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 املرأة والسالم واألمن  
 

 تقرير األمني العام  
 

 مقدمة -أوال  
  
أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ُيقـدم هــذا التقريـر وفقــا لبيـان رئــيس جملـس األمــن املـؤرخ       - ١

٢٠٠٧) S/PRST/2007/40(     ــه اجمللــس إىل األمــني العــام إعــداد تقريــر متابعــة ، الــذي طلــب في
يضم معلومات عن آثـار الرتاعـات       فعليا، و وا كامال   تنفيذ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بشأن تنفيذ القرار    

املــسلحة علــى النــساء والفتيــات يف احلــاالت املدرجــة يف جــدول أعمــال اجمللــس، وكــذلك         
وطلـب كـذلك أن يتـضمن       . معلومات عـن محايتـهن وعـن تعزيـز دورهـن يف عمليـات الـسالم               

لـى تنفيـذ القـرار، مبـا يف         التقرير معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني قدرة الدول األعـضاء ع          
 .ذلك معلومات عن أفضل املمارسات

علـى مقدمـة،    الفـرع أوال    إذ حيتوي   . ويستجيب هذا التقرير للواليات املذكورة أعاله      - ٢
اجملاالت احليوية والشواغل املتعلقة بأثر الـرتاع املـسلح علـى النـساء، ويقـدم             الفرع ثانيا   ويغطي  

 احملرز والتحديات اليت تواجه الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم             ة عامة عن التقدم   الفرع ثالثا حمل  
أفـضل املمارسـات لتحـسني قـدرات       مبـا يف ذلـك      املتحدة واجملتمع املدين يف تنفيـذ هـذا القـرار،           

 .االستنتاجات والتوصياتالفرع رابعا الدول األعضاء؛ ويتضمن 
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اســتجابة  )١(لــدول األعــضاءويعتمــد التقريــر علــى املعلومــات والبيانــات الــيت قدمتــها ا  - ٣
، واجملتمــع املــدين )٢( وكيانــات األمــم املتحــدة٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٨ملــذكرة شــفوية مؤرخــة 

 .والشركاء من املنظمات غري احلكومية
 

 املواضيع احلرجة والقضايا املثرية للقلق: أثر الرتاع املسلح على النساء - ثانيا 
احتـرام احلقـوق   بـشأن  جملـس األمـن   ادرة عـن  الـص على الـرغم مـن النـداءات املتكـررة          - ٤

املتساوية للمرأة ودورها يف عمليات السالم ويف بناء السالم، ال تزال ماليني النـساء واألطفـال                
ما يشكل انتـهاكا صـارخا      كثريا  يشكلون الغالبية من اإلصابات يف األعمال العدائية، وهو أمر          

ت املـسلحة وحـاالت مـا بعـد الـرتاع، تتحمـل             ويف الرتاعـا  . حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين    
 .تصادات والبىن االجتماعيةآثار تداعي االقاملرأة العبء األكرب من 

اجلـسدي  بيد أن الشغل الشاغل للمرأة يف حاالت األزمات والرتاعات يتمثل يف أمنها              - ٥
مـا بعـد   وبالنـسبة للمـرأة، فـإن غيـاب القـانون يف الكـثري مـن حـاالت               . وأمن أطفاهلـا اجلـسدي    

تلـىب  وعنـدما   . ، هو خبطورة حالة الرتاع املسلح      النطاق اسعوما يرافق ذلك من عنف و     الرتاع،  
ألمـن الشخـصي يـستطيع املـرء أن يبـدأ يف النظـر يف املـشاركة يف                  إىل كفالـة ا   احلاجة األساسـية    

ت احلاليـة،  ونظرا لزيادة التداخل بـني املـدنيني واملقـاتلني يف الرتاعـا         . احلياة العامة وسوق العمل   
اسـتخدام العنـف اجلنـسي يـصبح علـى حنـو متزايـد سـالحا فعـاال مـن                االستهداف يف   فقد أخذ   

أســلحة احلــرب وعــامال مزعزعــا لالســتقرار يف اجملتمعــات الــيت يــسودها الــرتاع واخلارجــة مــن  

__________ 
، لنــد، أيــسلندا، البحــرين، بلجيكــا، تاي ) اإلســالمية-مجهوريــة (األردن، أملانيــا، أوغنــدا، إيــران   األرجنــتني، )١( 

ب أفريقيـا، الـدمنارك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سويـسرا، عمـان، الفلـبني،                   تركيا، جامايكـا، جنـو    
يت نام، كرواتيـا، قـربص، كنـدا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا، لبنـان، املكـسيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا                        يف

 .يرلندا الشمالية، النمسا، هولنداأالعظمى و
ارة الـدعم امليـداين، إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، إدارة الـشؤون            إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، إد       )٢( 

السياسية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، اللجنـة                    
ريب من  االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، منظمة األغذية والزراعة؛ املعهد الدويل للبحث والتد           

نــدا؛ املنظمــة الدوليــة للــهجرة، مكتــب تنــسيق الــشؤون  اوأة، احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لرأجــل النــهوض بــاملر
اإلنسانية، مكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                  

كتب دعـم بنـاء الـسالم، مبـادرة األمـم املتحـدة،       املعين باألطفال والرتاع املسلح، مفوضية حقوق اإلنسان، م       
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق األمم املتحدة للـسكان؛               
موئل األمم املتحدة، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرميـة               

 صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، بعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان، مكتــب األمــم املتحــدة  والعدالــة،
خلـدمات املــشاريع، وكالـة األمــم املتحـدة إلغاثــة وتـشغيل الالجــئني الفلـسطينيني يف الــشرق األدىن، برنــامج      

 .متطوعي األمم املتحدة
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لذلك، فإن العنف اجلنسي يشكل مشكلة أمنية تتطلب استجابة أمنية منهجية تتناسـب             . الرتاع
 .ها ونطاقهامع حجم

ثالث نساء مـن بـني   اغتصبت ويف مشال كيفو يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية،        - ٦
ويف هــاييت، هنــاك ). ٣ص ، S/2008/402( كــل أربــع نــساء، تعرضــت بعــضهن لعنــف مفــرط  

). ٤٧، الفقــرة S/2008/202(زيــادة يف عــدد احلــاالت املوثقــة مــن العنــف اجلــسدي واجلنــسي   
ــثري القلــق ا  وممــا ــشديد، هــو أن القــصر  ي ــرتاع   )  ســنة١٨دون (ل ــاطق ال واملــدنيني يف بعــض من

وإن انعدام األمـن داخـل   ). ٦٥، الفقرة  S/2008/433(يرتكبون العنف اجلنسي على حنو متزايد       
خميمات الالجئني واملشردين داخليا وحوهلا، وال سيما يف دارفـور وشـرق تـشاد ويف مجهوريـة                 

 . هذه الزيادةالكونغو الدميقراطية، تساهم يف
ضــد اين نــوع اجلنــسالوال يــزال إفــالت مــرتكيب العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم علــى   - ٧

البلـدان الـيت جيـري فيهـا نـزاع أو البلـدان اخلارجـة مـن                 علـى   خييم  من العقاب   النساء والفتيات   
مـثريا  وقد سجلت بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية اجتاها            . الرتاعات

). ٦٧، الفقـرة    S/2008/433(العنف اجلنسي الـذي ترتكبـه الـشرطة بـصورة متزايـدة              حنوللقلق  
اعتبـار العنـف اجلنـسي أمـرا        ويف بعض البلدان، إن اسـتمرار عـدم متكـن الـشرطة والقـضاء مـن                 

 ويف بلـدان أخـرى، إن تـدخل املـسؤولني           .قضائيةالالحقات  خطريا، كثريا ما يتسبب بضآلة امل     
الـيت تـشجع   ني ومـسؤولني آخـرين يف إقامـة العـدل يعـزز ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب                 العسكري

ــا   -ويف تيمــور . العنــف اجلنــسي علــى ارتكــاب   ــا م ــسوى”ليــشيت، غالب حــاالت العنــف  “ ُت
املنازعـات، الـيت ال تكـون دائمـاً يف مـصلحة الـضحية              حلل  اجلنسي من خالل اآلليات التقليدية      

)S/2008/501ــرة ــ) ٢٨ ، الفقـ ــوار   يت والـ ــة يف كـــوت ديفـ ــة والثقافيـ ــراف التقليديـ ــا األعـ تعيقهـ
)S/2008/451 املنتظم للناجيات واالنتقام منهن من قبل املـرتكبني         خويفالتوإن  ). ٥٢ ، الفقرة

 ).٧٨، الفقرة S/2008/466(جيعل اإلفالت من العقاب مستمرا يف الصومال 
 

 التقدم احملرز يف جمال التنفيذ - ثالثا 
، )٢٠٠٠ (١٣٢٥موعة واسعة من اجلهات الفاعلة مبـادرات لتنفيـذ القـرار    اختذت جم  - ٨

ــادة      ــة ومؤشــرات؛ وزي منــها يف مجلــة أمــور، وضــع سياســات وخطــط عمــل ومبــادئ توجيهي
مع النـساء   اجلنساين؛ وتوفري التدريب؛ وتعزيز التشاور      يف اجملال   إمكانية احلصول على اخلربات     
هتمام حبقـوق اإلنـسان؛ ودعـم املبـادرات الـيت تتخـذها       وزيادة اال ومشاركتهن يف هذا الصدد؛     

ومــع أهنــا جتــري أبطــأ ممــا هــو مرغــوب فيــه، ال تــزال ثقافــة املــساواة بــني . النــسائيةاجملموعــات 
 .اجلنسني ومتكني املرأة يف جمايل السلم واألمن تزداد رسوخاً
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ق الــدول يقــع علــى عــات ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥للقــرار والفعلــي وال يــزال التنفيــذ الكامــل   - ٩
ذا هلــ احتقيقــبــذل اجلهــود األعــضاء بــشكل رئيــسي، يف حــني تواصــل كيانــات األمــم املتحــدة   

وقد قدمت احلركة النسائية مسامهات رئيسية يف إقامة شـراكات          . يف إطار واليتها   كلهلدف  ا
التــابع ويــدعو الفريــق العامــل   ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥مــن أجــل الــسالم باالســتفادة مــن القــرار      

 إىل ٢٠٠٠مـايو  /حلكومية املعين بـاملرأة والـسالم واألمـن الـذي ُشـكِّل يف أيـار           للمنظمات غري ا  
 .بشكل كامل وسريع) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ القرار 

 
 الصعيد العاملي - ألف 

 جملس األمن - ١ 
قـضايا املـرأة    دوره فيمـا يتعلـق ب     جملس األمـن    عزز  ،  )٢٠٠٠ (١٣٢٥منذ اختاذ القرار     - ١٠

ت املفتوحة السبعة اليت أجراها، أيد اجمللس توسـيع نطـاق هنـج األمـم               وخالل املناقشا . والسالم
املتحدة املتكامـل إزاء املـرأة والـسالم واألمـن، مبـا يف ذلـك تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف            

صنع القــرار، ووضــع حــد  لــعمليــات حفــظ الــسالم، وزيــادة عــدد النــساء يف املناصــب العليــا   
. ايننــوع اجلنــسالرتكيب العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم علــى ملــبالنــسبة لإلفــالت مــن العقــاب 

الـيت أصـدرها مزيـدا مـن التوجيـه بـشأن الـسبل والوسـائل          )٣(البيانـات الرئاسـية الـسبع    فرت  وو
 .تنفيذ القرار تنفيذا كامال لالالزمة
موضــوع عية مفتوحــة عــن يضــا، أجــرى اجمللــس مناقــشة مو٢٠٠٨يونيــه /ويف حزيــران - ١١
اختــاذ القــرار توجــت ب “العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــرتاع املــسلح : م واألمــناملــرأة والــسال”

ــة       ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠ ــة تتطلــب اســتجابة أمني ــشكلة أمني ــسي م ــأن العنــف اجلن ــر اجمللــس ب وأق
منهجية بالتأكيد على أن العنـف اجلنـسي، حـني ُيـستخدم أو ُيكَلَّـُف باسـتخدامه كوسـيلة مـن                     

ا أو يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو مــنظم ضــد   وســائل احلــرب الســتهداف املــدنيني عمــد  
ق إعــادة الــسالم يــالــسكان املــدنيني، قــد يــؤدي إىل اســتفحال حــاالت الــرتاع املــسلّح وقــد يع  

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واألمن الدوليني، وطُلب أن يقدم األمني العام تقريرا ذا صلة يف 
بشأن مجهوريـة الكونغـو   ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧من قرار جملس األمن ) هـ (١٣ويف الفقرة    - ١٢

ويف قـراره   . لعنـف اجلنـسي   حمـددة تعـديا ل    الدميقراطية، توقع اجمللس إمكانية اسـتخدام جـزاءات         
ــة    )٢٠٠٧ (١٧٩٤ ــرورة كفالـ ــى ضـ ــدد اجمللـــس علـ ــساءلة ، شـ ــرتكيب العمـ ــسي  مـ نـــف اجلنـ

__________ 
 )٣(  S/PRST/2001/31     ، S/PRST/2002/32     ، S/PRST/2004/40     ، S/PRST/2005/52     ، S/PRST/2006/42 ،

S/PRST/ 2007/5 و S/PRST/2007/40. 
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 وطلــب مــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اتبــاع) ١٥ الفقــرة(
 ).١٨الفقرة (استراتيجية على نطاق البعثة بشأن العنف اجلنسي 

وأقــر اجمللــس أو أكــد مــن جديــد العالقــة املتبادلــة بــني املنظــورات اجلنــسانية واملــسائل    - ١٣
ــسلحة      ــات املـــ ــدنيني يف الرتاعـــ ــة املـــ ــل محايـــ ــه، مثـــ ــة عليـــ ــرى املعروضـــ ــيعية األخـــ املواضـــ

