
٢٠٠٤/١١ 

ال         شأن دور الرج رأة ب ع الم ة وض ا للجن ق عليه تنتاجات المتف االس
 والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

د  ا يؤي ي دورته رأة ف ة وضع الم دتها لجن ي اعتم ا الت ق عليه ة المتف تنتاجات التالي  االس

 رجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين،الثامنة واألربعين فيما يتعلق بدور ال

 )٢( ومنهاج عمل بيجين   )١( لجنة وضع المرأة وتؤآد من جديد أن إعالن        تذآر - ١ 

ين        ساواة ب ق الم ى تحقي ة إل راءات الرامي ع اإلج ي جمي ة ف شارآة التام ى الم ال عل شجع الرج ي

ين ال   سؤولية ب سلطة والم م ال دأ تقاس اء مب ى إرس سين ويحث عل زل،  الجن ي المن رأة ف ل والم رج

ا           ة      . والمجتمع المحلي، ومكان العمل، والمجتمعات الوطنية والدولية األوسع نطاق ذآر اللجن ا ت آم

ة       ة الختامي ة                 )٣(وتؤآد من جديد الوثيق تثنائية الثالث ا االس ة في دورته ة العام دتها الجمعي ي اعتم  الت

نسين والتنمية والسالم في القرن الحادي المساواة بين الج: ٢٠٠٠المرأة عام ”والعشرين المعنونة 

ساواة          “والعشرين ، والتي أآدت وجوب تحمل الرجال والنساء المسؤولية المشترآة عن تعزيز الم

 بين الجنسين؛

 اللجنة بأن الرجال والفتيان، وإن واجهتهم أحيانا حواجز وممارسات            وتسلم - ٢ 

ديم إسهامات لتحق     ة،       تمييزية، يمكنهم ويقومون فعال بتق ات مختلف سين بأهلي ين الجن ساواة ب ق الم ي

ة                     ة، وفي آاف ة والمجتمعات المحلي وخاصة آأفراد وأعضاء في األسر والمجموعات االجتماعي

 مناحي الحياة في المجتمع؛

نعكس في              وتسلم - ٣  ذه ت  اللجنة بأنه ال تزال توجد أوجه تفاوت بين الجنسين وه

وتسلم اللجنة أيضا . ل في آافة مناحي الحياة في المجتمع     اختالالت توازن القوة بين النساء والرجا     

ين       ساواة ب دم الم سلبية لع ار ال أن اآلث ع وب ى الجمي دة عل ود بالفائ سين تع ين الجن ساواة ب أن الم ب

تحملهم المسؤولية         ان، ب الجنسين يقع عبؤها على المجتمع برمته وتؤآد، من ثم، أن للرجال والفتي

ق أهداف       بأنفسهم وبالعمل المشترك مع      النساء والفتيات بصفتهن شريكات، دورا أساسيا في تحقي

وتسلم اللجنة بقدرة الرجال والفتيان على إحداث تغيير في . المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم

المواقف والعالقات وإمكانية الحصول على الموارد واتخاذ القرارات، وهي أمور أساسية لتعزيز            

 ن وتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان؛المساواة بين الجنسي
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ادرات            وتقر - ٤  اذ مب ى مواصلة اتخ ان عل شجع الرجال والفتي ة وت  اللجنة بأهمي

ك مكافحة              ا في ذل سين، بم ين الجن ساواة ب ز الم سانية وتعزي ة الجن إيجابية لوضع حد نهائي للقولب

رامج      شبكات، وب ل ال ق عم ن طري رأة، ع د الم ف ض رامج   العن الم، وب الت اإلع داد، وحم األن

وتقر اللجنة بالدور الحاسم لمراعاة الفوارق بين الجنسين في التعليم والتدريب من حيث              . التدريب

 تحقيق المساواة بين الجنسين؛

ين                     وتسلم - ٥  ساواة ب ق الم ان في تحقي أن اشتراك الرجال والفتي ضا ب ة أي  اللجن

ة   الجنسين ال بد وأن يتسق مع تمكين ال       نساء والفتيات وتسلم بوجوب بذل الجهود لتجنب بخس قيم

صدد أال يكون       . آثير من أنواع العمل والقدرات واألدوار المرتبطة بالمرأة        ذا ال م في ه ومن المه

