
A/65/354–S/2010/466  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
 جملس األمن

 
Distr.: General 
7 September 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
061010    061010    10-50818 (A) 

*1050818* 

   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة اخلامسة والستون    الدورة اخلامسة والستون

  * من جدول األعمال املؤقت١٢٢ و) أ (٢٨البندان 
  النهوض باملرأة

        تعزيز منظومة األمم املتحدة
  مشاركة املرأة يف بناء السالم    

    
  تقرير األمني العام    

    
  احملتويات

ةالصفح  

٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق  -ثانيا   
٦.  يف بناء السالمتهامشاركاليت تعترض تحديات والاحتياجات املرأة يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع   -  ثالثا  
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطة عمل لبناء السالم على حنو مراع للمنظور اجلنساين  - رابعا   

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات واملالحظات  - خامسا  

 
  

  *  A/65/150.  



A/65/354
S/2010/466

 

2 10-50818 
 

  مقدمة  -أوال   
ــراره     - ١ ــن يف ق ــدم  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩طلــب جملــس األم ــام أن يق ــهإىل األمــني الع ، يف  إلي

وعقـب مـشاورات مـع جلنـة بنـاء        .  شهرا، تقريرا عن مشاركة املرأة يف بناء السالم        ١٢غضون  
يف البلدان اخلارجة من الرتاع، واملمارسـني داخـل         واألطراف املعنية   السالم، والدول األعضاء،    

  .قدم هذا التقرير إىل اجمللسمم املتحدة وخارجها، ومنظمات اجملتمع املدين، أُمنظومة األ
وحيــدد يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع؛     املــرأة والفتــاة  حيلــل التقريــر احتياجــات     - ٢

حيـدد  كمـا   ؛  ا والتعـايف منـه    ا وتـسويته  اتيف منـع الرتاعـ    املـرأة    مـشاركة    اليت تعترض التحديات  
ــة وال  ــدابري الوطني ــة الت ــستهدف  دولي ــيت ت ــا يف    ال ــرأة، وإعمــال حقه ــات امل ــة معاجلــة أولوي كفال

املـشاركة الكاملــة، وتطبيـق منظــور جنـساين يف جمــال بنـاء الــسالم، واتـساق مجيــع اإلجــراءات      
املتخذة على الصعيد العام مع ما يقـع علـى عـاتق الـدول مـن التزامـات دوليـة يف جمـال حقـوق                         

  . اإلنسان
األحدث يف قرارات أربعة اختذها جملـس األمـن تتنـاول           ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ويعد القرار     - ٣

الــذي ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وكــان األســاس قــد ُوضــع يف القــرار  . مــسألة املــرأة والــسالم واألمــن 
 للمــرأة يف حفــظ الــسالم واألمــن وتعزيزمهــا، وإىل تعمــيم املنظــور  املتكافئــةيــدعو إىل املــسامهة 

فاوضــات الــسالم، وعمليــات حفــظ الــسالم، منــع نــشوب الرتاعــات، ومجمــاالت اجلنــساين يف 
 ١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ركـز القـراران   يو. واملساعدة اإلنسانية، والتعمري بعد انتهاء الرتاع   

ــه    ) ٢٠٠٩( ــصدي ل ــالرتاع والت ــصل ب ــسي املت ــع العنــف اجلن ــراره  . علــى من ودعــا اجمللــس يف ق
قـــــرار إىل أمـــــور مـــــن بينـــــها وضـــــع مؤشـــــرات عامليـــــة لتتبـــــع تنفيـــــذ ال) ٢٠٠٩ (١٨٨٩
ألبعاد اجلنسانية للتخطيط والتمويل يف مرحلة مـا بعـد          لأكرب   وإيالء اهتمام    ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥

  .انتهاء الرتاع
فكرة رئيسية متكـررة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥للقرار  أكثر فعالية   وشكلت احلاجة إىل تنفيذ       - ٤

دم، وإذ الحـظ اجمللـس الـبطء يف إحـراز تقـ           . العقد املاضـي  مدى  يف مقررات جملس األمن على      
ــراره   علــى تعزيــز اجلهــود املبذولــة لتــسهيل املــشاركة املتكافئــة       ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠حــث يف ق

عـن  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩وأعـرب اجمللـس يف قـراره        . والكاملة للمرأة على مستويات صنع القـرار      
بالغ القلق إزاء استمرار العقبات اليت تعترض إشـراك املـرأة بالكامـل يف منـع الرتاعـات وحلـها،             

ه اتـ ووجـه اجمللـس االنتبـاه يف بيان       .  احليـاة العامـة يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع               واملشاركة يف 
ــي ــة    ةالرئاســـــ ــسالم الرمسيـــــ ــات الـــــ ــرأة يف عمليـــــ ــستمر للمـــــ ــل املـــــ ــعف التمثيـــــ  إىل ضـــــ

، والحــظ مــع القلــق العــدد املــنخفض للغايــة مــن النــساء الالئــي         )S/PRST/2005/52 انظــر(
  ). S/PRST/2009/8انظر  (يضطلعن بأدوار رمسية يف عمليات الوساطة
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لإلقــرار مناســبة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وتــشكل الــذكرى الــسنوية العاشــرة الختــاذ القــرار     - ٥
العمليـة بتـشكيل جلنـة توجيهيـة        وقد دعمُت تلك    . ق املزيد ي عدم حتق  أسبابحتقق ولتحديد    مبا

 يف اليـوم    لمـشاركة ل، وبتوجيـه ممثلـّي يف امليـدان         )٢٠٠٠ (١٣٢٥رفيعة املستوى لتنفيذ القرار     
نظمــت الــدول قـد  و. ٢٠١٠يونيــه /العـاملي املفتــوح للحــوار مـع املــرأة الــذي عقـد يف حزيــران   

مسامهة اجملتمع املدين يف تلك اجلهـود       تعترب  و. األعضاء مشاورات ووضعت خطط عمل وطنية     
اســتعراض تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني بعــد مــرور عــن مزيــد مــن الــزخم ونــتج . كــبرية وحمفــزة

 هعلـى املـسائل اجلنـسانية يف استعراضـ         جمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     ا تركيز   عنعاما، و  ١٥
جهاز األمم املتحـدة املعـين      بإنشاء  اجلمعية العامة   قيام  وشهد هذا العام أيضا     . الوزاري السنوي 

فهـذا هـو الوقـت    . هـذا الـزخم  االستفادة مـن  وجيب علينا   . باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
مـن جانـب    والتعهـدات   اذ إجراءات منهجية ومركزة ومستدامة، تـدعمها املـوارد          املناسب الخت 

  . على الصعد الوطين والدويل، والعام واخلاص، ومن النساء والرجالاألطراف املعنية مجيع 
تغـــيري إىل يتـــألف أســـاس هـــذا التقريـــر مـــن خطـــة عمـــل تفـــصيلية هتـــدف   ، ومـــن مث  - ٦

وهتـدف  . ة والدولية، وحتسني النتائج على أرض الواقـع       العناصر الفاعلة الوطني  لدى  املمارسات  
املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف مجيــع حمادثــات  ) أ: (التزامــات اخلطــة الــسبعة إىل كفالــة مــا يلــي  

ضـرورة  ) ب(السالم، وتوفري اخلربات يف اجملال اجلنساين لتلـك احملادثـات يف الوقـت املناسـب؛                
ــأدوار هامــة   ليب تكفــل إيــالء اهتمــام شــامل للمــساواة بــني   اســتعمال أســاواضــطالع املــرأة ب

يف عمليــات التخطــيط ملرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، مبــا يف ذلــك مــؤمترات   ، وذلــك اجلنــسني
للمـرأة،  اخلاصـة  توفري التمويل الكايف، احملدد اهلدف واملعمم، لتلبية االحتياجـات          ) ج(املاحنني؛  

املهـارات  باملـدنيني املوفـدين     متتـع   ) د(ملـرأة؛   والنهوض باملـساواة بـني اجلنـسني، وتعزيـز متكـني ا           
املتخصصة الالزمة، مبا فيهـا اخلـربات يف جمـال إعـادة بنـاء مؤسـسات الدولـة مبـا جيعلـها متاحـة                        

إمكانيـة مـشاركة النـساء بـشكل كامـل يف احلكـم يف مرحلـة مـا بعـد                    ) هــ (للمرأة بقدر أكرب؛    
ــة، أو نائ     ــة فاعل ــرتاع، بوصــفهن عناصــر مدني ــهاء ال ــرار يف    انت ــات، أو صــانعات ق ــات منتخب ب

تـشجيع مبـادرات    ) و(املؤسسات العامة، بطرق من بينها التدابري اخلاصة املؤقتة مثل احلصص؛           
مــن ظلــم ويف ارتكــب يف حقهــا ســيادة القــانون ملــشاركة املــرأة يف عمليــة التمــاس اجلــرب عمــا   

إيـالء  ) ز(التـصدي هلـا؛     حتسني قدرة عناصر األمن الفاعلة على منع انتـهاكات حقـوق املـرأة و             
التنميـة اجملتمعيـة   االنتعاش االقتصادي أولوية ملشاركة املرأة يف خطـط إنـشاء الوظـائف وبـرامج          

  . وتوفري خدمات اخلط األمامي
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  السياق  -ثانيا   
. إن كفالة مشاركة املرأة يف بناء السالم ال تعد مسألة حقوق للمـرأة والفتـاة فحـسب                  - ٧

االنتعـاش االقتـصادي،   : مهية يف دعم الركائز الثالث للسالم الدائم، وهيفاملرأة شريك بالغ األ  
يف عــدد مــن االقتــصادات األســرع منــوا  وكــان . والتماســك االجتمــاعي، والــشرعية الــسياسية 

ونبـع جنـاح تلـك    . صـعوده مـن بـني أنقـاض الـرتاع     قـد بـدأ    خـالل نـصف القـرن املاضـي         العامل  
ومشـل  . )١(ة يف اإلنتاج والتجارة ومباشرة األعمـال احلـرة  االقتصادات جزئيا من زيادة دور املرأ   

ذلـــك تعزيـــز تعلـــيم الفتيـــات والتوســـع يف إمكانيـــة حـــصول املـــرأة علـــى اإلرشـــاد واالئتمـــان 
وفيما يتعلق بالتماسك االجتماعي، أقر جملس األمـن بالـدور األساسـي الـذي ميكـن          . الزراعيني

وتكـرس  ). S/PRST/2009/23انظـر   (االجتمـاعي   أن تؤديه النساء يف إعادة اللحمة إىل النـسيج          
النساء نسبة من دخلهن أكرب مما يكرسه الرجال للنفقات اليت تفيد األسر، أي أطفـاهلن وأفـراد                 

 ومن أجل مواصلة االضـطالع هبـذه املهمـة األساسـية، حتتـاج املـرأة                .)٢( القرابة املمتدة  اتشبك
ــصول علـــى اخلـــدمات االجتماعيـــة واألصـــول املن     إمكانيـــة الوصـــول إىل  تجـــة، وإىل إىل احلـ

مـشاركة  فإن  وأخريا،  . واقع األسر املعيشية اليت تعيلها األنثى     ، اليت تتواءم مع     مؤسسات الدولة 
املرأة باعتبارها من القادة املدنيني واملسؤولني العموميني تشري إىل أشكال أكثر مشـوال يف جمـايل                 

الشرعية السياسية تتأثر سـلبا أينمـا       فإن  ،  ويف املقابل . السياسة واحلكم، وتشجع تلك األشكال    
ويفلـت اجلنـاة   الفتـاة  وحقـوق املـرأة   وأينما ُتنتـهك  ناقصا يف املناصب العامة،   يكون متثيل املرأة    

ــاب  ــن العق ــادة       .)٣(م ــانون، وزي ــدهور ســيادة الق ــة، وت ــة يف احلكوم  فالنتيجــة هــي احنــدار الثق
  . ظروف تقوض السالم املستدامالصعوبة يف حشد دعم اجلمهور للعمل اجلماعي، وهي 

إن اجلهـــود الراميـــة إىل زيـــادة مـــشاركة املـــرأة يف عمليـــات منـــع نـــشوب الرتاعـــات      - ٨
أثـر الـرتاع    معاجلـة   وتسويتها والتعايف منها ترتبط على حنو ال ميكن جتاهلـه بـاجلهود الراميـة إىل                

وكـثريا مـا يتكـرر أن    . على املرأة، وباحلاجـة إىل اعتمـاد منظـور جنـساين يف جمـال بنـاء الـسالم              
تترابط يف حلقة مفرغة تلك العناصر الثالثة، وهي مشاركة املـرأة، وتطبيـق التحليـل اجلنـساين،           

 عمليـات تـصميم     عناملرأة  فإقصاء  .  ألولويات املرأة يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع        ةواالستجاب
_________________ 

  )١(  Luchsinger, Gretchen, ed., Power, Voice and Rights: A Turning Point for Gender Equality in Asia and 

the Pacific (United Nations Development Programme, 2010).  
  )٢(  Duflo, Esther, and Udry, Christopher R., “Intrahousehold Resource Allocation in Côte d’Ivoire: Social 

Norms, Separate Accounts and Consumption Choices,” National Bureau of Economic Research 

Working Paper No. W10498 (2004).  
  )٣(  Norris, Pippa, and Franklin, Mark, “Social Representation,” European Journal of Political Research, 

vol.32, No.2 (1997).  
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رب أوجـه عـدم املـساواة       جلـ اتفاقات السالم وأطر االنتعاش يعين غالبـا عـدم إيـالء اهتمـام كـاف                
ى احتياجـات   بني اجلنسني والتصدي النعدام األمن الذي تعاين منه املرأة؛ ونتيجة لـذلك ال ُتلبَّـ              