)S/PRST/2008/18(   الرتاع املسلح   و، واألطفال)S/PRST/2008/6 (     والسالم واألمن يف أفريقيـا
)S/PRST/2008/4( وصـــون الـــسلم واألمـــن الـــدوليني ،)S/PRST/2007/31 ( وإصـــالح قطـــاع

 ).S/PRST/2007/3(األمن 
 هبــا، التقــى أعــضاء اجمللــس مبجموعــات وشــبكات واوخــالل معظــم البعثــات الــيت قــام - ١٤

ملـان ملناقــشة قـضايا مــشاركة املـرأة يف احليــاة    نـسائية حمليـة فــضال عـن وزيــرات ونائبـات يف الرب    
 ومحايـة   ايننـوع اجلنـس   الالسياسية والعمليات االنتخابية، والعنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى            

 مــثال، أيــد أعــضاء ٢٠٠٨يف عــام ) الــصومال(إىل جيبــويت تــهم فخــالل بعث. النــساء والفتيــات
ــوار بـــني األ    يف ــة يف احلـ ــرأة الفعالـ ــشاركة املـ ــرااجمللـــس مـ ــل  طـ ــع مراحـ ــصومالية يف مجيـ ف الـ

 .السالم عملية
ويعمل جملس األمن بشكل وثيق مع اجملتمع املـدين مـن خـالل اجتماعـات صـيغة آريـا                    - ١٥

اجمللـس مبعلومـات قّيمـة      التفاعليـة،    اللقـاءات    تلـك وقـد زودت    . اليت تتناول املـسائل املواضـيعية     
 .بية الشعحلوار مع املنظمات غري احلكوميةإلجراء اوفرصة 

 
 اهليئات احلكومية الدولية األخرى - ٢ 

 والقـرارات الـيت     انظرت اجلمعيـة العامـة يف قـضايا املـرأة والـسالم واألمـن يف مناقـشاهت                 - ١٦
 ٦٢/١٣٣ و   ٦١/١٤٣ويف قراريهـا    . )٥(واملسائل املوضـوعية   )٤(ا بشأن احلاالت القطرية   هتاختذ

ــع أشــكال العنــف       ــى مجي ــضاء عل ــشأن تكثيــف اجلهــود للق ــرار   ب ــرأة، وكــذلك يف الق ضــد امل
 بشأن القضاء على االغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي جبميـع مظاهرهـا،           ٦٢/١٣٤

مبا يف ذلك يف حاالت الرتاع وما يتصل هبا من حاالت، دعت اجلمعية العامة الـدول األعـضاء                  
ــة    القــضاء علــى  إىل  ــذين يــستخ أولئــك ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب مبالحقــة ومعاقب دمون ال

__________ 
وتقدمي املساعدة إىل الناجني من اإلبادة اجلماعيـة الـيت          ) ٦١/١٨(مثال القرارات املتعلقة باحلالة يف أفغانستان        )٤( 

 ).٦٠/٢٢٥ (١٩٩٤وقعت يف رواندا يف عام 
ــرارات   )٥(  ــا يف ذلــك الق ــة بمب ــرتاع  أاملتعلق ــا ســباب ال ــستدامة   يف أفريقي ــة امل ــدائم والتنمي ــسالم ال ــز ال ــا وتعزي فيه

ــساعدة واحل ، و)٦٠/٢٢٣( ــوفري امل ــة ت ــا  لماي ــشردين داخلي ــل  )٦٢/١٥٣(لم ــوق الطف ، )٦٢/١٤١(، وحق
 ).٦١/١٤٤(النساء والفتيات بواالجتار ، )٦٢/١٤٠(والطفلة 
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دعـم الـضحايا، ووضـع      ومحايـة   وميع مظاهرها   جباالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي       
 .وتنفيذ استراتيجيات شاملة بشأن منع العنف، وال سيما يف حاالت االغتصاب

ــسال     - ١٧ ــظ الـ ــات حفـ ــة بعمليـ ــة املعنيـ ــة اخلاصـ ــويل اللجنـ ــضايا  وتـ ــدا بقـ ــا متزايـ م اهتمامـ
ــساء ــن ودعـــت إىل  النـ ــسالم واألمـ ــذ الكاوالـ ــرار   التنفيـ ــل للقـ ــددت ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مـ وشـ
خطورة مجيع أعمال العنف اجلنسي، وشددت على أمهيـة تلبيـة احتياجـات مجيـع ضـحايا                  على

 .)٦(هذه األفعال
، أجرت جلنة وضـع املـرأة تقييمـا         ٢٠٠٨يف عام   املعقودة  ويف دورهتا الثانية واخلمسني      - ١٨
 بـشأن مـشاركة املـرأة علـى قـدم      ٢٠٠٤عـام   يف  فق عليها   لتقدم احملرز يف تنفيذ استنتاجاهتا املت     ل

ويف حـني ازداد  . )٧(الـرتاع حلها ويف بناء السالم بعد انتهاء الرتاعات وإدارهتا واملساواة يف منع   
ــرار     االهتمــام ب ــذ الق ــزال عــدم االتــساق يف تنفي ــسالم، ال ي ــرأة وال ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــضايا امل

 .يشكل حتديا كبريا
 

 قليمياملستوى اإل - باء 
  الرتاع للحدود الوطنية إىل اضـطالع املنظمـات اإلقليميـة ودون           دوافع طيلقد أدى خت   - ١٩

ــدور   ــة ب ــسلم و أساســي اإلقليمي ــز ال ــع أصــحاب     إن يف تعزي ــم املتحــدة ومجي ــع األم ــاون م التع
 .أوجه التآزر وحتقيق االستخدام األمثل للموارديعزز املصلحة للمواءمة بني النهج 

تنفيـذ  إطـار   حتاد األفريقـي بفعاليـة علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف                 ويعمل اال  - ٢٠
ــرار  ــد  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥الق ــفكُفق ــي مب  ل ــوجــب االحتــاد األفريق ــسيهقانون ــيم ب،  التأسي تعم

وتشمل التطورات اهلامة الـيت حتققـت إنـشاء          . وأنشطته همراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع براجم     
والتنميـة تابعـة ملكتـب رئـيس االحتـاد األفريقـي؛ وإنـشاء جلنـة           نـسانية   اجلوملـرأة   لشؤون ا مديرية  

نـساين  اجلنـسي و  اجلعنـف   الحـاالت   االحتاد األفريقي لشؤون املرأة؛ وتعيني مبعوث للتحقيق يف         
امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان     قليميــة مثــل بروتوكــول  اإلصكوك الــوتعــزز  .يف دارفــور
واإلعــالن الرمســي بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف  ريقيــا يف أفحقــوق املــرأة  بــشأن والــشعوب

ــرار     ــضى الق ــة مبقت ــا االلتزامــات اإلقليمي ــى   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥أفريقي ــذ عل ــدعم جهــود التنفي وي
 .الصعيدين الوطين واإلقليمي

__________ 
 .١٢٥-١٢١، الفقرات )A/62/19 (١٩ والستون، امللحق رقم ، الدورة الثانيةلوثائق الرمسية للجمعية العامةا )٦( 
 ،)E/2004/27( ٧، امللحــــق رقــــم  ٢٠٠٤ادي واالجتمــــاعي، ـــــــق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــص  ـــــــــالوثائ )٧( 

 . ألف-الفصل األول 
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اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي واجلماعـة         إطار  تطورات إجيابية يف     وحدثت أيضاً  - ٢١
اجلماعــة انتــهت و .رب أفريقيــا واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة  االقتــصادية لــدول غــ 

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥إعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ القــرار     مــن االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا    
واختذت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة خطـوات                 

وأنـشأت اهليئـة احلكوميـة الدوليـة      .ين يف صلب سياسـاهتا وبراجمهـا   املنظور اجلنسا ماج  دهامة إل 
املعنية بالتنمية إطاراً دون إقليمـي علـى املـستوى الـوزاري ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة وإدمـاج                      

 يف نظامها لإلنـذار املبكـر، مبـا يف ذلـك وضـع دليـل                 اجلنسانية ؤشرات وامل “اجلنساينتحليل  ال”
 .واإلنذار املبكرة اجلنساني يف جمايلللتدريب 

يف أوغنـدا،   ووافق وزراء الكمنولث املسؤولني عن شؤون املرأة يف اجتماعهم املعقـود             - ٢٢
ملعاجلـة  والسالم واألمن   يعىن بقضايا اجلنسانية     على إنشاء فريق عامل      ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران 

مكتــب االتــصال بــادر قــد و .الــسالم ومــا بعــد الــرتاعإحــالل  عملــييت أثنــاءنــسانية اجلقــضايا ال
 ١٣٢٥  يف إطـار القـرار     ل إىل إقامـة شـراكة االحتـاد األورويب        األورويب لبناء السالم يف بروكـسِ     

وســتعقد منظمــة املــرأة العربيــة يف   .تنــسيق جهــود التنفيــذ علــى املــستوى اإلقليمــي تتــوىل الــيت 
ــاين : سانوقــضايا أمــن اإلنــ مفهــوم يف املــرأة ”حتــت شــعار مــؤمتراً  ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الث

 .“املفهوم العريب والدويل

علـى املـستوى     شارك بنشاط يف دعم جهود التنفيذ     يوكان العديد من الدول األعضاء       - ٢٣
فقــد نظمــت النمــسا علــى ســبيل املثــال اجتماعــاً مــع منظمــة معاهــدة حلــف مشــال    . اإلقليمــي

ــرار    ــذ الق ــشأن تنفي ــسي ب ــدريب علــ  أتاحــو ).٢٠٠٠ (١٣٢٥األطل ى ت اململكــة املتحــدة الت
ــها االحتــاد         ــددة األطــراف، من ــة ومنظمــات متع ــدريب إقليمي ــسالم ملراكــز ت ــات دعــم ال عملي

 باجلنسانية وحفـظ    ة بني الوزارات املعني   ةنظمت فرقة العمل املشترك    ويف األرجنتني،  .األفريقي
 .ةاجلنسانياالعتبارات السالم حلقة عمل إقليمية لوضع سياسة حلفظ السالم تراعي 

 .احلفــاظ علــى الــسالم واألمــنظمــات اإلقليميــة بــدور متزايــد األمهيــة يف وتــضطلع املن - ٢٤
التزاماهتــا بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني إىل  للوفــاء بوحتتــاج العديــد مــن املنظمــات اإلقليميــة  

وتزيـد خطـط    .املوارد الكافيةواحلصول على  القدرات تعزيز التعاون و  زيادةوشراكات معززة   
 .ة من أوجه التآزر واالتساق إضافةً إىل االمتثال ألحكام القرارالعمل اإلقليمية والوطني

 
اختـذهتا الــدول األعـضاء وكيانــات األمـم املتحــدة    الــيت تـدابري  ال: التنفيـذ الــوطين  -جيم  

 املدين واجملتمع
يــزداد ترســخ التــزام الــدول األعــضاء وكيانــات األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين بتنفيــذ    - ٢٥

أصـدقاء القـرار    ”ت جمموعة الـدول األعـضاء       زالوما   .ا على املستوى القطري   سيم القرار، وال 
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يف حشد العمـل احلكـومي الـدويل بـشأن هـذا            حفاز   اليت ترأسها كندا تضطلع بدور       “١٣٢٥
ــع  وجيــري إحــراز تقــدم   .القــرار ــسانية يف اجلنظــورات املمــن خــالل إدمــاج  علــى أرض الواق ن

توسـيع  دوات برناجميـة وبنـاء القـدرات، إضـافةً إىل           السياسات الوطنيـة وزيـادة الـوعي ووضـع أ         
 .للمرأة يف عمليات السالم ومكافحة العنف اجلنسي احليز السياسي

 
 خطط العمل - ١ 

 الدول األعضاء )أ( 

 . تنـامي عـدد الـدول األعـضاء الـيت وضـعت خطـط عمـل وطنيـة                  احملرز يف جتلى التقدم    - ٢٦
يـسلندا  أبانيا و إسـ  : حىت اآلن خطط عمل كهـذه      اليت وضعت العشر  وفيما يلي الدول األعضاء     

يرلنــدا أملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و والــدامنرك والــسويد وسويــسرا وكــوت ديفــوار وامل 
 ،األردن وبلجيكـا وسـرياليون وغانـا والفلـبني وليربيـا          أمـا    .الشمالية والنرويج والنمسا وهولندا   

 .يف صدد وضع خطط عمل وطنية هيف

ــيحو - ٢٧ ــة الفرصــة للمباشــرة يف اختــاذ إجــراءات اســتراتيجية     وضــع خ يت طــط عمــل وطني
 .وحتديد األولويات واملوارد واملسؤوليات واألطر الزمنيـة الـيت سـتوجه عمليـة التنفيـذ وتقيمهـا                

محاية النـساء والفتيـات      : هي “أولويةذات  حماور  ”خطة كوت ديفوار مثالً على أربعة       وتركز  
املـرأة  اسـتفادة    دعـم  اجلنساين يف السياسات وبرامج التنمية؛       من العنف اجلنسي؛ تعميم املنظور    

 وتعزيـز مـشاركة     ؛واإلدمـاج الـتعمري    اهلياكـل األساسـية االجتماعيـة واملـشاركة يف عملـييت             من
 .املرأة يف صنع القرار السياسي

 
 كيانات األمم املتحدة )ب( 

التزامـات حمـددة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مبوجب القرار   قطعت كيانات تابعة لألمم املتحدة       - ٢٨
فعلى الصعيد املـشترك بـني      . فرادى الكيانات صعيد  على  على الصعيد املشترك بني الوكاالت و     

 مـن أجـل     ٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة  على نطاق املنظومة بأكملها     الوكاالت، وضعت خطة عمل     
للفتــرة هــذه اخلطــة ، واســتكملت )٢٠٠٠ (١٣٢٥ ومتــسق لتنفيــذ القــرار  كلــيتــوفري إطــار 

