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  املرأة والسالم واألمن    
  

  تقرير األمني العام    
  

  مقدمـة  - أوال  
أكتــوبر / تــشرين األول٢٩يقـدَّم هــذا التقريـر وفقــا لبيـان رئــيس جملـس األمــن املـؤرخ        - ١

٢٠٠٨) S/PRST/2008/39(                الذي طُلب فيه إىل األمني العام أن ُيعد تقريرا عـن تنفيـذ القـرار ،
ادم، يتـضمن معلومــات عـن آثـار النـــزاع املـسلح علــى     علـى مـدى العــام القـ   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

النــساء والفتيــات يف احلــاالت املعروضــة علــى اجمللــس، وعــن العقبــات والتحــديات الــيت تعــوق  
ــسالم، وتوصــيات       ــاء ال ــسويتها ويف بن ـــزاعات وت ــع نــشوب الن ــرأة يف من النــهوض مبــشاركة امل

  .ملعاجلة هذه املشاكل
ــا   - ٢ ــذلك ووفقـــ ــز التق لـــ ــب، يركـــ ــذة   الطلـــ ــراءات املتخـــ ــى اإلجـــ ــر علـــ ــذ لريـــ تنفيـــ

ــرار ــشرين األول) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ القــــ ــذ تــــ ــوبر /منــــ ناقــــــشات تغطــــــي املو. ٢٠٠٨أكتــــ
آثـــار النــــزاع املـــسلح علـــى النـــساء والفتيـــات يف احلـــاالت املعروضـــة علـــى          تتنـــاول الـــيت

ــس ــك الــيت مــا زالــت مــستمرة مــن حــاالت        ظهــر الــيت اآلثــار اجملل ــسنة املاضــية وتل ت يف ال
  .بقةسا نـزاع
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 )١(وقد اعُتمد يف التقرير علـى املعلومـات املقّدمـة مـن كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة                     - ٣
والتقارير املقدمة من األمـني العـام إىل جملـس األمـن بـشأن التقـدم احملـرز يف احلـاالت املعروضـة                   

دث وقد متت االستعانة بتقارير األمني العام هـذه بـشكل مكثّـف، فهـي تـوفّر أحـ                . على اجمللس 
  .املعلومات وأكثرها موثوقية

 آلثار النــزاعات    ااجلزء الثاين موجز  يتضمن  واجلزء األول من هذا التقرير هو مقّدمة؛ و         - ٤
. علـى جملـس األمـن يف العـام املاضـي          عرضـت   املسلحة على النساء والفتيـات يف احلـاالت الـيت           

ــة  ويــستعرض اجلــزء الثالــث اإلجــراءات املتخــذة يف ســبيل التنفيــذ مــن جا    نــب اجلهــات الفاعل
وينـاقش اجلـزء الرابـع العقبـات والتحـديات الـيت            ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥الرئيسية احملّددة يف القـرار      

تعوق النهوض مبشاركة املرأة يف منـع نـشوب النــزاعات وتـسويتها ويف بنـاء الـسالم؛ ويعـرض                
  .اجلزء اخلامس االستنتاجات والتوصيات

  
ساء والفتيـات يف احلـاالت املعروضـة علـى          آثار النــزاع املـسلح علـى النـ          -ثانيا   

  جملس األمن
ــاذ  - ٥ ــرار  جملـــس األمـــن باّتخـ ــدول األعـــضاء بلـــس اجمل أهـــاب، )٢٠٠٠ (١٣٢٥القـ الـ

ــة األخــذ مبنظــور       ــة املعني ـــزاعات وســائر اجلهــات الفاعل ومنظومــة األمــم املتحــدة وأطــراف الن
طة منـع نـشوب النــزاعات    جنساين يراعـي االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة أثنـاء االضـطالع بأنـش            

، فإنـه بعـد   )٢٠٠٠ (١٣٢٥ لقرارل ةولئن كان الكثري قد أُجنز استجاب. وتسويتها وبناء السالم 
مضي تسع سنوات على اختـاذه مل ُيحـَرز سـوى تقـدم حمـدود علـى صـعيد التنفيـذ، ومـا زالـت                      

  .ملها هذا التقرير يف اجملاالت اليت يشالنـزاعات املسلحة تلحق بالنساء والفتيات آثارا مدّمرة

__________ 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وإدارة الدعم امليداين، وإدارة عمليات حفظ الـسالم، وإدارة شـؤون                 )١(  

جتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب  اإلعــالم، واللجنــة االقتــصادية واال
آسيا، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية، ومفوضـية األمـم       

اخلـاص  املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتب املستشارة اخلاصة لألمني العام للقضايا اجلنـسانية، ومكتـب املمثـل     
لألمــني العــام املعــين باألطفــال والنـــزاع املــسلح، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، وصــندوق األمــم املتحــدة  

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنتدى األمـم املتحـدة        ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      للدميقراطية
حلقـوق   األمـم املتحـدة      ية للـشراكات الدوليـة، ومفوضـ      املعين بالغابات، وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين         

، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة الدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل                  اإلنسان
النهوض باملرأة، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالـة، ودائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات                  

، ووكالة األمـم     األلغام، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، و صندوق األمم املتحدة للسكان          املتعلقة ب 
املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن، وكليــة مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة،   

  .والبنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي



S/2009/465  
 

09-50361 3 
 

ــانون    - ٦ ــاب الق ــضع     املــالزم حلــ وإن غي ـــزاع ي ــهاء الن ــا بعــد انت ـــزاع وحــاالت م االت الن
ــات، تكــون هــذه احلــاالت   . أمــام جمتمعــات بأســرها خطــرية حتــّديات  ــساء والفتي وبالنــسبة للن

خطرية بشكل خاص وكثريا ما تنطوي علـى إيـذائهن جنـسيا وجـسديا، إىل جانـب إضـعافهن                   
  .وسياسياواقتصاديا اجتماعيا 

ُعرضـت  ومع أن األدلة ما زالت متفّرقة وغري مكتملة، فإنه يف كثري من احلـاالت الـيت                   - ٧
، حلق باملرأة عـدد مـن اآلثـار الـسلبية منـها ممارسـة          )٢(على جملس األمن على مدى العام املاضي      
صـول املـرأة   بشدة من فرص والرتاع املسلح وقد حّد . العنف ضدها بنوعيه اجلسدي واجلنسي   

ومـا زالـت    . إىل اخلدمات االجتماعية واإلنسانية األساسـية كـالتعليم، خاصـة بالنـسبة للفتيـات             
  .الفرص املتاحة للمرأة للمشاركة يف عمليات السالم حمدودة

ــه يف      و  - ٨ ــد الــيت يواجهن ــساء والفتيــات التهدي ـــزاع املــسلح علــى الن ــار اهلامــة للن مــن اآلث
  .املتفجراتجراء ام األرضية وخملفات احلرب من حياهتن اليومية بسبب األلغ

  
  العنف اجلنسي  - ألف 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بقي العنف اجلنـسي واجلنـساين واحـدا مـن أسـوأ آثـار              - ٩
  .واستمر استخدامه كسالح من أسلحة احلرب. النـزاعات املسلحة

ــب يف مجه      - ١٠ ــسي املرتكـ ــشية العنـــف اجلنـ ــدة وحـ ــستوى وشـ ــل مـ ــو  وظـ ــة الكونغـ وريـ
زيـادة كـبرية يف عـدد احلـوادث املبلـغ           طـرأت   و. بصفة خاصـة  الدميقراطية يشكالن مبعثا للقلق     

عنها يف املناطق اليت يسيطر عليهـا كـل مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش الـرب                     
ــة          ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــيت أُدجمــت حــديثا يف الق ــوات ال ــشار الق ــاطق انت ــة، ويف من للمقاوم

 العنـف    حـاالت  يفمفزعـة   ، لوحظ حدوث زيادة     ٢٠٠٩ومن بداية عام    . الكونغو الدميقراطية 
عـن  يبلـغ   وعلى مـستوى الدولـة بأسـرها،        . كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية   مقاطعيت  اجلنسي يف   

وكـثريا  . الـة يوميـا يف املتوسـط       ح ٣٦ حالة اغتـصاب كـل شـهر، مبعـدل           ١ ١٠٠حدوث حنو   
ــا ــون  مـ ــغا يكـ ــارهم بـــني  --ر الـــسن الـــضحايا مـــن صـ ــراوح أعمـ ــنوات ١٠ أي ّممـــن تتـ    سـ
 سـنوات   ١٠سـن   يف  مـن األطفـال     هـم    يف املائـة مـن الـضحايا         ١٠ وأكثـر مـن      -- سنة   ١٧و  
  .)A/2009/160انظر الوثيقة  (أقل أو

__________ 
 مبـا يف ذلـك   ،الـشرق األوسـط  : احلـاالت التاليـة علـى جملـس األمـن     ُعرضـت  ير، خالل الفترة املشمولة بـالتقر    )٢(  

ليشيت، وليربيا، والصومال، والبوسـنة واهلرسـك،        - القضية الفلسطينية، وقربص، والصحراء الغربية، وتيمور     
ــو         ــة الكونغـ ــربى، ومجهوريـ ــبحريات الكـ ــة الـ ــرياليون، ومنطقـ ــستان، وسـ ــدي، وأفغانـ ــا، وبورونـ وجورجيـ

 بيــساو، وكــوت ديفــوار، والعــراق،  -يــة، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وإريتريــا وإثيوبيــا، وغينيــا  الدميقراط
  ).S/2009/10(وتشاد، والسودان، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وميامنار 
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ـــزاع املــسلح لعــام      - ١١  ٢٠٠٩وأفيــد يف التقريــر الــسنوي لألمــني العــام عــن األطفــال والن
)A/63/785-S/2009/158 و  Corr.1 (           أن حدوث حاالت االغتصاب وغريه مـن أشـكال العنـف

زال مستمرا يف العديد من احلاالت املعروضة علـى جملـس    ماالفتيات اجلنسي اليت ترتكب ضد     
 يف الـصومال، علـى سـبيل املثـال، يرتكـب االغتـصاب وغـريه مـن                  هفقد أفاد التقرير بأنـ    . األمن

. ت واجلماعـات املـسلحة وعلـى أيـدي املـدنيني         أشكال العنف اجلنسي على أيدي عناصر القوا      
وأبلغ األطفال والنساء الذين يعيـشون يف مـستوطنات املـشردين داخليـا يف بوساسـو وغالكـايو              

  .وهارغيسا وعلى طول ممر أفغويي، بأعداد كبرية، عن تعّرضهم لالغتصاب
 منـهم  ٤٤٩ حالـة اغتـصاب أطفـال؛ وكـان     ٤٧٦، سجلت   ٢٠٠٨يف بوروندي عام      - ١٢
كل مـن   يف  و.  سنة ١٧ من الذكور، وتراوحت أعمارهم بني سنة واحدة و          ٢٧ن اإلناث و    م

ــور    وكــوت ديفــوار وتــشاد، أفيــد بارتفــاع معــّدل حــدوث حــاالت         ليــشيت-ميامنــار وتيم
  .)S/2009/18انظر الوثيقة  (االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اخلطرية

بـل علـى    . مانا النتهاء ارتكـاب العنـف اجلنـسي       وال يشكل توقّف األعمال العدائية ض       - ١٣
العكس، تشري األدلة إىل أنه حىت بعد انتهاء النـزاع، غالبـا مـا تظـل معـّدالت حـدوث حـاالت             