ا ينبغي        ان إخالل بم في تخصيص الموارد لمبادرات المساواة بين الجنسين لصالح الرجال والفتي

 ساء والفتيات؛إتاحته من فرص وموارد مكافئة للن

رامج           وتحث   - ٦  صناديق والب با، ال اللجنة الحكومات وتحث، حسبما يكون مناس

والمنظمات ذات الصلة والوآاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية 

ات        ائر الجه ة، وس ر الحكومي ات غي ه القطاع الخاص والمنظم ا في دني، بم ع الم ة والمجتم الدولي

 :عنية، على اتخاذ اإلجراءات التاليةالم

ا                 )أ(  سين، بم ين الجن ساواة ب ز الم تشجيع ودعم قدرة الرجال والفتيان على تعزي

ابي،       ادي إيج دور قي ام ب ر، والقي ل للتغيي ات آعوام ساء والفتي ع الن تراك م ل باالش ك العم ي ذل ف

سياسات      سيما حيث ال يزال الرجال المسؤولين الرئيسيين عن صنع السياسة            وال ة ال ون تبع يتحمل

 والبرامج والتشريعات ويمسكون بزمام القوة االقتصادية والسلطة التنظيمية والموارد العامة؛

دمي            )ب(  تعزيز فهم أهمية اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيين وغيرهم من مق

ى          م الحاجة إل سين وفه وضع سياسات   الرعاية لتحقيق رفاهية األطفال وتعزيز المساواة بين الجن

سين    ين الجن ساواة ب ق الم ي تحقي ابي ف راطهم اإليج م انخ شجع وتعظ ية ت اهج مدرس رامج ومن وب

 والتوصل إلى نتائج إيجابية لصالح األطفال واألسر والمجتمعات المحلية؛

وضع وتطوير برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز الوعي والمعرفة بين الرجال            )ج( 

ي  اء وأوص دورهم آآب ساء ب سؤوليات    والن بء الم سام ع ة اقت ة وبأهمي دمي رعاي انونيين ومق اء ق

ة       وض برعاي دريس أصول النه رامج لت ي ب ات ف ن األمه ضال ع اء ف راك اآلب ع إش رية، م األس

 األطفال الرضع ونمائهم؛

اء        )د(  ة لآلب رامج التعليمي من الب ات ض وير وإدراج معلوم ى تط ل عل العم

ة ا   دمي الرعاي انونيين ومق ياء الق درة    واألوص ادة ق ة بزي ائل الكفيل رق والوس شأن الط رين ب آلخ

 الرجال على تربية أطفالهم على نحو يقود إلى المساواة بين الجنسين؛



ات في وضع سياسات              )هـ(  ساء والفتي تشجيع الرجال والفتيان على العمل مع الن

ال والفتيان في    وبرامج للرجال والفتيان هدفها تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز اشتراك الرج          

 جهود تعميم منظور نوع الجنس من أجل ضمان تحسين جميع السياسات والبرامج؛

ر        )و(  داث تغيي ُصعد إلح ع ال ى جمي رامج عل ذ ب صميم وتنفي ى ت شجيع عل الت

اعي  ة       -اجتم شئة والعملي ق التن ن طري يما ع سين، وال س ين الجن ساواة ب و الم ل نح افي معج  ثق

ر    الل تغيي ن خ ة، وم ذآور      التعليمي أدوار ال ة ب ضارة المتعلق ة ال ف التقليدي صورات والمواق الت

 واإلناث عمال على تحقيق المشارآة التامة المتكافئة للنساء والرجال في المجتمع؛

ة   )ز(  ز المجتمعي دارس والمراآ ة وللم ل المدرس ا قب رامج لم ذ ب ع وتنفي وض

ات    ائر الجماع ية وس ز الرياض وادي والمراآ شباب والن ات ال ال   ومنظم ع األطف ل م ي تتعام  الت

ين               والشباب، بما في ذلك توفير التدريب للمدرسين واألخصائيين االجتماعيين وغيرهم من المهني

ين              ساواة ب ة بالم سلوآيات المتعلق الذين يتعاملون مع األطفال، من أجل تعزيز إيجابية المواقف وال

 الجنسين؛

اه     )ح(  ة للمن ا    الدعوة إلى إجراء استعراضات انتقادي ية وغيره ج والكتب المدرس