كــشف استعراضــان لتنفيــذ خطــة  قــد و). S/2007/567  وS/2005/636انظــر ( ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 عـــن تزايـــد االلتـــزام بالتنفيـــذ وبتحـــسني التنـــسيق  ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ ييف عـــامأجريـــا العمـــل 

 ).S/2007/567  وS/2006/770انظر ( داخل منظومة األمم املتحدة ةوالتخطيط والربجم

الســتراتيجيات واملبــادئ التوجيهيــة  جــرى تعزيــز افــرادى الكيانــات، وعلــى مــستوى  - ٢٩
 مــن حيــث القــرارهــذا الداخليــة ملــا تقدمــه األمــم املتحــدة مــن دعــم للــدول األعــضاء يف تنفيــذ 

اعتمـاد إدارة عمليـات حفـظ الـسالم توجيهـاً           أدى  وقـد    .األبعاد املتصلة بالـسياسات والـربامج     
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د مـن التقـدم يف بعثـات األمـم        املـساواة بـني اجلنـسني املزيـ       العامة يف جمال حتقيـق      سياسة  البشأن  
 يشاجلـ ضـباط   املتحدة حلفظ السالم، مبا يف ذلك تقدمي إحاطات إعالمية منتظمة جلميـع كبـار               

خطة عمل علـى نطـاق       وضعت   وباإلضافة إىل ذلك،  . اجلدداملدنيني  كبار املوظفني   والشرطة و 
ــذ القــرار و  ــشئت اإلدارة لتنفي ــل  أن ــسانية  فرقــة عم ــذه تعــىن باجلن ت دائــرة نفــذو .لرصــد تنفي

 يف مجيــع وثائقهــا اين اجلنــسمراعــاة املنظــورمراجعــة ملــدى اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام عمليــة 
 .ومبادئها التوجيهية املتعلقة بالسياسات

املــساواة بــني اجلنــسني حتقيــق ووضــعت إدارة الــشؤون الــسياسية بيانــاً عــن سياســات   - ٣٠
نـشوب  ر اجلنـساين يف إطـار واليتـها املتعلقـة مبنـع         واألهداف االستراتيجية لتعميم مراعاة املنظو    

وقد زاد ذلك من االهتمام بتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف              . وصنع السالم وبنائه   اتالرتاع
ــات ال ــبعث ــشاورات    اخلسياسية ال ــاد عــدد امل ــع  اصــة، إضــافةً إىل ازدي ــسانية م ــصاالت اجلن واالت

 .النسائية احملليةاجملموعات 

اء علـى إدمـاج الـدعم الـذي تقدمـه لبنـ           نـات عديـدة تابعـة لألمـم املتحـدة           اعملت كي و - ٣١
ملـساواة بـني    الراميـة إىل حتقيـق ا      استراتيجياهتا وخططها    ضمنالسالم والتعمري والعمل اإلنساين     

والزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة   واعتمــدت، علــى ســبيل املثــال، منظمــة األغذيــة   .اجلنــسني
ــشرية خطــط عمــ   ــرة   تحقيــق ال لللمــستوطنات الب  .٢٠١٣-٢٠٠٨ملــساواة بــني اجلنــسني لفت
ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــدت وكالـ ــشرق األدىن   إلوأيـ ــسطينيني يف الـ ــئني الفلـ ــشغيل الالجـ ــة وتـ  غاثـ

وقـد أقـر مفـوض األمـم         .٢٠٠٩-٢٠٠٨استراتيجية لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين للفتـرة            
اواة بــني اجلنــسني وحــددت  ملــسلتحقيــق ااملتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني سياســة جديــدة   

مـن  كأولويـة   املـساواة بـني اجلنـسني       هـدف حتقيـق     منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة        
ووضـعت املنظمـة     .٢٠١٣-٢٠٠٨ املتوسـطة األجـل للفتـرة        تهااستراتيجييف  أولويتني عامليتني   

االعتبــارات  إعــادة اإلدمــاج تراعــي  والدوليــة للــهجرة اســتراتيجية للتــسريح ونــزع الــسالح      
 يفاملـساواة بـني اجلنـسني    املتـصلة بتحقيـق    شواغل  الـ وعمم مكتب دعم بناء الـسالم       . اجلنسانية

 .مشاريع كثرية يدعمها صندوق بناء السالم

ونظـم مكتـب املستـشارة اخلاصـة        . ت بعض الكيانات وضـع خطـط عمـل وطنيـة          أيدو - ٣٢
نة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتـصادية      ، بالتعاون مع اللج    والنهوض باملرأة  لقضايا اجلنسانية ل

ــة البحــر الكــارييب    ــة ومنطق ــا الالتيني ــرويج،  ،ألمريك ــة الن ــد  وبرعاي ــة  جــوالت عق حــوار رفيع
ــارييب        ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ــا وأمريك ــسياسات يف أفريقي ــشأن ال ــستوى ب ــاقش  .امل ون

، باإلضـافة   اجلنـسانية / واملـرأة  مسؤولون رفيعو املستوى من وزارات الدفاع واخلارجيـة والعـدل         
 ١٣٢٥ اسـتراتيجيات وسياسـات لتنفيـذ القـرار          ، بلـداً  ٣٠إىل أعضاء يف الربملان من أكثـر مـن          
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ويف نيبال، يتعاون صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وصـندوق           .وخطة منوذجية ) ٢٠٠٠(
عمـل وطنيـة بـشأن      مـن أجـل إعـداد خطـة         الـتعمري   األمم املتحدة للـسكان مـع وزارة الـسالم و         

 مـن  ، منـها إسـبانيا والنمـسا وهولنـدا،    واسـتفادت دول أعـضاء شـىت    ).٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار 
وضـع خطـط عمـل      املتعلـق ب  املعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة                 دليل  

يف املنظــور اجلنــساين مراعــاة وكفالــة املــساواة ”املعنــون واملــرأة والــسالم واألمــن شأن وطنيــة بــ
 . إعداد خطط عملها الوطنيةعند) ٢٠٠٦ (“السالمعملية حالل إ

 
 اجملتمع املدين ) ج( 

للمنظمات غري احلكومية ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا           التابع  أقام الفريق العامل     - ٣٣
شــراكة مــع حكومــات وكيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة لتنظــيم جمموعــة دورات تدريبيــة بــشأن 

ــرار  يف أوزبكـــــستان وتركمانـــــستان وطاجيكـــــستان وقريغيزســـــتان    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القـــ
 .وتعزيز التنفيذ على املستوى الوطينإرهاف الوعي هتدف إىل وكازاخستان 

 
 مشاركة املرأة - ٢  

ــراره  - ٣٤ ــن )٢٠٠٠ (١٣٢٥ويف قــ ــدعو جملــــس األمــ ــة إىل  ، يــ ــراف الفاعلــ  كــــل األطــ
 كــل مــستويات علــىدة متثيــل املــرأة املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف عمليــات الــسالم وزيــا كفالــة
 .القرار اختاذ

 
 الرتاع واإلنذار املبكرنشوب منع  )أ( 

نــشوب مــن جديــد علــى الــدور اهلــام للمــرأة يف منــع    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥أكــد القــرار  - ٣٥
، مثـل حـاالت نـزوح الالجـئني         النـوع اجلنـساين   ومؤشرات اإلنذار املبكر القائمـة علـى         .الرتاع

األغذية وروايـات شـهود عيـان مـن النـساء عـن             وتكديس  العنف ضد املرأة    ، وازدياد   اجلنسانية
بـالتوترات قبـل   قـد متثـل تنبيهـا    ،  ومـا شـابه ذلـك   استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

 .تتحول إىل عدائية معلنةأن 

الـذي  “ حنو األمن واالسـتقرار   العمل السلمي    :متكني املرأة ”مشروع  ويف لبنان، ركز     - ٣٦
ويف .  علـى األسـباب اجلذريـة للـرتاع والـتمكني االقتـصادي للمـرأة              ٢٠٠٦يف عـام    أ تنفيـذه    بد

 منتـدى للجنـديات     “ املرأة األفريقيـة يف مفاوضـات الـسالم        إشراك مبادرةجنوب أفريقيا، توفر    
 . ومناقشة استراتيجيات بناء السالم يف القارةاتالرتاعنشوب نع ملواجملتمع املدين 

 جهــود تــه مــنبذلمــا ات األمــم املتحــدة الــدول األعــضاء مــن خــالل  وســاعدت كيانــ - ٣٧
 وتنفيـذ مهــام تقـصي احلقــائق واملـساعي احلميــدة ودعـم احلــوار     اتالرتاعــنـشوب  هيكليـة ملنــع  
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 يف ةالــسياسي يف اجملتمعــات املــستقطبة وتقــدمي املــساعدة إىل املنظمــات غــري احلكوميــة املــشارك
لـشراكات القائمـة يف نيبـال بـني مفوضـية األمـم            وقـد أنـشأت إحـدى ا      . اتالرتاعـ نـشوب   منع  

ــة إنــذار مبكــر تراعــي      نــوع الاملتحــدة حلقــوق اإلنــسان وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان آلي
ونظم مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا باالشـتراك مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول                 .ايناجلنس

مؤشـرات  واملنظـور اجلنـساين يف      غرب أفريقيا حلقة عمل بشأن تعميم مراعاة حقوق اإلنـسان           
ــذار املبكــر   اعــة االقتــصادية لــدول غــرب  جلمملنــع نــشوب الرتاعــات الــيت تعتمــدها ا  نظــام اإلن

وركزت تدخالت وخدمات برنامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة األغذيـة والزراعـة علـى          .أفريقيا
 من خـالل    نساءدية لل لرتاعات عرب تعزيز األمن الغذائي واحلقوق االقتصا      نشوب ا املنع اهليكلي ل  

 .حلصول على املوارد اإلنتاجية والتحكم فيهاعلى اتشجيعهن 

ورغم بعض املكاسب اليت حتققت، فـإن املـرأة الـيت ال تـزال مـستبعدة مـن املـسامهة يف                 - ٣٨
ؤشـرات اإلنـذار املبكـر القائمـة علـى أسـاس       يتم بدرجة كـبرية جتاهـل م   واتالرتاعنشوب  منع  
ق هـذا االسـتبعاد   يـ ويع .م اجملتمعات اليت تعاين من الرتاع واخلارجـة منـه   يف معظايننوع اجلنسال

مراعـاة  لتحول االجتماعي حنو جمتمعات أكثر سلماً و      ا و اتالرتاعنشوب  ة ملنع   يجهود فعل بذل  
ــدأ ا ــسني ملب ــني اجلن ــساواة ب ــادرات و  .مل ــدمج مب ــع  خــرباتوينبغــي أن ت ــات يف من ــساء احمللي  الن

 .اتالرتاعنشوب تاماً يف األطر الوطنية وأطر األمم املتحدة ملنع إدماجاً عدائية األعمال ال
 

 عمليات السالم واملفاوضات )ب( 
إىل مشاركة املرأة الكاملة يف عمليـات الـسالم         ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥دعا اجمللس يف قراره      - ٣٩

ووفقا لذلك، اعتمـدت دول     . وتعميم املنظورات اجلنسانية عند التفاوض على اتفاقات السالم       
ويف كـوت ديفـوار،     . عضاء عديدة سياسات، واختذت خطوات عملية، لضمان إشـراك املـرأة          أ

ينــسق إطــار عمــل مــشاركة املــرأة يف تنفيــذ االتفــاق الــسياسي لواغــادوغو أنــشطة املنظمــات      
وتنفـذ  . النسائية لألطراف املوقعة على اتفاق الـسالم ضـمانا ألن يكـون هلـا صـوت يف العمليـة                  

 املرأة يف قربص تدابري لزيادة مـشاركة املـرأة يف مجيـع آليـات تنفيـذ اتفـاق                   اآللية الوطنية حلقوق  
 .السالم والوساطة واملفاوضات من أجل السالم

وقد سعت كيانات األمم املتحدة، يف سياق دعم اجلهود الوطنية، ويف إطار الواليـات               - ٤٠
وأعــدت إدارة ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥املنوطــة بكــل منــها، إىل حتقيــق األهــداف احملــددة يف القــرار   

ــة        ــة ألفرق ــذكرة توجيهي ــسالم، م ــات ال ــذي لعملي ــا التنفي ــسياسية، يف ســياق دعمه ــشؤون ال ال
وتـرد املـذكرة يف   . الوساطة بشأن دور ومـشاركة املـرأة يف عمليـات الـسالم واتفاقـات الـسالم        

 .مصرف بيانات األمم املتحدة لصانعي السالم
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ة يف االنتخابات يف عـدد مـن البلـدان علـى     وسهلت بعثات حفظ السالم مشاركة املرأ     - ٤١
 ليـشيت ومجهوريـة     -امتداد السنوات اخلمس املاضية، ومن بينها أفغانستان وبوروندي وتيمور          

الكونغو الدميقراطيـة وليربيـا وهـاييت، حيـث اسـتخدمت جمموعـة مـن تـدابري الـدعم، مـن بينـها                      
ريب املرشـحات املتقـدمات   استهداف املـرأة بـشكل حمـدد يف عمليـات تـسجيل النـاخبني، وتـد             
 .للمناصب السياسية، وتسهيل أمن املرأة خالل عمليات التصويت

وشجع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة مـشاركة            - ٤٢
املــرأة يف عمليــات الــسالم الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــسودان    

ومــن خــالل إقامــة الــشراكات والــشبكات مــع أطــراف فاعلــة  . ل وكولومبيــا ونيبــالوالــصوما
ــرأة      ٢٥أخــرى يف  ــززة للم ــشاركة املع ــم املتحــدة امل ــات األم ــدعم كيان ــدا، ت ــوب .  بل ويف جن