 هتديـدا لألمـن ولـصحة املـرأة      الطويـل  األجـل يفالعنفني اجلنسي واجلنساين مرتفعة، ّممـا يـشكل      
  . اإلعمار وبناء السالموأسباب رزقها وقدرهتا على املشاركة يف جهود إعادة

وميكن أن تكون تكلفة العـنفني اجلنـسي واجلنـساين علـى الفـرد واجملتمـع عاليـة، وهـي                     - ١٤
اإليـدز  /تشمل حاالت احلمل غري املخطط له والعقـم والعـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

  .والوصم والنبذ واالنقسامات داخل األسر واجملتمعات احمللية
  

  درة النساء والفتيات على الوصول إىل اخلدمات االجتماعيةاألمن وق  - باء  
 اتـأثري قـد أثّـرت     غالبا ما هتـّدد النــزاعات املـسلحة رفـاه واسـتقرار النـساء وأسـرهن، و                  - ١٥

وقـد أفـادت بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال             .  على جهود توفري املعونـات اإلنـسانية       اشديد
حركــة الــشباب علــى بلــدة جــوهر وقامــت بنــهب   ســيطرت قــوات ٢٠٠٩مــايو /بأنــه يف أيــار

اإلمـــدادات ، ودّمـــرت عمـــدا )اليونيـــسيف(اجملّمـــع اخلـــاص مبنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة 
ــسانية    ــساعدة اإلن ــدات اخلاصــة بامل ــ. واألصــول واملع ــّدات ختــزين اللقاحــات،   وأدى ت دمري مع

وغريها من اللقاحـات    حتتويه من آالف جرعات اللقاحات املضادة للحصبة وشلل األطفال           مبا
اليت كان من املقّرر حتصني أطفال ونساء الـصومال هبـا، إىل عـدم تلقّـي الكـثريين مـا حيتاجونـه                      

ويف تشاد وجورجيا، وقع عدد مـن اهلجمـات املوّجهـة ضـد العـاملني يف           . من تدّخالت صحية  
 عـن دمـار   اهلجمـات تلـك  وقـد أسـفرت   . اجملال اإلنساين واألصول اخلاصة باملساعدة اإلنسانية 
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البىن التحتية وتشّرد العاملني يف جمال الرعاية الصحية، ّمما كان له عواقـب وخيمـة علـى نـشاط                 
  .توفري اخلدمات الصحية

ويف أفغانــستان، أعــاق اخلــوف وانعــدام األمــن اجلهــود الراميــة إىل زيــادة عــدد النــساء    - ١٦
 الــصحية، ّممــا أثــر ســلبا علــى املتخّصــصات يف جمــال الرعايــة الــصحية الالئــي يعملــن يف املرافــق

النساء عن تلقي الرعايـة الـصحية مـن         حيث غالبا ما حتجم     تقدمي خدمات صحة األم والطفل،      
 يف املائة مـن املرافـق الـصحية هـي الـيت      ٣٠وتفيد التقارير بأن أقل من    . مقّدمي اخلدمة الذكور  

  .رعاية صحية من اإلناثمقدمات هبا توجد 
ملستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وانعدام إمكانية الوصـول إىل         والدمار الذي حلق با     - ١٧

املرافق الباقية بعد انتهاء النـزاعات املسلحة أمران يـؤثران علـى صـحة اجلميـع، غـري أن تأثريمهـا                 
تلبيــة احتياجــات املــرأة مــن خــدمات  تكــون و.  النــساء واألطفــال بــشكل خــاص ميــّسالــسليب 

مسـة يف سـياق النــزاعات املـسلحة بـصفة خاصـة حيـث ترتفـع          الصحة اإلجنابية أمرا ذا أمهيـة حا      
  .معّدالت العنف اجلنسي وتكثر حاالت العنف واالعتداء ذات الصلة باجلنس

ويف بعض احلاالت املعروضة على جملس األمن، مثل أفغانـستان والـصومال، سـاعدت                - ١٨
.  حريــات املــرأةالنـــزاعات املــسلحة علــى ظهــور مجاعــات متطرفــة ومتعــصبة تــسعى إىل تقييــد 

 بتزويج الفتيات قـسرا،     تقوموأفادت بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال بأن اجلماعات املتمردة          
وبأنــه يف أجــزاء مــن جنــويب وســط الــصومال، ُزعــم أن التفــسريات املتطرفــة للــشريعة مــن قبــل  

  اجلـسدية  اجلماعات املتمردة أدت إىل ارتكاب انتهاكات جسيمة للحق يف احلياة ويف الـسالمة            
 وأفيد أيضا حبدوث حـاالت إعـدام بـإجراءات مـوجزة            ).٤ الفقرة   ،S/2009/373انظر الوثيقة   (

تعـسفية  العتقـاالت   االعـضاء و  األلـد وبتـر     اجل حـاالت    إىل جانـب  مشلت حـاالت قطـع رؤوس،       
ويف أفغانـستان، يتـضّمن   . قيود على حريـة التنقـل وارتكـاب انتـهاكات حلقـوق املـرأة       الوفرض  
، أحكامــا ٢٠٠٩ هيوليــ/ع عليــه الــرئيس يف متــوزحــوال الشخــصية للــشيعة، الــذي وقّــقــانون األ

  .تضفي الشرعية على ممارسات تنطوي على التمييز ضد املرأة
ومن دواعي األسف أن إمكانية اللجوء إىل القضاء يف هذه احلاالت وغريهـا حمـدودة،                 - ١٩

 ضـعيفة، واآلليـات التقليديـة لتـسوية         وغالبا ما تكون قدرات القضاء    . وال سيما بالنسبة للنساء   
فرصـة  سـوى   املنازعات غالبا ما تطّبق بطريقة متييزية، فال يكون لدى النساء بعد انتهاء النـزاع              

 للّجــوء إىل القــضاء ملالحقــة مــرتكيب التجــاوزات أثنــاء احلــرب أو إنــصافهن يف وقــت   حمــدودة
ب كـأمر واقـع، ّممـا يقـّوض بـشدة      ويترّتـب علـى ذلـك متّتـع اجلنـاة بـاإلفالت مـن العقـا            . السلم

اجلهود الرامية إىل استعادة سيادة القـانون وبنـاء الثقـة يف مؤسـسات احلكـم يف مرحلـة مـا بعـد                       
  .انتهاء النـزاع
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  املشاركة السياسية  -جيم   
مل يتحقق بعد على نطاق واسع اعتماد منظور جنساين يف معاجلـة الرتاعـات املـسلحة،         - ٢٠

لنـساء والفتيـات واحترامهـا،      اخلاصـة با  ماية حقوق اإلنسان    حب الكفيلةدابري  الت ذلك اختاذ    مبا يف 
وهـذا هـو احلـال حـىت        .  بالدستور والنظام االنتخايب والشرطة والقضاء     وال سيما ما يتعلق منها    

يف األماكن اليت خفـت فيهـا األعمـال العدائيـة وبـرزت فـرص االضـطالع باألنـشطة الـسياسية                     
 ماليـني ناخـب مـسجل    ٤,٥أفغانستان على سبيل املثال، ومن أصل      ففي   .وإجراء االنتخابات 

   . يف املائة فقط من النساء٣٨، كان ٢٠٠٩النتخابات 
 غائبـات عـن      شـبه  أن النـساء ال يـزلن      تبعـث علـى القلـق      األسـباب املـستمرة الـيت        منو  - ٢١

لــث وســطاء الطــرف الثابــصفة متــدنياً بــشكل حــاد  وأن متثيلــهن ال يــزال مفاوضــات الــسالم 
وقلمـا يتـرجم نـشاط       .ممـثالت لألمـم املتحـدة يف معظـم البلـدان املتـأثرة بالرتاعـات              كحىت   أو

املرأة على مستوى القاعدة الشعبية إىل اعتراف رمسي خالل عمليات السالم، حيـث قلمـا يـتم                 
كفالـة العـدل بـني      من أجـل  مبادرات املرأة   ”  منظمة وتفيد . يف املفاوضات الرمسية    املرأة إشراك

، وهي منظمة غري حكومية تعمل مع النساء املتـضررات بـسبب الرتاعـات املـسلحة،                “نسنياجل
 قراطيــةأن جمموعــة صــغرية مــن الناشــطات يف جمــال حقــوق املــرأة مــن مجهوريــة الكونغــو الدمي  

 صـندوق األمـم   خلصو . العملية تلكن  م إىل املشاركة يف حمادثات السالم استبعدن        الساعيات
 يف املائـة فقـط مـن املـوقعني علـى اتفاقـات       ٢,٤ أن    إىل رأة يف هـذا الـصدد     املتحدة اإلمنـائي للمـ    
ــذ عــام   ــسالم من ــه   ١٩٩٢ال ــساء، وأن ــمل تعــني  كــن مــن الن ــرأة ةأي ــصفتها علــى اإلطــالق  ام  ب

 .)٣(“وسطاء ةكبري”

 أو تقليـصها خـالل الرتاعـات املـسلحة     مـرأة وميكن لغياب الفرص االقتصادية املتاحة لل       - ٢٢
ــأن يز ــسياسية  خفــضد مــن ي ــة خــالل فــرص مــشاركتها ال ــصفة  . ســعيها ملــوارد رزق بديل وب

خاصة، كثرياً ما تواجه املرأة اليت حتاول احلفـاظ علـى مـوارد رزقهـا أو بـدء حياهتـا مـن جديـد               
وأظهرت دراسة استقـصائية أجراهـا صـندوق األمـم           .بعد انتهاء الرتاع املسلح حتديات متعددة     

 يف املائـة مـن اجمليبـات    ٤٠ أن ٢٠٠٩ عـام   يفيف أعقاب احلرب املتحدة اإلمنائي للمرأة يف غزة      
__________ 

 عمليـة سـالم رئيـسية منـذ         ٢١يبني استعراض أجراه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على عينة مؤلفة مـن                )٣(  
ــام ــساء؛          ٢,٤ أن ١٩٩٢ ع ــن الن ــن م ــسالم ه ــات ال ــن اتفاق ــة م ــذه العين ــى ه ــوقعني عل ــن امل ــط م ــة فق  يف املائ
 يف املائة يف املتوسط من أصل احلـاالت اإلحـدى عـشرة الـيت        ٧,٦مشاركة املرأة يف الوفود املفاوضة بلغت        وأن

س وسـطاء الـسالم ضـمن حمادثـات         توافرت املعلومات بشأهنا؛ وأنه مل يتم تعيني أي امرأة يف موقع كبري أو رئـي              
واالستثناء اإلجيـايب األخـري يتعلـق بغراسـا ماشـيل الـيت كانـت أحـد الوسـطاء                   . السالم اليت ترعاها األمم املتحدة    

صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،         (٢٠٠٨الثالثة الذين عينهم االحتاد األفريقي من أجل أزمة كينيا عام           
 ).٢٠٠٩حبث غري منشور، 
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 يف املائـة منـهن عـانني مـن        ٤٠على الدراسة مل يعد بوسعهن أن يصلن إىل مكان عملهن، وأن            
ــضرر  ــن   ممتلكــاهتنت ــر م ــديهن املــ   ٨٠ وخــسارهتا، وأن أكث ــيس ل ــهن ل ــة من ــشاء ال يف املائ  إلن

  .مشروع جتاري من جديد
  

 التعليم  -دال   
ففـي مجهوريـة    .كثرياً ما يكون استهداف املدارس أسلوباً متعمداً من أسـاليب احلـرب     - ٢٣

