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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٨رســالة مؤرخــة     
  الدائم لفييت نام لدى األمم املتحدة 

  
يــشرفين أن أحيــل إلــيكم ورقــة مفاهيميــة للمناقــشة الــيت ُيجريهــا جملــس األمــن بــشأن     
ا بعـد  يف حـاالت مـ  االستجابة الحتياجات النـساء والفتيـات   : املرأة والسالم واألمن  ”موضوع  

 / تــشرين األول١٥، واملقــرر عقــدها يــوم “الــرتاع مــن أجــل حتقيــق الــسالم واألمــن الــدائمني 
  ).انظر املرفق (٢٠٠٩أكتوبر 

  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق جملس األمن  
  يل لوونغ منه  )توقيع(

  السفري فوق العادة واملفوض
  املمثل الدائم
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وجهـة إىل األمـني العـام مـن        امل ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١٨ؤرخة  املة  رسالالمرفق      
  املمثل الدائم لفييت نام لدى األمم املتحدة

  
يف حــاالت مــا بعــد الــرتاع مــن أجــل   االســتجابة الحتياجــات النــساء والفتيــات      

  حتقيق السالم واألمن الدائمني
  

  ورقة مفاهيمية    
، بأمهيـة تعمـيم     ٢٠٠٠يف عـام    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اعترف جملس األمن، باختاذه القـرار         - ١

املنظور اجلنساين على مجيـع مراحـل عمليـات الـسالم، مبـا فيهـا حفـظ الـسالم، وبنـاء الـسالم،                       
وُيعطـي القـرار زمخـا الختـاذ جملـس األمـن والـدول األعـضاء                . وإعادة التعمري بعد انتـهاء الـرتاع      

ذلك من اجلهات املعنية إجـراءات ملعاجلـة        والكيانات التابعة لألمم املتحدة واجملتمع املدين وغري        
ومنــذ اختــاذ القــرار قــدم . قــضايا الــسالم واألمــن بطريقــة متناســقة مــع مراعــاة الــشأن اجلنــساين

األمني العام تقارير سنوية إىل اجمللس استعرض فيها عملية تنفيذه، واعتمد اجمللس مثانية بيانـات               
ق وغريهـا مـن الوثـائق ذات الـصلة أنـه،      وأكدت هذه الوثائ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠رئاسية والقرار  

الســتجابة الحتياجــات ســعيا لــصون الــسالم واألمــن وتعزيزمهــا، ال بــد مــن اختــاذ إجــراءات ل   
وكفالة مشاركتهن على قدم املـساواة وإسـهامهن بـصورة كاملـة يف عمليـات الوسـاطة                 النساء  

 وعمليــة إعــادة والتفــاوض، ويف مجيــع جوانــب حفــظ الــسالم، وإدارة املــساعدات اإلنــسانية،  
  .التعمري بعد انتهاء الرتاع

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ولقد مت حتقيق مكاسب هامـة يف سـبيل تنفيـذ قـراري جملـس األمـن                    - ٢
وبيانات رئيس جملس األمن وغري ذلك من الوثـائق ذات الـصلة، ال سـيما          ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و

النـساء والفتيـات، وتعزيـز      فيما يتعلق بتعزيز محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح، مبا يشمل            
غـــري أن الوضـــع غـــري ُمـــرض علـــى اإلطـــالق، . مـــشاركة املـــرأة يف عمليـــات الـــسالم واألمـــن

تزال مثة ثغرات وحتديات، ال سيما يف فتـرات مـا بعـد الـرتاع الـيت ُيحـال فيهـا بـني املـرأة                          ال إذ
ت اختـاذ القـرار   وبني حتقيق إمكاناهتـا يف اإلسـهام يف بنـاء الـسالم بـسبب اسـتبعادها مـن عمليـا                 
ــدر كــاف       ــل تلــك االحتياجــات بق ــدم متوي ــا وع ــراف باحتياجاهت ــارير  . وعــدم االعت ــدل تق وت