ام     ز االهتم ق لتعزي ُصعد للتوصية بطرائ ع ال ى جمي صاالت عل يم واالت الم والتعل واد اإلع ن م م

 بتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو يشرك الفتيان والفتيات؛

ساء أصول              )ط(  ات والرجال والن ان والفتي يم الفتي وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعل

 م المتبادل لجميع األفراد وتعزيز جميع حقوق اإلنسان؛التسامح واالحترا

ة     )ي(  الم المتعلق الت اإلع ي حم ة ف ق متنوع ة طرائ تعمال مجموع وير واس تط

ان      دا للفتي بدور الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين، بأساليب من بينها ما يوجه تحدي

 والشباب؛

عالم وفي مجال اإلعالن وغيرهم، من إثارة اهتمام المختصين في وسائط اإل )ك( 

خالل تنظيم برامج تدريبية وغير تدريبية تعنى بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين ورسم صورة  

ار                       ى إظه ي تترتب عل ضارة الت ار ال ى باآلث ان، وتعن غير نمطية للنساء والفتيات والرجال والفتي

ات في       النساء والفتيات بمظهر فيه امتهان أو استغالل، وتعن        ساء والفتي ى آذلك بتعزيز اشتراك الن

 وسائط اإلعالم؛

اه         )ل(  ر، لمكافحة االتج ة التعبي اتخاذ تدابير فعالة، في حدود ما يتماشى مع حري

واد       تخدام الم الم واس ائط اإلع ي لوس وى اإلعالم ي المحت نس ف ى الج ز عل و الترآي د نح المتزاي

ع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، على تشجيع اإلباحية فيها، والعمل، في سياق التطور السري   

شأن         ل ال وق قلي رأة آمخل صوير الم ن ت اع ع ى االمتن الم عل ائط اإلع ي وس املين ف ال الع الرج

ا     ن خالل تكنولوجي رأة م ف ضد الم رويج للعن ة الت سية، ومكافح ادة جن سلعة أو م تغاللها آ واس



ا    المعلومات واالتصاالت ووسائط اإلعالم، بما في ذلك م     ذه التكنولوجي نع االستخدام اإلجرامي له

وير   م تط ات، ودع ساء والفتي ار بالن سي واالتج تغالل الجن سي واالس رش الجن راض التح ألغ

واستخدام موارد هذه التكنولوجيا لتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك من يتأثرن بالعنف واإلساءة 

 وأوجه االستغالل الجنسي األخرى؛

ش    )م(  ساء والرجال               /ريعات و سن وتنفيذ ت ين أجور الن رة ب سد الثغ أو سياسات ل

وتعزيز التوافق بين المسؤوليات المهنية األسرية، بطرق من بينها الحد من العزل المهني وتطبيق 

ل العمل الطوعي             ة، من قبي وة وساعات العمل المرن ات إجازات األب أو التوسع في تطبيق ترتيب

 ل العمل األخرى من المنازل؛غير التفرغي والعمل عن بعد وأشكا

ي   )ن(  ل ف تراك الكام ى االش يم، عل دريب والتعل ق الت ال، عن طري شجيع الرج ت

ا                     ون والمرضى، وبخاصة األطف سنون والمعوق يهم الم دعم لآلخرين، بمن ف ة وال  لتوفير الرعاي

 والمعالون اآلخرون؛

شاريع         )س(  ق م شط، عن طري  التثقيف  تشجيع الرجال والفتيان على االنخراط الن

سين،  ين الجن ساواة ب دم الم ى ع سانية وعل اط الجن ى األنم ضاء عل ي مجال الق داد، ف رامج األن وب

اإليدز، فضال عن     /وخاصة فيما يتصل بأشكال نقل العدوى بطريق الجنس، بما في ذلك الفيروس           

 ر؛اشتراآهم الكامل في برامج الوقاية، والدعوة، والرعاية، والعالج، والدعم، وتقييم األث

سية          )ع(  ة والجن صحة اإلنجابي رامج ال دمات وب ى خ ال إل ول الرج ة وص آفال

الفيروس                    صلة ب رامج والخدمات المت ا الب ا فيه رامج، بم ذه الخدمات والب دز،  /وانتفاعهم من ه اإلي