الـيت تـشنها قـوات املتمـردين        املتعلقة باهلجمات   الكونغو الدميقراطية، سجلت زيادة يف التقارير       
وعلى الـرغم مـن أن تـدمري املـدارس خـالل الرتاعـات املـسلحة                 .على املدارس واملرافق الصحية   

ففـي أفغانـستان، علـى       .ددة الفتيان والفتيات، كثرياً ما تكون الفتيات أهدافاً حم        على يؤثر سلباً 
سبيل املثال، هاجم مسلحون من حركة طالبان جمموعـة مـن الفتيـات يف طـريقهن إىل املدرسـة        

ــه دفــع   .مــادة احلــامض وألقــوا علــى وجــوههن   ــل إن ــغ للمــسلحني وقي ــة ١٠٠ ٠٠٠مبل  روبي
 A/63/785-S/2009/158انظــر الوثيقــة (تطاعوا حرقهــا هبــذه املــادة باكــستانية عــن كــل فتــاة اســ

 ).١٤، الفقرة Corr.1 و

وأدت اهلجمات على املدارس، والعنف ضد املدرسني والتالميـذ، وغيـاب اإلمـدادات               - ٢٤
نــساء مــن التعلــيم إىل حــد كــبري، واملعــدات املدرســية إىل احلــد مــن فــرص اســتفادة الفتيــات وال

قلـة فـرص احلـصول علـى        تـؤثر   و .على هذه الفرص يف بعض السياقات     كلياً   مل نقل القضاء   إن
التعليم على متكني املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف املـدى الطويـل، حـىت بعـد انتـهاء الرتاعـات                       

 مـن أكثـر   القلـق بـشكل خـاص نظـراً إىل أن التعلـيم ال يـزال                علـى    هذا األمـر     بعثوي .املسلحة
متكني الفتيات والنساء وتغري املواقف التمييزية اليت تزيد ضـعف املـرأة            فعالية يف    االستراتيجيات

ــشها ــر     .وهتمي ــساء املتعلمــات أكث ــزز الن ــرجح أن تع ــن امل ــوقعهن يف اجملتمــع   وم ــن غريهــن م  م
 .أكثر تأثرياً يف مفاوضات السالمتمتعن بصوت ي وأن

  
 )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ قرار جملس األمن  -ثالثاً   

ــرز   - ٢٥ ــرار    اجتــاه متزب ــذ الق ــشراكة يف جمــال تنفي ــد حنــو ال وكمــا يف  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥اي
 .تنفيذ هـذا القـرار يف بـضع فئـات متمـايزة     الرامية إىل السنوات السابقة، ميكن مجع اإلجراءات  

 .وترد أدناه مناقشة هلذه الفئات
  

 التدريب وبناء القدرات والتوعية -ألف   
لبناء قـدرات الـدول األعـضاء وبنـاء قـدراهتا           أولت منظومة األمم املتحدة عناية خاصة         - ٢٦

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥تصدي لتنفيذ القرار ال من أجلكذلك 
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 العمليــات يفوقــام برنــامج األغذيــة العــاملي بتوســيع نطــاق إدراج اجلنــسانية واحلمايــة     - ٢٧
 موظــف وشــريك يف جمــال ٥٠٠  حنــو تــدريبامليدانيــة والربجمــة مــن خــالل التــدريب حبيــث مت

وتـضمن التـدريب أيـضاً الوقايـة         .٢٠٠٨ حبلول هنايـة عـام       بنوع اجلنس ة املتصلة   مسائل احلماي 
 التـدريب  ةواضـطلعت دائـر   .من العنـف اجلنـساين والتـصدي لـه خـالل جهـود توزيـع األغذيـة             

تنفيــذ اســتراتيجيتها التدريبيــة راميــة إىل ة بأنــشطة املتكامــل إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم هبمَّــ
 الـشؤون اجلنـسانية   كمال الوحدات التدريبيـة العامـة يف جمـال مراعـاة            اجلديدة اليت تضمنت است   

بغرض التعبري عن التوجيهات املتعلقة حبماية النساء والفتيات مـن العنـف اجلنـسي، واسـتكمال                
وقامــت كليــة مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة، عــن   . العليــااتلقيــادالتوجيــه األويل لبرنــامج 

 ابع هلـا، بزيـادة تعزيـز جمموعـة أنـشطة التـدريب يف جمـال منـع          طريق برنامج الـسالم واألمـن التـ       
 . لتلبيـة احتياجـات خمتلـف أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة              تصميمه الرتاعات الذي ميكن     نشوب

نـشوب  التحليـل اجلنـساين ومنـع       ”وتشمل جمموعة أنـشطة التـدريب اآلن منوذجـاً موسـعاً عـن              
إىل متكني املرأة العراقية يف املرتل ومكـان العمـل،          ودعماً جلهود احلكومات الرامية      .“الرتاعات

ــة عمــل      ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حلق ــة باالشــتراك مــع استــضاف برن ــراق  حكوم  عــنالع
 .يف اجملتمعات احمللية ضد املرأة االستراتيجيات الرامية إىل مكافحة العنف

  كـل مـن     إىل اضطلعت إدارة عمليات حفظ السالم بزيـارات رصـد         ،٢٠٠٩يف عام   و  - ٢٨
، وتـشاد، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بغـرض تقيـيم             )بالسودان ( ليشيت، ودارفور  -تيمور  

يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ تنفيــذ توجيههــا للــسياسات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني  
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيذ القرار  ثةودعم وضع خطط عمل على نطاق البعالسالم 

 العنف اجلنسي مسألة تبعث على القلـق الـشديد، شـارك    يشكلندي، حيث   ويف بورو   - ٢٩
ــرأة          ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــع صــندوق األم ــدي م ــل يف بورون ــم املتحــدة املتكام ــب األم مكت

ة األخــرى يف تــوفري التــدريب للممــثالت املنتخبــات علــى مــستوى اجملتمعــات عنيــواألطــراف امل
 .يناحمللية، ومستوى املناطق واملستوى الوط

األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار علــى توعيــة الــشركاء الــوطنيني        ت عمليــة وركــز  - ٣٠
والدوليني بشأن محلة األمني العام إلهناء العنف ضد املـرأة، وال سـيما يف سـياق انتـشار العنـف                    

 قـدرة جمموعـات     زيمم املتحدة يف كوت ديفوار أيضاً تعز       عملية األ  واصلتو .اجلنسي يف البلد  
يف العملية االنتخابية، وقدمت الدعم التقين واملايل يف هـذا          ن  ليات لتشجيع مشاركته  النساء احمل 
وواصــلت أيــضاً توعيــة أفرادهــا وتعزيــز تعمــيم املنظــور اجلنــساين، عــن طريــق تعــيني      .الــصدد
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥مــن لــشؤون املـرأة، مــن مجلـة أمــور، مبـا يتــسق مـع قــراري جملـس األ      منـسقة 

 ).٢٠٠٨ (١٨٢٠ و
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املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف جمـال تنفيـذ قـرار جملـس األمـن               رض مجع   وبغ  - ٣١
على نطاق العامل، تعاون كل من املعهد الدويل للبحث والتدريب مـن أجـل          ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

لألمــني العــام املعنيــة النــهوض بــاملرأة، ومنظمــة اإلشــعار الدوليــة، ومكتــب املستــشارة اخلاصــة  
 ١٣٢٥هوض بـــاملرأة بغـــرض إعـــداد منـــشور متعلـــق بتنفيـــذ القـــرار اجلنـــسانية والنـــبالقـــضايا 

ومجعت املعلومات مـن خـالل مقـابالت أجريـت مـع املعاهـد               .على املستوى الوطين  ) ٢٠٠٠(
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /، ومناقشة إلكترونية عاملية عقدت يف كانون األول       قائمة بالتنفيذ احلكومية ال 
 .حبثي شامل يف هذا املوضوعمكتيب و واستعراض

وأجرى املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة حوارين إلكتـرونيني              - ٣٢
مناقشة إلكترونيـة عـن     : سد الثغرات ”املعنون   وعقد احلوار األول،   .السالم واملرأة واألمن  عن  

ــسالم واألمــن   ــسانية وال ــشرين األول“األحبــاث املتعلقــة باجلن ــوبر /، يف ت ومجعــت . ٢٠٠٨أكت
 احلاليــة يف جمــال ناقــشاتلتقيــيم املمــن منــاطق خمتلفــة مــن العــامل  كــادمييني وممارســني املناقــشة أ

األحبــاث املتعلقــة باجلنــسانية والــسالم واألمــن، وتبــادل املعلومــات، وحتديــد الثغــرات يف جمــال   
املعنونـة  وعقدت املناقشة اإللكترونية الثانيـة،       .ملزيد من التعاون  هاج من أجل ا    من بناءاألحباث و 

علـى املـستوى    ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥املمارسـات اجليـدة املتعلقـة بتنفيـذ القـرار            :تخطيط للعمل ال”
وسـلط احلـوار الـضوء علـى اجلهـود القائمـة لتنفيـذ              . ٢٠٠٨نوفمرب  /، يف تشرين الثاين   “الوطين

 إطـــار إعـــداد خطـــط املمارســـات اجليـــدة يفبـــشأن وعـــزز التوعيـــة ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥القـــرار 
 .الوطنية العمل

 مكتب الشؤون اجلنسانية التابع لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو          وفرو  - ٣٣
ــ ــرار        ةالدميقراطي ــذ الق ــة بغــرض تنفي ــة اإلشــراف الوطني ــتقين ألعــضاء جلن ــدعم ال ــدريب وال  الت
 وصــندوق األمــم دة للــسكانكــل مــن صــندوق األمــم املتحــ وكثــف أيــضاً ).٢٠٠٠( ١٣٢٥

هـود  اجلستشارة اخلاصة للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة           املتحدة اإلمنائي للمرأة ومكتب امل    
التعاونيــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة مــن أجــل وضــع جمموعــات املؤشــرات ونظــم مجــع البيانــات    

قـدرات الوطنيـة، دعـم برنـامج        لل تعزيزاًو .بغرض رصد تنفيذ القرار    الوطنية واإلقليمية والعاملية  
راق والسودان واألراضي الفلسطينية احملتلة بالدرايـة املكرسـة         العكال من   األمم املتحدة اإلمنائي    

ويتم حاليـاً نـشر مستـشارين جنـسانيني رفيعـي املـستوى         .القصرية األجل يف املسائل اجلنسانية
 ليــشيت، وجنــوب -بــابوا غينيــا اجلديــدة، وبورونــدي، وتيمــور  :  بلــدان هــي١٠متفــرغني يف 

وشـارك برنـامج األمـم     .ونيبـال، وهـاييت   ، وليربيـا، السودان، وسرياليون، والعـراق، وكوسـوفو   
وضــع خطــط العمــل  أخــرى تابعـة لألمــم املتحــدة يف دعــم  املتحـدة اإلمنــائي أيــضاً مــع كيانــاتٍ 

 .الوطنية وتنفيذها
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 وحـدات الـشرطة وقـدم هلـا الـدعم يف     تـدريب   صندوق األمم املتحـدة للـسكان     توىلو  - ٣٤
ـــ كـــل مـــن ــاة   مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وال صومال وهـــاييت، مـــع التـــشديد علـــى مراعـ

 أيضاً جمموعات من اجملتمعـات احملليـة         الصندوق وأشرك .االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال   
  .وجود هذه الوحدات اخلاصة للشرطةيف تثقيف األقران بشأن 

