماملخصصة ملوضوع املرأة وا   
 :هي مما تواجهها كيانات األمم املتحدة

اخنفــاض متثيــل املــرأة يف مــستويات صــنع القــرار، ســواء يف املقــر أو يف عمليــات دعــم    • 
 )٥(السالم

باملـسائل  العدد غري الكايف، ويف معظم احلاالت، االخنفاض يف رتب الوظـائف املتـصلة               • 
 اجلنسانية

__________ 
 فقـط، أي  ٢٥ وما فوقها هو ١-، كان عدد النساء يف الرتبة مد٢٠٠٦يه يون/حزيران ٣٠مثال ذلك أنه يف     )٥( 

 يف املائة، من عدد موظفي املقر، ويف عمليات دعم السالم، كانت نسبة النـساء يف تلـك الرتبـة هـي        ٣بنسبة  
 ).A/61/318انظر (يف املائة فقط  ١٠
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وضــعية الوحــدات اجلنــسانية واملستــشارين واخلــرباء بالنــسبة إىل اإلدارة العليــا وآليــات  • 
 اختاذ القرارات ووضع جدول األعمال

تفضيل آلية مراكز التنسيق اجلنسانية، اليت يتحمل فيهـا غالبـا املوظفـون الـصغار نـسبيا               • 
 مـن تعـيني خـرباء بـدوام كامـل يف اـال              مسؤوليات تضاف إىل واجبام العادية بدال     

 اجلنساين
عدد غـري كـاف مـن املـوظفني املعيـنني للعمـل يف تنفيـذ خطـة العمـل، بالنـسبة لطبيعـة                         • 

 املهمات ونطاقها وطلباا
 .عدم وجود املؤهالت اجلنسانية يف مواصفات الوظيفة وصالحياا • 
 .ظور اجلنساين والنتائج يف تقييم األداءعدم وجود املعايري املتصلة بأنشطة تعميم املن • 

 
 التنسيق والتماسك - ٥ 

التحديات يف التنسيق املشترك بني الوكاالت لتنفيذ خطة العمـل علـى نطـاق املنظومـة                 - ٣٣
تبين املشكلة األكرب على نطاق املنظومة اليت تتعلق بالتنسيق والتماسك واليت تعرض هلا األمـني               

حنو حتقيق التنمية واألمـن وحقـوق اإلنـسان         : يف جو من احلرية أفسح    ”عنون  العام يف تقريره امل   
ــع ــة        )٦(للجمي ــن املنظوم ــسبة ألجــزاء كــثرية م ــة بالن ــن هياكــل اإلدارة املختلف ، وهــي نامجــة ع

ويتوقع أن تقدم النتائج اليت توصل إليها الفريق الرفيع املـستوى املعـين             . والتداخل بني الواليات  
اق املنظومة، يف جمـاالت التنميـة واملـساعدة اإلنـسانية والبيئيـة التـابع لألمـني                 بالتماسك على نط  

العام، نظـرة ثاقبـة ضـرورية جـدا يف الكيفيـة الـيت تـستطيع ـا األمـم املتحـدة أن تعمـل بـشكل                     
 .أفضل على حتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك بتنسيق أنشطتها

ــذا اال    - ٣٤ ــون يف ه ــد ايب ــن      ويف حــني أك ــة م ــة املتوقع ــة اهلام ــدات احملتمل ــتعراض العائ س
كيانــات األمــم املتحــدة وهــي تعمــل ســوية بــشكل أوثــق ســواء يف املقــر أم علــى املــستويات       
القطريـة، فقـد أمجعـوا تقريبــا علـى أن منظومـة األمــم املتحـدة ككـل لـــما تقـدم بعـد اخلــدمات          

 والتــداخل يف األنــشطة أو بعثــرة وقــد أســفر هــذا غالبــا عــن االزدواجيــة. بطريقــة منــسقة فعالــة
تنسق إجراءات واستراتيجيات كل كيان من الكيانات فحسب، بـل جيـب             فيجب أال . اجلهود

ولـذا، فقـد    . أيضا أن تكون السياسات والربجمة ونهج اإلجناز ونظم التقييم منسجمة متماسكة          
ــة   ــز و  : أكــدوا علــى التحــديات املــستمرة التالي ــوفر التماســك يف تركي شــكل سياســات  عــدم ت