ل                       ع أشكال نق ع ومعالجة جمي ى من وتشجيع الرجال على االشتراك مع النساء في برامج تهدف إل

 غيره من األمراض المعدية التي تنقل بطريق الجنس؛اإليدز و/مرض الفيروس

أمون    )ف(  لوك م اك س ن انته نهم م ال وتمكي شجيع الرج رامج لت ذ ب صميم وتنفي ت

ومسؤول من الناحيتين الجنسية واإلنجابية واستخدام طرائق فعالة لمنع حدوث حمل غير مقصود        

 اإليدز؛/ها الفيروسوللوقاية من األمراض المعدية التي تنقل بطريق الجنس، بما في

ع        )ص(  ي من شط ف دور ن ل االضطالع ب ن أج ان م ال والفتي م الرج شجيع ودع ت

ق                        ا يتعل ك م ا في ذل وع الجنس، بم رتبط بن والقضاء على آافة أشكال العنف، وخاصة العنف الم

ق من                  /بالفيروس اء دورة العنف بطرائ ان عن إنه اإليدز، وزيادة الوعي بمسؤولية الرجال والفتي

ا  ع    بينه امالن، م دريب المتك يم والت سلوآيات، والتعل ف وال ي المواق ر ف داث تغيي ى إح ل عل العم

دعم     ديم ال ف وتق ي العن ل مرتكب ادة تأهي ل، ومقاضاة وإع رأة والطف سالمة الم ة ل اء األولوي إعط

 للناجين منه، مع التسليم بأن الرجال والفتيان يتعرضون أيضا للعنف؛

ك االتجار               التشجيع على زيادة فهم الر     )ق(  ا في ذل ف، بم ه العن جال لما يؤدي إلي

رار       ن اإلض سري، م ل الق سرية، والعم ات الق اري، والزيج سي التج تغالل الجن راض االس ألغ



ى                     دابير ترمي إل اذ ت سين، والنظر في اتخ بالنساء والرجال واألطفال وتقويض المساواة بين الجن

 إلغاء الطلب على النساء واألطفال الخاضعين لالتجار؛

ادة                   )ر(  يهم الق ة، بمن ف ع قيادي شغلون مواق ذين ي تشجيع ودعم النساء والرجال ال

دينيون،      اء ال ع، والزعم ادة المجتم ة، وق ال التجاري ادة األعم ديون، وق ادة التقلي سياسيون، والق ال

ين          ساواة ب ة للم اذج إيجابي سهم نم ن أنف وا م ي يعط يون، لك انون والرياض يقيون، والفن والموس

 الجنسين؛

رأة       )ش(  صول الم مان ح ى ض ة عل ع قيادي شغلون مواق ذين ي ال ال شجيع الرج ت

ا          افئ لتكنولوجي ولها المتك ز وص وق اإلرث وتعزي ة وحق وق الملكي يم وحق ى التعل افئ عل المتك

ة،                    ارة الدولي يما في التج صادية، وال س المعلومات والتمتع بفرص العمل التجاري والفرص االقت

ات     من أجل تزويد النساء باألدو  ساواة في عملي دم الم ات التي تمكنهن من االشتراك الكامل على ق

 اتخاذ القرارات على جميع الصعد؛

التعرف على واالستخدام التام لجميع السياقات التي يوجد فيها عدد آبير من              )ت( 

الرجال يمكن الوصول إليهم، وال سيما في المؤسسات والصناعات والرابطات التي يسيطر عليها             

رأة                  الذآو ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب ز الم ر، لتوعية الرجال بأدوارهم ومسؤولياتهم في تعزي

 اإليدز والعنف الموجه ضد المرأة؛/من التمتع الكامل بحقوقها، بما في ذلك ما يتعلق بالفيروس

ا        /تطوير واستعمال إحصائيات لدعم و     )ث(  أو إجراء بحوث في مواضيع من بينه

اه             الظروف الثقافية وا   ان تج الجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على مواقف وسلوك الرجال والفتي

ساواة                ز الم النساء والفتيات، ومدى وعيهم ألوجه عدم المساواة بين الجنسين ومشارآتهم في تعزي

 بين الجنسين؛

ين           )خ(  ساواة ب ان في موضوع الم إجراء بحوث عن وجهات نظر الرجال والفتي

 ألدوارهم ومن خالل هذه البحوث يمكن وضع برامج وسياسات إضافية الجنسين وعن تصوراتهم

ة إلشراك الرجال                    ود المبذول ر الجه لتعيين الممارسات الجيدة ونشرها على نطاق واسع وتقييم أث

 والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين؛

 تعزيز وتشجيع تمثيل الرجال في اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة؛ )ذ( 

ع                )ض(  ساواة في من دم الم تشجيع الرجال والفتيان على دعم اشتراك المرأة على ق

 الصراعات وإدارتها وحلها وفي بناء السالم في أعقاب الصراع؛

اة          - ٧  ى مراع دة عل م المتح ة األم ل منظوم ات داخ ع الكيان ة جمي ث اللجن تح

 .الستنتاجات على نطاق واسعالتوصيات الواردة في االستنتاجات المتفق عليها هذه وعلى نشر ا

 
 



  ٢٠٠٤/١٢ 

رأة           شأن مشارآة الم رأة ب ة وضع الم االستنتاجات المتفق عليها للجن
ا    صراعات وإدارته ع ال ي من ساواة ف دم الم ى ق اء   عل ي بن ا وف وحله

 السالم بعد انتهاء الصراع

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

د  ا ايؤي ق عليه ة المتف تنتاجات التالي ا  االس ي دورته رأة ف ة وضع الم دتها لجن ي اعتم لت

ا                          صراعات وإدارته ع ال ساواة في من دم الم ى ق رأة عل شارآة الم ق بم ا يتعل ين فيم الثامنة واألربع

 :وحلها وفي بناء السالم بعد انتهاء الصراع

تراتيجية    تذآر - ١   لجنة وضع المرأة وتؤآد من جديد األهداف واإلجراءات االس

الن اج ع)٤(إلع ل ومنه ة     )٥(م تثنائية الثالث ة االس ة العام دورة الجمعي ة ل ة الختامي ين والوثيق  بيج

ة  شرين المعنون شرين”والع ادي والع رن الح ي الق سالم ف ة وال سين والتنمي ين الجن ساواة ب  )٦(“الم

ي  ة ف دتها اللجن ي اعتم سلح الت صراع الم المرأة وال ة ب ا والمتعلق ق عليه ة المتف تنتاجات اللجن واس

ز           . ١٩٩٨نية واألربعين في عام     دورتها الثا  ع أشكال التميي وتذآر أيضا باتفاقية القضاء على جمي

رارات       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ وقرار مجلس األمن     )٧(ضد المرأة  بشأن المرأة والسالم واألمن وجميع ق

رار  ا الق ا فيه ة، بم ة العام ؤرخ ٥٨/١٤٢الجمعي انون األول٢٢ الم سمبر / آ ق ٢٠٠٣دي  والمتعل

 آة السياسية؛بالمرأة والمشار

دعو  - ٢  سان       وت وق اإلن دولي لحق انون ال ام للق رام الت الء االحت ى إي ة إل  اللجن

ام                   ع لع ات جنيف األرب ك اتفاقي ا في ذل ة      )٨(١٩٤٩والقانون اإلنساني الدولي، بم يما اتفاقي ، وال س

 جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب؛

دعو - ٣  ز ووت ى تعزي ة إل ع    اللجن ام لجمي ات الت ساء والفتي ع الن دأ تمت ة مب حماي

ا وحسمها وفي                        صراعات وإدارته ع ال اء من ك أثن ا في ذل ية، بم حقوق اإلنسان والحريات األساس

ي                . مرحلة بناء السالم في أعقاب الصراع      ات الالت ساء والفتي أمين الن ة وت ى حماي ضا إل دعو أي وت

ن وحر  ة له ة الحرآ وفير حري ة يتعرضن لخطر العنف وت شطة االجتماعي ي األن شارآة ف ة الم ي

 والسياسية واالقتصادية؛

                                                 
األمم  منشورات( ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،  )٤( 

 .، الفصل األول، القرار األول، المرفق األول(E.96.IV.13)المتحدة، رقم المبيع 
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني )٥( 

 .، المرفق٢٣/٣ –قرار الجمعية العامة دإ  )٦( 

 .، المرفق٣٤/١٨٠قرار الجمعية العامة  )٧( 

 .٩٧٣-٩٧٠، األعداد ٧٥األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد  )٨( 