  
 محاية املرأة من خطر األلغام -باء   

املرأة خالل الرتاعات املسلحة، وخباصـة      مت االضطالع بعدد من األنشطة لكفالة محاية          - ٣٥
وزادت دائـرة األمـم املتحـدة        .يف سياق انعدام االسـتقرار بعـد انتـهاء الرتاعـات وخطـر األلغـام              

أللغــام جهودهــا الراميــة إىل كفالــة أن حتــدث بــرامج اإلجــراءات املتعلقــة بالإلجــراءات املتعلقــة 
يــان والفتيــات وأن يتمتــع النــساء والرجــال  باأللغــام أثــراً متــساوياً علــى النــساء والرجــال والفت  

اإلجــــراءات املتعلقــــة باأللغــــام كممارســــني باالســــتفادة املتكافئــــة مــــن والفتيــــان والفتيــــات 
وشــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير اخنفاضــاً يف عــدد اإلصــابات، ويعــزى ذلــك    .ومــستفيدين

وتـدل البيانـات الـواردة مـن         .مجزئياً إىل زيادة مشاركة املرأة يف أنشطة التوعية مبخـاطر األلغـا           
 . يف التراجعآخذالسودان ولبنان أن عدد اإلصابات 

فقــد  .ومــا يفــوق ذلــك أمهيــة هــو الــتغري يف آراء املــرأة بــشأن األدوار الــيت تــضطلع هبــا  - ٣٦
 أن  “منظور املرأة األفغانيـة    :املواقف بشأن اإلجراءات املتعلقة باأللغام    ”معنونة  أظهرت دراسة   

ــه ينبغــي علــيهن املــشاركة يف أنــشطة اإلجــراءات املتعلقــة      يف املا٦٤ ــة مــن النــساء يعتقــدن أن ئ
أمهية البحوث املراعيـة للمنظـور       الدراسة أظهرتو .باأللغام وتقدمي املساعدة هلا واإلسهام فيها     

ــة الفهــم الكامــل ملــسائل     جلنــساين واإلا ــة إىل كفال شــراك الكامــل للمــرأة يف املــشاورات الرامي
 .ملتعلقة باأللغاماإلجراءات ا

ويــدعم فريــق األمــم املتحــدة املعــين مبكافحــة األلغــام حاليــاً املبــادرات امليدانيــة بــشأن      - ٣٧
وقــد عقــدت  .التــدريب الــوطين وبنــاء شــبكة جتريبيــة للممارســات املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية 

نيـف يف    جب “منظـورات مـن بـرامج آسـيا امليدانيـة         ” اجلنـسانية معنونـة       الـشؤون  حلقة عمل عـن   
 ملكافحة األلغام ومستـشاري األمـم املتحـدة مـن           ني، مجعت املديرين الوطني   ٢٠٠٩مارس  /آذار

أفغانستان، وتايلند، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ومجهورية نيبـال الدميقراطيـة االحتاديـة،      
ــسانية     ــشؤون اجلن ــصاصيني يف إدارة املعــارف وال ــا، إىل جانــب اخت  .وســري النكــا، وكمبودي

 وأعرب املشاركون يف حلقة العمل عن الدعم القوي لنهج جامع ومتسق على نطـاق املنظومـة               
طط الوطنية لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام هبـدف حتـسني           اخلتعميم املنظور اجلنساين يف     من أجل   

 .لمنظور اجلنساين على أرض الواقعالتنفيذ الفعلي للربامج املراعية ل
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 فري اخلدماتوتودعم العمليات  -جيم   
الـدعم  مـن حيـث      جمال التدريب وبناء القدرات، كـان التقـدم           يف  حتقق الكثري   حني يف  - ٣٨

 .املباشر إىل الربامج واخلدمات حمدوداً

نيبال، بدأ العمل بربناجمني يشارك فيهما كـل مـن          يف  واستجابة لزيادة العنف اجلنساين       - ٣٩
مرأة، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان خـالل          اليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي لل     

 عـن   املقاطعـات ويعاجل الربنامج األول العنف اجلنـساين علـى مـستوى            .الفترة املشمولة بالتقرير  
 باسـتخدام منحـة   مقاطعـات طريق تقدمي خدمات جديـدة للنـساء والرجـال واألطفـال يف أربـع           

ماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة     صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئ       دوالر وفرها   مليون ١,٣قدرها  
 فيه أيضاً منظمـة الـصحة       ترك الربنامج الثاين الذي تش    وفروي .إىل القضاء على العنف ضد املرأة     

ساء العاملية الرعاية الصحية اإلجنابيـة األساسـية والتثقيـف واملـشورة النفـسية االجتماعيـة إىل النـ                  
 مـن صـندوق   دوالر مقدمـة  مليـون  ١,١ومتول ذلك منحـة قـدرها     .والفتيات املتأثرات بالرتاع  

  .األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري
  

احلمايــة والــدعم املقــدمني مــسأليت تناولــت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني    - ٤٠
ــساء والفتيــات يف ســن        ــة الــصحية للن ــوفري مــواد النظاف ــساء والفتيــات عــن طريــق ضــمان ت للن

 عمليـة عـن   ٣٥، أبلغت ٢٠٠٨ويف عام  .إنسانية من املنظمة  اإلجناب الاليت يتلقني مساعدات     
كـا  ا م فـوط م مـشروع    اوقـ  .مليـون دوالر   ١,٥ الصحية بتكلفة تبلغ حوايل   النظافة  توزيع مواد   

)Maka Pads(  الصحية باستخدام مواد طبيعيـة  النظافة  مواد إلنتاجيف أوغندا، الذي مت تطويره
 يف ئـات صف االحتياجـات مـن املـواد الـصحية لالج    بتلبيـة مـا ال يقـل عـن نـ     ليس فقـط   وحملية،  

وتلتزم املفوضـية بتكـرار مـشاريع كـسب الـرزق           . اتالجئلالعمل  أوغندا، بل وفر أيضا فرص      
  .يف أماكن أخرىهذه 
 يف مـا يقـرب مـن      ايناليونيـسيف جهـود الربجمـة يف جمـال العنـف اجلنـس            منظمـة   وتدعم    - ٤١
 فقـــد قـــادت .ملدنيـــة أو الكـــوارث الطبيعيـــةاالضـــطرابات ا/ بلـــدا متـــضررا مـــن الرتاعـــات١٥
 يف حــاالت الطــوارئ، وأيــدت أيــضا العمــل  اينشــاركت يف قيــادة تقييمــات العنــف اجلنــس  أو

التوجيـه املـشتركة بـني    املشترك بني الوكاالت بـشأن وضـع إجـراءات التـشغيل املوحـدة للجنـة             
لنـصف األول مـن عـام       ويف ا  . يف حاالت الطـوارئ    اين من أجل الربجمة للعنف اجلنس     الوكاالت
 اناجيـ  ٩ ٣٤٧يف متكـني    ،  الدميقراطيـة مجهورية الكونغـو    يف  شركاء اليونيسيف،   جنح  ،  ٢٠٠٩

ناجيـا مـن تلقـي     ٧ ١٥٣ من العنف اجلنسي من احلصول على الـدعم النفـسي واالجتمـاعي و         
  .الرعاية الطبية
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  وضع التشريعات وأطر العمل  -دال   
. أمــر أساســي لنجاحــه ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥فيــذ القــرار إن حتــسني اإلطــار التــشريعي لتن   - ٤٢

ويقوم عدد من األنشطة الـيت يـضطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والـشركاء اآلخـرون                      
 بتنفيــذ ٢٠٠٨يقــوم الربنــامج اإلمنــائي منــذ عــام كمــا  .بــدعم هــذا اجملــال مــن جمــاالت التنفيــذ

 للفتـرة    الصراع وحاالت ما بعد الصراع     بشأن تعزيز سيادة القانون يف حاالت     ربنامج العاملي   ال
 الـدعم يف  ، مع تقـدمي  بلدا يف حالة نزاع وما بعد الرتاع     ٢٠الذي يستهدف   ،  ٢٠١١-٢٠٠٨

ويعــد وصــول النــساء والفتيــات، وخــصوصا   .وضــع بــرامج شــاملة ومتكاملــة لــسيادة القــانون 
وحتقيقـا هلـذه     .امجضحايا العنف اجلنسي، إىل العدالـة واألمـن مـن العناصـر الرئيـسية هلـذه الـرب                 

ــسنوات يف       ــددة ال ــانون املتع ــرامج ســيادة الق ــم ب ــائي ودع ــامج اإلمن ــة، صــمم الربن األرض  الغاي
 الوسـطى،  أفريقيـا  مجهوريةو ليشيت، - تيمورو تشاد،و واهلرسك، البوسنةو،  الفلسطينية احملتلة 

 العـراق، و ل،الـصوما و سـرياليون، و الـسودان، و النكا، سريو الدميقراطية، الكونغو مجهوريةو
ــاو ــساو، - غيني ــاو ،كوســوفوو بي ــن ووصــ     ليربي ــى األم ــوي عل ــز ق ــا تركي ــيت هل ــساء ، ال ول الن

  .والفتيات إىل العدالة
مقـاطعيت كيفـو     مشروع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يركـز علـى              ستحدثوقد ا   - ٤٣

ــة    ــو اجلنوبي ــشمالية وكيف ــسي ع     ال ــف اجلن ــات ضــحايا العن ــساء والفتي ــضمان حــصول الن ــى ل ل
متكــني املؤســسات القــضائية واألمنيــة مــن التأكــد مــن وكــذلك املــساعدة القــضائية والقانونيــة، 

 تطلقـ أوباإلضـافة إىل ذلـك،       .املساءلة ومنع العنف اجلنـسي ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب            
خطــة بــدء املــشروع الــيت هتــدف إىل تعزيــز هنــج الربنــامج اإلمنــائي الربنــاجمي لتعزيــز أمــن املــرأة   

 يف املكتــب ةاجلنــسانيالــشؤون ل إىل العدالــة مــن خــالل تعــيني أحــد كبــار مستــشاري والوصــو
ويف الـسودان، يـتم التركيـز       .اينالقطري وحتديد نقاط الدخول الربناجميـة ملعاجلـة العنـف اجلنـس           

علــى تقــدمي الــدعم لــنظم العدالــة الرمسيــة وغــري الرمسيــة، لــضمان أن النــاجني يتلقــون الــدعم يف 
 القــانوين مــن خــالل مراكــز املــساعدة القانونيــة وشــبكة املــساعدة القانونيــة، التمــاس اإلنــصاف

وتركـز املبـادرات املـستمرة علـى         .ورفع مستوى الوعي بني اجملتمعات احملليـة وزعمـاء العـشائر          
   . أفراد الشعب مباشرةإىل رسائل بسيطة ولكن حامسة قلن

ويف  . إنشاء اهليئـة الربملانيـة للمـرأة   وقد أيد مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي     - ٤٤
، عقدت اهليئة مجعيتها التأسيسية اليت التزم خالهلا األعـضاء بـأداء        ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

قمن بـصياغة خطـة عمـل بـشأن املـسائل التـشريعية          قد  و. كرب يف التصدي لتوطيد السالم    أدور  
  .جملسي الربملانكال اليت هتم املرأة يف 
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مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل، بالتعــاون مــع اليونيــسيف، بــدعم حكومــة   وقــد قــام   - ٤٥
كمـا يواصـل املـشاركة يف رصـد         . بوروندي يف وضع مشروع قانون بـشأن العنـف ضـد املـرأة            