وجيـب علينـا حتويـل تلـك احللقـة املفرغـة إىل         . املرأة ويستمر عدم االستفادة الكاملة من قدراهتا      
جنـسانيا يف التخطـيط ملرحلـة       مشاركة املرأة يف صنع الـسالم منظـورا         جتلب  حلقة مثمرة، حىت    

ما بعد انتهاء الرتاع، مما يسفر عن حتسني النتائج للمرأة وتعزيز القـدرة علـى املـشاركة يف بنـاء                    
  . السالم يف األجل الطويل

فلــيس كــل النــساء .  لواقــع أكثــر تعقيــدا بكــثريإن هــذا ال يــشكل ســوى عــرض بيــاين  - ٩
ــاء  صــنع القــرار يطــ علــى مــستوى الــاليت يــشغلن وظــائف   بقن منظــورا جنــسانيا يف مــسائل بن

أنـه  السالم، مع أن احتمال قيامهن بذلك أرجـح مـن الرجـال عمليـا، ويرجـع ذلـك جزئيـا إىل               
كمـا أن التحليـل اجلنـساين غـري كـاف           . غالبا مـا يـسهل علـى النـساء األخريـات االتـصال هبـن              

تدام والقيــادة امللتزمــة ألولويــات املــرأة بنجــاح؛ فالتمويــل املــس العامــة لكفالــة مراعــاة الــسياسة 
ــة ال ــدما حتفــف املؤســسات العامــة مــن املــصاعب الــيت تواجههــا النــساء     . يقــالن أمهي حــىت عن

. والفتيـات يف أعقــاب الــرتاع، فـإن عقبــات أخــرى متنـع النــساء مــن املـشاركة يف احليــاة العامــة    
 التـشريعات،   فأوجه التحيز اجلنساين املترسخة املتجـذرة يف األعـراف االجتماعيـة واملكرسـة يف             
وإذ نـدرك  . تفرض عوائق خطرية أمام مشاركة املرأة يف احلكم يف مرحلة ما بعد انتـهاء الـرتاع         

ويف العديـد مـن البلـدان، فـإن تطبيـق التحليـل            . هذا احملـاذير، فلـن نـسمح هلـا بثنينـا عـن العمـل              
اع، ومـشاركة    الحتياجـات املـرأة والفتـاة يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرت                 ةاجلنساين، واالسـتجاب  

  .  تعد عناصر تعزز بعضها بعضا،املرأة يف صنع السالم وبنائه
إن اإلقرار بقدرة املـرأة علـى املـسامهة يف الـسالم املـستدام والعقبـات الـيت تواجههـا يف                       - ١٠

ء بناء السالم يتجاوز استعادة الوضع الذي كـان قائمـا مـن          احماولة القيام بذلك يتطلب هنجا إز     
إلعادة البنـاء علـى     ”ة هائلة، ولكنها أيضا متثل فرصة       ناء بعد الرتاع تشكل مهم    فإعادة الب . قبل

بالنـسبة لوضـع املـرأة وقـدرة مؤسـسات الدولـة وجـودة اهلياكـل         صـحيح  ذلـك   و. “حنو أفـضل  
فيجب على بناة السالم التـصدي لكـل أشـكال الظلـم، مبـا فيهـا                .  سواء بسواء  األساسية املادية 

ويتطلــب ذلــك االعتــراف بــاألدوار . والتمييــز علــى أســاس اجلــنسعــدم املــساواة بــني اجلنــسني 
 ةاقتـصادي عناصـر   ، أو   ات حماربـ  نخالل الرتاع، بصفته  النساء  اجلديدة اليت كثريا ما تضطلع هبا       

ويف أعقـاب الـرتاع،     .  يف املـصاحلة داخـل اجملتمـع       ت مـشاركا  ت، أو ناشـطا   هاعول أسـر  ت ةفاعل
 إعـادة املـرأة إىل مرتبـة    علـى ولية على السواء أال تتواطـأ  جيب على العناصر الفاعلة الوطنية والد  

أدىن لتضطلع باألدوار اليت يعتربها الرجل مقبولة، بل جيب أن تضمن التمسك باملعايري الدوليـة               
حلقــوق اإلنــسان مبــا فيهــا اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، الــيت تؤكــد    
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جلميع احلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة          على استحقاق املرأة الكامل      جمددا
  .والثقافية

 الوطنيــة وكفالــة امللكيــة الوطنيــة مــن العناصــر احلامســة يف بنــاء   اتويعــد تعزيــز القــدر   - ١١
يف مـسعاها لتحقيـق الـسالم       البلـدان   ميكنه مـساندة    ال  فالدعم اخلارجي   . السالم على حنو فعال   

يعــد متكــني املــرأة مــن املــسامهة يف االنتعــاش والــتعمري جــزءا   و. إىل حــد معــني ســوى املــستدام
، جيـب أن تـستند      كـذلك .  البلـد علـى مواصـلة جهـود بنـاء الـسالم            اتيتجزأ من تعزيز قـدر     ال

ــة إىل تيـــسري   ــز اجلهـــود الراميـ ــأن   تعزيـ ــرار إىل االعتـــراف بـ ــنع القـ ــرأة يف عمليـــات صـ دور املـ
ــاء الــسالم ال ميكــن   ــ بالكامــل إذا كــان نــصف اُألمــة  “اامتالكهــ”اســتراتيجيات بن شارك ال ي

  . وتنفيذهامها بفاعلية يف تصمي
  

اليت تعتـرض   تحديات  والاحتياجات املرأة يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع           - ثالثا  
   يف بناء السالمتهامشارك

فئـة متجانـسة، ومـا مـن امـرأة          ال يـشكلن    الـرتاع   انتـهاء   النساء يف حـاالت مـا بعـد         إن    - ١٢
 يـواجهن عقبـات فريـدة عنـدما     ات فاحملاربات الـسابق .يف أي من الفئات  متام االنسالك   تنسلك  

إىل مـساعدة   حيـتجن   األرامـل   و. يسعني إىل االلتحاق بقوات األمن أو العـودة إىل احليـاة املدنيـة            
أما ضحايا العنف اجلنـسي واجلنـساين، والنـساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة أو املـصابات                 . خاصة

ــتحملن  ،)اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /املناعــة البــشريةبفــريوس نقــص  ــاة في معان
املــشردات و. والتمييــز ممــا يتــركهن عرضــة للمزيــد مــن التــهميشالنفــسية إضــافية مــن الــصدمة 

ــا  ــيهن  داخلي ــها  جيــب عل ــع حتــديات بعين ــة    . التكيــف م ــالفوارق الطبقي ــرار ب ــضا اإلق وجيــب أي
  .الدينية والعرقيةاالختالفات و

فاحتياجات املـرأة   . عموم السكان عن  بتنوعهن  يعربن  إن النساء املتضررات من الرتاع        - ١٣
 “األولويــات املتكــررة”عديــدة يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع تــشبه بالفعــل ومــن جوانــب   

 عن بناء السالم يف املرحلـة الـيت تعقـب    ٢٠٠٩اخلمس املبينة يف تقرير األمني العام الصادر عام     
السالمة واألمن، مبا يف ذلك العـدل       ) أ: (، وهي )A/63/881-S/2009/304(نتهاء الرتاع   مباشرة ا 

ــانون؛   ــيادة القـ ــرام سـ ــشامل     ) ب(واحتـ ــوار الـ ــالل احلـ ــن خـ ــسياسية، مـ ــة الـ ــة يف العمليـ الثقـ
احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية        إمكانيـة   ) ج(؛   علـى الـسواء    االنتخابات بعد انتهاء الرتاع   و

ــيم؛   ــاه والتعلـ ــل امليـ ــوا    ) د (مثـ ــل إدارة أمـ ــن أجـ ــسنة األداء، مـ ــة حـ ــة لاإلدارة العامـ  احلكومـ
ــشاء الوظــائف   ) هـــ(دىن؛ األد يف احلــوالــسجالت العامــة،  اإلنعــاش االقتــصادي، وال ســيما إن

  . حتسينات يف اهلياكل األساسيةإجراء و
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 ويف السعي إىل حتقيـق ذلـك الربنـامج، جيـب أن تـستند اسـتجابتنا إىل فهـم األولويـات                      - ١٤
فإحالـة النظـر يف املـسائل اجلنـسانية إىل مراحـل الحقـة              . املرأة و والقدرات اليت يتفرد هبا الرجل    

 مـن تـصميم املؤسـسات       ،من عملية بناء السالم يشكل جتـاهال ألمهيتـها احملوريـة يف كـل شـيء               
 فالنهج املراعي للمنظور اجلنساين الزم لكـل      . تنفيذ الربامج وانتهاء ب خصصات  املتمويل  مرورا ب 

  .من أولويات بناء السالم اخلمس املبينة أدناه
توفري األمـن للمـرأة يقتـضي اإلقـرار بالتهديـدات اخلاصـة الـيت تواجههـا يف أعقـاب                    إن    - ١٥

وقـد أعطـى األمـني العـام        . فالعنف ضد املرأة ميثل مشكلة خطرية حىت يف وقـت الـسلم           . الرتاع
متحــدون مــن أجــل إهنــاء العنــف ضــد  ” تــه املعنونــةأولويــة هلــذه املــسألة بطــرق مــن بينــها محل 

فكـل الرتاعـات تقريبـا تـصحبها        . الـرتاع حتـديات إضـافية     انتـهاء   وتشكل بيئـة مـا بعـد        . “املرأة
وحسب السياق والنطاق والنيـة، ميكـن للعنـف اجلنـسي           . مستويات مرتفعة من العنف اجلنسي    

 مـن أعمـال اإلبـادة    يف الرتاع املسلح أن يشكل جرمية حرب أو جرمية ضـد اإلنـسانية أو عمـال             
هذا العنف عادة ما يتواصـل      فإن  ويف الرتاعات اليت يظهر فيها العنف اجلنسي جبالء،         . اجلماعية

الرتاعـات الـيت مل تتـسم بارتكـاب العنـف اجلنـسي             عقـب   حـىت   . يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع     
ــرأة        ــه امل ــإن اخلطــر الــذي تتعــرض ل ــهجي، ف . ئمــايظــل قاعلــى نطــاق واســع أو علــى حنــو من

فاحملرمــات االجتماعيــة الــيت جتعــل تلــك اجلــرائم خارجــة هنائيــا عــن الــسلوك احلــضاري املقبــول 
وبـــاالقتران مـــع ضـــعف مؤســـسات إنفـــاذ القـــانون . ضـــعفت مـــع االنتـــهاكات املتكـــررة قـــد

حنــدار مــستوى األعمــال املخزيــة يف اجملتمــع أن حيــول العنــف   ميكــن الواملؤســسات القــضائية، 
بـــشعة مـــن مســـات  إىل مســـة ، وســـببا لثـــورة غـــضب،نائي احلـــدوثاجلنـــسي مـــن شـــيء اســـتث

  . اليومية حلياةا
سودها حـاالت وقـف هـش إلطـالق النـار، وعنـدما تـشكل قـوات                تـ ويف البيئات الـيت       - ١٦

الرئيـسي يف مواجهـة العنـف اجلنـسي الواسـع           احلـصن   األمن الوطنية وحفظـة الـسالم الـدوليون         
اعتمـاد سـبل خاصـة للكـشف عـن العنـف اجلنـسي              تلزم  يـس تـوفري األمـن للمـرأة       فإن  االنتشار،  

ــادرة األمــم املتحــدة     . ومنعــه والتــصدي لــه  وقــد ُوضــعت قائمــة بتلــك األســاليب مبــساعدة مب
 كيانـا تابعـا لألمـم املتحـدة     ١٣ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع، وهـي شـبكة مـن         

. ة بالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع         من قيادة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعني       حالياوتستفيد  
وسـريد املزيـد مـن التوضـيح بـشأن تلـك املبـادرة وغريهـا مـن املبـادرات يف تقريـر األمـني العـام              

 عمــال بــالقرار يعــّدو ،إىل جملــس األمــن الــذي ســيقدم العنــف اجلنــسي املتــصل بالرتاعــات، عــن
٢٠٠٩ (١٨٨٨ .(  
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فـيمكن أن  . تـاة للخطـر أيـضا داخـل األسـرة     ومع انتهاء الرتاع، يتعرض أمن املرأة والف     - ١٧
ــرأة  ت ــرض امل ــتع ــن    مل ــف م ــن العن ــة م ــزوج، أو األخــوة،   األزواجستويات مرتفع ــارب ال ، أو أق
هـدفا  النـساء الـاليت رّملتـهن احلـرب     وميكـن أن تـشكل   . الوالدين، أو األقربـاء مـن اجلنـسني     أو

ــارب املتحمــسني لتخويــف   ــة  لألق ــى املطالب ــوفني مبــرياث مماملتنافــسني عل ــا أن . تلكــات املت كم
ــدي        ــدورهم التقليـ ــطالع بـ ــن االضـ ــاجزين عـ ــال العـ ــاب الرجـ ــذي ينتـ ــضعف الـ ــشعور بالـ الـ

ولكـن املـرأة قـد ختـشى        . حيفـز أيـضا علـى العنـف ضـد املـرأة           وُحماهتـا   معيلـي األسـرة      بصفتهم
تلك االنتهاكات خوفا من طردها من بيت العائلة أو تعرضـها النتـهاكات أخـرى                اإلبالغ عن 

ــدعلــى  ــساء       ي ــا تــرفض تــسجيل هتــم العنــف العــائلي الــيت توجههــا الن  ،الــشرطة الــيت كــثريا م
  . بشأهنا التصرف أو
إن فشل مؤسـسات إنفـاذ القـانون واملؤسـسات القـضائية واإلصـالحية يف القيـام علـى                     - ١٨