اد                وتسلم - ٤  ددة األبع سلح أسباب متع صراع الم ة لل  اللجنة بأن األسباب الجذري

 بطبيعتها وبالتالي فهي تستلزم اتباع نهج إزاء منع الصراع المسلح يكون شامال متكامال؛

ادئ   - ٥  ى مب ائم عل دولي الق اون ال أن التع ن ش ز  وم دة تعزي م المتح اق األم  ميث

سالم      مشارآة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في منع الصراعات وإدارتها وحسمها وفي بناء ال

 في أعقاب الصراع واإلسهام في تعزيز السلم الدائم المستدام؛

ا     - ٦  راآا تام ات إش ساء والفتي راك الن زم إش ستدام، يل دائم الم سلم ال ق ال ولتحقي

دم  ى ق ا  وعل صراعات وإدارته ع ال واحي من ع ن ي جمي وع الجنس ف ج منظورات ن ساواة ودم الم

صراع         اب ال ل في                . وحسمها وفي بناء السالم في أعق رأة منقوصة التمثي زال الم ك، فال ت ع ذل وم

ويلزم من ثم بذل جهود إضافية لتعزيز . العمليات والمؤسسات واآلليات التي تتناول هذه المجاالت

رار        المساواة بين الج   اذ الق ستويات اتخ نسين وآفالة اشتراك المرأة على قدم المساواة على جميع م

ويلزم أيضا بذل جهود إضافية أخرى، بما في ذلك إعادة التزود . في جميع المؤسسات ذات الصلة

ذه      ي ه ة ف شارآة التام ى الم سائية عل ات الن ساء والجماع درة الن ز ق اء وتعزي ة، لبن وارد آافي بم

رأة       العمليات ولتع  دور األساسي للم م ال ز فه ق        . زي دولي تطبي ع ال صدد، ينبغي للمجتم ذا ال وفي ه

شارآة            ي تعترض م الدروس المستفادة من الخبرة الفعلية من أجل تبين والتغلب على الحواجز الت

 المرأة على قدم المساواة؛

سلم  - ٧  صراعات     وت ار ال ن آث سواء م ى ال ساء عل ال والن اة الرج ة بمعان اللجن

را ألشكال                     المسل ايز من حيث أنهن يخضعن آثي حة، إال أن النساء والفتيات يتعرضن لتأثير متح

وتدعو اللجنة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لمنع العنف    . معينة من العنف والحرمان ويتضررن منها     

ع االتجار                       اة، ومن رأة والفت سي الموجه ضد الم ك العنف الجن ا في ذل القائم على نوع الجنس، بم

د           بال ا بع بشر، وبخاصة االتجار بالنساء والفتيات، الناشئ عن الصراعات المسلحة وفي أوضاع م

 الصراع، ولمحاآمة مرتكبي هذه الجرائم؛

شجع  - ٨  صلة حسب الجنس  وت ات مف ات ومعلوم شر بيان ع ون ى جم ة عل اللجن

ع   ي من نس ف وع الج ور ن يم منظ ز تعم ل تعزي ن أج ل م يم والتحلي يط والتقي راض التخط  ألغ

 الصراعات وإدارتها وحسمها وفي بناء السالم في أعقاب الصراع؛

نص  - ٩  سين  وت ين الجن ساواة ب ز الم وين أداة لتعزي ى تك سالم عل ات ال اتفاق

صراع د ال ا بع ي أوضاع م رأة ف تراك الم ة . واش ي المرحل رأة ف ة إلشراك الم اح فرص هام وتت

سع المجال       وبالمثل، ف. التحضيرية التي تؤدي إلى وضع اتفاق سالم       سالم يت اق ال في مضمون اتف

ات           ساء والفتي ات الن اق          . لضمان التناول التام لحقوق وشواغل وأولوي رام اتف د إب ة، فبع وفي النهاي

ساواة                        دم الم ى ق رأة الكامل عل صريح باشتراك الم ام ال السالم ينبغي العمل على تنفيذه مع االهتم

 وبهدف تحقيق المساواة بين الجنسين؛



وع الجنس                  ويعتب - ١٠  اج منظور ن ساواة وإدم دم الم ى ق ر اشتراك المرأة التام عل

صراع             د ال ا بع ة في أوضاع م ة الديمقراطي ات االنتخابي وافر   . رآنا أساسيا في سير العملي د ت ويع