   .تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي واالعتداء اجلنسي ضد النساء واألطفال
اع، اســتجابة رتملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــوقامــت مبــادرة األمــم املتحــدة   - ٤٦
، بدعم وضع استراتيجية شـاملة ملكافحـة العنـف اجلنـسي            )٢٠٠٧ (١٧٩٤  جملس األمن  لقرار

أبريـل  /يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، اليت مت االنتهاء منها وعرضها على احلكومة يف نيـسان             
ويـوفر هـذا أساسـا       .ها الكامـل بتنفيـذها    وأقرت احلكومة االستراتيجية وأكدت التزام    . ٢٠٠٩

  .ملزيد من العمل للتصدي للتحديات اخلطرية اليت ميثلها العنف اجلنسي يف البلد
وغالبــا مــا تواجــه النــساء والفتيــات املــشردات عقبــات يف احلــصول علــى الوثــائق الــيت    - ٤٧

 احلمايـة للنـساء     وتقوم املفوضية بالتـسجيل الفـردي لالجـئني لتـوفري         . نتصدرها احلكومة بامسه  
ويتـيح النظـام التوثيـق الثابـت        . اينوالفتيات واحلد من تعرضهن للعنف اجلنسي والعنـف اجلنـس         

   .للنساء، لضمان تسجيلهن الفردي
  

   اجلهات احلكومية الدولية واجلهات املنشأة مبعاهداتبنياملناقشات   -هاء   
 أجل التنفيذ الكامل لقرار جملـس       أحد اجلوانب اهلامة لتعزيز منظومة األمم املتحدة من         - ٤٨

اجلاريـة  هو ضمان إيـالء االهتمـام الواجـب هلـذا القـرار يف املناقـشات              ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  
وقــد أحـرز تقــدم يف جمــال إدمــاج تنفيــذ القــرار  . داخـل اهليئــات احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة 

ــل اهل) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ــيف عم ــشأة مب   يئ ــات املن ــة واهليئ ــة الدولي ــدات  ات احلكومي وجــب معاه
وتويل جلنة وضع املرأة باستمرار اهتماما لقضايا النـساء والـسالم          .التابعة ملنظومة األمم املتحدة   

ات املتفــق عليهــا لعــام ودعــت اللجنــة، يف تقييمهــا التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االســتنتاج  .واألمــن
ــشأن ٢٠٠٦ ــرار      ” ب ــات صــنع الق ــساء والرجــال يف عملي ــساوية للن ــشاركة املت ــع  امل ــى مجي عل

إىل زيـادة الـدعم ملـشاركة املـرأة          ،٢٠٠٩مـارس   / املنعقـدة يف آذار    ٥٣هتـا   دور يف   “املستويات
ــع          ــرار ويف مجي ــستويات صــنع الق ــع م ــها يف مجي ــساواة، ومتثيل ــدم امل ــى ق ــة وعل ــشاركة كامل م

يـل   وإعادة اإلعمار وإعـادة التأه رتاعبعد اليف فترة ما  عمليات السالم، مبا يف ذلك بناء السالم        
 املنعقـدة يف    ٤٣وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، يف دورهتـا                .واملصاحلة

دعوهتـا الـدول إىل اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان املـشاركة                  ،٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثـاين  
دية، وفقـا   املتساوية للمرأة ومشاركتها الكاملة يف إعادة اإلعمار والتنمية االجتماعيـة واالقتـصا           

، ومبـا يتفـق مـع االتفاقيـة ومنـهاج           )٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لقراري جملس األمن    
كما حثت اللجنـة الـدول األطـراف علـى مواصـلة ضـمان تـوفري مـا يناسـب مـن                       .عمل بيجني 
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احلماية والدعم واملساواة يف حصول النساء ضـحايا العنـف اجلنـسي خـالل الرتاعـات املـسلحة                  
   .على العدالة

  
  وضع خطط العمل الوطنية  -واو   

التعــاون ب وضــع هــذه اخلطــط متو .وطنيــةالعمـل  الوضــع خطــط جمــال حتقـق الكــثري يف    - ٤٩
ــ .والتــآزر بــني خمتلــف الــشركاء، مبــا يف ذلــك كيانــات األمــم املتحــدة   شؤون ونظــم مكتــب ال

اون مـع برنـامج    يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، بالتعـ         انيةاجلنس
األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة الشؤون اجلنسانية والشبكات النسائية وأقسام أخرى من البعثـة،             

قـرار جملـس    حبوث ليسترشد هبـا يف وضـع خطـة عمـل وطنيـة بـشأن             قام برعاية حلقات عمل و  
اجلهــات وعمــل صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان عــن كثــب مــع      ).٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن 

وأقـرت شـيلي خطـة عملـها         .يف أفغانستان وأوغندا مـن أجـل وضـع اخلطـط          ناظرة  احلكومية امل 
 . الوطنيــةا خطــط عملــهموضــعوتقــوم نيبــال وســرياليون ب. ٢٠٠٩أغــسطس /الوطنيــة يف آب

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وضعت خطط عمل وطنية يف كل من أوغندا وليربيا، ليـصل               
 إسـبانيا، :  بلـدا، كمـا يلـي      ١٦خطـط عمـل وطنيـة إىل        بذلك إمجـايل عـدد البلـدان الـيت لـديها            

ــدا، ــسلندا،أ أوغن ــال، ي ــدامنرك، بلجيكــا، الربتغ ــسويد، ال ــسرا، ال ــدا، شــيلي، سوي  كــوت فنلن
   .هولندا النمسا، النرويج، الشمالية، يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة ليربيا، ديفوار،

فقــد مجعــت احلكومــة   . حيتــذى بــهيــا مثــاالعــد وضــع خطــة العمــل الوطنيــة يف ليرب يو  - ٥٠
ويف بدايــة  .وهيئــات األمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين معــا يف هنــج أصــحاب املــصلحة املتعــددين  

، قام املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة ومكتـب             ٢٠٠٨أغسطس  /آب
ا، بــدعم مــن صــندوق األمــم يــليرب اجلنــسانية ببعثــة األمــم املتحـدة يف  شؤوناملستـشار املعــين بالــ 

املتحدة للسكان واملكاتب القطرية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بإنـشاء فريـق مـشترك بـني                   
وأنـشئت   .الوكاالت لدعم وزارة الشؤون اجلنسانية والتنمية خالل إعداد خطة العمل الوطنيـة           

تحدة ومنظمـات اجملتمـع   األمم املكيانات جلنة توجيهية من ممثلي خمتلف املؤسسات احلكومية و   
املدين لالسترشاد هبا يف صياغة اخلطة اليت جرى أيضا التفاوض بشأهنا على أسـاس مـستمر مـع              

ودعـم املعهـد هـذه العمليـة مـن خـالل تقيـيم للمـرأة          .قادة اجملتمع واملنظمات خـارج مونروفيـا      
لحة بـاجملتمع    إىل مبادرات تنمية القدرات مع احلكومة وأصـحاب املـص          يهدفوالسالم واألمن   

املدين وأنـشطة إذكـاء التوعيـة، فـضال عـن وضـع آليـات شـاملة للرصـد والتقيـيم ملرافقـة خطـة                         
   .العمل الوطنية وتنفيذها
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   القرار ويف عمليات السالماختاذمشاركة النساء يف   -زاي   
ــرأة يف        - ٥١ ــشاركة املـ ــادة مـ ــادرات لزيـ ــن املبـ ــددا مـ ــدة عـ ــم املتحـ ــات األمـ اختـــذت كيانـ

مركـز عمليـات العـراق مبكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات              فعلـى سـبيل املثـال، نفـذ        .اتاالنتخاب
وجـرى التـشديد     .املشاريع برناجما انتخابيا يف شراكة مع املفوضـية العليـا املـستقلة لالنتخابـات             

ثـر مـضاعف يف كـل اجملتمعـات     أعلى أمهية مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية من أجـل إجيـاد         
ــة ــاخبني        و .املختلف ــن خــالل اســتهداف الن ــشعيب م ــستوى ال ــدى امل ــوعي ل ــستوى ال ــع م مت رف

ونتيجة هلذه املبادرة، مت التوصـل إىل        .مباشرة، وذلك بالعمل من خالل منظمات اجملتمع املدين       
وقـام مكتـب األمـم     . مـن النـساء  ةاملائ يف   ٤١ مأكثر من ربع مليون من الناخبني احملتملني، منه       

 مـشاركة  تـدى سالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بتقـدمي املـساعدة إىل من             املتحدة لدعم بناء الـ    
 للتـسجيل   مجعيتـه العموميـة   ، ملساعدته علـى تنظـيم       “٢٣جمموعة الــ   ” املسمىاملرأة السياسية،   

األمـم املتحـدة    بيـساو، دعمـت مفوضـية        -ويف غينيـا    . ٢٠٠٩الرمسي وبـدء خطـة عملـه لعـام          
ز مــشاركة املــرأة حبريــة ونزاهــة  ياسي لتنفيــذ أنــشطة لتعزيــ  املــرأة الــستــدىمنحلقــوق اإلنــسان 

  .االنتخابات يف
ويف بعــض األحيــان، يكــون تعزيــز املــشاركة يف االنتخابــات مبثابــة فرصــة اســتراتيجية     - ٥٢

 ويوجـد جـدول أعمـال للـتعمري         ،لتعزيز مشاركة املرأة يف بناء األمة يف مرحلة ما بعـد الـصراع            
ويف تيمــور الــشرقية، اســتخدم صــندوق األمــم  . يد احمللــييــستجيب لنــوع اجلــنس علــى الــصع 

 )Redefeto(املتحــدة للدميقراطيــة وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ومؤســسة رديفيتــو    
 لتحـسني كميـة     ٢٠٠٩انتخابات جملـس القريـة املنعقـد يف الربـع األول مـن عـام                 بتيمور ليشيت 

االنتخايب الذي يـستجيب للفـروق بـني اجلنـسني،     ونوعية متثيل املرأة من خالل الدعوة للقانون      
ودعم بناء القدرات للمرشـحني احملـتملني، وأنـشطة توعيـة النـاخبني، وكـذلك التـرويج ملنـهاج          

ويف أعقــاب االنتخابــات،  .سياســات يــستجيب للفــروق بــني اجلنــسني يف احلمــالت االنتخابيــة
ب للفــروق بــني اجلنــسني مــن سـاند هــذا املــشروع جــدول أعمــال التنميــة احملليـة الــذي يــستجي  
  .اتخالل حتسني املعارف واملهارات لعضوات اجملالس البلدية املنتخب

يف مجهوريــة منظمــة األمــم املتحــدة ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أجــرت بعثــة    - ٥٣
ووضـعت خالصـة وافيـة    . حبوثا بشأن حالة املـرأة يف قـوة الـشرطة الوطنيـة        الكونغو الدميقراطية   

الــشؤون ويقــوم مكتــب  .ات الــيت تواجــه املــرأة يف الــشرطة اســتنادا إىل نتــائج البحــوثللتحــدي
، ةالوطنيــاملدنيــة  شرطة بتــوفري الــدعم الــتقين لــصياغة وحــدات تدريبيــة وتنــشيطية للــ  انيةاجلنــس