ع هنـج   هلـا، يـربز احلاجـة إىل اتبـا        التصدي  حنو فعال مبنع حالة انعدام األمن اليت تعانيها املرأة أو           
ــانون      ــراع للمنظــور اجلنــساين إزاء تعزيــز ســيادة الق فــي العديــد مــن احلــاالت ال توجــد     ف. م

بعــض أشــكل العنــف يف إطــار الــزواج، ومــن بينــها  مث إن تــشريعات جتــرم العنــف ضــد املــرأة؛  
بقـدر  مغـاىل فيهـا   االغتصاب، قد ال تعتـرب جرميـة؛ وميكـن أن تكـون معـايري إثبـات االغتـصاب               

ــدمعقــول؛ و غــري ــوفر ق ــل مــن أوجــه     ال ت ــات القــضائية ســوى القلي ــة احلالعملي ــضحايا؛ لماي ل
ــد ــانون          وق ــاذ الق ــر مؤســسات إنف ــا تفتق ــرأة؛ وكــثريا م ــرياث ضــد امل ــوانني األرض وامل ــز ق متي

املــوارد والقــدرات؛ وكــثريا مــا ال تلــىب االحتياجــات اخلاصــة       إىل العــدل إقامــة ومؤســسات 
 تتطلب اسـتجابة منـسقة يف جمـال سـيادة القـانون             وتعد تلك املشاكل عامة، حيث    . لسجيناتل

علــى الــصعيد ، ملنظــور اجلنــساينمبــا يراعــي اعلــى الــصعد كافــة، مــن إصــالح القطــاع األمــين   
وتعــد .  علــى الــصعيد الــشعيب، إىل مبــادرات األنــشطة اجملتمعيــة للحفــاظ علــى النظــام ،الــوطين

ح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج       يف بـرامج نـزع الـسال      ومـستدام   مشاركة املرأة علـى حنـو مباشـر         
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن مـن الـضروري أال يقتـصر األمـر             . عامال حامسا آخر يف كفالة أمنـها      

تـسعى  لعلى وجوب مكافحة مجيع أشكال اإلفالت من العقاب، بـل جيـب أيـضا متكـني املـرأة                   
 تــشارك يف إصــالح  ل، واتإقامــة العــدل واحلــصول علــى تعويــض     يــشمل  إىل االنتــصاف مبــا   

 سواء باعتبارها من املوظفني املـدنيني، أو املتقاضـني، أو القـضاة، أو أعـضاء النيابـة           ،املؤسسات
. القـوات املـسلحة   أفـراد   مـوظفي الـسجون، أو       وأالعامة، أو حمامي الـدفاع، أو أفـراد الـشرطة           

وجيــب أيــضا جعــل أعمــال اإلحالــة واإلجــراءات املتعلقــة باملؤســسات غــري الرمسيــة والتقليديــة    
  . مع القانون الدويلاملنازعات متوافقة سوية لت

القانون على حنـو وثيـق باألولويـة املتكـررة الثانيـة لبنـاء الـسالم،                سيادة  ويرتبط احترام     - ١٩
تقـل عنـدما يـستنتج النـاس        النيابية  يف املؤسسات   ثقة اجلمهور   ف. وهي الثقة يف العملية السياسية    
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ة يف إنفــاذ القــانون، أو فــشل القــضاة يف معاقبــة فــشل الــشرطتقــف وراء أن احلمايــة الــسياسية 
الربناجميـة أو التنظيميـة،     القـانون   خمالفي القانون، أو فشل اإلدارات احلكوميـة يف تنفيـذ أحكـام             

وبالنسبة للمرأة، فوجود قوانني متيز ضـدها       .  املنقوصة أو فشل املشرعني يف إصالح التشريعات     
ُيظهــر نظامــا سياســيا إمنــا مــن العدالــة، هــا رمحيممنــهج حتيــز لــديهم ويــشرف عليهــا مــسؤولون 

ويتفاقم ذلك الشعور بالتهميش عندما يتحد القانون مع العـرف ملنـع املـرأة       . شرعي أساسا  غري
السياسية، حىت وإن كانت اكتسبت شـهرة مجاهرييـة خـالل           احملافل  من التمتع حبضور فعال يف      

ــرتاع ــسياس    . ال ــاة ال ــرأة عــن احلي ــصاء امل ــشمل أســباب إق ــصادي،  وت ــان االقت وأشــكال ية احلرم
، والتهديــدات التنمــيط اجلنــساين الــيت تــستخف مبــا حيــق للمــرأة الناشــطة سياســيا مــن احتــرام    

املتعلقة بالوقت الـيت يفرضـها التقـسيم        والقيود  لسالمة املرأة البدنية، واخنفاض مستوى التعليم،       
  . غري املتكافئ للمسؤوليات املرتلية

مـا بعـد   فتـرة  إجـراءات فاعلـة يف   اختـاذ  املـرأة يف العمليـة الـسياسية     وتتطلب زيـادة ثقـة        - ٢٠
شغل باالنتخـاب  انتهاء الرتاع مباشرة هبدف وضع املزيد مـن النـساء يف املناصـب العامـة الـيت تُـ              

بــالغ األمهيــة، حيــث أمــرا  مــن النــساء املــسؤوالت “كتلــة حرجــة”ويعــد إنــشاء . أو بــالتعيني
شاركة اجلوهريـة يف املؤسـسات الـيت يـسيطر عليهـا الرجـل،              املـ املزيـد مـن     يشجع املـرأة علـى      س
وجيب البدء يف زيادة وجود املـرأة علـى الـصعيد الـسياسي حـىت            . النظاميةالقوات  سيما يف    وال

 رحلة ما بعـد انتـهاء الـرتاع       ملتشكل املشهد السياسي    ال  فمفاوضات السالم   . الرتاعتوقف  قبل  
ــة   ، مــن خــالل األحكــام   فحــسبعلــى حنــو مباشــر  ــسالم بــشأن العدال ــواردة يف اتفاقــات ال ال

وتقاسم السلطة واملسائل الدسـتورية، بـل تـشكله أيـضا علـى حنـو غـري مباشـر عـن طريـق مـنح              
الرئيــسية الــيت البــصائر وكانــت تلــك مــن .  الــسالملني علــى طاولــة مفاوضــاتالــشرعية للُمَمــثَّ

 طاولـة التفـاوض فحـسب،       فاملرأة ال جيب أن تكـون علـى       ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار  استنار هبا   
بل جيب مراعاة مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني، بـشكل شـامل ومبـساعدة خـرباء مـشهود هلـم،                       

  . خالل عملية صياغة اتفاقات السالم
. لبنـاء الـسالم   فورية  أي خطة   يف  وتشكل استعادة اخلدمات األساسية عنصرا ضروريا         - ٢١

قـد ختفـق    والتعايف من آثـاره،     جلنسانية للرتاع    القيام بذلك من دون مراعاة األبعاد ا       تفمحاوال
ــاة   ــرأة والفت ــة احتياجــات امل ــاه وامل   ف. يف تلبي ــل املي ــا ُينظــر الســتعادة اخلــدمات مث رافــق كــثريا م

سـبيل إلقنـاعهم    أهنـا    للمتـضررين مـن الـرتاع، أي         “فوائـد الـسالم   ” كوسـيلة لتوصـيل      الصحية
 حتقيــق هــذا األثــر  غــري أن . فاوضــيةبالــضغط علــى قــادهتم ليــستمروا يف التــزامهم بتــسوية ت     

ــر   ــستوجب أن تثم ــُدي ــسالم مكاســبَ فوائ ــة    ال ــات املعني ــع الفئ ــة جلمي ــصل  .  ملموس ــإن مل ت ف
معانـاة املـرأة    فلـن يترتـب علـى ذلـك         اخلدمات إىل املرأة أو كانت غري متناسبة مع احتياجاهتـا،           

  .سيكون مردودها ذات معدل منقوصفوائد السالم إن والفتاة فحسب، بل 
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 ،األمـن املـادي   انعـدام   إن إمكانية حصول املرأة على اخلدمات تقيده عوامل مـن بينـها               - ٢٢
فــي بيئــات مــا بعــد انتــهاء الــرتاع، يــشكل خطــر التعــرض   ف. واألعــراف االجتماعيــة التمييزيــة

مـن  حلرمان الفتيـات  مربرا إضافيا للوالدين أو فيها، لالعتداء اجلنسي أثناء الذهاب إىل املدرسة      
لتلـك العقبـات، بطـرق منـها علـى      التـصدي  اخلـدمات   على اجلهـات الـيت تقـدم        وجيب  . يمالتعل

املـرأة  وملـا كانـت   . وافز اللتحـاق الفتيـات بالدراسـة     احلـ سبيل املثال تأمني وسائل النقل وتـوفري        
 حباجـة إىل    ا، فإهنـ  ألسـرهتا مسامها رئيسيا يف إنتاج األغذية ومـوفرا أساسـيا لألمـن الغـذائي              تعّد  

لقيــود علمــا بــأن عــدم التــصدي ل .  يف كــسب الــرزق مــن الزراعــة ا مــصممة لفائــدهتمــساعدة
أن يـسفر عـن عواقـب ضـارة ببنـاء         ميكـن   احلصول علـى تلـك املـساعدة        على إمكانية   املفروضة  
فاألمن الغذائي ليس حيويا لتجنب سوء التغذية فحسب، بل أيضا لـضمان االسـتقرار               : السالم

قـد حيتـاجون إىل اسـتخدام       األوليـة   الـصحية   الرعاية  مات  ، فإن مقدمي خد   كذلك. االجتماعي
ويتـسم حمتـوى اخلـدمات بـنفس أمهيـة أسـلوب توصـيلها،              . عيادات متنقلة للوصول إىل النـساء     

 بــأن القــولوميكــن . األمهيــة البالغــة ذاهتــاعلــى الــصعيد الــسياسي ملــرأة اكمــا يكتــسب صــوت 
يف بـأدوار   الـاليت يقمـن     زاد عدد النساء    إذا  فرهم  ااملمارسني يف جمال الصحة اإلجنابية سيزيد تو      

مواقع مراكـز توزيـع امليـاه، وتـوفري اإلضـاءة يف الـشوارع، وتـصميم                و. ميدان تقرير السياسات  
ملرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع بـالتطبيق          املخطّطـني   املرافق الصحية هي أمثلـة تـربز ضـرورة قيـام            

وميكـن للتـشاور املـستمر مـع املـرأة أن           . قلنـهج قـائم علـى احلقـو       واملنهجي للتحليـل اجلنـساين      
  . نظرها من التأثري يف تصميم اخلدمات وتكوينهااتوجهمن تأثري ن ميكّ
 وتتطلب استعادة نظم اإلدارة العامة واملالية العامة بعـد انتـهاء الـرتاع منظـورا جنـسانيا        - ٢٣
ة ملكافحـة أوجـه   فمحاولة إعادة تشكيل مؤسسات الدولة من دون اختاذ خطوات إجيابيـ    . أيضا

للقيـود الـيت    التـصدي   احتياجـات املـرأة أو      عـن تلبيـة     علـى األرجـح     تـسفر   التحيز اجلنـساين لـن      
، “امليزنـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين    ”علمـا بـأن   . تعوقها عن املشاركة الكاملة يف بناء السالم     

 آثارهـا احملتملـة علـى       مـن ناحيـة   املتنافـسة   اليت تتيح ملقرري السياسات تقييم امليزانيات املقترحة        
أكثـر فعاليـة بكـثري عنـدما ُتـشكَّل بنـود امليزانيـة ونظـم املعلومـات اإلداريـة                    تعـد   املرأة والرجل،   

ميكن إعادة هيكلة اخلـدمات املدنيـة       كذلك  . يستوعب البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس      مبا
ــساين   ــور اجلنــ ــي املنظــ ــا يراعــ ــسني يف   ، بمبــ ــني اجلنــ ــساواة بــ ــداف املــ ــاج أهــ ــيف إدمــ  توصــ

ــة املوظفــات املــدنيات يف مجيــع   أدائهــمومعــايري املــسؤولني  وظــائف ، وبالتعجيــل بتعــيني وترقي
  . مستويات احلكم

وكمـا هـو احلـال    . ويشكل اإلنعاش االقتصادي األولوية املتكررة اخلامسة لبناء السالم        - ٢٤
 لن ييـسر مـن مـشاركة    يف األولويات األربع السابقة، فإن اتباع هنج ال يراعي املنظور اجلنساين          

أن رحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع، جيـب       اليت متـر مب زراعية بالدرجة األوىل التمعات اجملففي  . املرأة
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، بطرق منها على سبيل املثـال شـراء         اوقدراهت  العامة احتياجات املرأة الريفية    ةالسياستستهدف  
العقبـات الـيت تعتـرض      على  ز  مركَّاهتمام  إيالء  ويلزم  . األغذية من صاحبات احليازات الصغرية    

مـشاركة املـرأة علـى      واحلـق أن    . االئتمان، مبا يف ذلك سندات ملكيـة األراضـي غـري املـضمونة            
ــة للمنظــور  تتطلــب قــدم املــساواة مــع الرجــل يف االنتعــاش االقتــصادي    اختــاذ إجــراءات مراعي

كفالـة  :  وهـي ،بنـاء الـسالم  جمـاالت األولويـة املـذكورة آنفـا علـى صـعيد       اجلنساين يف كل مـن    
األمن املادي، لتيـسري مـشاركة املـرأة يف األسـواق؛ وكفالـة القيـادة الـسياسية للمـرأة، ملكافحـة              