را             إطار دستوري وقانوني يراعي منظور نوع الجنس، وبخاصة القوانين واألنظمة االنتخابية، أم

وتستطيع األحزاب السياسية أن تلعب دورا . مرأة التام في هذه العملياتضروريا لتأمين اشتراك ال

آما يلزم اتخاذ خطوات لتأمين اشتراك المرأة . رئيسيا في تعزيز اشتراك المرأة على قدم المساواة       

ي إدارة       تراآها ف ة، واش ة الوطني رامج للتربي اخبين وب ة الن رامج لتوعي ذ ب ي وضع وتنفي ام ف الت

 بات، وتعميم منظور نوع الجنس في جميع هذه األنشطة؛ومراقبة االنتخا

يما              - ١١  م المتحدة، وال س وعلى الحكومات بوجه خاص، فضال عن منظومة األم

ة ذات             ائر األطراف الفاعل ن، وس سلم واألم ق بال ات تتعل آيانات األمم المتحدة التي تضطلع بوالي

ين            الصلة، الدولية واإلقليمية والوطنية، بما فيها المجتم       ساواة ب ز الم ع مسؤولية تعزي ع المدني، تق

سالم وفي                       ات ال ع جوانب عملي ساواة في جمي دم الم الجنسين وتأمين اشتراك النساء التام وعلى ق

ذه         لبناء السالم والتعمير والتأهي    ا يكن لهن دور في ه صراعات، حيثم اب ال  والمصالحة في أعق

 العمليات؛

دع       - ١٢  صراعات، ت ات، فضال           وفيما يتعلق بمنع ال رأة الحكوم ة وضع الم و لجن

 :عن جميع المشارآين ذوي الصلة في هذه العمليات، إلى ما يلي

سانية      )أ(  ضايا الجن تحسين جمع وتحليل وإدراج المعلومات المتعلقة بالمرأة والق

 باعتبار ذلك جزءا من جهود منع الصراعات وجهود اإلنذار المبكر؛

لتنسيق بين الجهود من أجل تعزيز المساواة       الحرص على تحسين التعاون وا     )ب( 

 بين الجنسين والجهود الرامية إلى منع الصراعات؛

سبة                  )ج(  يما بالن دني، وال س المجتمع الم ق ب ا يتعل دعم بناء القدرات، وخاصة فيم

 إلى المنظمات النسائية، وذلك من أجل زيادة االلتزام المجتمعي إزاء منع الصراعات؛

وفير   )د(  لة ت ة       مواص صراعات وآفال ع ال ل من ن أج ا م ا ودولي وارد وطني الم

 .اشتراك المرأة في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمنع الصراعات

ات، فضال عن                 - ١٣  رأة الحكوم وفيما يتعلق بعملية السالم، تدعو لجنة وضع الم

 :جميع المشارآين ذوي الصلة في هذه العمليات، إلى ما يلي

تام المتكافئ الفعال آأطراف فاعلة في جميع عمليات تعزيز اشتراك النساء ال )أ( 

 السالم، وبخاصة التفاوض والوساطة والتيسير؛



واحي         )ب(  ساني، آامل مجموعة الن ضمان تناول اتفاقات السالم، من منظور جن

اول                   ضا تن ة وأي صادية والمادي ة واالقت سياسية واالجتماعي ة وال واحي القانوني ا الن ا فيه األمنية، بم

 اجات واألولويات المحددة للنساء والفتيات؛االحتي

الحرص، في المرحلة التنفيذية ألي اتفاق سالم، على المراعاة الكاملة لجميع  )ج( 

سالم،                    اق ال ام اتف ع أحك ذ جمي ى تنفي األحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وباشتراك المرأة وعل

زع ال             وات، ون سريح الق ة بت ام المتعلق ا األحك ى نحو      بما فيه ل، عل اج والتأهي ادة اإلدم سالح، وإع

 يعزز المساواة بين الجنسين ويكفل اشتراك المرأة التام على قدم المساواة؛

ات                 )د(  صلة بعملي ساواة لإلعالم ذي ال دم الم ى ق تعزيز وصول المرأة التام وعل

 السالم؛

ساواة                 )هـ(  ز الم ساهماتهم في تعزي تظم، باستعراض م ين  القيام، على أساس من ب