ــدعم مكتــب   .مــصممة للتغلــب علــى التحــديات يف إطــار إصــالح قطــاع األمــن     ــشؤون وي ال
ــس ــة ب انيةاجلن ــا املتحــدة األمــممنظمــة بعث ــة  شرطةل ــاملدني ــوطين وعلــى   ةالوطني ــصعيد ال  علــى ال
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 شرطةلـ اد تنظـيم   يـ عي يف مـشروع القـانون الـذي         اينمستوى املقاطعات يف إدماج منظـور جنـس       
  . يف املائة من األماكن للنساء٣٠ ويدعو إىل ختصيص نسبة ةالوطنياملدنية 

  
هنجا مبتكرا وشامال لـدعم    ناك  هويف بوروندي، اعتمد مكتب األمم املتحدة املتكامل          - ٥٤

 وعمليـــة نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة  ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول٤تنفيـــذ إعـــالن 
كتب املتكامل يف بورونـدي االحتياجـات اخلاصـة للمقـاتلني الـسابقني             املوبعد حتديد   . اإلدماج

ملقـاتلني  مـام ا أمعايري أهلية جامعـة إلتاحـة فـرص متكافئـة     : واملقاتالت السابقات، وضع ما يلي   
الـــسابقني واملقـــاتالت الـــسابقات لالســـتفادة مـــن برنـــامج نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة  

 مــن النــساء املرتبطــات حبــزب حتريــر شــعب  ١ ٠٠٠وبرنــامج بــديل إلعــادة إدمــاج  اإلدمــاج؛
ــو ــر      - اهلوت ــامج بــديل لــدعم اجلنــاح النــسائي يف قــوات التحري ــة؛ وبرن ــر الوطني قــوات التحري

  . عتباره حزبا سياسياالوطنية با
وسعت مبادرة املكتب املتكامل يف بوروندي إىل كفالـة املعاجلـة الناجحـة للثغـرات يف                  - ٥٥

وتعـد مبـادرة املكتـب      . إعـادة التأهيـل   عمليـة   اتفاق السالم اليت أسـفرت عـن إقـصاء املـرأة مـن              
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥مثاال عمليا جيدا على تنفيذ القرار 

ــدعوة القــرار  واســتجاب األمــني العــ   - ٥٦ ــساء يف  إىل ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ام ل ــادة عــدد الن زي
يوليــه /ويف متــوز. األمــم املتحــدة، وال ســيما يف عمليــات حفــظ الــسالم داخــل املناصــب العليــا 

يف نيبـال وليربيـا ومجهوريـة    (، كانت هناك ثالث سيدات يشغلن منصب رئـيس البعثـة       ٢٠٠٩
مجهوريــة ويف بورونــدي، وتــشاد، (وســت يف منــصب نائــب رئــيس البعثــة  ) أفريقيــا الوســطى

 ويف البعثـات التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ        .)الكونغو الدميقراطية، ولبنان، وليربيـا، والـسودان      
ــوز  ــدها، يف متـ ــسالم وحـ ــه /الـ ــصيب    ٢٠٠٩يوليـ ــشغلن منـ ــيدات يـ ــس سـ ــاك مخـ ــت هنـ  ، كانـ

بـرتبيت  رين  املدي سيدة يشغلن وظائف     ٢٠أكثر من   األمني العام واألمني العام املساعد، و      وكيل
وزادت النــسبة اإلمجاليــة للــسيدات الــاليت يــضطلعن مبهــام قياديــة رئيــسية يف . ١- ومــد٢-مــد

ــن    ــة م ــات امليداني ــوز ١٣البعث ــة يف مت ــه / يف املائ ــام  ١٦ إىل ٢٠٠٧يولي ــة يف ع . ٢٠٠٩ يف املائ
ــادة    هــذا االجتــاه اإلجيــايب واســتمراره مــن خــالل شــراكات    دفــع وتبــذل جهــود مــن أجــل زي

  . للتوعية ذات طابع استراتيجي وحمددة األهداف ومقدرة جيداومبادرات
  

  الدعوة ورصد التقدم عموما  -حاء   
، واصــل جملــس األمــن )٢٠٠٠ (١٣٢٥يف غيــاب آليــة واضــحة لرصــد تنفيــذ القــرار    - ٥٧

فعلى سبيل املثال، وعقب النظر يف تقرير األمـني العـام           . االضطالع بدور قوي يف جمال الدعوة     
املنخفـضة  لس مع القلق األعـداد      اجمل، الحظ   )S/2009/189(وساطة وأنشطة دعمها    عن تعزيز ال  
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مــن النــساء الالئــي يــضطلعن بــأدوار رمسيــة يف عمليــات الوســاطة وشــدد علــى ضــرورة   للغايــة 
 يرفيعـ باعتبارهن مـن الوسـطاء ال  املالئم يف مستويات صنع القرار، بالشكل  كفالة تعيني النساء    

ــستوى،  ــر متــشيا امل ــضا اجمللــس وكــرر ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ار مــع الق ــداءه أي ــام  ن إىل األمــني الع
 ذلـك الغـرض  لتحقيـق  املالئمـة  تدابري ال واتخذيورؤساء املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بأن       

ــذ القــرار  أيــضا شــدد جملــس األمــن  و. )PRST/2009/8انظــر الوثيقــة ( ــة تنفي  ١٣٢٥علــى أمهي
ــد النظــر يف عــدة حــاالت   ) ٢٠٠٠( ــهمعروضــةعن ــرار .  علي ــشأن ) ٢٠٠٩ (١٨٦٨ويف الق ب

لس بشدة اسـتمرار أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النـساء       اجملأفغانستان، على سبيل املثال، أدان     
والفتيات، وال سيما العنف الرامي إىل منع الفتيات من االلتحاق باملدارس، وطلـب إىل األمـني                

 املـرأة يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية     العام أن يواصل إدراج املعلومات املتصلة بعمليـة إدمـاج         
بــشأن ) ٢٠٠٦ (١٨٦٣ويف القــرار . لــساجملإىل املقدمــة واالجتماعيــة ألفغانــستان يف تقــاريره 
وأكـد أن مجيـع األطـراف واجلماعـات     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الصومال، أعاد اجمللـس تأكيـد قـراره         

مبـا يتـسق مـع القـانون         املـدنيني املسلحة عليها مسؤولية اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية الـسكان          
اإلنساين الدويل والقوانني الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والالجئني، وبوجه خاص عـن طريـق           

  .جتنب اهلجمات العشوائية على املناطق املأهولة بالسكان أو االستخدام املفرط للقوة فيها
ملشاركة الكاملة للمرأة علـى     وفيما يتعلق بكوت ديفوار، أشار جملس األمن إىل أمهية ا           - ٥٨

 يف  اقدم املساواة يف مجيع اجلهود الرامية إىل صون السالم واألمن وتعزيزمها، وإىل زيادة دورهـ              
، رحـب  )٢٠٠٩ (١٩٦٧ويف القـرار   . صنع القرارات املتعلقة بتـسوية الرتاعـات ومنـع نـشوهبا          

يت مـع شـركاء األمـم املتحـدة         ليـش  -جملس األمن بتعاون بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور          
اآلخرين لدعم جهود احلكومة من أجل وضـع سياسـة واسـتراتيجية وطنيـتني يف جمـال املـساواة          

  .بني اجلنسني
، نظمت البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لدى األمم املتحـدة          ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   - ٥٩

العامة لألمم املتحدة، وممـثلني عـن       إحاطة بصيغة آريا ألعضاء جملس األمن، وممثلني عن األمانة          
رفيعـة املـستوى    سـابقة   ونوقـشت يف اإلحاطـة اسـتنتاجات مـن نـدوة            . املنظمات غري احلكوميـة   

 إدراج احلاجـة إىل اسـتمرار مـشاركة جملـس األمـن يف     مبا أبـرز  لألمم املتحدة استمرت ليومني،   
ونوقــشت كــذلك  ة، لــصنع الــسالم والوســاطألمــم املتحــدةجهــود العنــف اجلنــسي يف امــسألة 

 فلوسطاء يف جمال اتفاقات مرحلة ما قبل وقف إطـالق النـار، وأعمـال وقـ               موجهة ل توصيات  
ــة، والتعويــضات     ــار، واألمــن ونــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، والعدال . إطــالق الن

منظومـة  داخـل   وأوصت اإلحاطـة الـيت جـرت بـصيغة آريـا بتخـصيص مـوارد وقـدرات حمـددة                    
 العنف اجلنسي املتصل بالرتاعـات،      الة للقضاء على اإلفالت من العقاب على أعم       األمم املتحد 

ولتنــاول مــسألة محايــة املــرأة يف إطــار إصــالح قطــاع األمــن والعدالــة، وكــذلك نــزع الــسالح   
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ذلـك منتـدى رفيـع املـستوى ملناقـشة         بنـاء علـى     وبينما يوفر اجمللـس     . والتسريح وإعادة اإلدماج  
 مـن تـدفق املعلومـات إىل اجمللـس يف جمـاالت             حـدّ قد   آلية رصد رمسية     تلك املسائل، فإن غياب   

ش هـذه املـسألة وغريهـا مـن التحـديات والعقبـات يف              وتنـاقَ . التنفيذ اليت تتطلب اهتماما خاصا    
  .الفرع التايل

  
العقبات والتحديات اليت تعوق النهوض مبـشاركة املـرأة يف منـع نـشوب                - رابعا  

  اء السالمالرتاعات وتسويتها ويف بن
على الرغم من التقدم احملرز، فإن العقبات اليت تعوق النـهوض مبـشاركة املـرأة يف منـع                     - ٦٠

املتأصـل  فبعـضها ينبـع مـن الطـابع         . نشوب الرتاعات وتسويتها ويف بناء الـسالم ال تـزال قائمـة           
زعزعــة يف االســتقرار االجتمــاعي واالقتــصادي والــسياسي  ُيحــدث لرتاعــات املــسلحة الــذي  ل
. وأنـشطة اقتـصادية واجتماعيـة     وهياكـل أساسـية     يعطل مـا هـو قـائم مـن شـبكات اجتماعيـة              و

الـذي يقـضي باإلبـداع واالبتكـار يف مواجهـة           ) ٢٠٠٥ (١٣٢٥بنطـاق القـرار     يتعلق  وبعضها  
ولكن البعض اآلخر ينشأ من ضعف إطار التنفيذ وغياب األهداف الواضـحة            . تلك التحديات 

  .والبيانات املوثوقة
، فعنـد عـودة      للمجتمـع  الـرتاع املـسلح النـسيج االجتمـاعي واالقتـصادي         ميـزق   حيث  و  - ٦١

كانوا حيظون بـه    التوازن الذي   السالم، يركز الناس أوال، وال سيما املرأة، على حماولة استعادة           
 األنــشطة الــيت قــد يعتربوهنــا،   وال يتــرك ذلــك ســوى مــساحة ضــيقة للمــشاركة يف   . مــن قبــل 

وعلـى وجـه اخلـصوص، فـإن احلاجـة امللحـة            . رج نطاق اختصاص املـرأة    يعتربها اجملتمع، خا   أو
إلعادة تكوين أسباب الرزق، ال تترك أمام املرأة سـوى فرصـة ضـئيلة للمـشاركة يف العمليـات                 

  . السياسية أو عمليات بناء السالم
العقبـات أمـام    أصـعب   إن خطر اندالع العنف يف مرحلة ما بعـد الـرتاع ال يـزال أحـد                   - ٦٢

يف بنـاء الـسالم واملـصاحلة يف مرحلـة مـا بعـد              بشكل كامل وعلى قـدم املـساواة        ملرأة  اة  مشارك
حـاالت االنتعـاش    املراحـل املبكـرة مـن       ويتفاقم العنـف اجلنـساين الـذي تعانيـه املـرأة يف             . الرتاع