 االقتــصادية؛ وتــوفري اخلــدمات الــيت تــستهدف املــرأة؛ وكفالــة أن حتفــز        هــاانتــهاكات حقوق
ة علـى   القيود القائمـ  فـ . مؤسسات الدولة العمـل العـام الرامـي إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                

بعمليات تقرير السياسات وأطـر اإلنفـاق العـام الـيت ال تقـر بـشكل       ا زداد تعقيد تمشاركة املرأة   
  .كامل مبا تقدمه املرأة من مسامهة اقتصادية

  
  خطة عمل لبناء السالم على حنو مراع للمنظور اجلنساين  -رابعا   

 واملعّوقـات   ،النــزاع انتـهاء   م من حتليل الحتياجات املـرأة يف مرحلـة مـا بعـد              قدَّإن ما تَ    - ٢٥
ــاء الــسالم ُيعمليــة الــيت تعتــرض مــشاركتها يف   ــيِّبن ن أنــه مــن الــضروري إجيــاد فهــم مــشترك   ب

غـري أنـه اآلن وقـد مـضى      .للتحديات اليت يتعّين على اجملتمع الدويل التصّدي هلا بشكل مجاعي        
يلـزم اّتخـاذ    ، مل يعد التشخيص كافيـا؛ بـل         )٢٠٠٠ (١٣٢٥عشر سنوات على صدور القرار      

الـدعوة الـيت   وقد أخذ األمني العـام بعـني االعتبـار لـدى إعـداد هـذا التقريـر                   .إجراءات عالجية 
راراتـه املعنّيـة بـاملرأة      ومنـّسقة لتنفيـذ أحكـام ق      يفتأ جملس األمن يرددها لبذل جهود متواصلة         ال

  .واألمن والسالم
 اجلنـساين املبّينـة أدنـاه سـبعةَ         وتتضّمن خطة عمل بناء السالم على حنو مـراع للمنظـور            - ٢٦

 .كل من هـذه االلتزامـات جمموعـة مـن التـدابري احملـّددة واألنـشطة الداعمـة                 ب ويرتبط .التزامات
وعلى ضوء املبادئ املقّدمة يف هـذا التقريـر، سـيتعّين علـى كبـار قيـادات األمـم املتحـدة ترمجـة                       

 تـدعو خطـة العمـل اجملتمـع         نيويف حـ   .هذه االلتزامـات إىل بـرامج ملموسـة وإجـراءات حمـّسنة           
الدويل بأسره إىل اعتماد هنـج أكثـر قـوةً واتـساقا لـضمان مـشاركة املـرأة يف بنـاء الـسالم، فـإن                 

ــدابري الــيت    ــز منــصّب علــى الت  وحيــّض األمــني العــام  .منظومــة األمــم املتحــدة ســتتخذها التركي
يــة الدوليــة ومنظمــات  الــدول األعــضاء واملنظّمــات اإلقليميــة واملؤّســسات املال  حيــّض وســيظلّ

البلـدان  وشـعوب   ذلك حكومـات    هو أن تقوم ب   هّم  األعلى القيام بعمل منّسق، و     اجملتمع املدين 
يتوقّــف تــأمني الــسالم علــى  و .، فمــشاركة هــؤالء أمــر عظــيم األمهيــة اخلارجــة مــن النـــزاعات

 ال ميكــن بيــد أنــه . مجيــع األطــراف املعنيــةتعــاون بــنيإطــار مــن الاجلهــود الــيت ُيــضطلع هبــا يف  
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أو عـدم كفايـة مـا يقومـون بـه يف هـذا الـصدد أن يـثين           يف االسـتجابة    السماح لتـأّخر اآلخـرين      
  .األمم املتحدة عن الوفاء بالتزاماهتا بشكل كامل وعاجل

وتـشجيع مـشاركة املـرأة علـى نطـاق           .وأول هذه االلتزامات يتعلّق بتـسوية النــزاعات         - ٢٧
ــن العن    ــو م ــسالم ه ــات ال ــرار   أوســع يف عملي ، وكــذلك )٢٠٠٠ (١٣٢٥اصــر األساســية للق

ــدعوة  ــة ال ــسالم    إىل معاجل ــات ال ــياق اتفاق ــسانية يف س ــضايا اجلن ــّدم     .الق ــّدل تق ــان مع ــد ك وق
مل تــشكل النــساء ســوى ، ١٩٩٢فمنــذ عــام  .املتحــدة يف كــال األمــرين أبطــأ ّممــا ينبغــي األمــم
 أجريــت بوســاطة مــن األمــم   يف املائــة مــن الوفــود املفاوضــة يف عمليــات الــسالم الــيت  ٨نــسبة 

وبينما تتبـّوأ النـساء مناصـب        .)٤( يف املائة من املوقّعني على اتفاقات السالم       ٣املتحدة وأقل من    
 واحـدة يف منـصب كـبري    امـرأة مل ُتعـيَّن  بـصورة متزايـدة يف بعثـات األمـم املتحـدة،       عليـا   قيادية  

ومثّـة أسـانيد كـثرية     .املتحـدة مـم  الوسطاء يف عملية من عمليـات صـنع الـسالم الـيت تقودهـا األ             
أن نقص متثيـل املـرأة يف حمادثـات الـسالم عامـلٌ قـد أسـهم يف كـون أولويـات             بستنتاج  اال تؤيد

 اتفــاق ٥٨٥وقــد تبــّين مــن دراســة تناولــت  .املــرأة مهملــة نــسبياً يف نــصوص اتفاقــات الــسالم
ــامي    ــني عـ ــت بـ ــالم أُبرمـ ــذه االتف  ١٦ أن ٢٠١٠ و ١٩٩٠سـ ــن هـ ــط مـ ــة فقـ ــات  يف املائـ اقـ

  اإلشارة إىل املرأة يف الكثري من هـذه االتفاقـات          واقتصرت .)٥(وردت فيه إشارات إىل املرأة     قد
 إيرادها مع األطفـال وذوي اإلعاقـات والالجـئني كفئـة مـن الفئـات احملتاجـة إىل مـساعدة           على

 ن مـن دراسـة أخـرى أنـه يف مثـاين حـاالت فقـط          بـيَّ وَت .خمتلفة غـري حمـددة      جمموعة ما  خاصة من 
 الــيت تــشكّل انتــهاكا  “األفعــال احملظــورة”علــى مــستوى العــامل أُدرج العنــف اجلنــسي ضــمن   

ولـئن كانـت هـذه اإلحـصاءات خميبـة لآلمـال، فـإن يف االتفاقـات الـيت                    .)٦(طـالق النـار   إلوقف  
تطبيــق التحليــل بقيمــة رةً لنــا النـــزاع تــذِكانتــهاء وكمــة بعــد احلتــنّص علــى مــشاركة املــرأة يف 

فقــد حــّددت تــسعة اتفاقــات حصــصاً للمــرأة يف اهليئــات    . مفاوضــات الــسالمىعلــاجلنــساين 
ــة؛   ــشريعية أو التنفيذي ــل  ودعمــت الت ــات متثي ــرأة مخــسة اتفاق ــاة  امل ــشرطة أو مراع يف أجهــزة ال

ــساواة بــني        ــات إىل امل ــة اتفاق ــشرطة؛ وأشــارت أربع ــات إصــالح ال ــساين يف عملي املنظــور اجلن

_________________ 
  )٤(  “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence” 

(UNIFEM, 2010).  
  )٥(  Bell, Christine and Catherine O’Rourke, “Peace Agreements or Pieces of Paper? The Impact of UNSC 

Resolution 1325 on Peace Processes and their Agreements,” International and Comparative Law 

Quarterly, 59 (October, 2010).  
  )٦(  Jenkins, Robert and Anne-Marie Goetz, “Addressing Sexual Violence in Internationally Mediated Peace 

Negotiations,” International Peacekeeping, 17:2 (2010).  
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 أربعــة اتفاقــات ذكــر املــرأة أو املــساواة بــني اجلنــسني يف  اجلنــسني يف ســلك القــضاء؛ وورد يف
   .سياق إعادة هيكلة القطاع العام

تسريع وترية اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة الوطنية والدوليـة إلشـراك املـرأة              وجيب    - ٢٨
 إكـساب االلتزامـات املقطوعـة    كمـا جيـب   القضايا اجلنسانية يف سياق عمليات السالم    ومعاجلة

ولــذا طلــب األمــني العـام مــن كيانــات األمــم املتحــدة املعنّيــة اختــاذ   .يـدا مــن الــصبغة العمليــة مز
إجــراءات أكثــر اّتــساما باملنهجيــة لــضمان مــشاركة املــرأة يف عمليــات الــسالم وضــمان تــوافُر   

 .اختــاذ أربعــة إجــراءات رئيــسيةويتطلــب هــذا .  هــذه العمليــاتيف يف اجملــال اجلنــساين اخلــربات
يواصل األمني العام تطبيق سياسـته القائمـة علـى تعـيني مزيـد مـن النـساء يف املناصـب                     فأوال، س 

األمـم  تقودهـا   الوسـطاء يف عمليـات الـسالم الـيت          كبـار   تعيني النساء يف مناصـب      بضمان  العليا  
ــر عــام     .املتحــدة ــا لتقري ــا، ســتقوم األمــم املتحــدة، وفق ــز  لألمــني العــام عــن  ٢٠٠٩وثاني تعزي

، بتضمني أنشطة دعـم الوسـاطة، يف مـستوياهتا العليـا،            )S/2009/189 (عمهاالوساطة وأنشطة د  
وسيجري بانتظـام تزويـد األطـراف املتفاوضـة بإحاطـات خبـصوص        .خربات يف اجملال اجلنساين   

املــساعدات منــها إتاحــة القــضايا اجلنــسانية املّتــصلة بأحكــام يف اتفاقــات الــسالم تتعلّــق بــأمور   
وثالثــا، ميكننــا يف ظــلّ عــدم قــدرة  . وتقاســم الثــروة وآليــات التنفيــذاالنــسانية والعدالــة واألمــن

اجملتمع الدويل على إمالء تـشكيل األطـراف املتفاوضـة أن نقـوم باالسـتثمار يف االسـتراتيجيات             
وبنـاء علـى ذلـك، سـتقوم كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة                 .اهلادفة إىل إشـراك مزيـد مـن النـساء         

ورابعـا، سـتعّد األمـم املتحـدة وتطّبـق           . حتليـل للممارسـة املّتبعـة      بوضع استراتيجيات تستند إىل   
ــة   ــات مالئم ــة  آلي ــضمان أن ُتلألوضــاع القائم ــة الوســاطة واألطــراف املتفاوضــة    ل جــري أفرق

وستـساعد كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة يف            .مشاورات مـع منظمـات اجملتمـع املـدين النـسائية          
علمـا   .منـها بنـاء القـدرات     بوسائل  ين النسائية هلذا الغرض     إنشاء منتديات ملنظمات اجملتمع املد    

شـاملة،  ) أ( :بكوهنـا ستتـسم   مفاوضـات الـسالم     جوهر  هذه املنتديات اليت ستتداول حول      بأن  
أي متثل خمتلـف فئـات النـساء، مبـا يف ذلـك النـساء املـّشردات ونـساء األقليـات العرقيـة ونـساء                         

؛  علـى الوجـه األمثـل       بـدء املفاوضـات املوضـوعية      وجيري تفعيلـها مبكّـرا، قبـل      ) ب(؛  األرياف
وجيــري ربطهــا بعمليــة التفــاوض الرمسيــة، مبــا يف ذلــك إتاحــة الفــرص بانتظــام ملنظّمــات     ) ج(

ولــدفع هــذه التــدابري قــدما     .اجملتمــع املــدين النــسائية لتلقــي اإلحاطــات وتقــدمي اإلســهامات      
عناصـر املـساعدة التقنيـة املكّرسـة هلـا          د أفرقـة دعـم الوسـاطة ب       وإكساهبا الصفة املؤسسية، ستزوَّ   

وسُتنشأ آليات تشاور حمّددة السياق لضمان إدماج املـرأة وإشـراكها علـى حنـو منـهجي يف أي         
وحيثّ األمني العام الدول األعضاء واملنظّمات اإلقليميـة علـى أن تعتمـد              .عملية وساطة كانت  

  . تيسريهات السالم أو هذه اإلجراءات كممارسات معتادة لدى قيامها بإدارة عمليا
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ويف حني أن اّتفاقـات الـسالم تـوفّر إطـارا لعمليـات االنتقـال مـن النــزاع إىل الـسالم،                        - ٢٩
فإن خمطّطات التفاعل الدويل مع الدول اخلارجة من النـزاعات تنتج عـن جمموعـة مـن عمليـات      

ر اجلنـساين بـشكل     مراعيـةً للمنظـو   علما بأن جعل هذه العمليـات       . النـزاعانتهاء  تخطيط بعد   ال
وهـذا يتطلّـب وضـع هنـج مـنقّح ملـشاركة             .ثـاين التزامـات خطـة العمـل       يتمثّل يف   أكثر منهجية   

ــد      ــا بعـ ــات مـ ــيم احتياجـ ــات تقيـ ــدة يف عمليـ ــم املتحـ ــهاء األمـ ــات  انتـ ــداد ورقـ ـــزاع وإلعـ النـ
يتطلّـــب وجـــود األطـــر كمـــا اســـتراتيجيات احلـــد مـــن الفقـــر الـــيت تراعـــي ظـــروف النــــزاع،  

ة اليت تتفاعل من خالهلا جلنة بناء السالم مع البلدان املدرجـة علـى جـدول أعماهلـا                  االستراتيجي
 ختطــيط داخليــة مــن قبيــل أطــر األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة واألطــر          نــواتجووجــود 