ودراسات صدرت مؤخرا، ومنها تقـارير ودراسـات صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،                  
وُيظهـر اسـتعراض   . على وجود ثغرة كبرية يف متويل احتياجات املرأة يف حاالت ما بعد الـرتاع          

 مشروع يف إطار النداءات املوحدة والعاجلـة املتعلقـة بثالثـة            ١٧ ٠٠٠وق ملا يقرب من     الصند
وعــشرين بلــدا بعــد انتــهاء الرتاعــات فيهــا، علــى مــدى فتــرة ثــالث ســنوات امتــدت مــن عــام    

 يف املائة من املشاريع املقدمة لطلب التمويـل تـستهدف   ٣، أن أقل من ٢٠٠٨ إىل عام   ٢٠٠٦
ر دراسـة أخـرى لالعتمـادات املخصـصة الحتياجـات         وُتظهِـ . سانيةبشكل صـريح القـضايا اجلنـ      
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 يف املائـة فقـط مـن امليزانيـات     ٨املرأة ضمن تقييمات مـا بعـد انتـهاء الـرتاع يف مثانيـة بلـدان أن                  
  .املقترحة مشلت عناصر حمددة تعاجل احتياجات املرأة

شاركتها غـري الكافيـة   وقد يعكس النقص يف متويل احتياجات املرأة بعد انتهاء الرتاع مـ      - ٣
يف عملية بناء السالم، وخباصة عمليات التخطيط ملا بعـد الـرتاع، ونقـص متثيلـها يف مفاوضـات                   

وأفاد الصندوق أيضا بأن النـساء      . السالم ويف الوساطة وعمليات إصالح قطاعي األمن والعدل       
يــة، وأهنــن  فــود املفاوضــات الرمس  يف املائــة فقــط مــن املــشاركني يف و   ٧يــشكلن يف املتوســط  

  . يف املائة من املوقعني على اتفاقات السالم٢,٤ سوى ١٩٩٢يشكلن منذ عام  مل
يف املرحلـة الـيت تعقـب مباشـرة انتـهاء           والحظ األمني العام يف تقريره عن بنـاء الـسالم             - ٤

، أن التهديدات اليت يتعرض هلا الـسالم أشـد يف املراحـل املبكـرة               ٢٠٠٩، املقدم يف عام     النـزاع
وقال إن هـذه الفتـرة تـشكل فرصـة حامسـة لكفالـة التنفيـذ الكامـل والفعـال                    .  انتهاء الرتاع  بعد

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥لقرار جملس األمن 
ــرأة يف جمــال إعــادة         - ٥ ــة الحتياجــات امل ــسقة وفعال ــشجيع اســتجابة من ــز وت وســعيا لتعزي

ط بنـاء الـسالم ورصـِده       التعمري بعد انتهاء الرتاع، جيب إعطاُء األولوية ملشاركة املـرأة يف ختطـي            
وجيب معاجلة أولويات املـرأة يف جمـاالت الوسـاطة       . ودعُم تلك املشاركة يف أبكر مرحلة ممكنة      

ومــن شــأن . يف تــسوية الرتاعــات وحلــها ومفاوضــات الــسالم، ويف مبــادرات اإلنعــاش املبكــرة
وال ســيما إمهــال احتياجــات املــرأة يف عمليــات التخطــيط يف حــاالت الــرتاع ومــا بعــد الــرتاع، 

احتياجاهتا إىل األمـن اجلـسدي، والـسيطرة علـى األصـول اإلنتاجيـة والـدخل، واحلـصول علـى                    
اخلدمات األساسية، واملشاركة يف اختاذ القرار، أن يفرض تكاليف باهظة على عمليـة اإلنعـاش        