وأنشطة تعميم املنظور اجلنساين؛ ومعايري ومؤشرات دنيا على نطاق املنظومة مـن أجـل التنفيـذ          
__________ 

 )٦( A/59/2005 ٢١٢-١٩٣، الفقرات. 
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مما يسفر عن مـستويات خمتلفـة مـن االهتمـام الـذي يـوىل للمـساواة بـني اجلنـسني يف التخطـيط                
لدى كـل كيـان، وعـدم االسـتعمال الكـايف لنقـاط التعاضـد املـشترك بـني القطاعـات يف سـبيل                      

حلــصول علــى األثــر األقــصى للجهــود الــيت تبــذهلا كيانــات األمــم املتحــدة يف كــل جمــال مــن     ا
 .جماالت العمل

والشبكة املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني وفرقـة العمـل               - ٣٥
نظومــة األمــم التابعــة هلــا املعنيــة بــاملرأة والــسالم واألمــن مهــا اآلليتــان القائمتــان الوحيــدتان يف م

. املتحدة اللتان تعززان التعاون والتنسيق والتبادل املنتظم يف املعلومـات املتعلقـة بـاملرأة والـسالم         
وتعمل هذه الشبكة كهيئة تقنية معنية بتعميم املنظور اجلنساين وهي منتدى لوضـع املنـهجيات               

. عياريـة والتـشغيلية   ومشاطرة املعلومات والدروس املكتسبة، وضمان وجود صلة بني األبعاد امل         
بيد أا ال تقوم بأي دور يف السياسات، وال تستطيع عضويتها أن تلزم كيانات األمم املتحـدة                 

 .بشأن مسائل السياسات الرئيسية أو الربامج املشتركة
وقــد أســند األمــني العــام ملكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية املــسؤولية عــن   - ٣٦

رك بني الوكاالت، مبا يف ذلك مـن خـالل حتـسني الـدعوة، وتعزيـز الـشبكة                  تعزيز التعاون املشت  
بيـد أن عـدم تـوفر الوضـوح فيمـا يتعلـق بواليـة املكتـب         . املشتركة بني الوكاالت وفرقة العمل    

املشتركة بني الوكاالت بالنسبة للتنـسيق يف جمـال املـرأة والـسالم واألمـن، وعـدم تـوفر املـوارد                     
 .ة هذا املكتبالالزمة، قد أضعف فعالي

، مـن كيانـات   ٢٠٠٥وقد طلب األمني العام، إثر الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي         - ٣٧
منظومة األمم املتحدة أن تلتزم من جديد بتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع أعماهلـا وأن تـأيت                     

 املـساواة بـني     بسياسة واستراتيجية علـى نطـاق املنظومـة لتنفيـذ الـسياسات املتفـق عليهـا بـشأن                 
وإىل ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ولفت النظر علـى وجـه التحديـد إىل القـرار            . اجلنسني والنهوض باملرأة  
وقــد أوضــحت الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت عناصــر الــسياسة . احلاجــة امللحــة إىل تنفيــذه

ــا ــا وم ــاملرأة يف     . ورد فيه ــهوض ب ــسانية والن ــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلن ــسانوقامــت املست  /ني
ــلأب ــستوى لــإلدارة        ٢٠٠٦ ري ــة امل ــة الرفيع ــربامج واللجن ــستوى لل ــة امل ــة الرفيع ــة اللجن  بإحاط

التابعتني لس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق علما، حيث تقومـان اآلن بوضـع اإلجـراءات               
، وكـذلك يف حتديـد مـساءلة اإلدارة         )٢٠٠٠ (١٣٢٥واآلليات لرصد التقدم يف تنفيـذ القـرار         

وسيبحث جملس الرؤساء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق هـذه املقترحـات يف              .  هذه العملية  العليا يف 
 .٢٠٠٦دورته يف خريف 
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 خطة العمل - ٦ 
فيما يتعلـق خبطـة العمـل ذاـا، الحـظ عـدد كـبري مـن ايـبني علـى االسـتعراض عـدم                         - ٣٨

.  وتركيــز النتــائجوجـود معلومــات خـط األســاس، ومعــايري األداء ومؤشـراته، واألطــر الزمنيـة،    
وهــذه املثالــب انتقــصت مــن الفائــدة اإلمجاليــة للخطــة كوثيقــة ختطــيط وبرجمــة، وجعلــت مــن    