ولـئن كانـت املـواد اإلرشـادية تنـصح املخطّطـني عمومـاً بتبّنـي منظـور                   .االستراتيجية املتكاملـة  
أن هذا ال يكفي لـضمان تغطيـة منـهجيات التقيـيم لكامـل نطـاق أولويـات              فقد ثبت    جنساين،

النـزاع أو لترمجة دعم املساواة بني اجلنسني عموماً إىل مؤشـرات           انتهاء  املرأة يف مرحلة ما بعد      
  . ميكن التحقّق منها أو أنشطة حمّددة التكاليف يف مجيع القطاعات

النــزاع  انتـهاء  عمليات تقييم احتياجات ما بعد ن من استعراض أجري مؤخرا ل    يَّّوقد تبَ   - ٣٠
أن اخلارجـــة مـــن نزاعـــات بلـــدان الوألطـــر األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة اإلمنائيـــة يف ســـتة مـــن  

ــائج ال تتــضح االعتبــارات اجلنــسانية  عنــد قــراءة الــسرود الــيت مــن   بالقــدر املتوقــع يف أطــر النت
بــشأن م مــن وجــود عبــارات وافيــة فعلــى الــرغ .املفتــرض أن تكــون أطــر النتــائج مــشتقّة منــها 

 يف املائـة    ٤املساواة بني اجلنسني يف النصوص اليت تـصف االحتياجـات والنـهج القطاعيـة، فـإن                 
فقط من حجـم امليزانيـات يف املتوسـط هـو مـا ُرصـد للنتـائج واألنـشطة الـيت تعـاجل احتياجـات                         

 أن األنــشطة واملؤشــرات وجــدوباإلضــافة إىل ذلــك،  .)٧(املــرأة أو تعــّزز املــساواة بــني اجلنــسني
 يف جمــايل األمــن ازيــد كــثريا يف جمـايل الــصّحة والتعلــيم عنــه تامليزانيــات املرتبطــة هبــا اجلنـسانية و 

وسيادة القانون، وهو انعكاس ملفاهيم عفا عليها الزمن خبصوص أّي القطاعات هو الذي يهـّم               
 علـى   ٢٠١٠راسة أجريت عام    وقد أسفرت د   . األهداف حمّددةاختاذ تدابري   املرأة أو حيتاج إىل     

ورقات استراتيجيات احلّد مـن الفقـر يف مخـسة مـن البلـدان املدرجـة يف جـدول أعمـال جملـس                       
ففي الوقت الذي حظيت فيه قـضايا املـرأة والقـضايا اجلنـسانية باهتمـام             .األمن عن نتائج مماثلة   

ــرجم     ــة، مل ُيت ــة ذات األولوي ــل القطاعــات والقطاعــات الفرعي هــذا إىل التزامــات  كــبري يف حتلي
 يف املائـة مـن حجـم امليزانيـات          ٦ويف املتوسـط، مل ُيرصـد سـوى          . فيما يتعلق بالتخطيط   حمّددة

  .)٨(لألنشطة واملؤشرات اليت تعاجل احتياجات املرأة أو تعّزز املساواة بني اجلنسني بصورة عامة
_________________ 

  )٧(  Finnoff, Kade, and Bhargavi Ramamurthy, Financing for Gender Equality: Review of UN Modalities 

for Post-Conflict Financing (UNIFEM, 2010).  
  )٨(  Gender and Post-Conflict Planning: An Analysis of Poverty Reduction Strategy Papers (UNIFEM, 2010).  



A/65/354 
S/2010/466  
 

10-50818 15 
 

انتـهاء النــزاع    تخطـيط بعـد     الأن منـهجيات      يعين  ال وجود مواد إرشادية للمخطّطني   و  - ٣١
 .فاملهّم هو التأثري على حمتوى وثـائق التخطـيط         . معاجلة وافية  تعاجل قضايا املساواة بني اجلنسني    

مــع احلكومــات وغريهــا مــن  باملــشاركة النـــزاع انتــهاء تخطيط بعــد بــالواألمــم املتحــدة تقــوم  
 الطريقة اليت تعـالَج     أن تغّير مبفردها  ليس مبقدورها   األمم املتحدة   وكون   .عناصر اجملتمع الدويل  

م وبنـاء علـى ذلـك ُيلـزِ        .هبا القضايا اجلنسانية يف هـذه العمليـات التعاونيـة لـيس مبـّربر للخمـول               
ــى         ــة عل ــر منهجي ــشكل أكث ــم املتحــدة بإضــفاء الطــابع املؤســسي ب ــة األم ــام منظوم األمــني الع

ــات     ــع عملي ــرأة يف مجي ــشاركة امل ــد  الم ــهاء تخطــيط بع ـــزاع انت ــق ال (الن ــى تطبي ــيالت وعل تحل
ــات    ــذه العملي ــى ه ــسانية عل ــدا       ) اجلن ــرأة حتدي ــيت ختــّص امل ــتم معاجلــة االحتياجــات ال ــث ت حبي

أســاليب اختــاذ ويتطلّــب الوفــاء هبــذا االلتــزام  .لتمييــز بــني اجلنــسني يف كــل مرحلــةوالتــصدي ل
 ،املـستفيدين و ،تخـصيص املـوارد   ب فيمـا يتعلّـق   البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس      لتتبع  حمّسنة  

كما أننا حباجة إىل آليات مساءلة أفضل تـضمن تطبيـق           .  وامليزانيات ،اآلثار ضمن أطر النتائج   و
   . اجلودة والشمولهج اجلديدة بشكل منهجي وُتحدث حتسينات يف التخطيط من حيثالُن
ة إجـراء اسـتعراض شـامل ملـا هـو قـائم مـن               وسُيطلب من كيانات األمم املتحـدة املعنيّـ         - ٣٢

وســيقترح  .النـــزاعانتــهاء تخطــيط بعــد  الإلدمــاج القــضايا اجلنــسانية يف   ترتيبــات مؤســسية  
االستعراض إجراء تنقيحات يف مجلة أمور منها اختصاصات أفرقـة التقيـيم واألدوات التحليليـة               

وينبغـي أن ُيــسترشد يف   .تحديـد احتياجــات املـرأة وترتيبــات التوظيـف والتــدريب   لاملـستخدمة  
ــادئ اخل  ــة االســتعراض باملب ــةعملي ــساء احمللّيــات وخــرباء الــشؤون   ) أ( :مــسة التالي استــشارة الن

ــسانية  ــوطنيني اجلن ــات التخطــيط؛    ال ــع عملي ــآرائهم يف مجي ــل االســتناد) ب(واألخــذ ب  يف حتلي
إىل تقـدير لآلثـار املتباينـة الـيت خيلّفهـا النــزاع علـى النـساء والرجـال،             االحتياجات واألولويات 

االت أن تؤثّر العالقات اجلنسانية السائدة على اجلهود الراميـة          ، والحتم الفتيات و وعلى الفتيان 
ــة واملنــصفة؛    ــاء املؤســسات الفّعال يف ختــصيص املــوارد إىل توقّعــات  االســتناد ) ج(إىل إعــادة بن

إدراج مــا يتــصل ) د(ســيكون لــسيناريوهات التمويــل املتنافــسة مــن انعكاســات جنــسانية؛   ملــا
ــوات   ــسانية مــن مؤشــرات ن ــشؤون اجلن ــشطة حمــّددة التكــاليف ضــمن أطــر التخطــيط؛    بال ج وأن

تــوفري اخلـربات الكافيــة يف جمــايل التحليـل االجتمــاعي واجلنــساين يف مجيـع مراحــل عمليــة     )هــ (
  .احملّددة لى حنو فّعال وضمن األطر الزمنيةالتخطيط حبيث ُيتاح تنفيذ هذه اخلطوات ع

كــــبري يف حتويــــل تقييمــــات وألن مــــؤمترات اجلهــــات املاحنــــة تــــؤدي هــــذا الــــدور ال  - ٣٣
االحتياجــات إىل التزامــات ماليــة حمــددة، فعلينــا كفالــة أن تغــدو تلــك املــؤمترات، أيــضا، أكثــر  

 قـضاياها مـن علـى       بنقـل  عـادة، إىل املنـاداة       ،ضطر تُ املرأةفقد كانت   . مراعاة للقضايا اجلنسانية  
، يف بعـض األحيـان،   واسـتطاعت .  وإدراجها يف صـميم أعماهلـا  هامش مؤمترات اجلهات املاحنة  

ــع بيانــات   ــشطة   اســترعاء مــشاركني رمســيني أو  مــن خــالل توزي ــاه مــن خــالل تنظــيم أن  االنتب
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. ليــست حباجــة إىل االعتمــاد علــى وســطاء أو علــى االرجتــال إليــصال صــوهتا   املــرأةو. موازيــة
  األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة واملؤســسات املاليــة كيانــاتولــذلك يــدعو األمــني العــام  

الدولية والدول األعضاء املشاركة يف تنظـيم مـؤمترات اجلهـات املاحنـة إىل تـوفري فـرص حقيقيـة         
 ال لكفالـة    ،وجيـب وضـع إجـراءات موحـدة       .  احلامسـة  تلك األنـشطة  ملمثلي املرأة للمشاركة يف     

كني هـؤالء   تملـ دعوة قطاع عريض من ممثلي املرأة من اجملتمع املـدين والـسياسي فحـسب، بـل                 
ز هلــم علــى جــدول ، وتــأمني حيــات مــن االطّــالع علــى مجيــع وثــائق املــؤمتر  أيــضا،،تاملمــثال

األعمــال لتقــدمي القــضايا الــيت حتظــى باهتمــام املــرأة، واملــساعدة يف عقــد اجتماعــات حتــضريية   
 . السياساتووضع ورقات

 .املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة          بتمويـل ويتعلق االلتـزام الثالـث يف خطـة العمـل             - ٣٤
بنــاء الــسالم يف املرحلــة الــيت تعقــب انتــهاء  بــشأن ٢٠٠٩ لعــام هودعــا األمــني العــام، يف تقريــر

 “مؤشــر جنــساين”ىل إحــداث إمــم املتحــدة ، مجيــع الــصناديق الــيت تــديرها األزاع مباشــرةـالنــ
ــز املــساواة بــني اجلنــسني     ــالغ املاليــة املخصــصة لتعزي  عــدة قامــتوقــد . للمــساعدة يف تتبــع املب

. اســتخدامه بترسـيخ  وضـع مؤشــر جنـساين، ومل يبــدأ سـوى عــدد قليـل منــها     تجربــة بكيانـات 
، الوكــاالتففــي إحــدى . االنزعــاجالبيانــات األوليــة الناشــئة عــن تلــك اجلهــود فهــي تــثري  أمــا
 منـها  “اهلـدف الرئيـسي  ” من متويل مشاريع يتمثـل  املائةيف  ٤يدرج يف امليزانية سوى نسبة       مل
 امليزانية بأكملها، تقريبا، من أنـشطة        فيها تكونتمشاريع  وهي  . جلنسني املساواة بني ا    حتقيق يف

 مثل تقدمي املـأوى للناجيـات مـن العنـف اجلنـسي، أو تقـدمي مـنح                  -تعزز املساواة بني اجلنسني     
ــصغر  ــة الـ   نـــسبة أخـــرى مقـــدارها  وأُدرج يف امليزانيـــة . األعمـــال التجاريـــة  لـــصاحبات بالغـ

بيـد  .  يف املـساواة بـني اجلنـسني     “ا كـبري  إسهاما”ملشاريع تسهم    الوكالةمن متويل    املائة يف   ٣١
. ف نــسبة ميزانيــات املــشاريع تلــك املخصــصة ألنــشطة مرتبطــة بالــشؤون اجلنــسانيةأنــه ال تعــَر

وميكن إجياد ما يدل على وجود فجوة يف متويل املساواة بني اجلنسني يف نتـائج دراسـة أساسـية                 
 ميزانيـة مـشروع يف الـصناديق االسـتئمانية          ٣٩٤ليـل   أجريت من أجل هـذا التقريـر قامـت بتح         

. النــزاع انتـهاء   ، والـربامج املـشتركة يف سـتة بلـدان متـر مبرحلـة مـا بعـد                   اجلهات املاحنـة  املتعددة  
 يف املائة من جمموع املـوارد لألنـشطة املتعلقـة مباشـرة بتعزيـز               ٥,٧خيصص سوى ما نسبته      ومل

  .)٧(املساواة بني اجلنسني
ــساء       وميكــن   - ٣٥ ــشاركة الن ــضمان م ــة ل ــيلة فعال ــساين وس ــيم املنظــور اجلن ــشكل تعم أن ي

 أنـه،  غـري .  النــزاع واالسـتفادة منـها    انتـهاء والرجال، على حد سواء، يف الربجمة املتعلقة مبا بعد      
 النـــزاع، جيــب اســتكمال تعمــيم املنظــور   انتــهاء الوضــع يف مراحــل مــا بعــد وقــائعبــالنظر إىل 
 ، بنـاء القـدرات لـصانعات الـسالم احملليـات      مثـل -ركّـز ألنـشطة موجهـة     مويـل امل  اجلنساين بالت 

املــــشاريع الــــيت تقــــام هبــــا شــــبكات مــــن رجــــال خمصــــصني ملكافحــــة العنــــف اجلنــــسي   أو
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ويكرر األمني العام تأكيد املبدأ الطويل العهد القاضي بأن تبّين مجيع املشاريع الـيت               .واجلنساين
  .د بالنفع على املرأة والرجل ستعو أهنامتوهلا األمم املتحدة كيف