الــسودان، علــى ســبيل املثــال، قــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الــدعم املــايل إىل الــشبكات 
أة الـسياسية ودعمهـا، ممـا أفـضى إىل إنـشاء منتـدى املـشّرعات، وهـو          احمللية لزيادة مشاركة املر   

منتـــدى استـــشاري للنـــساء املـــسؤوالت يف األحـــزاب الـــسياسية، وشـــبكات املنظمـــات غـــري   
 .كومية، لدعم النساء يف احلكومةاحل
ويف أوغندا، عملت مفوضية حقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة،             - ٤٣

ن املنظمات غري احلكومية، على الدعوة إىل إشراك املرأة يف عملية الـسالم ملنـاطق               مع شركاء م  
ويف العــراق، يعمــل صــندوق األمــم  . الــشمال، ويف عمليــات اإلنعــاش واملــصاحلة ذات الــصلة  

املتحدة اإلمنائي للمـرأة عـن كثـب مـع املنظمـات النـسائية غـري احلكوميـة يف تعزيـز احلـوار بـني                       
 . وإبراز مبادرات املرأة يف جمال السالماجملموعات املختلفة

وسامهت اجلهود املتضافرة للدول األعضاء واجملتمع الدويل يف زيادة مشاركة املـرأة يف              - ٤٤
وعلى الرغم من هـذه املكاسـب، ال يـزال متثيـل املـرأة بـشكل فعـال ومنـهجي                    . سياقات منتقاة 

ــا إىل       ــك جزئي ــود ذل ــة ضــعيفا، ويع ــسالم الرمسي ــات ال ــسياسية   يف عملي ــة اإلرادة ال ــدم كفاي ع
وهناك عادات وأعراف وصـور منطيـة تقليديـة معينـة تقـف عوائـق يف وجـه مـشاركة                    . واملوارد

 . قدم املساواة يف عمليات السالماملرأة على
 

 عمليات دعم السالم )ج( 
توسـيع نطـاق دور املـرأة       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥من اجلوانب الرئيسية اليت يتضمنها القـرار         - ٤٥

ونــشر املــرأة يف قــوات حفــظ  . تها يف عمليــات األمــم املتحــدة امليدانيــة وزيــادة متثيلــها ومــسامه
ــساء          ــع الن ــسهل تواصــلها م ــدنيني، ي ــراد امل ــني صــفوف األف ــشرطة، وب ــوات ال ــسالم، ويف ق ال
احملليات، ويعزز حصوهلن على اخلدمات االجتماعية والنفسية، مبا يف ذلك املشورة املقدمـة إىل              

ات، وتبادل املعلومات بشأن التحرش اجلنسي واإليذاء اجلنـسي واالغتـصاب؛           املصابني بالصدم 
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ــشردين       ــات املـ ــيما يف خميمـ ــسي، ال سـ ــذاء اجلنـ ــسي واإليـ ــوادث العنـــف اجلنـ ــن حـ ــد مـ واحلـ
 .والالجئني داخليا
واختذت األرجنتني وأملانيا وجنوب أفريقيا ورومانيا وسـلوفاكيا وفييـت نـام وكرواتيـا               - ٤٦

تجنيد أعداد أكـرب مـن النـساء للخدمـة العـسكرية، وقامـت هـذه البلـدان                  واملكسيك خطوات ل  
بتغيري السياسات لتحسني إمكانية تقدمهن إىل اخلدمة، مبا يف ذلك من خالل إلغـاء الـسياسات                
التمييزية، وإتاحة فرص متكافئة وتـوفري معاملـة علـى قـدم املـساواة للمـرأة، وإصـدار سياسـات                    

لزيادة متثيل املرأة يف الرتب العليا للقوات املـسلحة، وإجيـاد           “ عاملسار السري ”ُتعرف بسياسات   
وســخرت أملانيــا وكنــدا واململكــة املتحــدة  . فــرص أخــرى للــدفع قــدما بــاملرأة يف اجملــال املهــين 

والنمسا الدعم املـايل املقـدم للجهـود الدبلوماسـية املتعـددة األطـراف والثنائيـة للمنظمـات غـري                    
املــساعدة التقنيــة، للــدعوة إىل مــشاركة أكــرب للمــرأة يف القــوات  احلكوميــة، وبــرامج البحــث و

 .املسلحة وعمليات حفظ السالم
ــستحقات       - ٤٧ ــؤهالت امل ــساء امل ــدول األعــضاء جهودهــا لتوســيع جمموعــة الن وعــززت ال

ويف األردن، قـدمت مديريـة األمـن العـام دورة       . للندب يف بعثات حفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم          
، بلغـت نـسبة النـساء يف    ٢٠٠٠ومنـذ عـام    . جمـال مراقبـة حفـظ الـسالم       خاصة للـشرطيات يف     

 يف املائــة، مبــن فــيهن ٥٠الوحــدات اجلامايكيــة يف قــوات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم حــوايل 
ويف أملانيـا، تـشكل النـساء ثلثـي عـدد مـوظفي       . قائدات للوحدات يف كـل مـن ليربيـا ودارفـور      

يئـة احلكوميـة املـسؤولة عـن التـدريب للبعثـات الدوليـة              مركز عمليات السالم الدولية، وهـو اهل      
، شكلت نـسبة املـرأة مـن املـشاركني يف الـدورات             ٢٠٠٧واستقدام املوظفني للعمل، ويف عام      

ــة٥٢ ــات       .  يف املائ ــشرن يف عملي ــي ُين ــساء الالئ ــا ظــروف العمــل للن ــوب أفريقي وحــسنت جن
ونتيجـة لـذلك،   . لنساء عـن منـازهلن   لألسر أثناء غياب ا    “برامج التكيف ”السالم، مبا يف ذلك     

 يف املائـة مـن النـساء يف    ٤٠أمكن جلهاز شرطة جنوب أفريقيـا حتقيـق هدفـه املتمثـل يف وجـود                
قواتــه، واســتطاعت قــوة الــدفاع الوطنيــة جلنــوب أفريقيــا حتقيــق هــدفها املتمثــل يف أن تــشكل    

 .السالميف املائة من عدد أفراد القوات املنشورة يف عمليات حفظ  ٣٠النساء 
وحظي تدريب أفراد الشرطة العسكرية وأفراد حفظ السالم املدنيني على محايـة املـرأة               - ٤٨

وحقوقها واحتياجاهتا اخلاصة، باإلضافة إىل أمهيـة إشـراك املـرأة يف مجيـع مهـام حفـظ الـسالم،                    
حفـظ  وقادت إدارة عمليـات     . باهتمام كبري من الدول األعضاء واألمم املتحدة واجملتمع املدين        

وأنـشأ املعهــد الــدويل  . الـسالم جهــود األمــم املتحـدة لتقــدمي التــدريب وحتـسني مــواده وأدواتــه   
للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة موقعــا تفاعليــا علــى الــشبكة العامليــة يــربز فــرص  

 . السالم التابعني لألمم املتحدةالتدريب يف اجملال اجلنساين ألفراد حفظ
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ــة عــشر  - ٤٩ ــسانية يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ    ويقــدم ثالث ــشارا للــشؤون اجلن  مست
، التوجيــه الــتقين لرؤســاء البعثــات بــشأن تعمــيم املنظــور )٨(الــسالم، مبــا فيهــا البعثــات املتكاملــة

ويوجــد لــدى مخــس بعثــات تقليديــة . اجلنــساين لزيــادة مــشاركة املــرأة يف تنفيــذ واليــة العمليــة
م مبجموعـة الـشؤون اجلنـسانية، باإلضـافة إىل مهـام         منسق شؤون جنـسانية، وهـو موظـف يهـت         

 ووضعت إدارة عمليات حفـظ الـسالم مبـادئ توجيهيـة لـضمان أن يقـوم مستـشارو                   )٩(أخرى
وزاد . الــشؤون اجلنــسانية مبهــامهم باعتبــارهم عناصــر حفــازة فعالــة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين   

ون اجلنسانية من ثالثـة أخـصائيني       برنامج متطوعي األمم املتحدة من عدد األخصائيني يف الشؤ        
 .٢٠٠٨ أخصائيا يف عام ١٩ إىل ٢٠٠٤يف عام 

وبذلت إدارة الدعم امليداين وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم جهـودا لزيـادة متثيـل املـرأة                - ٥٠
بني صفوف أفراد األمـم املتحـدة النظـاميني، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تعزيـز مـا تقومـان بـه مـن                           

وُعقـد حـوار   . عضاء، ال سيما البلدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة      أنشطة لتوعية الدول األ   
 لتقييم االستراتيجيات الالزمة لتعزيز التـوازن بـني اجلنـسني يف      ٢٠٠٦بشأن السياسات يف عام     

، يف ٢٠٠٧فربايـر   /وُنظمـت حلقـة عمـل ملتابعـة االسـتراتيجيات يف شـباط            . جمال حفظ السالم  
ــا  ــا، جنــوب أفريقي ــتم تنقــيح سياســات قطــاعي األمــن     وأوصــت. بريتوري ــأن ي  حلقــة العمــل ب

والــدفاع بغيــة تعزيــز التــدريب الــسابق للنــشر يف اجملــال اجلنــساين ألفــراد حفــظ الــسالم علــى     
نيجرييـا  ووافقت أربعة بلـدان وهـي األرجنـتني وباكـستان وجنـوب أفريقيـا و              . املستوى الوطين 

 .على القيام مبشروع رائد
ــوز - ٥١ ــه /ويف مت ــساء  ،٢٠٠٨يولي ــسكريني يف    ٢,٢ شــكلت الن ــراد الع ــن األف ــة م  يف املائ

 يف املائــة مــن ٧,٦، و ٢٠٠٤يوليــه /عمليــات حفــظ الــسالم، مقارنــة بواحــد يف املائــة يف متــوز
ويف األوضــاع الــيت تــدعم فيهــا . ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٥أفــراد الــشرطة املدنيــة، مقارنــة بـــ  

متثـل  )  ليشيت وكوسـوفو   -سرياليون وتيمور    (بعثات حفظ السالم إعادة هيكلة قوات الشرطة      
 . يف املائة١٥نسبة الشرطيات املدنيات ما يربو على 

__________ 
، عمليـة األمـم   بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون            : على سبيل املثال   )٨( 

املتحدة يف كوت ديفوار، بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بعثة األمـم املتحـدة يف                  
مجهورية أفريقيا الوسطى، العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، مكتب األمم املتحدة              

دة لتحقيق االستقرار يف هاييت، بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان، بعثـة              املتكامل يف بوروندي، بعثة األمم املتح     
 . ليشيت، بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان-األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

مـم املتحـدة   بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، هيئـة األ     )٩( 
 .ملراقبة اهلدنة، قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان



S/2008/622  
 

08-52312 15 
 

ــران٣٠ويف  - ٥٢ ــه / حزي ــظ     ٢٠٠٨يوني ــات حف ــرأة يف إدارة عملي ــل امل ــسبة متثي ، بلغــت ن
 يف املائـة يف     ٢٦,٣ يف املائـة، و      ٢٨,٦السالم، يف الوظائف املدنية من الفئـة الفنيـة ومـا فوقهـا              

 يف املائة علـى التـوايل يف عـام          ١٢ يف املائة و     ٢٧,٥ وما فوقها، أي بزيادة قدرها       ١-بة مد الرت
 يف املائـة مـن مجيـع مـوظفي          ٣٦,٤وكانت نسبة متثيـل املـرأة يف إدارة الـدعم امليـداين             . ٢٠٠٤

 . يف املائة٢٣ويف العمليات امليدانية، تبلغ نسبة متثيل املرأة . الفئة الفنية وما فوقها
وضـاعف األمـني العـام مـن جهـوده الراميـة إىل زيـادة عـدد النـساء يف عمليـات حفـظ             - ٥٣

، كانـت هنـاك امـرأة       ٢٠٠٨سـبتمرب   /ويف أيلـول  . السالم، ال سيما يف املستويات القيادية العليا      
ــة   ــرأس بعث ــا(تت ــة الكونغــو   (، وســبع نائبــات لرؤســاء بعثــات   )ليربي ــدي، تــشاد، مجهوري بورون

وال يـزال أمـام املنظمـة طريـق طويـل للوصـول إىل              ).  لبنان، ليربيا، نيبال   الدميقراطية، السودان، 
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن          . التوزيع املتعادل بني الرجـال والنـساء يف عمليـات دعـم الـسالم             

 .الزخم حنو حتقيق قدر أكرب من التوازن آخذ يف التكوين
 

 االستجابة اإلنسانية )د( 
ــرار     - ٥٤ ــن يف الق ــس األم ــا جمل ــرام    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥دع ــة إىل احت ــراف الفاعل ــع األط مجي

وتـشري تقـديرات مفوضـية األمـم        . الطبيعة املدنيـة واإلنـسانية ملخيمـات ومـستوطنات الالجـئني          
 مليــون شــخص قــد شــرِّدوا قــسرا يف هنايــة عــام  ٦٧املتحــدة لــشؤون الالجــئني أن مــا جمموعــه 

 لالعتداء اجلنسي والعنـف     والالجئات واملشردات هن ُعرضة على وجه اخلصوص      . )١٠(٢٠٠٧
 .اجلنسي بسبب ظروف اعتمادهن على اآلخرين اليت غالبا ما تنشأ يف املخيمات

ــة يف اجملــال اإلنــساين علــى دمــج املــساواة بــني       - ٥٥ وتعمــل كيانــات األمــم املتحــدة العامل
، أطلقـت  ٢٠٠٦ويف عـام  . اجلنـسني يف عمليـات التخطـيط والتنفيـذ والرصـيد ومجـع البيانـات       

نــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت خطــة اســتراتيجية مــن مخــس نقــاط تفــضي إىل تــبين    اللج
سياســة مت حتــديثها بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال العمــل اإلنــساين، وقــد أقــرت هــذه     