سالم من حيث          الجنسين والمشارآة التامة المتساوية للمرأة والوفاء بالتزاماتهم في تنفيذ اتفاقات ال

 الرصد والمساءلة واإلبالغ؛

ة ودعم اشتراك                 )و(  ى آفال الحرص، فيما يتعلق بتعميم منظور نوع الجنس، عل

سالم،       المرأة التام على جميع مستويات اتخاذ القرارات والتنفيذ في األنشطة          ات ال ة وعملي  اإلنمائي

بما في ذلك منع الصراعات وحلها، والتعمير، وصنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم بعد انتهاء 

ة                    . الصراع سائية والمنظمات المجتمعي ى دعم إشراك المنظمات الن صدد، عل ذا ال والعمل، في ه

 والمنظمات غير الحكومية؛

درة اال     )ز(  ز إتاحة الق ة      تطوير وتعزي رامج تدريبي سانية وتنظيم ب شارية الجن ست

 .تراعي نوع الجنس لجميع العاملين في البعثات ذات الصلة بالصراعات المسلحة

 .)٩(وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بتقرير األمين العام 

رأة        - ١٤  ع الم ة وض دعو لجن صراع، ت اء ال د انته سالم بع اء ال ق ببن ا يتعل وفيم

 :جميع المشارآين ذوي الصلة في هذه العمليات، إلى ما يليالحكومات، فضال عن 

 :فيما يتعلق باالنتخابات 

اد              )أ(  آفالة اشتراك المرأة في جميع مراحل العملية االنتخابية، والنظر في اعتم

اذ  اخبين واتخ راد الن سجيل أف ا ت ددة منه ات بطرق متع ي االنتخاب رأة ف تراك الم ادة اش دابير لزي ت

ات         تدابير إيجابية  دى الهيئ ل ل ى المعلومات والتمثي  مؤقتة تتعلق تحديدا بنوع الجنس والوصول إل

زاب      شجيع األح ن ت ضال ع ات، ف ات لالنتخاب ل آراصدات ومراقب ات والعم دير االنتخاب ي ت الت

 السياسية على إشراك المرأة التام وعلى قدم المساواة في جميع نواحي عملياتها؛
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رص   )ب(  رأة بف اع الم ة انتف د   آفال ة وتزوي ة الوطني اخبين والتربي ف الن  تثقي

المرشحات بالدعم التام والتدريب والموارد المالية والقضاء على الممارسات التمييزية التي تعوق        

 .اشتراك المرأة آناخبة أو مرشحة

 :وفيما يتعلق بالتعمير وإعادة التأهيل 

ة         )أ(  ي عملي ساواة ف دم الم ى ق ام عل رأة الت تراك الم أمين اش ر  ت ادة التعمي إع

 والتأهيل؛

تأمين انتفاع المرأة على قدم المساواة من الخدمات االجتماعية، وبخاصة في     )ب( 

صحية والخدمات                   ة ال ز إتاحة الرعاي مجالي الصحة والتعليم، والعمل، في هذا الصدد، على تعزي

وتوفير النصح والمساعدات الصحية الكافية للنساء والفتيات في حاالت الصراع وما بعد الصراع 

 لعالج صدمات ما بعد الصراع؛

ل      )ج(  ع الرج ساواة م دم الم ى ق شغيل عل رص الت ى ف رأة عل صول الم سر ح تي

 لتمكينها اقتصاديا؛

وفير         - ١٥  سالم ت ة وال سين والتنمي ين الجن ويلزم لتحقيق وإنجاز أهداف المساواة ب

ة الض                 ة والمادي شرية والمالي وارد الب ق تخصيص الم شطة   الدعم عن طري رورية لالضطالع بأن

ة                  ة واإلقليمي ة والوطني ُصعد المحلي محددة منشودة عمال على تحقيق المساواة بين الجنسين على ال

 .والدولية، وعن طريق تعزيز التعاون الدولي وزيادته

تنتاجات المتفق                   - ١٦  ذه االس يم ه ام تعم ين الع ى األم وتطلب لجنة وضع المرأة إل

 التي تهدد   را في ذلك نقلها إلى الفريق الرفيع المستوى المعني باألخطا         عليها على نطاق واسع، بم    

 .األمن العالمي وإصالح النظام الدولي

 