كمـا اعتـرف بـأن خطـة العمـل          . الصعب احلصول على تقيـيم دقيـق للتقـدم الـذي كـان يحـرز              
توضع كاستراتيجية متكاملـة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة بـل بـاألحرى كمجموعـة                     مل

ررهــا كيانــات األمــم املتحــدة أو أــا جاريــة، يف جمــاالت العمــل الــيت تكــون فيهــا     أنــشطة، تق
وباإلضافـــة  . ولذا، كان ال بد مـن وجـود بعـض التـداخل والثغـرات             . اخلربات واملوارد متوفرة  

إىل هذا، جرى التأكيد على أمهية إقامـة صـالت صـاحلة بـني اإلجـراءات املبلـغ عنـها وبـني أي                       
 .ياسه يف حياة النساء األكثر تأثرا بالصراعتغيري جمد أو ميكن ق

 
 )٢٠٠٠ (١٣٢٥إجراءات أخرى للتعجيل بتنفيذ قرار جملس األمن  -رابعا  

أبرز االستعراض األول احلـايل لتنفيـذ خطـة العمـل علـى نطـاق املنظومـة التقـدم احملـرز                      - ٣٩
ــرار     ــذ القـ ــام تنفيـ ــة أمـ ــرات املتبقيـ ــديات والثغـ ــتناد). ٢٠٠٠ (١٣٢٥والتحـ ــائج واسـ ا إىل نتـ

االستعراض، تبين أدناه عـدد مـن جمـاالت األولويـة الرئيـسية الـيت تـدعو احلاجـة فيهـا إىل اختـاذ                        
 :إجراءات أخرى

 اشتراك مستمر متني متعدد االجتاهات مع الدول األعضاء؛ ) أ( 
وضع نظام فعال للمساءلة والرصد واإلبالغ من أجـل الـدورة اجلديـدة خلطـة                )ب( 
 العمل؛

 تعزيز القدرة على نطاق املنظومة من أجل تنفيذ القرار تنفيذا كامال؛ )ج( 
 حتسني التنسيق عرب منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف امليدان؛ )د( 
 .انسجام املوارد مع األولويات )هـ( 

يف الفئــات ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وقــد جمعــت اإلجــراءات األخــرى لتعزيــز تنفيــذ القــرار   - ٤٠
 .هاملذكورة أعال

 اشتراك مستمر متني متعدد االجتاهات مع الدول األعضاء -ألف  
يف سبيل حتديد ثغرات التنفيذ وسـدها، جيـب علـى منظومـة األمـم املتحـدة أن تـشترك             - ٤١

وحتقيقـا هلـذا    ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥بطريقة أكثـر بكـثري مـع الـدول األعـضاء بـشأن تنفيـذ القـرار                  
 :ملتحدة اإلجراءات التاليةالغرض، يوصى بأن تتخذ كيانات األمم ا
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االشــتراك يف محلــة دعــوة متماســكة متينــة مــع الــدول األعــضاء، وال ســيما يف  )أ( 
البلدان املنكوبة بالصراع أو يف البلدان بعد انتهاء الصراع، وذلـك لزيـادة الـدفع الـسياسي مـن                   

 لغرض؛أجل التنفيذ الكامل للقرار والسعي إىل االضطالع بأنشطة عملية حتقيقا هلذا ا
العمــل بــشكل وثيــق مــع جملــس األمــن، وجلنــة بنــاء الــسالم، وهيئــات األمــم     )ب( 

املتحــدة األخــرى، ودمــج حقــوق املــرأة ومــشاغلها يف جــداول أعمــال األمــم املتحــدة للــسالم   
واألمــن واملــسائل اإلنــسانية والتنميــة يف مجيــع مراحــل منــع الــصراع، وإدارتــه، وبنــاء الــسالم،   

  واإلعمار بعد الصراع؛وحفظ السالم والتوطيد
مساعدة الدول األعضاء يف وضع خطط عمل وطنيـة وتنفيـذها بـشكل فعـال                )ج( 

، وذلك عمال بدعوة جملـس األمـن املوجهـة إىل الـدول     )٢٠٠٠ (١٣٢٥من أجل تنفيذ القرار    
، مبـا يف ذلـك مـن خـالل وضـع خطـط              )٢٠٠٠ (١٣٢٥مواصـلة تنفيـذ القـرار       إىل  ”األعضاء  