وذكر اسـتعراض الـسياسة اجلنـسانية الـذي قامـت بـه اللجنـة يف        . ٢٠٠٨مايو /السياسة يف أيار 
وعلى سـبيل املثـال، صـدر دليـل الـشؤون اجلنـسانية يف            . بعض التقدم  أنه قد أحرز     ٢٠٠٧عام  

فـرص   -احتياجـات خمتلفـة     : النساء والفتيات والفتيان والرجـال    ”جمال العمل اإلنساين املعنون     
، وترد فيه برامج لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وقـد أنـشئت جمموعـة مـن اخلـرباء يف                   “متكافئة

 ).حتياطية املتعلقة باملسائل اجلنسانيةالقدرة اال(الشؤون اجلنسانية 

__________ 
ــشؤون الالجــئني     )١٠(  ــم املتحــدة ل ــام   ”مفوضــية األم ــة لع ــات العاملي ــالبو اللجــوء   ال: ٢٠٠٧التوجه ــون وط الجئ

 ). من النص األصلي٢، الصفحة ٢٠٠٨يونيه /حزيران(“ والعائدون واملشردون داخليا وعدميو اجلنسية
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وقامت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بربنامج تدرييب يف اجملـال اجلنـساين يف               - ٥٦
سياق تنفيذ استراتيجيتها لتعميم املسائل املتعلقة بالسن والنوع اجلنـساين والتبـاين، يف مـا يزيـد                 

للــهجرة لعــودة املــواطنني املــؤهلني األفغــانيني وســّهل برنــامج املنظمــة الدوليــة .  بلــد١٠٠علــى 
.  امــرأة، للمــسامهة يف تعمــري بلــدهم   ١٢٥وإعــادة إدمــاج املــواطنني املــؤهلني، ومــن بينــهم      

 يف املائة على األقل من مجيع املستقدمني حمليا ملراقبة املعونـة الغذائيـة    ٧٥وستكون نسبة قدرها    
 .التابعني لربنامج األغذية العاملي من النساء

ومثة حاجة ملزيد من التنسيق بني األطراف الفاعلة يف اجملال اإلنـساين يف بـرامج حتقيـق                   - ٥٧
املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم املـساواة يف مجيـع                 

وينبغـي تعزيــز  . جوانـب االسـتجابة اإلنـسانية، وحــصوهلن علـى فـرص بنـاء القــدرات والعمالـة       
اءلة عن تعميم املنظور اجلنساين، كما ينبغـي مجـع بيانـات مفـصلة حبـسب النـوع اجلنـساين              املس

 .والعمر، بشكل أكثر منهجية
 

 بناء السالم )ـه( 
مجيــع األطــراف الفاعلــة إىل دمــج منظــورات ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥دعــا اجمللــس يف قــراره  - ٥٨

عديدة تقوم هبـا كيانـات تابعـة    وقد سعت برامج . جنسانية يف جهود التعمري بعد انتهاء النـزاع  
للــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة علــى حــد ســواء إىل تــبين هنــج مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية  

ــصادي وحقــوق       فيمــا ــل االنتعــاش االقت ــة يف جمــاالت مث ــق املتباين ــق باالحتياجــات والعوائ يتعل
 .ؤسسيةاإلنسان واحلوكمة، وإعادة سيادة القانون، واملصاحلة، واإلصالحات امل

وعّينت حكومة أوغندا مستشارا أقدم لـشؤون املـساواة بـني اجلنـسني للخطـة الوطنيـة                  - ٥٩
للسالم واالنتعاش والتنمية، لتقدمي الدعم التقين ملكتب رئيس الوزراء، ولوضـع سياسـة وخطـة               

 .عمل وطنيتني بشأن العنف اجلنسي واالنتهاء من ذلك
 النسائية احملليـة لبنـاء الـسالم واملنظمـات النـسائية            وتقدم قربص الدعم املايل للمبادرات     - ٦٠

وتدعم اململكـة املتحـدة املنظمـات غـري احلكوميـة يف الـسودان لتنفيـذ مبـادرات                  . غري احلكومية 
وأنــشأت الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة صــندوق مراعــاة مبــدأ حتقيــق    . بنــاء الــسالم احملليــة 

 األفغانيـة الـيت تعمـل مـن أجـل حتقيـق منـو اجتمـاعي                 املساواة بني اجلنـسني للمنظمـات النـسائية       
 .وسياسي واقتصادي عادل

وقــام مكتــب دعــم بنــاء الــسالم والكيانــات املــشاركة علــى املــستوى القطــري بتعمــيم   - ٦١
ــاء       ــدعمها صــندوق بن ــدة ي ــصلة بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف مــشاريع عدي ــشواغل املت ال

 نطـاق كامـل منظومـة األمـم املتحـدة لـسياسات إجيـاد               وألجـل تعزيـز اتبـاع هنـج علـى         . السالم
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ــة      ــادة مــشتركة مــن منظمــة العمــل الدولي ـــزاعات، مت بقي ــة للن فــرص العمــل يف األوضــاع التالي
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي القيام مببـادرة علـى نطـاق كامـل املنظومـة تعـاجل الـدور احلاسـم                     

ــساء والرجــال     ــج الن ــادة دم ــدخل وإع ــة إلدارة     وت. إلدرار ال ــاملرأة التابع ــهوض ب ــعبة الن ــذ ش نف
الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة أنــشطة للمــساعدة التقنيــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة القــضاء علــى 

.  ليــشيت وســرياليون وليربيــا وهــاييت-مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف أفغانــستان وتيمــور  
ــشاريع      ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــرأة٢٩٧ودّرب مكت ــة    ام ــشاركة يف عملي ــة للم  عراقي

ويف نيبال وأفغانستان، تـبىن صـندوق األمـم         . ٢٠٠٧-٢٠٠٦التطوير الدستوري خالل الفترة     
 .املتحدة اإلمنائي للمرأة مبادرات متثيل ومشاركة املرأة يف احلوكمة وبناء السالم

 املـساواة  ويف الوقت الذي تتزايد فيه مشاركة الدول األعضاء واألمم املتحـدة يف دعـم      - ٦٢
بــني اجلنــسني يف جمــايل بنــاء الــسالم والــتعمري يف املرحلــة التاليــة للنـــزاع، فــإن غالبيــة جهودهــا    

حتـــسني االســـتثمارات يف بـــرامج وينبغـــي . تتـــضمن منظـــورات جنـــسانية بـــشكل منـــهجي  ال
ومـــن الـــضروري حتـــسني التنـــسيق بـــني مجيـــع  . الـــسالم املراعيـــة لالعتبـــارات اجلنـــسانية بنـــاء

 .لفاعلةا األطراف
 

 األمن قطاع إصالح )و( 

 للنــساء اإلنــسان حقــوق واحتــرام محايــة إىل )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القــرار ا اجمللــس يفدعــ - ٦٣
 دور عـن  تقريـره  يف العـام  األمني وأقر. والقضاء بالشرطة ن حيث اتصاهلا  م سيما ال والفتيات،

ــم ــن قطــاع صــالحإ دعــم يف املتحــدة األم ــأن األم ــن قطــاع صــالحإ ب ــى األم ــ عل  يراعــي وحن
 علـى  وأوصـى  ،يـة يف قطـاع األمـن      متييز  غـري  مؤسـسات  قيامل  أساسي هو يةنااجلنسعتبارات  اال

، S/2008/39 (ومنعـه  اجلنـسي  للعنـف  للتـصدي   الالزمة منيةاأل دماتاخل بتقدمي اخلصوص وجه
 )).هـ (٤٥ و ٣٧الفقرتان 

ــر يف األمــن قطــاع إصــالح علــى املتحــدة األمــم كيانــات وتعمــل - ٦٤ ــدا ٢٠ مــن أكث  .بل
 تراعـي  سياسات  الرامية إىل اعتماد   الوطنية اجلهود دعمت معايري وضع على اجلهود تلك وتركز

 بنـاء  وأنـشطة  وبـرامج  املـسلحة  والقـوات  الوطنيـة  الشرطة هيكلة وإعادة ،يةنااجلنس عتباراتاال
 إصـالح  سـياق  يف ينااجلنـس  نظـور امل مراعـاة  تعمـيم  إىل الراميـة  الوطنيـة  اجلهـود  لدعم القدرات
 مؤسـسية  آليـات  وضـع  يف هاؤشركاو السالم حفظ عمليات إدارة ساعدت وقد .األمن قطاع
 خاصــة وحــدات إنــشاء خــالل مــن ذلــك يف مبــا ،والعــدل احلمايــة  مــناملــرأة اســتفادة لتيــسري

 وجنـوب  والـصومال  دارفـور  يف احلـال  هـو  كمـا  (الـشرطة  مراكـز  يف شؤون املـرأة  ل مكاتب أو
 علـى  القـائم العنـف    أو اجلنـسي  العنـف   عـن  بـالغ اإل سرية وكفالة ؛)ثالامل سبيل على السودان
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 اسـتقدام  وتـسهيل  اإلصـالحيات  لـضباط   يف اجملـال اجلنـساين    تـدريب ال وتـوفري  ؛ايناجلنـس  نوعال
 .الوطنية الشرطة خدمات يف  للعملالنساء من عدد أكرب

 خطـوات  منـائي اإل املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  اختذ قدو - ٦٥
 ســبيل وعلــى. والعــدل األمــن ةنظمــمــن أ وآســيا أفريقيــا يف والفتيــات النــساء اســتفادة لتــسهيل
 بنـاء  علـى  ليربيـا  يف العدل وزارة معيف إطار شراكة     اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ، عمل املثال

 موعــة جمفائــدة وظهــرت.  الــوزارة علــى احتجــاز مــرتكيب أعمــال العنــف ومقاضــاهتم  قــدرات
 الــدويل املعهــد وضــعها الــيت األمــين القطــاع وإصــالح يةنااجلنــسعتبــارات باال اخلاصــة األدوات
 ومنـهم  ،ةلحاملـص  أصـحاب  مـن  للعديـد  بالنـسبة    بـاملرأة،  النـهوض  أجـل  مـن  والتدريب للبحث
 للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم صــندوق وأصــدر .األفغانيــة الوطنيــة الــشرطة املثــال ســبيل علــى

 حنــو علــى الــشرطة قطــاع إصــالح عــنإعالميــة  إحاطــة ورقــة منــائياإل املتحــدة األمــم وبرنــامج
 قطـاع  ليـة افع حتـسني  أجـل  مـن  اعرتالـ  مـن  اخلارجـة  اجملتمعـات  يف يةنااجلنـس عتبارات  اال يراعي
 .ايناجلنس نوعال على القائمالعنف و اجلنسي للعنف التصدي يف الشرطة

 النــاسمجيــع  حيــاة ددهتــو ةقائمــ األمــنطــاع يف ق القــصور  أوجــهزال تــال ذلــك مــعو - ٦٦
 الراميـة  الوطنيـة  اجلهـود  مجيـع  يف ايناجلنس نظورامل وإدماج .واألطفال النساء سيما ال ،همرفاو
 الدميقراطيـة  واملؤسـسات  القـضائي  والنظـام  القـانون  سـيادة  وتعزيز املسلحة القوات إصالح إىل
 دعم تـوفري املزيـد مـن الـ        املتحـدة  األمـم  ناتكياينبغي ل و .لمرأةل  الوضع األمين  حتسني شأنه من

 القـانون  سيادة يف والثقة االستقرار تعزيز أجل من والدعوة املعايري ووضع القدرات بناء لعملية
 .والدميقراطية السالم الستدامة سبقةامل شروط باعتبارمها من الاألعضاء، الدول ىلد
 

 ايناجلنس نوعال على القائمالعنف و اجلنسي العنف ضد وخاصة النساء، محاية - ٣ 

 إىل املـسلحة  اعاترتال يف األطراف مجيع) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ القرارجملس األمن يف     دعا - ٦٧
ــدابري تتخــذ أن ــات حتمــي خاصــة ت ــساء الفتي ــن والن ــف م ــائم العن ــى الق ــوععل ــس  الن  .ايناجلن
 أكثرهـا    املتخـذة والـيت    والتـصدي  وقايـة ال لتـدابري   بالنـسبة  ولويـات األ األعـضاء  الدول تحددو

 مـن  الناجيات تأهيل وإعادة محاية الوطنية؛ والقوانني السياسات مراجعة إعادة النظر يف     شيوعا
 مــدى عــن بيانــات مجــع؛ والقــضائيني العــسكريني واملــسؤولني الــشرطة تــدريب ل؛اعــفاأل تلــك
 .العام الوعي زيادة ؛ظاهرةال تلك انتشار

 ايناجلنـس  النـوع  علـى  القـائم العنـف    و اجلنـسي  العنف منع ديفوار كوت أدرجت وقد - ٦٨
 دراسـات إجـراء    التـدابري  وتـشمل . جادمـ اإل إعادةو  للتعمري الوطنية خطتها ضمن اهل والتصدي

 وإنـشاء  الـضحايا،  ملـساعدة  الوطنية القدرات وبناء العنف، من نيالنوع ينهذ انتشار مدى عن
 مـن  الـدول،  مـن  العديـد  أوعـز و. والعـائلي  اجلنـسي  العنف ضحايا ملساعدة  تدريب عايل  مركز
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 يف  النـشر  عمليـات  قبـل  تـدريبات  الـسالم  حفظـة  بـأن يتلقـى      ،كرواتيـا و وسويـسرا  تايلنـد  بينها
النــوع  علــى القــائمالعنــف و اجلنــسي والعنــف اجلنــسني بــني واملــساواة املــرأة حقــوق جمــاالت
 .املسلح الرتاع حاالت يف اجلنسيني واالنتهاك االستغالل أو/و البشرب واالجتار ،اجلنساين