 وباإلضــافة إىل ذلــك، يلتــزم األمــني العــام بتعزيــز الــشراكة بــني منظومــة األمــم املتحــدة   - ٣٦
 يف املائــة مــن الـصناديق الــيت تــديرها  ١٥والـدول األعــضاء لكفالــة أن خيـصص مــا ال يقــل عـن    

 )الواليــات التنظيميــة مــع املتفــق(األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم، ملــشاريع هــدفها الرئيــسي  
ــو ــسني، أو متكــني املــرأة         ه ــني اجلن ــساواة ب ــرأة، أو تعزيــز امل ــة االحتياجــات اخلاصــة للم  .تلبي

ونظـرا لتنـوع نظـم      . وسيشرع صندوق بنـاء الـسالم مـن فـوره يف عمليـة لتحقيـق هـذا اهلـدف                  
جمموعـة   الواليات واملوازنـة واإلبـالغ والرقابـة ضـمن أسـرة األمـم املتحـدة، يلـزم وجـود             تقرير
ومة حتقق، بالفعـل، هـذا اهلـدف،    وقد تكون بعض أجزاء املنظ  .  من النهج واألطر الزمنية    خمتلفة
سـتبدأ هيئـات أخـرى      و هـذا، . تتجاوزه؛ فيشجعها األمني العام على توطيد تلك اإلجنـازات         أو

بتمهيد الطريق من خالل االستثمار يف الـنظم، مبـا يف ذلـك وضـع مؤشـر جنـساين، ليتـسىن هلـا                 
 علــىوبالنــسبة إىل بعثــات األمــم املتحــدة امليدانيــة، ســيعمل األمــني العــام . ابعــة التقــدم احملــرزمت

ــة إىل         ــام املوكل ــم املتحــدة للمه ــة األم ــا ميزن ــدعم هب ــيت ت ــة ال التوصــل إىل فهــم أساســي للكيفي
  اهلدف العام املتمثل يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة ضـمن مـا هـو قـائم                     ،البعثات

وحيـث األمـني العـام الـدول األعـضاء علـى         . من ختطـيط الـربامج واإلجـراءات املتعلقـة بامليزانيـة          
دعم تنفيذ تلك التـدابري يف جمـالس اإلدارة يف منظومـة األمـم املتحـدة والـسعي لتحقيـق تكامـل                    

  .اجلهود يف املخصصات املالية اخلاصة هبا
تقـوم األمـم   و . نشرهااليت ميكن ات املدنية بالقدرويتعلق االلتزام الرابع يف خطة العمل         - ٣٧

ومـن بـني أهـداف فريـق االسـتعراض          . املتحدة حاليا بإجراء استعراض للقدرات املدنية الدوليـة       
 تعقـب   البيئـات الـيت    يف   جيري نشرهن حتديد الطرق الالزمة لزيادة نسبة النساء املدنيات اللوايت         

  مـن النـساء، ال يـشكل ذلـك سـوى أحـد             دوعلى الرغم مـن ضـرورة نـشر املزيـ         . انتهاء النـزاع 
وال يقـل عـن ذلـك أمهيـة حتديـد املهـارات             . هـج مراعيـة للمنظـور اجلنـساين       طرق كفالة اتباع نُ   

واخلربات الالزمة ملعاجلة أوجه الالمساواة بني اجلنسني وصياغة استراتيجيات لكفالة دجمهـا يف             
  .  تعقب انتهاء النـزاعات اليتالبيئالوحدات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تنشر يف 

. وميكن التمييز بني نوعني خمتلفني من أنواع اخلـربة املدنيـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين                  - ٣٨
متثــل الفئــة األوىل جمموعــة القــدرات املتخصــصة الالزمــة لتلبيــة احتياجــات املــرأة العاجلــة يف    و

 يف جمــال املمارســني، تــشملهمــا وتــشمل تلــك االحتياجــات، في. النـــزاعانتــهاء مرحلــة مــا بعــد 
ــصميم    ــة، واملتخصــصني يف ت ــصحة اإلجنابي ــذ ال ــسريح وإعــادة    وتنفي ــسالح والت ــزع ال ــرامج ن ب

 يف املرحلة اليت تعقب انتـهاء النــزاع         ،وبالنسبة حلاجة املرأة  . دماج املراعية للمنظور اجلنساين   اإل
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 يف التحقيـق     سـبيل املثـال،    ، علـى   من ذوي التدريب املتخصص    أخصائيني قانونيني مباشرة، إىل   
وصول املـرأة إىل نظـام      تيسري   أو واسع النطاق، أو      نهجمماالدعاءات بارتكاب عنف جنسي     يف  

أمـا الفئـة الثانيـة مـن الـشواغل       . إنفاذ القانون ونظام العدالة اجلنائية، فهي حتظـى بـاعتراف أقـل           
وجـود  ،  يـشمله ، فيما   وهذا يشمل . فتتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة من منظور جنساين       

متخصــصني يف األبعــاد اجلنــسانية إلصــالح العمليــات االنتخابيــة، واملؤســسات األمنيــة، ونظــم  
 األراضـــي واملـــرياث مـــن قبيـــلإدارة النفقـــات العامـــة، ويف اإلصـــالح التـــشريعي يف جمـــاالت  

 آخـر   موضـع تعلق العديـد مـن تلـك املهـارات بتـدابري واردة يف              يو. سية والعنف ضد املرأة   واجلن
 ستؤدي القدرة املدنية األكثـر مراعـاة للقـضايا اجلنـسانية            ،يف خطة العمل هذه، ويف واقع األمر      

فر اخلربات املالئمة، وجيري توزيع املوارد من أجـل الوفـاء بااللتزامـات       اإىل زيادة احتماالت تو   
  .الستة األخرى للخطة

 أن تـشمل قـدرات املـدنيني        منظومـة األمـم املتحـدة بكفالـة       يكلف األمـني العـام      لذلك    - ٣٩
لمـرأة، واخلـربات يف جمـال        ل حتياجـات امللحـة   اال املهارات املتخصـصة لتلبيـة       الذين يتم نشرهم،  

إعادة بناء مؤسسات الدولة جلعلها أقرب مناال للمرأة والفتـاة وأقـل عرضـة ألن متـارس التمييـز        
الــة أن يقــوم خمططــو   األمــم املتحــدة كفقيــادات وســيطلب األمــني العــام مــن كبــار  .اجلنــساين

ــة        ــى تلبي ــدرة املنظمــة عل ــة إجراءاهتــا بغــرض حتــسني ق ــسانية مبراجع ــات واملــساعدات اإلن البعث
 مجلـة أمـور   ىلإوينبغي أن يستند ذلك     .  النـزاع  انتهاء احتياجات املرأة والفتاة يف مرحلة ما بعد      

 يف حــاالت يــتم نــشرهمالــذين منــها اخلــربة اإلجيابيــة للمستــشارين املعنــيني باملــسائل اجلنــسانية  
وحيــث األمــني العــام الــدول األعــضاء واملنظمــات  . زاعـاألزمــات وحــاالت مــا بعــد انتــهاء النــ 

 االختـصاصيني ووضـع اختـصاصات       أولئـك اإلقليمية واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى توظيـف            
نتــشار، وختــصيص املــوارد  مالئمــة هلــم، وإدمــاجهم يف قوائمهــا اخلاصــة لألفــراد اجلــاهزين لال   

ميع اجلهـات الفاعلـة املـسؤولة عـن كفالـة تـوافر       جلوينبغي . تاح هلم املشاركة الدائمة   تلالزمة ل ا
القدرات املدنية، حسب االقتضاء، أن تراجع نظم تـصنيف املهـارات مـن أجـل ضـمان اإلفـادة                 

 تلـك املـسائل يف بـرامج اإلصـالح          حبـث ولضمان دمج   . الكافية من اخلربة يف املسائل اجلنسانية     
ــ ــة لتحديــد      احلالي ــة الدولي ة، طلــب األمــني العــام مــن الفريــق إجــراء اســتعراض القــدرات املدني

  .التوصيات الالزمة لتنفيذ ذلك العنصر األساسي من عناصر خطة العمل
النـــساء صـــانعات لتـــزام اخلـــامس يف خطـــة العمـــل بأســـاليب زيـــادة نـــسبة االويتعلـــق   - ٤٠
ثــل حتقيــق ذلــك عنــصرا مي و. النـــزاعهاء انتــ يف مؤســسات احلكــم يف مرحلــة مــا بعــداتلقــرارا

ــاء الــسالم  خطــةأساســيا مــن عناصــر   ــة وتعــد.  جملــس األمــن لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف بن  إزال
قــوق اإلنــسان  مــسألة مــن مــسائل ح للمــرأةشاركة الــسياسيةاملــ أمــام مجيــع جوانــباحلــواجز 
االنـــضمام إىل  بـــني املـــرأة وبـــني القـــدرة علـــى التـــصويت، أو حيـــالأن جيـــب ال و. األساســـية
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وال جيـوز ألي دولـة وال ألي   . اجلمعيات، أو الترشـح لـشغل مناصـب، أو التعـبري عـن قناعاهتـا              
وجيــب إلغــاء القــوانني  . جهــة مــن غــري الــدول فــرض قيــود علــى حريــة ممارســة تلــك احلقــوق    

ــاة      ــة؛ وجيــب علــى قــوات األمــن ردع مــن ميارســون ترويــع املــرأة يف احلي والــسياسات التمييزي
وجيب على الدول أيضا اختاذ خطوات إجيابية، مثل مكافحـة التحيـز االجتمـاعي الـذي                . العامة

وتطــرح .  للحقــوق املدنيــة والــسياسيةأجــدىحيــرم الفتيــات مــن التعلــيم، تقــوم عليهــا ممارســة  
حتديات إضـافية لتـأمني تلـك احلقـوق، مبـا يف ذلـك نقـص املـوارد           النـزاع انتهاءحاالت ما بعد 

وهـذه، أيـضا، تتطلـب اهتمامـا عـاجال مـن            . البنية التحتيـة لالتـصاالت    وضعف األمن وتدهور    
  .منظور جنساين

 نجيـب أ  ال  ،  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ولكن من أجل الوفاء الكامل بالوعد الوارد يف القـرار             - ٤١
 علـى حنـو     م املـرأة  ّن جيب أن نكفل أيضا تـس      بلنكتفي حبماية حقوق املرأة السياسية األساسية،       

وكذلك األمـر بالنـسبة لكفالـة حـق املـرأة       .  باالنتخاب وية، سواء بالتعيني أ    ملناصب قياد  متزايد
ال يكفي جمـرد إزالـة العقبـات الظـاهرة     فيف التصويت، واالنتساب إىل مجعيات، وحرية التعبري،     

ويـتعني كـذلك اختـاذ تـدابري خاصـة، لـيس أقلـها              . اليت حتول دون تويل املرأة مواقع اختاذ القرار       
ال تـصلح لتقلـد مناصـب يف القيـادة       علـى أهنـا     الـب النمطيـة الـيت تـصور املـرأة           التغلب على القو  

ويــتعني أيــضا اختــاذ خطــوات فعالــة لتجــاوز احلــواجز . الــسياسية أو وظــائف يف اخلدمــة املدنيــة
املؤسسية الرمسية اليت حتول، عادة، دون مـشاركة أعـداد صـغرية مـن أعـضاء ُجـدد ينتمـون إىل                     

اث، علــى ســبيل املثــال، أنــه وقــد أظهــرت األحبــ. تداوليــةاليئــات اهلفئــات مهمــشة تارخييــا، يف 
تــشكل نــسبة النــساء مــا بــني ربــع األعــضاء يف اهليئــة وثلــثهم، تكــون مــشاركة النــساء       مل مــا

ــة ــولني مناصــب       .)٩(قليل ــساء الــاليت يت ــسبة الن ــادة ن ــا واضــحا بزي ــدويل التزام ــزم اجملتمــع ال ويلت
. قيـق اهلـدف الثالـث مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              وهو أحد مؤشرات قياس حت     -باالنتخاب  

ويتمثل األسلوب األوحد األكثر مباشرة وفعالية لكفالة تقلّـد مزيـد مـن النـساء مناصـب عامـة                   
يف ســّن أحكــام واجبــة النفــاذ قانونــا تقــضي بوجــود حــّد أدىن مــن املقاعــد يف اهليئــات املنتخبــة 

ن فيهـا   ومـن املناصـب الـيت تعـيَّ    ،)سائل أخرىبفرض شروط على األحزاب أو بو  (تشغله املرأة   
 النـزاع الـيت ال يـستخدم فيهـا نظـام قـائم              انتهاء ويف بلدان مرحلة ما بعد    . يف مؤسسات الدولة  

. ئة مـن أعـضاء الربملـان   ا يف امل١٢على احلصص، ال تشكل املرأة، يف املتوسط، سوى ما نسبته        

_________________ 
  )٩(  Agarwal, Bina, “Does Women’s Proportional Strength Affect their Participation?” World Development, 

vol. 38, No. 1, (2010).  
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خدم نظــام احلــصص، فتــشكل املــرأة  الــيت تــست النـــزاع انتــهاءمرحلــة مــا بعــديف بلــدان الأمــا يف 
  .)١٠(ئة من أعضاء اهليئات التشريعيةا يف امل٣٤نسبته  ما
ويعود أمر البت يف اختيار النظام االنتخايب والقواعد اليت حتكم عملـه إىل الـدول ذات               - ٤٢

سعنا غـري أنـه ال يـ      . ويتمثل دور األمـم املتحـدة يف االقتـراح والتيـسري، ولـيس الفـرض              . السيادة
أيضا أن نتخلى عـن مـسؤوليتنا بتـذكري الـدول بالتزاماهتـا الدوليـة، مبـا يف ذلـك ضـرورة زيـادة                        