ألنــه قلمــا يعتــرب أمــن املــرأة مــن األولويــات يف جهــود إصــالح نظــامي األمــن والعدالــة وإعــادة  
وكما خلصت دراسـة أعـدها صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة عـن                  . تأهيلهمابنائهما و 

 فـإن  ،)٤(التخطيط وختصيص األموال ملرحلة ما بعـد الـرتاع يف سـبع حـاالت متـر بتلـك املرحلـة               
ل احتياجـات املـرأة     يـ حلتقوم بت  حباالت الطوارئ وما بعد الرتاع نادرا ما         ة املرتبط اتاالستثمار

  . لتلبية االحتياجات األمنية للمرأة ومنع العنف اجلنساينص نفقات يصختأو 
__________ 

  )٤(  UNIFEM, 2009, “Funding for women’s needs within Post Conflict Needs Assessments” 2009مستنسخ ،.  
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ومن بني التحديات امللحة غياب املؤسسات القضائية واألمنية ذات الكفاءة مـن أجـل                - ٦٣
فكـثريا مـا يبقـى التهديـد بـالعنف          . املساءلة ومنع العنف ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب        كفالة  

 بفترة طويلة، ممـا يعمـل علـى ختويـف النـساء ومـنعهن               وإساءة املعاملة بعد توقف الرتاع املسلح     
وكـثريا  . حتقيـق مـستقبل يـسوده الـسالم    من أجل بناء جمتمعاهتن إعادة من املشاركة الكاملة يف  

العديـد مـن    ما ال يوفر نظام العدالة الرمسي إمكانية اللجـوء للمحـاكم، وقـد ال يكـون بإمكـان                   
  . الرجوع إليهالنساء 
، أفــادت عمليــة األمــم املتحــدة هنــاك بــأن اجلهــود الراميــة إىل منــع  ويف كــوت ديفــوار  - ٦٤

 بـسبب حـاالت التـأخري    قاب ومكافحتهما مل حترز سوى تقدم حمـدود      العنف واإلفالت من الع   
والحظت عمليـة األمـم املتحـدة أيـضا أنـه يف            .  على حنو فعال   يف إعادة نشر اخلدمات القضائية    

لعنف اجلنسي الشكاوى واختـارت التـسوية خـارج     العديد من احلاالت، سحبت أسر ضحايا ا      
أدلــة احلــصول علــى وكــثريا مــا منعــت رســوم الــشهادات الطبيــة الــضحايا مــن  . نطــاق القــضاء

  ).S/2009/196(قانونية 
وال تزال التحديات الثقافية اليت تعوق مشاركة املرأة يف تسوية الرتاعات وبناء الـسالم                - ٦٥
. ظر التقليدية بشأن أدوار املرأة يف اجملتمع، والوصم، والتمييـز         فالتقدم تعوقه وجهات الن   . قائمة

والنساء الالئـي يلـدن أطفـاال نتيجـة عالقـاهتن مـع املقـاتلني، والنـساء والفتيـات ضـحايا العنـف                       
اجلنسي واجلنساين، والنساء الالئي يتركهن أزواجهن بعـد التـسريح، كـثريا مـا جيـدن أنفـسهن                   

  .  املشاركة السياسيةمنبوذات مع قلة أو انعدام فرص
معـدالت اإلملـام     مـن بينـها اخنفـاض        ومن املرجح أيـضا أن عوامـل اجتماعيـة اقتـصادية            - ٦٦

ســرهن املعيــشية بعــد انتــهاء بتحقيــق االســتقرار ألبــالقراءة والكتابــة، والفقــر، وانــشغال النــساء 
  . القرارإبقاء العديد من النساء خارج عمليات صنع تكون مما يؤدي إىل الرتاع القائم

. تشكل ندرة املعلومات عن األبعاد اجلنسانية جلهود حفظ السالم حتديا بالغ األمهيـة            و  - ٦٧
فعلى الرغم من أن عددا متزايدا من تقارير األمني العام عن بعثات حفظ السالم أصبح يتنـاول                 

متـسقة  حتديدا مسائل تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين، ال تـزال هنـاك حاجـة إىل عمليـة إبـالغ           
ــة النــساء  . املــرأة والــسالم واألمــن عــن وشــاملة  الفتيــات يف بعــض تلــك   وأوال يــشار إىل حال

التقارير، بينما يكـون التركيـز حمـدودا يف حـاالت أخـرى علـى العنـف اجلنـسي أو مـدى متثيـل                        
  . املرأة يف أفراد بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

ائمة أن املرأة ال تزال تعترب ضحية ال شريكا رئيـسيا يف            وتبني العديد من التحديات الق      - ٦٨
ومـن مث، فـإن جهـود معاجلـة األبعـاد اجلنـسانية للـرتاع               . معاجلة وتسوية حاالت الـرتاع املـسلح      
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املسلح تركز بشدة على محايـة ومعاملـة الـضحايا مـن النـساء، وهـو املفـروض، ولكـن بطريقـة                      
  .تمكينهنلإجراءات اختاذ تستثين تكاد 
ومن مث، فإن هناك حاجة ملحة ألن يركز مفاوضو اتفاقـات الـسالم علـى االعتبـارات              - ٦٩

وجيـب أن تـستفيد النـساء       . اجلنسانية باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن العمليـة ال مـن الكماليـات                
والفتيات املرتبطات باجلماعات املـسلحة مـن بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                   

  .الرجال والفتيان منهامثلما يستفيد 
، )٢٠٠٠ (١٣٢٥ونظرا ألمهية الدور الذي تضطلع به األمم املتحدة يف تنفيذ القـرار               - ٧٠

فــإن العــدد الــضئيل مــن النــساء الالئــي يــشغلن مناصــب عليــا يف املنظمــة، وال ســيما يف بعثــات 
ن يف ميـدا فعلـى مـدى سـتني عامـا مـن عمـل األمـم املتحـدة              . حفظ السالم، يشكل مثاال سـيئا     

شغل منصب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام          ي، مل   ٢٠٠٨ إىل عام    ١٩٤٨حفظ السالم، من عام     
ويف سياق بعثات حفظ السالم على وجه اخلصوص، فـإن قلـة عـدد              .  فقط سوى سبع سيدات  

إىل قــدرة األمــم املتحــدة وتأثريهــا يف الــدعوة بفعاليــة  مــن الــسيدات يف املراتــب العليــا يــضعف 
  .وطنيةالتغيري على الصعد ال

إحدى العقبات األساسية أمام تعزيز مـشاركة املـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات            وتتمثل  - ٧١
وخروجـه عـن    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القـرار     املّتبع يف إطـار    نهجاليف حداثة    وبناء السالم ويتها  وتس

ــدي ” ــهج التقلي ــوفر الفــرص    “ الن ــذي ي ــسالم ال ــق ال ــذا اجملــال إزاء التوســط لتحقي  فقــط  يف ه
أن تنخـرط   يف الـرتاع     ىل األطراف غري املشاركة ظاهريا    فالطلُب إ . باشرة يف الرتاع  لألطراف امل 

ا بالنــسبة إىل الــذين بــ غري طلبــانــشوب الرتاعــات وتــسويتها قــد يبــدو يف اجلهــود املبذولــة ملنــع 
  . يتوسطون للتوصل إىل السالم وكذلك بالنسبة إىل الذين ُتبذل جهود السالم من أجلهم

آلية لإلبـالغ والرصـد     عدم وجود   فإن  ه،  ومشول) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار   ةونظرا حلداث   - ٧٢
بشأن األطفـال يف الرتاعـات   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢اآللية اليت أُنشئت لرصد تنفيذ القرار   على غرار   
 بـشأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ         تعليقـات ال تـرد باسـتمرار      فـ .  بات يشكل عائقـا كـبريا      ،املسلحة
  .أفضل املمارسات والنهج املتبعةتبادل كما ال يتم بانتظام القرار، 

ويف ســـياق فجـــوات التنفيـــذ القائمـــة، ال تـــزال املفاوضـــات بـــشأن اتفاقـــات الـــسالم   - ٧٣
والتخطــيط لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج جتــري بــدون إيــالء اعتبــار كــبري للقــرار  

ــاج ا    ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ــلحة وإدمـ ــتعادة األسـ ــة، واسـ ــال العدائيـ ــف األعمـ ــاتلني، وإن وقـ ملقـ
الـيت  األمـور   هـي    ، ضمن املؤسسات األمنية الوطنية اليت أُعيد إنشاؤها،        منهم سيما الذكور  وال

  .تشغل بال املفاوضني الذين ال يولون إال القليل من االهتمام لقضايا املساواة بني اجلنسني
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فــرغم أن قــوات .  معظــم عمليــات الــسالم نطــاقونتيجــة لــذلك، تبقــى املــرأة خــارج   - ٧٤
 التــدريب، فــإن  بــرامجلــشرطة تــشمل بعــض النــساء ورغــم أن عــددا منــهن قــد اســتفاد مــن    ا

االت الـيت   ن احلـ  العديـد مـ   ال تزال بعيدة املنـال يف       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األهداف األساسية للقرار    
  .ُعرضت على جملس األمن

وتتمثــل إحــدى العقبــات الرئيــسية أمــام مــشاركة املــرأة يف منــع نــشوب الرتاعــات            - ٧٥
واملعلومـات املتـوافرة عـن     .وبنـاء الـسالم يف عـدم تعـاون أطـراف الرتاعـات املـسلحة              تها  يوتسو

مـن  غـري أنـه     .  العـام املاضـي حمـدودة للغايـة        ة املـسلح  اتاإلجراءات الـيت اختـذها أطـراف الرتاعـ        
ــرار        ــذ الق ــة مــن جمــاالت تنفي ــزال جمــاال ضــعيفا للغاي ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥الواضــح أن هــذا ال ي

. حة تواصـل جتاهـل القـانون الـدويل املنطبـق يف جمـال محايـة النـساء والفتيـات                 فامليليشيات املـسل  
تواصــل اجلماعــات املــسلّحة ارتكــاب عمليــات االغتــصاب وغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف    و

خـارج  العقاب، كما أن ما متارسه من عنف وختويف يبقي النساء           وال تزال تفلت من     اجلنسي  
   .عمليات السالمنطاق 
تقيـيم التقـدم احملـرز علـى مـدى عقـد           اليت متّ التوصل إليها يف إطـار         نتائجال وعلى غرار   - ٧٦

من الزمن يف جمال تنفيذ البيان الرئاسي الذي أُعرب فيه عن بالغ القلق إزاء تزايد اخلـسائر بـني                    
مـــن   حالـــة، ميكـــن االســـتنتاج بـــأن هنـــاك)S/PRST/1999/6(ني يف الرتاعـــات املـــسلّحة ياملـــدن

ة اإلنسانية، بل وبلوغهـا أحيانـا مـستويات مريعـة، بـسبب عـدم وفـاء أطـراف                   استمرار املعانا ”
ــا    ــل بالتزاماهتـ ــو كامـ ــى حنـ ــات علـ ــر  ...الرتاعـ ــذلك األمـ ــها لـ ــدم كفالتـ ، S/2009/277 (“ وعـ

يتطلـب التزامـا متجـددا      ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥وهذا الفشل يف تنفيذ قرار جملس األمـن          .)٤ الفقرة
مــة األمــم املتحــدة حبمايــة املــدنيني وتعزيــز احتــرام لــس والــدول األعــضاء ومنظواجملمــن جانــب 