العنـف  و اجلنسي العنف من النساء محاية لدعم خطوات أعضاء دول عدة اختذت وقد - ٦٩
 ماليـة  مـساعدة  كنـدا  وقـدمت  .الرتاعـات  مـن  اخلارجـة  البلـدان  يفالنـوع اجلنـساين      على القائم
 اململكـة  وقدمت .السودان وجنوب هاييت مثل العامل، من شىت مناطق يف خمتلفة عيراملش وتقنية
 عـن  البيانـات  ومجـع  اجلنـسني  بـني  املساواة تعزيز جمال يف حكومية غري ملنظمات الدعم دةاملتح

 يف ني عـراقيني  شـط اون وبرملـانيني  لقـضاة  التـدريب  تـوفري  عـن  فضال أفغانستان، يف املرأة حقوق
 العراقيـة  احملليـة  والقـوانني  نـسان اإل حلقـوق  الـدويل  القـانون  اسـتخدام  علـى ،  املـرأة  حقـوق  جمال

 .املرأة حقوق حلماية

 محايـة  إىل هتـدف  الـيت  املتحدة األمم آلليات وماليا سياسيا دعما أخرى بلدان وقدمت - ٧٠
  الــيت تــضطلع هبــالحملــةل التمويــل سويــسرا وقــدمت .املــسلحة الرتاعــات خــالل املــرأة حقــوق
 املتحـدة  اململكـة   يف حـني قـدمت     ،“اآلن االغتـصاب  وقفـوا أ”  يف إطـار مبادرهتـا     املتحدة األمم
ــ املختلفــة املتحــدة األمــم ألنــشطة ماليــا دعمــا  .اجلنــسيني واالنتــهاك االســتغالل بتنفيــذ لةصاملت

 إجـراءات  عـدة  خـالل  مـن  العقـاب  مـن  إلفـالت ظـاهرة ا  ل للتصدي خمتلفة برياتد كندا واختذت
 احملـاكم  إىل هبـم  املـشتبه  وتـسليم  الكنـدي  القـانون  مبوجب وحماكمتهم اجملرمني تسليم بينها من
 . على أنواعهاالدولية ئيةاجلنا

 العنـف  إلهنـاء  فلنتحـد  ”املعنونـة  العـام  األمـني  محلـة  تستهدف الوطنية، للجهود ودعما - ٧١
ان يـشارك   تـ لال الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسي  العنـف  ملكافحـة  املتحـدة  األمم ومبادرة “املرأة ضد
 جلهـود إىل ا  الـدعم  قـدمي وت واملـساءلة،  التنـسيق  حتسني ،)١١(املتحدة لألمم تابعا كيانا ١٢ فيهما
 ووفـرت  .فعـال  حنـو  علـى  الناجيـات  احتياجـات  وتلبيـة  اجلنـسي  العنـف  منع إىل الرامية الوطنية
 مكتـب  سـها أير الـيت  واألمـن،  والـسلم  بـاملرأة  املعنيـة  الوكـاالت  بـني  املشتركة العمل فرقة أيضا

 غـري احلكوميـة العامـل        وفريـق املنظمـات    باملرأة، والنهوض اجلنسانية للقضايا اخلاصة املستشارة
 واألمـم  األعـضاء  الـدول  بـني  مـشتركة  إجـراءات  الختـاذ  نيمنتـدي  املعين باملرأة والـسالم واألمـن     

 .الرتاع حاالت يف العنف إهناء أجل من املدين واجملتمع املتحدة
__________ 

 األمــم إدارة الـشؤون الــسياسية، إدارة عمليــات حفــظ الــسالم، مكتـب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، مفوضــة    )١١( 
املشترك املشمول برعاية متعددة واملعين بفريوس نقـص املناعـة     املتحدة   األممحلقوق اإلنسان، برنامج    املتحدة  

 املتحـدة   األمـم ، مفوضـية     األمـم املتحـدة للـسكان      صـندوق ،  ملتحـدة اإلمنـائي    األمـم ا   برنامجالبشرية واإليدز،   
اإلمنـائي للمـرأة، برنـامج األغذيـة      املتحـدة   األمـم للطفولـة، صـندوق      املتحـدة    األمـم لشؤون الالجئني، منظمة    

 .العاملي، منظمة الصحة العاملية
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 اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  بينـها  ومـن  املتحـدة،  األمـم  كيانـات  من لعديدولدى ا  - ٧٢
 الــصحة ومنظمــة للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة األمــم وصــندوق للــسكان املتحــدة ألمــما وصــندوق

 يف دارفـور الـذي      القـانون  بـسيادة  تعلـق امل الربنامج  فإن املثال، سبيل وعلى. دعوة برامج العاملية
 علـى  املـدين  واجملتمـع  احلكوميـة  املؤسـسات  يـساعد  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يضطلع بـه  

 جهــود أدت كمــا. النــوع اجلنــساين علــى القــائمالعنــف و اجلنــسي بــالعنف لعــاما الــوعي زيــادة
 نيشــطاالن بــني مثمــر تعــاون إىل البلقــان يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج ابــذهلي الــيت التوعيــة

ــائليللعنــف املناهــضني ــو  الع ــ يف األمــن قطــاع إصــالح  عــنسؤولنيامل ــةاجم  األســلحة ل مراقب
 .ةاخلفيف األسلحة والصغرية

 تـدعم  الـيت  املعايري ووضع التحليل عمليات يف املتحدة األمم كيانات من عدد وشارك - ٧٣
 وقـف  أجـل  مـن  توجيهيـة  ئومبـاد  ومعـايري  وسياسـات   مبادئ وضع إىل الرامية الوطنية اجلهود
 بـارك  ويلتـون   ُعقـد يف   مـؤمتر  صصُخ وقد. النوع اجلنساين  على القائمالعنف  و اجلنسي العنف

 للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  نظمه ٢٠٠٨ مايو/يارأ يف لكة املتحدة، ساكس، باملم 
 واململكـة  كنـدا  حكـوميت  مـن  مبـساعدة  املتحـدة،  األمـم  ومبـادرة  السالم حفظ عمليات وإدارة

ــ املتــضررات أو  يف الرتاعــات املــسلحةاملــستهدفات النــساء ”ملوضــوع املتحــدة،  هــو مــا: هامن
 املـؤمتر  وحـدد ). S/2008/402انظـر   (“ ؟العـسكريني  الـسالم  حفظـة   الواجـب إسـناده إىل     دورال

ه ينبغـي أن    أنـ  ووجـد  اجلنـسي  بـالعنف  واألطفـال  النساء استهداف ملنع حاليا بذلُت اليت اجلهود
 جمـال  يف همعملـ يف   واضـحة  توجيهيـة  ئومبـاد  نظريـات  إىل العـسكريني  الـسالم  حفظـة  يستند
 .اجلنسي العنف من والفتيات النساء محاية

 يف الفلـسطينيني  الالجـئني  وتـشغيل  إلغاثة املتحدة األمم وكالة يف الصحة إدارة وتقوم - ٧٤
  معاجلـة حـاالت    أجـل  مـن  وظفنياملـ  وتـدريب  توجيهيـة  ئمباد بوضع) األونروا( األدىن الشرق
 وضـع  ذلـك  يف مبـا  العيـادات،   تـشهدها  اليتالنوع اجلنساين    على القائمالعنف  و اجلنسي العنف

 ، مبخيمـات  املـرأة  برامج مراكز يف القانونية  املشورة مكاتب إىل الناجيات إلحالة تبروتوكوال
 يف للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق التابعــة تقريبــا القطريــة املكاتــب مجيــع وتقــدم .األونــروا
 إىل الراميــة الوطنيــة للجهــود مباشــرا دعمــا الرتاعــات مــن اخلارجــةاملنــاطق و الرتاعــات منــاطق
 والـسياسات  القـوانني  يفالنـوع اجلنـساين      علـى  القـائم العنـف   و اجلنـسي  لعنـف ا  ظاهريت معاجلة
 يف هـاييت  حكومـة إىل   التقنية املساعدة اإلنسان حلقوق املتحدة األمم يةمفوض توقدم. الوطنية
 والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  توصفو .العائلي والعنف باالغتصاب املتعلقة القوانني صالحإجمال  

 العنـف  وراء الكامنـة  واألسـباب  الضعف  مواطن ملعاجلة معيشية توجيهية ئومباد استراتيجيات
 متـر  الـيت  الشعوب بني“ البقاء أجل من اجلنس ”والنوع اجلنساين    على القائمالعنف  و اجلنسي
 مـن  مـايل  بـدعم  ، ومنطقة البحـر الكـارييب     الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة وقامت .بأزمات
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 املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمم وصندوق لطفولةل املتحدة   األمممنظمة  
 بتنـسيق  ،)اإليـدز  (املكتـسب  املناعـة  نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك

 العــيش دون ةألمــرل ق حيــ!ىكفــ” بعنــوان مؤســسات عــدة بــني مــشترك تقريــرعمليــة إعــداد 
 للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  وأجرت. “الكارييب البحرمنطقة  و يةالالتين أمريكا يف لعنفل التعرض
 البـشر ب جتـار عمليـات اال  ل معرضـني  أصـبحوا  الـذين  الـسكان  ملـساعدة  بـرامج  ونظمت تقييمات
 . وكينياوكولومبيا أفغانستان يف الرتاعات عن النامجة  حاالت التشردبسبب

 واملنظمـات  احلكومـات  راتقـد  بنـاء  علـى   املتحـدة  األمـم  كيانـات  مـن  العديد وعمل - ٧٥
 اهلـ  والتـصدي النـوع اجلنـساين      علـى  القائمالعنف  و اجلنسي العنف منع أجل من احلكومية غري
 كوميـة احل وزاراتخمتلف الـ   اإلنسان حلقوق املتحدة األمم يةمفوض توساعد .أفضل حنو على
 نــسياجل العنــف بــشأن متكاملــة بيانــات قاعــدةإنــشاء و الناجيــات لــدعم خــدمات داجيــإ علــى
 مجـع  مـن  الـشرطة  نمتكّـ  ةيـ حكوم ةقدر وبناء أفغانستان يفالنوع اجلنساين    على القائمالعنف  و

ــة ــة األدل ــصاب حــاالت  يفالعدلي ــدا يف االغت ــدم. أوغن ــشروع ويق ــم صــندوق م  املتحــدة األم
 “روانــدا يفالنــوع اجلنــساين  علــى القــائم العنــف مــن احلمايــة تعزيــز ”املعنــون للمــرأة اإلمنــائي
. مقاطعـة  ١٤ يف العنف حلاالت التصدي  يف جمال  التدريب توفر كي النسائية للشبكات الدعم

 ووحـدات  ةنـساني اجل شؤونلـ ل ومكتـب  جمانيـا  ساخنا خطا حاليا الرواندية الشرطة رمقا لدىو
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  وقـام . السريعة الستجابةتتيح ا  نارية بدراجات مزودة اصةاخل شرطةال

 اجلوانـب املعقـدة للتغطيـة       فهم على العامل أحناء مجيع من الصحفيني من ةأفرق بتدريب للسكان
ئ وتعزيــز دقــة  الطــوار حــاالت يفالنــوع اجلنــساين   علــى القــائم العنــفاإلعالميــة حلــاالت  

 .التغطية هذه
 الـشؤون ومنـسقو    مستـشارو   يف بعثـات حفـظ الـسالم       به يضطلع الذي العمل وساعد - ٧٦

 ومنظومـة  الوطنيـة  الـوزارات  مـع  باالشـتراك  الـسالم،  حفـظ  عمليـات  دارةإل  التـابعني  اجلنسانية
 القـائم العنف  و اجلنسي للعنف التصدي إىل الرامية الدعم جهود حتفيز يف ،ككل املتحدة األمم
 وجلميــع املــسلحة والقــوات الوطنيــة للــشرطة تــدريبال تــوفري طريــق عــنالنــوع اجلنــساين  علــى
 فـضال  العـسكريون،  واألفـراد  املتحـدة  األمـم  شـرطة  لـك ذ يف مبـا  املتحـدة،  األمم بعثات عناصر
 .عالماإلشؤون و القانون وسيادة نساناإل حقوق  املسؤولة يف البعثات عنقطاعاتال عن

 لـدعم  تنفيذيـة  بأنـشطة  متزايـد  حنـو  علـى  االضطالع يف املتحدة األمم كيانات بدأتو - ٧٧
 األمـم  مكتـب  نظـم  وقـد  .نـساين  النـوع اجل   علـى  القـائم العنـف   و اجلنـسي  العنـف  مـن  الناجيات
 .قريـة  ١٢ يف للمـشورة  مركـزا  ٢١ نـشاء إل العـراق  مشـال  يف برناجمـا  املشاريع خلدمات املتحدة
 اجلنــسي العنــف لــضحايا املــشورة تقــدمي كيفيــة متطوعــة ةامــرأ ٢٠٠ علــى يزيــد مــا توتعلمــ
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 علـى  فزيـون التلي عالنـات إ وسـاعدت  بالـصدمة،  املـصابات النوع اجلنساين    على القائمالعنف  و
 املتحــدة األمــم صــندوق وتعــاون. اخلدمــة بتلــك احملليــات  نــساء اجملتمعــاتمــن اآلالف توعيــة
 غــري منظمــات مــع الطــوارئ، ملواجهــة املركــزي الــصندوق مــشروع إطــار يف للمــرأة، اإلمنــائي
 مراكـز  وسـبعة  األسـر،  لتوعيـة  النفس علم يف املتخصصني من فريقا ١٤ تشكيل على حكومية
 إحالـة  ونظـم  هاتفيـة  مـساعدة  خطـوط  مبا يف ذلـك إجيـاد        والقانوين، االجتماعي دفاعلل جتريبية