وجيب علينا، باإلضـافة إىل ذلـك،       . نسبة النساء يف اهليئات املنتخبة واملؤسسات العامة األخرى       
عـة لـضمان    أن نسدي املشورة القائمة على األدلة فيما يتعلق بـاألثر احملتمـل ملختلـف الـُنهج املتب                

ويقــوم اجملتمــع الــدويل بتعزيــز التــدابري اخلاصــة املؤقتــة مــن قبيــل التــدخل   . الوفــاء هبــذا االلتــزام
اإلجيايب، واملعاملة التفضيلية، ونظم احلصص للنهوض باملشاركة السياسية للمرأة وزيـادة نـسبة             

 يهـا ليـة، مبـا ف    ويكفل استخدام هذه التدابري عـدد مـن الـصكوك الدو          . النساء يف املناصب العامة   
ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، وهـي تلقـى دعمـا مـستمرا مـن جلنـة                    

وأيد األمني العام بقوة جـدوى التـدابري اخلاصـة املؤقتـة يف مذكرتـه               . وضع املرأة باألمم املتحدة   
. ادة القـانون  بـشأن هنـج األمـم املتحـدة يف تقـدمي املـساعدة يف جمـال سـي               ٢٠٠٨ لعام   هيةالتوجي

ويف بعض احلاالت، قدمت العناصر الفاعلة يف األمم املتحدة املعنية بالدعم االنتخـايب مـساعدة               
ورغـم وجـود   . حتديـد حـصص للمـرأة    ذلـك  تقنية علـى اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة، مبـا يف          

نيـة  مسوغات متكننا من الفخر بسجل األمم املتحدة، فإنه ميكـن النـهوض بتقـدمي املـساعدة التق                
وينبغــي أال تتخــذ تــدابري خاصــة . يف هــذا اجملــال مــن خــالل اتبــاع هنــج أكثــر اتــساقا ومنهجيــة 

األمــر صدق ويـ . حتديـد حــصص انتخابيـة، إال حيـث تــسود الظـروف املناســبة    هــا مؤقتـة، مبـا في  
ولـئن  . نفسه على التدابري اليت تنص على نسبة حمددة من النساء يف اهليئات العامـة غـري املنتخبـة                 

جيـب  فإنـه  ميكن تطبيق تدابري معينة بسهولة أكرب يف بعض السياقات القطريـة مـن غريهـا،              كان  
ــدان تقييمــا دقيقــا لل      ــع البل ــة املقدمــة إىل مجي ــا أن نــضمن أن تــشمل املــساعدة التقني ــدة علين فائ

متكاملــة والتعــبري عــن دعــم معاجلــة وبغيــة معاجلــة هــذه القــضايا . التــدابريتلــك احملتملــة جلميــع 
ؤدي  الدويل للحوكمـة الـشاملة، أعلـن األمـني العـام التـزام األمـم املتحـدة بـضمان أن تـ                      اجملتمع

إىل تعزيــز عمليــات تــسوية الرتاعــات وإىل البلــدان اخلارجــة مــن نزاعــات       لاملــساعدة التقنيــة  
ــق التعــيني        ــرأة بوصــفها متخــذة للقــرارات يف املؤســسات العامــة، ســواء عــن طري مــشاركة امل

استخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة مـن قبيـل التـدخل اإلجيـايب، واملعاملـة                 ها  بطرق من االنتخاب،   أو
  .التفضيلية، والنظم املستندة إىل حتديد احلصص

_________________ 
ميكـن االطـالع عليهـا علـى املوقـع الـشبكي            . ، مـشروع احلـصص    االحتـاد الربملـاين الـدويل     بيانات مستقاة من      )١٠(  

  .www.quotaproject.org: التايل
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من األمم املتحـدة التـصدي للتمييـز بـني     املقدمة وعالوة على ذلك، ستضمن املساعدة       - ٤٣
تـدعم األمـم املتحـدة    وحتقيقا هلذه الغاية،   . اجلنسني يف كل مرحلة من مراحل العملية السياسية       

إصالح اإلطار التـشريعي املتعلـق بـاألحزاب الـسياسية واجلنـسية واألحـوال الشخـصية ووثـائق                  
اهلويـة للمــشردين داخليـا والالجــئني؛ وهـي تبــذل اجلهــود لـضمان أن حتــصل املـرأة علــى متثيــل      

نتخابيـة  يف اإلدارة االنتخابية وهيئـات تـسوية الرتاعـات وأن تكـون مجيـع العمليـات اال      ملموس  
، واالقتـراع، وأمـن املرشـحني، وإمكانيـة االسـتفادة      دنيـة تسجيل النـاخبني، والتربيـة امل   ها  مبا في (

خالية من التمييـز بـني اجلنـسني؛ وأن جيـرى مـسح لنقـاط الـضعف لتقيـيم                   ) من وسائط اإلعالم  
 إىل  ، إضـافة  )بوصـفها ناخبـة وعاملـة يف األحـزاب ومرشـحة          (العنف احملتمل الذي يواجه املرأة      

  .اختاذ إجراءات للحيلولة دون حدوث هذه التهديدات والتصدي هلا
اسـتعراض إجراءاهتـا لـضمان      املعنيـة   وسيطلب األمني العام إىل كيانـات األمـم املتحـدة             - ٤٤

وسيــشمل ذلــك، يف مجلــة أمــور، تــوفري . تــوفري هــذه األشــكال مــن املــساعدة التقنيــة باســتمرار
نية واالنتخابــات لعمليــات الوســاطة حبيــث ميكــن إجــراء تقيــيم اجلنــساالقــضايا اخلــربة يف جمــايل 

عــدد أكــرب مــن النــساء بــأدوار اختــاذ القــرارات يف مرحلــة  اضــطالع ضمان لــمبكــر لألســاليب 
 وتنقــيح اختــصاصات بعثــات ؛التعــينياالنتخــاب أو الــرتاع، ســواء عــن طريــق  انتــهاء بعــد  مــا

ألدلـة للخيـارات فيمـا يتعلـق بالتـدابري اخلاصـة            التقييم لضمان التوفري املنتظم لتحليل قائم علـى ا        
املؤقتة من قبيل احلصص القانونية؛ وإجراء مشاورات وطنية موسعة تشمل األحزاب الـسياسية             

الـرتاع يف املنطقـة   انتـهاء  ومجاعات اجملتمع املدين وبرملانيات من بلدان أخرى متر مبرحلة ما بعد    
هج الــُناستــصواب  بغيــة تقيــيم مــدى   شــاركن يف نظــم تــستند إىل حتديــد احلــصص، وذلــك     

وعالوة على ذلـك، سيـضمن الـدعم املقـدم إلصـالح اإلدارة العامـة املراعـاة الكاملـة            . املتنافسة
للتدابري، مبا يف ذلك احلصص وخطـط تعزيـز املـسار الـسريع، مـن أجـل زيـادة نـسبة النـساء يف                        

  .ني فعاليتهنمؤسسات الدولة على مجيع املستويات، فضال عن بناء القدرات لتحس
ويتعلق االلتزام السادس خلطة العمل بدعم سـيادة القـانون الـيت تكتـسي أمهيـة قـصوى                    - ٤٥

الرتاع، والـيت تـشمل املؤسـسات الـيت تـوفر األمـن وتقـيم العـدل               انتهاء  يف بلدان مرحلة ما بعد      
 الثالـث   يف اجلـزء  وتـرد   . فغياب سيادة القانون مـرادف الهنيـار الدولـة        . وحتدد اإلطار التشريعي  

حـاالت احلرمـان مـن األمـن والعدالـة واملـساواة الـيت تعـاين منـها املـرأة عنـدما                      من هـذا التقريـر      
عــرض برنــامج شــامل علمــا بــأن . تــستجيب مؤســسات ســيادة القــانون للقــضايا اجلنــسانية  ال

. هو أمر يتجـاوز حـدود مـا ميكـن تقدميـه هنـا             يهدف إىل مواجهة كل حتد من هذه التحديات         
ــل      وســتتناول  ــضايا مــن قبي ــاج  : عناصــر أخــرى مــن خطــة العمــل هــذه بعــض الق حتــسني إدم

االحتياجــات األمنيــة للنــساء والفتيــات يف اتفاقــات الــسالم وأطــر التخطــيط يف مرحلــة مــا بعــد 
الرتاع؛ وزيادة املـوارد املخصـصة لألنـشطة الـيت تـستهدف حـصول املـرأة علـى العدالـة؛                    انتهاء  
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وين مــن منظــور جنــساين يف أفرقــة االســتجابة املدنيــة؛  ووجــود متخصــصني يف اإلصــالح القــان 
  .تقدمووجود عدد أكرب من النساء يف املواقع القيادية للمطالبة باملساءلة عن كل ما 

سيقتـصر علـى حتديـد     هـذا التقريـر     ونطاق املسائل ذات الصلة، فإن    وبالنظر إىل حجم      - ٤٦
األمم املتحـدة بـضمان أن هنجهـا يف جمـال           ثالثة تدابري ملموسة من شأهنا أن تؤكد وتبني التزام          

.  يعـزز منـهجيا حقـوق املـرأة يف األمـن والعدالـة             - ه وبعـد  هأثنـاء الرتاع و  قبل   -سيادة القانون   
 ينتشر أفـراد قـوات حفـظ الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة، سـتويل املنظمـة األوليـة             مافأوال، حيث 

ماية للمرأة، مبا يف ذلك النـساء املقيمـات يف   ألمن النساء والفتيات من خالل هتيئة بيئة توفر احل        
خميمات الالجئني واملشردين داخليـا، ومـن خـالل زيـادة نـسبة ضـابطات الـشرطة يف عمليـات                    

ــة حبلــول عــام  ٢٠حفــظ الــسالم إىل  وهــذا ســيمكن املــرأة، ويــشجعها علــى   . ٢٠١٤ يف املائ
أيـضا حتـسني هنـج األمـم      وسـيجري . نـساين  العنـف اجلنـسي واجل     هـا اإلبالغ عن اجلـرائم، مبـا في      

مـن خـالل التطبيـق املنـهجي للتـدابري الـواردة يف             نساين  املتحدة يف مكافحة العنف اجلنسي واجل     
ــة وقــوات حفــظ      ــة واألدوات ومــوارد التــدريب الــيت وضــعت للــشرطة املدني املبــادئ التوجيهي

ات يف جمـال    شرطة األمـم املتحـدة املوحـد ألفـضل املمارسـ          دليل  السالم العسكرية، مبا يف ذلك      
اجلنسانية والعمل الشرطي يف عمليات حفـظ الـسالم ومنـهاج التـدريب املوحـد لـشرطة األمـم         

قـدرات اجلهـات الفاعلـة يف    علما بأن بناء . نسايناملتحدة يف التحقيق ومنع العنف اجلنسي واجل 
جمال األمـن الـوطين علـى تكـرار هـذه املمارسـات وحتـسينها وإضـفاء الطـابع املؤسـسي عليهـا،                 

ــها  ب ــسانية،     طــرق من ــارات اجلن ــشكل إصــالح القطــاع األمــين حبيــث يراعــي االعتب جــزءا وسي
وأخــريا، سيتواصــل اســتخدام املــشاريع ســريعة األثــر ألغــراض بنــاء  . يتجــزأ مــن هــذا اجلهــد ال

  .املشاريع اليت متكن املرأة أو تسهم يف هتيئة بيئة توفر احلماية للمرأةوسائل منها الثقة، ب
ــا،   - ٤٧ ــساء        وثاني ــة وصــول الن ــق بإمكاني ــا يتعل ــا فيم ــا وفوري ــا منتظم ــدم دعم جيــب أن نق

تقــدمي خــدمات الــدعم القــانوين  علمــا بــأن . والفتيــات إىل مؤســسات العدالــة وإنفــاذ القــانون 
للمرأة، بشكل مبكر وعلى نطـاق كـاف إلظهـار االلتـزام بإهنـاء ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب                       

. ا يف اسـتجابة األمـم املتحـدة يف جمـال سـيادة القـانون              عنصرا منوذجي سيصبح  ومحاية الضحايا،   
ــة       ــة والدولي ــة الوطني ــشارك اجلهــات الفاعل ــربامج املبتكــرة القائمــة، ستت يف وباالســتفادة مــن ال

تدريب احملامني واملساعدين القانونيني واملساعدين الشرطيني لشؤون االتصال من أجـل إسـداء             
إىل اإلبالغ عـن جـرائم    فيما يسعني،    ،اء الاليت يسعني  املشورة القانونية والدعم اللوجسيت للنس    

وغريهــا مــن اجلــرائم واملــشاركة يف مقاضــاهتا، وتــسجيل املطالبــات جلنــساين العنــف اجلنــسي وا
. نباألراضي واملرياث، والسعي للحصول على حضانة األطفال وعلى اعتراف الدولـة جبنـسيته    

خمصـصة داخـل مراكـز الـشرطة لتـسجيل          وسيستكمل هذا باجلهود الرامية إىل إنـشاء وحـدات          
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ــساء والوحــدات املتخصــصة       ــا الن ــيت ترفعه ــضايا ال ــف اجلنــسي   يف لمقاضــاة لالق حــاالت العن
  .جلنساين واالستجابة هلا ورصدهاوا
ثالثا، يدعو األمني العام مجيع األطـراف الفاعلـة إىل ضـمان وضـع معـايري حـد أدىن يف                      - ٤٨