  .ن حقوق اإلنسان وقانون الالجئنيمبادئ القانون اإلنساين الدويل وقانو
  

  االستنتاجات والتوصيات  - خامسا 
 أثـرا غـري متناسـب علـى النـساء والفتيـات رغـم أن غالبيتـهّن              ة املـسلح  اتلّف الرتاعـ  خت  - ٧٧
يف الطريقـة الـيت يـربط    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تكمـن أمهيـة القـرار      و. يشتركن مباشـرة يف القتـال      ال

مـشاركتها يف خمتلـف عمليـات       بـني تعزيـز     هبا بني أثر احلـرب والـرتاع علـى املـرأة مـن جهـة، و               
السالم واألمن مثل مفاوضـات الـسالم واإلصـالحات الدسـتورية واالنتخابيـة وإعـادة اإلعمـار                 

  .وإعادة اإلدماج من جهة أخرى
تقـدما يف بعـض جمـاالت تنفيـذ          كيانات األمم املتحـدة والـدول األعـضاء       وقد أحرزت     - ٧٨

ــة          ــدريب وتنمي ــا خطــت خطــوات كــبرية يف جمــال الت ــسنة املاضــية، كم ــى مــدى ال ــرار عل الق
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وحتققـت إجنـازات يف جمـال تـدريب النـساء            .القدرات وتقدمي الدعم لوضع خطط عمل وطنية      
 عـدد   يفة واالنتخابية، ونـتج عـن ذلـك زيـادة    االضطالع باملسؤوليات املدنيعلى على القيادة و 

عـاون  وتنـشأ عـرى ت    . وظائف عامة يف بعض سياقات ما بعد انتهاء الرتاع        اللوايت يتولني   النساء  
ــوثيـــق ــدة والـــدول األعـــضاء ومنظمـــات اجملت   بـ ــال  ني منظومـــة األمـــم املتحـ مـــع املـــدين يف جمـ
  .القرار تنفيذ
يـشمل كيفيـة عكـس اجتـاه       مبـا   ال التنفيـذ،    وال يزال عـدد مـن الـصعوبات قائمـا يف جمـ              - ٧٩

تــدخالت حمــددة وملموســة مــن أجــل التــصدي للعنــف   ل حاجــة مثــةو. موجــة العنــف اجلنــسي
. اجلنسي الذي ال يزال يطال النساء والفتيات يف كل مكان تقريبا حتدث فيه نزاعـات مـسلحة                

 دعـم  جيب سن تشريعات لوضع حد لإلفالت من العقاب، ووضـع إصـالحات ترمـي إىل             كما  
   .اإلعمارلسالم واملساعدة اإلنسانية وإعادة ازيادة مشاركة املرأة يف مجيع عمليات 

  هـذه  تـضمنت  و .وضع خطط العمل الوطنيـة العـام املاضـي        أُحرِز تقدم كبري يف جمال      و  - ٨٠
كمــا نــشأت يف  األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء، كيانــاتالعمليــة تعاونــا كــبريا علــى صــعيد 

عمـل  الالـيت ميكـن االسترشـاد هبـا يف وضـع خطـط        مثلة على أفضل املمارسات   بعض األ إطارها  
  .يف املستقبل

، ولكـن    علـى الـساحة    إدماج املنظورات اجلنسانية ضـمن عمليـات الـسالم يظهـر          وبدأ    - ٨١
أمـا التركيـز    . رأة بوصـفها ضـحية    وال يـزال معظـم التركيـز ينـصّب علـى املـ            . ببطءذلك حيدث   

واملطلـوب اآلن   .هامـشيا أمـرا   ة نـشطة يف عمليـات الـسالم، فيظـل           على املرأة بوصفها مـشارك    
هـو إيــالء املزيــد مــن االهتمـام للــربامج الــيت تــستهدف عكـس االجتاهــات احلاليــة، مبــا يف ذلــك    

 للقــانون الــدويل والقــانون اإلنــساين ة املــسلحاتالتجاهــل الــصارخ مــن جانــب أطــراف الرتاعــ
. طـط عمـل وطنيـة   وضـع خ كن معاجلتها من خـالل      أحد اجملاالت اليت مي   يشكل   ذلكف. الدويل
  .تنفيذ تلك اخلططاملؤشرات املناسبة لرصد وضع األدوات وتعّين وسي
سـة للرصـد ووضـع نظـام واضـح ومـستمر            وهناك أيضا حاجة ملحة إلنـشاء آليـة مكرَّ          - ٨٢

جملـس  وشامل الستعراض التقدم احملرز واآلراء الواردة بشأن الدروس املستفادة من تنفيذ قـرار              
 اآللية، فمن شـأن ذلـك أن يعـزز بـشكل كـبري     هذه لس اجملوإذا أنشأ  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  

  .تنفيذ القرار
ــة       - ٨٣  يف الـــيت ســـُيحتفل هبـــا   ،الختـــاذ القـــرار ومتثـــل الـــذكرى الـــسنوية العاشـــرة املقبلـ

ــول ــد      ، ٢٠١٠ســبتمرب /أيل ــادة تأكي ــسيني إلع ــصلحة الرئي ــع أصــحاب امل ــدة جلمي فرصــة جدي
حتقيـق  مـن أجـل   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل التنفيـذ الكامـل للقـرار        التزامهم  

   .تغيريات حقيقية ودائمة يف حياة النساء والفتيات
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  اإلجراءات احملددة املقترحة

  :ختاذ اإلجراءات احملددة التاليةويف ضوء ما تقدم، ُيقترح ا  -  ٨٤    
ه بالتنفيــــذ الكامــــل للقــــرار  تأكيــــد التزامــــ أن يعيــــدلــــس األمــــنجملينبغــــي   )أ(  
٢٠٠٠( ١٣٢٥.(  

ــة انتــهاكات حقــوق النــساء     الــدول األعــضاء علــى جيــب   )ب(    أال تكتفــي بإدان
 أعمـال   مـرتكيب والفتيات أثناء الرتاعات املسلحة بل أن تتخـذ أيـضا إجـراءات عاجلـة حملاكمـة                 

ا ومناسـبا،  العنف اجلنساين يف سياق الرتاعات املسلحة، وأن تقـوم، حيثمـا كـان ذلـك ضـروري               
 مجيع األحكام القائمة مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل والقـانون            باالستناد إىل 

  ؛ اجلرائمتلكاجلنائي الدويل للتصدي ل
 أن تكفل متثيل املرأة يف مجيع مستويات صـنع القـرار            دول األعضاء للوينبغي    )ج(  

الـدعم  وسـائل  وفري املوارد وغريها مـن   ويف هذا الصدد، جيب ت    ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥وفقا للقرار   
  ؛ أدوات التدريب وتنمية القدرات وصول املرأة إىلكفالةاللوجسيت ل

مجيـع   مـن الـصعب تقيـيم التقـدم احملـرز، فـإن        الـيت جتعـل   ونظرا لندرة البيانات      )د(  
 جيـب    وبنـاء الـسالم    تـسويتها األطراف الفاعلة املشاركة يف جمـال منـع نـشوب الرتاعـات و            

  ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار ميع جوانب الاملتعلقة جب جهودا متضافرة جلمع البيانات تبذل أن
تقـدمي  بأن توسـع نطـاق أنـشطتها املتـصلة          كيانات األمم املتحـدة   وجيب على     )هـ(  

ــدرات       اخلــدمات  ــاء الق ــيم وبن ــصحية والتعل ــة ال ــصلة بالرعاي ــل تلــك املت ــصعيد  مــن قبي ــى ال عل
مـع منظمـات اجملتمـع املـدين       و منظومة األمم املتحدة،     تعزيز التعاون داخل  بسبل منها   القطري،  

  ؛وغريها على صعيد اجملتمع احمللي
ــسعى بقــوة إىل وضــع اســتراتيجية ل  لــس األمــن جملوينبغــي   )و(   ــة أن ي ــادة كفال  زي

مشاركة املرأة يف مجيع عمليات السالم، ال سيما يف التفـاوض والوسـاطة، وكـذلك يف اإلدارة                 
اء الـرتاع، مبـا يف ذلـك زيـادة يف عـدد النـساء اللـوايت يتـولني منـصب          وإعادة اإلعمـار بعـد انتـه      

يف بعثــات حفــظ الــسالم   يف عــدد النــساء العــامالت   املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وكــذلك     
  ؛ية أو عناصر شرطة أو عناصر مدنيةبوصفهن عناصر عسكر

ــي  )ز(    أن يكفــل أن تلــيب اتفاقــات الــسالم وبــرامج العمــل      لــس األمــن جمل وينبغ
  ؛تمامات احملددة للنساء والفتياتإلنساين االحتياجات واالها
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مجيع التقارير القطرية املقدمة إليه عـن         نيضم أن يطلب ت   لس األمن جمل وينبغي  )ح(   
معلومات حمددة عـن أثـر الـرتاع املـسلح علـى النـساء والفتيـات، مبـا يف               عروضة عليه   احلاالت امل 

  ؛اجلنس والعمرنات مصنفة حسب نوع ذلك، حيثما أمكن، بيا
 أن تكثف جهودها على الصعيد الوطين       كيانات األمم املتحدة  ل وينبغي أيضا    )ط(   

 لقياس التقدم احملرز وحتديـد الثغـرات يف         حملياجلمع البيانات املناسبة، ووضع املؤشرات املناسبة       
ر  مـن أجـل تطـوي      ممارسـاهتا كما ينبغـي أن تـساعد احلكومـات يف تـسجيل أفـضل              . تنفيذ القرار 
  ؛ادة منها يف املستقبلفسسية لالستالقدرات املؤ

وأصـحاب املـصلحة   لحكومات واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص   ل وينبغـي     )ي(  
 لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين          املخصـصة  على زيادة املوارد البشرية واملاليـة     العمل   اآلخرين

املـوارد لألنـشطة الـيت تـستهدف        وجيب إيالء اهتمام خاص لزيـادة        .يف عمليات السالم واألمن   
ــالنــساء والفتيــات لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة علــى الــصعد ا      ة والوطنيــةحمللي

  ة؛ والدوليةواإلقليمي
، وال سـيما    األمـم املتحـدة   كيانـات   ومن املهم بصفة خاصة أن تواصل مجيـع           )ك(  

واألمن، تقدمي دعمها الثابـت للتنفيـذ       تلك اليت تتحمل مسؤولية رئيسية يف جمال املرأة والسالم          
الـدروس املـستفادة ذات     ب املـسامهة بـسبل منـها     ،  )٢٠٠٠ (١٣٢٥الكامل لقـرار جملـس األمـن        

  ؛لساجملالتقارير املقدمة إىل الصلة يف 
منظومــة وجيــب بــذل جهــود مكثفــة لتعزيــز االتــساق وتنــسيق اجلهــود داخــل    )ل(  

 آليـات فعالـة للرصـد واملـساءلة مـن أجـل تنفيـذ         ، وإنـشاء  األمم املتحدة ومع الدول األعـضاء     
ية الرصـد هـذه     لس األمن أن ينشئ آل    جملوينبغي  . القرار على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين     

  ؛على وجه االستعجال
االحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة للقـرار          أن يـستغلّ     لس األمن جمل وينبغي  )م(  
فيعة املستوى لتوجيه انتباه اجملتمع الدويل حنو التنفيـذ         روزارية  لتنظيم مناسبة   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

  . الختاذ إجراءات متضافرة ونشطتوليد زخم دويل متجددلالكامل للقرار و
  