 .احملتلة الفلسطينية األراضي يف

ا مــسألة عــصيبة بوصــفه ،النــوع اجلنــساين علــى القــائمالعنــف و اجلنــسي العنــف ويعــد - ٧٨
صـة   اخلا التحـديات  علـى  وعـالوة . اتوثيقـ  املعاملة سوء أشكال أصعب من احلساسية، وشديدة
 الــسالمة مــع التعامــل عنــد احلــساسية تــوخي إىل احلاجــة فــإن وتبادهلــا، البيانــات مجــع بعمليــة
 األمـور  تزيـد النـوع اجلنـساين      علـى  القـائم العنـف   و اجلنـسي  العنـف  لـضحايا  واجلسدية النفسية
 عمليـة  حتـسني  إىل وسـعت  التحـديات  هبذه املتحدة لألمم تابعة كيانات عدة واعترفت .تعقيدا
 العامليـة  الـصحة  ومنظمـة  للسكان املتحدة األمم صندوق أنشأ ،٢٠٠٦ عام ويف. ياناتالب مجع
ــ ــة املعلومــات إلدارة انظام ــالعنف املتعلق ــائم ب ــى الق ــساين يف   عل ــوع اجلن ــني شــراكةالن  عــدة ب

 الفريـق  مـع  بالتـشاور  الالجئني، لشؤون املتحدة األمم ومفوضية الدولية اإلنقاذ وجلنة وكاالت
 وكـان  .الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الدائمـة  للجنة  التابع اجلنسانية بالشؤون املعين الفرعي العامل

 يفالنـوع اجلنـساين      على القائم بالعنف املتعلقة لبياناتمنهجية ل  إدارةب ملقيال حماولة أول نظامال
 وقــد .والــسرية للــسالمة معــايري وضــع ذلــك يف مبــا نــساين،اإل عــاملني يف اجملــالال أوســاطمجيـع  
 . وتايلندأوغندا من كل يف للنظام التجريبية االختبارات انتهت

 رصـد  عمليـات  يف ةملحوظ تإسهاما اإلنسان حلقوق املتحدة األمم يةمفوض توقدم - ٧٩
ــائمالعنـــف و اجلنـــسي العنـــف حـــاالت وتوثيـــق وحتقيـــق  كـــل يفالنـــوع اجلنـــساين  علـــى القـ

 األمـــم صــندوق  وقــدم . يت وهــاي والــسودان  الدميقراطيـــة الكونغــو  ومجهوريــة  أفغانــستان  مــن 
 والرصــد البيانــات مجــعحتــسني عمليــة  إىل الراميــة للمبــادرات الــدعم للمــرأة اإلمنــائي املتحــدة

 أفغانـستان  مـن  كـل  يفالنـوع اجلنـساين      على القائمالعنف  و اجلنسي العنف حلاالت حصائيإلا
 ألمــملتابعــة   أخــرىكيانــات وبــذلت .وكولومبيــا ديفــوار وكــوت وروانــدا ليــشيت - وتيمــور
 .الرتاعات من اخلارجةاملناطق و الرتاعات مناطقغريها من  يف مماثلة جهودا املتحدة

 تراجـع  دعـاءات لال الكلـي  العدد أن ومع اجلنسيني، واالنتهاك باالستغالل يتعلق وفيما - ٨٠
 اإلبــالغ مت حالــة ١٥٩ إىل ٢٠٠٦ عــام يف عنــها اإلبــالغ مت حالــة ٣٧١ مــن ملحــوظ بــشكل
 عـدم  سياسـة  تعزيـز  يف االسـتمرار  ينبغـي ،  )١١ الفقـرة    ،A/62/890انظـر    (٢٠٠٧ عام يف عنها
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ــسامح ــا الت ــزال وال. إطالق ــام األمــني ي ــا الع ــشدة ملتزم ــ ب ــهاك االســتغالل أعمــال عردب  واالنت
 .ومصداقيتها شرعيتها من وتنالالواقع  أرض على املتحدة األمم جهود تقوض اليت اجلنسيني

 الرتاعـات  خـالل  مـستمرة  املـرأة  ضـد  العنـف  أعمـال  تظـل  ،ةاملبذول اجلهود كل ورغم - ٨١
وقـانون   الـدويل اإلنـساين    للقـانون  االمتثال لكفالة مبتكرة استراتيجيات ضعو ويتعني .املسلحة
 .لـدول  كانت من ا   أو عسكرية كانت سواء ، اجلهات الفاعلة  مجيع جانب من اإلنسان حقوق
ــ ــى تعنيوي ــس عل ــن جمل ــدول األم ــضاء وال ــ أن األخــرى األع ــام  ت  أطــراف إىلومئ بوضــوح ت

 احملــددة للجــزاءات يكــون أن وميكــن .حماكمتــهم ســتتم لاعمــاأل تلــك مــرتكيب أن الرتاعــات
 اجلنــسي العنــف حكــبي أثــر حبكمــة، تطبيقهــا حالــة يف الــرتاع، أطــراف أو األفــراد ضــد اهلــدف

 العنــف لــضحايا يــةالرعا لتقــدمي الالزمــة واملاليــة البــشرية املــوارد تــوفري ويظــل .هثــوحد مينــع أو
 املستــشارين لنــشر وميكــن .األمهيــة  بــالغأمــراهــات الفاعلــة اجل جلميــع مــستمر تــدريب وتــوفري

ــة يفاملــراقبني و واملنــسقني  أعمــال  حــدوثدون ولحيــ أن الــسالم عمليــات مــن مبكــرة مرحل
 بيانـات  جبمـع  تقـوم  املنظومـة  مـستوى  على واإلبالغ لرصدفعالة ل  آلياتإجياد   أن كما. العنف
 .أساسي أمرالنوع اجلنساين  على القائم العنف عن املناسب الوقت ويف دقيقة

 
 أفضل املمارسات املعتمدة لتحسني قدرات الدول األعضاء -دال  

ميــع  للتــصدي جلواحــد تــسلم بعــدم وجــود هنــج  ، إذالــسياسات واالســتراتيجياتإن  - ٨٢
 الظـروف   أن تراعـي   ينبغـي األمـن،   أوجه عدم املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال املـرأة والـسالم و               

لبلـدان اخلارجـة مـن نزاعـات الـيت حققـت أكـرب        جيمـع بـني ا  و. واالحتياجات اخلاصة بكل بلـد  
 واحلـد مـن العنـف       الـسالم قدر من النجاح يف تعزيز الدور الذي تضطلع بـه املـرأة يف عمليـات                

الم ومـساواة بـني     ات سـ  ي اسـتراتيج  هـو اجلنسي ومتكني املرأة سياسياً واقتـصاديا قاسـم مـشترك           
اجلنسني تـدعم فيهـا التـدابري الوطنيـة والدوليـة بعـضها الـبعض مـن خـالل مـزيج مـن سياسـات              

 .نساين والسياسات اخلاصة باملرأةتعميم مراعاة املنظور اجل

 بلـداً   ٩٠اختربت كيانات األمم املتحدة بنجاح يف مـا ال يقـل عـن              اختاذ القرار،   ومنذ   - ٨٣
فعلـى سـبيل    . الـدائم ة والـسالم    أبنـاء القـدرات الوطنيـة للمـر       ل جـا خمتلفـة   هنالعـامل   مجيع أحناء    يف

تعمـيم مراعـاة    ”املثال، شدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف نيبال، من خالل برناجمه املعنـون              
، على هنج متعدد القطاعات الغرض منـه حتويـل أمنـاط            “ واإلدماج االجتماعي  اجلنسايناملنظور  

 .عي املترسخة من خالل تعزيز مشاركة املرأة يف احلوكمةاالستبعاد االجتما

 يف   مهـارات املـرأة    تعزيـز  كيانات أخرى يف األمم املتحدة بـشكل أكـرب علـى             ركزتو - ٨٤
فعلـى  .  يف احليـاة العامـة، مبـا فيهـا االنتخابـات     ة ومستويات مـشاركتها الـسياسي     املراكز القيادية 

نـسبة  عتبـة  باعتماد  نيبال املشاركة السياسية للمرأة سبيل املثال، شجعت بعثة األمم املتحدة يف    
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وتـشكل النـساء مـا ينـاهز        .  اهلياكـل احلكوميـة     كـل   يف املائة كحـد أدىن ملـشاركة املـرأة يف          ٣٣
وأنـشأت بعثـة األمـم     . ٢٠٠٨عـام    الـذين انُتخبـوا يف       ٥٧٥ثلث أعضاء اجلمعية التأسيـسية الــ        

األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ومنظمـات غـري            املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت وصـندوق           
 ووفـرت  بتعزيـز احلقـوق الـسياسية للمـرأة          ُيعـىن حكومية حملية فريقاً عـامالً للـشؤون اجلنـسانية          

وعمـل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف            .لنـساء يف هـاييت     ا ىلإتدريباً على القدرات القياديـة      
 إنشاء جلنة توجيهية ووضع خطة عمل مـن أجـل           سرياليون مع احلكومة واجملتمع املدين لتسهيل     

وسـاندت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار الـشبكة               . زيادة متثيل املرأة يف اجملالس احملليـة      
 . لتشجيع مشاركة املرأة يف السياسة واالنتخابات“تنسيق النساء لالنتخابات”النسائية 

عد الرتاع واليت تواجـه مـستويات عاليـة        ويف البلدان اليت تعيش حالة نزاع أو حالة ما ب          - ٨٥
وأيـدت  . شدد النـهج الفعالـة علـى بنـاء القـدرات يف مكافحـة هـذه البليـة        تمن العنف اجلنسي،    

 لـسكان لاألمـم املتحـدة    بالتعـاون مـع صـندوق     يف هـاييت  لتحقيـق االسـتقرار      املتحدة   األمم بعثة
 القطاعات ملكافحة العنف ضـد       تنفيذ خطة عمل وطنية متعددة     للطفولة املتحدة   األممومنظمة  

.  التحـديات املعقـدة    مـن وتبقى مكافحة العنف اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية         . املرأة
منـسق أقـدم   / إىل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مستـشار          وقد أوفد 

تيجية علـى نطـاق البلـد        بـالعنف اجلنـسي ملـساعدة احلكومـة يف وضـع خطـة عمـل واسـترا                 ُيعىن
ويف دارفــور، حــشد متطوعــو األمــم املتحــدة شــبكة مــساعدة شــبه   . ملكافحــة العنــف اجلنــسي

 علــى ات احملليــة مــن حمــامني وأســاتذة لتــدريب املــشردين داخليــاً وأفــراد اجملتمعــ  مؤلفــةقانونيــة 
ــسي و    ــالعنف اجلن ــة ب ــسائل املتعلق ــوع    امل ــى الن ــائم عل ــف الق ــدع  العن ــدمي ال ــساين وتق م إىل اجلن

 قــدرات اجلهــات احملليــة الــيت تقــدم  ببنــاء الكيانــاتقامــتويف الــصومال، .  وأســرهمالناجيــات
 .إعادة اإلدماج يف اجملتمعخدمات ة، واملساعدة القانونية، واحلماية، ويالرعاية الطبية والنفس

ــات، ســيظل حتــدي إعــادة حقــوق          - ٨٦ ــدان اخلارجــة مــن الرتاع ــسبة إىل أغلبيــة البل وبالن
املؤسـسات الدوليـة لبنـاء القـدرات الوطنيـة مـن أجـل              مـن   ان للمرأة وتعزيزها رهناً بدعم      اإلنس

، دعمــت كيانــات األمــم   ليربيــا وهــاييت ويف .  والــسياساتاتوضــع القــوانني واالســتراتيجي  
املتحدة اجلهـود احلكوميـة املبذولـة لوضـع سياسـات جنـسانية وطنيـة وإعـداد تقريـر عـن تنفيـذ                       

 قـدرات   قامـت ببنـاء   ويف بلـدان أخـرى،      . يع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة        اتفاقية القضاء على مج   
وطنية لتنقيح التشريعات من أجل القـضاء علـى القـوانني التمييزيـة واعتمـاد تـشريعات جديـدة                   

 .متمشية مع االتفاقية

للتربيـة والعلـم     املتحـدة    األمـم منظمـة    قامـت وتعزيزاً لـدور املـرأة يف وسـائط اإلعـالم،            - ٨٧
قـدرات منافـذ اإلعـالم يف منـاطق مـا بعـد الـرتاع يف حماولـة لـتمكني                ببنـاء   ) اليونسكو(ة  والثقاف
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سـامهت  ويف أفغانـستان،  . إلبـالغ عـن أثـر الـرتاع علـى املـرأة      مـن ا  وسائط اإلعالم     يف املهنيات
التـدريب لـصانعات األفـالم الالئـي أصـدرن جمموعـة مـن        وفـرت   بنـاء القـدرات و    اليونسكو يف   

 .ز على حياة املرأة يف أفغانستانتركاإلنتاجات اليت 

بالثنـاء إلضـافتها هنجـاً      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ خطـط العمـل الوطنيـة لتنفيـذ القـرار            وحتظى - ٨٨
أكثــر اتــساقاً ومنهجيــة إىل العمــل الــوطين املتعلــق بــاملرأة والــسالم، مــع االهتمــام بــشكل أكــرب  

لــصانعي الــسياسات بالــسياق املؤســسي الــذي توضــع فيــه الــسياسات وتنفــذ والــسماح حقــاً    
ــسياسات      ــة علـــى الـــصعيد احمللـــي بتملـــك الـ ــسائية واملنظمـــات غـــري احلكوميـ والرابطـــات النـ

يف بلـدان قليلـة   إال  قائمـة   ليـست غري أهنا. واالستراتيجيات املتعلقة بالسالم والشؤون اجلنسانية  
 .األمم املتحدةمن جداً، معظمها من البلدان املتقدمة النمو، وهناك حاجة إىل دعم 