ة حتكـم عمـل جلـان تقـصي احلقـائق وبـرامج التعويـضات               جمال االستجابة لالعتبـارات اجلنـساني     
ه األطـراف   فيـ ولئن كان شـكل مؤسـسات العدالـة االنتقاليـة شـأنا تبـت               . واهليئات ذات الصلة  

جيـب علـى اجملتمـع الـدويل أن يـبني           فإنه  الرتاع،  انتهاء  املتفاوضة واحلكومات يف مرحلة ما بعد       
 جملــس األمــن وغريهــا مــن األحكــام بوضــوح كيفيــة جعــل هــذه اآلليــات تنــسجم مــع قــرارات

وســتقوم لألمــم املتحــدة بوضــع إرشــادات . القانونيــة الدوليــة املتعلقــة حبقــوق النــساء والفتيــات
تكـــوين جمـــالس إدارة مؤســـسات العدالـــة االنتقاليـــة، وخاصـــة ) أ: (وصـــياغة منوذجيـــة بـــشأن

 اختـصاصاهتا، وخاصـة     حتديد) ب(يتعلق بنسبة النساء املزمع انضوائهن إليها ومؤهالهتن؛         فيما
فيمــا يتعلــق بتحديــد اجلــرائم واجلنــاة الــذين يقعــون ضــمن والياهتــا، ومــدة عملــها وارتباطاهتــا    

اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذ حلمايـــة أمـــن وكرامـــة الـــضحايا  ) ج(مبؤســـسات العدالـــة األخـــرى؛ 
وعلــى . والــشهود، وضــمان معــايري اإلثبــات املناســبة وحتديــد أشــكال اجلــرب وطرائــق تنفيــذها    

لصعيد القطري، ستقوم كيانات األمم املتحدة املعنية برصد عمل مؤسسات العدالـة االنتقاليـة              ا
  .وتقييم مدى توافقها مع هذه املعايري وغريها، واإلبالغ عن ذلك

ــصادي      - ٤٩ ــسابع واألخــري خلطــة العمــل باإلنعــاش االقت ــزام ال ــق االلت ــيس بوســع  . ويتعل فل
اما كـبريا يف حتقيـق الـسالم الـدائم فحـسب، بـل إن       النشاط االقتـصادي للمـرأة أن يـسهم إسـه         

املـوارد واملكانـة والـشبكات      ا  يف القـوة العاملـة كـثريا مـا تـوفر هلـ            املرأة مشاركة أكـرب     مشاركة  
الالزمة لدخول احلياة السياسية، سواء مـن خـالل خـوض االنتخابـات أو االخنـراط يف النـشاط                 

عــة مــن التــدابري لالســتفادة مــن اإلمكانــات   ولــئن كــان ال بــد مــن اختــاذ جمموعــة متنو  . املــدين
اإلنتاجية للمرأة وضـمان متكينـها مـن الناحيـة االقتـصادية، فقـد تتمثـل أهـم مـسامهة للمجتمـع                      
الدويل يف تصحيح أشكال التحيز السائدة اليت توجه غالبية املـوارد املتـوافرة بعـد انتـهاء الـرتاع                    

ن أن يردعه عن التحول إىل العنـف أو العـودة           لصاحل الرجل، استنادا إىل االعتقاد بأن ذلك ميك       
وتتجاهل هذه االفتراضـات الـدليل املقابـل علـى أن توجيـه املـوارد لـصاحل املـرأة ميكـن أن                      . إليه

أظهر حتليل لـربامج    قد  و. الظروف اليت تفضي إىل سالم دائم     جياد  يكون فعاال بنفس القدر يف إ     
ر االنــضمام إىل مجاعــات املتمــردين أن تــستهدف الرجــال الــذين يعتــربون عرضــة خلطــفيزيــة حت

حساب الرجال للتكـاليف والعوائـد يـستند إىل دخـل األسـرة املعيـشية عمومـا؛ فـسواء وفـرت                     
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فرص كسب الرزق مباشرة هلؤالء الرجال أو ألفراد إنـاث مـن أسـرهم، ال يتـأثر ميـل الرجـال                     
  . )١١(إىل االنضمام إىل حركات التمرد

 يعلـن، ألسـباب تتعلـق بالكفـاءة واملـساواة علـى حـد سـواء،                 فإن األمـني العـام    عليه،  و  - ٥٠
التزام األمـم املتحـدة بـضمان اخنـراط املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف عمليـات التنميـة                          
احمللية وإجياد فرص العمل وتقـدمي اخلـدمات يف جبـهات العمـل األماميـة وبـرامج نـزع الـسالح                 

عــد انتــهاء الــرتاع، وذلــك بوصــفها مــشاركة فيهــا والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف حــاالت مــا ب
 األمـم   اتاديـ وبغية البدء بتنفيذ هذا االلتزام، سيطلب األمني العـام إىل كبـار ق            . ومستفيدة منها 

 تــستند بــرامج مــافــأوال، حيث. املتحــدة يف املقــر ويف امليــدان الــشروع بالعمــل يف أربعــة جمــاالت
تقــوم علــى املــشاركة، وهــو منــوذج ينبغــي تــشجيعه   ج هــالتنميــة احملليــة والبنيــة األساســية إىل نُ 

تشجيعا فعاال، ينبغي أن تشترط هذه الربامج املشاركة املباشرة للمرأة وملنظمات اجملتمع املـدين              
وقد أثبتت األحباث فوائد هـذه      . النسائية يف وضع األولويات وحتديد املستفيدين ورصد التنفيذ       

النــساء علــى وجــه أن تــستهدف الــة بعــد انتــهاء الــرتاع  ربامج العملــوثانيــا، ينبغــي . )١٢(الــُنهج
وينبغي تطبيق مبدأ جمال التكافؤ من أجل ضـمان أال يتلقـى أي             . التحديد كمجموعة مستفيدة  

وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـب أن تكفـل     .  يف املائة من أيام عمـل الفـرد   ٦٠من اجلنسني أكثر من     
ت مباشرة وأن تعاجل احلواجز الـيت حتـول دون   برامج العمالة حصول املرأة العاملة على املدفوعا 

املشاركة املنصفة، عن طريق تعديل حصص اإلنتاج وتـوفري ترتيبـات أمنيـة كافيـة، علـى سـبيل                   
 األمم املتحدة امليـدانيني مبراجعـة االمتثـال لألحكـام املتعلقـة بنـوع          اتاديوسيقوم كبار ق  . املثال

فيذيـة بـشأن إجيـاد فـرص العمـل وإدرار الـدخل             اجلنس يف مذكرة األمم املتحـدة التوجيهيـة التن        
  . ورصدهعن مدى هذا االمتثال الرتاع، واإلبالغ انتهاء وإعادة اإلدماج يف مرحلة ما بعد 

وينطــوي التــدبري الثالــث لــضمان اإلنعــاش االقتــصادي الــذي يراعــي املنظــور اجلنــساين   - ٥١
 اخلــدمات يف جبـهات العمــل  علـى تعزيـز دور املــرأة بوصـفها عنــصرا فـاعال مـن عناصــر تقـدمي      

األمامية، يف جمـاالت الرعايـة الـصحية واإلرشـاد الزراعـي وإدارة املـوارد الطبيعيـة، علـى سـبيل                     
يعـزز تقـدمي اخلـدمات      إسناد أدوار للمرأة يف اجلبهات األمامية       وقد أظهرت األحباث أن     . املثال

ــستقل، و    ــرأة امل ــد دخــل امل ــاره التأســي با  إىل العمــيالت، ويزي ــن آث ــدوة، م ــساء  لق ــشجع الن وي
وقـد طلـب األمـني العـام        . )١٣(ممارسة مهن ذات صلة باحليـاة العامـة       إىل  األخريات على السعي    

_________________ 
  )١١(  “Pakistan Crisis Analysis Framework: Understanding Crisis in NWFP and FATA” (World Bank/UN, April 2010).  
  )١٢(  Narayan, Deepa, and Petesch Patti(eds.), Moving out of poverty, Volume 1: cross-disciplinary 

perspectives on mobility (World Bank, 2007).  
  )١٣(   Tendler, Judith, Good Government in the Tropics (Johns Hopkins University Press, 1998) 
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ــار ق ــة املقدمــة إىل الوكــاالت    اتاديــإىل كب  األمــم املتحــدة ضــمان أن تتــضمن املــساعدة التقني
ات يف  احلكومية توجيهـات بـشأن كيفيـة زيـادة نـسبة النـساء مـن جممـوع عمـالء تقـدمي اخلـدم                      

  .جبهات العمل األمامية
ورابعا، هناك حاجة إىل اختاذ تدابري حمددة لـضمان مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة                     - ٥٢

يف مجيع مراحل نــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، بـدءا مـن التفـاوض علـى اتفاقـات                       
تزيـل بـرامج نــزع      وجيب أن   .  وتنفيذها وضع الربامج وانتهاء ب السالم وإنشاء مؤسسات وطنية     

ــات           الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج العقبــات أمــام مــشاركة املقــاتالت والنــساء والفتي
املرتبطات بالقوات واجلماعات املسلحة؛ وأن تقدم املساعدة املناسبة إىل النساء يف جمـال إعـادة         

اقـف متييزيـة    ألولئك الاليت يواجهن مو   واالجتماعي  إدماج، مبا يف ذلك الدعم املادي والنفسي        
أو سلوكا عنيفا من األسر أو اجملتمعات احمللية عند عودهتن إىل احلياة املدنيـة؛ وأن               بعيدو املدى   

الـسابقني املـصابني بـأمراض مزمنـة     اربني تدعم مقدمات الرعاية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة واحملـ      
ءات فحـص   واألطفال الذين كانوا مرتبطني بـالقوات واجلماعـات املـسلحة؛ وأن تنـشيء إجـرا              

الستبعاد منتهكي حقوق املرأة من األجهزة األمنية؛ وأن توفر للمجتمعات اليت تستقبل أعـدادا              
. النـاس تراعـي املنظـور اجلنـساين       وسـالمة   الـسابقني بـرامج معنيـة باملـصاحلة         اربني  كبرية من احمل  

ملكونـات   األمـم املتحـدة امليـدانيني برصـد تطبيـق ا           اتاديـ ويف إطار هـذا اجلهـد، سـيقوم كبـار ق          
ــاج،           اجلنـــسانية ملعـــايري األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة لـــرتع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـ

  .عنه واإلبالغ
  

  االستنتاجات واملالحظات  - خامسا 
هنــاك دعــم غــري مــسبوق يف اجملتمــع الــدويل الختــاذ إجــراءات قويــة لــضمان املــشاركة    - ٥٣

وخطــة العمــل املعروضــني أعــاله أساســا قويــا ويــوفر التحليــل . الكاملــة للمــرأة يف بنــاء الــسالم
لتحقيق الوعد الذي عربت عنـه قـرارات جملـس األمـن بـشأن قـضية املـرأة فيمـا يتعلـق بالـسالم                      

ــن ــه  . واألم ــا أن ينبغــي ال غــري أن ــذ    لن ــيت تواجــه التنفي ــشأن التحــديات ال ــام ب ــضمر أي أوه . ن
ــة     ــان دراســة متأني ــربامج يتطلب ــة اإلجــراءات ووضــع ال ــة. فمراجع ــوارد  ومث ــضا إىل م  حاجــة أي

إضافية، وحيث األمني العام الدول األعضاء على توظيف استثمارات كـبرية وطويلـة األجـل يف              
فيمــا يتعلــق ‘‘ مــضاعفات القــوة’’جمــاالت أمــن املــرأة وإمكاناهتــا اإلنتاجيــة، الــيت تعمــل مبثابــة   

  .بتحقيق السالم الدائم
ق دعمهــا ملــشاركة املــرأة يف بنــاء وجيــب علــى الــدول األعــضاء أيــضا أن تــضمن اتــسا  - ٥٤

ــاختالف الــسياقات    نينبغــي أال و. الــسالم  ختتلــف املواقــف املتخــذة بــشأن القــضايا احلامســة ب
وجيـب إيـالء األولويـة لتعزيـز قـدرة          . املؤسسية، داخل األمم املتحدة وخارجها على حد سـواء        
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 مـن خـالل املبـادرات       منـها دعـم عمليـات الـسالم       بطـرق   املرأة علـى املـشاركة يف بنـاء الـسالم           
ــة إىل    ــساعدة الثنائي ــستقلة وتقــدمي امل ــدان الالدبلوماســية امل ــا بعــد  يف بل ــة م ــهاء مرحل ــرتاع انت ال
  .واملشاركة يف اهليئات احلكومية الدولية لألمم املتحدة

وتـضطلع جلنـة    . وجيب أن تضمن منظومة األمم املتحدة كذلك اختاذ إجراءات متسقة           - ٥٥
شمل قـرارات تأسيـسها واليـة معاجلـة القـضايا اجلنـسانية، بـدور هـام، مـن                   بناء السالم، الـيت تـ     

تتبع التقـدم احملـرز يف تنفيـذ    علما بأن . تشكيالهتا اخلاصة بفرادى البلدان  عدة أمور منها    خالل  
املؤشـرات العامليـة املتعلقـة    مث إن  .األمهيـة هـو أمـر بـالغ    أحكام االلتزامات الـسبعة خلطـة العمـل        

. عملية الرصـد  ستيسر  اليت أعدت بناء على طلب جملس األمن        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بتنفيذ القرار   
، سيـشكل  )٢٠٠٩ (١٨٨٩ مـن القـرار   ١٥ووفقا لتعليمـات جملـس األمـن الـواردة يف الفقـرة           

اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل هذه ورصده جزءا من برنامج العمل الشامل الـذي اعتمـده مـن     
  .السالمبناء األمم املتحدة لأجل حتسني جهود 

  