 ؛(S/PRST/2005/52) “ذلك من االستراتيجيات الوطنيةعمل وطنية أو غري 
الــدعوة إىل تعزيــز الرقابــة والرصــد واملــساءلة احلكوميــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك   )د( 

إنشاء فريق عامـل معـين بـاملرأة والـسالم واألمـن علـى مـستوى جملـس األمـن، أو تعـيني مركـز                         
 تنسيق؛

 ملبـــادرات األمـــم املتحـــدة تقـــدمي الـــدول األعـــضاء الـــدعم الـــسياسي وغـــريه  )هـ( 
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥وأنشطتها الرامية إىل حتقيق التنفيذ الفعال الكامل للقرار 

 
وضـــع نظـــام فعـــال للمـــساءلة والرصـــد واإلبـــالغ مـــن أجـــل الـــدورة اجلديـــدة  -باء  

 العمل خلطة
ينبغــي وضــع وتنفيــذ نظــام مــتني وفعــال للمــساءلة والرصــد واإلبــالغ مــن أجــل تنفيــذ   - ٤٢

وقــد أظهــر اســتعراض خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة أن خطــة   ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرار 
العمــل احلاليــة، رغــم نقائــصها، تفــي بــالغرض منــها كخطــوة مــسح أوىل يف ســبيل وضــع ــج  

وتوحي التجربـة   ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥منسق ومتكامل على نطاق املنظومة من أجل تنفيذ القرار          
القـدرة علـى حتديـد األبعـاد اجلنـسانية يف عمليـات       الباكرة لتنفيذ خطة العمل أنه حيـث توجـد      

علـى أسـاس النتـائج، ويرصـد تنفيـذ           السالم، وتوضع أولويات السياسة واإلجـراءات التـشغيلية       
فمـن  . النتائج، من احملتمل أن يكون يف وسع هذا النـهج أن يحـدث فروقـا ملموسـة يف امليـدان                   

 واإلبـالغ القائمـة، كإطـار اإلدارة املـستند     اجلوهري دمج نظام املساءلة والرصد يف أُطر الرصد     
وإىل جانــب هــذه اجلهــود، ســيكون مــن الــضروري حتديــد تــدابري وأهــداف وأُطــر . إىل النتــائج

 .زمنية عملية من أجل تقييم التنفيذ
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 وذلـك   ٢٠٠٧وهكذا، سيحتاج األمر إىل إعادة صياغة مفاهيم خطة العمل بعد عـام              - ٤٣
ولبلوغ هـذا اهلـدف، يقتـرح القيـام     . د وإبالغ مستندة إىل النتائج   لتحويلها إىل أداة برجمة ورص    

 :باإلجراءات التالية
، وهــو العــام املتبقــي مــن خطــة العمــل احلاليــة، اســتعمال   ٢٠٠٧خــالل عــام  )أ( 

املعلومــات الــواردة يف خطــة العمــل لوضــع نظــام إلكتــروين إلدارة معــارف مــصارف البيانــات   
مــم املتحـدة مـن خاللـه تــسجيل التقـدم واملمارسـات اجليــدة      واملعلومـات، تـستطيع كيانـات األ   

 والدروس املكتسبة؛
بالعمل من خالل فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة والـسالم                )ب( 

واألمــن، البــدء يف إعــداد خطــة عمــل جديــدة مركَّــزة ينبغــي أن تكــون أداة الســتراتيجية كليــة  
 متاما نقاط التعاضد يف منظومة األمم املتحدة؛متماسكة لألمم املتحدة، تراعي 

وضــع أو تعزيــز إطــار وآليــات مــساءلة جبميــع مــستويات التنفيــذ، وال ســيما     )ج( 
 املساءلة الفردية على مستوى اإلدارة العليا يف املقر وعلى املستويات القطرية، على حد سواء؛

ــصيني لألمـــني ا    )د(  ــثلني الشخـ ــات، واملمـ ــاء الكيانـ ــار رؤسـ ــه  اعتبـ ــام ومبعوثيـ لعـ
 ١٣٢٥مسؤولني عن تعميم املنظور اجلنساين يف الـسياسات والـربامج والتنفيـذ الكامـل للقـرار                 