  .وُيضر باجلهود الرامية إىل إعادة توطيد سلطة القانون وتنشيط االقتصاد
ديه املرأة من دور حاسم يف عمليات السالم، فـإن عمليـات إعـادة الـتعمري                ونظرا ملا تؤ    - ٦

بعد انتهاء الرتاع ستظل قاصرة عن حتقيق مكاسب فعليـة ومـستدامة يف جمـايل الـسالم والتنميـة           
ما مل تعاجل احتياجات املرأة وأولوياهتا وشـواغلها يف حـاالت الـرتاع، وُتـوفَّْر هلـا التمـويالت يف          

 تــشرين ٥وســتعقد الرئاســة الفييتناميــة جمللــس األمــن يف  . وعلــى حنــو منــتظم الوقــت املناســب 
االســـتجابة الحتياجـــات النـــساء ” مناقـــشة مفتوحـــة حـــول املوضـــوع  ٢٠٠٩أكتـــوبر /األول

، مـن أجـل تـوفري    “لـدائمني احاالت ما بعد الرتاع من أجل حتقيق السالم واألمـن   والفتيات يف
 ١٣٢٥غريها من املنظمـات السـتعراض تنفيـذ القـرار           منصة للدول األعضاء يف جملس األمن ول      

النــساء ومــا يتــصل بــه مــن وثــائق، ومناقــشة تــدابري إضــافية لالســتجابة الحتياجــات   ) ٢٠٠٠(
، ُبغيـة تعزيـز مـشاركتهن ومـسامهتهن يف عمليـات الـسالم،       حاالت ما بعد الـرتاع  والفتيات يف
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فتوحـة فـام غيـا خيـيم نائـب رئـيس            وسـيترأس املناقـشة امل    . مما ُيـسهم يف صـون الـسالم واألمـن         
  .الوزراء ووزير اخلارجية

وهبذا الصدد تدعو فييت نام اجمللس والدول األعضاء وغريها من املنظمـات إىل تبـادل                 - ٧
  :اآلراء ومناقشة ما يلي

  والوثائق ذات الصلة) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ استعراض تنفيذ قرار جملس األمن  •  
  تياجاهتن يف حاالت ما بعد الرتاعوالفتيات وتقدير احتقييم آثار الرتاعات على النساء   •  
حتديد سبل ووسائل تشجيع وإدامة دور املرأة يف إعـادة الـتعمري وإعـادة اإلدمـاج بعـد                     •  

انتهاء الرتاعات، واالنتخابات، وإصـالح قطـاعي العـدل واألمـن؛ ومـشاركة املـرأة يف                
ــسياسات مــن أجــل ال     ــر ال ــدول واحلوكمــة وتقري ــاء ال ــات بن ــة  هيئ ــة االجتماعي  -تنمي

  ياسات اليت تفيد النساء والفتياتاالقتصادية، وال سيما اهليئات املعنية بالس
ــاء          •   ــة لبن ــادرات الوطني ــسقة ومتماســكة للمب ــصورة من ــم املتحــدة ب ــة األم ــم منظوم دع

القدرات، من أجـل معاجلـة احتياجـات النـساء والفتيـات يف جمـاالت األمـن واإلنعـاش                   
  ملراعاة الالزمة للخصائص احملليةما بعد انتهاء الرتاع، مع اوالتنمية يف حاالت 

دور الـدول األعــضاء يف كفالــة ختويــل الــسلطة للمــرأة، ســواء علــى الــصعيد الــسياسي    •  
االقتــصادي، ومحايــة حقــوق النــساء والفتيــات، واختــاذ التــدابري لتــشجيع مــشاركة     أو

ــات، وتعمــ       ــهاء الرتاع ــد انت ــا بع ــشطة  م ــع أن ــرأة يف مجي ــى   امل ــساين عل ــور اجلن يم املنظ
  ستراتيجيات ما بعد انتهاء الرتاعا

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥إجراءات اإلعداد للذكرى العاشرة لصدور القرار   •  
  