 
 الرصد والتقييم واإلبالغ -هاء  

، إىل أن يـــدرج يف )٢٠٠٠ (١٣٢٥أهـــاب جملـــس األمـــن بـــاألمني العـــام، يف قـــراره  - ٨٩
 تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وجوانـب أخـرى ذات              بـشأن تقريره إىل اجمللس التقـدم احملـرز        

ــاملرأة  ــه الرئاســي   . صــلة ب ــس، يف بيان ــ(S/PRST/2007/40)وطلــب اجملل ــارير ، أن ُت درج يف التق
مجيـع أشـكال    حـدوث   بيانات خاصة بكل بلد عن أثر الرتاع على املرأة، مبـا يف ذلـك حـاالت                 

العنـف القـائم    النـساء والفتيـات مـن العنـف اجلنـسي و          ة  العنف والتـدابري اخلاصـة املتخـذة حلمايـ        
 .اجلنساينعلى النوع 

 مـن العـام إىل جملـس األمـن    من التقارير اليت قدمها األمـني      تقريرا   ٣١٣وكشف حتليل    - ٩٠
بعينــه  ببلــد تقريــراً خاصــاً ٢٨٦، مبــا فيهــا ٢٠٠٨يوليــه / إىل متــوز٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاين

 إىل املــساواة بــني تتــضمن أي إشــارة يف املائــة مــن التقــارير مل ٦١، أن اضــيعياتقريــراً مو ٢٧ و
 مـن اإلشـارات إىل      حـداً أدىن  منـها    يف املائـة     ٢٣ واحـدة؛ وتـضمن      ةشـار إتضمنت  اجلنسني أو   

إىل املـساواة   إشـارات متعـددة      مـن هـذه التقـارير     فقـط     يف املائة  ١٦وتضمن  املسائل اجلنسانية؛   
ديـسمرب  / إىل كـانون األول    ٢٠٠٠أكتوبر  /وباملقارنة مع الفترة من تشرين األول     . بني اجلنسني 

تقــارير الــيت  يف املائــة يف عــدد ال٦، أُحــرز بعــض التقــدم الــذي أدى إىل اخنفــاض بنــسبة ٢٠٠٣
 يف  ٨ إشارة واحدة إليهـا وزيـادة بنـسبة          تضمنت أو   املساواة بني اجلنسني  تتضمن إشارة إىل     مل

ومل يكـن    . حـداً أدىن مـن اإلشـارات إىل املـسائل اجلنـسانية            تـضمنت املائة يف عدد التقارير اليت      
 .ساواة بني اجلنسنيلتقارير ذات اإلشارات املتعددة إىل امللهناك تغري ملحوظ يف النسبة املئوية 

 ارتفـع مـن     ،وأظهر التحليل أيضاً أن اإلبالغ عـن العنـف اجلنـسي، خاصـة االغتـصاب               - ٩١
، رغـم أنـه     ٢٠٠٨-٢٠٠٤ يف املائـة يف الفتـرة        ٣٢ إىل   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة      ٢٣

 يف  ٤شكلة اإلفـالت مـن العقـاب        ملـ  وتطـرق . ليس لكل عمليات السالم الواليات ذات الصلة      
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 بينمـا مل تتـوافر معلومـات عنـها يف تقـارير الفتـرة       ٢٠٠٣-٢٠٠٠ائة مـن التقـارير يف الفتـرة         امل
 يف املائـة مـن      ٤ تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف          إشارة إىل  أيضاً   توورد. ٢٠٠٨-٢٠٠٤

 . يف املائة يف الفترة السابقة٢نسبة ال بعد أن كانت هذه، ٢٠٠٨-٢٠٠٤التقارير يف الفترة 

ــه ويكــش - ٩٢ ــسابق أن ــل ال ــذ ،ف التحلي ــرار يف عــام  اختــاذ من ، عرفــت التقــارير  ٢٠٠٠ الق
 ذلـك   أن غـري .  حتـسناً تـدرجيياً     عـن املـسائل اجلنـسانية      املقدمة من األمني العام إىل جملـس األمـن        

وسـيتمثل التحـدي يف الـسنوات املقبلـة يف تـسريع هـذا       . بقى غـري متـسق وغـري كامـل    ياإلبالغ  
واغل اجلنسانية بشكل متوازن ومنهجي يف كـل التقـارير ذات الـصلة             التقدم لضمان إدراج الش   

، هناك حاجـة إىل ترشـيد       )٢٠٠٨ (١٨٢٠لقرار  ا اجمللس   اختاذوبالنظر إىل   . املقدمة إىل اجمللس  
 يف إطـار  اإلبـالغ   اإلبالغ عن العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح لتجنب االزدواجيـة مـع              

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار 
 

 االستنتاجات والتوصيات -ا بعار 
أحرزت الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين تقـدماً ملموسـاً حنـو                    - ٩٣

 منـها   بوسـائل ،  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ من أجل التنفيذ الكامل للقرار       هوضع هنج أكثر مشوالً واتباع    
 اهليكـل العـام   وقد تسبب األثر التراكمي لتلك اجلهود يف كـون       .  لدور جملس األمن   أدقحتديد  

اجملتمعــات الــيت  حــاالت للــسالم واألمــن يف األمــم املتحــدة أكثــر مراعــاة الحتياجــات املــرأة يف
وميكن رؤية ذلك بوجه خـاص يف حفـظ الـسالم    .  ما بعد الرتاع مرحلة  أو اً مسلح اًتعيش نزاع 

رأة علـى   وهنـاك دعـم متزايـد ملـشاركة املـ         . واملساعدة اإلنسانية وبشكل متزايد يف بنـاء الـسالم        
قدم املساواة يف عمليات السالم، وتعزيز جهـود بنـاء القـدرات لـتمكني املـرأة وزيـادة أعـدادها                  

لعنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع         ا وحيظـى . صنع القرار وحفظ السالم وقوات األمن     جمايل  يف  
. ندة، مع اختاذ اجلمعية العامة وجملس األمن إجـراءات موازيـة ومـسا             حالياً باهتمام كبري   املسلح

ــزام بتنفيــذ القــرار     اتسياسيلــلطــر أإىل  بــشكل متزايــد) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ويتــرجم تعزيــز االلت
 الدول األعضاء واملنظمـة علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي،       صلب عمل  يف   ويدخلتخطيط  الو

 وخاصـة   ،خطط عمل وطنية ومبادرات على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة           وضع   منها   بوسائل
 . على حدةبكل كيان

.  جيب سد الثغرة امللحوظة اليت ال تزال قائمـة بـني الـسياسات وتنفيـذها الفعـال                 ولكن - ٩٤
وهناك حاجة إىل املزيد من العمل علـى الـصعيد القطـري لتعمـيم مراعـاة املنظـورات اجلنـسانية                    

ا يف ذلـك    مبـ يف كل مرحلة من مراحل منع الرتاعات وتسويتها وإدارهتا وكـذلك بنـاء الـسالم،                
؛ ووضع حد لـه   اجلنساين  والعنف القائم على النوع     ؛ ومنع العنف اجلنسي     ع األمن قطاإصالح  

وزيادة متثيل املرأة يف هيئـات صـنع القـرار واملؤسـسات األمنيـة؛ وزيـادة املـوارد والـدعم الـتقين                 
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للمنظمات النسائية؛ وضمان زيـادة قـدرة األمـم املتحـدة علـى دعـم الـدول األعـضاء يف تنفيـذ                      
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار 

ولضمان التنفيذ الناجح للقـرار علـى الـصعيد القطـري، فـإن التملـك الـوطين لألنـشطة              - ٩٥
. الداعمة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة أمـر حيـوي وينبغـي أن يـشجعه اجملتمـع الـدويل                     

 بـه يف املـساعدة علـى تنميـة القـدرات والقيـادات الوطنيـة                تـضطلع وملنظومة األمم املتحدة دور     
 حتديد سياسات فعالة وتعزيـز فهـم أفـضل للتحـديات الوطنيـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة،             بغية

 .فضالً عن الدعوة إىل هنج وشراكات ذات أصحاب مصلحة متعددين

ويتطلـــب تـــسخري هـــذه اإلمكانيـــات تعزيـــز االلتـــزام، والقيـــادة واملـــساءلة، وحتـــسني   - ٩٦
وعالوة على ذلـك،  .  لكيانات األمم املتحدة   لبشريةواالقدرات املؤسسية، وزيادة املوارد املالية      

 منـها   بوسـائل هناك حاجة خاصـة إىل التعـاون يف منـع العنـف اجلنـسي ضـد املـرأة ومكافحتـه،                     
وينبغـي الـسعي مبزيـد مـن        . اإلبالغوالرصد   وممارسات   العمل مع أطراف الرتاع وتعزيز آليات     

املعيـاري والربنـاجمي والتـشغيلي،      يات  ستو واالتـساق علـى املـ      يالقوة إىل حتقيق التعاون الربنـاجم     
 العمـل  منها الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني وفرقـة            بوسائل

، واللجنــة الربناجميــة الرفيعــة املــستوى التابعــة جمللــس   التابعــة هلــااملعنيــة بــاملرأة والــسالم واألمــن 
فيـذيني املعـين بالتنـسيق، وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،        منظومة األمـم املتحـدة للرؤسـاء التن       

 ١٣٢٥ القـرار  تفعيـل وجيب أن يبقى اهلـدف العـام هـو    . ومبادرات أخرى على نطاق املنظومة 
ــواردة مــن     ) ٢٠٠٠( يف كــل منظومــة األمــم املتحــدة لالســتجابة بــشكل مناســب للطلبــات ال

 .الدول األعضاء

، يقتــرح اختــاذ )٢٠٠٠ (١٣٢٥مــل لقــرار جملــس األمــن  ولزيــادة تــسريع التنفيــذ الكا - ٩٧
 :اإلجراءات التالية

ــي  )أ(  ــواغلها   مراعــاةينبغ ع نــ وضــع اســتراتيجيات م عنــد احتياجــات املــرأة وش
 جهود اإلنذار املبكر؛يف الرتاعات و

ينبغي جمللـس األمـن، لكـي يعـزز قدرتـه علـى وضـع حـد للعنـف اجلنـسي، أن                  )ب( 
ت لتقييم احلاالت اليت يستخدم فيهـا العنـف أو يكلـف باسـتخدامه     يكون مستعداً إلرسال بعثا   

 ؛سع أو منهجي على املدنينيكخطة حربية أو كجزء من هجوم وا

يف ســـياق الـــرتاع املـــسلح، ينبغـــي جمللـــس األمـــن أن يـــذكر أطـــراف الـــرتاع    )ج( 
ا يف  على وسـائل منـع العنـف اجلنـسي وردعـه، مبـ           ويواصل تركيزه محاية النساء   عن  مبسؤوليتها  

أعمـال جنـسية     علـى أفـراد أو أطـراف يف الـرتاع يرتكبـون              حمـددة اهلـدف   ذلك فرض جزاءات    
 ؛ةالنطاق أو منهجيواسعة 
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إلجـراء  ينبغي جمللس األمن أن يزيد من استعماله لصيغة أريا أو ترتيبات مماثلة              )د( 
حـاالت   دىفـرا  بـشأن  النسائية واملنظمـات غـري احلكوميـة         اجملموعات مع   ة غري رمسي  مشاورات

 الرتاع املدرجة يف جدول أعماله؛

، )٢٠٠٠ (١٣٢٥ينبغــي تعزيــز االلتــزام الــوطين والقــدرة علــى تنفيــذ القــرار   )هـ( 
  منها خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية؛بوسائل

تعمـيم  على   قدرات األمم املتحدة     تعززينبغي للدول األعضاء أن تدعم تدابري        )و( 
ــاة املنظــ  ــساين يف كــل  مراع ــن جمــاالتور اجلن ــسالم واألم ــة    ال ــة وكافي ــوارد مالئم  وتكــرس م

 الغرض؛ هلذا

ــاد   )ز(  ــة للقيـ ــاء األولويـ ــي إعطـ ــسائية واتينبغـ ــة  النـ ــل  إلمكانيـ ــول إىل كـ الوصـ
 ؛وبناء السالم واالنتعاش والتنمية بصنع السالم فيما يتعلقمستويات وعمليات اختاذ القرار 

العنف القـائم علـى      الرامية إىل منع العنف اجلنسي و      ينبغي تكثيف كل اجلهود    )ح( 
 منـها اسـتجابات تعبويـة وتـشغيلية أكثـر منهجيـة مـن               بوسـائل ،  ووضع حـد لـه    اجلنساين  النوع  

ــة املــرأة يف حــاالت  ،بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم وبــرامج املــساعدة اإلنــسانية     ومحاي
 ؛مرتكيب االنتهاك اجلنسي من العقابالتشرد، واستراتيجيات أكثر مشوالً للتصدي إلفالت 

قطــاع إصــالح عمليــة ينبغــي دمــج املنظــورات اجلنــسانية بــشكل منــهجي يف    )ط( 
  وسيادة القانون؛األمن

ــة مــن أجــل املــسامهة      )ي(  ينبغــي تعزيــز التعــاون والتعاضــد مــع املنظمــات اإلقليمي
 ني اجلنسني؛ال األمن واملساواة ببشكل ملموس يف حتقيق األهداف املشتركة يف جم

ينبغــي للــهيئات احلكوميــة الدوليــة أن تعــزز واليــات عمليــات حفــظ الــسالم    )ك( 
اجلنــساين يف حــاالت الــرتاع العنــف القــائم علــى النــوع وتزيــد مواردهــا ملنــع العنــف اجلنــسي و

 ن توجيهات تشغيلية حمددة وواضحة؛بعد الرتاع وضما وما

ت املـرأة يف اجملتمعـات الـيت تعـيش          ينبغي القيام بشكل منهجي بتقييم احتياجـا       )ل( 
فيمـا يتعلـق    اجلهـات املاحنـة والـدول     وتعزيز مـساءلة  حالة ما بعد الرتاع، وختصيص متويل حمدد        

 .بوضع املرأة
 
 