 ؛)٢٠٠٠(
ــات يف جمــال      )هـ(  ــتكمالت احملــددة ملختلــف الكيان ــألدوار وال ــد الواضــح ل التحدي

 تنفيذ القرار؛
ــى نطــاق        )و(  ــايري واملؤشــرات عل ــداف، واملع ــن األه ــشتركة م ــة م ــد جمموع حتدي

 املنظومة من أجل قياس التقدم والنجاح ضمن إطار زمين حمدد؛
وضع إجراءات رصد وإبالغ منتظمـة مـن شـأا ضـمان املـساءلة احملـسنة عـن            )ز( 

 .تنفيذ االلتزامات املقطوعة
 

 تعزيز القدرة على نطاق املنظومة من أجل تنفيذ القرار تنفيذا كامال -جيم  
ات منظومة األمم املتحـدة بالنـسبة لتنفيـذ خطـة العمـل             نقاط الضعف املالحظة يف قدر     - ٤٤

تــشهد علــى أن هنــاك حاجــة ملحــة إىل أن تقــوم كيانــات األمــم املتحــدة بــشكل مــنظم وعلــى 
. نطاق واسع بتطـوير القـدرات الداخليـة فيمـا يتعلـق باملـسائل املتـصلة بـاملرأة والـسالم واألمـن                     

 :باإلجراءات التاليةوحتقيقا هلذا الغرض، سيكون من الضروري االضطالع 



S/2006/770
 

20 06-53082 
 

إجنــاز وضــع الــسياسة واالســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة بــشأن التعمــيم          )أ( 
اجلنساين احملالتني من مكتب املستشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية إىل اللجنـة الرفيعـة املـستوى                  

تنفيـذيني  للربامج واللجنة الرفيعة املستوى لإلدارة، وذلك العتمادمها من قبل جملـس الرؤسـاء ال             
 املعين بالتنسيق؛

تعزيز قدرات موظفي األمم املتحـدة، وال سـيما يف امليـدان، يف جمـال التحليـل                 )ب( 
ــة،        ــساين األساســي اإللزامــي مــع متابعــة دوري ــدريب اجلن ــساين، مبــا يف ذلــك الت والتعمــيم اجلن

نيـة بـشأن   ودورات دراسية بشأن اإلدارة والقيادة تتضمن تعميم املنظور اجلنساين ووحـدات تق       
 جوانب حمددة من التحليل اجلنساين أو التعميم التنفيذي؛

تعزيز االلتزام لدى املوظفني بوجه عام، وااللتزام والقيادة لدى اإلدارة العليـا،          )ج( 
بوجه خاص، من أجل توسيع نطـاق الـدعم لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات والـربامج                    

 تنفيذا كامال معجال؛) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يق تنفيذ القرار املتعلقة بالسالم واألمن وذلك لتحق
إنــشاء نظــام شــامل إلدارة املعــارف واملعلومــات علــى الــشبكة وذلــك جلمــع     )د( 

 ونشر أمثلة املمارسات اجليدة عن دمج املنظور اجلنساين يف عمليات السالم، ووسائل ذلك؛
ــاهج لتعمــيم املنظــور اجل     )هـ(  ــساين ومجــع  االســتمرار يف اســتحداث وســائل ومن ن

 ونشر البيانات املوزعة على أساس نوع اجلنس؛
تشجيع تعميم منظـور جنـساين يف وضـع الـسياسات والتمويـل وأنـشطة جلنـة                  )و( 

بناء السالم ومكتب الدعم التابع هلـا بكفالـة قيـام صـالت بـني املـساواة بـني اجلنـسني والـسالم                    
 واألمن؛
 وضـــمان تعـــيني مستـــشارين تعزيـــز مـــوارد وقـــدرات الوحـــدات اجلنـــسانية،  )ز( 

 جنسانيني يف الرتب العليا وإتاحة اإلبالغ املباشر إىل اإلدارة العليا؛
االستفادة بشكل كامل، حسب االقتضاء، مـن الدرايـة الفنيـة املتـوفرة داخليـا                )ح( 

 .بشأن املسائل اجلنسانية وكذلك االستفادة من قدرات اتمع املدين
 

 يةنظومة األمم املتحدة، شامال أنشطتها امليدانالتنسيق املعزز عرب م -دال  
سيشمل التنسيق الفعال الربجمة املشتركة وتعبئة املـوارد؛ وحتديـد األولويـات واملعـايري،               - ٤٥

حينــه، األمــر الــذي يولــد  تقــارير دقيقــة يف تقــدمي رف واملعلومــات واوالتقاســم املنــهجي للمعــ 
ماعية على املستوى العاملي واإلقليمي والـوطين       تقوية القدرات اجل  شعورا باالنتماء ويعمل على     

أن تـصبح   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قـرار   الملنظومـة لتنفيـذ     على نطاق ا  وميكن خلطة العمل    . واتمعي
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واإلجــراءات التاليــة ضــرورية مــن أجــل حتــسني . عــرب منظومــة األمــم املتحــدةقويــة أداة تنــسيق 
 : الوكاالتالتنسيق بني

ط والربجمـــة وتعبئـــة املـــوارد والرصـــد والتقيـــيم التخطـــياملـــشاركة يف تـــشجيع  )أ( 
 حسب الضرورة؛رائدة وكاالت وحتديد األولويات والدعوة وتعيني 

جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة املعـــين  ضـــمن إطـــار  )ب( 
فيمـا بـني    )  ٢٠٠٠( ١٣٢٥قـرار   التنفيـذ   عـن   ق، تعـيني حـدود واضـحة للمـسؤوليات          بالتنسي

 ة؛م املتحدة بناء على والياا ومزاياها النسبيكيانات األم
 بعـدة سـبل تـشمل األفرقـة القطريـة           يابني الوكـاالت ميـدان    فيما  تقوية التعاون    )ج( 

ــم املتحــدة و  ــاأللألم ــشارةفرق ــة،     ية االست ــات الوطني ــع احلكوم ــاون م ــسانية، وحتــسني التع  اجلن
يف الربملـان ويف    عـضاء    والنـساء األ    اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة،      نيواآلليات الوطنيـة للمـساواة بـ      

 اتمع املدين؛
تقوية التعاون والتفاعل بني كيانات وضع السياسات العامة بـاملقر والكيانـات     )د( 

 اجلنـساين  تعميم مراعـاة املنظـور  طر املعيارية اخلاصة باألترمجة حتقيق  من أجل يةالتشغيلية امليدان
 رة فعالة؛ بصووالنهوض باملرأة إىل التنفيذ العملي

ــسانية      )هـ(  ــز التعــاون والتفاعــل بــني مكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلن تعزي
 ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥ومكتب دعم بناء السالم يف تنفيذ القرار 

كتــب املستــشارة اخلاصــة ملاالســتراتيجية والتنــسيقية ة يــالقياداملــسؤولية تقويــة  )و( 
تعمـيم  عزيـز   وت) ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقرار  ل نظومةالتنفيذ على نطاق امل    من أجل    للقضايا اجلنسانية 

 .املشاريعربامج والسياسات وال يف اجلنساين املنظور
 

 مواءمة املوارد مع األولويات -هاء  
ــرار    - ٤٦ ــهجي للق ــذ املن ــذلك   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥إن التنفي ــق ب ــدعم املتعل ــدم وال ــدول املق لل

يف قـدم   ويبـه    ؤبـ نوقـابال للت  األعضاء، مبـا يف ذلـك خطـط العمـل الوطنيـة، يتطلـب متـويال مرنـا                   
 ويف كــثري مــن األحيــان فــإن املــرأة وأنــشطة .أســاس االحتياجــات الثابتــةالوقــت املناســب علــى 

السالم يعتـربان  مـسؤولية إضـافية لواليـات األمـن والـسالم الـيت يتوقـع الوفـاء ـا ضـمن إطـار                
ــةالقائمــة لوارد املــ أن هــذا التوقــع  تحــدة خــربة منظومــة األمــم امل ائمــا مــن  ديــستدل و. لميزاني
 .واقعي غري

 : لذا تقْترح اإلجراءات التالية 
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 ١٣٢٥وضــع أولويــات فيمــا بــني األنــشطة املــشتركة بــشأن تنفيــذ القــرار         )أ( 
 تحدة متشيا مع األهداف املالية؛تضطلع ا منظومة األمم امل) ٢٠٠٠(

زانيـات الربناجميـة    متابعة احلوار بنشاط مع الدول األعضاء يف سـياق إعـداد املي            )ب( 
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥لكيانــات األمــم املتحــدة لتــشمل مــوارد خمصــصة بوضــوح لتنفيــذ القــرار        

 ؛العمل خطةو
 ١٣٢٥حتديــد أهــداف ماليــة متوســطة األجــل وطويلــة األجــل لتنفيــذ القــرار    )ج( 

ــرتبط ) ٢٠٠٠( ــوال   ت ــسنوية جلمــع األم ــشطة ال ــساعدة   باألن ــؤمترات إعــالن التربعــات وامل وم
  الرمسية؛اإلمنائية

بتقـدمي أمـوال كافيـة وبـصورة منتظمـة مـن أجـل أنـشطة         الدول األعـضاء  قيام   )د( 
 .املرأة والسالم واألمن

 
 االستنتاجات -خامسا  

ــاق األمــم املتحــدة ويف       - ٤٧ ــوارد يف ميث ــسني ال ــني اجلن ــساواة ب ــوغ هــدف امل ــرار الإن بل ق
ع الــدول األعــضاء، لــذا فهــو هــو أحــد املــسؤوليات الرئيــسية والدائمــة جلميــ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

وعليـه، فـإن    . األمـم املتحـدة الـدول األعـضاء فيهـا         يلـزم أن تـساعد      أحد اـاالت البـارزة الـيت        
عمــل الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة املتعــدد اجلوانــب واملتعلــق بــاألمن والــسالم  جيــب أن     

ــرأة       ــساين وأن يعــاجل متكــني امل ــى منظــور جن ــة عل ــة منهجي ــشتمل بطريق  ايف سياســاوذلــك ي
بـأن املـساواة بـني اجلنـسني هـي مـسألة أساسـية يف               تزايد االعتـراف    ورغم  . انشطتهأ و اوبراجمه

زال ينظَـر إىل دور املـرأة يف عمليـات الـسالم عمومـا علـى             يال  فصون السالم واألمن الدوليني،     
بقـاء ويف  مسألة أساسـية يف اسـتحداث مؤسـسات دميقراطيـة قـادرة علـى ال      ال أنه مسألة جانبية   

 .توطيد السالم املستدام
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ملنظومة لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن          على نطاق ا  وتعكس خطة العمل     - ٤٨

وتشتمل خطة العمل علـى ثـروة مـن املعلومـات علـى نطـاق املنظومـة                 . تلك الديناميات العاملية  
لتـرويج لقـضايا    وهـي متثـل احملاولـة األوىل لوضـع ـج موحـد ومتـسق ل               . ن األنشطة احلاليـة   أبش

 يف بـرامج وسياسـات األمـم املتحـدة الـيت تعـاجل       جنـساين  تعميم منظوراملرأة والسالم واألمن ول
ويعرض التقرير احلايل تقييما شامال وصـرحيا للثمانيـة أشـهر األوىل مـن         . مسائل السالم واألمن  

تكليفـا  لـس  اصـدر  أاالسـتعراض الـذي    قـد مكّـن     و. املنظومـة علـى نطـاق     تنفيذ خطـة العمـل      
لـى الـسطح حبيـث ميكـن        علعوائق والفرص اليت عرضتها خطة العمـل بقـوة          بإجرائه من إظهار ا   
 .ي ملعاجلة العوائق وتعزيز الفرصاختاذ إجراء مجاع
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 املستـشارة اخلاصـة للقـضايا اجلنـسانية       وأوضح  استعراض التنفيذ الذي أجـراه مكتـب           - ٤٩
يرة بالثناء وأنـه كـان هنـاك تقـدما كـبريا يف             أن هيئات منظومة األمم املتحدة بذلت جهودا جد       

ة خاصـة يف جمـاالت مثـل حفـظ          ف، وبـص  علـى نطـاق املنظومـة     العديد من جوانب خطـة العمـل        
ــاء الــسالم   وتقــوم كيانــات األمــم املتحــدة بتنفيــذ مــشاريع مــثرية    . الــسالم وصــنع الــسالم وبن

 املـسلح وتـوفري املـساعدة       منـاطق الـصراع   اجلنساين ومواجهته يف    هتمام ومبتكرة ملنع العنف     الل
 . العمل األخرى باخلطةوقد أُحرز تقدم يف جماالت. اإلنسانية للسكان

عمله من قبل مجيع أجزاء منظومـة األمـم          بل ينبغي    وبرغم ذلك فهناك الكثري مما ميكن      - ٥٠
دد وإضافة إىل التقدم احملـرز، فقـد حـ        .  أو يف املقر   يااملتحدة وعلى مجيع املستويات، سواء ميدان     

أسـفر عـن    االستعراض جوانب الضعف املوجودة، سواء باملقر أو على املـستويات التـشغيلية، و            
وهنــاك عــدد مــن   . سلــسلة مــن اإلجــراءات احملــددة ملعاجلــة جوانــب الــضعف تلــك       اقتــراح 

 .لعملمية اليت أعاقت التنفيذ الفعال خلطة ايالتحديات املؤسسية والتنظ
ومـن  . نظومـة علـى نطـاق امل     مـن وجـود خطـة العمـل          سـتعراض التنفيـذ الفائـدة     اوأكد   - ٥١

عتمـاد علـى    العـن طريـق ا    احلـايل   الضروري مراجعة اخلطة طبقا للخطـوط املقترحـة يف التقريـر            
املكاســب الــيت ميكــن حتقيقهــا مــن معاجلــة النــواقص مــن أجــل جعلــها أداة أكثــر فعاليــة لتقويــة   

، والثقافـة التنظيميـة احملـسنة    ر باالنتمـاء الشعواملساءلة وتعزيز التنسيق املشترك بني الوكاالت، و 
علــى وبرفــع خطــة العمــل ). ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــرار الالــيت تــدعم األهــداف واملثُــل الــيت حيويهــا  

ملنظومة إىل مستوى جديد، ميكن أن تـصبح منظومـة األمـم املتحـدة شـريكا اسـتراتيجيا                  نطاق ا 
ل واألمـن الـدوليني، وحيـو    بدرجة أكرب للدول األعـضاء، حبيـث يـدعم قـدراا لـضمان الـسالم                

 .ة بني اجلنسني إىل حقيقةاالتزامات املساو
التنفيــذ احلــايل مــن شــأنه أن ييــسر إن التنفيــذ العاجــل لإلجــراءات الــيت حيويهــا التقريــر  - ٥٢

وينبغي تكـريس عنايـة خاصـة       . من قبل منظومة األمم املتحدة    ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥املعجل للقرار   
لتـزام مـن أجـل    الناصر الفاعلة األخرى لتقويـة اإلرادة الـسياسية وا   إلشراك الدول األعضاء والع   

تنفيـذ علـى الـدول      ال وتقـع املـسؤولية النهائيـة عـن          .تقوية الزخم السياسي بغـرض تنفيـذ القـرار        
إىل إيـالء االهتمـام علـى سـبيل     األعضاء، ويدعو األمني العـام جملـس األمـن وجلنـة بنـاء الـسالم               

. ل بلد به صراع أو خـارج مـن صـراع بغـرض بلـوغ نتـائج ملموسـة                  ولوية حلالة املرأة يف ك    األ
علــى نطــاق دعــم الــدول األعــضاء يف تنفيــذ خطــة العمــل  إىل منظومــة األمــم املتحــدة تــاج وحت
 األمـم املتحـدة وعلـى نطـاق         اتويلزم أيـضا بـذلك جهـود أكـرب علـى مـستوى كيانـ              . ملنظومةا
ز قدرات منظومة األمم املتحدة لـدعم تنفيـذ         نظومة بكاملها لتحسني املساءلة والتنسيق وتعزي     امل
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ــرار ــشتركة بــني       . الق ــسياسات واملمارســات امل ــسيق ال ــصميما لتن ــر ت ــذل جهــود أكث وينبغــي ب
 .ركة بني الوكاالت القائمة حالياالوكاالت باستخدام آليات التنسيق واالتساق املشت

سبان، بـأن تجـدد     عتبـارات يف احلـ    الويوصي األمني العام جملـس األمـن، واضـعا هـذه ا            - ٥٣
تماشـى مـع   مبـا ي ، وبـأن جيـري إعـدادها    ٢٠٠٧ملنظومـة ملـا بعـد عـام     علـى نطـاق ا   خطة العمل   

 .النتائج واإلجراءات اليت حيويها هذا التقرير
 
 


